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ere iimi ··gene azalıror ! 
g 1 

Filrate r dlln aliıam 
Berline gitti 

Paristen 47 trenle 16 bin Londra parklanııda tanare aaıi topları için yerler lhawiaaırbn 
çocuk çı'/carı/dı Ankara 30 (Husua1) - Alman büy'lk İstanbul 30 (A.A.) - Ankara7a bue. 

elçisi :hı P.apen bu sabah phrimize-dön.. ketinden evvel yaz bayramı mflnaMbe • 
Berlin 30 (A.A.) - Förster, bu akpm mttştür. (Devamı 11 inci scı11fada) 

'1:1.-.:U-- ~-..+; ... 
~~~ ~~ 

Lehlstanda umumi seferberlik 
v...,.a 80 (Alınan ajana bildiri • 

rw) - :Buıgün saat 14,IO da PolDnyada u. 
mamt 91!ferl>erlik iUn ol urunUftur. 

BerHn nam tefsir ediyor? 
8Jtlerin Danzl« baldwulaki t.elilifterlnl t&nare ile Loa.dap Jl&6l6*ta ~ Beıttn 80 (.A.A..) _ Yarı resmt btr 

Sulhü temin için 
vakit geçiyor! 

Berlha elçisi Bendenon harici"9 neauııeaiadea. ~ bllllk ............ ld"•myor. 
membeden btldh11iyor: • 

Londra 30 (Hususi) - Associated Preu nniıabirlıeri w.0,.ti f(Syle hdlba et • cBerlin siyasi mahfelleri, Polonyanm Hududlar boyunca yığılan kuvvetlerın kapışmalan 
mekteddrler: ti6n •ltili umum! sef~berliği çok vahhn imkan dahiline girmektedir 

İngiltere ile Alman!n arasında Cuma:t- gii~ teati edilen me • bLr Mdbir olerak = ~~:=~· Avrupada vaziye- ........... y A z A N ........... takdirde bu da sulh 
sajlara ve yapılan tekliflede mukabil tekliflere ra#ımn va~• hif bir del'- Bu. mahfelleır~ te ett e ... e 8 • tin salaha doğru git. içın fena bir aUmet 
şiklik yoktur, denebilir. Gerçi bu mdddet zarfında sulh tbnidleri doturan ban (Devamı 11 inci sayfada) tiğıni iddia edeme • Emekli General değildir. 
tahminler ileri s!irülmüş, bir kısım emareler bel1I'l'Jlipe de bdtiln bunlara ralmea p d . ., yız. Fakat fepalathğı H E E k·ı t Almanyada Al • 
bugünkü vaziyet Cumartesi günkü vaziyetten hit te fal'klı değildir. eşte en ötesı 1 8 nı da söyliyemeyiz. • mir r 1 8 man - Leh ihtila • 

/ng/lferenin geni CBVBbl muvasala kes·ııdı• SöylıyeceğimV. bir ................................................ fırun sulh yolile 
pey daha var ki, o da vaı.ıyetln miizmtn-ı halledilmek istendığine dair yeni 

/ngilterenin Hitler tarafından gönJerilen •on maaja cevabı bagiinklJ leşmeı'ltte olduluduı-. Devamh oldulu (Devanu 12 nci 88yfada) 

fng'liz lıabine•i içtimaında ha:ıırlanmlf ve bu gece tilre ile Berlin ha • lstanbuldan kalkan trenler 
lıumetine bildirilmiftir. Bu cevabı baıvelıal« dairemde alan Hitler l p t k d 
derhal aıkeri riie•a>>i nezdinde toplantıya çaiırm'°'tır. Berline gönden. ya nız eş eye a ar 
len /ngili:ı cevabı Franıanın likir ve ta•vibi alındıktan •onra yollan • gidiyorlar 
mııtır. 

Ortada mllzakerl' esası Rokl 
Alrnanyadan son tNn dün sabah f8b.. 

rim.ize gelm~ ve bu trenle Almanyaıda 

Gerek Berlin, gerekse Londra ve Pari s yapılan temaslar hakkında en sıkı şe- bulllllan v~n~aşlaı:ırru:z.~n bi1"90kla • 
kilde ketum davranmakta berdevarndır~ar. Bununla ber.a•ber Danzig ve Koridorun rı memlelretımıze dörunuşlerdir: 
iadesini asgari taıeb olarak ileri süren Hitle.re ayni kat'iyetle ceva~ verildiği Bundan sonra Avrupa _trenıen1Budıa-anl~ılmaktadır. peşte, Belgrad, Sofya, Pıtyen, stan • 

B · 'b l ı d .. L • l k 6. bul arasında işleyeceklerdir. Budapet-u ıt. ara tara ~yn arn•m a mrızaRereye :ıemın o aca ır eaann ne t-..J- .1 . t 1 . 't J-- im 
L·ıa b l b'l •· 1. h ll' . '-" .. .. 1 . b. LJ l L ~n ı erıye ren erın gı mesu.ıe ş • 

feRı e a una ı ecegı ıua ı, a ıne ımRan gora mıyen ır UP. !_2 ara/lif. dfük imkan bırakılrnamış, Viyanadsn 
ortada Jurmalttac!ır. Vaziyetin. bu ıbhamına rağmen nilıbinlilrlerini (Devamı 11 inci ıa.yfadtı) 
muhalaza eden mahfeller de vardır. 

/ngllterenln CP1'1tbı nR.~ı' hazır/antlı Asılsız 'aylalar, 
Beynehnilel buhranın hüldim sürdü. 

Londra 30 (Hususrı - Bugün saat 11,3 O da başvekalet dairesınde toplanmış ğü bugünlerd bir kısım halkımıı arasın. 
olan nazırl~r mec.hs~, düıı geç vakit Lon draya tebliğ edilen Hitıerin mukabil ce. I da seferıberl~ hakkında şayialar dolat -
vabını tetkık ctmı~tır. . ~ . . . . .. maktadır. Hiç hir esasa ıstinad ctmiyen 

Bu cevab, ceserı cedıd> kagıdları eh adında daktılo ıle yazılm1ş uç buçuk sayfa bu şayiaların aslı ve esası yoktur. Sade. 

tutmaktadır. ! ce memleketin ufak bir mm takasında, biı 
Nazırlar, bir taraftan Hitlerin cevabını tetikik eder.kcn, diğer taraftan buna buçuk aylık talim ve tecrübe için yalnız 

verilecek cevabın tanzımile de meşgul o~uşlardır. bir smıf er askere çağırılmıştır. 
Bugünkü toplantıda esasları hazırlanıı.11 Tngilterenin y<?ni cevabı, bu gece sa Muhterem okuyucularımıza aalı ve e.. 

at 12 den sonra İngiliz büyj.i1_ılpai..-af1'1tlan ~~ hariciye na sası olrııyan şayialar:ı kulak vermemele. 
zırma tevdi edi!m~tir. ,. .. ,. (Devamı ,1. itıc( savfo.da) rini tavsiyeyi zaid buluyoruz. 

.. .. ... t<.~o'ı ~ 
' t ..!'""~ \. 

Zafer bayramı gurdda 
tezahüratla kutlu/andı 

DiLn Ankarada 11apılan geçüi resminde kahraman piyadelt>rimiı geçeTl'1'ken 
(YUlll 11 IULOU laffada) (Beıd.m TaY)lU'e post.ua. &luulaııiW·> 



2 Sayfa 

Hergün 

Rus - Alman 
Paktının mahiyeti 

- Yaun: Muhittin Blrren 

SON POSTA J)ğustos ~ı 

_B_e_s_i_m_ı_;_B __ a_k_&l __ e_: _________ = __ ls_p_a_ny_o_l_d_a_r_bı_m_e_se_z,_· _~.:.._. .. :... ( Sözün kısası 

Harb mi olacak, eulh mü olacak? Siyaset ibresinin sulh 
tarafına meyietmekte olmasına rağmen hennz kat.'! bir bü. 
küm verılemez, tE!ılike elan mevcuddur. Bununla beraber 
11k dakikaım-da hissetmekte olduğumuz asabiyetin eksildi
ğine dilckat ettiniz mi? 

Dün gece radyo ba.§ında Londranm söyliyeceki son sözü 
·beklerken Büy{Ut Muharebede 4 sene askerlik etmiş hir ar. 
'kndaı nniattı: 

c- Iliç korkmam, diyenlere inarunaymız, kıt'amla Ça • 
nakkaleye gitmiftfm, k18a bir istiraiıAti müteakib Arıbur • 

' nunda bir siperi teslim aldık. Oracm geçirdiğim ilk geceyi 
htç unutmam. küçük bir gür(lltü mü oldu. mazgaldan bir 

terin sayısı 5 7.000 dir. 
Hastanelerde hergiin 43.000 kişi te. 

davi edilmektedir. Timarhanelerde ve 
sıhhat müesseselerinde bulunanların 
sayısı 28.000 dir. 

taş parçası cşağıya mı yuvarlandı. uzaktan münferid bir tü· • 
fek sesi mı geld~? Bütün vücucIDm buz kesiliyordu. O ge. 
C" gözüme hiç uyku girmed'i. Fakat ikinci gün biraz aakfn. 
leştim, üçüncü gün kum çuvalları arasından dı§ansını gi:>. 
zet!emiye teşebbüs ettim. Sonra da ka?11 ıiper• bir baskın 
yapmayı oüşünmiye başladurı. Artık bu bayat bana tnbıi 
geliyordu. 

Vaziyet ş-imdi de öyledir. İlk gün smit'lendilt, ikinci gün 
endi~eye d-~..uik, :Qçfuıcfi gün ise ırinırden de, endi§eden de 
bıktık, tevekkül başladı. Bu şekilde bir hafta daha geçse 
muhnrebenin zuhurunu sadece btt: 

- Ya öyle mi? Nldasile karfdıyacağıdt 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

-···-
Alaturka ve alafranga 
Musiki 

da muvaffakiyetini temin etmez.. Alatur. 
kacı alafrangacı tarzındn sahnede gör~ 

düğü, onun etvarile söylediğt zaman mu
vaffak olacaktır. 
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31 Aiwtes ROM POSTA 

Son Dakika s ı 
~~~~.. Hitler lngilterenin AfE E 

Romanya Rus hududunu! mıu Sef ~ cevabını ------
~ ' ı e Son karar ~afhasında 

tahkim etmeğe başladı te~~:~~ti : Musoliniye bildirdi y.,.,. s.ıim R•.,n Em•ı 
Berli 31 (Hususi.) _ Dün gece husu- S iy.asi vaziyetin adım adım. in. 

Bir harb vukuunda Romanyanın alacağı vaziyet 
hakkında yüksek bir Rumen memuru ne diyor? 

Bükreş 30 (Hususi) - Bir harb vu i!e Lehistan arasında bir dostluk mu • 
kuunda Roınanyanın alacağı vaziyet ahedesi mevcuddur. Ayrıca Türkiye i
etrafında bazı ecnebi matbuatında çı • le de bir anl~amız vardır. Türkiye. 
kan haberleri mevzuubahseden bir Ru nin ise Garb devletleri safında yer al. 
men yüksek memuru demiştir ki: mış ibulunduğu kat'idir. Türkiye ile mü 
cRomanyanın vaziyeti daha ziyade nasebatımız gitgide daha sıkılaşmakta. 

lromşularının ittihaz edecekleri hattı dır. 
harekete bağlı olacaktır. Eğer Garbdan Rus • Rumen hududunda 
veyahud Cenubdan herhangi bir taar. Bükreş. 30 (Hususi) - Romanya, 
ruza maruz kalırsak bütün kuvvetle • Sovyet hududunu tahkime başlamış • 
rimizle mukabele edeceğiz. Romanya tır. 

Türk - Fransız dostluğu 
Fransız Cümhurreisi ile Paris yeni büyUk elçimiz 

arasında samimi nutuklar teati edildi 

Ankara 30 (A.A.) - Zafer bay- 1 ı 
:ramı münasebetile Genel Kurmay si bir tayyare ile Ingilterenin cevabını kişaf e<. ~n safhalarmı, bızler 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak hamil olarak Berline gelen diplomatik kadar bütün dünya da merak ve endişe 
bugün öğle üzeri Reisidmhur İs • • kariye .. bu cevabı İngiliz sefiri Hender ile takib ediyor. Diplomatik muhabe. 
met !nönünü ziyaretle ordun~ın ı sona tevdi etmıştir. relerin Berlinle Londraya inhisar et -
tebrik ve tazimlerini arzetmiş ve ı Henderson bu cevabı Hariciye Nazırı tnesi ile dava, basit bir şekle irca edil. 
Milli Şef t~şekkür ve bilmukabele ı Ribbentrob'a vermiş ve bu münasebet- mi.ş sayılabilir. 
orduyu tebrık eylemişlerdir. ı le iki diplomat arasında yarım saat de- l1ki şıktan biri: Ya Almanya muallak 
'Başvekil Dr. Refik Saydam bu. ı vam eden bir görüşme ohnuştur. mı>selel~rin halli için nnıslihane me • 

gün öğleden evvel Genel Kurma~· 1 Ribbentrop bilahare llitler nezdine todlan kabul ~cek, yahud da hak 
binasında Mareşal Fevzi Çakmağı ı giderek İngiliz cevabını vermiştir. saydıklarını ihkak için kuvvete müra. 
ziyaretle cümhuriyet hükı1meti na- 1 Hitler Alman devlet erkanile istişa- caat . etm~kt~ ısrar eyliyecektir. Bu 
mına zafer bayramını tebrik etmiş. 1 relerde bulunmuş ve müteakıben İtal- t'\kdırde lngıltere ile Fransanın bir 
tir. 1 vanın Berlin büyük elçisi Atoliko'yu h1<:k hali~de b~rek:t etmeleri ictinab 

İcra Vekilleri heyeti azaları da 1 kabul ederek İngiliz cevabı ha'kkmda edılmez bır O:ticcdır. 
ayrı ayrı Ma.reşali ziyaretle teb. ~ mufassal maIOmat vermiştir. Gerek Berli~ Londraya, gerek 
rikte bulunmuşlardır. 1 F~i, Hitleıin nezdinden ayrıldıktan Londr~dan ~erime yollanan teklif ve 

1 sonra derhdl tdlefonla Mussoli.ni ile mUkabıl teklıfler hakkında sarih bir 
~ temasa geçmiş ve Hitkrrle yaptığı gö. şev a~laşıl~a.maktadır. Fakat bu hu. 

Dnmlup nar rüşme hakıkında izahat vermiştir. sustakı nesrıyata bakarak ve devlet a • 

. J Bu suretle İngilterenin cevabının a.amlarınm acık. kapalı sözlerinden i~ 
1 mahiyetine muttali d1an Mussolini. tıane ederek ~~n:!ebil:r ~ taraf~ar ma • 

• • K.ont Ciyano ile yeni vaziyet etrafında sa basında muhım bır ıskambıl ovu • merasimi göriismüştür. nuna başlamış vaziyettedirle!". Bun • 
Paris 30 (A.A.) - Bugün saat l.30 da sahalarda sıklS§tırılmasmı istihdaf eyli- lann ellerindeki kağıdların kıymeti 

'l'ürkiyenin yem büyük elçisi Be.hiç Er • yecektir.. Afyon 30 (A.A.) _ Bu sene Dumlupı. Tflr~İ\fAnin y37htı·lfİ meçhul olduğuna ôre partinin nasıl 
kin Fransız reisicü.mhuruna merasimle Fransız C6mburreisinin cevabı nar merasimi her yıl olduğu gibi yüksek biteceği kestirilemez. 
itimntnamesini vermiştir. Verdiği cevabda reısicü:rrihur Lebrön, bir sevgi tezahürüne vesile oldu. Parti hakkında mütalaalar Muha·kkak olan sey. şimdilik ovunun 

Türkiye büyük elçi.si söylediği n~tuk. bilhassa de:mi§tir ki: genyönkurl üyesinden Rahmi Apakın devam etmekte bulunmasıdır. Maama. 
ta demi-:tir ki: kki Paris 31 (Hususi) - Türk matbuatı fih bu hususta sözlerine en zivade ku-

'lr cMedeniyetin ve beşeriyetin tera • bulunduğu vekfiletlcr ve vilayetlerd_en ve halk ~arb dcvletleıi arasında son 
B dak. · r · b ı Fr ·ıı ı · ı-- lak verilmek lazım gelen mer'kezlerin -

c ura ı vazı emm aş angıcı an. sinin korunmasını istiyen ve mı et erın gelen heyetlerle Ankara ve İstanbul yuk. . • h1;.d· 1 • . k" afını bu·· .. u .. 1- b" 
Tü .. ı_ •• • 1 . d · b • b" b ğl b 1 F c;ıvası u ıse erın m ·ıs _. 'I\ ır başlıcası Londrad'ır. Londranın kanaati 

sız - TA munaseoc! erın c yenı ır istiklali prensi ıne a ı u unan ran. sek tahsil gençlerinin bütün vilayetler dikkat ve alaka ile takib etmektedir-
devreye tesadüf ediyor. Mensub olmak. sa ve Türldycnin sulhü münhasıran adc:. p U H Ik . - .1 ı . . k ic;e, simdilik müsaid görünmüyor. Ya. 

ar , a • evı mumessı erı ve cıvar a- Jer. Türki,.·e de Trakvadaki kuvvetle. 0 · t iı · '1 b ·· k kl 
la iftihar ettiğimiz şanlı millet!erimlz, ~et ve hürriyete müstenid bir mefhumla J ı n~ 'Zıer ugıun Ü şeo ile. Alınan 
karşılıklı münasebet!erinin bidayetin • anladıklarını ve bunun idamesini temin zalardan gönderilen heyetlerin de işti • rin takviyesinden başka hiçbir fevkata. tekliflerini Leh davasını balletmive 
denberi bir.birlerım tanımağ<:. ve takdir için de şereflerinin emrettiği her şeyi rakile 30 Ağustos zafer bayramı en coş. cJe.lik yoktur ve her tarafta azimkar bir tnedar olabilecek kafi bir yumuşaklık 
etmeğe zaman oulmuştur. En yüksek va. yapmağa ha.zır bulunduklarını hatırlat - kwı tezahüratla kutlandı. sükunet rnevcuddur. Taymis gazetesi- na bulmuvorlar. Siyasi mahfeller. Al
tanperverlikle mukadderatını idare etti- tınız. İşte bu kavgıdır ki. iki milletimizi Sabah saat 6,30 ve 7,15 de Afyondan nin İstanbul muhabiri Sovyet • Alman man:yayı, icab eden ciddi gayreti gös. 
ğiniz büyük milletin pahn biçilmez vasıf son aylar içinde- birbirine yaklaştırdı ve ~al~an iki trenle merasim mahalline ge. aden:i t:cav.üz pa~tJn~n ırkdinden son. termemekle itham ve yapılan telkin • 
ve meziyetlerini yad ederek vazifeme onları fikir ve ekonomi sahalarında ara. lındı. ra Tiırkiyemn vazıyetinde herhanei bir leri. daha ziyade demokrasi cephec;in
başl.amak benim ıçin hususi bır zevk teş. larında mevcud an'anev:t bağlara Fran • Tam saat 11 de İstiktal marşile törene deeişikltk husnle gclrnemiş olduğunu d'e ~edik açmıya matuf bir manevra te
kil etmektedir. Gayretlerim Türk • Fran sız. Türk tarihinde yeni bir fasıl açacak başlandı. Elliden faz.la çelenk abidenın bildiriyor. Ayni muhabir Sovyetlerin Jakki ediyorlar. 
sız dostluğunun tarsinjnı ve iki memle. kuvvette b•a rabıtaların da ilnvesi la- bütün etrafını kaplamıştı. Başta Afyon de ôd~i tecavüz paktmm imzasından Bundan çı'karılabilecek pratik mana 
ket arasındaki dostluk bağlarının b:..itün zıın gdldiğini teslime sevketti. valisi Ahmed Durmuş Evrendilek tara - sonra Ti.irkiyede siyasi bir te~ebbüste şudur: 

Alman - Sovyet paktı 
fından minnet ve tazimlerle konulan Rei. bulur:_dukları?a dair emare mevcud 01- İnE!iliz kabinPsi, Her Hitlerin teklif-
sicümhurumuz Milli .Şefim;zin çelenkle. madıgını dn llRve etmektedir. lerini, scrdedlldiklerf formüler şekilde 
rini takiben Millet Meclisi, Başveka!et, 1 1 K J kabili kabul görmemektedir. Buna mu. 
Parti genel merkezi, Vekaletler. vila • ta ya 13 1 bbil, diğer şekillerin mevzuubahs edi. 

A1manya, Polonya meselesine müteallik hadiselerin yetler namına mümessilleri tarafından Ruzvelte !Pbileceği sanılmaktadır. Bu kanaattir 
çelenkler konulmuştur. ki, birkaç ~ündenberi. vaziyetin veha. 

son safahabndan Sovyetler birliğini haberdar etmiş En genç bir sübay, İstanbul ve Anka- t kk .. tt. metı!ni ~&ermemekle beraber. müza. 
. . . . 1 .. .. . . . . . ra yüksek tahsil gençliği namına birer ve eşe ur e 1 kere kapılarının açık kalabilmesini te. 

Bertin 30 - Diplomatısche Korres- ~n hükumlennden istüade edilrnış ve Af d halk . Vaşington 30 (A.A.) _ İtalyan kralı min etmistir. Bu arada cuna da di!kkat 
d Alın So t 1-t h P 1 l · .. t all"k h"d" yon an namın~ bir genç nutuk . " pon anz, an • vye pa~ mm e.. . o onya mese esme mu e ı a ıse. irad e lediler C. H _ . . . Ruzvel'tin mesajına bugün cevab ver • <>dı1mek Iazımdır 'ki, bundan evvelki 

nüz tasdik edilmemiş olmasını ileri sü- !erin son safahatından Almanya Sov • . Y • •. "· P. mumessılı Ran.. mi§tir. buhranların cümlesinde, İngilterenin 
rerek bu muahe®nin kıymet Ve devam yet birliğini haberdar etmekte bulun • mı Apakın çok o:lu Ve büyük mücadele İtalyan kralı bu cevabında, Amerika hattı hareketi. çok daha uy!lal ve an • 
hl v .. h d"' .. k 1 d ba şt ve zafere takaddüm eden heyecanlı nu ıgını şup eye uşurme yo un a • mu ur. • !birleşik devletlerı reisine teşekkür ve !asmavı temin için çok daha yumuşak. 
zı İngiliz ve Fransız haberlerini ten • Almanya ile diğer devletler arasın • tı.ıklarını, lrotordu kumandan vekilinin minnettarlığını bildirmekte ve sözlerine tı Buı:rün, bu hal mevcud değildir ve 
kit ederek diyor ki: da mevcud mfinasebetlerin yarattığl harekatı arazi iizermde taril ve izah e • şöyle devam etmektedir: l.ondra, bilhassa bir nokta üzerinde 

Bu pakt imza edileli henüz sekiz gün siyast hakikatleri bir takınl manevra • den çok geniş heyecan ve gösterilere se- Mesajınızı derhal hükt1metime tevdi değişmez görünen bir ısrarıle duruyor. 
olmuştur. Muahedenin okumak külfe. !arla yok gibi gös~ermek teşebbüsün • beb olan nutku tak.ib eylemiştir. Sonra ettim. Bütün rlünyanın bildiği gibi, ada. Cebirden uzaklaşmak. 
tini ihtiyar eden herkes görür ki, bu den vazgeçilmek 1Azıandır. Bu manev. resmi geçid mahalline gidilmış. Afyon va Jetle beraber sulhü getirmek için ne Büyük bir askeri cihazı harekete ge • 
muahede imzası anında meriyete gir • ralar ötedenberi yaptlmı~ ve Berlin • !isi ile !kumandan veıkilinin huzurunda mümkünse yapbk ve yapmakta devam e. tirmiş ve her an savlete müheyya kıl-
mişlir. Roma Mihverine ka.rp hep aldın kal • evvela ask.eri kıt'alar sonra . .1 diyoruz. (Devamı 11 inci satrfada) 

Muahedenin istişareyi tazanunun e • mıştır. ..ks ı.. tahsil 
1 

.' ızcı er ve ........... -.. .... ._...._..._ ............... _ _. •.••• _ •• _. ......... -··-··········--......... :... ........ -. ••• 

italya Mısra yeniden 
teminat verdi 

Buhran karşısında 
ispanyanın va~iyeti 

Kahire 30 (A.A.) - Kahi:redeki t - Paris 30 (Hususi) - Burgostan gelen 
talyan orta elçisi Kont Mazzolini, Mı- haberlere göre bugün İspanya hariciye 
sır başvekilini ziyaret etmiştir. nazın sırasile Fransız. lngiliz ve Portckh: 

İyi malfunat almakta olan mehafil, büyük elçilerini kabui etmiştir. 

yu e~ gen~ erı, yaya ve atlı ola. 
rak iştirak eden köylüle: büyük bir ge _ 
çid resmi yapmt§lardır. 

iki İngiliz vapuru 
T ekirdağında karmak 

emrini aldı 
Mazzolinin MllSır hilkfuneti reisine 1 • MüJAkatın eonunda Fransız büyük el • 

tal Mıs ı._.1.;ı_ d ki h"" •. . çisi Mareşal Peten şu beyanatta bn1un • Tekirdağ 30 {A..A.) - Dün limanı.. 
yanın ır u.cı.AAın a usnumye- ·ki ı· ı· 

ti d · ·a t . t . 1 IJUJ,ftur: mıza ı ngi ız vapuru gelmiştir. Biri 
ne aır yenı en emına ~rmış o • ç-~- ~-ıa.· k ~- ··kı- d.w · d 

a w b . -ı- 1-ted" c W\. muuım ve samrmt bir görüşmede eresı.c- yu u ıgen e yolcu dolu 0 • 
ugunu e~an ~ıe.t\. ır. ı.....1 dum ı a.. ·ki ı· ·ı· · vuıım •• an uu l ngı ız vapuru i§'arıahire ka 

Yugosla vyanın 
vaziyeti 

İspanya hariciye naın dün de Almanya, dar Tekirdağında kalmak için emir al. 
İtalya ve Japonya sefirlerlni kabul etm1ş- mıştır. 
ti. -----------

lzmlr miistahkem 
Mevhl kum1tndanlığı Belgrad 30 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
Yugoslavyanın bir harb takdirinde a • İzmir 3o (A.A.) - Korgeneralhğa 

lacagv ı bitararflıg· ın Mihver devlet! . terfii dolayısile vazifesinden ayrılan erme .. t hk .11.. ,_ 
-... v .. 1 .1 b. b·t fl k 1 mus a em mev-~ı 11\.Umandanı Rasim uogru mu emay~ ır ı ara ı o acağı v . 
h Akdogunun yerme tayin olunan Tuğ • 
ak.kında D. N. B. ajansının neşrotti~i creneral Mahmud Berka a- h · · 

ibir t l af h 'kkınd fik" ı · => z un şe nmı-e gr a a ır e.rı sorulan sa- ze gelmiş ve Vali, Belediye Reisini ma 
lMıiyettar Yugoslav mahfelleri, bu gibi kamların<la ziyaret etmiştir. 
!ıaberlerin ancak salahiyet ve otoritesi 
()hnıyan lkimseıerden gelebileçeği ve ni. Belgrad bUyDk elçimiz 
lıaye't. bunla~n şah~ dü~üncel~rden baş. Belgrad 30 (A.A.) _ Türkiyenin Yu 
ika b~ W üade e~yeceği cevabım goslavya ne2dindeki ilk büyük elçisi 
'1enniftir. Tevfik Kamll Beı,r.da selmiştir. 

General Weygand Beyrutta 
Berut 30 (A.A.) - Fransa hükume

t.ince hususi bir memuriyet.le gönd€ri
len Gtner&l Weygand tayyare i1e Be. 
ruta gelmiştir. General kısa bir müd • 
det burada kalacaktır. 

Ankarada bir cinavet 
Ankarl 30 (Hususi) - Altındağ ma • 

hallesinde bir kadın meselesinden dolayı 
Çubuk kazasının Mahmudoğlan kb)ün
den Ahmed oğlu Şükrü Çankırılı Mus • 
tafa oğlu çöpçü {Hasan) ı öldürm'Jştür. 

Katil yakalanmış ve tahkikat evrakı ad
liyeye tevdi edilmı~ir. 

Sabahtan Sabaha 
• 

inanmak zevki 
Resmi istatistikler geçen ~üyük Harbdcki insan zayiatınm cl4> milyon 

olduğunu tay~~:rıer. Yı~~ yıl e~v~l on dört milyon insan cepheleıde öl. 
müşlerdi. Bugıınun harb silahları ıçın saha daha gen;şt!r. Cephe g ·1 · d 

· eı·d· E•d b .. I er.en e cephe kadar tehlik ı ır. '. e \lY e taze ve kat'i bir rroikyas ld ğu -. . . _ o u na gore 
patlıyacak yenı b•r harb mcdemyet dunyası için herhalde korkunç bır bi· 
ltwço çık.ar.ıcaktır. 

~n sade idrak ve m~hakeme ~ şch~le bir yol iç.in böylıe korkunç b:r Akı. 
beti kabul edem:ı.. Fakat dava bır ~hırle bir yoldıın ibsret olmadığına gö. 
r: devamlı ~u~•J ve sağlam "mniyeti elde. etmek. için mukadder fedakarlığı 
goze almak g_ne ınsanhk hesabına zarurıdir Ağır k d·~· .._ ... . . _ .. • arar ver ı6ını. L&A&t 
verdığı karara sımsıkı bağlandıgını ooyliyen İngiliz başv kili de · tini 
bu şekilde izah etti. e vaııye 

Alman istila sistemi artık dünya efitannca tamam·1 d ı 
. • 1 e ay m anmıştır. En 

masum zekalar bıle ınanmışlardır ki Almanya geniv ma~.-ft1 .. ı.., .__ 
. t• • .k f k ..,, ..... :r~ GAI yayı.una 'Ye 

avlama sıyase mı '.sa a at ezici adımlarla takib ediyor. Tuzaklar mahira. 
ne kuru~uşt1ur. ~!anlar. o ~ekilde hazırlanmıştır ki hududlar iskambil kL 
ğıdından ~to,ar gıb• hafıf bır nefesle devrihp gı'dfyor. Kuvv u· Çek--' k 

be . "hk. 1 e ı """10Va . 
yanın ton istı am annı bir sabun köpü.ıı..• haline geti f b 

f 
_ _ . 5v ren s yaset udur. 

şte Buyuk Brıtsnyanın uzun görüşlü ı. .. .,-vekili bu si t ih 
k ,. . . .. ~ s.eme n ayet ver. 

me amam g~ldığmı dunya efkan umumiyesine isbat ettı· s ..... 1 . . on a~en tel. 
graf haberlen Almanyanın bu sefer de (Lehistan) perd ·ı dü .. _ _ es• e nyayı 0 ma. 
lum tuzağına duşurmeye çalıştığını gösteriyor Yani D · K · . . • anz.ıg ve orıdor da., 
vası halledılirse artık Avrupa heyecandan, tehlikeden kurtulacak. dün 
cennet olacak. Almanya komşularına lokum, şerL.-.. 1·ı, ed ya 

• Ut::" .,,.ram en munis, ha-
yırsever bır devlet olacak! 

İnanmak, insanların eski ve tafü 
hele can v2 mn: pahasına aldanmak 
bir basiret ışaretidirl 

bir gönül ihtiyacıdır. Fakat aldanmak, 
ta gözlerini dört açat'ak kadar kuvvetli 



Sular idaresinin 
saatleri geliyor 

Sular idaresi bir müddettenberi 8'11 

Ağustos 31 

Sular idaresi memur kadrosunda 
mühim değişiklikler yapıldı 

saati blmadığından yeni abonelere aa - Siyasi hadiselerin henüz vuzuh kesbetmemesi beklenen 
atsiz .su vermekte ve tahmine istinad e • • • b l A • k ·ı d • 
den bu tekil ba:u karışıklıklara sebeb ol. faalıyetın aş amasına manı teş ı e ıyor Yeni haremle memur maaşlarında mühim miktarda 

tenzilat icra edildi, iktidarsız memurlar çıkarıldı makta idi. Bir ay evvel Fransa ile yeni bir ticaret keleri takas mevzuuna dahil memleket• 
Bu yüzden ıdare son günlerde yeni p · gitm' ıer arasına gı'rnu"cı ve ihracat tacirlerjmiz anlaşması akdetmek üzere arıse ıJ ~ 

Yeni barem dolayatle sular idaresinde Muv.akkat memurların listesi haırlan- müracaatları kabul etmemeğe ba§lamı§- olan heyetimiz azalarından bir kısmı dün- iş yapmak hususund yeni imkanlar ka .. 
mOlıiın değişiklikler olmuftur. Levazım mış, bunlar aramndaki muktedir gençle. tır. _ ·. . kü ekspresle şehrimize gelmiflerdir. zanmışlardır • 

..-nf ı .. li~ ·rn ..... yer verilm;..+ir. Muvakkat memurların Haber aldığunıza gore ıdarenın Fran-
müdürü Kerim, baF....: ett~ ae geçı • •" 'Y· Fr da He~t reisimizle ikinci murahhasımız Malta ve Kanada şimdiye kadar 700~ 

f l d K 1 H 1. ~~ıı.ıın· bir ,____ esas kadroya alınmuı saya sipariş ettiği 5 bi~- sayaç ansa. . n miş, yerine mü etti§ er en ema a ım mu .. u .AJ.1Jııu. -s - 1 d .,,,.ı.... memleketimizloe lngtltere arasındaki ti • .sayılı kararnamenin birinci maddesine 
yin - .. uı-...;..+i B '"f tr li~ kA oldu,.,•""da:n, bundan sonra sular idare • yola çıkanlıruştır. Bugun er e r= ..... ımıze 

ta ~.u ....... U9. r. aşnft.ı e ış 5 e ve • e;...w• bekl ktedtr cari münasebatı inkişaf ettirecek esaslan d-ıı.ı·1 ve aramızda anlaşma olmıyan let eden ömer, vakıf sular -fliğine nak- akkat alı t lmı gelmesi enme • L d h a.ıı 
r- sinde muv memur ç ş ın ya • Sayaçlar geldikten sonra gerek saat • müzakere etmek üzere on raya are • memleketler arasında bulunmakta idi, 

~~ kt L~dir ca ır. siz abonelere ve gerekse y<miden abone ı&et ewu."9'-er • . ·ı b "k' ı ke~ Yeni barem tatbikatına Eylulün birin. Yem kararname ı e u ı ı meme ' 
Sular idaresinm masrafları fazla oldu- obnaJc 'tstiyenlere saat takılarak su veri • Fransa ile imzalanan yeni ticaret an. 

1 
k . d'"rd" ...ı• 

den ftibaren b8flanaca:ktır. Ma841arda . . . 2.7005 sayı ı ararnamenın o un ...... 
mühi.m mlktarda tenzil!t yapıldığı için, ğundan, yeni haremde bu nokta bilhassa lece.k ve şehrin mü.'ıim bir ihtiyacı ön • laş:rnası yarından ıtlbaren mer'ıyet mev- maddesi şümulüne girmiş bulunmakta • 

l ~ h · d'l ekt ehemmiyetle nazarı itibara alınmıştır. lerunif olacaktır. ki" . kt" bazı istifalar 
0 acaıs• ta mır. e 

1 
m e • ıne gırece ır. dır. Bu suretle Malta ve Kanadaya yapl'" 

c.tı.r. Bilhassa kıdemsiz ve lli tahıil yap • Sular idaresi müdlirlüğü varidat mem- R IJ lllJr işleri: Aınlaş:ma her yıl biraz daha azalan mü-
1 

ak h t t k ndan geni• 
mamıı: '"~""""k -. aas:lı memurların mü - 1 _ '- . . t öster ac i raca a as mevzuu v 

..,. :1 .....-.-;; ... .,. balarını çoğa tmö.A l"lll gayre g • ~-'- b"l ti ı· tt rmak gay--'le hazı~ 11 

~a ı care ı ar. 1
• cu • • öJl"iide istifade edecektir. Yeni kararna. hinı bir kıs:mını':l aylıklan indirilmiştir. mekte, bu cümleden olarak Adalarda a. Konservatuara fazla talebe b d ud t t ll-

Bundan b11~ka idarenin kadro vaziye - Jarunış ve unun ıçın e mevc ıcare me piyasada büyük bir memnuniyet u • 
~ bone kaydı devam etmektedir. Gelecek müracaat etti ..:... l · d t k lünü en mü 

ti de tetkik edilen!~ servislerde fazla 0....,Lern erın en a as usu n • yandımuştır. Bu memleketlere yapılaca)[ 
memur çal)ftınldığı görülmüı, yeni ba • sene sular idaresi Büyükadada bir şube İstanbul Konservatuan'Ila bu Y1~ ta- said olduğu neticesine vanlmış olduğun- ihracata mukabil Enterşan jablö memle. 
remde bir kısım iktidarsız memurlar va. açacak. tesisat ve abone i~lerinin daha le'be kaydına henüz ·başlanmadıği hal- dan yüzde 94 ııisbetinde takas esasına is. ketlerden ithalat imkanı hasıl olacaktır. 
zfte harici bıra.kılIJ\lftır. kolaylaşmasını te:rnın edecektir. de, mekteb direktörlüğüne ~rçok .v:- d ektedir 

tilerin çocuklarım kaydettınnek ıçm tina etm • Şimdiye kadar Malta ve Kanadaya ihra9 
Paça yiyen yedi kişi 

zehirlendi 
Tramvaydan atlıyan bir 
çocuR"un bacağı kesildi 

şimdiden müracaat etmekte oldukları Müddeti biten anlaşmada takas payı edilemiyen mallarımızdan bundan sonra 
nazarı dikkati celbetmiştir. yüzde 64 idi. Bunun arttırılması iki mem- pu memleketlere mühim miktarda ihra· 

Bu yıl kadro dar olduğundan Kon - le.ket arasındaki !icaret hacminin artma. cat yapılacak ve buna mukabil pamuk 
DUn dikkatsizlik yüzünden Beıiktaşta Evvelki gün Eminönünde bir çocuğun servatuara pek az talebe alınacaktır. smda fevkalade müe$tr olacaktır. ipliği ve jüt ithalatı da kolaylaşacaktır. 

Kılıç.ali mahallesinde Posta caddesinde ayağının kınlmac;ile neticelenen bir tram Bu sebeble şimdiye kadar yapılmış ve Bilhassa tütün, afyon, ipek, kuru mey- ----

!1 numaralı evde oturan KAzımın vay :kaza61 olmUJtur. bundan sonra yapılacak olan müracaat- valar ve hayvani maddelerimizden öte • Alacak yüzünden bir adam yaralandı 
yedi ddşlden mürekkeb ailesi efradı u - Beşiktaş • Fatih hattına işliyen ve lann çoğuna ceYab vermek mümkün 
hh-lenmiştir. vatman İbrahi.min jdaresindeki tramvay olamıyacağı anlaşılmaktadır. denbeıti' ihracı mutad olan emtiamızın Beyoğlunda Davudpaşa yokuşunda 

Zehirlemne hAdisesinin pişirilen paça- Eminönünde Ali Rıza ecza.nesinin öntin - Konservatuar direktörlüğü, halkın daha fazla .miktarda ihracına imkan hAsıl oturan şoför Ali, Yeni.şehirde ikamet 
nın sirkeli olarak bir gün bakır tencerede den geçmekte iken romorkta ?ulunan ve rnusi1d tahsiline gösterdiği alakanın olması bu emtianın piyasa vaziyetini sağ. eden Ligorla bir alacak meselesinden 

" . .,_.--: d .1 . Şişhanede Okçumusa mahallesınde oturan tezahürü demek olan bu müracaatları laınlaştıracak mahiyettedir. kavga etmiı:.:ler, Llgor bıçağını çeke • kalmasını mutealtib yenıu.ı~n en ı erı N . T' .. d d k' b" k ı. 6";ı' 
esun ımur a ın a ı ır çocu yere a memnuniyetle karşılamakta fakat mev Yaln z si · h.d. ı · h ·· h geldiği anlaşılmı~ır. 1 k . t . ı· k ı yası a ıse erm enuz vuzu rek Aliyi yaralamıştır. 

ama ıs emış ır. cud imkanların dısında hareket etme lk 
Zehirlenme alAlmi gösteren Kazımın Bu sırada müvazenesini kavbeden Ne . ~ "" • ra sö le 

4 

esbetmemiş olması anlaşmanın akdini Yara!ı tedavi altına alınmış, suçlu 
krzı F1atma Macide Rezan ve Fahrünnisa · T ' " k t k 1 ·kl . lt • ırnkanı 01madıgını- alakadarla Y • bekliyen ihracat ve ithalatçılar arasında 

' ' sım ımur romor un e er e er1 a ına mektedir. Ligor yakalanmıştır. 
fie, Aziı kızı Sabih:ı, Kemal. Hasan n du.··şm.üş. ve bacağı topuk m~fsahndan ke- Keyfı'y.ot bele<liyeye bildiriflmiştir. intizar olunan faaliyetin başlamasına bir ............................................................. . 

ht . tl . h . tl' '" man· t~k·1 1m kt a· A I b Ratld Rıza - ErtuGrul Sadi Tek Hafizentn Bıh vazıye en e emmıye ı sılmıştır. Yaralı çocuk cankurtaranla ~r- Beledivenin müracaat edecek bilumum ı -~ 1 e 1e e ır. n aşmanın u. 
görü.hnüş ve Beyoğlu hastanesin~ kaldı. rahpaşa !hastanesine kaldınlmış ve kaza tale~in kabulü için bazı imkanlar a- gün §ehrimizdeki alakadar mehafile teb--lrn... dı tr f d t ı... 1-ik t b ı t liği beklenmektedir. ·a.M.l~ıar r. e a m a ana1. a a aş anmış ır. raştınnağa başladığı öğrenilmiştir. Ma ita ve Kanada ile takasla Bu ırcco Tcpebaşında 

Deniz işleri: Poll3 lt1 : MOteft'rrl/l: ticari muamele yapılacak 
Nlzım vapuru göçmen getirmek üzere Kalaysız kaptan yemek yiyen bir Reşidpaşa türbesi tamir edilecek Hükilınetimi~~e kabul edilen yeni bir 

KAYNANA 
Vodvil 8 perde 

Vamaya gitti hizmetçi 2'ehirlendi Be d camisinin hatiresi dahilin - ik.aramame~ gore Malta ve Kanada ül. 
B~~~m~~~~~ ~~.~~~~~~~~~~~m~ın &~~~a-==~===~~=~-~~---~--~===~=~~--

1 _,_ g'"çmenleoıi nakletmekte o - Şehnarnecı sokak 5 numarada oturan p t"" besinin tamirine karar ve-s ... _______ _. Şanlı Ordumuzun 1\ ze ge ec~ o ıı· Ş fi h" t . . B • .A... rdl aşanın ur 1-
bm Nhım vapuru ·bi~ç gün evvel ilk mua ım ere n ızme çısı ay·u~. u r1lmiştir. 

teferini yapm1.1 ve ~tirdiği göçmenl&. Ad yşe kh~lalysız .ka-pbtan yemb.ekhyl~ıgınl - .Müzeler mimarı K~al Altan tür - B Ü y Ü K T R A K y A M A N E v R A L A R 1 
ri Tuzlaya çn'kannıp. Vapur dün i - en ze ır enı:nış, aygın ır a ue a ı • benin tamiri için icab eden tetlkikatı 
kinci seferini yapmak üzere tekrar Var narak Haseki hastanesine kaldırılmış • yapmış bu husustaki raporunu Müze.. •• ..;\. ve :t t 
naya gitmiştir. Birkaç gün sonra 2000 tır. kor direktörüğüne vermiştir. B UY U J[ RE S 1'I G E Ç T 
ld.f1U.k bir göçmen kafilesini alarak li. 13 yaşında bir kız kamyon altında kaldı Öğrenildiğine göre, tarbenin tamiri-
manı.mıza gelecektir. Kocamusta!apaşada oturan seyyar ne geçmeden evvel, türbenin caddeye 

İskenderun limannun memarlan pazarcı Hasanın l 3 yaşanndaki kı~ı bakan tarafı açılarak, ufak bir park va-
\ vuifelerlne gidiyor Sadiye, dün Yedi:ku1e ca<kiesinden geç pılaca'ktır. Bundan sonra da tilrbenin 

Limanlar ~1etme Umum Müdür melde iken 3801 sa.yıh kömür yüklü tmirlne geçilecektir. 

Muavini HAmid Saraçoğ1u, İSkende • bir kamyonun altında kalarak ~r iki Bir amele elini makineye kaptırdı 
nmda liman tep:ilAtl! kunnak üz.ere ayağı da kınlıruştır. Ya.ra.h kız Hase - Bomonti kadife fabrikasında amele 
yann Hataya hareket edecektir. Li • ki .. h~nesine ka.ldın~ı.ştır. Kazayı 

100 metrelik httkikt sesli ve Türkçe izahatlı filmi bugün 

iPEK • SAKARYA - ŞIK • YILDIZ - ALEMDAR - ve MiLLi 
Ankarada YENi ve HALK 

lzmirde ELHAMRA ainemalarında göıterilmektedir. 
Bu filmi ğöstermek i&teyen sinema sı.biplerlnfn 

"F 1 TAŞ,, Adresine Telgrafla müracaatları rica olunur. 
manlar Umum Müdür Muavini İsken. muteakib fl.rar eden toför aranmakta • 16 yaşlarında Mardlros, evvelki gün 
~n~15~0~n ~rb~~d~ ~~~teqilim~i~~m~e-~--------------------------• 
90nra, Mer!lıı ve İzmir lime.nlarında Bir otomobil bir kadına çarptı 11ni kaptırarak yaralanmıştır. 

Yarah işçi Şişli hastaneeine kaldırıJ. tetkikler yapacak ve şehrimi~ döne • Galatada Koromm müskirat deposu-
mısbr. 

cektir. İskenderun lim.anının yeni klld- na aid ve toför Ahınedin idaresindeki ·-·;.····-······· .. •• .. ••• .. •• .. ••••••••• .. ••• .. •••••••••••• 
rosu hazırlanmıştır. Memurlar buglin- 3725 sayılı otomobil dün, Beşiktaş 
leroe yeni vazifelerine gidecek ve ll • tramvay depoounun önünden geçer -
man iflerlnin Fransrrlardan teslim a - k~n Ortaköyde otuııın 3 5 yaşlarında 
bnmasmdan sonra muvakkaten İ~en- Zekiye adında bir kadına çarparak be
deruna glSnderllen ~rkez 1116Ilurları linden yaralamıştır .. 
da, şehrlmitt döneceklerdir. Yaralı kadın t.edavi altma alınmış, 

Deniz Gedikli hazırlama okuhmda suçlu şotar tutulmuştur. 

dip1oma tevzii meırMimi yapılacak üç sarh09 biı'birini yaraladılar 
Kasımpaşa Deniz Ged1kl1 hazırlama Büyükadada oturan Ömer, Hasib ve 

okulunun 938-939 ders yılında. mezun M rt -..11- da Ü ka"' .. ,.. lk1 u aza i:Klı.ı:trml ç ar "'°'l evve 
olan ıta1ebeler1ne diploma tem mera. -n beraberce btr meyhanede oturup 
.tmi bugOn öğleden sonra rnektebde ya gu . 

akt M asime tstfklAl n 1çm1şlerdlr. Bir müddet sonra araların. 
pılac ır. er marş e da bir meseleden münakaşa çıkmış ~ 
başlanacak diplomalar tevzi edildikten tt .ı.. ... "' .. ., ,,....,,._.ar tekme b'rl>" 1 · 

J80Ilra müzfkle idman hareketleri ya • ç 8~~rdirJ ... , .... ...-. ı ır en • 
ne gırm"'\?.ıç · 

~~~~~~~:_-.... -- • ·-- Kavga emıamıda her üçü de yaralan-
ACI bl r kayı b dıklanndan zabıtaca yakalanmışlar ve 

~e İpek:böcekçfüği istasyonu mü _ haklarında takibata başlanmıştır. 
dQrQ. Alım Aylrurt miiptell aMuğ'u kalb Bir genç kız pencel'eden sokağa diit«l 
ra:hatsızlıfından 29.8.939 &lı gftnO. dün • Fatihte Salmatomruk Kasım GO.na • 
yaya gözlerini kapamı~ır. S0.8.939 Çar • ni maha~ Han IOkağında 2 nu • 
pm'ba gQnö dostlarının ~z yqlan ara • maralı evde oturan Allntn mı 1 ' yaş.. 
81l1ıda Feriköyde ail• mezarlıfınn. terk lannda Kadrfye evvelki geoe saat 

. olunrm.ı4tlrr. Mesleğinde b<lyüt ldımetler 20.30 da odanın pencere camuu açar • 
yapmıf olan bu kıymetli mQdtı.r n mual. ken bt~ :mflvazenestni bybe • 
!hnfn ölıUm<lniln bıraktığı derin acıya ı,tt. derek 80kaA'a ~· Bu sukut ne. 
ra'.k eder, aileei efradına ve doıtlanna 18· ti~inde tehl~ IU?'ette yaralanan 
bırlar dileriz. Kadriye, hastaneye lı:alhnbmştır. 

Askerlik işleri 
Yoklamaya davet 

Ya.ba.ncı Eminönü Askerlik Şubesinden: 
ı Şubemizde l/Eylôl/93'9 dan itibaren 

335 dofumlulann aon yoklamalarına 

ba1Jlanacak ve ı. Teş./939 sonuna tadar 
devam edecektir. Em.inönti, Fatıh, ve ı:

ytib kazaları dahilinde bulunan 335 do -
tumın ve bunlarla muameleye tabi dl -
fer do~u yabancı erat bu müddet 1-
qinde ?e bu aylann tek ııtinlerlnde a& -

baht.an ölleye kadar 70tıama ve mua -
yenelerinl yaptm.catlardır. 

2 - Bunlardan bafka flındiye kadar 
muhtelif sebebleı1.e 7otıama ve muaye -
nelerini yaptirmamıt olanlarla fUbe.m.lz
den hutanelere muayeneye sevkedlld1k
lerl halde Citmeımff bulunanlar da fU -
beye sel.erek J'l(>klama n muayeıaelerlnt 

yaptıracaklardır. 

a - Bır1nol n ıtıncı maddelerde ya -
sııı mtiUllıetlerden ftlbe~ gelını,enler 
hakkında ukerllk tanununun hftktım -
l~rlıı1n tatbik oıunacatı llln oıunm. 

* . 
Şubeye davet 

PaUJı l[a.ym:ab.mblm4an: 
Aat.ert1k tubeslntn 164111 mumda n-

71dh ı mm1 ııma.meı. memuru 129e do
lumhı Huu TabısSn otlu B)'t1b"Gn fU -
beye mO:n.oaa.tı ııaıı olunur. 

Bntnn Trakyayı titreten TÜR K'Un yılmaz ve kırılmaz 

ÇELiK ORDUSUNUN EN SON MANEVRASI FiLMi 
Bugün • 

TAKSIM LALE ve 
•İnemalannda 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale ukerl san'at lisesindeki gedikli usta 
hazırlama okulu birinci aınıfına qalıdaki ıartlara göre talebe kaydı kabulüne 
baf lantnıftır • 

2 - Kayıd kabul ıartları: 
&> Bet llllıflı ilk okulu bttirmif olmak. 
b:. VUcudünün te,ekkillAtı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
c:. kendiai ve atleai kuaur.ınn bir ahlik ve seciye sahibi olmak. 
dt terki tahsil mtıddeti iki .eneden fazla olmamak. 

r 

e> 14-17 yqında olmak ve bu yaılara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol
mak. 

ft Evvelce gördüffi twll dereceainl pteren şehadetname veya tasdikname
yi haiz bulunmak. 

ı• Ged1k.Ll okuldan ders ve vukuat, 1aflı.k durumlarından çıkarılmı§ olmam:ıh 
ht köy veya nahiyell olmak ve n~fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy veya 

nahiye yazılı olm.a:k, yahud kl)y ve nahiyeden farkı olmıyan ve orta okulu bu • 
lunmıya.n krza merknlerinde doJmuı bulunmak ve bunların tahsil için kaza 
ve phtrl.ere gelınif olmak. 

! - Bu prtlan hali olanlar ukerlik fUbelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - AıkerUt tubeterince b7dl ka\'t&l i9fıı müracaat EylO.l sonuna kadar kabul 
edilir. J88> .s36b 



Gerede iler yakında 
şimendifere kavuşuyorlar 
Nafıa Vekaleti mühendislerinden bir heyet Adapa· 
zarından lsmetpaşaya uzayacak olan trenin 
güzergahını tesbit ediyor. Ankaradan gelecek 

ikinci bir yol da Geredede birleşecek 

Şimendifere kavu.5tuktan sonra e1ıcmmi yeti artadak olan GerPdenin Esentcpe 

SON POSTA 

Muşta mevsimsiz 
kar yağdı 

Muş (H'lml.Ull) - Birkaç gündenberi de 
vam eden fasıl&Stz yağmurlar ve saniye. 
de 1'1-20 met:re ~ratinde esen rlizgAr 
meyva ağaç.lannı silkmif ve deniz ytizün. 
den 2650 rakımında bulunan Kı:ııhiyaret 
dağına mevsimsız kar yağmı§tır. 

B~ecik meb'usu Or. Muhlis 
halk arasında 

Bilecikten yazılıyor: Bilecik meb'usu 
Dr. Muhlis Sumer on beş gündenberi 
Bileci'kte bulunmakta ve halkın bütün 
dilelderini dinlemektedir. Halk en zi. 
yaoo iktısadi vaziyetin inki.şafını iste
mektedir. Dr. bu husu!!ta elinden gelen 
her şeyi yapacağını söyl~tir. Her 
vil~yetimizde olduğu gibi Sakaryamn 
en mahsuldar, verimli rne~ezinde ipek, 
konserve, dokuma fabrikalarından hiç 
olmazsa birinin yapıfimasını büilin 
gayretile temine çalışacağını söylemiş
tir. 

Meb'usumuz Bilecikten başka Söği.it~ 
gitmiş, birkaç gün 'kaldıktan sonra ge
ne Bileciğe avdet etmiştir. Buradan da 
Bozöyük, Osmaneli, Gölpazarma kadar 
vakit bu1duğu takdirde köylerine ka • 
dar gidip halkla yakından alakadar ola. 
cağım söylemiştir. --------

Sıyfa S 

AFYonun HUBTULUŞU UE 
HOCATErE ZiYARETi 

mesiresinden güzel bir görünü.§ 
Gerede (Hususi) - ŞimcndifcJ.• güzer. ola·rak tanzim için hazırlıklara başlamıv- Bilecik Valisi vazifesine Kocatepe z,ya-etınden dört muJıtelif görüntlş 

gAh.ını tesbite memur Nafıa Vekaleti is.. tır. Ya!ltında bir mütehassıs çağırılarak başladı Afyon (Hususi) - Afyon Halkeviniın İ Gecesi de Hal!kevi gösteıit kolu gııen9 
tikşaf heyeti birkuç gündcnberı Gerede. Esentepenin alacağı şeklin projeleri yap. . . B'l ·;r.ı; nliı 5 vıldanberi müntazaman tertib ettiği !erinin hazırladıkları zengin ve milli 
d . " . . .. Bı 1ecıı.ktenı y.a zı lııyor: ı ecı&'-n ye • . . 2 6 A w t C .. 
e •bulunmaikıtadır. Heyet azaları Ismet. tırılaca'ktır. Keza oğrendığime gore bele. r . b ~ B'l . w gelmiş vazi • Kocatepe zıyaretı gus os umar • musamere seyredilmiştir. Yüzlerce 
Paşa istasyonundan Adapazarına yapıla- diye ailelerin oturabileceği ufak villAlar, ;a :sı b u 1 a 7 ~ ec~ge 'fesinde mu- tesi günü yapılmıştır. yurddaşın bulunduğu bu müsamerede 
cak şimendifer yoluna aid güzergahı gez. oteller, urm.ımt eğlence ve spor yerleri es;; k'aş ~ınışd~~· . eru vazı Büyük Başbuğ Ata türkün ordulara !Muzaffer Görktan büyük taarruz mev. 
~ ve yerfurini tesbit etmişlerdir. ö~. yapacaktır. va a ıye er 1 erız. (İleri!» emrini verdiği bu kut.c;al tepeye zulu bir 'konuşma yapmış: zafer şiirleri 
~ndiğiıme göre İsmetpaşa • Adapazar şi. Bogazhyanda şiddetli kalabahk bir Halkevli kafilesi ve civar okunmuştur. Sonra (İstiklal) piyesile 
llıendiferi Gerede kasabasının hemen al- Mersin sıhhat mUdUrU Niğde köylüler iştirak etmiştir. (Şeriye mahk~mesinde) adlı komedi 
tuıdaki Elbengü çayırlığından geçecek ve mUdUrlUgUne tayin edildi yağmurlar Zirve~'e muvasalfıtta bayrak çekil - muyaffakiyetle temsil edilmiştir. 
Orada istasyon kurulacaktır. Ankaradan .. Boğazlıyandan yazılıyor: Kaza ve miş, istiklal marşile törem~ başlanıl • 27 Ağustos Afyonun kurtuluşu 
Adapazarına uzatıiaeak ikınci bir hattın Muş (Hususi) - Dori senedenberl• kövlere iki gün fasıla ile düşen yağ • mıştır. Halkevimizin enerjik ve fera- B" "k t 'Ik 1 k 
g{i • ·ıA · · · ıhh t · ı· · · h l-'- uyu aarruzun ı açı an apısı 

7.ergii.hını da teı>bit etmek için bu sa.. vı ayetımızın s a ve ıç ı.rnaı muave. murlar tarlalara, arman yer ~ıuıe za. ğatli başkanı Galib Demirer .her ziva- kah Afy •- rtul bü "k 
balı ......:a. d'sl G d K 1 h t .. .x: l" w •• .. kt l d k . . B h . n... .. d 11 • raman onun l\U uşu vu .uuuıen ı er ere e ve ızı ca a. ne muuur ugunu yapma a o an o • rar vermıştır. a arıye •J\oyun e se er rette olduğu gibi- veciz bir konu.~ma .. w 

rnazn arasındaki Ciçeklibel namile anılan tor Naci K.an.'jiray terfiaın Niğde vil~ mahsulü gi1türmüştil.r. Nüfusça zayiat yapara'k 26 Ai{ustosun büyüklü~nü tezahuratla kut.lulanmıştır .. Şehir bay. 
tnev-kie gitmişlerdir. Ankaradan gelecek yeti sıhhat müdürlüğüne tayin edil • yoktur t b .. tt' · B b v M'Ir Se nıklarla, elektnk ampullen ve taklar. 
fJcınci bir demiryolu da Gereded .. birle 'miş, yeni vazifesine gitmiştir Dokto- · : ~r~z e .. ırm~dl, aş hu.? ve tl 

1 1 
· • la SÜ, nmiştir. Şehrin istirdadı saat 

lecıekt' . - - • · B .... I d I ı;rnızın yuce a arını urme e anını~- 5 5 ta l.m t 0 .. t k 1 
c ır. Yakmd~ şırn.en~fe:e. ka~uşa. run ~uradaki me~url~eti z~amnda ogaz J yan a yaya a ayı tir. Heyecandan kopan alkJt?lar karşı . . o . ~ş ~· J5U~ e rar yaşam • 
~ ol~ Geredelıfu.r sevme; ıçındedırler. sıhhıye ve i~ruı J.'}lerınde göstermiş zabit\erİnB verilen ziyafet tepeleri çınlatmıştır. Sonra ateşin sn. mış, temsılı bır harekat yapıl.mıştır. Ve 
Şunen.d~er ge~dikten sonra Geredenin olduğu muvaffakiyet bütün halkın . . .. bay Ahmed Onur; büyük harekatı ara- çok canlı olmuştur. ~sk7rlenmiz alkış. 
iful:111~ fle dıllere destan olan Esente- minnetini mucib olmuş ve sempatisini Boğazlıyandan ~azılıyor: Yürüy~şe zi üzerinde izah etmiş; bir ~enç ve ha- lar arasmda şehre gırmışler; şehir na. 
Pesi Tü~y:nin en iyi, en glizel bir me. temin etmiştir. Kıymetli doktorumuza gelen yaya al.ayı s~bayl~rı~a :ııalk~vın.. rekata iştirak eden bir köylü de söylev mma karşılanmışlar, SÜ" falerine çiçek 
alreM mahalli olacaktır. Belediye burneını yeni vazifesinde rnuvaffakiyet temenni de bir çay zıyafetı venlmıştır. Z1ya • vermi~lerdir. ler takılmış; buketler talkdim edilmiş-
eın Ustün ve en cazib bir şekilde ve planlı ederiz. fe~ kaymakam Fuad Ert~ğ:ol ve me- Muk&ddes tepede; Akdenizden, İz • tir. Temsil çok güzel olmuştur. Bir söy. 

C 
murlar bulurunuşlar, samımı bir hava mirden ve Dumlupınardan esen serin lev verilmiştir. Tören sonunda bir ge. 

~ Biga Hal kevi n in temsi ileri ) içinde geç vakte kackı.r konuşulmu.ştur. zafer ve inkılap yeli heyecandan ürpe- cid resmi yapıl~tır. Gecesi bilvük 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Akşehirde bir adam metresinin ren~cud~nokşu~~u. fuMralayı~rtibedilmişmiillo~~u 

sevgilisini 12 yerinden Tören sonunda Karacaören k~v~ne <ıvnanrnış; maytaplar atılmıştır. Şehir 
bıçaklıyarak öldUrdU ~~~?; yemekten sonra şehre donill - başta.nbaşa bir bayram sevinci için • 

"' ı;;; 

Ak.şehir (Hususi) - Burada Kuşdili 
mahallesinde feci bir cinayet işlen • 
miştir. Bu mahallede Bekta.ş isminde 
biri bir haftalık bir ayrılıktan sonra 
Ş'Mre dönmüş, fakat 1 O seneden beri 
beraber y~adığı metresi Esmamn ayni 
mahalleden İbrahim oğlu Mehmedle 
münaseliette bulundu~u anilamıştır. 
Bektaş, Mehmedi öldürmek kararile 

hareket ederek kendisini eve davet et. 
mlş, ikramlarda bulunmuş, ılozkardeşt. 
ni, metresini anasını birer bahane ile 
evden uzaklaştırdıktan sonra kamasını 
~erek Mehmedin ı\17.JE!lrine se.ld~rmış, 

Biga (Hususi) - Şehrimiz Halkevi joyunda muvaffak olan gençler pek çok 12 yerinden y.aralanuş, rakibinin ölme-
iôsterit kolu tarafından kasabanın bir alk~lnnmıştır. diğini görünce taşla başını ezmiştir. 
lllahallesi demek olan cSavaştepe» köy Üzerine en mühim rolü alan öğret • Azılı katil cürmümeşhud ID8hkeme-
l\e.1kıne geçen hafta güzel bir müsame- men Müminin çok iyi başarisile biten since 12 seneye ma1tldBn olmuştur. 
re Verilmiş ve Kız.ıl çağlıyan piyesi tem müsamere sonunnda köylüler tarafın.. I . 1 . 
it! edilmiştir. dan misafirlere çay ve yemekler ik - zmıt ve negölde zafer bayramı 

Müsamereye bütün köylülerin ve ram edilmiftir. İzmit ve İnegö1dıe 30 Ağustos zafer 
lehirden giden bazı memurinin huzu. Resim, köylillerle şehir bandosunu bayramı e<>şkun bir fe4kilde kutlulan • 
~e istiklal marşı çalınarak başlanmış teşkil eden gençleri göstermektedir. mıştır. 

- Hasan Bey; Müzeler 
idaresi .• 

Pc 2 c :· C' la Hasan Eey Diyor ki: 

... Şehirde asarı ati:ka
dan yapıların .• 

. . . İyi muhafaza edil • 
mesi için bu yapılan bi • 
rer paırmakldt i9erlsine 
alınağa karar vermif. 

Hasan Bey - Desene 
İsta.nlbuldaki evlerin dört 
te üçü pannakl.ık arasına 
alınacak? 

muştur. deydı. 

Çan kırı Halkevlilerinin köy gezileri 

Çankırı (Hususi) - Halkevinin köy- Nahiye ve köylerde halka konferanı,. 
cül~ .şubesi köylere geziler tertib et- ıar ven1mi.ş, hasbihaller yapılmış. has.. 
miştır. Geçenlerde, Çookınya yakın . 
Lır 1 gidil' 1-... 1 _,_ talarm muayenesı yapılarak reçeteleri 
AVY ere ıp ıwna.ışna ar yapumış ve . • . 
bu defa da bu gezilerini daha uzaklara, yazılmış, zıraı tetkıklerde bulunul • 
nahtyeleN! kadar uz.atmı.şlardı.r. muştur. Bu arada ıköy çocuklarına da 

Doktoru, maari1cisi, zlraatçi!i ve ban_. şeker dağıtıhn~tır, 
cbile bir kamyonetle Şabanözü, orta Resim Halkevlileri köylüler arasın • 
~eriM Basta.k köJÜne gidil.miftir. da göstermektedir. 



e Sayfa 

1 · Hidiseler Kartısında 1 

Eski -Yeni 
l~-..aıgımw • ftCJ..i Zengin büyük amıenin, zenginin zen Falkat sanya boyattı.. .ıaı.eu.ı &•"' 

ginl torunu kendine ıbir otomobil al • oldu. 
nuştı- Büyük anne, torununu otomo • - Oğlum. Ben de arıneni almadan 
bilinde gördü. Şoför yerine oturmuş, evvel bir klZa talih olmuştum- Yanak.
komayı çalıyor, direksiyonu kul1nm .. lan al aldı. Ben al yazı.akh kadınlardan 
yordu. Büy{l:k anne kapıya koştu. To • hoşlnruroım. Fakat sonradan ne öğre • 
nınuna seslendi: neyim; meğer yüz<1ne all~ 9iirmQyor 

- Yavrum biraz gelir misin? muymuş? .. Derhal vazgeçmiştim. ... 
Torun, otomobilden indi. Büyük an- * 

nenin yanına geldi: Ellilikleroen birl söyledi: 
- Aman yavrum, sakın bir daha bu - Kurt kornşumımı yemez! 

gün yaptığını yapayım, deme. Rahmet Otuzluklaroan da birl söyledi" 
11 büyük babanın da gerçi otomobili - Aman dikkat et; insana ne fenalık 
yoktu amma, atlı arabası vardı. Fakat gelirse komşudan gelir. 
hiç bir giln sırmalı arabacı elbiseleri- * 
ni giyip, kamçıyı eline alıp arabanın Eskiden: 
üzerine çıkmayı ve arabacılık etmeyi _ Karıcığım şu gam.leğimi ver de 
merak etmemişti. giyeyim. 

SON POSTA 

~ 
Kız çocukları için 

şık bir rop 

Ağustos 31 

Tophane cinayeti dün 
adliyeye intika 1 etti 

Bir kişiyi öldüren ve diğer bir adamı da ağır 
yaralıyan katil tevkif edildi 

Evvelki akşam Tophanede fect birci- tık. Benim yanımdan o sabah banka • 
nayet işlendiğini, hMisenin, Siirdli dan aldığım 260 lira kadar ıbir para 
Mehmed isminde birinin ölümü, Ah • vardı. Kahvede bulunan Abbas, para. 
bas ismindeki arkadaşının da ağır su- nın fal'kına varınca, ortaya iki lira Çl'

rette yaralamnasile neticelendiğini ve karıp, attı ve: 
bu arada Eminin kardeşi Kemalin de c- Seninle oyun oynıyalıın> dedi. 
yaralandığım yazrruşttlt. Ben, reddettim. Israra başladı. İşe baş-

Za>bıtaca yapılan tahkikat sonunda kal'an da karıştı. Kavga çıktı. Bu sıra. 
va~'anın kahvede oyun oynamak yü • da kardeşim v~ Abb:ısm .~rkadaşl~.rı .~ 

• .. yanımıza gelmışlerdi. Munazaa buyu • 
zünden çıkan alelade bir kavgadan mu a·· . ıed· B d Mehmed b u, genış ı. u sıra a ana 
tevellid oiduğu tesbit edilmiştir. Tah • .. d.. .. tfun' h.. u: A k .3;,.. sov u ve us e ucum e11w. r auOA 

... Hele boyunba""--ı da ver! kıkata müddeiumumt muavinlerinden Abı.- d rd ecli d Ab-s•~ Hı .şı 'UdS a ona ya ım yor u . 
.Anne.okız arasında: ... Ayakkabılarım neredeyse anlan san Ya:rsuvat el koym~ ve cinaye • bası, bu patırdı sırasında, bıçakla ya. 
- Anne bugün nasllsa aklıma gel • fırçala da getir! tin faili Emin diln adliyeye teslim edİ- raladığım:ı hatırlıyorum. Fakat, Meh • 

di. Ayağıma çorap giydim, öyle sokağa ... Bastonumu da ver.. benim b1.ra7. !erek, Sultanahıned 1 inci 11ulh ceza medi vurduğumun far:.kında değilim. 
çıktım; herkes beni ayrbladı. fazla işim var, geç b.locak olursam me hAkim:i tarafından sorguya çekilmiştir. Haklın, suçlunun tevkifine karar 

- Fesüphanallah !kızım, bundan o • l'ak etme! Maznun, isticvabı arasında vak'ayı vermiştir. 

tuz ~ evvel bir gün nası:l olrnu~ dal- Şimdi: Ne basit. ne ucuz elbiseler bazan şık- şöyl'e anlatmıştır. Eminin kardeşi Kemali maktul Meh~ 
gınlığıma gelmişti. Çorapsız sokağa çık _ Kocacı-ğım şu bluzumu ver de gi. l lığın tl kendisi gibi görünür. Beyaz ke. - Bir~ç aı1radaş birlikte Tophane. med yaral~~~~dan, bu husu~taki sUQ 
mıştun. Beni bir ayıbladılar, bir ayı.b- . . tenden geniş robalı, kloş etekli, bUzgülü de Dayı run kahve.sine gitmiştik. Eğ • suçlunun olum1fo sukut etmişt1r. 
Iaddar .. yerin dibine geçtim. yeyım . • kısa: kollu bir çocuk elbisesi gözünüzün lenoesine birkaç el iskambil oynamış • Tahkikata, devam edilmektedir. 

- Cekefum de ver. 
1f.. n1 önü.ne getiriniz. Alelid.e bir teY diyccP1

{ -

- İskarpin leı:im neredeyse o an ( Ak k K ) sin.iz değil mi? Evet, muhakkak ki alela. Ç0 OCa - araSU maçı 
Baba~ğul arasında: fırçala da getir. - -

de . . . Bu robayı, bu kolları ne kadar çok --------------------------~ 
- Baba ben nişanlanıyorum. _Hele gı'ydir, .._M.,r. Şapkamı da 

~-- gördük. Beliki kl-OŞ etek çocuk için biraz 
- Çok iyi edersin oğlwn. ver .. Ben çok yere u~yacağun, geç 

fiH• yeni amma nihayet eteğinin yüzilnden 
- Ben siyah saçlılardan hoşlanmam. kalacak olursam merak ehne! bütün elbise de sevilmez yal 

Nn saçlı isterdim. Nişanlanacağım ~ ,.---, ı ı 

z:ı beğenmiştim amma saçtan siyahtı. • J .rmet ~ul.lt'1İ. 

I_ Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
DUnyanm en seri lisam 

Japon alim.le • 
rlnden mürekkeb 
bir komisyon dUn 
yanın en seri Usa. 
mnı tesbit eyle. 
.nai: üzere çok 
dddi tetkHrlerde 
bulunmuşlardır. 

Vardıklan ne • 
ti~ göre dün • 
yanın en seri li • 
sanı Fransıızcadır. 

Nevyorkta tehlikeli bir mes:ek 
Nevyonkun en 

yüksek binalann
dan ıbiıi olan 
Compire State Bi 
ulding'in irtifaı 

meşhur Eyfel ku
lesinin irtilnıru 7-4 
metre aşmakta • 
<Ur. 

Bu muazzam bt 
mnm camlarını 

temizlemek için h'U5U5i ameleler kul • 
Buna «beynelmilel lisan şampiyon • 

luğu> ismi ~ri1mi.ştir. lamlınaktadır. 37-4 metre irtifaında bu 

Umumi tasnifin neticesi şudur: lunan hu binanm c.amlannı silmdt hiç 
1 - Fransız lisanı: Dakikada 350 de kolay bir iş ~dir. 

1ieoe söylemeğe müsaiddir. 
2 - Alınan lisanı: Dakikada 250 be- Bu mesleğe inth&b edenlerin çoğu 

oe sHylemeğe müsaiddir. Lehlilerdir. 
3 - İngiliz ll..anı: Dakikada 220 he-

ce söylemeğe müsaiddir. Aldıklan ücret de fevkalade değil • 
-4 - Rus lisanı: Dakikada 209 hece dir. Hayatlarını tehHkeye soktuklarına 

söyleme~e elverişlidir. . . 
S - İsveç lisanı: Daki'kada 205 hece hiç de değmez. Sa.at başına hızım pa -

söylemeğe müsaiddir. nımızla tam bir 11ra almaktadırlar. 
-·----······· .... ···································· ........ -··-----···········--· ............. _ ........ .-

L 'SLER 
Evlenmek istlgen 
Bir kız 
Slmavdan f6yle bir mektub aldım: 
<reyre, 
M.e:ktu'bumun gazetede neşredildi. 

ğini. fakat fil(lphe uyandırdığını, ciddi 
telAkld edilmediğini gördüm. 

Niçin? İtte bunu anlıyamadım. O 
mektubu bizzat ben yazmıştım. Sarih 

adres vermeyifime gelince: O, benim 
adresim değil, bir arkadaşımın adresJ. 
Kendimi birden meydana vermek js. 

temediğim lçın mektub gelecek, o da 
bana getirecekti. Yalnız şunu kaydet. 

meyi unutmufWTl, mektubun bana aid 
oldutunun anl~lması için zarfın ar
kasında blr X işareti ilave edilecekti. 

Adresi yırttıA1111z için tekrar yazr. 
yorum: cX. 

* Bu okuyucumun mektubu arzusu 
üı.erine bende mabfuzdur. 

Bayan cB. K •• ~ 

Evet, gördüm, bu gazete yabancı 

bir erkekten bahsederken: 
cKarıaı da bir Tfrrk kızıdır• demit

Herhaldıe doğru olacak, ıahsan s:lzin 
fikrinizdeyim, tuv:fb .tmem, fakat ni. 
lıayet mflnfend blr vaic'adır, üzerinde 
durmaya da lüzum glırmcm. 

* . Erzunımda Bay cŞ. K .• ye: 
Bastt bir aile hayatı yqıyan için 

Erzurumla İzmir veya İstanbul arasın.. 
da !hiçbir far'k görmem. Fakat maksad 
biraz cMande. hayatı geçirmekse ~ 
sele değifir. 

* Bcıycm P. Y. • y« 

- Zek.Anızın ft qukkanlılığınızın 

derecesine be.kar. bndtnize güveni. 

yorsamx herld btr yardıma nıttyaç 

görmeden iş:i'll içl.ııden ÇJ.kabillrsiniz. 
TEYZE 

Sevmeyiniz zarar yok, fakat bu basit 
elbiseyi dikiniz. Sonra bırkaç metre kır .. 

mızı kroke (difli harç) alınız. Bu harcı 
robaya muntazam dört köşeler halinde 

dikiniz. Minimini, yuvarla.k yakanın ke. 
narına da iki ınra geçirinfz. Kollara, e-

teklere, yakanın a~ık yerin~ de ... Bir de 

• çocuğa göre • enlice bir kemer yapınız. 
Üstünii hep bu harçla kaplayınız. 

Geçip karşısına deminki basit elbise. 

yi seyrediniz. En şık modeller kadar be

ğenmemeniz... Fakat bunu ağza almaya 

bile lüzum yok. Muhakkak beğeneceksi. 
niz. Hele yakuile aentürüne toka ve düğ. 

me yerine üç renkli birer demetdk. İlif- A:kçe'koca (H'U6U&f) - ~ Pazar lılar Karasululan sıfıra karşı iki sa;q 
ttri.rseniz ıgözünüze ne kadar şirin gorü- günü bir maç yapmak üzere Karaaudan ile mağlub etmişlerdir. Yukar.ıdaki ~ 
necek. gelen sporcularla Akçekoca Halkevi' sim maçtan evvel her iki takım oyun. 

spor takımı karşıla.şınış, gayet h!kim' cularım parti başkanı Cemal Akçekoca 
Kaç saat uyumalı? ve güzeı bir oyundan sonra A.kçeıtoca: iıe birlikte göstermektedir. 

EvvclA niçin uyuruz, onu düşilnelim: 

Vücudümüzün yıpranmuını durdurmak 

ve hu yıpranmayı telifi etı:ıek için ..• Şu 

halde yetecek kadar uyumalı kı bu hayatı 

şartlar da yerine gelebilsin. 

Kwıdaktaki bebekler 22 saat uyumalı• 

dır. Çünkü, onlar yalnız dinlenmek için 

değil, büyümek için de uykuya muhtaç. 

tırlar. Büyüdükçe uyku ihtiyacı eksilir. 
Yirmi beş yaşından yani gelişmenin ta. 
mamlandığı çağdan itibaren (8) .saat uyku 

k9.ficflr. Fakat bu uykunun 2 saati gece 
yarısından evvel uyunmalıdır. 
Şu halde saat onda yatmak sıhhat tçin 

esastır. Altıda da kalkarsınız. 

Geç yatmaya alışı.ksam-ı ilk zamanlarda 

( ___ G_e_m __ li_k_-_K_a_r_sa_k ___ k_ö_y_ü __ f_u_tb_o_ı_c_u_ıa_r_ı __ ~) 

bu size biraz güç gelebilir. Fakat irade ile Gemlik (Husua1) - Buraya bağlı runda heyecanla ta.kib edilen maç ne. 
neler yapı1.maz .tL. Bahusus yaz geceleri Karsak k6yiınün 'ba'iııcl futbol takımı tioesinde Karsa:k 8.0 gallb gelmiş ~ 

• müStesna geoelerde!l bahsetmiyoruz- er. geçen hafta Orhangniye giderek Or -~tir. f 
ken yatmak hoşa gitmiyecck bir ıey de. hangazi gençleri~ bir Nt.ix>l maçı yap. Resim Karsa:klı gençleri göst.e~k, 
ğı1dir. IlliŞlardır. Kalabalık bir seyiıcl buzu- tedir. 

--w••••••• ...... • ... --... """' 

) Bacaksızın maskarahkları: Top ve maymun 
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Sayfa 1 
SON POSTA 

vvelki 
, aı Ağustos 

1914 ve 1939 
Buyuk harb arifesi ile içinde yaşadığımız 
günleri mukayese insanı dehşete düşürüyor 

YAZAN: 

OüN 
FERiDUN OSMAN 

Sırbistanı bir nevi mürakabe altına al. 
ıuık ve cinayetin ce~nı ona çektir. 
mdkıtir. Ahnanya, artık. hiçbir şeyden -25 Ağustosta gazete havadislerini ve haberi ollnıyan masum rolü oynuyor, im. 

hele İngiliz başvekilinin parlamentodaki I para:or şimal denizinde . gez~ntidedir: 
~ama.tını okurken ihtiya1·.s1z hatıraya Sır.bıstana Londranın tavsıyesı şudur. 
o antika tekerleme yuvarlanıyor: cTarih 1 cÜltimatomun mümkün olduğu kndar 
tekerrürden ibarettir.> Günlere kadar fazla !kısmını kabul ediniz.> Par:s ise 
muayyen bölm~leri yapılmış aman k.ad. cvaldt kazanmağa çalıpnız• diyor. En 
ranı üzerinde tabiatın ezeli dev!."i daimi. fenası, en çok güvenilen Rusyadan hiç 
ne esir olan be.şer ve hayat için şüphesi;ı bir ses çıkmamaktadır. Sırb hükumeti 
bu vecize cinsan hergün yemek yer> ka. mütereddid ve endişeli; hem Avusturya 

1 

bitinden isbatı lüzumsuz bir hakikattir. 
Fakat makine ülılhiyetini::ı harikaiarı 
haricinde yeni ve mntevali nesiller için, 
hep ayni hayatı yaşayıp ayni intıbaları 

dUyarak heınon herhAdise-karşısında <llt 

vaktile de bir kere • veya birkaç kereler. 
böyle olmuş imlş? > hayretinden başka 
yapacak !hiçbir şey olmadığına göre de
veranın muayyen;yet prensiplerine kar. 
şı gösterilen çocuk heyecanını çok gör. 
«nem elidir. 

metalibini kabul ediyor, hem seferberlik 
yapıyor. ~~bt başvekil Pasiç bizzat 
sefarethaneye götürüyor. Lakin Viyana 
her şeyi önceden hazırlamıştır. Sefir 
Gi~l cevabı okumağa lüzum görmeden, 
başvekilin arkasından, ckat'ı münascbab 
notasını gönderip Belgradı terkediyor. 

Kayzerin notu 

1914 de Büyük 

çekinmemişti. Tahrik ve ihdas sebebleri 
ve amil devleUer.o. ro!Ü müstesn'l, o sene 
!her memleketin bir harbi gözlediği veya 

özlediği muhakkaktır. 

Harb arifesinde Londnıda müsadere edilen omntvosıar 
lar.a tecavüz edilmemesi ve ilanı harb. ı tekrar kurdu, muazzam teslfhat hazırlık. 
bin lafzi kalması isteniyordu. Çar gene lanna hız verdi. Ertesi yı! g·ayri askeri 
ümide düşmüşt~. Sg,zanofa hemen Al-ı Ren topr.iklannı askerileştirdi. Muahe
man elçisini çağınna:k emrini verdi. Li- deleri çiğniy&ek yapılan bu darbeler 
kin sefir telgraftan malfunatı olmadığı karşısında lngıltere, Fransa, harb kor. 
cevabını vererek alelacele Petersıburgu kusile, harekebtiz kııldııar. Her hadisede 

Bertholdun kundağı, büyük devletler tcrke')ti. Mubareb'! başlamıştı. Alınan arzulannm sona erdiği kannatile 

tarafından, adeta okşana okşana parla. Fransada seferberlik müteselli oluyorlardı. Hıtler ise cihan 

Avusturyanm ilam harbi 

mağa bırakılıyordu. Nihayet Viyana 28 Almanya ertesı· gu"nu·· ordusunu BelçL efkarı uınumiyesıni ve devletleri o gün 
Bir gün evvel Pctcrsburg ziyaretini it- 1 Temmuz sabahı 11 de Bükreş vasıta.si e kadan geçı·rm"iY t"tzere Bru"ksele bı·r nota için söylenmiş sözlerle oyalıyor. Al • 

marn eden Fran..;ı.z Rcisicümhuru Puvan. OA • kare, tacıdar müttefiki Çara açık, kapalı çekilen bir telgrafla Sırbistana ilanı verdi. Hadise İngiltere ve bilhassa Fran. manyaya yapılan haksızlıklardan şika~ et 
harbetti ve Belgrad:ı saldırdı. Alm&nya ettiıkten sonra cmıistemleke me6eleleri. 

birçok teminat vererek ayrılmıştır. A. devletlerin müdahalesini önlemek üzere sayı şiddetle tabrık etti. Bu .anlarda 
Evet vaktile de bir kere daha böyle vusturya ültimatomu Petersburgda bom. Fransa Alman hududundan taarruza uğ. nin müzakere yolHe hallinden başka ar. 

sefirlerin müzakereler yaparken sefer. k Im A d h. b olmuştu. 1914 Temmuzunun başında A. ba gibi patlıyor ve Alman sefiri, harici.. radığı iddiasında bulunuyordu. Rus _ zumuz a amıştır. vrupa l ıç ir berliğini de ilerletmektedir. Sazanof ta mlek ti ınt· Af b" k b ı 
VUsturya Macaristan veliahdi Saray Bos. ye nazırı Sazanofa hükumetinin b·ı tnlelr - Alınan harbi karşısında bitaraf kalıp kal- me e e ııa ımız ve ır arış i e 

1914 Temmuzu 

Avusturyanın Sırb teslimiyetini kafi go. lsu · 1 b" · k d" d 
llada bir Sırp ihti15lcisinin kurşunile öl. leri ten iç ve müdafao.ı ettiğini resmen rerok harbi berklraf etmesinı müzakere mıyacağını soran Berline, 1''ransız hükU. 

0 
n arazı ta e muz yo tun ıyor u. dürülm~ştü. Cinayet, o zaman, devlet bildiriyor. Ertesi gün Rusya erkanıhar. cder.ken seferberlik emri cebinde duru- meti cınenafiimizin icabına göre> cevn-\ Bunlara Sovyet Rusya müstesna, deınok. 

r-eislcrinin çoğu hükümdar olan o za. biyenin ie'barile kısmi seferberliği kar:ır. yordll'! Va-hi diplomasi temasları znrıf s;- hını verince Paristeki Alman sefiri p:ı. rasi devletleri in!lndılar. Bu müddet zar. 
nıanki Avrupayı şiddetle sarstı. Cihan la.ştırıyor. Hadiseleri. Petersburg dönüşü 

1 
yaset nüktelerine inhisa'l" etmekte ve saportlarmı istedi. Fransa da umumi ~e. fında Berlin - Roma Mihverı kuvvetli bir 

efkarı umum.iyesi katil ve şeriklerinin ·gemide haber n1an Puvankare kalben herkes her devlet karşısındakini a:dat. fE>rberlık i an eyledi. Bunu Almanyanın askeri ittifak halini aldı ve Avrupada Al. 
'tecziyesini talebde çok samimi idi. Fa. harbe taraftardır. Londr~. Bcriinin A .. l makla' meşgul o~aktadtr. Berlinle Vi. ilam harb notası takib etti. ı ~an tahakkümüne istinad eden İtalya 
kat Sır'bistanı _ sebeb ve ukubeti onara. vusturya taleblerini hafıfletmeğe çalış. \ .. n~ı. b. İn .1. üd-'- 1 . . i ·ı h d Haıbeşistanı zap•etti. Milletl"r Cemiyeti 
c· b h l l k f t ··zı· bekI--,.Jl·t d" K t ~ana, muse wı ır gı ız m tıua es nı tnQI \ere sa ne 0 \azası devletler, hedefleri gayr! muayyE:n 

1 - a ane ere ezme ıçın ırsa o :yen masını ~ut:l' e ~r. ayzerın no u şu- kl b'l . d·kı . . . R 
Viyana kabinesi, Bismarktanberi harb 

1 

dur: cGrey'e anlatılsın ki ben şakaya a ~~. 1 e ~etırme 1 erı ıçın US). ayı Almanya 29 Temmuzda, İngiltercnin bulanık ve korkak siyasetleri yüzünden 
Vesilesi icadında, ve eserin sahneye ko. gelmem. Sırblar bir eşltiyn çetesidir.> ~u ~m~e~~orlar. Bul esnada l<Çar • ~ko. bitarafhğını temi!! için Londraya teklif. müttehid ve cezri harc>ket edemedi er. 
nulınasında üstad olan Prusya diploma. Grey9in bir konferans aktı teklifi hak. 

1 
a, ·ı ar' ıs 1.~en naz~: a~ 

1
ve hur;3~ ;n- Ierde bulunuyordu. Harbden muzaffer Hitler ve Mussolini Avrupad:ı her dedi. 

mslııin mahir ve htıkim yardımile bir kında: cKımıldamam. Hayat ve şeref me • .;rı~ e ?~vmı an\.mı:~ e; k a ınk \~:· çıkarsa Fransa ve Belçikadan arazi al. ğini tehdid ile yapttran ikı korkunç kud
dunzır Sırblan tedib» plılnı hazırladı.! selelerindc başkalarile istişare oluna. ıa~gen~ah ayz~re f ır grah çe 1er~ . ıi t mıyacak, Holandaya dokunmıyacnktı ... ret halini aldılar. 1q37 de A!manycı, ha. 
lia.kikat.te 'bunun, Alınan ve Avusturya maze diyor. Sırb;stan parçalanırsa Rus. ın ey on eransına ava esını C' '· Grey teklifi ş~~d~tle red~ett1 •. Grey har. zırladığı bir tiyatro sahnesi ile - fngilte. 
hnparatorluklannın inhidamını da ihzar yanın harbedeccği tehdidıne omuz silki- lif ediyor. Avusturya cmükaleme~ yi be taraftar degıldır, ancaK İngıltere Rus- re ve Fransanın müdnhalcsinc vakit hı. 
eden bir dünya trajedisi olması ihtima. yar: cAia! Etsinl:e İngiltere heyecan için. kat'iyetle reddetmiş ve seferberlığini t:ı- ya - Fransa cep~esi.~e ilt~ak ea~~e har. rakmadan Avusturyay: işgal etti. Hit. 
lini hatırlarına bile getircmemşilerdi. dedir. BaşvekR Asldt. ortada bir muahe. n:1~laımştı:· Petersburgdaki .İngiliz se. bin bertaraf edılebııeceğınc kanıdır. !er muayyen formül~ tekrarlıy.Jrdu: cAr. 

• • de ohnadığı halde, İngiltereyı Pransanın fırının telıkinatı şudur: cTahnk sebeble- lngiltere harbe g·r yor tık başka arazi tal·coimzi yok.> Fakat kı. 
" Şı mdı veya asf A! " himayesi için bagylarnı~tır. Hariciye na. rini Alın. an. yaya yük"le~~iz. tng.iliz. efkarı s sa bir zaman sonra Çekoslovakya Cüm. ""' b.,,.t,,.. - Belgrad düşm:iş, ._'ırbis~an cezalandı. 

Bunak Fransuva Jozef chükumelimin zın Grey'in myaseti herkesle iyi geçinip ıumumıyesı ~ türlu harb fıkrıne ya. nlmıştır. Kayzer artık pekala Avustur. huriyetindeki 3i.itlet Almanları kışkırt l. 
Sırbistanı tecride ve ehemmiyetini ten. hasımları kara!' ittihazmdan alıkoyarak naşmaz:> yayı durdurabilir. İngiliz efkarı umumi- dı. bunların zuıüm gördükleri iddia edıl-
kise çalışması lazım gelmektedir. Sulhün su1hO korumaktı. EfkArı umumiye Sır. " Seferberlik duramaz! yesi bunu istiyor. Fakat Kayzer reddedi. di. Hitler evvela onlara sadece muhtari. 
!kat'i bir hakikat olabilmesi Sırbistanın biMan için haıioi hatırına getirmiyor: fa- '' yor. Grcy kabineyi ve parlamentoyu, Al. yet verilmesini ist~rken 1938 EylCılünde 
Balkanla .. da ı..ı·T '!.udret amı·ıı· olınaktan kat hürriyet ve istiklUlere taarruz fikri. O akşam <29 Temmuz) Kayzer Çara Çekoslovakyayı büvük kuvvetlerle mu. • ıu .n • ekfğ" b" tel fta f b manya Belçika ve Fransaya saldırdığı J 

çıkarılmasına bağ'ıdır> diyor ye haşmet- mütecavizlere karşı nefreti tahrik etmek. ç 1 1 ır gra se er erliği durdu. takdirde iharbe ginneit üzere ikna etmiş. hasara etti ve Südetler mıntakası anava. 
:ı.ı.ı • ıyan.. . er ın ve ete.rsburgdakı· ı· Avam Kamarasının stos içti 

1 
e o unmazsa ar e ece"'ini ııa· n ı.... mu·· ttcfı"ki Vılhe.1 m vı·yanaya aç1k bo. tedir v· B 1 p nırsa .sullıü muhafaza ettıreceğinı namu. 3 Ağu tana ·ad l h b d ....,, su üzerine temin ediyordu. Harbden nef.. ır. - · ı:; 

no veriyordu: c Viyananın son hadiseden hatb san'atkArlan jse, birisınin detliğmi ed. Ç b" f . maı heyecanlı oldu. Almanlar Bclçikaya etti. Derhal Ingiltere ve Fransa da sefer-
istifade etmemesi teessüfü mucib olur.

1 
öteki anlnmıyarak istedikleri gib: hare • ret en ar ır ne es alıyor. Lakin er- gı·rmış· lerdi. Hariciye nazırı Belçika ve .bcr .. lik yaptılar. I..akiıı c:herkesle iyi ge. 

S 
kanıharbiyenin cevabı menfidir: cSefer. ih ırba!rdan kurtuımalı ve yakın bir za. keti temin eden itarışık, vefvelcli bir fır. Fransayı ingı"lterenin namus ve menafii çınıp asımı .. arı karar ittihazından alıko. 
bcrliği durdurmak artık imkinsızdır.. k uJh 

:manda kurtulmalıdır. Şimdi veya asla!• tına havası yaratıyorlar. Bu azim şama. hesabına müdafaa etmek lazım geldiğini ynra s u korumak> siyasetı güden İn. 
Grey bir taraf tan Fransız sefirine , bu li b kil Alman şansölyesi Betman Holvegin ta mahşeri arasında, hepsi de g(ıya sul- ve şnr-lô Avrupanın tek bır devletin gı z aşve. . ı Çem~rıay~ son dakik<!. 

Viyana elçisine talimatı şudur: c:En iyisi hıQ. • fakat şerefierile beraber • kurtar. sefer sıze .karşı bir taahhüdümüz yok.. ceberutu altına girmesine müs:ıade edi • da, Mussolını vasıtasile Hıtlerı bir su1h 

S 
__ ,_ ak k tur. derken, öbür taraftan da Berlin, Vi. ··zak · ırbistan üzenne derhal yürümelidir.> .ıu.~A; h i atte ise harbi sakınılması hı.ı. lcmiyeceğini söylüyordu. Başvekıl Askit mu eresıne ımale ettı. Mi.irıhte topia-

vi 
~-~--" h 

1 
. d yana ve Petersburga. harbden tevakki Alm t ·ı· ı.• ı yana hariciye nazın Bertholdun sah. J!.W.ıou.. a e getırm ek için var kuvvetle- . . k ,A . ise cinsanlığın her taraftan cebri zor nan an, ngt ız, • ransız, talyan bıı~-

tclı:.fır, müzevir ve durendişlikten uzak rile çalışıyorlar. Doğrusu şudur ki sinsi ıçın at ı ih-~~~ ~ulun~yor~ Kayz~r .~e- tahakkümlerine rıımedilm.ck istenildiği vekilleri S~detle:r mıntakasının Alman. 
siyaset çarkını Berlin yağlamaktadır. Se. bir harb temayülü her memlekette var. 13.şta.d.ır. ~~~ne bır h'a:be su?-uk- günlerde biz küçük milletlerin faik yay-0. ilhakını bir muahede ile tesbit ettı. 
fer bir gezintiden ibaret olacaktır. Rue- dı. Her devlet intikam almak veya has. lcıunemek ıçın Vıyanayı tazyık cdıyor. ~r devletin keyfi t:ıkdirlle beyneddüvet ler. Hamisiz kalan küçük Çek Cürnhurı. 
fanın müdalralesi mevzuubahs olamaz mı ezmek fırsatlarını kolluyordu. Lo • Bu saatlerde artık Rusya ve Almanya u. mevzu namus hilkümleri hilafına ezilme yeti teslime mecbur oldu. Memlel.;t't 
veya gecikir. Romanyayı bitaraf kalma. renli bir vatanperver olan Puvankare, 

0 
mumi sefeı:iberliği ilAn etmi§lerdir. Çar mesi kaidesini tahkim için harbe girece: Çekya, Slovakya, füiteny.:ı namile üçe 

~a imparator Vilhelm icbar edecektir. sene, bir münasebetle. Alman sefirine Kayzere ~ni ~ir telg~af çe~erek tavas. ğiz. Biz dünya medeniyetinin tAbi bu. !bölündü. Hitler cgene artık başka nrazi 
~grada yiniıi dört saat mühletli ağır ,Aisas..Loreni iade edfnlı. O zaman dün- SUıtu:nu nca edıyor. Vılhelmın notu şu.. hmduğu kanunlan müdafaa için harbe talebimiz yok> diyordu. Bu esnada İs· 
bir ültimatom veriliyor. Taleb edilen, yanm en iyi dost1an oluruz> demekten dur: cBu ~i.U ge~ bır~k için manev. gireceğiz> diyordu. Kamara harb kara • panya ihti1ali müessır İtalyan ve Alman 

. radır. ~mm vaz1fem hı~ bulmuştur.> nnı ittüakla tasvib etti. Artık söz top- askeri yardımlarile ve faşist General 
F~at uç yıldır Avrupayı fıddet ve cebe. Ianndır ve bu tam dört yıl devam ede. Frankonun zaferile bitirilmiştı. Alnıaıı. 
rutıle tehdid eden Kay zer korkmakta - cektir. ya Çek ya ve Slovakyayı nüfuzu altına 

dır: cDenınk Alınanyanın bir çember içi. 1 BUG·u·N almıştı. 1939 Martınd.ı beklenmıyen b r 
ne alınması muhayyilesi bir hakikat ol. darbe daha indirdi ve Çekyayı istila ctt •. 
du.. İngilterenin cmüzakere. teklifini Rütenya ile Slovakyanın bir kısmı da 
Viyana ile müştereken. zfilıiren kabul et. U • kitaltn Macarlara terkediİdi. Avrupa devletleri 

· ··,..;;.., ..... """ k · ı A k .mumı bitımesf.ııden sonra be mış go .............. 
6

e arar venyor ar. nca . t A • Çe.koslovakyanm ilhakını reddettiler. 
bu karar hiç.bir zaman Londraya ib18ğ o- şerıy: veya v:upa on beş, on altt sa~? Şiddetli bir nutukla cevab veren Hit er 
]1mrnamıft1r. 31 Tamrnuzda BerHnde yıl Y şadı. Derm yaralannm tedavısı. İngiltere ile deniz anlaşmasını Polonva 
charb hali tehlilı::ari• ilin olunuyor ve se. h~rab .memleketletin ~man için uğraştı. ile ademi tecavüz muahedesini: Ingilt;re 
ferberliğin ilgası. için Pete:rsburga 12 sa. Bır Mıfiletl~. Cemiyeti ~uş. harb ve Fransanın Rusya ile birleşerek A ı. 
at mühlietll 80ll bir tlltimatom glSnderllJ. ckam.ı~ barı:ı. illn edllmiJ. memleketler manyayı çember içine almak istedikleri. 
yor. Ayni 28D1Mıda illıu harb n~tası da arasındaki butan lhtUl.th meaelel~ an. ni bahane ederek feshetti. Bu sefer Me. 
hazırlanarak Peterabut'i el.çUıina çekili. oa:k suUı yom. ha.Uolıurunuı prenınplerl melle Dan:zigin de anavatanıı ılhakı lü
yor. Saııaııof ile tekli& menf1 oevab ve- konmuştu. Büy41k Harbtn açtıjı rahne. zumunu. Polonyadalti Almanlann zulüm 
rince sefir ilAm bari> notıuım. tevdi edi. ler hatD."a:ardan çıkmıyordu. P'akat. b~ gördüklerini iddia edi ordu. sullı ve vıfıtk. hava.anı evvell Mussolinı· • • y 

mıı fQfimı cebenıtu. sonra mtıerın n~ T ehhke ışaretleri 
yon.alı • sosyalizm istibdadı fhllle baıla. Artık umuml tehlikenin gelip çatmak 

Son daklrW had>i &ıılemek gene dı ve Alman ol'dUMUUI tatvl~ ile ı,. Q.z.ıeıre old.utunu nihayet anlıyabflen ln. 

l
m&ıalitn ollalLtl. QOnld1 flç aat sonra befhyan Hitm 911 de mecbwi ubrllk gUtae ve Fransa azamJ süratle aUthlan.. 
~ Qlra .......... h1*a4. •• ,..... Ola llıt elllılk trduJu• (Dnw 10 Mal IQilıila) 

yor. 

Almanya harbe firiyor 

zı 

d 

• 
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A 
Tahlisiye idaresind'ıe Ç(rlışan adam ı Evine yeni moh!lyıa'.lar dlmıştı. Yeni \ -

oradan çıkmı.ş itfaiyeye girmişti. Bir mobllyWarıı odalara koydu, eskıilerini 

ev yanıyordu. İkinci katta bir odada de atmadı, onlan da odanın kene.rla • 

·ı 
._, ....... _ ---

~\ 

( 
Genç güzel kadın sağına baktı, soluna 

baktı, birçok genç güzel erkekler gördtiı 

- A-caba bunlardan hang"sinı seçsem! 
Dedi. Gene bnktı, fakat bir türlü kn. 

rar veremiyordu. Kalbinde bir aşk perisi 
vardı. Karar vermek bu periye düşerdi. 
Gen gü'Zel kadın kalbindeki aşk perısini 

salıverdi: 

bir kadın kalmıştı: rında bıraktı. 
- Nasıl kurtarmalı? - Bu ne hal? 
Deniliyordu. Fikir beyan etti: Dediler: 
- Bendeniz sabıka tahlimyede çal'LŞ- - Bendeniz sabıka ka1.dınmiı idim, 

bğun zamanlarda •bu işleri öğrenmiş- dedi, Adet bö~edtr. Eskilar atıılmaz 
tim. Dama çıkar bir tahlisiye simidi kenarlara bırakılır. 

- Git. benim yerime sen seçi 
Decli. Aşk perisi kanadlı idi. Kanadla .. * * rını çırptı, u9tu. gitti. Genç kadın, aşk' 

Ev sahibi misafirlerine iıkramda bu. Otomo'bil şoförü, sıtma mücadele perisi hangi genç güzel e.rkeğin başına: 

uzatırız. 

Iundu, ks.hve fincanları içinde ran bir cemiyetine memur olmuştu. Sivrisi • konacak.. diye bakıyordu. İçi içine sığ· 
mayi verdi. Misafirler içtiler: nekleri imha meselesi etrafında görü- mıyor, kalbi pat pat çarpıyordu. Aşk 

B k h 
perisi bütün genç güzel erkeklerin baş. 

- u a ve.·· şürlerken söze brıştı.: 
Ev sahibi de 

~--dik .J.U, l:arı üzerinde uçtuktan sonra aralarınchı 
ı.a.r. ~u. - İmhaya a.k'hm ennez, fakat siv. - Evet meşhur! bulunan en çirkin, yaşı da epey geçmfl 

_ Fakat rengi tuhaf: ı risinekleri kaçımıak mümkündür. o1an bir erkeğin başına kondu. Genç güzel 

Ev sahibi imb etti: - Bu nasıl mümkün o'lur? kadın şaşırmıştı. 
- Sabıka. bir güzellik enst1tüett işle. Diye sordular, söyledi: Ni§anlı kız - TeTzime, sı?nede en aşağı bin lirc:ı ,,..nrim. - Bunu benim için sen mi seçtin? •. 

tirdim. Siyahları aan.ya boyam.ak Adet. - Sabıka bendeniz şoföıdüm, böyle Nişanlı eTkek - Te:-zini göTmeyi çok isteTdim. Genç güzel .ka,dmın kalbind-en çwn1 
ti de... ; işlere aklım erer, sivri!inek1eri korne Ni§anlı kız _ Ba.na inanmıyor musun? a§k perfai başını ondan tarafa çevirmişti• * çalmakla korkutup bçınnak mümkün ETkek - İnandığım için görm.ek iııtiyaru.m ya.. henü.z seninle evLeMnR.k ka. Genç gü'lel kadın birdenbire şaşırdı, 

Sabık kaldı.rımcı zengin olmuştu. olabilooektir. ** Tarı.nı vermiş değiliz .• eğer terzin yilsü.ne bakılmıyacak kcdar ~irkin değıise. 9(.inkü perinin iki gözü de kördü. 
-••••••••••••••••••••-•...-•••••----• ••••••••••••••••••••••••-•• .. ••••••------•••--••-••••• .... •••••••••••• .... ••••••••••••---•-••• .. •••••••--•••••••-••-•-•••••••-• .. ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••-•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••• 

Denlizden çıkan dalgıç - Meğer de. 
ntiin dibinde ne kadar çok kalmı.. 
rım; gece ol11Wf ta jaTkıtıa bi~ var. 
ma.m.ışıml 

Demek bu okuduğum fE!yler boş söz. 
lerden ~ka bir şey değildi. Bunlarda 
bir ruh, bir samlml duyğu yoktu ve bu
n u yazan adam, tahmin edildiği kadar 
yüksek bir adam değildi ve olamazdı. 

O halde? 
Bu oon düşsnoelerimden sonra kitabı 

kapayıp uyumak istedim ve bu maksad. 
la başucumdaki lAmbayı söndürdtim; fa. 
kat saaUerce başımın içinde bin bir mıs. 
ra titredi, gözlerimin karşısında ıafak 
rengi denizler, Liimrüd: ağaçlar, arguvani 
dağlar, başları beyaz karlarla örtül'!i aiv. 
ri tepeler ve namütenahi bir renk ıenfo. 
nisi kaynaştı durdu. 

Bu nefis şiirleri yazan adam belki de 
sam1m1 değildi, belki de sahte ruhlu bir 
adamdı.: fakat varlığımın en hassaa bir 
noktasına girip yerleşen mısralar o ka. 
dar gilzel, o kadar ncfl.I ve lezizdi ~ bun
lıın yazabilen adamı, nasıl olunıa ol&Un, 
takdir etmemek ve bende yarattığı haz 
için ona te.şelrltür etmemek alımden gel. 
mi yordu. 

Uyudum, uyandım ..• Cahid beyin oiir
!eri de benimle beraber kalbimde uyudu 
ve uyandılar ... Artık onlan ilelebed u. 
m.ıtmıyaca~ anlamıştım. 

VI 

Seneler gelil', geçe'J", değişırdi. Dağ. 

farın ortasında.ki çtftliğimde ben bunun 
farkmda olmaz ve bir senenin bitme.sini 
veya ötekinin başlamMını ehemmiyetle 

kar§llamazdım. Meğer yılbaşını tes'id et. 
mek medeni bir Adetmi~ ve 1ıtanbulun 

fftksek aileleri bu geceyı bir takım me. 
rasimlerle geçi:rirlermifl Bunu yeni öl· 
rendizn. 

Netekim, arkadaşlarımdan birçoğu 

tatilden istifade ederek evlerine gitttler. 
Yalnız taşralılar ve benim gibi ilcfmae • 
sizler rnektebde kaldı. 

İnsan ne garibmlş! Şimdiye kadar yıl. 
başı denilen müstesna bır gün tanımaı!ı • 
fun halde, dündenberi herkeste gayri ta. 
l>il ,bir teldi ve lw.ynaşma iÖrünce benım 

30 sene evvel 

Kantocu - (Salmede) yanıyorum ah .. 

Bir delikanlı - Ben de yamyoru'l~ ..• 

Ah .•• 

Karagöz - (Dalikanlıya) Şim.di senin 

gözünü oyarım, o da ıeksen iki yaşımla, 
ben de... Ona ı;anmak benim hak • 
kım. .• 
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- Dün gece de gc:!miştim amma, 
bugünkü gazeteler, vatağm altında 
bin lira bulunduğunu. yatağın altmı 
aramayı akıl edemediğimi vazdıkla. 
n iÇin tekroT oeldim. 

Şüphe 
- Size bir şey soracağım, fakat gayet 

doğru cevab vere. 
ceksiniz. 

- Emredin ba· 
yan, doğru cevab 
vereceğime söz 

veririm. 
- Siz miyobsu.. 

nuz değil mi? 

- Evet bayan! 

- !ştıe gene doğru cevab vermediniz. 

Ben miydb olduğunuza inannuyorum. 

Kadınları gördüğünüz zaman, onlan u. 

u.ktan tanımadığınızı bahane ederek ya .. 

don sokulmak içın m\yob oldukıınuzu id. 

dla ettiğinizden şüphedeyim de ... 

DASLAU.IN 
E J" ıl.~R, 1. 

Yağmurlar başlayınca 
Sayfiyeye gidenler, güzel günlerde hig 

yalnız kalmamış

lardı. Eş dostun 
biri gidiyor, öteki 
geliyordu. Yağ

murlar başlar baş. 
lamaz iş değişti. 

Eşe dosta mektub. 

lar yazdı1ar: 

- Burada hava çok güzel. her taraf 

~ün güneşlik. herhai!de sizin bulundu. 

ğunuz yerler de burası gibidir ... vesaı. 

re ... Vesaire ... 

Böyle güzel günlerde sizi özlemedill 
desek yalan olur.. vsaire... ve • 

saire ... 

mek istiyormuş gibi keskin kfrpiklerl 
titremeden yüzümde dolaştı ve gene bl. 
raz müstehzi bir sesle sözUne devam eldi 

- Maamafih sana gene birkaç para 
vereceğim. Senin mantıkh, iyi dü§ilneı:ıı 

temiz kalbli bir kız olduğuna kanaat "' 
emniyetim i>akidir, ve bu çocukça pro~ 
leri sinirli bir zamanında aklından geçif. 
sen bile tatbik etmiyeceğine eminim. 

de içim bir hoı oldu ,;-,rr_._,"'"":7-~~-,,...--..._..---·----....._..
~fildm ve kar§ısında. Ben mi iyi kalbli! Halbuki bir giln b8ı' 
kini ezen ba-kışlarıru na merhametsiz ve fena kalbli diyen ken. 
takınarak bana: disi değil miydi? itiraz ederken yanakla. ve kumesizlitimi bü. 

tün f ecaatile idrak 
ettim. Bunları bana 
hissettlnnek ve ya • 
kından tanıtmak için 
nıı muh\erem vaıim 
beni sakin ve mün • 
zevi hayatımdan ko • 
panp medeni! dün. 
yaya atmı~tı! 

Zavallı topal Ta • 
pım, kür Tintlnim 
gözümde tüttü n on
ların arkasında ibti .. 

- Dernek netice • rım alev alev oldu. 
ten artık buraya alı. - Ben ne mantıklı. ne akıllı, ne de \71 
ııyorsun Semiha... kal"oli bir kızım ve bana enuıiyet etmekl& 

Dedtli zaman, bi • hata ediyorsunuz! 
raz evvel:ki kararım - Ban seninle ayni fikirde değilim 
altüst oldu, hattl di- Semiha, hatta •. hattd senin haricen g'7ııı 
ltmin ucunu ı.sı:rma • rünmek istediğinden çok daha iyi old• 

mağı bile diifü~ • ğuna itimadım vardır. 
·ıiyecek kadar so • lştıe bu kadarı fazla idi! Yoksa, ancal 

gukkanJ.ılı#mu kay • bil"kça aydanberi beni tanımış olan 1Ja 
bederek kaşlarımı . . 

tt 
. .,

4 
• adam be.nı kendımden daha iyi tanıdığıııl 

~ ım ve ı)'&mı çe • 
terek yüzüne bak • söylerniye kadar gidecek mi idi? 

yar teyzemin buru • 
şuk yanakları. içle • tım. 
rinde bir hıa yap • · - İster istemez a. 

· Cahid bey sözlerine vereceğim cevab) 

beklemeden cebinden sükunetle bir po~ 

föy çı'kardı, bana birkaç lira uzattı. mıyan mavi gözleri lıtmıya çalı§Iyorum: 
hayalimde canlandı. fakat bana yaşattı • - Hayır, hayır, istemiyorum. Yanmı• 
Yanında dadım var • }ınız bu. b&paane da para bulursam bugün değilse yamı 
dı. Fakat ikisi c:t. ilıtiyai.uktan hodbinle. kendi kendime tekrar ediyordum.ı hayatmdıan memnun olduğumu zannedi. 
şen baloşlarile ylizınıü delip geçtiler. - Butıün vasime karfl gene geçen de. y01"88mJZ yamhyorsuı:ıuz; yefil ağaçlarım, mutlaka hissime rnağlfib olarak buradan 
Bana şefkatle bakan yalnız sadık köpe • fa.ki gibi itaba ırinler 13y1emiyeceğim, ağ. akar llUla:nm vıe ımr dağlarım gözümde kaçıp Dörtler çiftliğine gideceğim. BU 
ğiın kaldı. zımdan. fena bir söz çıkmak üzere oldu- tütQ.yor. Ell.me bkbA} kuruı geçse aoluğu paralan saklayınız, sizi aldatmaktan batı 

Yalnızlllk bazan ne kadar ağır oluyor. ğunu hissediru:e dil1mln ucunu JSJraca • Burada ~ emin olabilirsiniz. ka işime yaramasına imkfin yoktur. 
muş. ğmı. ~bugün müdiremı memnuıı Mtist~ ve fa.t.edilemiyecıek kadar - Ben aksini iddia ediyorum Semlhta 

Bu'nun için hademe misafir odamnda etmiye ç.aJ1fIDAhyım. Benim vuhne k91'- ince bıtr tebessüm dudaklanru tittretti. Sen !buradan gitmiyeceks~n ve ynnınd• 
vasim.in beni beklediğini ıöylediği za • '1 takındığım tavnn Ollun camnı llktı.'1 - Öyie mi? Halbuki ben de bugün sa- para buduğun halde sana karşı olan itf. 
man, bir saniye için aevinir gibı oldum. belll. · • na ıbtr mrırta.r ceb harçlığı vermeği dü • mad'ımı suiistimal etmiyeceksin ... Bu pa. 
Ne de olsa bugün beni de. hatlrlıyan bir Bu branm, vasimtn alinde iri bir ku. fl\nüyoırdum. Belki de taW gtinlerlnde 
insanın mevcudiyeıi ruhuma hafif bir tu gö~ zaman bllııbntün eaglarn • arkad&flannla yahud müdirenle bir gez. 
sevinç verdi ve bu hafifltkle odama ka- lam~tı; ona, bu ince ~nceai 1~, adıe- me ye~ bir sinema veya tiyatroya 
dar koşup meırteb i1nitormamı üzerim • ta gtUer yü.z1ıe elimi uzattı.İn ve derslerim; gttme'k istersin; yahud: canm bir teY al. 

ra senindir, al ve istecliğin gibi sarfetı. 

On altı yaşında bir kızın beş parasız k~ 
ması doğru değildtr. Bugün olmaı.sa ya. 

elen attım, arkama temiz bir elbise giy. mektıebtEid. ha.yatım hakkında .orduğu ma.k ist.er diye ••• Senin hAlA isyan içinde rm bir şeye ihtiyacın olur. 
dim (müdtremin beni tepeden tırnağa suallere 8"Vimll bir aeal.e cevab venniye okhlığumı zannetmiyor ve burasını sevmi- Son bir isyania haykırdım: 
kadar giydirdiğini ve İstanbullu bir kıza ga~ etttmı. ye b&fladığmı tahmin edtyordwn. 
benrettiğini söylememiş miydim?) ve .Anca.k. Cahid bey gitmek 1'in ayağa Bir ~ durarak yüzüme baktı, niz •.• 
alelacele asa~ aalona indim. Giyinirken kalkınca gene nıatrw avımı, kendisine plerimin ~i delerek ruhumu gör • 

- Pekfil~ ••• Bunu siz kendiniz ıstedt • 

(Arkası var) 
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Romanın muka d s 

ha ireleri · 
Eski Romalılarda her evin ortasında 

bir mukaddes ocak vardı. Bu ocağın a
ti?Şi hiç sönmez, aile efradı yemeğe · 
başlamadan bu ocağa dua eder ve aile 
reisi, nezrolarak ateş üzerine biraz şa. 
rab doK.erdi. 

Her evde olduğu gibi; !Wma şehrinin 
de bır mukaddes ocağı• vardı. Bu ocak 
Vesta mAbedinde idi. Turova şehrinin 
tahribinden sonra kahraman Ene ta • 
rafmdan İtalyaya kaç.ınldığı rivayet 
edilen mAbuda Pallas Aten.anın Palla. 
diy:um diye meşhur bir heykeli de bu 
mfiıbedde dururdu. 

V esta mAbedindeki ateşin muhafaza. 
sına, en büyük Roma ailelerine mensup 
genç kızlar memur edilirdi. Bunlar, 
bütün ömürlerinde evlenemezlerdi, 
bakir kalmıya mecbur idiler. Kendi • 
)erine Vestal adı verilirdi: Ateşi sön • 
düren bir Vestal, kamçı ile döğülürdü . 
.Bir erkekle cinsi münasebette bulunan 
Vestaller ise diri diri gömülerek idam 
olwıurlardı. Fakat, bütün ömürlerince 
bakir k.almıya and içen Vestaller, buna 
karşılık, bütün !Wmada fevkalade bü. 
yfiık bir hürmet görürlerdi. Tiyatrolar. 
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da en şerefli mevkiler onlara ayrılır- . . . . . . .. dı. Sokağa çııkbklan zaman, herkes ı metle eğiliroi. Yollarını ikimse kese • , denek olan Koosüller bile. orılara yol buriyetinde ı~ler. bri Vesta:lin Roma! gosteren sağdaki tablo ressam H. P,. 
onlara yol veriT, ve karşılannda hür • mez, hatta, Rom.anın cümhurreisle.rl vermek, onların önünde eğilmek mec- aokakl.8rında bir anha ilıe gıeçti.k'lerin. Motte tarabndan yapıhnıştır . 

.......... D.iIDYiDID .. ei-giZ8lh8Yktili·- 4000 senelikiıir koP8ilü.yük OkyanU:; .. k;;fif~d;;··;d~~ 
Miladdan evvel befinci asırda yaşamıi \ 

büyük Yunan he~ltra§larından Miro. 
nun eseri olan mefhur [Diskobol = Disk 
atan deli.kanlı] heykeli. kariıamda bi.itün 
bir münevver be§eriyetin hayran kaldığı 
eserlerden biridir. 

Ta·biatin en nefti yapısı olan insan vü. 
cudünün ha.rlku!Ad.e ahengi, onun çırıl 
~ıp1ak ve düzgün durduj'u zamaıı mütalea 
edilebilir. Bundan ötürüdür ki. eski 
san'atkhlar, bil.hassa heykeltraşlar, ide. 
al güzel insanı ibda etmek aşkına kapıl
dıltları zaman, bir catleb, yahud fnraza 
bir cApollon>, yahud cDiyomissosıı, cEr. 
nıis> adını verdikleri heykelleri, ayakta, 
durmu§ yahud ağır bir y(lrüyi.iş halinde 
yaparlardı. 

Bir atlet heykelini ilk defa iki bük. 
lüm kırmant cesaretini gösteren san'at. 
kdr, Miran olımuştu. J'akat Diskobol adı· 
111 taşıyan bu heykelkıe öyle bir hareket 
vermişti 1d. yirmi be, uırdanberi, onun 
karşısına geçenler, bu güzel delikanlı • dan 'bükıülınüş güzel yapı.smı, muhayye. 
nın hemen diaklni atıp doğruluverecelI1. lelerinde doğrultup kaldırmışlar, Dis](,o. 
nl zannetmişler, onun san'atikar tarafın. bola hayran olmuşlardı. 

Da.nte A.lighieri 
Büyük İta.yan piri Dante, 1265 de 

Floransada doi'du. Mil.kemmel bir tahsil 
Ue yeti.§ti. Zamanının, bütün bilgilerini 
kavramış bir all.Ameii oldu. Pek genç bir 
yaşta iken Beatnce Portinari isminde biT 
kıza Aşık oldu lci, fehlrlerınde terennüm 
ettiği lbu atkı, ebedlyıte mal etti. 

O zamanlar, ltalyada. Almanya impa. 
r.a.torlan ile papalar arumdaki mücade. 
lenin en fiddetli devri bWWın sürüyordu. 
l>.a,palar, yabancı Almanlara karşı İtal· 
)'an milliyetini temsil ediyorlardı. Dante, 
bu siyasi m(lcadeleye, papalann taraftan 
olarak bütün fkideti ile ablch, fakat son. 
ra, papalar fır.kan da lluye aynlınca, 

FJoransadan uuklqmafa mecbur oldu. 
Sefalet içinde, İtalyaıun muhtelif tehir. 
lıerini doıa,tı, n.ihapt RaTeııada yerle§ti eti = 11'ht Komedi adını tQflyan ıahese
ve 1321 yümda orada &elti. rile kazmmlf!ır. Bundan bR§ka, daha bir 

Danı. ölmez ıöbretbıi. Drvin Koıne.. çok lirik tiiııler yazmııtır. 

5000 senelik lf&heserler 

ile bir sandık 

Altmdan yapıbnıı olan bu küpe. Mısır
da Kahire müzesinde bulunmaktadır. :Es
ki Mısmn on dokuzuncu sülale fir'avun. 
larında.n iltinci Setiye aiddir. Dört ayak 
üzerine, Bconsul glbi yapılmtJ olan san
dığa gelince. o da eski MlSlrın on sekizin. 

· · .. lile hükümdarlarından i.içüncti. A. 
Bu altın hançer. Jalı9 ıle nakışlı a!tın dan ~nı. ilk bakıita, en çok iki üç yüz cı su b da b 

Amerika kıt'asını, Avrupalılar için ilk yahati Yaıpımlf ve pek a sonra, gözün ala. 
bulan adam Kristof Kolomb olm\lfhı. bfidi~ uzanan yeni bir Okyanus ile 
Hinde varacağım dtye bu seyahate çık.azı ~ Myecan ile kılıcını çekmif 
ve ilkönce Antil adalannı keffeden Ko. ve beline kadar denlze girerek, bu yenl 
lomb, ölürken bile yeni bir kıt'a ke§fetti- Ok:yanU11U da İspanya namına 'fethettiğini 
ğNlin farionda o1ınanuf idi. bağı.rnuftı. u.ıu Okyanus adı verilccek.ro. 

Buldukları memleketin bilmedikleri hm bu bQ-yak deniztn Balboa tarafmda11 
yeni bir kııt'a olduğunu ilk g&-ın adam ise, keg:fi, İJıpanyollara, yeni bir kıt'aya çık. 
Balboa adında bir İapanyol ge.micl.8i oL aıcı.annı anlatnuftL 

~; de Xeres şehrinde dolmut olan B~ bu kefft lle fevkalAde bir şöb
Vasko Nunez dö Balboe, bir bahriye za. ret Drn.anm11ı fakat, fÖhl'etini çekemiyen 
biti obLrak Arnerlkaya gelmlf, lDlJ ııene.. İspanyanııı Pa.nama valisi Pedrariyas 
sinde. kıt'anın en dar yerl olan Panama d'AvUa tarafından UH7 yılında, baş: balta 
nuntakasında dahile doğru bir tetkik a. ile kest1rllıerek idam edilmişti. 

Miladdan evvelki 
devirlere aid resimler 

.. 
.. 

menofisin kayınba asının mezann u .. 
sene evvel yapılmış zannını uyandırmak tadJr. Halbuki bu altın hançe.r • kılıç ile lunmutmr• Tahtadan yapılmııtır. Üzeri- • 
onun nefis Jum, zamanımızdan 5000 sene evvel Sümer Türkleri tarafından ya • ne !boya ve ik.aik:ma.cılık ile nakıjlar ya. Bu iki resim mllQddan çok evvelki ıa. -
pılrn~tır. Ur ~hri hafrıyatında bulunml.Jftur. pıhnıftll'• Kahire müzesindedir. manlarda yapılmlflardır. Buna ratmen hlç 

de lpUdal detıner, delil ml? 
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Zafer bayr ı yurdda 
tezahürat.la kutlulandı 

:;o Ağustos zafer bayramının on yedin
ci yıldönümü diln bütün momlekette bil. 
ıyuk zaferi yaratan Ebedi Şef Atatürke 
ve Milli Şef İnönüne ve kahraman or • 
-ciuya karşı en içten minnet, sayıı ve 
heyecan iç.ind'e merasimle kutlanmakta. 
dır. 

Köylere vanncıya kadar bütün ,ehjr -
der, kasabalar, bayraklarla donatıımıı. 

garnizon klt'alan ge~id resımleri yapmış. 
brdır. 

Büyük zaferın yıldönümü Ankarada 
her yıl olduğu gibi büyült törenle kut. 
lanmıştır. Saat sekizde Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak makam • 
larıncla birbirini müteakib askeri ve mül 
ki crlkanın tebr!katını kabul etmiı ve ıaat 
dokuz otuzda İpodromda bütün Ankara 
halkının önünde de askerl merasim ya -
pılınıştır. 

Bayram fstanbulda da tezahürat]& hıt 
lulanmıştır. Halk havanın yağl§lı olma • 
sına rağmen kahraman ordu.unun bir 
cüzünün geçişi::ıi görmek ve alkıılım:ık 
arzusile sa:bahın yediainden iUbaren 

merasimin yapılacağı Beyazıd meyda • 
nında ve Beyazıd ile Ta.kaim arasındaki 
güzergahta toplanmağa bqlamııtır. 

Saat sekizde Üniversite meydanında, 
geçide iştirak edecek askeri kıt'a ve o • 
kullarfo sair resmi ve hususi teşekküllere 
aid birlikler top1anmış bulunuyorlardı. 

Saat onda İstanbul komutanı .berahc 
rinde vali ve beled1ye reisi Lütfi Kırdar 
olduğu halda içtima mahalline gelmif ve 
buradaki kıt'aları cmerhaba asker> diye 
selfunladıktan sonra, teftiJ etmiştir. 

Teftişten sonra sahada hazırlana..'llar 
kürsiyc, en kıdemsız sübay olarak Seli • 
miye 85 inCi alay 2 nci bölük takım eü • 
baylarından Mehmed Ali Yeşerek eel • 
miştir. Bu sıra:ia bando İstiklAJ ma11ını 
çalınış, m:itcakiben genç sübay ateıin bir 
hitabe irad etmiştir. 

Genç sübay nutkunda demiştir ki: 
«Bugün 30 Ağustos büyük zafer bay. 

l'amımızdır. Va tanımızın istik.lAlini bil. 
tün dünyaya tanıtan, Türk minetinin 
esaret ve ölüm kararını ve 'Iürk vata. 
nının parçalanmasını taşıyan Sevr mu 
ahedesini süngülerile parçalayıp atan 
1 7 sene evvel bu~ ulu 'lürk mille • 
tinin kahraman ordusunun Dumlupı • 
narda kazandı-ğı 30 Ağustos zaferidir. 
Bugün geçmiş günlerden çok, pek 90k 
kuvvetli olan, tarihin ·büyük milleti, 
Türk milletinin genç Cilmhurlyet or • 
dusu biz, iman ve inanla bağlı oldu • 
ğumuz Milli Şefimiz İsmet İnönüniln 
ve kudretli komutanlarımızın g~re • 
ceği yolda vatan ve istiklAliınizi koru. 
mak için çelik kaleler gibi durmağa ve 
ölmeğe hazırız. Bu zaferi kazandıran 
ve ka.lblerimizde yaşayan Ebedi Şefi • 
miz Atatürkün ve şehidlerimizin ma • 
nevi huzurlarında saygı ile eğil1rlm.• 

Komutnnın nutku 
Genç sübayın bu heyecanlıı nutku 

dakikalarca alkı~landıktan sonra Ko • 
mutan kürsüye gelmiş, acı günlerin kı 
sa h r tarihçesini çizdikten sonra de • 
miştir ki: 

«- Millet hakiki varlığile doğruldu 
ve ba~ına kendi için çıkan kurtarıcı A. 
tatürkü gt>çirdi. Dört sene süren çetin 
bir mücadelroe milletimiz bütün gay. 
retile çarpıştı. Hedef şu idi: Ya istik • 
ıaı... Ya ölüm ... 

İl-könce Milli Şefimiz İnönü, mille • 
tin maklıs talihini yendi. 

Sakarya ve Dumlupınar meydan mu 
harebelerinde kazanılan zaferlerle düş 

J' ......... -

~nkcıradald geg!d reıminde kahnıman piyadelerimiz 
(Beıllm &Anan postMDe alın .... ) 

Bahri11elilerimiz diinJcil geçid rumlndc 
..,. 

l 

, 

man orduları denize döküldü. Başku _ Askeri liseler talebeleri geçid remıinde 

mandanları ~r edildi ve güzel yur • Ierile geçerıer.Ken halkın sürekli' ve askeri mektebler ve lot'alar da meyda-
dumuz tamamılev kurtanld1. coşkun alkışlarilc karşılanıyorlar<h. na vasıl olarak, yerlerine geçtiler . 
. Kuvvet 'kaynagını asil Tilrk mille • Beyazıddaki geçid 11,20 ye kadar Bu sı·rada Merkez Kumandanı Hüs • 
tınd~n alan ordu;nuz, en çetin mania. devam etmiştir. Merasime iştirak eden nü Eltaş, Parti Müfettişi Tevfik Fikret 
]ar karşısında daıma muvaffak olacak. kıt'alar F..debiyat fakültecıi Lrueli a • Sılay, Donanma namına Miralay HuL 
tır.• partunanlan yolile Aksaray, Beyazıd ki, Parti ve Halkevleri enkfıııı da me • 
Komutanın ~~ alkışlanan bu nut • caddesini takiben Taksim Cümhuriyet rasim yerine gelmi.ş bulunuyorlardıı. 

1.-u~dan sonra ~uk~. tahsil gençliği ve meydanına hareket etmişlerdir. Kah • Dikkat işaretini müteakib bütün kıt
şehı; n~!n~ bı.rer soylev verilerek bu raman askerlerimiz yollarda şiddetle alar ve halk yüzleri abideye mütevec.. 
mes ud gunu bıze kazandıran kahra • alloşlarunışlardlr. cihen ihtiram vazi~ al<hlar. İ.!tiklAl 
man ordumuza t:sekkür edilmiştir. Taksim -danında marşt çaılınmağa başladı. 

Gecıd resmi ~J 

Ağustos 31 

Herşey 25 yıl evvelki gibi 
(Baştarafı 7 nd sayfada) vqa girŞneğe mecbur kalırsak. yabancı 

mağ.a ôaŞladıJar. Rusya da demokrasi bir memfekette uzak bir şehrin (Danzi. 
blokunu takviye etmek istiyor, lAkin gin) siyasi istikbali uğurunda değil. fa. 
- Fransız • Rus ittifakına rağmen - İn. kat ortadan kahltması, bütün dünya mil
ıgiltere Sovyetleri Avrupa işlerine karış. leUerinin su1h ıte emniyet imkanlarının 
tırt:ınaktan çekiniyordu. Bu tereddüdler da ortadan kalkması demek olan pren .. 
devam ederek Hitler Litvanyayı taz - siplerin muhafazası için çarpışacağız. Fe. 
yı1t ederek Memeli de işgal etti. Sıra la.ket henüz patlamamıştır. Akıl ve şuu. 
Danzige gelmişti. Zaten mahalli Nazi ,run galebe çalabileceğim halfı ümid e
teş'kiIAtı elinde bulunan Danzi11 içın için debil~iz.> Parlamento hükumete azamt 
harbeh8ZU'latıldı. Mayıs 193g d~ Mussoli. sal~ıyet. veren kan~nu kabul etm~ş~ir. 
nide başka bir darbe hazırlamıştı. İtalya Kabıne ısterse mechse sormadan ılan-

. ansızın Arnavudluğa hücum ve zaptetti. harbedebilecektir. 

Haziran. Temınu:z ve Ağustos aylan bü- 25 JI( 8VVelki gibi 
tün devletlerin hummalı harb hazırlık. 

23 Ağustosta Amerika Cümhurreisi t. lan ve tahammQ.Ul güç bir sinir harbi i. 
çinde geçti. İngiltere, tarihte ilk defa talya kralına bir mesaj yollıyarak sulh 
ol.arak mecburi askerliği kabul etti. Al. için tavassutta bulunmasını rica ediyor. 

İtalya kısmi seferberlik ynpmakla bera. manya mütemadiyen Polonyn hududla. 
ber Musso1ininin hiç sesi çıkmamaktJa. nna ordular gönderi):or, Danzig teslih 
dır. İtalyanın Danzig için, - daha doğru. ediliyor ve hergün şu söyleniyordu: cAr-

ık _ . . su artık İtalyayı nüfuzu altına almış gö. 
t sabnmız tu.kentyor. Danzıgın anava • . riinen Almanyanın matecaviz arzuları 
tandan ayn kalmasın3., Polonyadaki Al. uğurunda • harbetm.iyeceği rivayetleri 
manlarm işkence çekmesine tah:unmülü. 

meydan alıyor. Ordunun ve bizzat şef. 
müz ka!mam.ıştır. Danzig ve Koridor ve. lerden ve kumandanlardan bir kısmının 
,rilmezse harbedeceğiz.> İngiltere, Fran- bu harbe taraftar olmadıkları söyleniyor. 
sa Polonyayı mildafaaya karar verdiler. Ayni gün Hitler ve Mussolini arasında 
Tecavfuıe karşı demokrruıllerin kurduğu mahiyetleri meçhul telgraflar teati edil. 
cephe~ Türlrlye de, iltihak etti. Ayni mektedir. Ruzvelt Alman ve Leh t.'üm· 
arzuyu gösteren Rusya llt aylarca süren 
müzakerelıer .. Polonyanm Rus yardımı. 
nı istem-emesi yüzünden • netice vcrmi. 
yordu. 

Alman • Rus anlaşması 
20 Ağustosta Çem.berlayn Hitlere bir 

mesaj yollıyarak: eğer Almanya Danzigi 
cebren almağa kalkarsa İngiltere ve 
Fransanm sureti kat'iyede harbedeceği
ni bildirdi; itidal ve diplomasi yolile an. 
la§ma teklifinde bulundu. Bitlerin ceva. 
'b:ı. da kat'i ibir red oldu. Artık Polonya 
seferberliği tam.amlnnm.tt. Frnnsanın ve 
İngilterenin hazırJıklan ilerlemiştir. De. 
mokrasflerin azmi Jtavidıt'. Ancak bu sı. 

rada hiçbir !havsalanın kabU: etmiyeceği 
bir thAdise, bütün dünyada hayret 
uyandıran bir silrpriz oluyor. Bolşe • 
vizmin can düşmanı faşist Almanya, 
demokrasi cephesinin kudrl!t ve salô.bcti 
karşısında bütün nazariye ve imanını b:r 
tarafa atarak komünı.st Rusyanın kuca. 
ğına atılıyor. 23 Ağustosta Moskovaya 
giden Alman hariciye nazın Ruslarla 10 
renelik bir ademi tecavüz misakı ımzalı. 
yar. Buna göre Sovyetler Almanya ile 

hurreislerine birer telgraf çekerek me. 
deniyet ve beşeriyet namına, mOzakere 
yolile anlaşmalarını istiyor. Polonya tek.. 
life taraftardır, lakin Hitler sükUtu mu. 
hnfaza ediyor. 

26 Ağustosta Frans1z seferberliği iler. 
lemi~ Parisin tahliyesine başlanmıştır. 

Londra da tahliye edilmek üzeredir. Ay
ni gün Fransız ve lngiliz elçilerini kabul 
eden Hitler artı!<. tahammülünün knlma. 
dığını, Danzig ve Koridor verilınezse der. 
hal harbe başlıyacağ!nı söylüyor. Fran. 
sız başvekilinin müzakere teklifini de 

reddediyor. Ancak mütereddiddir, hare. 
kete geçemiyor. Bu defa kendisi Çem
berlayne • İngil!z elçisi vasıtasile • bir 
mesaj gönderiyor • 

Bütün Avrupa devletleri, başka mem. 
leketlerdeki tebaalnnnı geri çekmE>ktc • 
dirler. Beynelmilel dcııız seyrüseferi dur
muştur. Polonya tamamile harbe hazır. 

d1r ve kat'iyen eğilmemek kararındadır 
Romanya Macaristan hududunda mühim 
ta~idat yapmış. Hırvatlarn muhtariyet 
vererek yeni bir kabin:? k"Uran Yugoslav. 
ya Alman ve İtalyan hududlnrında ılıti. 

harbedccek hiçb!.r devlet'ie ıberaber olını. yat tedbirleri almıştır. Bulgaristanda kıs. 
yacaklar ve onlara yardım etmiyecek- m1 seferberlik yapılmıştır. M..ıcarıstan. 
!erdir. Hitler Almanyasının ve fS§ist icabında topraklarından Alman ordusu
düşmanı Rusyanm birbirlerine bu kar. nun geçmesine muvafakat etmiştir. 
şılıklı serfürusu dünya efktm umumiye. 27 Ağustosta Almanya, Polonya budu. 
sini şaşn1mnkla beraber demokrasiJer dunu kapatıyor, beynelmilel demiryo' 
yılmıyorlar. MllleUerin istiklftllerini ve seyrüseferini tatil ediyor. İngiliz kabine 
beynelmilel namusu korumak ve kurtar. si Hitlere verilecek cevab1 hazırlamakla 
mak için harbedeceklerdir. İngiliz ana- meşgu1 oluyor, ayni zamanda Avrupacla 
vatan filosu Manş denizini kapamış. şi. harbedecek İngiliz ordularının ilk fırka. 
.mal ve Baltık denizleri ağızını kontrol lan Manş sahillerine çıkıyor, İngiliz ha. 
altına almıştır. va kuzyetleri yer alıyor. Rusya bitaraf 

24 Ağustoota Avam Kamarası huzuru. 
:na çıkan Çemberi.ayn ~ beş sene ev. 
vcl Askit ve Greyin sözlerlni aşalı yu
karı tekrar etmektedir: cSulhü kurtar. 

kalacağını ilan ediyor. Hitler müthiş taz
yik: altında karar verememekten muzta. 
rfüdir ve Londr!idan gelecek cevabı bek. 
!emektedir. 

mak için elimir.den geleni yaptık; diyor. 
;Eğer sulh yolunu bulıruılc hususunda bü. Ealkevinde zehirli gaz kursları 
tilıı gayretlerimiz akim kalır ve bütün Samsun (Hususi) - Samsun Halke. 
!be,?eriyete ıztırablar ve sefaletler yükle.. vi konferans salonunda zehirli gaz 
~ek olan ve hiç kimseni.n ne vakit ni- kursları devam etmektedir. Bu kurs. 
hayet bulacağını kestiremiyeceği bir ısa. lar, on beş gün sürecektir. 
························-···········-·············· ... ·······----··········---························ ..... ·······-

Müteakiben geç.1d resmine başlan<lı. Taksim meydanında, büyük bir halk Çelenkler 
Her kıt'a ve mekte'b 'lcendi bandosu kütl~ile dolmuş bulunuyordu. Saat 12 Marş bittikten sonra, İstanbul be • Türk Ha va Kurumu 

başta olmak üzere çak muntazam bir de alayın en önünde bulunan yedek lediyesi, İstanbul Kıumandan$ Halk rma, COmhuri,.t lbideline çıeleoltler İzmirde 
yürüyüşle tribünün önünden ~lyor sübay okulu, •binlerce elin sürekli al • Partisi, Halkevleri, Hava Kurumu, bu' kondu. ' İzmir 30 - 30 Ağuslol bayramı bugilıı 
vr.· komutanı selamlıyordu. Bilhassa kışla·rı arasında Taksime vardı ve bü. senen.in denfa ast.eğmenleri, üniversi ~ Medrıez Kumandana tarafından, llıbi- oehrimf:zde Mbrl geçiıd remli ve balkın 
t· ' hrD•'llan ordumuzun o.si arı yapılı Meh ı yilk bir intizamla meydanda kendine te, Sümerbank, Ziraat Bankası. Mer • de defterine imza atılc:h w merasim nJ.. COfkun tezahOratile pek heyecanlı btr au.. 
i'~edcikleri, kabank cöğüsleri. asil Jü1_ ayrılan yeri aldı. Bun~ takiben diğer kez Baıicası, ve İmar Bankası namta • hayet. erdi.. r.Ue tes'id edilmiıtlr. 

.. 
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Dün gece Londramn cevabı Berline 
gelince Hitler askeri rüesayı topladı 

Peşteden ötesi ile Lehistanda umumi 
muvasala kesildi 

itibaren ::enQ§t;;::!:..; :::..:1~~ bü- seferberlik mi yapılıyor? 
tün memleketlerin hududlan kapatıl - . . 

, (Baştarafı 1 inci sayfada) 
mıştır. Almanya • Fransa ve İtalyadan (Ba.,tar~fı 1 ıncı sayf~a) . \ Danzig yolu ile Cdynia'ya seyrisefain 

h 
· . d'" f 

1 
· şı·rodı·1:1. ya re, AJana.nya - Poıonya rucselesı uzenn • menedilmiştir. 

Kabine toplantısını müteak.ib, Başvekil Çemberlayn saraya giderek Kral 

tarafından kabul edilmiştir. 

arıce şunen ı.ıer se er en 1A • f d 
1 akt t t b lda 

.... da Avrupa de ve bır Avrupa anlaşması etra ın a Trenlerde 
pı mıyac ır. s an u •• . · · d k trenleri vaziyetin inkişafına kadar yal- diplamat_iık ~~ teatılerı ~e~aın c er en, Berlin 10 (A..A.) - Marienburg'dan 

Amerika sefiri Kenedi de Lord Hali faksi ziyaret etmiştir. Hükumet, Fran- nız Peşteye kad~r yolcu götürecekler • vahametı hiç klınse~m. gozunden kaçı~ll- saat 10.20 de kalkan ve Polonya kori
dir. Daha ilerideki istasvonlar için dün- yacak olan.~. tedb.U" ile Polonya Bıovlı - dorundan geçerek Danzig ve Baline 

- • . nizmi kendisini açıga vurmuştur. er m md ek ı ·· ' k 

Hı.tl""rı·n d~~...:~ mukabil cevabı, aynen Fransa, Amerika ve Lehistana bil- den itibaren yolcu kabul edilmemış ve . .. b 1 p 1 t.>· ec 
0 

an sur at atarının geçme • 

sa, Amerika ve Lehistanı vaziyetin yeni inkişaflarından muntazaman haber-

dar ebnektedir. 
'Ç w~u me'ha.fillerı, bu munase et c, o onya şo. sine b 0 .. p 1 11 . 1 

dirilmiştir. Holanda, Romanya ve Brezilya mümessillerine de bu hususta bilet verilmemiştir. . . . . urd k d :k"" .. kl. • u
0

un ° onya 
1 

ar manı o muş ~ını1 d. ~aca Y~ e oru ıyen ve- ne lokomotif ve ne de mürettebat 
malfunat verilmiştir. Alınanvada .bulunan talebelerimiz • lerın mes uliyetini tebaruz ettırmckte ve vermemislerdir. Polonyalılann bu ha 

İyi haber alan mahfeller, teati edilen notalar hakkında herhangi bir malumat <len 100 k~ilik bir kafile ve bazı say • Polonyanın bu tedbirinin İngiltere tara. reketı· ş;rk.i Pru .1 Alın • 
f 

· d . . , cı sya ı e anyanın 

vermekten kaçınmakta ve yalnız vaziyetin dalına ayni vahameti muha aza ettı- lavlarımı.zla, bir kısun vatan aşaırımız fından Polonyaya venlen yardım temına. diğer kısmı arasındaki m t k 1 . ğini söylemekle iktifa eylemektedır. Maamafih gene bu rnah f ellerin ili••. ettik!":" dün sabahki tren le şehrimize gelmiş • tının bir nelicesi olduğunu söy !emekte. ti yaz veren 1921 Paris :u:h".,;~';; 
rmc ıgöre, Berlin ve- Londra arasında tem as muhafaza edilmekte ve ı-;oı: hala harı. ierdir. Almanyadaki talebelerimizden dir.> hükümlerine aykırıdır. 

5• mwnı llÇl.er r gru Alman tedhişçileri ciye nezaretlerinde !bulunmaktadır. Öb en'ildiğine göre İngilterenin son cevabı 200 kı"şı· vaktı"nde bı"let alamadıkların • u A --ı be lik do. değil· 
yeni konuşmalar için açık kapı bırakmaktadır. dan dünkü trene yetişemcmişlerdir. Londra 30 (Radyo) - Varşovadan alı- Varşova 30 (A.A.) - Katoviç'de 

Dömi.nyonlarm yüksek komiserl~ri de bugün öğleden evvel ve sonra Tomas İnskip'in riyaseti altında toplanarak, vaziyet hakkında maliımat almış ve Dün Romanya bandıralı Roman~a nan haberlere gOre Alınonyada hususi olmak üzere üç Alman tethişçi teşkiia. 
miizakerelcrde bulunmuşlardır. vapurile de Almanyadaki tale1,"'lerı • ;ınaksadlara ınıebni Lehistanda 'umumi se. tı meydana çıkarılmıştır. Katoviç'teld 

B il 
_,, L . f ,.. mizden bir ka.file Bükreş • Kostence ferberlik ilan edildiğine dair haberler a. !eşkilatm başında bulunan Leh tebaa • 

er n" en ona raya gelen e11rarPnf1/Z 8 yare yolile şehrimize gelmişlerdir. sı1sızdır. Hakikat olan nokta yeniden b1r sından Bischen tevkif edilmiştir. Diğer 
Jcaç ihtiyat sınıfın daha silah altına cel- iki teşkilattan biri Poznan'da, diğeri 

1.ondra 30 (A.A.) - Hususi suretıte kiralanan bir Alınan tayyaresi bu sa- • \k bedilmiş olmasıdır. Lodz'da meydana çıkarılmıştır. Bun • 
hah Berlinden Heston haıva meydanına gelmiştir. Tayyaredeki yolcuarın hü- Fon Papanın nu u Bunun da se~bi Almanya Leh - Slo- lann işgal ettikleri binalarda makine-

vak hududlarına 300 bin asker yığmış ol. i hi e ler, rovelverlcr ve ekrazit bu-viyeti !henüz tesbit edilememiştir. l · f k 
A iman ya milli mlit'af aa meclisi (B~araft 1 inci so:yfcda) masıdır. lunmuştur. 

tile Alman kolonisini kabul eden Alman· Lehistanın protestosu lngilterede 
Berlin 30 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: ya ;büyük elçisi fon Papen, bir nutuk 
F.üh.rer, bugün biT Raylı müdafaa hususi meclisi tesis eden aşağıdaki karama. .. Iemiş ve bu nutkunda ezcümle demiş. Varşova 30 (A.A.) -- Polonya hüku - Londra 30 (Hususi) - İngilterede 

mPVi imzalamıştır: st~Yki· meti Slovak arazısinın Alman ordusu ta. şimdiye kadar alınan asken müdafaa 
Enternasyonal gerginliğin deYamı müddetince, idare ve ekonominin mun • . 1 n şey rafından işga1ini Slovak hükfuneti nez. - red.birlerine inzimamen bugün de bazı ır . 

1 
t b

. rzd Alınanya için bahıs mevzuu o a ' . t" . ·ı ta ·1 sk ~ h" azam ır ta a tedviri için aşağıdakihususatı emrediyorum: • . t k ın mu dinde şiddetle protesto etınış ır. sıvı · yyarecı er a en ızmete da -
1 - Rayh müdafaa konseyi, Rayh'ın müdafaası nazırlar meclisini teşkH bir şehrin vevahurl bır mın 9 

an • vet ed"!.m' 1 d' - kaddcratmı halletmPk değil, fakat, sulh Resmi tebliğ Lo dı dış er .~r. kı tli Ab•d 1 
eden devamlı bir komiteye in'kıiab etmiştir. Rayh müdafaası nazırlar mec • 1 ·r~ini n ra a muze ve yme a ı e er 
lisi, aşağıdaki -daimi azadan mürekkebtir: ve refah içinde tarihi garb 1 vazt " Varşava 30 (A.A.) - Aşağıdaki resmi ıizerine tayyare hücumlarına karşı 

R 
· Gö" · k R k ·· k - Avrup<ı kıt'asının ortasın- . · eıs: nng, i inci reis: Hess, Rayh idaresi umumi komiseri, ayh e ono- gorıne uzcre tebliğ ncşredilm\ştır: kum to11baları konulmuştur. Birçok 

misi umumi komiseri, başvekalet dairesi ~fi, askeri kuvvetler şefleri, reis, da, kendini müdrik kuvvetli bir Alman- .Almanya, bir müddettenberi Polon. kıymetli eşya ve tarihi hadiselerin film 
bu nazırlar meclisine başka aza nasbetmeğe ve milijavir aza almağa salahi • , yanın, Britanya dünyıı. ımparatorluğu . • yaya karşı bir uı.zyik siyaseti takib et • leri yeraltı hazinelerine yerleştirilmiş-
y t

t d b da yaşamak hakkını haız . e nr ır. nun yanı aşın ' 1 mektedir. Gazeteıerdeki neşriyat. mut • tır. 
olmadığrdır. Ortava konan bu mese e, 1 • • • H" eli 4.. d 

2 - Rayh müdafaası nazırlar meclisi, Führerin brurumet veyahud Ray • • .. · .. kö clerine ka • tartd surette yapılmakta olan tahrıkat, ın suın 
3 

hstag'dan bir kanun çıkanlmasmı emretmediği zamanlarda, kanun kuvveti- medenı dunyayı, en ucra ş hudud hadiseleri, Po~ony:ı hududunda Simla 30 (A.A.) - (Hindistan) U • 
. h 

1 
.. .::ıb dar, sarsmaktad1r. • 1. b" . _ .. .:ı k m a z t\::U irler ittihaz evlemeğe saH\hiyettardır. seferber edilmekte olan müsellah kuv - mumı va ı ır emırname neşn .. -uer~ , 

3 - Mareşal Göring'in dört yıllık planın tahakkuk ettirilmesi hakkındaki vetlerin mütemadiyen arttmlınası bu si-ı 1 ~.yaşından 50 yaşı~a kadar bütün In-
l 8 Teşrinievvel 1936 tarihli kararname mucibince·mevcud sal§hiyetleri, s·ıya~et a,.lem·ınrle yasetin aş:kar bir delilidir. Son zaman. gılız tebaasın~ 15 ~u~ zarfında kay· 
ezcümle emir vermek saiahiyeti bak-idir. ... '-1 ~arda serbest şehir araz.ismde Polonya • dolmaya davet etmıştır. 

4 - Rayh müdafaa nazırlar meclisinin genel sekreterliğini başvekalet da- ( Basta .. afı 3 n~.l smlfad!ll nm red ve cerhi !rnbil olmıyy.n hukuk ve F ransada 
iresi şefi ifa edecektir. m'"' ola"' H""r Hı"tlerı·n bu vazivette na- menafiine karşı sarfed~lm\c:: olan faaliyet p . 30 (H c) p . t 

5 - Bu kararname, Führerin vere ce!',i emirle mer'lyetten kalkar. ' " ' ' arıs usus, - arıs en mck· sıl bir yüzgeri edebııeceği cidden me. 
1 
ve Alınanyanın Polonya arazisinin şark teb çocuklarının ihracına başlanmış • 

,. d b"r c::eydı"r Bütün dün taki aksamına göz dikmesi Po1onyanın tı:r. Bugün 16 bin çocuk 47 tren1e mem 
ra·r. uyan ıran ı "1 • • •• • • • • • 

Berin 30 (A.A.) _Yan resmi membadan öğrenildiğine göre, Belçika kr•· va, heyecan içincı.,, mmdi böyle bir je•t tehdide maruz bulunduğun• şuphe ve te· l•ket dahılinde. muhtebf ıstıkametlere Son yapılan tevassut teklifi ve Berlln 

h ile Holanda kraliçesi tara.fmdan yapılan tavassut t~lifi Alınan siyasi be'k'iyor. Yahud dtı bunun aksi bir ha- reddüde maha'l bırakmamaktadır.- sevkedılmışlerdır. 
:rıellafilinde büyük bir sempati ile karşılanmıştır. reketi. Vaziyetin ve gerBen sinirlerm Teşebbüsler tesirsiz Yeni bir emirname 
, İki hükümdarın sulbü muhafaza hususunda sarfettiği gayretler tebcil ve h Hükfımet yann (bugün) neşredil • ı. daha uzun zaman beklemiye ta am • Gerek sulhün muhafazası iç!n mesai ......,,.k u··zere venı· bı"r """"'ı·rname hazır -
"u gayretlerin Avrupalılık mes'uliye tinden mülhem okluğu teslim edil • rnv .J """ mektedir. mülleri kalmamL~tır. sarfetmek suretile yüksek Leh devlet a. lamıştır. Bu emirname mucibince bü • 

Bu münasebetle şu cihet tebarüz et tfriliyor ki, Almanya ile İngiltere ara- < . rn c damlan taraf~.n~an uzıaş~la yolunda ya. tün yolcu ve yük trenlerine istenildiği -hılim. UCanL>t IH~Ç pılmış olan_buıu_n teşebbuslc::-, ger.ek. Po .• da~·ı"kada vaz'ıyed edı"lecektı"r. Hattfi 
sında yapilinaikta olan noktai nazar teatileri Alman gayretlerinin de ayni il\ sebeb1erden mülhem olduğunu isbat eder. Almanya, neticesi Londranın sa- .............................................................. tonyanın muttcfıkle':'ı ohn ve aynı zıhm- seferde bulunan trenler bile durduru -
bırsızıı~da ~bekıenen karannaı bağlı bulunduğu bir teşebbüse giri.~ bulun- Erzincan cezaevinin inşasma yete sahih bulunan hükumet1€rin bu yo1. ıarak ooşa1tııaca'k ve asken sev~kiyata 

k•~d daki teşebbüsleri ~ımdiye kadar Alman tahsis edilecektir. 
ma wı IT. / başlamyor J /il K f k ki i hükt1mcti üzerinde bır guna tesir icra et 

ng P-Fe FB lntn fef .' er . .. w 1 Erzincan, (Husust) _ Erzincanda ya· miş değildir. Bütün bu hadiseleri, bilhns. 

Londra 30 (Hususi) - Kral, berabennde kardeşı Glouchester düku oldugu pılaca'k oaln hapishane binasmm mahal. sa Alman kıtaatının komşu devlet olan 

Radyolar kontrol altına nhndı 
Fransada mevcud bütün radyo ıstas • 

yonlan askeri kontrol altınn alınmıştır. 

Radyo istasyonları ayni mealde havadis 
ne§I'iyatı yapmaktadırlar • halde, bugün harbiye ve hava nezaretlerini ziyaret etmiştir. lini tetlkik için Adlıye Vekaleti tarafın. Slovakya arazi.sine girmesinden sonra, 

Bu ziyaretler tamamen hususi mahiyette yapı'"""·r-+ır. hesaba katan Poıonya, evvelce ittihaz et. ... """l. dan gönderilen ceza ve tevkif evleri u. • 

RomB
Ja dl'niliyor ki miş olduğu tedbirlere ilaveten, bugün 
U

1 
mum müdür~ü~ mühendisı. Fahrı U. vaziyetin amir old11ğu tedafüi askeri ted-

Pariste ve Seine vil5yctinde bütün U• 

mumi toplantılar yasak edilmiştir. 

Roma 30 (A.A.) - Havas: Romanın siyası mahfellerinde hasıl olan intı • 
baa göre vaziyet vahim fakat ümidsiz değildir. Londra V'e Bertin kabineleri 
arasında temas ~esilmed.ikçe hiçbir şeyin ta.mamile mahvolaımyacağı ka • 
naati umumidir. Tabiatile vaziyet hakkında malfunattar olan Mussolini ile 
mesai arkadaşlan hariç olmak üzere siyasi mahfellerde kimse Hitlerin ce • 
vabi notasının metni hakı'kında bir Ş€Y bilmemektedir. Bununla beraber Hit. 
lerin köprüleri yıkmağı ve Danzig meselesinin silaha müracaattan gayri bir 
şekilde halli imkansızlığı tezahür etmeden milzakerelerln bir veya iki gün da. 
ha devam edebileceği tahmin edilmektedir. 

mursan burada birçok arsalar üzerinde birlerle enıniyetıni takviye etmek mec • Daladye'nin tcmaslnn 

Roma 30 (A.A.) - Kont Ciano, bu sabah Alman büyük elçisini kabul ede
rek uzun ibir mülakatta bulunmuştur. Ciano, bilahare, Amerika ve Sovyet 
sclirkrini de kabul etmiştir. 

ltalgan gEzetelerinln neşriyatı 
Roma 30 (A.A.) - Havas: Vaziyetin ;ı,ugünkü şekli hakkında tefsirlerde 

bulunan ve Mussolininin gazetesi olan Poyolo d'İtalia dünyanın tehlikede 
bulunduğu şu sırada hel"kesin Mussoliniye müracaat ederek sulhü kurtar • 
masını istediğini yazdıktan sonra diyor iki: 

cFakat müracaatcılar ne gibi bir sulh ıc;tediklerini tasrih etmemektedirler. 
İstenen sulhün sinir ağrılarını bir müddet için dindirecek bir ilaç mahiye • 
tinde olacağı, fakat hastahğın sebebini uzaklaştırmı.yacağı aşikardır. 

Bu garete Avrupayı muztarib eden hastalıkları uzaklaştırmak için Versa • 
illes muahedesini ortadan kaldJ.r!Ilak lfızım geldiğini iddia ve şöyle deva~ 
etmektedir. 

Versailles ortadan kalktıhlan sonra Avrupalılar ve Avrupa haricindekiler 
arasında ıbütün ihtiUf sebebleri 1.ail olacaktır. Fakat sulh yalnız bugün için 
lrurtanlaıeak olursa dünya bugünkü vaziyetten kurtulmuş olacak mı? Yarın 
yine ayni noktaya avdet edilmiyecek mi? Hastalığın sebebini artttrmak su • 
retne tedavi etmeğe imkan yoktur. Bu şerait altında Versailles hastalığın. 
dan en çok müteessir olan Faşist İtalvadan kendi kendisine ihanet etmesi 
rica edilemez. 

P11pan1n f aallgetl 
Vatikan 30 (A.A.) - Bugün Vatikan mahfellerinde büyük bi~ faaliyet 

tetkikat yapmıştır. Neticede hapisanc i- buriyetinde bulunmaktadır. 
çin evvelce tesbit edilen arsayı muvafık 
bulmnmıştır. Hükllmet ve adliyentn bi. 
tişiğinde olan ve evvelce de eski hapisanC' 
binası yeri olan arsanın civarlarındaki 
dükkanları da istimlak etmek suretile bu 
mahalde yeni hapisanenin inşasını karar. 
Taştırmışl'ardırr. İstimlak edilecek yerle. 
rin bedeli on üç bin lira kadar tutmak. 
tadır. Ankaraya 'hareket eden mühendı-
sin vereceği rapor üzerin.? istimllk be. 
deH için para gönderilecektir. 

Müdd'efumumilik şimdiden inpat iŞ. 
leri için hazırFı.k yapmaktadır. Ç-Ok kısa 
ibir zamanda inşaata başlanacağı umul. 
maktadır. 

Hiç ibir devlete karşı tecavüı.i hiç bir 
niyeti olmıyan Polonya hükumetinin .!'i. 
yaseU. d<>ğişniş değildir. B:.itün devlet • 
}erle ihlas dairesind~ teşriki mcsaı ar -
zusu, reisiciimhur B. Moscickinin B. Ruı .. 
velte vermiş olduğ'J cevabda ifade edil • 
miştir. Bu arzu Po:onva siyasetinin tema. 
yüllerini hakkile tavsif etmektedir. 

Varşovanın siyasi mehafilinde bu teb
liğde bahsedilen askeri tedbirlerin bila. 
mel evvelce ittihaz edilmiş olan tedbirler 
mahiyetinde dl'duğu beyan edilmektedir. 

Vistülde seyriisef er memnu 

Var~ova 30 (A.A.) - Vistül üzerinden 

pa ile uzun bir görüşme ~aptı} tan sonra, öğleye ~oi!X:U. Vatikan nezdindeki 
Fransız büvfrk eJçisi ne Ingiltf're ve Polonya elçılermı ka•bu1 etmiştir. 

Birkaç gün evvel Romaya gel~ bu lunnn Papalığm Macaristan mümessili 
Kardinal Rotta, bugün Papa.hk devlet nezareti erkanı ile mühim görüşme • 
}erde bulunduktan sonra, Budapeşteye hareket etmiştir. 

Simdiye kadar Romada bulunmakta olan Papalığın Amerika Birleşik dev. 
letleri nczdinde'ki mümessili ile Japonya mümessili, derhal memuriyetlerine 
hareket için emir almışlardır. Bu iki Kardinal hareketlerinden evvel, devlet 
nazırı Kardinal Maglione ile uzun bir görüşmede bulunmuşlardır. Söylen • 
diğine göre, bu görüşmeler, Papanın sulhü kurtarmak için yapmak niyetin
de bulunduğu yeni bir teşebbüs ile a!Akadardıır. 

Amerlkada şayanı dikkat bir miilakat 

Paris 30 - Ordıı ve hava ayan enci\. 
menleri azaları, vaziyet hakkında noktai 
nazar teatisi için toplanmışlardır. 

Başvekil Daladye de donanma umum 
kumandanı Amiral Darlnn ile uzun boylu 
görüşmüştür. 

ltalyada 
Roma 30 - 3 J<}y!Ul Pazar gününde~ 

itibaren bütün umumi mahaller saat 11 
de kapanmış olacaktır. 

Bu geceden ıtibaren de mağazalar vit. 
rinlerindeki lambal&r ve hayali ilanlar 
söndürülecektir. Bu suretle şehrin ka • 
rartılması tedbirleri bıtmiş olmakta -
dır. 

Kahıve satışı menedılmiştir. Mevcud 
stok kahve askerlere tahsis cdilmiştır. 

lsviçrede 
Berne 30 (A.A.) - Federal meclis bu

gün öğleden sonra federal heyetine tam 
sa1ahiyet vermış ve başkumandanlığa 
fırka kumandanı albay Guisan'i intihab 
etmiştir. 

Alman tayyareleri Leh hududunu 
geçtiler 

hüküm sürmüştür. , 
Papalık devlet nazırı .Ka~dinal Magllone, bu sabah Castengondolfo'd.a Pa-

Vaşington 30 (A.A.) - İtimatnamesini takdim eden yeni İngiliz büyük elçisi 
Lord Lothian, Ruzvelt ile bir bu~ saat "1ren bir görüşmede bulunmuştur. Bu 
derece uzun bir mülakatın misli yoktur. Lord Lothian. görüşmeyi müteakib 
heııhangi bir beyanatta bulunmaktan imtina eylemiftir. 

Varşova 30 (A.A.) - Alman tayyare . 
lerinin Polonya hududuna yeniden dön 
muhtelif cihetten tecavüz ettikleri ha ~ 
ber veriliyor. Diğer taraftan Almanya • 
Polonya nududunun birçok noktalarında 
Alman ve Polonyalı hudud muhafızları 
arasında yeni müsademeler vukua gel • 
mektedir. 
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esle 
ili ili ili ili 

Herıhalde sizin de görunüzden kaçma. 
m~tır. Elimden geldiği kadar gayret e. 
dar, rollerimi çok tabii bir vaziyette ya
parım. Ne mübalağaya kaçar. ne de boy. 
ıratlık yaparım. Bunların har ikisi de 
lbenim harcım değiL. biricik gayem, ha. 
kikatle iha§bap yüıilmektir. 

HarikulAde alkı§ topladığım rol lokan. 
ta garsonu olduğum zamandır. Ben bu 
rolümü adama.kıllı etUd etmek fırsatını 
bulınuştıwn. Zira, Sohodaki küçük lo • 
kantalardan birine yirmi dört saat için 
ganson olarak girmigtim. Komedya bir 
gün öğleye doğru başlamıştı. O gün, ilk 
m~te'rim, keyfi d.e aklı kadar kaçmış 
olan ihtiyar bir adamdı. Evvel! bu makO 
[eyi yola getinnek için dünyanın en na. 
zi:k, en mültefit tebessümlerinden birini 
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Çeviren : Faik Bercmen AillU ... 

Ağustos 31 

Sevimli bir genç Çabuk karar veren bir tip 
t s t an b 1ı l -

dan Mehmed Dıır. 

du karakterini so. 

ruyor: 
Mahçub Vf' çe -

kingcn halleri sı -
kıcı olmadığı gibi 

Siirdden Dell· 
baş karakterini 
soruyor: 

Fifl ve hare • 

ketlerinde te l~ş 
j.ve acele görüle . 

bilir. Bazan atak 

teveccüh toplama_ I ve atılgan olur. 
sına da mfı.ni de _ Şöhreti sever, ken 
ğilair. Birdenbire açılmaz, hesablı dini gösterki hareketlerden Jıas.. 
konuşur. Mes'uliyetlere kar§ı pekgözlü zeder. Teşviklere kolaylıkla UY1allit gös
olmaz. Kararlarında tereddüdlü olabilir. terebilir. 

* * Uysal bir tip Azi mkAr bir genç 
Ank:aradan A· 

kif Kırcaoğl1ı ka • 

· Eğlencelere '1e 

sık • ..:1 olmıyan tek 

Geredeclen Ze • 
ki karakterini so. 
ruyor: _ 

r 
!stedikle 

dudaklarımda belirterek güldüm. Liste. 
· d t ke liflere kolaylıkla 

yı e uza ır n: Hemen, sol\lğu yanlarında alchm. Es • telif yerlerine dağıldı. Hemen bitişikteki 
- Bugün hava çok gürel değil mi efen. mer olanı: masanın örtürunü çekerek üstümü ba. uyabilir. Sırlarını 

rinin kabul edil~ 
mesinde ısrar e . 

der. Bir şeyin ar • 

dını almakta azim 
~terebilir. Hak • 

dim? dedim. pek belli etmek is-
Anlıyamadığun bir takım §eyler ho • - Karnım hiç de aç değil, dedi. şum temizlemiye uğraştım, amudu f ıka. temez. Bir işte ön 

murdandı. Ondan sonra uzun boylu lls· Hayranlıktan istikametini §Sıırnul bir rimin imtidadınca süzüldüğünü duydu • 
tenin tetkikine daldl. Yemekleri medh tebes9liınle: ğum çorbadan biraz sinirlendim ise de 
:için fırsatı !kaçırmadan hemen bastırdım: 

- Aman bayım, elma ezmeslle kanşı'k 
çileğe ne dersıniz? Sosismizin salçasına 
söz yoktur. Yahud kıpkırmızt küqücük 
bir istakoz. 

Bu medhiyeleı·im birkaç dekika devam 
etti. İhtiyar müşteri sözlerime kulak bi. 
11.e asmadan emirini verdi: 

- Salçalı bir biftek getirini 
Gözümden akan yaşı siliyorrnuo 

peçeteyi sağ gözüme götürdüm: 
gibi 

- Aman bayım, bana domates salça. 
sından bahsetmeyin! BilemEYlSiniz bu ka.. 
fünc, aklımı, fikrimi ne kadaır perlian 
ediyor. 

- Bu da nesi? 
- Ah, bayıın. nasıl anlatayım? Za • 

vallı büyük babam, beni o kadar qok .,. 
verdi ki ... Öldü sizlere ömür ... 

- İsabot ... 
- Ne diyordum, ha, büyük babamın 

domates yerlken çektiği ıztırabı ... 
Sözümü bitiremedim; münasebetıl.J 

müşterim güğrer gibi bir 8e6le: 

- Ya öyle mi? dedim. oana yakın müşterilerimle başladığım 

Sarışını da 9Öze karışltı: muhavereyi bitirnıeden oradan ayrılmı. 

- Ben.im de canım hiç bir t•Y 1stemi. ya gönlilm !l'azı olmadı. Esmerine :iönc -

yor!. relc 
Bununla beraber benimle yarım saat - Hayır, dedim, süt ıyi değil. Evvelisi 

yemek münakaşıBl yaptılar. Emıeri niha- a'kşam yediğiniz şeyden sonra bu slitü 

~t sıcak bir sandovi9le Stcak bir fincan pek hazmedemiyeceksiniz1 Ben size sarı 

sütte karar kıldı; o zaman ben: .bira ile karışık bir Bordo getirirsem ne 

- Sıcsak sandovi9 AlA, dedim, fBi'kat dersiniz.? 
f1krimi sorarsanız buaftn sıcak 80.t içme. İkisi de birl>irine bakarak gülüştüler. 
y1ıı! Cesaretim arttı, sözüıne devam edecek-

Oürzel göz.leri merakla açıldı: tim .amma vahşi ve kaba bir el yakama 

- Neden, stit iyi detfl mi bııgftn? yapıştı ve g-'.irliyen bir top gibi patronun 

Bir sanctalya çekip masaya yerle§tim; sesi ikıulağırn.ın dibinde uğuldadı: 
dtraek!erimi masaya. dayıyarak sebebini - Sana söylüyorum, çabuk pılını, pır. 

iuıtıa koyul'dum. Fakat ffm bu E.ttada tını topla da defol, yobo. elimden kaza 

9ori>aya lkadar bir tebıiyi müşteriye gö. çıkacak! 
tıttNn diğer ibir garsonun ayağı, ayağıma Heyhat. kendini ve vazifesini bilen bir 
*8.'kild:l. Et, salçaı, yeıneık suyu, salata artistin ne muamelelere maruz bırakıldı.. 

piriııf ~ aşalı vücudümfln muh. ğını göriiyorsı.mıuz ya ... 

- Buradan defolt da, ısmarladığım §eı. ~--•••••••••••••••••••••••••••-.. 
yi getir! dedi. · 

Büfteği söyledim ve tekrar yanına gel. 
diın. Ters ters yüzüme bakarak: 

- Uzun olacak mı bu bUftek? dedi. 
- Sekiz on santim. 
Duyduğum ses, müşterimin şid<ietle 

gıcırdayan dişleri idi. Sözü UDtmadım. I 
zil a, müşterinin hali biraz tehlikeli gibf 
görünüyordu. '.'\saseıı o aralık arkamdakJ 

müşterllerden biri peyniri olmadığından 
şikayet ediyordu. Hemen dönerek sinll'li 
sinirli: 

Diş Doktoru Diyor 
Kısa bir mnddet c RADYO L 1 N kul

landıktan sonra dioleriniz inol gibi par
ladıktan başka mlkroplann k&milen 
mahvolduğunu; zararlı salya Ye if ra• 
zahn kesildtğint, diş etlerindeki lltl
bapların durduğunu ve nihayet aA· 
zını:1da l&tlf bir rayiha başladığını du· 
yacaksınız. 

kiı 

ayak olucu hareketleri görülmez. 

Yüze karşı gelemez, yumuşak davranır. 

* TekAmUIU taklide mutemayil 
bir hayan 

Anlcaradan. F. 
F .. karakterini ::o. 
ru1ıor: 

Yüksek görün. 
mek için icablara. 
uymak ister. Ar. 
kadaşlarından g~i 

kalmağa taham. 
mill edemez. Ke
derli htldiselere 
meydan vermek 
istemediği gibi gamlı i~lere uzak kal..i. 
İhmal edilmekten çabuk sinirlenebilir. 

sızllklar ka:rşısınd:a .kendiaini ez. 
dirmeden enerjili hareketleri görillcbiltr. 
Spor işlerinde de muvaffak olabilir. 

* 
lçyUzUnU meydana vuran 

bir genç 
Ankarodan Züh 

tü, karaketrini so. 
ruyor: 

Sevdikleri, sev. 
medikleri hakkın. 

· -laki hislerini ko-
ıylıkla belli ede. 

bilir. Arkadaşları. 
nın eğlence ve top. 
lantı tekliflerine 
uysallık gösterir. 
Münakaşa ederse de 'lavgacı ve gtlrllltü. 
eti halleri pek yoktur. 

Sulbü 
vakit 

temin için 
geçiyor! 
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AJİCIE SUlT AN 
Vükelô.nın kararı 

18 ncı asırda lstanbula gele11 Bohamıalı ı 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 55 , ___ ,,, 

Türkçeye çeviren: Sü ~na Dilmen 

B~ on telden ibaret sakalını sık sık j barut serpmek demek değil midir d · ·ı · t 1 bl · · k bul tmekten 
karıştırarak ellerini uğuşturuyor: Ata Molla, mahir bir aktör tav~le .: a~tierı~ a e :;:; f, at .. et 'idiği 
- Canım efendim, kim memul ederdi köoürüyor· tı kadr~ d · h~na .. mh . ekei ~s en hı'm 

Bir hırsızın akibeti 
ki ak --ı- 1 . .._..., . • · a. ır e, ıç şup esız neı:-ıce va K . . . . . . .. 

, yam mil'AU esı """'l on sersen ba- - E, canım efendim mademki böy ol ak ..ı •1 . 1. d ·ıecek edının bır haylı sermz bır hayvan bu vuzden bila merhamet en şiddetli 
şun ba k-....:.1 _:_ k k 1. .. - ac · .. ası enn e ın e can ven - ld :. b'J' • 

ıza zor -=Wsı.ı.ı .. ve os oca s- ledir de, ne durulur ... Anbean, Etmev- t' 0 . . 1. t b 1 1 r der- o ugunu ı ıyordum ve marangoz ta- cezaya çarptlacağını anlıyan Mman 
tanb 1 1t üstün f · A · w ı. mm ıçın mec ıs e u unan a f d k T k d k d' " 1 · k h .. · ' 
tık u un a bıru e get ırsıCn::· I r- danındakı cemaat artmakta ve kor • hal Musa pasamn sözlerini tasvib eder :a ınö a~. t:sı ırFekn e kenl ı gboz enr:;- (~ lr~mb~nca olmıye, bu veçhile geride 

• yangın acayı sarmış ır. um e • kunç biı· derya halini almaktadır. Bun. . tl 1 1 b' 'b' 1 . 1 ve ıe g rmuş um. a at az a sın u ne.ııs un u ır ad) bıraıkmıya karar vererek 
llıiZi 1 asil . E d vazıye er a mış ar.. ın ır enne e k h k k Ç" k'' . d n ma ve canı, enn tmey a • Iar, neuzübillahi taaıa, şehrin sokak • .. . tl .1 . yeme ten ma rum alaca tım. un u zm andan ç.ı.!kma.k üzere .iken g;izilice 
llında verecekleri karara muallak kal. ]arına, mahalle aralarına, çarşı ve pa • goz ışare ene. . zincir ortağım rahib cenahları bu kedi yanına uzun bir bıçak alınıştı. 
lhıştır ... ~r arası.na sokturduğumuz zarlara dağıhv~rirlıerse, halimiz nice - Faş~ hazretlen, keramet buyurur ziyafetine icabet etmemişti. Ben de Kahyanın önüne getirilip de çaldığı 
casusların rivayetine göre, Etmeyda • olur? .. Mademki hükumet bu asi gü • lar .. Gay~~ çare :kaJm~mıştı.ır. kendisine bağlı olunca bittabi gideme- eşya kendisinden sorulunca hiç bir şey 
nında bir defter düzerlermiş. Bu defter ruhunu tedibden acizdir, şu halde, bun Dıye soylenmışlerdı. . . dim. Bereket versin ki alicenab ma- gizlemiyerek, açıkça, dolabı nasıl kır. 
nıucibmce, devret ricalinden yetmiş 1arın murad ve maksudlan neyse, ha. Ata ~olla, derhal bu vazıyett:n istı: r:mgoz, kızarmış kedinin şöyle ön but- <lığını, neler ve nasıl çaldığını ve bun. 
s~sen zatıı, şev'ketlQ. efendimizden is- sıl edilip, cümlesi tatlılıkla yerli yer • fade ettı. Hemen Mtlsa pa~aya donerek. larından birini bize hediye olarak gön- ları mahpese getirip nasıl gömdüğünü 
tı!eceklermiş. Bilmem ki~ bu deft~rde lerine gönderilmelidir. Yoksa, son piş- - . Pasa birader!.'. Asikar ~~rülilr ki dermek. c~ıw.:~~füğinde buılun~uş.tu. ve fakat ikinci bir hırsıız tarafından 
kıınıer var? Aoaba hangı bahtı sıyah manık fayda vermez. mechsteki zevatı kiramın fıkırleri de Bu hedıyeyı şukranla aldım ve ıştıha bunların tekrar nasıl çalının~ bulun • 
olanların hanesi harab olacaktır. Diye Mu"'a Paşa ·a s .. .. .. 1 t bu merkezdedir. Bari, derhal zaptedi- ile yedim, çünkü cidden çok nefis bir duğunu anlatır. Bu itir.af üzerine kah. n· d 1 1.A---- h • ' -"'< J On SO~U SOY e • • .. . ıye, ev et erA.1U.ı .. 1.uA de §€t verı • mek istiyordu. lio bir kararname tahrir edilsın .. ve .sa: vemek olmuştu. Açlık oy le bır durum. ya yanındaki adamlara, bu küstahın 
Yordu. B d ıkl d'' .. ed" . . rayı hilmavuna gönderilsin. Bir ı;zaıleı dur ki bir insanı hiçbir şeyden tiksin- yakalanmasını emredince Matthew 
Şe h . 1Am A o. M 11 d M u anış ı ov~ kom ısının ar • .. .. il . d' Ev be . k't b" 1 b' 1 b • k y ıs tu o a a, usa pa • t k h' . lm' . M uzmanın onune geç sm. ırmez. ger mm o va ı oy e ır- yay amr ve ıçagıru çe ·erek kahya • 

•an -4-- t • k ku +~· . k" "k ı ıtama ennesı zamanı ge ıştı. u k k d' b l d b 1 b a .. . tıl F k k ., m 01 ı.uya a tıgı or a .... 'iını · oru - P k kal 
11 

. . k Dedi aç e ım u unsay ı un arın an nın uzenne a ır. a at alabalık 0 • 
liiyor: sat a}ak, te rar sa Atı~ınMtell erım .. a • · tam 0 'hiç bir 2arar1an olmazdı!.. lan kahyanın adamı.an tarafından ön-

. - .. rış m.ıı tan S9nra, a o . anın soz • Garib bir tesadüf eseridir ki, . . * I n. b kla 'k 
- Sureti zahirede, yamaklar goru- lerine söylece mukabele etti: anda, mec-1is odnsına Sult<m SeGımın . v e ur.. ıça mna tan yakasını kur • 

:tıür. Anınıa v-e lfiltin hakikate bakılırsa, . ,. A - • • (sır katibi Ahmed Faiz efendi) ı?ire. Tersan: ~mdanında bulun<lu~muz sı taran kahya adamlarına emri tekrar 
?nese1enin esası, cezayı ilAhiden baska - Mevlana! .. AcızJerıne kalırsa, ya. k , 1 ]A d t ~-avmakam1 Musa ralarda ıdı, Kryçala paşa(?), orasını eder; Matthew bakar iki bu kadar ka. 
b · l k " tedb' d h l · re. ' e'\' e a sa are '!\ .. • d k' k' lr şey değildir. Yamaklar, ancak bir pı aca yegane ır, er a nızamı ., 1. t k'lere selam ver- acmak uzere zındanımız a ı es ı tut- 1abalık arasından kaçmanın imkanı 

ed 'd' .1 t kt' A b h nn cıva sonra mec ıs e ı .. .lL • • • 
Vesileden ibarettir. Devlet ve saray c ı ı ı ga e me ır. mma u usus, .l' l\ı"' daveti üzerine, onun sakJardan bir grupu.n gonUf.:nlmesını yoktur, elindeki bıçakla kendisini mü-
. bd' ,. . . r d d w'ld' B 'h . •Al· ıuc;a pasamn . . 

l'i<_:ali, hava ~ heveslerine uydular. a ı ~.cızın em e eı: ır. u cı .etı, sol tarafına geçip oturduktan sonra: emr:tmışt.ı. . .. . da!aaya koyulur, ya'kfoşan1ardan bir 
R:afirane icadlar ile dini mübinin kud- zatı humayuna arzetmıve de cesaret e- . ,.1 h f elim' Turklerın ve bılbassa yuksek mevkı çogunu da yaralamıya muvaffak o'11r. 
f d 1 t 1. . ..1. . . ı· t - Padışahı a empena e en ız, . . kud 1. 1 , b' d s Yet ve azametine dokunurlar. Gayre- emem. ş e mec ısı a ınız ıç ıma e - .. ,. b • 1 .. 1 n'n sahıbı ve ret ı o anıarının ır en Şu kadar 'ki kendisini çevrelevenlerin 

t · · B' k · t'h b lsu rumleye selam uvuru,or ar .. ası e . . . ,. d " 
Ullah, galeyana geldi. Nihayet, vazivet mıştır. ır arar ıt ı az uyuru n.. · . t' .1 b ~ b bd 1 nan zıv<ıae nıkahlı karıları var ır. Her ne yaptıkları şiddetli bir taş hücumu kar. 

b • t h f d' . 1 h81 ve vazlVe ı ı e, u a a a ı b" T" k b h 1 u şekilde tecelli etti... Sizlere, bir mi- veAz: ı 11:allanede ehnl ı~~zetlarzo .. u~s~n: terlbirleri sual ediyorlar. kndar ır ~r ' . u atun al nn otur. şısında yere düşmekten kendini kurta. 
sa1 arzedeyim. o, İngiliz Mahmud de- ta .l\'IO a, er a sura e goz erını . dukları konaga gıremez, on arla az ve ramıyarak bu suretle yakayı ele verir. 
nilen herif için mürteci derlerdi de etrafta gezdirdi. Mecliste bulunanların Dcdı. va çok konu amaz.sa da, sefil tutsak. Bunun ü:rerinıe sürüklene sürükı!ene 
Yermi açııp mu;yene etmişler. Bir de fıepsi, can ,.ve rr,ıaı k~~·,g-mmna düşmü5 - Muc:a pasa. lcl.leri_ni. ~rustura. ~"~~ lar icin iş bövle değildir. Bu ~ibilerin Kahyanın huzuruna götürülmüş ve 
ne görseler beğenirsiniz?. MeğeT ki !erdi. Hiik~~et~n reıs! ?lan sadaret kay tura ce~ab ~e_r<lı· Ac;ı~.erm,.v vazı~etım bulunduğu yerde hanımlar saklanmak hem suçlu, hem güçlü olan bu adama 
llıel'un herif, sünnetsiz değil mi imiş?. rr,ıa~a.mı, asıle:ın tedıbı hususunda .. a.~- \~ tehdıcll.erım. oek muba1agalı hır şe. vev& görünmekten sakınmak lüzumu. bin sopa ablması emrolunmuştu!. 
Eh .. sarayı hümayun canibinden böy. zı.~ı ızhar ettıktcn sonı:a, artık duşu. kılde tasvır ettı. nu hissetmezler; hatta hnnımlarmın bu Bu emir derhal yerine getirilmiş ve 
l~ bir adam yamakların başlarına gön. nulcek ve yapılacak bır şey varsa, 0 (Arkası var) ~fil. gün~le esrnerlesmiş, sefalet~n zavallı adamın bütün vücudü kurbağa 
derilirse, bunun encamındaaı ne bek- ve g1dasızhktan s1skalasmış hıristiyan- veya dalak gibi şişmişti. Bu kadar so-
lenir?. Devlet demiryolları ve limanları işıat-nasi Uırn,, idır~;i H\ı!ıi ı I 1ar1a sevda eeçictıerinden geçebilecek. pa<lan soma tutsak arkadaşian bunu 

Diye, fikirleri karma kan.şık ediyor. - lerine asla ihtimal vermiyen erkekler; ~ötürüp bir gübre Ylğınına yarı yarıya 
du. Muhammen ~deli 75000 lira olan 15000 ton linyit kömürü 15/0/939 Cuma günü zevcc1erinin oaılnrla istedikleri kadar crömmi.i lerdi. Üç gün gübre içinde ya. 

Halbuki.. İngiliz Mahmud efendi, saat 15 de kapalı zarf usulü He Ankarada İdare binasında ı;atın alınacaktır. alay etmelerine, eğlenmelerine müsa. n gömülü kalaın biçare adam yavaş ya. 
katlinden sonra muayene edilmemisti. Bu işe girmek istiyenlerin (5000) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin de ve müsamaha ederler. vas -canlanan bir sinek gibi. kendine 
'le hiç şüphesiz ld sünnetsiz de değildi. ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün saat 14 e kadar kom~syon reisliğine ver. İşte bu paşanın sarayında çalışmıya. gelmiş ve gene aramız karışmıştı. Fa • 
Bunları, Ata Molla uyduruyordu. Ve meleri lazımdır. s:riden tutsak işciler grupunda Matthew kat zavallının benzi daima renksiz ve 
sırtındaki bembeyaz şeyhis!aritlık cüb. Sat.tnameler (~7.5) kuruşa Ankş.ra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. Süller adında bir de Alman vardl: Bu ka:nı. da dalına şiş kalmıştı. 
besinden ve başındaki koskoca snrığm. • · (6829) adam p~a sarayınd.~ çah~t~, şoylıe Inamlması çok güç ve fakat gözle .. 
dan utanmadan, yalan roylüvordu. lllıllWIW bövle, iki haftalık ~uddet ıçmde paşa. rimin önünde geçmiş bir hakikattir ki 
Maksadı, oradaki devlet rlcaline de, 9. ncu İşletmenin bazı banliyö istasyonlarında y.ağ1ı boya ve badana işi mü. nın bütün haremlerıle tanışmış ve on- bir insan bu kadar büyük bir ıztıraba 

Asilere hak verdirmek .. onları da pe • nakasaya çıkarılmıştır. Malzemesi İşletmece verilecek ve işçıliği müteahhide lamı en kıymetli eşyal~nn~n ~a~lı bu- katlanabiliyor!. 
Şİndeı sürüklemekten ibaretti. aid olacaktır. Jund'ui!:ı dolablan vesaıreyı gorup an. (Arkası var) 

ııır 1. te ğuk ,_ k l b' h namanın yollarını bulmuştu. Bizim -························--·····························-n.uec ıs , so ve AOr u u ır ava Yapılacak boya işi tahminen 18187 metre murabbaıdır. Badana da lOHO met. · ' 1 1 ·· 
esiyordu. Bu hailevt ihtilalin, Musa re murabbaı beya.l. ve 1512 metre murabbaı renkli obnak. üzere cem'an ve tah- Herr Matthew, bu dolab arı yfa'knıtz go- Mantnrlı muşambalar, storlar 
Paı::..."' ı'le f:P"Jh~-1*- A"A Mollanın J.-..,.,la. ri.ip öi1renmekle .ka. lmnmış, .. a a son. ~ 'r'J !.') um ı.ca ~ minen 11952 metre murabbaıdır. l. k d ik perdeler ve sair her tnrıa 
.... ltınd ı . .,.,·t ğı ,_ l (S nece dolabın birını ı.l\.ırara ıçın en ı T E F R ı· Ş A T 
.. ı a an J\8LA ı na emııu o an a. bb bo J bedeli 35 b b d 5 ı:- • • k 
daret kethüdası, İbrahim Nesimi efen. Beher metre mura aı yanın mu ıanunen ' eyaz a ananın ' ve kıymetli kupa, beherı on bıner. du a Levazımatı, Bey oğlunda BAK ER 
di ( 1) hiddet ve heyecanını zabted'e. renklinin 7 kurll§tur. altını dei'!erinde üç ka~ın !kem:rı aşır- mağazalarında her yerden mOsa-
ll'li k· Muvaık!kat teminat 524,55 liradır. mış ve bunları kimsenm haben olmak- id şartlnr ve ucuz fiatlarla sıı-

yere · ii.. Kapalı 7.arf usulile 14/9/9:19 Perşembe günü saıat 11 de Sir'ltecide 9. İşletme bi. sızıırı ve derin bir sevinç içinde zinda- tılmaktadır. Beyaz eşya daire-
- Efendim!. '.!;)yamın marazı, anla- nasında A. E. Korrusycmıı tarafından yapılacak olan işbu münakasayll talih o. · ·...+ ' z vallı adam çaldığı gibi mizde haseler, yatak 9arşafları 

Şıldı. Şimdi, bu marazın devası nedir na p:etrnnb~ ... ıd. a tmanın volunu bula. ve yOnlQ yatak OrtUlerlnin fiat· 
O b ka lanların kapalı zarflarını ayni gün saat 10 na kadar komisyona vermeleri 1.i.. bunları ır e sa .ı ıarı kıyas kabul etmez derecede 

na a 1.ım. zımdır. 1 b'l ğini umuvordu. Hırsız tulc;ak, ucuzdurlar ve rekabetten a 
Diye, öfkeli öfkeli söyleniyordu. Şartname pansız olarak koınisyond~n verilmektedir. c6786• 

11 
a ı eoe] • a pa. rça keserek bütün ' ftridirler Al F k h lre .. " kemer erı parç - ..,. 

a at bu sual karşısında er s onu- 1 1 nı '\'akut mercan, firuze ve •.•...••..••.••..••••.••.•.••.•••••......•••••••.•....••.. .... 
n b k hi kims b' ·· .. 1 · 111ı1ıwıw e mas an • . • 
~ a ıyor .. ed ç de ır soz wy emı- Muhammen bedeli 2656 lira olan bir aded 300 kiloluk (asgari çekeri 10 gram) sair kıymetli taşlarını söküp aldıktan 

c:saret emiyor u. . . bir aded 1000 kiloluk (&sgari çekeri 100 gram) hassas baskül tarih, rakam ve sonra bunlan bir teneke maşra?,a içl~e 
Ata Molla, artık maksadları bırer bı- sıklet yazar tertibatlı olmak _<:artfle -1/9/939 Pazartesi günü saat (15,30) on beş k rak vattığı yerin altına gommüş. re t tmak ıd·W· ~ ova ~ 

------------- ----

r oraya a zamanının .ge ıgıne buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart tü.~ Fakat tali'h onun, tasavvur ve ta • 
hükmetti. usulü ile satın alınacaktır. havyüllerinin hakikat sahasına gelme- ~~-~-~~~-~-~:!~~~ • 

. - .Filhal, öyle... Derd, anlaşıldı. Bu işe girmek istiyenlerin 199 lira 20 kuruşluk muva.kkat teminat, kanunun ta sini temin edecek derecede giller yüz Birinci •ahile 400 lıuruı 
Şıındı, pu de~ deva bul~ak gerek... yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14,30) on göstermemi~i. Çünkü yerin kazıldığını ikinci aahile 250 » 
l<aymakam paşa hazretlenne, suale dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. gören başka bir esir; bir takrib ayni Oçiincü aahile 200 • 
icttsar ederim. Acab bu babda ne bu • Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6281) veri kazın~ ve gömülü hazineyi çal. Dördüncü aahi/e 100 » 
l'ururlar? .. Hü.kfunet ku~. eti, as. ı.'leri m ... ~tı. (yani hırsız. tıırsızdan mal çal • I __ L ·ı l 6 
•~--1be d - ..., ç scını e er O » 
~ muktedir mi 1r, dıegıl mıdır .. H mış oluyordu.) Matthew yerine dönüp sala 
Bunu bilelim de, biz de ona göre ted. Fen Memuru ve at Çavuş' u Aranıyer. de eıd~ ettiği hazinenin yerinde yel.. Son ile 

40 
» 

bir dÜfÜnelim. ler estiğini görünce, etekleri tutUŞtnuş Muayyen bir müddet zarfında 
Dedi. Ank.araya yakın vilayetlerde istihdam ed1lmek üzere yüz lira aylık ücretli ve göz yaşları içinde ikinci hırsızı an- fazlaca miktarda il1n yaptıracik· 
Musa Paşa, gQya ~ Aciz ve müş • bir elektrik fen memuru ile altmış lira ücretli bir elektrik hat çavuşu ve bır yarak bizlere de kayıbının ~ büyük 1&r aynca temflltlı tarifenıJzde.rı 

L, f ikl - lıtifade edeceklerdir. Tam, Yanın 
""ül vaziyette «.alınış gibi, elleıini u • aded yüz lira ücretli inşaat en memuruna ihtiyaç vardır. Talihlerin vesa e. olduğunu söyliyerek derd yanmıştı . .\.._ .,. çeyrek sayfa illnlar için a.Yn 
tsuştur.arak cevab verdl: rile birlikte 7.9.939 tarihine kadar hergün öğleden sonra saat H den 16 ya ka. Bununla beraber elinde kalan gümüş 

- MevlAna! .. Elde, nizamı cedidden dar 1stanbulda Sirkecide lskenderiye oteli katibine müracaatları ilan olunur. kupalardan birini, işe giderken rastla- bir tarif• derpif edllm1§tir. 
b Son Posta'nın ticari ilAnıarına 
aşka, kuvvet mevcud değildir. Biraz <lığı bir Türke, satmış ve bu veçhile 
~~l haber aldığıma nazaran, nizamı lzmirde S. J. M. Vekaleti Sağır, Dilsizler ve Körler kendi kendiıne ihanet etmişti. ~ı!;~:n!~n fU adrese müracaat 

Cedid 1oşle.1an da boşanmış.. efradın Müessesesi Müdürlüg" ünden : Zira, birkaç gün sonra gümüş kupa tli.ncıııt Konektlf llıtı:•U 
Çoğu, şuraya buraya .kaçınış, saklan • tanınmı.ş ve bunun nereden ve ikimden K.ahrıLmamade 11q 

:rnı.ş .. hattA bir kısmı da, nizamı cedid Müessesemizin 75 lira ücretli marangoz öğretmenliği münhaldir. geldiği ve alındığı sorulmuştu. Gümilş AJlbra cad4911 
ltbasını çık.anıp yamak kıyafetine gire. Şartlar: cSan'at mektebi mezunu olmak. çal~ğı yerlerden iyi hirmet .~eslkası kupayı satın alan tacir, bunu bir esir. ~~~ 
tek soluğu, Atmeydanında almış... getirmek. askeriiğini yapmış ve tam sıhhatli olmak, tekellümde kusur gosterme. den aldığını söylemiş ve aldığı bu esi- ---------.. , •• _ .. __ _ 
leışlalarda ancak hasta ve aceze güru. mek> tir. rin adını da ve~ti. Son Posta Mathaaa 
hundan, birkaç nefer ik.alnuş. Bunlarla Bu şartları haiz isteklilerden İzmirde yapılaoa.k amelt ve nazari imtihanda mu. Bunun üzerine paşanın kahyası, ya. 
lsHert tedibe girişmek. ateşin üzerine vaffak olan alınacaktır. nında birçok adaml'arla bizim mahpese 

15 EylUl. 939 tarihine kadar !Azım Uğıdlarla mileaeaıeye müracaat edilmeli ılln ~lerek Matthewln dışarı çıkanlması. 
U> <İbrahim tlhJa> denmekle maruf olup c-

lllzanıı ced1d1D en barareW taraftarlarından. olunur. c3199• c6839. nı emretmişti. Suçunu pek iyi bilen ve 

Mefriyat Müdürü: Selim Ragıp Ef'MI • 
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14 Sayfa SON POBTA 

•Son Posta• nın tefrikası: 5 

~~ IWI <CASIUS KAIDINınN 
HA TWllALAll / 

Yazan: Martha Richard Çeviren: Hatice Hatib 

Petrol kuyuları ateşler içinde 
z ate n her şeyden evvel bana refakat - Evet. Parelli'de bunu görmek pek 1 kenarındaki evler şoseyi arkada bırak-

etmekliğin ıazım! Bu, çak hoş bir ge. müthiş bir manzara idi. tığı için otomobili gözden kaybetmiş -
ztnti olacak. Bana inan. - Nasıl? Bunu nereden biliyorsu • tim. O zaman kompartimana kocamın 

Yapacak başka bir işim olmadığı i - nuz? Siz Parelliye gitmediniz ki! yanına koştum, ondan çalanağını iste • 
çhı onunla gitmeğe karar verdir:1· E: - O zaman yi~ k~~~ bir .yalan söy. dim, ve heyecan içinde, çantamdan, 
tesi t:nbah otomobille şimale dogru ı - lemek mecburıyetını iııssettırn: Rodwell'in bana verdiği zarfı çıkara • 
Ierlivırduk. İki saat sonra Carpathes- Sinaia·ya giderken otomobilimize u. rak çakmağın alevinde yakıverdim. 
Jara ~ yaklaşıyorduk. Kı.şın sonunda bu fak bir arıza olduğunu ~ bununla uğ. Nihayet bu kabustan kurtulmuştum. 
dağlı!{ manzara hakikaten harikulade ra~rken yol üstünd tesadüf ettiğimiz Gözlerim yaşlı, yepyeni ve çok büyük 
güze' di. . .. yolculardan bunu duyduğumu söyle • bir şefkatle kocama bakıyordum. 
Arkadaşım bugün pek endişeh go dim. 

rünüyordu. Güzel bir kürk mantoya Kocam sözümü yanda kesmişti: 
bürünmüştü. Çocuğunu kuc~ğına al - - Bir telgraf aldım, dedi. Yarın fn. 
mıştı . Ploestiyi çoktan. g~~ş 0~~uğu. giltereve gidiyoruz. 
muz halde henüz Sinaıa gorunmuyor • v v 

d B 1 ,_ ·yı ta ı.madıgınıv hal Çok yorgun oldugumu bahane ede • 
u. ura arını 'PC'"" ı n ~- h" b. ~..ı • • •tın k · t 

de · · d b. di yarunı.ştı. reA ıç ır yere v~a ıçın gı e ıs e. 
ıç·m e ır en şe u div. . ·· led. 

- Jeann, dedim. Sen benden bir şey me gımı soy un. 
gizliyorsun. Söyle nereye gidiyoruz? - Sakın hareketimizi . kimseye ha • 

_ Söyliyeyim: Ben Romanyayı ter- ber vermeyiniz dedim. Ümi.d ederim 
kediyorum. Bu pek dehşetli ve ıztırab. ki henüz kimse ile bu hususta görüş • 
h bir macera! mediniz. 

Bunları söyliyerek göz yaşlan için • - Müsterih olunuz. Kimseye henüz 
oe bovnuma sarıldı. bir şey söylemiş değilim. 

- Marthe bama ya~ım v et! diye hıç- Ertesi günü saat dokuzda cOryan -
kırıyordu. Rusyaya gıt_me~ mecbu • Ekspres> bizi Bükreşten çıkarmış bu • 
rum. Hudud kapalı, köpruler kesil • lunuyordu. Şehirden uzaklaşır uzak • 
rniş! Sen harb zamanlarında birçok de- . 

.. - .. k d b 1 Jaşmaz tren yolunun yanın<laki şose _ 
fa boyle guçlukler arşısm a u un • in ü ı · · -ı- - tl ~ R d 11'. 
~ .. · · b rdım --ıebillrsin n s unut: sura e 6 ....... en o we ın uugun ıçm ana ya ıcu • 
Bana bir nasihat ved san otomobilini tarumıştun. Bu otomo. 

- Peki sana naı;ihat vereyim amma bilin treni takib ettiği zannolurıabilir • 
Jeanne sen de biraz daha semimt ol da di. Başım cama dayalı, heyecanla ona 
bana h~kfkati söyle. Sen oraya ne işle baJayordwn. Bir aralık tren yolunun 

Bundan sonra birçok seneler kocam. 
la mes'ud ve sakin bir hayatımız oldu. 
Mazi ile olan bütün münasebetim ar • 
tık tamaınile ölmfuı zannolunabilirdi. 

Kocamla beraber New • York'a git. 
tik. Orada, işin içinde olan baıı müs-
tesna kimselerden baska benim harb 
esnasındaki vazifemi bilen kimse yok
tu. Bu şehirde uzun müddet kald ık. 

Yeni bir hayatımız vard1. Yeni ah. 
bablanmız oldu. Nihayet Avrupaya av 
det ettik. 

Bu aynı senede Jeanne.'in oğlu kü • 
çük Guy'nin öldüğünii öğrendim. An. 
nesinin Bükreşteki köşkünde bir kur-

<ıunla öldürülmüş olarak bulunmuş. 
Bunun bir intikam oldu~ muhak:t<ak. 
tı! 

Jeanne bundan birçok sene sonra ye 
niden gördüm. 

(Arkası var) 
gidiyorsun; bir kere bunu öğrenmeli • --====s-=ıı========================== 

~;~~i~!E~g~~~ ~ B'i-r-~:-~~-o;-,~~-3g-nü-nliı--~<-
hinde bir köylü isyanı ohnuş. Bu isya
nın önü alınmış olmasına rağmen mem 
lekette harb sonundamberl mfivazene -
sizlik devam ediyormuş. 
Arkadaşımın ümidsiz ve keder için • 

de olmasına rağmen, onunla lAttfe et.. 
mek istiyordum: 

Jeann cebri nefisle tebesS'fun ettikten 
sonra hi-kayesine devam etmeğe baş • 
lamıştı. Rodwelle mühim kararl'8r ala
cağı bir sırada, Moskovadaki şeflerin
den haber alamıyordu. Rodwel! fimdi 
bu sebe'bden Jeann'ı oraya yolluyor -
du. 

Dinyester nehrine yakla~ğunız za • 
rnan onun donmuş olduğunu gl5rdilk. 
Nehrin bizim tarafımız&. yani, Ro -
manyaya airl olan kısmı.nd'a gayet eefil 
bir halk vardı. Bunlar, Rusynd'an ka -
çan Ukr.anyalı muhacirlerdi. Bu adam. 
la.ra hiç muavenet edilmi~rdu. Bu şa. 
şılacak bir şeydi. 

ı 
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lol4an •at& n yabn4an aşalı: 
l - Keder-bir nota. 

• -

• • 
1 - Çabuk-4vlerln 1BUnad duTarlan. 
1 - Hnrb Aleti - Ekn>ek hamuruna kat.ılan 

ekşi hamur. 
6 - Yaba.n.cılık-~ ntdaaı. 
il - Hakikatler. 
1 - Ka.sabua aattıtı. 
7 - Bir :rana meyletme-bir nota. 
1 - Mabaretl1-bftt1ln. 
9 - Rakı-lw.~a gtytlen. 

10 - Oü~left!rmek-bftll. 
Geçen balm&canm. halledllnılf lddi: 
Boldan sataı 
1 - Kabahatler, 
1 - Aceml-A-8. 
ı - Becellefme. 
• - Amele-Fe-B. 
1 - Hlleklr-Jl'a. 
1-\A~ 

Cild sıyrıkı"arı 
Yaz ve denlz banyoları münasebetlle 

birçoklarının ayaklarında ve dizlerinde 
yırtık, sıyrık, parmak arası tltihabları 
çıbanlar görülmektedir. Bu glbl yara ve 
çıbanlar haddi zatınde çabuk iyileşen şey 
ler ıse de diğer bazı entanl mlkrobların 
duhul ettikleri açık birer kapı olmak 
itibarile çok ehemmiyetlidir. Buralardaıı 
cerahat mlkrobları, büyük tehlikeler ya
ratan yılancık mlkrobları kolay
lılcla dahil olurlar ve o zaman 
birden ~ayan umumi ateşler, titreme
ler ve memı şiş ve kızartılarla hakika
ten hayat için korkunç vaziyetler ihdas 
edebll!r. 

Dertmlz!n üzerinde en ufak blr sıyrık 
bile olmamasına azami dikkat ve itina 
etmel!dir. Derimiz sağlam oldukça üze
rinde hiçbir çizik ve yırtık bulunmayın
ca hiçbir mikrobun bedene girmesine 
miiaaade etmlyecek kadar muknvemet
lldir. DedJğimlz gibi en bult cerahat 
mlkroblanndan başlıyarak yılancık mlk 
robu, hattA. frengi mikrobu dahi bura
lardan kanımıza dahll olablllrler. Deniz
de yarılan clldden tatanoz mikrobu gtr
m~z. Fakat blltıhare iyi bakllma~n ka
rada g1reb1llr. Her halde clldln tam blr 
temızııtıne, hlçblr yerde her hangi bir 
sıynntı, çatlak olmamasına dalına aza
mi derecede dikkat etmelldlT. 

Aimt. 31 

!son Postaf S P O B 
Fenerli küçük f ikret antrenör 

kursundan niçin çıkarıldı? 
Ayrıca lisansı da ahnan genç sporcu sıhhatte 

bulunduğunu iddia ediyor 
Beden terbiyesi umumi müdürlüğü ta

rafından Çengelköyde açılan yerli antre. 
nör kursuna imtihanla Jcabu: edilen fut. 
bolcü küçük Fikretten dün bir mektub 
aldık. 

Yerli antrenör kursuna kabul edile • 
ceklerin sıhhi muayeneleri evvelce ya -
sonra tekrar muayeneye .sevkedilmiş o -
pıldığı halde aradan kırk gün geçtikten 
lan küçük Fikret bize yazdtğı mck.tubda 
şunlan ~ylemektedir:. 

c- Beden terbiyesi teşkilatı tarafın -
dnn açılan antrenör kursuna ikt ay ev -
vel imtihanla alındım. Kırk gün kursta 
devamlı bir mesaiden sonra beni yeniden 
muayeneye seV'kettiler. İlk re~ayene:m· 

de olduğu gibi doktor sağlam olduğumu 
söyledi. Bilahare röntgen muayenem. nP. 
ticesinde tekrar kursa geldim. 1dare a • 
mirlerimiz benim kursa devam edemi • 
yeceğimi söyliye:-ek kursu terketm~ 

teWiğ ettiler. Fenerli kiiçiik Fikret 

İstikbalimi bağladığım bir işten kırk Muslih, kongre heyeti umumiyesi ta • 
gün sonra açıkta kalı!'lca şaşkma dön - rafından seçilen rei.cıi.n kendisine böyle 
diim. Derhal bir mektubla beden terbi _ I bir vazife vermiş oiduğunu, intihabla 6e. 

yesi direktörlüğüne .müracnat ederek. ye. I çilmedikçe hiç bir vazife alamıyacağmı 
niden muayenemi is!.edim. BedC'n terbi. 1 söylemektedir. Yerine kimin gelec&Ji 
yesi umumi katibi bu mektubuma ccva- 1 belli değildir. • 

ben doktor raporunu:ı suretini göndere. Alhok gençler birliğinin 
rek bir şey yapamıyarağını yazdı. Kurs. 
tan çıkarılmış olmak kafi değilmiş gibi toplantısı 
Fencrbahçe klübündeki _l~an~ıın ile, İs. ! Altıok Gençler Birliğınden: Yeni idarı 
tanbul nuntakasındaki fışı mı de almak heyetini seçmek flzere kl:ip azalarının 
suretile beni büsbütün spor yapmaktan 

1 
3.9.939 Pazar günü akşamı saat 21 de klüp 

mahrum ettiler. salonunda bulunmalan rica olunur. 
Yerli antrenör kursunda pek sıkı bir 

surette her gün yaptığımı antrenmanlara 
mükemmelen tahammül ettiğim gibi vü
cudümde hiç bir arıza yoktur. Bu vazi • 
yet üzerine hususi olarak doktorlara mü • 
racaat ederek muayenemi yaptırdım ve 
sağlam olduğumu öğrendim. 

Beni ya yeniden m~ayeneyc sevket • 
sinler veyahud da lisansımı iade etsin -
ler> demektedir. 

Küçük Fikret vaziyetinin umumi mü. 
dürlükçe tetkikini istemektedir. 

Alm nya - Belçika atletizm mr çı 
Almanya takımı ile Belçika atletleri a. 

rasındaki müsabaka Berlinde yapılmış • 
tır. 

400 ve 800 metreler rekordmeni Har • 
big bu müsabakalarda 800 metre k.Jş • 
muştur. Alınan atleti fazla bir tazyik 

görmeden yaptığı bu müsabakada fena 
bir dereoe ile birinci olmuitur. Netice. 
lcr şunlardır: 

100 metre - Saclens (Belçika) 107, 
Kersch (Alman) 107. 

800 metre - Harbig (Alman 1.55.4, 
Mastert (Belçika) 1.55.S. 

10.000 metre - Berg (Alman) 31.&l.2, 
Chapelle (Belçıka) 31.59.2. 

110 metre - Pallmans (Alman) 15.J, 
Binet (Belçika) 15.6. 

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

BANKA 
K OMERÇiYALA 

ITALYANA 
'l'amamen tedJye edllınlf sermaye31: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
8\ılün İttüyad:ı, İstanbul, iz.mır, Londra 

v~ New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jlariçtekl Batıkalarımız: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

<Fnı.nce> Parl3, Marsellle, Toulouae, Nlce. 
Ment.on. Mona.co, Montecarlo, Cannes, .Juan
les - Fln.s, VWefranche - au.r - Mer, Casa!>
lanca <Maroc). 

BWCA C'OMMERCİALE İT.ALİ.ANA J: RO
MP!NA: Bucare.s~ Arad, Bralla, Brasov, CluJ, 
Coitanu.. Gala.z. Blblu, Tlm1clıoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA • 
BULOARA, Softa. Burgas, Plovdlv, Vama. 

BANCA COMMERCİALB trALtANA PEll 
L'BOITro, Alexandrle d'F.gypte, l'Jlı::ah1re, 

Port - Said. 
BANCA COMMERCİALB İTALİANA • 

GRECA, At'na, PJre, Sellnlk. 
BANCA COMMERC'İALE trALiANA 

TRUBT COMPANY, Plhiladelphla. 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

TRUST COMPANY - New-Yort. 

Müşterek Bankalar 

Bir müddet daha irerledihl.en sonra 
arabam1z durmuştu. Jeruın beni ha • 
raretle kucakladıktan sonra otomobil. 
den ağ1ıyara'k inmişti. Ona lbir kızak 
bulduk, ve bin müşkülAtla donmuş 
nehrin üstünden karşı yakaya, &vyet. 
lere ~işti. Şimdi Ukranyada bulu • T - T-etrad-«ıe. on&b lltlyen otu:rucuıanmın poııa 4X 100 bayrak: Alman takımı - 41.4, 

1 - Laoe-M-Yad. pulu 1011.&malanm rica edertm. Abl ~- Belçika takımı - 43.2. 

eanque Françalse et tt.allenne pom l"&me
rlqne dl! sud, Pam. 

nuyordu. 

Ben otomobilde Bükreşe dönerken 
uyukluyordum. Birden otomobtı te • 
vak'kuf etti. Yerimden ~· Hay -
ret ve dehşetle etrafıma baktım. Ken. 
dimi bir k~bmta zannediyordum. Bir 
petrol kuyusu alevler içinde idi. Mu • 
azzam aJevkr gökyilzQne yilbeliyor • 
au. Hava de~etli surett.e afır1'8Şın14 • 
tı. Nefes a1mak güçleşiyordu. Yolu -
muzun iistünde dumanla kendT!er.in • 
oen geçip yere düşenler vardı. Benim 
şoföıiim de güçlükle nefes alıyordu. t. 
lerliyemiyordu. Kendimden geçkin bir 
hıılde asabiyetle ona haykırdım: 

- Ne olursa olsun buradan g~e • 
ğiz... Böyle kalrunayı.ı. .. Size ilerleyi. 
niz diyorum! 

* Bükreşe geldiğimiz zaman kocam be 
nl bekliyordu. 

- Romana Americanaya akl i:i::i pet. 
rol kuyusu ateş içfndel 

Diye haber verdi. 

ı: = t~!e::. dirde lltetıert muta.beluls b.l•bWr. Smkla atlama: Heinke (Alman) 3.60, 
--....... -......... --. ........ -............... "- 1 Ba:hr (A1m.an) 3.~o. ==::= 

SELANlK BANKASI 
J • THil tarihi ı 1888 

• 
!dan Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

TlrltiyeJeld Şrıbefm ı 

ISTANBUL (Galata •• Yenlcami) 

MERSİN, ADANA Büron 

J' •nanidanJald Ş•belmı 

sELANtX - ATİNA 

• 
.- Her nevı banka znuamelelert -

····-·····--··· .... ···-.... --···· .. -··---.. --··· Disk: Jansen (Alman) 46.19. Markta -

r NDbelçi eczaneler ~ ;::ı~;;;,:~
10

~enlatlon dOnya 
- .. -- rekorunu kırdı 

Ba rece nöbetqt ola.n eczaneler tun· 
ta.rdır: 

İst&nbal cilıelln.deldler: 
Şehzadeıbaoınds.: {Asaf), Emlnöntlnde: 

{Necata Ahmed), Aksa.rayda: (Rıza Nu
rt>: Alemdarda: (Esad), Bayazıdda: A
sador>, l'atlhte: (Vltall), Bat:ı.rkôJilnde: 
{Merkez>, Eyiibde: (E;ytıbaultan>. 
&J7othı clhetinAeldleır: 

İstD:W cıaddesl.nde: Cltaluftık>, nt
aektaldırunda: CVentt.o~>, Yeıllfeblr
de: (Parunakyan), Ş1ollde: {Balk), Ga
la.tada: <İsmet), Fındıklıda: ( Mustafa 
Nam, Beşiktaşta: <V1dtn). 
Bo~ KaclıUT ve AdalardaJı:Der: 
KadıkOyii.nde: CBllyük, Yeldelirment>, 

:fiaktid.azda: <SeHm.t~>. sa.nymı. : cxu
r1), Adalarda: {Halk). 

Viyanada yapılan bir atletim müsaba. 
kasında Alman Muller Pentatlon dünya 
rekorunu kırnuJtır. 

Alman atleti (6.87) uzun, (21. 7) 200, 

(61.25) clrid. (40.26) dtak atmı1t 1500 met. 

reyi 4.20.8 dakikada kopnuştur. Bu mQ. 

sabakalarda kazandığı puvan 3868 dir. 
Eski rekorun puvanı 3824 ldL 

Galatasarayın umumi kAlibi 
istifa etti 

Geçen hda Galatasaray ~Onö.n 
fevkalAde kongrelinde umumi k!ttbllle 
seçilen MUBlih bu vuite71 kabul etmi • 
yeceğini bildlrmiftir. 

Ar!anUnde: Buenc.-Alre.s, Rosaı:rio dıl 

Banta. t6. 
BRESİLYJ.,da: Sao-Paulo vt bqlıca feh!r

lertnde 4ubeler. 
CHİLİ'de: Santıago, Valparalao. 
COLOMBİA'da: Bogot&, Barranqaıııa. W... 

deWn. 
URUOUAY'da: Montevtdeo. 
B.\NCA DELLA SVIZZERA İTWAK&ı 
Lugann, BeJ.llmıona, Chia.s.so, Locanıo. 
r:urlch, Mendr1al.o. 
BANCA UNOARO - ITALİA.NA S. A. 
~ıte n b&flıca Şehtrı.ro. 8ubeler: 
llRVATSKA BANK D. D. 

zap-eb, Bu.sat. 
BANCA İTALİANO • LIMA 

Llm& <Perou> da baf}ıca Şehirlerde O.. 
ıer: 

&UCA İTALIANO - OUAYAQUJL 
ouayaqun. 

t.wııtaı Men.S: 
Chlat&. VoJTOda O&dde.sl. Knrat6J Pala& 

Telefon ~845. 
htaabti BDron: 
Alalemcıa.~ Han. Telefon DIOO /J/11/lJ/11 
lkTOtla Blıos1az 
tauJı:W Oaddmi Ho. ff7. Telefoll: '1068. 
z:ueıar tcan: İtalya ve Macan.sta.n ıoill 

,. Tourl.IUqu oH:lerl .,. B. o. l mA vm,. 
LE '8 çetltd. 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıkdan yeni kalkanlar için gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. 
KANZUK PiRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU· KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK 
BEZELYA UNU - KANZUK 1RMIK UNU - KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK 'ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle bUyUk bakkaliyelerde vardır 

E4 ZUK BESLETiCi UNL 
Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: /NG/LIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
l.tanbul perakende aatıı yeri: Bahçekapı Zaman ıb'iyat depoıu 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Kuruluf tırihl ı 188S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari t.cr r.ovi baniu muamele: ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat BankilSında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf huablannda en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 de fa çekilecek kur'a ile ataildaki pllna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 ,, 2so ,, ı,oor.ı ,, 

40 " 100 ,, 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 .. 4,800 •• 
160 ,, ~o ,, 3,200 ,, 

olKKA'f: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
dü.şıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylal, t Birincikinun, 1 Mart ve 1 Buiraa 
tarihlulnde çekilecektir. 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi 

Revir Amirliğinden 
ı _Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifte mevcud (7~2) 

aded muadili (454) metre mikab (0,12) desimetre mikab çam tomruğu açık arttır. 
ma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 _ Tomruklann aynca başkesme paylan mevcud ve kabuklan .oyulmuş olup 
hacinı kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış 13rtnarncsi İstanbul, Ankara, Balıkeru Orman Çevir. 
ge Müdürlüklerincle ve Dursunbey Revir funi.rliğinde görülebilir. Tcxmrukiarın be
her metre mik~bmm muhammen bedeli (13) lira 35 ~r. 

4 - İsteklilerin % 7,:1 muvakkat pey akçesile 9/9/939 Cumartesi günü saat 11 de 
Du.rsuınbey Revir amirliğine müracaatlan ilan olunur. (6760) 

Y eşilköy Tohum lslah istasyonu Sahnalma ve 
Satma Komisyonundan 

1 _ Yeşilköy tohum ıslah ista~yonu için açık elWltme ile bir tane 8 kişilik 
komple kamyonet satın alınacaktır. 

2 _ Tahmin bedeli (2550) lıra olup muvakkat teminatı (191) ffra 25 ku. 

ruştur. 

3 _ Eksiltme 6/9/939 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on beJte 
Beyoğlu İstiklal caddesı 349 numaralı binada Liseler Muhasebeciliğinde topla
nacak olan tohum ıslah istasyonu satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 _Bu işe aid şartname Liseler Muhasebeciliğinde ve mü~sede hergün gö.. 
rülebilir. 

G _ İsteklilerin Ticaret Odası veaikuı ve teminat akçelarU• birlikte mua,y. 
yen ciin ve saatte Komisyona müracaatlan. (~01) 

~l 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUÖ.U -
1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 

'I' .A.Q. 19,'14 m. 15195 ıcca. ıo ıtw. 
'I' .A.P. 11,70 m. 9485 Kca. 20 Kw • 

..... ----------~----------~ PKRŞDIBE 31/BIS9 

12.so: Program. 12.35: Tiirt mııntl: Oku
yan: semahat ÖZderuıe3. Çalıınlru': Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, Zfthtü Bardakotıu. 
ı - Emin ata - Buzlnı\k peşrevi. 2 - Mus-

tafa Nafiz - Suı:lnA.k şartı: (Bensiz bu aa -
bah.) s - MU.!tafa Nafiz - BuzlnA.k tarkı: 
(Ümld.a1z bir sev~le.) 4 - ......... - Kemençe 
tııksi.m1. & - Reflk Fer.san - Hicaz ıarkı: 
(Göğsümden :taçrp gittin.) 6 - Hacı Arif 
bey - Karciğar §arkı: (Bir tonceye bir ha -
re.) 13: Memleket aaa.t A.yan, ajans Te mete
oroloji haberleri. 13.15 - 14: Müzik CKarı -
şık prog:re.m - Pl.) 19: Program. 19.0!1: Mil -
z1k <Ham orkeatra müzlğ1 - Pl.) 19.30: Türk 
müziği (İncesu fa.slı.) 20,15: KonUfil\8. 
20.30: Memleket .saat Ayarı, aJcıruı Te mete
oroloji haberleri. 20.50: Türk mnzıtı: Oku
yanlar: Mefharet Bağnak, Necmi Rıza A -
hıskan. Çalanlar: Ruten Kam, Cecdet Ko -
zan, Zühtii Bardako~lu. ı - Oilllzar peşre
vi. ı - ......... - Gillizar prkı: CGözlertm -
den gitmiyor.) a - Dede - Şehnaz puaellk 
(Küçük.suda.) f - Hacı Arif bey - SmlnO.k 
§arkı: (Bir dil ki esiri gam olur.> fi - Ar -
tak! - KürdlllhlcaskAr (CiJmlln gibL) 6 -
Klirdll1h1eazUr aaz .semaisi. 7 - ......... -
Hüseyni farkı: CQekttrn e1lın1 gayri bu diln
ya hevesinden.) 8 - Hacı Arif bey - HJcaz
kCı.r şarla: (Açıl t1'f gonoel sadberk.) 9 -

Lt'ıtfl bey - Hlcazklr ~rkı: (Bana no oldu 
gönül.) 10 - İbrahim - Mahur §arkı: (Sabah 
olsun.) 11 - Halk tftrküaü (Yürü dilber yü
rü ömrümün van.) 31.SO: Konuvma. 21.45: 

Neşeli pllklar - R. 22: Müzik <KDoük Orkes
tra, Şef: Necib ~kın.) 1 - Emm~h Kal
man - Çardaş Prense,, operetinden potımrl. 
2 - Tschaikomky - Vs.18 No. 8. S - Helnz 
Munkel - Kara orman polkuı. 4 - Z1eh -

rer - ~ (Romana.) 5 - Mlchel1 - hıncı 
küçtit süit. 6 - J. Stra1J.11S - Bahar A&erl. 
7 - Wllly Koeste.r - mnd NinnllJi. n: &on 
aJana haberleri, ziraat, uham _ ve taln1llt, 
knmblyo - nukut borsıısı (fiat.> 23.!0: Mfl -
zik (Cazbe.nd - Pl.) 23.55 - 141: Yanntı prog-
ram. ........ ..._.. .... __.. ....... - ........ ____ _ 
r ~ 
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Son Posta 
Yevmi. Siya.aS. H&ndia 'H Halk ıazetuı 

Yerebatan. Catalçe1D1e aotak. u 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reılmlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddi?. 

ABONE FıATLARI 
1 a 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. JC,. 

TORK!YE 1400 750 •oo 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pqindlr. Adru 
değlftirmek ~ turu,tur. 

-···--

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evrak Bm verilme:. 
ilanlardan me•'aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kurufltık 

Pul ilAvem IAzımd:.r. , ...................................... -.... , 
.
1 

Posta kutusu : 7.U İstanbul 'ı 
TelgTof : Son Posta 

\ Telefon : 20203 j 

.,.,·····-······························ .. ···-·' .. 

1 
• • • 
ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf 
ve bu derece caıib bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektir -
diğirn Fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En e
ıağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve g5z1erle ağzımın et
rafında buruşukluklanm vardı. 

Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise clldtm yumu§ak ve d<>Btla -
nmın gıpta naznrile baktıklan 
açık ve buruşuksuz.dur. Herkes 
benim hakkımda 35 yaşında o!
duğu.m halde ancak l5 ·yaşın~a 

garllndüğfimü söyıüyor. Yegane 
cild unsuru olan Tokalon Kre
minin gece i~ Pembe rengini 
ve g(lndü:ı içln beyaz renkteki
ni kullanarak güzelleşmeye mu
vaffak oldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 
bir çokları da benim gibi rnem
nuniyetbah§ semeresinden hay
rette ka!dılar. 

C1ld unsuru olan Pembe renk· 

teki Tokalon kreminin terkibın· 
de Viyana Üniversitesinden 
meşhur bir Profesörün keşfi 

ve Biocel tabir edilen kıymcm 
gençlik cevheri vardır. Akşam
lan yatmazda"l evvel p<!mbe 
rengindeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siz uyurken. o, be~
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
zelleşir ve buruşukluklannı gi
derir. Günd~ için de beyaz re."1-
gindeki Tokalon kremini kulla
nınız. Scyah benlerı yok eder ve 
açık mesameleri sıklaştırır ve 
cildinizi beyazlatıp kadife 'gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her kadın. cgündı? beş dakikaıı> 
daha genç görünebilir ve tene 
yeni bir güzellik verebilir. To
kalon kreminin semeresı garan. 
tilidir. Aksi tnkdırde paranız 
iade olunur. 

------------------------------------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli SaaU 

Kalibre çel.iği 435.15 Kg. 456.90 84 26 Açık Ek. 14 . 

sımantasron çeliği 19645 > 6875.75 515 tJ8 Kapalı Z. J5 1 

Karbon 9'illti 2335 > 1!'15. 75 173 ti8 Açık Ek. 18,30 

Krom Sipeslyol Çe. 10'.!4 > 1382.40 103 68 > > 16 

Ostüpü 5000 > 1474.50 ııo 58 > » 18,30 

ı _ Şartname ve llstelerf mucibince yukarıdn ya'Z.llı c5> kalem muhtelif malze.. 

me hJzalannda g5sterilen usullerle satın alınacaktır. 

II _'.Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalanndlı 

yaz»hdır. 

m- Eksiltme H/IX/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat ~ 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şart.nameler hergün sözü geçen Şubeden parasız almabillr. 

v _Kapalı zarf münakasasınn gırect>kler mühürlü teklif mektublannı kamm1 

VE68ikle % 7,~ güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu iht1V11 

edecek kapalı zarflarını eks11tme saatinden bir saat evvel meı.kfu komisyon bat
kaDJ.ılınıa makbuz mukabilinde vermeleri, diğer eksiltmelere 'girecekler teminat 

~birlikte yuk.arıdR adı aeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c6'199• ' 

a 
z 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardımcısıdır. M i D E ve B A R S A K L A R 1 
alışbrmaz ve yormaz. i N K 1 B A Z , H A Z 1 M S 1 Z L 1 K , M i D E 
B U LAN T 1 S 1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde M i DE 

E K Ş i L İ K ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHA TSIZUKLARI, YANMALARI, MiDE A~RlLARI ve EKŞILIKLERİNI ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

hi1aedilen ç6kilnttı ve AÔRILIK ile kolayca mllcadele için HAZMIN en mOe11ir musahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dllıkat ediniz. 

B İ O GEN 1 NE : Terkibinde bulunan demir, kinin, 
arsenik gibi mukavviyat ile kola, koka, klnklna gibi 
müştehi hillasaların gayet itJnalı bir surette birleş
tirilmesinden husule gelen bir mttstahzardır. 

B 1 O GEN 1 NE : Gıdası kan olan sivrisineklerin ignelerile kanımıza aşıladıkları sıtma 
parazitlerini ö:durur. Sıtma parazitleri, kammızda hesap kaidelerinin haricinde kalan 
ve şayanı hayret bir derecedA çoğalırlar. Bu korkunç Ureme neticesi kamn en hayati 
kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları mahv ve harab olur sıtma meydana gelir. 

B 1OGEN1 NE: Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır. 
sinirleri :!uvvetlendirir. lştihayı açar, ~ermansızhgı giderir. Sıtma parazitlerini öldürmek 
suretilı şifa temin eden ve sıtmadan koruyan yüksek tesirli bir ilaçtır. TAii olarak bel 
gevsekliii va ademi iktıdarda buyuk faideler temin eder. 

Sıhhat VekA.letinin reaml mti•aadetini haizdir. Her eczanede bulunur 

.. KOOAK •• la siz de çekebilirsiniz 
Bu resmi 

- S~yy a hatların ızda 

Şu hatıraya 

bakınız t 
-Eğlentilerinizde 

• Gezintilerinizde 

Kıymet 

blçlllrml? - T atıl 

zaman larımzda 

Sadık arkadaşanız 

"KODAK''tır 

"KODAK'' JUNIOR 620 
Ana&tigmat objektif, otomatik 

Yeni Krome Modeller 

Kız 

Erkek 

15 ITr~dan başlar 
KOOAK satıc.larından aravınız 

ve ya fU adreH tnOracıaat edlftiZ : 

Saraçhanebaftnda • Horhor cadde.inde 

Hayrive Lisesi Vabh 
Yat.sız 

Ana lllc, Orta ve Lise sınıfianna talebe bydına başlanmı,tır. Ecnebi Jisanı ilk ınnıtlardan itibaren baflar. 
Kızlann yablı kısmı ta1n1lmile ayrı bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin busust otobüs 
servisi vardır. ısteyenlere tarifname a-önderflir. Tt'lefon : 20630. 
. Lise ve Orta okulu bntonl8me ve engel imtihanlarına 1 Ey!Ql Cuma gnnn ve olgunluk 

9 EylQl CumartPsi günn başlanacaktır. 

Şişli Terakki Lisesi 
._. ___ .. 1 - ANA • iLK - ORTA Ye LiSE KISIMLARINA 

Talebe kaydına baslanmıştır. Her gnn saat 10 - ı 7 ve kadar mndrırlUğe müracaat edilebilir. {Telefon: 42517) 
2 - Eski talebeler kayıdlannı 10 Eyltlle kadar yenilemedikleri lıtkdirde, yerlerinin muhafaza edilememe

sinden okul idareli mes'uliyet kabul etmez. 
3 - Okula kayıd ve kabul şaruannı gösterir proıepekt1lı, lııtiyenlere bedelsiz olarak 

ERKEK N 1şANTAş1 ~!a~J!~k t:::t -----. 

SAÇ EKSİRİ 

Saçlan besler, köklerini kuvyet
lendirir, dökUlmeıini önler, ke

peklerini giderir. 

INGİLIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - btanbul 

DIY ARBAKIR 
p 

Birçok f edakirlıklar tamamen Betonarme olarak inıa edilen 
Doğu Anadolu~ıun D B A s p A. L A s açıl111••m 

yegane otelt -T • 

• 
1 

Ötedenberi Diyarbakır'ın en mftbren ihtiyacı olan Ye her
kes tarafı:ıdan hissedilen MODERN otel noksanlığı bu ıuretle 
ve tam manasiyle önlenmiıtir. 

Sıhhi t~miz ve istirahati Kon,.oru Baı· zdi ... 
tamın eden bUtOn &• & • 

Bununla beraber URAS PALAS Diyarbnkır'a uğrayacak sayın yolcu
larını kendi sakin muhitinde her keseye uygun bir fiatla istirahat 
ettirmeği zevk duyarak tuzeder ve bunu şeref b!llr. 
~ .......................................... ., 
I' lzmir Göztepe ' 

DIREKTORLOGONDEN: 
ı - Yntıll, Yutısız kız ve erkek talebe kaydına haşlnnmıştır. 

2 - Eskı talebelerimizin Eyltll'On onuna kad11r kayıtlarını yenlleme
dikleri htkdirde yerleri yenilerı tıırafınd ıın doldurulacaktır. 

3 - Kabul şnrt1'ır. hakkında izahat almak isliyenlerin şimdiden okul 
direktör.UğO •e başvurmttları. 

EKZAMiN 
Ekzemanın il&cıdır. 

Yara ve çıbanı rda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

Umum Müdürlüğümüz münhalAtınll doktor alınacağından talih olanlarm qa-
ğıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlüğümüze müracaatarı ilan olwıur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdı:ını. 

2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaidler için (sin tahdidini 8:şmamış bulunmak). 
4 - Mütekaidlerin senedi resmileri, bonservi.sleri. (6749) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Alınacak 

ı _ 15 Eyhllden 28 Birinciteş:in 1939 tarihine kadar aşağıdaki Şflrtlar dahi
linde nehari talebe kayıd ve kabul edilecektir. 

2 _ Kaydedilmek istıyenlcrin fakülte idaresine verecekleri ~lgeler fUlllar. 

dır: 

A _ Fakülteye girmek istediğıni bildiren dilekçe, makine ile yazılı. 
B - Tahsil vesikasının 11slı. 
c _ Nüfus cüzdanının tal'dtk.li sureti cecnebiler için emniyetçe v~ilmif i. 

kamet tezkeresinin tasdikli sureti>. 
ç - Sağlık ve aşı raporu. 
D - İyi halini VP. oturduğu yıri bildirir vesika. 
E --:- Fotograf cl6 tane, kartonsuı baş açık tam cepheden 4,fl X 6 büyQkla • 

ğündeıt. 
F _ Pullu beyanname cFakülteden alınır, istekli kendi el yazısile doldururt. 
G - Takib edeceği zümreyi gösterir fiş cFakülteden alınır.> 
G - Muhtasar bir terc0.melha1. 
Öğretmen okuHarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçirenler için 

mecburi hizmeti olmadığına dair resmt bir vesika getin:neleri ilAu olunur. 
cG658> 


