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Bitler · sahalı 5,40 J~ orJ~ga /ıitaben · bir baganname 
neşrederek Lelıistan Alman tekliflerini reddettiği için 

silli.lıa mii.racaatten başka çare kalmadığını illi.n etti 

llmanrada barb 
b bilk.. silrilror 

1 

ıno11ıere, donanmasını tam 
oıaraft seıerber etti 
Bugün Londranın 

talıligesine başlanıyor Berlin, müsellih Leh çetelerinin 
Almanyaya tecavüze başladıklarını ve· 
Almanlarla çarpıştıklarını bildiriyor 

DanziQin her yerle muvasalası kesildi, açhk 
tehlikesi başgösteriyor 

Hitlerin neşrettiği beyanname 1 Lehistanın 
Londra 1 (Hususi) 5, 40 da Hitler orduya hitaben 

bir b•.1J<Nl1f(Im• neşretmlşlir 
Bu beyannamede Almanya tarafından Danzit mesele
sinin halli için teklif edilen sulh şartlarının Lehistan 
tarafından reddedilmiş oldugu bildirilmekte t:e buna 
binaen ordunun müzaheretine müracaat edilditi zik
redilmektedir. Agni beyannamede Lehistandaki Alman 
'kalliyeLine karşı zulüm ve işkence gapıldııı, bunların 
gayri kabili tahammül şartlar altında yaşadıkları bil· 
dirilerek, bu gibi haksızlıklara nihayet vermek için 
silaha müracaalten başka çare olmadıtı, kuvvete karşı 
silahla mukabele edilecegi ilave edilmektedir. Hitler 
beyannamede Alman ask•rinden icab eden vazi/ıgl 
yapmasını istemekte, Alman ordusunudan da ananele· 
rine tamamen sadakat taleb etmektedir. Bu beyanna
me radyo v'1sıtasile nışredilmiştir. 

iltihak kararı 
Londra, 1 (Hususi) Danzigdeki Nazi Partisi şefi ve 

ahiren Danzig devlet reisi ilan edilmiş olan Förster 
bu sabah Danzig halkına hitaben radyo ile bir be· 
yan name neşretmiştir. 

Bu beyannamede şöyle denilmektedir : 
"Da11zlg kadınları ve erkekleri : 
20 senedenberl h ey ecanla belılemelıte ol

duğumuz arı nihayet gelmiştir. Bngü11den 
iti baren Danzlg Alman11aıja i l t ihak etmiştir.,, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

ıımanuanın teftlilleri 

cevabı 
Bu sabah aldığımız 

son haberler 
Londra, 1 (Hususi) - Bura. 

da'ki Leh mahfelleri Ahnan 
şartlannm kat'iyen kabule şa • 
yan olmadığıını vıe müzakereye 
zemin teşkil edemiyeceğini sa • 
rahalle 'beyan etmektıedlıter. 

Leh ıuetelerinin nepiyatı 
Roma, 1 (Hususi) - Dün ge. 

ce Almanyanın ilan edilen son 
şartlarını mevzuu bahseden blr 
Leh gazetesi artık diplomaUarın 
işi nihayet bulmuş olduğunu ve 
söz hakkının silaha intikal et • 
miş olduğunu yazm&kta ve ya • 
kında silahın konuşacağını ilAve 
etmektedır. 

(Devamı 1 ı lnd sayfada) 

lngilterede hcınciye nemretfnin ötıü günün her Baatin~e lm haldedir. HaD 
otomobıllerine binen nazırların yüzlerinden mana çıkarmıya ça?~ıyor 

Londra 31 (Hususi) - Hükfunet, bir 1 Lond.ranın tahliyesine başlanacaktır. 
taraftan Almanyanın cevabını beklerken, Dört gün devam edecek olan :>u tahlıye 
diğer ıtaraftan da yeni yenı askeri ted - ameliyesi esnasında, yansı çocuk olmak 

Leh Çetelerinin Alman birler almaktadır. üzere, üç milyon k!Şi Londradan uzak • 
Bu cümleden olarak, İngıliz donanması J.aştırılacaktır. hududuna ilk bugün tamamen seferber edilmiştır. Ay. Liverpul, .ManC'est r, Glasko ve dığ r 

• rıca. ba.Jve.kaletten verilen haberlere göre mühim merkezlenn tahlı~ esı de 24 saat 

tecavuzlerı nastl olmuş muntazam ordu ihtiyatlarının ~eri ka • stl~ktir. 
!anları ve aym zamanda askerı havacı- Birçok nakil vaı.ıta arı, yarın çocuk • 

Londra 1 (Hususi) - Alman D. N. B. lık gönüllü ihtıyatlarından bir kısmını lann nakline hasred\lecektir. 
ajansına göre dun gece saat ~ekiz sula • sil!h altına çağırmak hususları kararla§- İngilterenın §ark eyalef prı üzcri'1de 
,nnda Leh başıbozuklarından bir kafile tınlmlf ve keyfiyet alilkadarlara teblığ sivil tayyare uçuşları tamamen yasak e-
şarki Prusyada Alman hududunu geçe. edilmiftir. dilmiştir. 

rek Gla~iç kasaba.sına girmiş ve bura- Bu tedbirlerin umumi bir seferberlik İngiltere i!e diğer Avrupa memlck t. 
d~ radyo .~asyonunu basmışlardı~, Aynı emri olarak telakkı edilmemesi lazım gel. leri arasında telefon muhaveresı bug-..1n 
aıansa gore Leh başıbozukları ıstasyon diği ayrıca tebarüz ettirilmektedir. Zi _ kesilmiştir. 
binasında araştırmalar. y~pmışlar ve o ra, bu tedbirler, yalnız bahri seferber • Londranın tahlive:.i münasebetHe ya. 

(Devamı 11 ıncı sayjııd.a) liğin tamamlanmasını istihdaf eylemek. nn borsa kapalı kalacaktır. 

Almanyadaki talebe 
ve staj yerler mUşkUI 

vaziyette kaldılar 

tedir. lngiJtere milli mGdafaa 
Sivil müdafaa dairesi sıhhiye otomo · k 

billeri istasyonları ile harb zuhurunda omiteıi toplandı 
pasif müdafaa servjslermin işgal ede • Londra 31 (Husu il - Bahriye nazırı 
cekleri bütün binaların takviy sı için Lord Stanhope, harbıye nazırı Hor Be ı
alınan tedbırler de tamamlanmıştır. şa ve hava nazırı Kın sli Vud ile ali ka.. 

Dün 110 tarak makınesı Londra cıva • dar askeri erkan bu saban hır toplantı 
Berrn 31 (Hususi) - D. N. B. aian~ı Graudenz • Chulm • Bromberg'e ve Gönderilen harcırah bedel· rındaki arsaları kazmağa başlamJştır. yapm~ ardır. . .. 

bu a am A n n anır anla~ma te1d fi- buradan garbe ~ğru Schoenlanke've leri döviz olarak ödenmedi Buralardan çıkarılan topraklar torb la- Kr:3! ."e kr 1 ·e bu:run bahriye nen • 
nin esaslarını ~u şek lrı iltın etmiştir. kadar uzanan mdaki arazı, Al ' ra doldurulmaktadır. Bu torbalar kam • ret nı zı) aret. ~dcı cw;, Y pılan hazırlık • 

1 - Danzig scrbec;t şehri inkar kabul mnya a veyahu<! ~ yaya ilhak o • talebe yollarda kaldı yonlarla tevzı cdılmek•edir. lar hakkında ızahat almışlardır. 
etmez Alman mııh')et. ve halkın mtltte k bahsin ~-bizzat söyle- Ankara, 31 (Hususi) - Almanyada Diğer taraftan gıda maddelerinin ras. Leh.ıatanda 
hid azmi dolavısi•e, dcr!ıal Al a m~ir. • ,,·• bulunan talebe ve stajyerlerimizin av. yonel bir şekilde tevııi iÇ n alınan tertı- Varşova 31 - Dün ilan edilmiş 0 • 

ilhak edilecektir. ~ - Bunun için '!ı,u ..arazide bir ple- <!etleri. için hükfunetimizin Merkez batın tamamlandıgı ve tatb kata derhal lan umumi seferberlik tedbirleri, Var 
2 -\Baltık denizinden, bl;l ~h isit organize edil~ek ve bu plebi • 1 Bankası vasıtasile gö~d~rdiği harcırah 1 geçilebileceği öğrenilmiştir. şovanın manzarasını değışti.rmiş de • 

de dahil olmak üzere, Mflrien: ~erdet. (Devamı 11 ind sayfada) (Devamı 11 ıncı sayfada) 1 Bl.llllardnn başka yarından ıtibaren (Devamı 3 üncü aayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Harb olacak mı, 
Olmıyacak mı? 

- Yazan: Muhittin Birgen 

B ir taraftan mütemadiyen ah • 

nan muharebe tedbirleri ıle 

harbin başlaması içın yalnız bir cateş!> 
emrinin verilmesi işi kalırken, öbür ta -
raftan da A\.TUpanuı bu mukadderat 
günlerinde hanı harıl siya::i müzakere • 
ler cereyan P.diyor. Bir taraftan biliyo • 
ruz ki bugiin Av.nıpada harbedecek insan 
YQktur: yani, harbetmek istıyen devlet 
adamı. Onların hepsinm tek bir arzuları 
var: Başkalarının haroc tutuştuklarını 
görmek ve bir kenara çekilip bu kanlı 
haı1eyi bir müddet uzaktan seyrettıkten 
sonra, asıl kendi meramını ilerı yürut -
rnek. •• Fa.kat, öbür taraftan da biliyoruz 
ki hiç kimse narbetmek istemed1ği halde 
bir hiç yüzünden harb ~ıkabilır. Bunun 
içm, Avrupanın mukadderat gün!erı için. 
de bulwıduğumuzd:ı şüphe yoktur. 

Biliyoruz ki charbe hazırız: Harbede. 
riz!> sözleri, geçen EylUlde. geçen ilkba
harda okiuğu gıbı bu yaz sonunda da hep 
palavradır. Ne o zamanlar Hitler harbi 
istiyordu. ne de bugün, gerek Hitler ve 
gerek Chamberıain harbetmck filu inde. 
dirler. Her iki tara{ ta pek güzel bı'i1yor 
ki şu dakikada harbi kabul etmek sadece 
başkalarıhın ekmeiine yağ sfırmektır. 

Bunun için charoe hazırız:ı., charbed~ce. 
ğiz!:.. gibi sözler, yalnız politika oyu -
nudur. Bunları çok iyi biliyoruz. Fakat, 
meselA, şimdi, on sekizincı asırda olduğu 
gibi, yeniden ıki ateş arasında kalan Po .. 
lonyanın hiç olmazsa Avrupayı ateşe ver. 
mek istemesi gibı bir hareket, yahud, 
kim bilir, buna benz!.?r başka bir şey, a
vakibi ne olacağı meçhul bulunan bir 
harbin patlamasına sebeb olabilır. Bu • 
nun içindir ki bütün Avrupa - bilhassa 
Macaristan gibi ateşe yakın olan rn.eml~ 
ketler • huzursuzluk içindedir. Hatta. 
bütün enternasyonal meseleleri ve 
bunları kuşatan ihtimalleri uzun uza -
dıya tetkik ettikten sonra, bu sene ıçJn· 
de harbolmıyacagmı bu sütunlarda dai. 
ma tekrar etmiı olmama rağmen, bugün. 
ikü :karar vaziyeti, beni dahi arada bir 
endişeye düşürüyor. Mesela, görüyorum 
ki harbi Lehiatan çıkarabilir. Onun bu· 
nu yapmasına mahal bırakılmıyacağını, 
o harbe teşebbüs etse bile harbin mtişar 
etm~yeceğini çok iyi bilmeme rağmen, 

içinde bu!unduğum.uz bava o kadar ağır. 
dır ki benim gibi bu senerun tarJhıne 

charb. kelimesi yaztlmıyaca~ma kanı o. 
lan bir fnsan dnhi arada bir endişeye 
düşmekte haklıdır. 

* Bununla beraber, harb olacak değıldir. 
Bundan dolayıdır ki, askeri tedbırlcrin 
son derecede Uerlemi~ olmasına rağmen, 
devlet adamları bu def.ı gayet sakindir
ler. Fakat, bizi barbolmıyacağı kanaatine 
sevkeden ft.mJl sade müşahededen ib:ıret 
değildir. Asıl sebeb şudur: 

Rus • Alman anlaşması. gökten inen 
bir top gibi, Avrupanın gözlerinin önüne 
düştüğü dakikada dilnya için yenı bir si. 
ya.set devri açılmq bulunuyor. Fakat, ge
ne A:vrupanın göz!e1·inin önüne dilşlüğü 
dakikada dünya için yeni bir s:yaset dev. 
ri açılmış bulunuyot. Fakat, gene Avnı. 
panın gözleri önunde bomba g:bi patlı • 
yan bu h~dise, etrafı dumana boğmuş • 
~. Bugün, vaziyeti vuzuh ile kimse gö. 
remiyor. Her teY gö~eriyor ki, Rw • 
Alman paktı, alelAde bir pakt değildir; 
olamaz. Bunun arkac;mda gizli duran b;r 
takım şeyler var. Bu pakt, gıli çazlışnıa. 
yı, bünyeleri iktizası olarak, çok seven ild 
teşekkü!rün, ya rnüşterekc:ı, yahud da 

ayn ayrı tasavvur ettikleri bir siyaset 
pldnının bir parnvanından başka bir şe)' 
dem'Idfr. J?akt, kendi arkasıncla ya bir ta. 

kım rnaksadla':' yahud da muntazam bir 
siyaset planı gizlJyor. Şu dakikada gizli 
olan şey herke~e me9huldilr. Ortalık 
toza. dumana boğulmu' C'lduğu için, en 
dikkafü gözler bi!e bu perdeyi yıkıp, öte 
taraftaki meçhu1 &lemi görmeğe mukte
dir olamaz. 

Mümkündür ki. Rusya ile Almanya sı. 
ikı bir anlaşma yapmış ve İngiltereye 
müşterek bir sıyaSJ:?t taarruzuna girişmek 
ikararını vermiş bulunsunlar. Hatta 
1 .. Jmkündür ki bu işe Japonya da iştirak 
etmiş olsun. Buntar mümkün olduğu gibi, 
başka şeyler de mümkündür: Almnnya 
ile Rusya, yalnız şu vaziyet içindC> birbir
lerile harbctmemek Uzere aralarında an
laşnuş bulunsunla". Diğer taraftan, Hus.. 

(Dcvanu ıo unru sayfada) 

SON POSTA 

esimıt Dla.kale : ~ Tabii olunuz ıE 

EyJiıl l ___ , ________________________ ,'\ 

Sözün kısası 

Maatteessüf 

.- • 1'-

M aatteessüf kelimesı lisanımız. 

dan eksildiği an birçok eksik

liklerimizin tamamlanmış olduğuna şa. 
hid olacağız. Bunu bildiğim için maatte. 
8.%'ilfün amansız düşmanı kesildim. Ne
rede okusam, nerede duysam: 

- Gene 'karşıma çıktı. 
Diye, üzüntü hissederim. 
Maatteessüf; mücbir esbab, nagenzu. 

bur ahva.4 bazı müşkülatla lkarşıla.şma 

denilen fakat çok kere hakikatte Iak:ıy. 
dinin, ihmalin, o1acağı evvelden kestire
memenin yarım bıraktığı. geciktirdıği 
işlerde ileri sürülen bir kalkandır. 

- Maatteessüf gününde yetiştireme. 

dik. 
. . . Maatt~ssüf kapamak mecburiye. 

tinde kaldık. 
. . . Maatteessüf ümid ettiğimiz fayda 

hamı olamadı. 

-===========ı-=-=-===================--=----=-=-c::::===-=='!'===::::ı::ııı::::o::::1-=---= Birçok iyi başlamış. fakat bllfıhare f· 

Hakikatte olduğunuz gibi, yaratıldlğ·.nız gibi görünmE'k 
sirin için hak1kate nazaran daha mukemme~ daha ytlksek 
görilnmekten her vakit Hrlıdır. 

Dünyada zamanla yıprarnıyan. bir ucu yı.rtılmıya.a mas
ke y'>ktur, ve nihayet hiç yorulmadan oynıyan aktör tuav. 
vur edilemez. 

;,~;J:~~~~:rx~~~:~:~~ 
Jngiltere Başvekalet r ··········-·······-·----·, Moskovada murta kapıya geldikten sonra aıernce1e • H b • f k fakat yarım ikmal edilen şu veya bu işin 
Binasına girmelı 1 ergUn lr 1 ra Frar~sagı hesabını maatteessüf söznc kapayıverir. 
isteyen adam 1 Temsil eden adam ıer. 

r.
·. Gürültünün Bu maatteessüfieri işittikçe, içime n-
. aksetmemesi için "°ntü geliyor, hiddetleniyorum ve maat. 

teessüf bağırmak, sesimi herkese ışitıir. 
Bir apartmııına yeni taıınan kala. 

ba1ık bir ıule apart?mcmııı a:ıtrcsini 
old~u gibi tahta bırakmışlardı. Ge· 
ı-erlerken Cl§:tğı kata ~ok gürültü 11kse. 
diyordu. Aşağı kattakiler rahatsız o. 
lu.yarlardı. Şikd:ıet ett'ilr.. Antreye 

1 ~ bir halı komı:u:"sa giırülti1nüıı akset· 
1 miyece~ini süyledi.lcr. 
1 Apa~tnmıına yeni taşınan 11ilenin 

ı 
reisi çok kll.l!ltıtP a.ı parG ıarfını se. 
tıen bir adamdı: 

- Halı para ile alınır, diye habcr 
: gönderdi, antreye konulacak bir 7ıalı 

için en CJ§ağı kırk ı:rcı verl'n(!lc icab e· : 
der. Kırk lira bende ne gezer! 

Alt kattakiler tek bCt§ları dinç ol.. 
ıun diye kırk lirayı gönderdiler. Gü· 
rültü ke.rilmi~tl. Oç gün ıonru alttan 
halıyı görm..ık. merakmtı düştillıır, iüt 

1 
kata çıktılar. Antrede halı yoktu. Ai.. 

Avrupada siyasl hldiseler bütün ger •• Ze reiri: 
ginliği ile devam ederken, küçük ve dık. i - Sizin istedic)'iniz gürillti4nün a1a· 
kate şayan va.k'alar da oluyor. Mesel! ! Cı aksetmemesi deıfü miydı, dedi, onu 
geçenlerde Londrada nazırlar mecltsi i başka suretle ıem:n ettik. Hepimiz 
toplan<:llRı 11rada kırmızı bir otomobil sü- 1 için birer çift aba ter.ik aldık// 
ratle gehnif, Downing Street'te polis kor. '-. __ J 
donunu yarnuş, bıpek!let binannın 
10 uncu lmpıyında durmUJ, içinden b!r a. 
dam atlıyarak buradan içeri girmek ia
temi.ştir. Fakat yetişen polisler kendisini 
kapı önünde yakalamıflardır. Bu adamın 
hüviyeti henüz anla§ılamamıştır. 1 

Otomobille yeni 
Bir diinga rekoru 

Son buhr.an.lı hldiseler dolayaile dün. 

ya matbuatında i&mi sık sık geçenlerdl!n 

biri de Frana.nın Moakova sefir-ı M. N ag. 

giardır. Hdkfunetinln daveti ilzerine Pa

riae gelmiş ve .on Alman • Rus anlqma. 

sı hakkında alAkadadara izahat veren 

elçiyi hariciye nezaretinden çıkarken 

görüyorsunuz. 

Uydurma beşizler 
Avrupa şehirlerinden birinde blr ka

. dm bir ha.tında ~ çocuk doğurduğunu 

mek istiyorum: 
- Maatteessüf, dediniz amma bu ma

atteessüf kelimesinin altında gizlenmiş, 

bir ihmal, bir Jakaydi, başlanmış bir ışi 
başaramamak, yanlış yoldan yürümek 
gibi bir kabahat saklıdır. Maatte~ssilf 

perdesini kaldırın. · kabahat görünsün ve 
bundan sonra bu kıbahat tekerrür et
mesini 

*** ················································'············ 
izmirde ihracat 

geri kaldı 
İzmir 31 (A.A.) - Bugünkü gazete • 

]erin n~riyatına nazaran limanımızda 
<bulunmakta olan Ingıliz vapurları bura· 
da kalmak <!mrini aldıklan içın Llver • 
po1a gönderilmek ilzere bu vapurlara yüli 
lenecek ol~n mallarımızın ihracı geri 
kalmıştır. Baltık memleketlerine gön .. 
derilecek mallara harb sigortası yapıl • 
maması dün şehrimlzdeki sJgorta ncen • 
talanna bildirilmiştir. Diğer memleket• 
lere yapılacak mahsul sevkiyatı için harl:i 
sigortası kabul ediliyorsa da gönderile • 
cck vapur bulunmadığından ihracat ya • 
pılmamaktadır. 

Hasta bir kadın mahku
mun geriye kalan cezası 

affedildi Fransa - Amerika trans 
at/antik yolcularının hali 
Son buhranlar dolay:ısUe Fransa ile A. 

merika arasında ifliyen transatlantık yol. 

iddia etmiş, komşulan koşuşmuşlar, ha • An.kraa 31 (HusuSi) _ Çocuğunu bo. 
kikaten !kadının koynunda be~ çocuk gör. ğm'ak ö1dürm~k suçundan ağır hapse 
müşler. Fa.kat .iJ çabuk anlaşılmıf. .Me - mahkWn Mehmed kızı Eliienin hastalığı 
ğer kadın Kanadalı beşizlerin na.sıl ba • dolayısile geriye kalan· cezası affcdilmit-

' cuları, serseri Yahudilere benzemiıler • İngiliz otomdbil sür'at şampiyonla • kıldıklarını, anne, babal~rının nuıl ra. tir. 
dir. Zira gemiler, mensnb oldukları ida- nndan John Cobb yaptığı bir müsaba. hat yaşadıklarını öğrendıkten ıonra, ha-

l d aldıkl f l . . 1 . mile olan ve doğum zamanları birbirine 
re er en arı em r er üzerıne yo cu. kada dünya otomobil sür'at rekorunu . .. 

yakın dığer dort kadınla anlaşmış, ken. 
lan tam bir limana çılı:ııracaklan sı:rada, kırmıştır. Saatte vasati 593 kilometre . v 

. . . ~ dı dogurduAu çocuğu da bunların ara. 
yemden verik?n başka bır emır uzerıne, aibi .'h. ... döndürilcil bir derece yapmış k ta k d ho..' 1 · · d 

r.ı· ~ - sına a ra uy urma ~ız en ıca et -
hemen :istim alarak. vapurdakileri baıka tır. Eski rekor saatte 3 75 kilometre j. miştir. 

yerlere götürmektedirler. le bir Amerikalıya aiddi. John C<>bb'un 
Viyolonist Kreisler tatil 

yapıyor/ Eski Franuz Başvekili 
Tardiyö hasta 

dünya rekorunu kır<lığı otomobil ilç 
ton ağulığında olup 1250 şer beygir -

li:k iki ,tayyare motörünü havidir. Sağ. Me§hur viyolonist F:rltz Kreisler Bya • 
da:ki motör ön, soldaki rnotör arka te - riçte bulı.mma.ktadır. Meşhur sosyete bü. 

Eski Fransız başvekillerinden Tar 

d
. 'Lf "dd tt be . h • kerlekleri işletmektedir. Yarışcı en yük1erinin bUtiln rlt>a VI? ısrarlanna rağ-
ıeu v r mu e en n asta bulun • önde oturmaktadır. .ıoon bir kerecik olsun kon.ser vermemi~ 

makta<l.ır. 63 yaşında olan diplomat, ve rlcacılanna: 
son günlerde Pariste Menton'daki e • çiıımiş ve hastahğı yenid'en nüksetmiş. - Şimdi tattlfmi geçiriyorum. Biraz 
vinde gayet kuvvetli bir buhran ge • tir. dinlenme'.k benim de hakkım! •• demiştir. 

1 STER I NAN, IS TER INANMAI 
Kfü,ük bir .ı.nket yapmak istedik. 'Taksimd<: meydana ba. 

kan büyük bir gazino vardır ki, müdavımlermın ekscrJye
tını em!Ctk ışlP.rinde çalışanlarla mü~ekaid memurlar toş. 

kil eder, burada saatlerce otururlar, memlekette çıkan bU. 
ttin gazeteleri birer birer okurlar. sonra dtı aralarında kü
çük gruplar teşkil ederek münakaşaya dalarlar. 

Anketi yapmak ~çln bu gazinoyu seçtik ve o dakıkada 

içinde kaç kışi varsa hepsine de müracaat \ederek sorduk. 
neticede: 

7 kişı harb olacaktır. 
8 k1şi an!aşrna temin edilmek Qzeredir. 
1 kışi bu me!>-eleye Rüfailer karışır azizim, dedI. 
Bu :ın r.ltı kişi arasından haklı olanlar kimlerdir. kat'i. 

yE.tle tayin etmenin mümkün olduğuna: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Sovyet Rusgada 
Askerlik sinni 
Moskova 31 (A.A.) - Bugün Voroşilof 

tarafından yüksek Sovyete takdim edil. 
miş olan askeri kanun projebi, pi)'ad8' 
tayyareci, hudud muhafızı. zabit vekil • 
}erinin askerlik hizmeti müddetini bir se• 
ne arttırmaktadır. Piyadelerin şimd.ild 

hizmet müddetleri ik~ senedir. 
Bundan başka, askerlik hizmet E.inni, 

19 dan 18 yaşına indirilmi§tir. 
··············································-············· 
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t Eylul 

Mısırda bütün askeri 
hazırlıklar tamamlandı 

Kahire ve lskenderiyenin tahliye planı da hazırlandı, 
plan ilk işarette tatbik edilecek 

f::;kt'ndeniye 31 (A.A.) Nazırlar J taarruzun büyük müşkültıta maruz kalın 

RON POSTA 

1 r Turkiyeden ihraCı 
memnu maddeler 

' 

Artık söz 
Lehistanındır 1 

!........... YAZAN •·········· 

~ Emekli General 

~ H. Emir Erkilet 
; ............................................... . 

Geçen Cumartesi günündenberi vazi -
yette en ufak bir salah temm cdılmeden 
teati olunan mesaj ardan her halde mat. 
lub netıceyi elde edemıycceğınc kanaat 

• Çıkacak harb 
Mevzii mi ka!ır, 
Yoksa umumileşir mi ? 

a 
getirmiş olaca~ k1, Almanya, dun gc>ce o 
bütün dünyaya şartlarını ilfın ediverdi. 

16 maddeden ibaret olan bu şartla .. ı o

ngiltere ile Alman) a arasında :v-ı -
pı1an dip'omat"k müzakereler n 

kuyucular gactemizin mahsus yerınde m<:>tın t-ri ma Üm d ~ ' c d es c:;1 ru meclısi namına söz söyleme~e salaniyet- m.adan tardedilecegine şüpho bırakma • 
tar bır zat Röyterin muhabırine demiş • maktadır. 
tir ki: Harb ·zuhur ettiği takdirde Mısırın her 

Harb çıkar:.a istihzaratını yapmış olan tarafında örfi idare ilan edıl.mesi bek -
Mısır gafil avlanmı~ olmıyacaku.r. Na - lenmektedir. Bu takdirde başvekil Ali 
zırlar, bütün gün durmadan çalı~mışlar - Mah'ir Paşa, Mısır askeri valıliğine ta • 
dır. Şımdiye :cadar hiç bu kadar çok ça. yin edilecek ve blıtiin mahkemeler divanı 
lışmak mecburıyetinde kalmamışlardır. harb şekline ınkılab edecektir. Otomo • 
Mcc i in Avrupa buhranı hakkındaki :mü biller1e kamyonların ve her nevı araba
za'kereleri tam altı saat sürmüştür. Garb !arın müsaderesi i~in lfızım gelen pIBn. 
hududunda a'ınmış olan müdafaa tedbir. lar iıazırlanmıştır. Gıda maddeleri vesair 
!eri bu nuntakavı zaptedilmez bir hale havayici zaruriyenin tevzıi için birçok 
koymuştur. Tan~·d edilen birçok lngi · komiteler teşekkül etmiştır. Kahire ve 
1i1., Mısır ve ilınd kıt'aları, mıktan gızld J İskenderiyenin tahliye planı da hazırdır. 
tutulan tayyare!er, ist•hkamlar ve tayya. Bu plfın ilk işarette derhal tatbik edae. 
re dafı topları yapılacak her hangı bır 1 bilecektir. 

bulacaklar ve yulnız Alman _ Leh ıhtı:.1. oi!iyoruz. Almanya, a ri b r ta b • 1 fına aid olduklarını gerecek erdır. 1 rak Danzi ile K > ıdoru · tıyor. İn • 
\. ,/ Mihver de\'letlen eskı sıst mıerıni 1 1t re de bu bah t<:> Alman) anın Le. 

A\'llkara 31 (A.A.) - İthallit umu. 
mi tarifesinin 695 numarasında yazılı 
olan .mayi madeni mahrukat ve m:ı. 
deni yağlarla, benzol ve tetraefü dö 
plomun gerek gümrüklenmiş, gerek
se gümıiiklenmemi.5 olsur Türkiye -
den ihraç transit ve harice aktarm:ı. 
sı Heyeti Vekile kararile menedilmış
tir. 

~-------------~ muntazam ve muayyen bir program cıai. · t n a konu mao::; 'azım eld·ğin , fa. 
Uzakşarkfa resinde takib ediyorlar. Gene göniyo - ·~at bunu ~apmayıp da kuvvete mürn. 

ruz ki Almanya isterken İtalya susuyo:. caa+ c-decck olursa Franc:a ile beraber MU hare be yalnız müttefıkinirı taleb!erını dest klı. L<'hic;tanın yanında mevki alaca· nı 
yor. Bundan başka Mihverin tübiyesınin b"ldirivor. Malfımumuz olan ve şimdi. 
dayandığı temellerinden biri olan safh:ı ve kadar müzakerelc>rin bir neti~ve 
saflın ve mınta.ka mıntaka btemek ve varmamasına ebeb o an i~te bu iki ııd 
ilerlemek usulu bu sefer de b:.ıtün vuzu- r·kırdir. Lehistan hükfımctı, daha ev • 
hıle görülmekte ve Almanya Lehistnnla \'el qerek Koridor, gerek D nzi~ hak. 
olan ihtilaflar111ın hallini kolaylaştırmak 1<:ında, fera{!at esac:ına müc:;t<"nid her _ 
için bunlara başka davalar karıştırma • hangi bir itilafa varamı\: aca • •nı bil • 
maktadır. dirdiği için A'manyanın e a en İngi • 

Sovyet kuvvetleri Mançuko 
arazisine girdiler 

İngiltere, donanmasını 
tam olarak seferber etti 

Tokyo 31 (A.A.) - Salahiyettar Japon 
askeri mehaiilinde beyan olunduğuna 
göre, bu ayın ıo sinde Mongolistan ara -
zisinc .girmi§ olan ı:;,ooc Sovyet askeri 
hali hazıroa Khalka nehrinin sağ sahi -
!inde Mora Balcuagar dağlarının ~tra · 
fmda büyük bir muharebeye girişm'.ş 
bulunmaktadır. 

Sovyet kuvvetleri, Kızıl ordunun mo. 

Alınanyanın şartlarını izahtan evvel liz revabına evet demesine imkan \ok. 
neşrine lüzl.lffi gördüğü ufak bir şikayet tu. Şu hald~: B"r harb, maalesef mu • 
dik.kati celbeder: hakkak sayılabilir. Yalnız burada na • 

İngiltere Pazartesi günü Berline gön. ZRrı dikkate alınması ltızım gelen nok
derdiği ilk mesajında Almanyaya Le • ta c;udur: Bu harb mevzii mi kalacak -
histan.tn uyuşmasını tavsiye etmiş ve ay. tır, yoksa umumi1cşecck midir? 

" rıca kendisimn de tavassut edeceğim bıl. Bu gibi ahvalde ""k sarih ve kat'i bir 
törlü üç piyade fırkası ıle, üç Mon!-'Ol su. ~~ 

1 
vari fırkasından mürekkeb1ir. Bu kıtaat, dirm~. Bunları kabul eden Almanya 'ev sövlemek mümkün olmamakla be-

(Bct§taraf\ 1 inci '>ayf cuıaJ şarki Prusya ile de yalnız otobüs müna Ber1ine bir Leh murahhasının gelrr.esıne raber Alınanyanın Lehistana yapaca • 
ğildir. Bütün nakliyat servisleri, nor- kalah yapmakta bulunmuştur. Dan • Mançuri arazisine 14 kilometre kadar intizar ederken Leh;stanın seferbe.r:ik ğı ve işlerin gidişatına bakarak yap • 
mal surette işlemektedir. Yalnız ba1..ı zig'in iaşes işi tehlikeli bir safhaya gir ilerlcm~Jerdi:-. yaptığını görmüş. maya hazırlandığını iddia edebileceği. 
~arakteristik hadiseler, Polonyada fev - miştir. Muharebe neticelenmedi Şikayetin hü!Asası budur. Halbukı se- miz tecavüz, çok mümkündür ki mev-
kalfidlc bir vaziyet bulunduğunu gös- Varşova 31 (A.A.) - Sabahıın saat ferberlik ve manevraıar gali~a Alman • zii kalsın. Niçin? 
t kted . Bilh b" t k k d n ı · d p ı D · h d d d Tokyo 31 (A.A.) - Japon kıtaatı, ken-errne · ır. assa ır a ım a ı sın e o onya - anzıg u u un a yada daha önce başlamıştı ve hatta ay - Bir defa, sivasi vaziyet c:unu açıkça 
1 d ı"kanl 1 · k k O 1 · .;ı bi ·· d k dilerjni ihata etmege teşebbüs etmiş o1an J "' arın ve e ı ı arın sıper azma r ovo cıvannua r musa eme vu u. lardanberi bu hususta hcın'Zn her~n bir gösteriyor ki Alınan ordulannın Leh 
Ü 1. k"" k t akt ld k bul"""'ot B" k 1 • ..,... t ı· ed"I düı:manın manevrasını boşa çıkarmış ve zere, l\.azma ve ure a~ım a o u LUM~ ur. ır aç e a ...... ~ ea ı ı • :.-··· takım haberıer alınmıştı. Onun için bu d" ğ ·ata uğratmıştır Mu topraklarına doğru harekete geçmele • 
ları görülmektedir. mi.şse de kimse bir şey olmamıştlr. uşmanı a ır zayı . • • hususta haklı veY,.a haksızın kim oldu • 

ha be de s tmektedır Bazı Japon rile beraber, Almanyanın bir mütte • 
Dün akşam hükt1met memurları ta. Varşova 31 (A.A.) - Matbuatın bil- re .'. v m e . • .. . A ğunu tayin etmek ve bu vadide fazla ko. i 

rafından verilmi.:: olan talimata tevfi. dirdiğine göre, milJt Polonya demir • m.chafılı. bu mul.ıarebeyı mev~ıı hır ha. ak be h • k"t ··ıd.. kt" fiği olan talyanın da hemen bu hare. 
""" d dd tm kt ı d 29 A- t t nuşm Y uae va 1 0 urnıe · ır. kete şu veya 'bu istikametten iştirak 

kan Varşova caddeleri karanlık için • yolları şirketine bağlı olan Danzig .1~ a e e e ıse er e . . gus os ~ - Bizzat şart~ara gelince. bunlar asgari ' 
ih e k d Kholk nehrının saı<ı sahı edeceE!'i beklenemez. Bu hareketsizlik, 

deydi. Münakalat seyrekleşmişti. Ga • merkez istasyonu dün Gestapo polis r. ın . a ar a 6 • hadlere indirilmic:e benziyorlnr. Bu ka • t 
ı d b tek f rk bulundurmuş olan Soy "' ilk bakışta sanılabileceği gibi, talva -

zeteler, Varşovada kalmaları mecburi teşkilatı tarafından i.</gal edilerek bi. ın e . ır . .ı · a dar gerginliklerden sonra Almanya Dan-yetlerın şımdı bu mm takaya bir ·c;k tak. nın Almanya ile fikir ayrılığında ol • 
olmıyan kimselerin uzaklaşmasını tav- naya Alman bayraklan çekilmiştir. Bu . . ~ . • zigden vazgeçemezdi. Önun Gidinya li . dugunw dan dolayı demldir. Defaatle i<L 
Siy"" etmektedir. istasyonda -vazife go··- bu""tu··n Polon • vıye kıtaa_~ı .sevketm. şı oldukları dıkı<:ate Leh. t k t ek K "d ..,. ""' ...... ~ manını ıstana er em ve orı or 0. be ed"ldiğ" gib" b"" l b"r 

Sokak duvarlarında yüzlerre büyük yalı memurlar Danzig polisinin neza. şayan gbrul.mektedır. mıntakasının aidiyetınin plebisiile tes _ hıa bdve İtvlan A
1
l ı ı. oy e d 

1 

k d 
11ır ı s· · ı da . . . . ar e a ya, manvanm yanın an 

afis göze çarpma ta ır. ıvıareşa ı · retı a tın e\·lerine alıkonulmuştur. Mukabil taarruz bıt ve hallıni teklıf eylemek ıstemesi epey 1 .,_t F k t d h 1 d h be . . . avrı mıyacaK ır. a -a er a e ar 
migly Ridz, bu afi:ılerdeki resimler - Almanyada hır uysallık addolunabılır. . . kt· B t h k t . 
.:t~ kl t 

1 
·· ·· ·· h ı· To'kyo 31 (A.A.) - Mogol • Mançu B d b k 1 b" •t• . 1 mrmıyece ır. u arzı are e , vıne ~ tan arın, op arın yuruyuş a ın • un an aş a p e ısı ın netıcc ermin hAd• tt ·sı·aıAl 1 b"la··· "b" "ki 

de bulunan kıtaatın yanında görülmek. Berlin 31 (A.lt\.) - Sal~fniyettar hududundan gelen haberlere göre, dün Al.manyada Lehistan lehine tezahür ede- ::ı. ısa anı ı a o un~ ı lf~ı. $ .ı. ı. 
tedir. Afütlerde Mareşalın geçenlerde mahfelle~.de söyle~<f~n: g~re, nazır. halka nehrinin sağ cihetinde Sovyet. : ceğine göre Koridorun atisi hakkındaki devlet arasında takarrur ettırılmış bır 
söylemiş olduğu nutuktan bazı cüm • la~d~n 1?1urekkeb hır rnı~lı mudafaa mec ~ogol kıtalan tarafından 15.000 kişı teklifleri de müzakereye esas olabilecek e<ınstır. 
lef.er büyük harflerle iktibas edilmiş- Jlsının . ıhdasına dair Hıtler tarafınd~~ ı le yapılan askert harakAta karşı. bu sa: bir mahiyet arzetmektedir. Almanya, Fransaya karşı Sigfrid hat 
tir. Şiddete ve kuvvete karşı yegane n.:-şred.ıl~n lrara:n~mede~ maksa?, bu. bah Japon • Man~u topçu ve pıyadesı Almanya bu şartlarım neşretmekle her tı ile kendisini emniwt altına almış -
cevabımız şudur: «Mütecavizi tepeli • tun mıllı, askerı, ıktısadı ve malı kuv. tarafından mukabıl taarruza başlan • şeyden evvel dünyayı müz'iç bir vuzuh- tır. Kanaatine göre, Fransız ordusu • 
y'eceğiz•. vetleri. bir araya top1ıyarak bunların mıştır. , suzluktan kurtarmıştır. Elbette bunlnr nun, yarı kuvvetini feda etmeden bu 

· Bir cümle daha: cEğer harb patlı • birlikte çalışmasını temin etmekten Lehistanı mütale:ı beyanına sevkedecek.. hatta herhangi bir gedik açması bekle-
yacak olursa, kadın, çocuk, ihtiyar he ibarettir. Ayni :uahfillerde bu karar: Bulgaristanda iki sınıf tir. Fakat ayni zamanda onu masa başı- n{'mez. Nitekim Majino hattı yüzün • 
pimiz askeriz. ~a~enin her. i~tımal: ka:~ alınrr>:nş bır na celbedebilirI7rse sulh bu sayede kur. rien vaziyet Almanya için de aynidir. 

İhtiyatların silah altına alınması U- ıbt~yat tıedbın oldugu ılave cdılmek- silAh altına ahndı tarılmış dem~~tır. . . . . . Demek ki garb hududu, bu ba • 
mumi hizmetlerde çalışanların sayısı- tedır . O halde, dun de dedığımız gıbı, bütün 'kımdan müemmendir. İngiltere ile 
m azaltmış olduğundan bugünden i. Prag 31 (A.A.) - Bohcmya ve Mo- Sofya 31 (A.A.) - Nazırlar meclısi, i§ Lehistanın bu şartları hır müzakere hemhudud olmadığma göre de, İngiliz 
t~baren otobüs \\e tramvay'lar tahdid ravya hamisi tarafından neşredilen bir bütün memlekette hilafına emir verilin - esası olarak kabul etmesine, İngiltere ve 'yardımının ancak Fransa tarafından ve .. 
edllmi.ştir. ~r~~am: ": ~il~i Çeik. lejyonerleri ciye kadar bütün umumi toplnntıları Fran~ın da müzak~reyj kolaylaştır~ - hava yolile .!ap~l~bileceğine kanidir ki 

K~za, hükfımete 17 yaşından 60 va- bırlun Ulgvedılmiştır. menetmiştir. cak hır harek~t tarzı ıntihnb etmelerıne hunların muessınyeti de daima kabili 
şma kadar erkek, kadın bütün Polon- A Birliğin emvali .. Ckstapo P?lis. t~şki- Diğer taraftan ordu erkanıharbiyesi, b~ğlıdır. V~~hasıl bul{ün, artık, bnrış im- münakaşadır. Belçika, Felemenk, ve 
yalıları umumi veya milli müdafaa biz latı tarafından musadere edılml.'ltır. 20 günlük bir talim devresi geçirmek ü. kanlarına dun~e~ dah~. çok ya~laşmış bu. BaJtık devletl<"ri iki tarafın ademi te • 
metlerin,de kullanmak ve Polonyada Fransada zere yeniden iki sınıf ıhuyatların silah 1~~uyo~z. Butun .. dunya ıle beraber cavüz hususunda teminatlarını almış 
mevcud bütün menkul ve gavrimenkul p · 3 t p . . t hl" . d a1tına davet etmic:. oldu.iiunu bildirmek· Turklcrın temennısı barış yolunda atı • ~ulundukları için İngilizlerin o yollar. 

arıs, - arısın a ıyesıne e- ~ ~ ı b ye · d h k · · d" k emvale el koymak salahiyetini veren 
1 

kt "f k . . tcd" an u nı a ımın er eııı sevın ırece · 1a Almanyaya tecavüz etmeleri gayri. 
.. ,. . . vam o unma a ve pası orunma ıçın ır. neticeye varmasıdır. H. Emir Erkilct (DPvJtmı 10 tttlf•n sn fa 

ka.ra~ameler, bugun mer ıyete gır - şimdiye kadar verilen bütün kararlar •. 

1 

......................................................................................................... ! ... !!!!? •....•.•• 
mri'.;~~·o istasyonları dün öğleden son ıa~:kı:::ı=a: Paristen ayrılır - Bre:.:ı:n~;~:l~~aPS ·ı Sabahtan Sabaha 
ra neşriyatlannı durdurarak denizde. ken beraberlerinde iki günlük yivccek, Siyasi mektublar ki bütün va~urlar~. İngiliz. ve ~h lisan bir yor~n ve bır de ufak valiz götür. almadan dönüyor 
larında bir ıhtar ?on~ennışlerd.ı~. Bun- mektedirler. Mekteb çocukları, ken _ Nevyor'k 31 ·- cBremen> yolcu nlma. 
da vapurlar Gdnıa lımanına gırmeme- dileri için Orleans'da ve Parisin ce • d t 22 30 da hareket etmsitir. cAc • 
- ık d k r . k . . an saa ' " 
ge, aç :ı ura,;a ımana .mnne ı_çın nubu garbisinde kAin diğer şehirlerde quitania> vapuru da b"raz sonra yola ~ık 
kıl~vuz ıstemege davet .ooıl~:k~~ır. ihzar edilmiş olan kamplara gitmek • mıştır. Fransızların cNormandie• vapu-1 

Ihtarda, Polonya sah!.ı'lerı onunden tedirler. Yo1cu1u<k zahmet1erini hafif. ru ise Paristen aldıaı talimat mucibince 
gecmen!n tehlikeli olduğu ilave edil • !etmek için çocukların annları, baba • şimdi1

1

i1c Nevyorkta kalmıştır. 
m<-ktedır. ları kampJara kadar kendilerine refa ~========-:-====== 

Bu sahillerin açığında Danimarka, kat etmektedirler. sile Almanyaya giden İtalyan trenleri 
İsveç ve Polonya gemileri bulunmak- Polis dün akşı:ı.m komünist bevanna Hif!v'€di'lmiştir. . . . . 
tadır. Alman vapurları Polonyaya sc- meleri dağıtan 30 kişiyi tevkif etmiş D•ğer taraftan ha~k ıçın ışlıycn tren 
ferlerini kesmişlerdir. tir. ler yarından itibaren yan yarıya azal. 

Danzigde ltalyada tıln~ıştır. 

İ Belçika da 
Danzig 31 (AA.) - Koridor yoli- Roma, 31 (A.A.) - Mussolini, tal. 

le transit nakliyatı hemen tamamile yan ordusunu iki grupa ayınnUitır. Brüksel, 31 (A.A.) - Belga ajan. 
durmu:ştur. Gflncfu normal zamanda Birinci grup kumandanlığına veli • ~ının Lah3yc muhabirinin bildirdiği • 
Berlin ile Maıitnburg arasında gidip :ıhd prens de Piemonte tayin edilmis- ;ıe aöre, 15 sınıf • takriben 300 bin ki. 
gelme işliyen 11 sürat katarından an. tir. Kendisine muavin olarak G<?ncral ı:;i a .keri Holanda makamfarı tarafın 
calk üçü kalmıştır. Fakat bunların da Marinetti ve Grossi veri1miştir. dan silah altına davet edilmiş ve aıa • 
ne zaman işliycceği hakkında hiç bir İkinci grup ~-urnandan1:ı.ğına Mare- kadarlar dün en kısa bir zaman içinde 
maknm herhangi bir malt1mat verme- şal Graziani tayin dlunmu,ş ve ona da hu emri yerine getirmişlerdir. 
mektedir. Danzig ile Gdyana arasında muavin olarak General Ambrose ve Diğer cihetten hüklımct harb zu • 
(iemiryolu münakıalAtı tamamile kapa- Bastico verilmiştir. hurunda halka normal şekilde yiyecek 
lıdu·. Danzig'in Almanya ile hi9bir de- Roma, 31 (A.A.) - Muka'bil Al - tevzi edilebilmesi için geniş tedbirler 
miryolu münasebatı kalmamış, şehir, man trenlerinin bu'lunmaması dolay1 • almak tasavvurundadır. 

Londra ile Berlin anısında mekik doku~y-an-H-en_d_c_r-so_n_gu-.. -n-ü_n_k-ah_r_a_m_anı 

ol.~uştur. Harbl<> su]!& arasınd,ki muhabereyi temin eden odur. Emrındeld 
d~rt num:ı:~ıı. tayyare il<.> Hıtıerin mektubunu Çemberlayne, onun cevabını 
Hıtlere goturup getirerı bu zat uç dört gündenbrri yatak yüzü görmeden 
.bulutlar arasında denizler, karalar aşarak sefer yapıyor. Eski devirlerin 

sembolik aşk namclcrını taşıyan güvercinler gibi Mister Hendcrson da taşı. 
dığı siyasi namelerle sulhle harbi kaynaştırmağa ı;alL~ıyor. Düne kadar 
Berlinden gıden mektublar pt:k tuzlu biberliydi. Fakat çok düşünüp geç ita. 
rar veren Çembcr!<ıyn.n cevab.arı Berlin mektu!:>larmın tuzunu da dağıttı. 

biberini de. Fore:gn offıce'ın herhalde kitab şeklinde neşredeceği bu mek· 
tublann metni hakkında bugün malümatımız yok. Fakat Berlin mektubla. 

nndaki konu~ma tarzının gıttikçe yumuşadığını aJanslar ihsas edıyor

lar. Böyle olması dıı. tabi•dir. Çünk:.i İngiliz başvekı!inio parlamentodaki 
granit parçası gıbi sert ve oturaklı söz.leri sulhü kurtarmak içm yapılacak 

fedakarlığın bundan böy,,, Be-::nden geleceğini anlatıyordu. Kararlannda 
sağlam olduğu dünyaya karşı =-alahiyetle söyliyen fngıliz başvekilı bu ka. 
rar'arını yerine getirecek kuvvete de sahih olduğunu ildve etmiştı. Şu haJ. 
de koca Çekoslovattyayı bir ultımatomla ilhak eden Almanyanın bır baca
ğını kaldmp yere koymasiic elde edebileceği Danzıgden nıçın uzaklaştığına 
hayret etmcmel"d~r. Hendersonun taşıdığı mcktu.blar yalnız hari>le sulhü ha.. 
rıştıran do.-;ya değil, aynı zamanda kuvvet ve salabetin cüret ve gaflete 
galebesinı gösteren dıplomatık vesıkalardır. 

Calıid 



BON POSTA EylUI t 

-----------------------------------------------------! Meb ·usları mızın teshil Şehrin demlryoln güzergahı 
ve sahilleri gozelleştirilecek 

Hat boyundaki binalarla sahildeki yalıların yol ve 
rıhhmlardan uzakta yapılması temin edilecek 

ettikleri dilekler 
yer ine getirilecek 

İstanbul m~'uslarile, Vali ve Bele. 
diye Reisi Lutfi Kırdarın ve belediye 
reis muavinlerinin iştirakHe bugün 
saat 16 da Partinin vilayet merkezin • 

Ecnebi paralarının temevvücünden ihracatımızın 
zarar görmemesi için, ihrac poliçe ve çekleri 

Merkez Bankası tarafından sahn alınacak 
. . ~. .. .. .. .. Buna da se'beb de bir toplantı yapılacaktır. Toplantı- Siyasi vaziyetin aldığı şekil ihracat ve İmar plArunda, hat boyu ile şehrı medıgı gorulmuştur. da meb'uslar kazalardaki tetkiklerden '.ithalat iş!erine sekte vururken, gene ay. 

kuşatan sahilin g't.iı:ıı!lleştirllmeii için Prost'un planında bel~iyeler ikanun_u eltle ettikleri neticeleri, kazalarda ya. ıni sebebler dolayısile ecnebı paralarının 
icab eden kayıdlar konmuştur. Plana nun bu maddesine nayet edilmerruş pılması zaruri olan işleri Valiye anla • gösterdiği temevvüçler de ihrac iflerine 
göre Anadolu ve Rumeli banliyösünün olmasıd'ır. tacaklardır. büsbütün tesır etm~ ve ıhracat yapılması 
hat boyu değiştirilecektir. Liman ~e- Keyfiyet tetkik edilmiş, fakat .. Pros. Belediye Reisliği kazalardaki ihti • mümkün olan memleketlere de mal sev. 
nikapıda yapılacağına g~r~ Sirkecıytt tn~ ~u noktad.a ~aklı .olduğu gorill • yaçları önlerken, Parti toplantılarında kedil'emez olmuştur. 
kadar imtide.d eden banlıyö hattı ye • muştilr. Boğazıçinm i-kı tara~m.d~ u • tesbit edilen işleri nazarı dikkate al • Ecnebi şanzının riziklerinden ihracat 
niden inşa edilecek ve kuvvetlendiri • uyan rıhtımlar kAmilen değiştmlecek mış, halkın dileklerinin yerine geti • çılan vikaye edere~, imkan olan ihrac 
Jerektir. tir. Halen inşa edilen binalar sahilden rilmesine çalışılmıştır. · hareketinin durmamasını ehemmiyetle 

Prost Haydarpaşa ile Pendik arası 1 O metre geride yaprlmıyorsa. da ile • Va}i ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar nazarı diıkkate alan Ticaret VekAleti, dün 
için plAnda esaslı maddeler bulundur. ride önlerinden nhtım geçeceği için bundan sonraki mesaisinde bu hususu bu hususta mühim bır karar alarak, key-

hakkında iki mütebayin malt'.imat var • 
dır. Dün Alınanyadan bırkaç ihracat fir. 
masına Doyçe Levant kumpanyasının 

bir vapurunun tekrar limanımıza gele • 
ceği ve mal boşaltacağı ve bu vapura mal 
yüklenil'nıesi bildırilmiştir. 

Bunun için yeni permi ve teklü. · 
ler de verilmiştir. 

Bu vaziyetin bugün tamamile tavaz • 
zuh edeceği tahmin edilmektedir. 

muştur. binalar kendiliğinden on metre geri • ehemmiyetle gi)ronillıde bu~undura - fiyeti al8kadadara bildirmi~tir. 
Bu sem~in irnanna başlandlğı ~na .• y~ alınmı.ş olacaktır. Boğaziçinin ba • cağından, bugünkü toplantıya ehemmi- Bu karara göre ve Tıcaret Vekaletmin Atllıt • Kapan11 tlatlan öl. 8. 939 

da banliyö hattında pek az değtşıklık . yet verilmektedir. teşebbüsü üzerıne Cümhuriyet Merkez 1---------------olacak, hat bazı semtlerde biraz sağa zı yerlerinde inşaatı sahılden on met. __ . . 
1 

Ankara borsası 
-. .. ._ 

· k k · kdn d y L• d Al Bankası ihraç edılecek mallara a.d po • veya sola alınacaktır. .. re ge~ıye çe me ım sız ır. a ar. ıman a man ve ~içe ve çekleri bilateahhUr satın alacak • 
Prost, hat ve sahil boyunun guzel • kı\dakı yol veya yamaç buna engel teş 

}eşmesine ehemmiyet vermektedir. kil etmektedir., •talyan vapuru kalmadı tır. 
·· . . . Bundan başka kat't olarak mallarını Belediyeler kanununa gore hat boyu Bu gıbı bınalann inşaası esnasında . . 

.. • A satmış ve fakat henüz ıhracat yapmamış ve sahildeki inşaatın on metre geri • musamaha edılecek, sahilden rnuhak • Beynelmilel siyası vazivetin karı -
1 

ihr t 
1 

d ü . al dl r 
de yapılm8.Sl zarurl olduğu halde, Bo- kak on metre geride yapılması husu • şıklığı yüıJilnden İstanbul ılimanındat 0 an. a1ıtc~,?11 ar ta kd~ dımz bı 1ıe1ne dea 

. . anzl!Ill e U\. erı a ır e, un ar ğaziçindeki inşaatta buna nayet edil - sunda ısrar edilmiyecektlr. ithalAt ve ihracat faaliyeti hemen he • M k B k t f d t 
1 

na 
er ez an ası ara ın an sa ın a ı -

Sarhoşluk yüzünden bir Genç bir kadın kamyon men durmuş gibidir. !talyan .~e Alma~ caktır. Bu suretle ihracatçılnnmız satış 
~andıralı vapurlar 'bırka_ç gund~nben zamanile, tediye zamanı arasında geçe. 

gazinoda iki kişi yaralandı çarpması neticesinde öldü .ımanımıza gelmemektedırler. İkı giln cek olan şanz Rlzlklerinden zarar gör. 
Evvelki gece Yeniçarşıda 12 sayılı Evvelki gün Topkapıda bir kadının evvel g.ehnesl beklenen İtalyan bandı- miyeceklerdir. 

• k'l' 1 ,_ t d bir 1........... hAd· · ralı Red.i vapurile Fransız bandıralı Bu 'Laber al.,.kadarlar tarafından der· ıç ı ı Ol\an a a yara tuua et ısesı ölümünü intaç eden feci bir krunyon ıı " 
lm Teofil Gotye vapuru da henüz gelme. h 1 f ' 1 b"ld' ·ım b .. "k b' o uştur. kazası olmu~tur. . 1 rd' B' k .. 

1 1
. a ırma ara 1 ırı ış ve uyu ır 

-ı mıs e ır. ır aç gun evve 'imanı • . t d t Müşterilerden KAzım ve ~hmed a • Topkapıda Maltepe caddesinde otu. mı~dan transit olarak Karadenize ge • m~unı.ye u_~an ırmış .ı~. 
dında iki şahıs, lokanta sahibi Haspiyi ran 25 yaşlarında Ahmed kızı Zahi • çen ve içlerinde limanımıza aid bulu • Fıllıakika ıuccar, İngılız lirasını esas 

Londn 
Nn • ToB 
Paıll 
Mll&no 
Oenene 
A.nıuteradna 

Berlln 
BrilUtl 
Mina 
SotJ& 

ac 
Madrld 
V&l'fOT& 

Buda.peft. 
Bl1treı 

Belgrad 
Yolrohaına 

ç EKLER 

Açılıf Kapanış 
11.63 IU6 

ı:n.1476 127.1476 
8.1676 ,,1(7) 

6 .6173 6.6 .7S 
28.79j 2s.1:ır, 

a1.ıınıs 67.1J26 
Cıl.095 fıt .036 
U.68 U.68 
.-

ı M25 1.6'~ 
4.0!\6 4.065 
.-

24.94.5 24.946 
.-
.-

2.54 ı:.ıu 

.-oturdukları masaya davet ederek iç • d lk' .. rı, . nan Alman vapurları da Rusya ve Bul- tutarak ya_pmakta olduğu he.sabı_, bunun 
ini t kl.f tm' 1 di e, evve ı gun Top"'apı caddesınden ff t 

59
_ d 

541 
k d 

1 mes e ı e ış er r. garistan limanlarında emir 'be-klernek a ının ° en e 8 a.r ınmış 0 ması .._ _____________ _,. 
I k ta b t k l!.:f' redded' geçerken hızla gelmekte olan bir kam- ve du"n ;""" tekrar 511.3 5r.5 e kadar yuk.. 
..o an cı u e n ı ınce a • • tedirler. Şimdilik yalnız Romanya ban . "::"' . ·~ - '-: .. . 

'=ttokholm 80.41 B0.41 

\foakoYa 

ralarında bir münakaşa başgöstermiş- yonun çarpması neticesindıe baygın dırah vapurlar Köstence • İstanbul • selmesı uzerıne, derm bır tereddude duş- .._ ________________ _. 
tir. bir halde yere yuvarla:Qmıştır. Pire ve İslrenderiye arasında seferle- müş bulunmakta idi. 

İSTİKRAZLAR 

Davetlerini kabul ettiremiyen sar • Genç kadın dün kaldırıldığı Haseki rine muntazaman devam etmektedir • Vekfilet ve Devlet bankası tarafından 
hoşlar bu sefer Haspiye hücum etmiş. hastanesinde ölmüştür. Cesedi muaye- leır. venilen bu karar üzerine piyasadaki en. 

Açılıı Kapuıı 
Ttlrt borcu I peıln 

• • ın • 
ler ve kendisini dövmek istemişler • ne eden adliye doktoru Enver Karan Birkaç gündenberi Haydarpaşada dişeler azalmıştır. 
dir. ölüde çarpmadan rnütevellid yara ve yük boşaltmakta olan Alman bandıra. TeşkilAtlandırma mUdUrU 

• • ı ndeU 

Bu tecavüze 0 da yumrukla muka _ bere Asarı göremediğinden cesedin 1ı Arkndya vapuru da yükünü boşalt- Egeden geldi 
bele edi~e if büyümüş ve bıçaklar Moırga kaldı.rı~ına lüzum görmüş~ mış ve diln akşam Burgaza hare'ket et-
~llmiştir. Bir hayli boğuşmayı mü. tür. miştir. Bu suretle limanda hiç bir Al- Bif müddettenberi Ege mıntakuında Bir hayvan kamyondan ürküp 

............................................... ·-··········-
Pollat•: 

tea1nb neticede Ahmed ve Haspi K~ • Bu kaza ve ölüm hAdisıesine müd • man vapuru kalmamıştır. tetlcikler yapmakt:ı bulunan teıkil!tlan. süvarisini yere düşürdü 
zıın tarafından bıçakla yaralanmışlar. deiumumt muavinlerinden Necati el İngiliz V'apurlan Alkdenbe gtttilcr dı:zna mü~tiX:U dün Ege vapurile iehrı • B~iktaşta oturan Mehmed Ali a • 

Had s ~ h~...:ı 1 d h mıze gelmiftır. dmda biri dün bir ata binerek Yıldı'Za dır. a ise mahalline yetişen zabıta koymuştur. fildisevi müteak.tb firar on siyası a.uise er yüzün en a • h . . d b. h f , 
L_ ,__ 'L- k da J. k tl . i h' ~...:ı k 'k' .. .:ı b Servet Berkin, ie rımız e ır a ta gı'tnııek üzere caddeden g~erken Or. memur.ıAn ın:r üç avgacıyı yaka. ed <vJx d'" ak 1 t re e enn te ır t"Uere r ı gunuen e- k d k 

1 
ak ht rt 'kt dl ı· ı -~ ' 

J.amatır. en i""ur un Y a anm.ı.ş ır. ri Ahırkapı önlerinde ve Tekirdağın • a ar a ar mu .e 1 1 ısa ve ıcar taköy istikametinden gelen bir kam • 
..,, meseleler etrafında tetkiklerde buluna. · d d k h ü-"-da beklemekte olan yolcu ve yük dolu yon sesın en altın a i ayvan ı'Ae • Şehir isleri: DP.nlz lşlt!rl: 

Bakırköyünde 90 metrede bol su 
bulundu 

fn....ıHz vapurları dün, aldıkan emir c~~~: Be k" d'' .. ğl d b rek birden'bire şahlanmıştır. Bu vazı. ı!i' ~ı vet r ın un o e en ıonra se ze .. edem' 
üzerine Akdenize hareket e~ler • k ı·•ı ·a k k ~tte muva1Jenesini temin ıyen 

ve meyva oopera ıt ne gı ere , oope • M h ed Al' tt dn..,._.. ·· k ı 
dir. .f. f 1. ı·ı k d 1._k d 1 e ın ı a an yere 1.4o1mUŞ, a • rati ın aa ıye ı e ya m an a ~ a ar o - da n-,,,.. al tır 

. çasın n a 6 .... Cil yar anmış . 
mUf, esaslı malumat almıştır. y 1 B ~l h "- , __ n. ld ı 

ara ı, eyo6 u ası.unesu~ ~a ın 

ltalyaya satılan mallar ~~ş~.1.1:: ...................................................• 
Yunanistana gönderiliyor 

Son Posta 
Yevmi. Slyuf. Hnadl.s ve Hali aazete.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme aotak. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

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

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 2i0 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

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

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan mea'uliyet alınma%. 
Cevab için mektublara ~kuruıluk 

Pul ilAvesi lAzımdır • 

. ,ı·· .. ;~;;;·~~~-~-~~~·L;;~~;;~···,, 
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İSLAHA MUHTAÇ OLAN 

SiUAS HAPLICALARI 

SON POSTA 

Manisada yağmurlar 200 
bin lirahk zarar yaptı 
Mani.sa (Hususi) - Birkaç günden. 

Sayfa 1 

Hakimler arasında 
nakil terfi ve tayinler 

HAkim .muavinliğine terfi eden hakim namzedlerile yeni tayin 
edilen hukuk mezunlarmm isimlerini neşrediyoruz 

• 

beri havalar kapalı gitmektedir. Niha- Ankara, 31 (Hususi) - Hakimler deiumumi muavinliğine, hakim naınze 

8 v • • yet dün birdenbire hava büsbütün boz- arasında nakil, tayin ve terfileri bildi- di Nasır Aydam Çerkeş müddeiumu • 
ag ve bahçelerden ve denızden mahrum olan Sıvasta H h lı y lm Karaagw aç- riyorum: mı muavinliğine, hakim namzedi Hay. 

h i muş, acıra man ' ı az, Ka h~·1-iml·t· Bo' adm· · K 1 ğl K d" l" üd. • 
ık 1 k · t" h t" • t • • · k l 1 · tida - rs sorgu ~ ı me 'lV n u o u a ır ı m deıumumi mu. a lD yaz 1 IS ıra a iDi emın lÇlD ap ıca arı ıp 1ı köylerine fazla mikdarda yagmur h~;-· · Ha t• B. gu··ı Kayseri a · l·-· h~'-· edi Osm Ul • .. .. sorgu Cl.Aımı ya ı ın vm ıgıne, dJ\.ım namz an u 
şeklinden kurtarmak, tanzım etmek lazımdır dilşmfuı ve Gölbez, Asmalık, Kopru aza muavinliğine, Balıkesir hakim mu kut Cibi'k müddeiumumi muavinliği. 

nacan, Çakalırrnağı, Azmakiçi, Çifte • avini Seyide Umran Erincer Bartın ne, haklın namzedi Rahmi Ergil Fat. 
damlar mev-kilerine de hafif derecede sorgu hA.kimliğine, Zara sorgu haki • sa sorgu hakimliğine, hMtim namzedt 

v t mi Gaffar Kayahan Kırşehir aza mu- Nedim Barlas Araç sorgu hAkimliği • 
yagmış ır. · · Şe fed hak. oo· ib h 

Üzümler sergide olması itibarile ya. av:inliğin.e, Urfa aza anua~ınlıiv. reU. Une,f h*ıkn:ı namz .ı ı·ğira imhAkiSermed 
- _ . . . din Bilgıç Urfa aza muavın gme, r- r a t1 ım muavın ı ne, t1 m nam 
gan yagrnurlar 200 bin lıra raddesınde fa hakim muavini Fevzi Alpesıen Kay. zcdi Ahmed Semiz Mazgirt milddeiu • 
bir zarar yaptığı tahmin olunmakta • seri sorgu hakimliğine, Vezirköprü mumi muavinliğine, hakim namzedi E 
dır. Halkın ekserisi bağcı olduğu için 90rgu hAkimi Hikmet Pak Sürmene sad ô"1>ayTaktar Daday müdıdetumu. 
yağan yağmurlar çok zarar vermiştir. müddeiumumi muavinliğine, Cizre sor mi muavinliğine, hakim namzedi Ne. 

T hm. l mikdarı 60.70 gu hakimi Osman Talu Anteb aza mu- zih Çorgun Kargı sorgu hakimliğine-, 
a ın o unan zarar . 1 d' hAk• ed. Ed. V 1 s··nı .. d . .. .. .. , h 1 k avinliğine tayin edilmış er ır: a ım namz ı ıp ara u ç mu 

bin çuval uzuındur. El an ava ar a • Ovacık h~kim muavini Nazif Ergü • deiumumi muavinliğine, hakim nam • 
pah gitmektedir. Bu yıl h~_valar. h~p ıeç Muş azalığına, Siird eski azası Ke- zedi Ömer Birol Mucur sorgu hA.kim. 
kapalı gittiği içindir ki Üzumlenn hır mal Çellkkıran Yalvaç sorgu hakim • liğine, h~'kim namzıadi Naşid Kız~ay 
an evvel kurutulmasına imkan hasıl liğine, Karaisalı sor!!tJ hakimi Muhlis Soma müddeiumumi muavinliğine, hA 
olmamıştır. Geçenlerde de yağan yağ- ö&ütçü Kocaeli müddeiumumi mua - kim namzedi Fethi Gençay Tavas müd 
m rl rdan bağcı halk oldukça zarar vi~liğine, Poshof hakim muavini Fu- deiumumi mu~vinlliğine, hMd.m nam, 

..J h ık k d v d • .~ ~- t"" ad Erdoğan Kula aza muavinliğine, zedi Tacettin Unlü Göksün milddeiu • 
Sıvasın cSıcak kaplıca,, smaa a m ur ugu ça ır,ar gormuş ur. A •• C'- i . 

1
. - . hAk• 

Jc Malkara rnüddeiumumı muavını Ult!Y• mum muavın ıgme, a ım namzedi 
L Sıvas, (Hususi) -- Sıvas yaylasının!da yuikan ve aşa~ı olmak üzere iki ı.. Sivas Halkavi temsil fettin G-Oral Iğdır sorgu hakimliğine, Mehmed Aksoyek Denizli mi\ddeiu • 
l16t bakımdan ileri gitmeyi? namzed sımdan ibarettir. Yukarıçmnik bir tepe 1 

k 1 f 1. t• Rize sorgu hakimi İbrahim Büyükya • mumi muavinliğine, hakim namzedi 
~lan topraklarında yazlar oldukça şid- üzerinde bıılunmusmdan d<>ıla!Yı hal:k O unun aa ıye 1 lzıcı Kastamonu aza muavinliğine, Sam 7A>keriya Mıengüç Şarköy müddeiu -
defü bir sekilae geçmekte ve ayni za. buraya cTepeçirınik:o demektedir. .. _ 

• crun aza muavini İbrahim Ozenğiciog. mumi muavinliğine. 
rtıanda kışın faaıiytıt yorgunluklarını gf. Aşağı ve yukarı kaplıcaların sulan da ve 
dermek istiyen halkm dinlenme ve isti. sıcak ve içerisinde fazl& kükürt vardır. lu Çorum aza muavinliğine tayin Hakim namzedi Muhittin Göklü E-
rahat etme ihtiyacı çok yakından hisse. Romatizma ve cild hastalarına çok iyi 9ir nakledilmişlerdir. dirne sorgu hakimliğine, hakim nam. 
dı1nıektedir. Memleket bağ ve bahçeler- şifa verdiği söylenmektedir. Yukah sı. Terfi eden hakim namzedleri zedi Murteza Afah Haymana mUd -
~ mahrum bir vaziyette bulunmasın. caık kaplıcada iJtl havuz, aşağıda ayni şe. Hfıkim namzedi Semiha Özdemir deiumumt muavinliğine, hakim nam -
dan, denizden de kilometrelerce uzak kilde havuz olmamakla beraber bazı tek A k . h·km muavinlig-ine, hakim zedi Talib Güran Sinob müddeiumu • 
ı...,, dd H Ik ik. n aıa a 1 

A • ı·-· h~1-· zed. Ş -.anasından dolayı bu dinlenme ıhtiya. kabineü banyolar mevcu ur. a ı -..J· S b·ha Erülgen Saideli müd- mı muavın ıgıne, a.Aım nam ı u • 
Cl, ancak Sıvasın ynkıniarında bulunan kapucaya a ça r urma ve ça ır a- d . t ''nliainc hakim namze. ayıp arun ema ıye mu e umum ~ d dı k k d h ı namzt°Uı a ı · H K ı· ·· dd i 1 

bd·ı eıumum mua ı "' • . ., . - . ,_ 411_. ~..ı· T f"k 
llloa1t ve soğuk kaplıcalara gitmek sure. yatı y~amak suretile hava te ı i v& su. ..Y. K 1 Ak Mal'kara müddeiu • muavınııg11ne, ınal{ım .nıamz~ı ev ! 

ı · ı .uı ema man T · I.ıü'l b ildd · i 
tile karşılanmaktadır. Halk arasındR lardan istifade çare.erını arar ar. mumi muaviıi'iğine, h~im namzedi em1~r·-· e Au~~ız m ea·eıAuml uzm 
b~alara cÇirmık> tAblr edilir. İş bu şekilde cereyan ekiği halde ge.. Ö F k B ç· kd ,.. mü<l muavmhgıne, hi:1lr·m namz ı 1 e. 

rek cak k ğ k k 1 1 k b J mer aru urgu ıçe anı • k' G.. De . ..dd . i 
S sı • gere so u ap,ıca ar ço a. • . .v. hAk· ı uney mırct mu eıumum mu. 
oğuk lkapbca Sıvasın şimal yamaçla. k 'd , d b"l'e k b. . t deiumumı muavınlıgrne, a ım nam • . li _. hAk· ed. S 111h tti 

l'lnda ve 15 kilometre mesafede Beypınar ımsız ve iptı a1 ene ı ce ı.ı- vazıye . d o·· • U1 k 1 ha avın gıne, a ım namz ı a a a n 
arzetımektedi:der. Bugün memlekatin en zedı Reşa A zgecı u 1~ at sor~ . - Hakalan Mucur müddeiumumi muavin 

köyü. civarında bulunmaktadır. Bunun bü·yil·k, hayati biT ihtiyacı olarak kaydet. kimliğine, hakim namzedı rfan ayın ı·-· hAk· d' f"'~lt.ı-..ıa·n su .. . • . r w. ıgıne, a ım namze ı v:: ti \?lj 1 
~ Mermer yaylasından gelmekte olan tiğlın bu kaplıcalar basit şerait altında Pasinler muddıeıumumı muavın ıgıne, Ergani Osmanıye müddeiumumi muavin. 

8\Uarın kenarında kaynamaktadır. Suyu halkın hiçbir suretle sıhht ihtiyacını da hakim namzedi Abdullah Arkan Ter. liğine hakim namedi İbrahim Kastamo • 
Oldukça ılık bulunmasından halk buraya karşılamamaktadır. me müddeiumumi muavi~liğine, ha : nu n:üddeiumumi mua"~inli~inf', hAk.ım 
'Soğuk Çiıımik> adını vermitşir. Bugün büyük bir memleket meselesi kim namzedi Şefik Ay~no.:ı.u Akc~n.ag namzedi Süha Nami Göksun Isparta müd 
Kaplıca suyunda fazla miktarda çelik olarak ileri sürdüğüm bu kaplıcalar Sı- Sivas (Huswıi) - Sivas Halkevi son müddeiumumi muavınlıııgme, ~~~~ deiumumi muavinlıi!ine, hAkim namze. 

enııthı mevcuddur. Kaplıca 1~20 yılında vas hususi idaresınin elinde bulunmak. aylar içerisinde büyük bir çalışma kay namzedi Veli .tn~-~ç, İs~n?ul mu ~~ di NUurettin Tolun Bala sorgu hiikunli • 
0 ıaman Sıvas valisi bulıınan Reşid Akif tadır. Memleketin nUfıu kesafeti n iati. nağı haline gelmiştir. Her şube kendi umumi muavınlıgıne, hak~:11 ~am ! ğine, haklın namzedi Mustafa Altay Mut 
~aşa tarafından bir çatı halinde yaptırıl- rahati bakımından buralar! asnn ve fen. sahasında büyük faaliyet göstermek • Kema~ ?_z_çoban .A:fana ~uddeı~mum~ müddeiumumi muavinliğine. hô.kJm nam
ltuştır. Tek havuzludur. Kadın ve erkek nin kabul etti~ verait dahilinde ıslah e. tedir. Bunların arasında temsil kolu muavınlı~ıne, ha~ım . namzedı Z~kı zedi .Muzaffer Ürgi.ıp müddeiumumi mua. 
~avebe ile bu havuzlarda toplu bir dilmeğe çok muhtaçtır. Sıvasın her ihti- muhitin artan bir alakasını kazanan Curfaz Maçka mudd"'~um~mt. mÖvın. vinliğine, hakim namzedi Numan Turhan 
haıııcıe yıkanırlar. yacı ile yakından a!Akadar olan kıymetli ~msiller vermek suretile de büyük bir liğ'ine, hakim namzed~ H ureyı:ı . _~der Fatsa müddeiumumi muavini: ğine, h§ • 

Sı.caık kaplıca ise Yıldızeli kazasının ve çalışkan Valiımz Muhtar Akının bu hususiyet taşımaktadır. Resim Halkevi Akseki müddle_iu;numı mu~mnQıgme, kim namzedi Nizami Karagözoğlu Bo -
~i nalhiyesi çevresinde ve Tokad • mühim memleket işine de el koyacağını temsil kolu azalarını göstermektedir. hakim namzedı Ihsan ~:n~ık Torb~ • ğazlıyan sorgu hakimliğine. 
~ şosesi yakınındadır. Bu kaplıcalar kuvvetle ümid ederiz. 1ı müddeiumumi muavmhP'.~ne, ha~ıdm Hakim namzeıdi Emin Baltaoğlu Cı • 

Manisa meb'usu Faik Kurdoglu namzedi Cevdet .M~~teş Dor:yol mil • ihanbeyli miiddeiunlumi muavinliğine, 
( Akyazı köyü yolları yapıhyor ) ->eiumumf mnavmlığine, h~kım nam • h"k· d. Ü y·ğ· 1 İ 

Ye Orman Umum muduru u . . .. .• .• . a un namze ı mran ı ııt er mroz 
zedi Refet Öwemır Poturıre muddeı. sorgu hakimlığine hakim namzedi Mah. 

Manisada umumi muavinliğine, hakir:ı .naı:n~1 mud Comak Ka~aisalı müddeıumuml 
N r . Eraün Pazar sorgu hakımlığıne, :_u-· h.k.i d M 

Manisa 'Hususi) - Manisa meb'us • u 1 ~ • • M p k mutWuwıgme, a •m namze ı ustafa 
!arından Faik Kurdoğlu, ile Orman u. hakim ~amz~ı Nedım ·rt~__r~m a~~;:ı Kumral Siverek sorgu hakimliğine, ha • 

Müdürü şehrimize gelmişler ve müddeı~mumı ~L~Vl •
1

' m'" m kim namzedi Orhan Doğruder Kars hA. 
~u~ İzmire müteveccihen hareket namzedı Fahreddın Tan3ın Bah~ so:- kiın muavinliğine, hakim namzedi Mus -
e:~~erdir. Her ikisi de istasyonda va. gu hakimliğine, ~~ki~ namzedı N~ıl tafa Okutulmuş Hatık müddE"iumumt 
r iş t f dan uğurlanmıştır. Gf'veci Ov~cı'k mudde~umu~ı mu.~vın- muavinliğine, hakim namzedi Basri Doğ-
ım z ara ın - liğine, bakım namzc<lı Saım Gurkol rul Çölemerik müddeiumumi muavinli -

Manisada yattgm Bor sor.ıru hôkimli~i~e, ha.~im namze: ğine, ha.kim namzedi Mazhar Saracoğlu 
di Halil Altıntop Cıde muddeiumumı Ovacık hakim muavınliğine. hakim nam. 

Manisa (Hususi) - ~anisa~.ı~ Dış muavinliğine, hak;m namzedi Selma zedi İbrahim Zeybeko:slu Hadim müd -
mahallesinde Fındıkların lbrahım~n e- Yörü'k Mudurnu müddeiumumi mua. dciumumi muavinli~inc, hakim namzedi 
vinde dün gece çık.an .. yanşın, netıce • vinlieine, hakim namzedi Naci Giilte. Mehmed Ongan Kulp müddeiumumt mu. 
sinde çay yamndakı koy kan;ııı~n yan. kin Şerefli Kochisar müddeiumumt avinliğine, hakım namzedi Hilmi Dura 
mıştır. Evin içerisinden hıçbır eşya muavinliı!ine, hakim namzedi Cemal Akdağ d . . dd . • . 

1 çıkarılması kabil olamamıştır. Beledi • Tolkun Derik müddeiumumi muavinli ğine hAmk.a enı mud' NeıumdumTı muavyın i. 
.. .. .. 'd -..ı förün -..J Züht·· C J , a ım namze ı ec et umay al-

yenin otobusunu ı are ~en ŞO ğine, bAkim namz~-ui u ura s. vaç müdd . · . 1.,.. haki 
L . d ·· ·· alarak 1 .. • i . 1. _. eıumumı muavın ı6me, ıı m 
&U?Ut (Hususi) - Akyazıda nahiye tedir, Çalışkan bir zat olan müdü. ıi garaja gelip ora an. ara.zozu 1Mıiy;e muddeıumum muavın ıgıne, namzedi Kaztm Akdoğan Ka .. dd 

~ürü Faruk Cemal köy yollaının bu resimde yol faaliyetine nezaret ~r yangın mahalline gıtmesı epey zama • hAkiın namzedi İhsan Tan Zon'!llldak mumi muav·nrgv; h4k• § mud. eBıuü • 
~ beb olmuştur f . ~·.... hA..k· ı ı .ne. a 1m namze ı r • 
.. ~.,tınlınaiına çok ehemmiyet vermek- ken görüyorsunuz. nın kaybolmasına se · müddci~m_um .muıavın ıgme, a ım hanettin Ertuğ Hekimhan milddeiumumt 

- Haslr. Bey Sa:la bır 
tey soracağım .•• 

Pazar Cla Hasan Bey Diyor ki: 

... Bız.ın gazetelerde o1. 
sun. ecnebi gazetelerde ol. 
>un ik:de bir gö?.\une ilişı-

yor ..• 

Sinır barbı ne de -
mektir? •• 

Hasan Bey - Ayni f;Ün 

çıkan bır gazetede harbın 
başlıyacağını, diğa:inde 

sulhün temir. edildiğ·ııı o
ıkuyan okuyucuların düş. 

tükleri hale denır azizıml 

namzedı Zıya Tiirkel Gerede sorgu hA muavinlı·~ne ha·k· d' z· A 
• • • A • • • • 6' , ım namze ı ıya r -

kimliğine, hak1m namzedı Emın Glin- dı'han Af'aca m-dd · · · ı·ı.· . . . . u eıumumı muavın ı6 ı • 
ov :'1uş sorgu htıkımlığine hAkım na~- ne, hakim namzeöı Esad Cangar Cine sor. 
zed1 Muammer Akpınar Poshof müd. gu ihakimliğine, hakim namzedi Cevad 
deiumumt muavinliğine tayin edilmiş- Ülkü Fethiye müddeiumumi muavinliğı
lerdir. ne, hakim namzedi Sabrı Özbek Rize 6or. 

Hakim namzedi Mustafa Yücetürk gu hakimliğine, h:lkim namzedi İbrahim 
Po~hof hakim muavinli~ne, hakim nam Safa Tokat aza muavinliğine. 
red\ Hulusi Öztlen Gerede müddeiu • Hakim namzedi Neb·ı Özben Erbaa 
mumi muavinIHnne, hakim namzedi müddeiumumi muavinl.ğine, hakim nam 
Sa~i Arkan El.malı ~or~ hakimli~ine, zedi Hüseyin Fehmi Firat Karapınar 
h&kım namzedı Cabıd Go"kÇ(!n Kövce- müddeiumumi mua\•inliT.'inc hakim 

hAk· 1.-. hA'k _..J b , nam 
ğ1'Z sor~ a :m ı~ıne, a .im ~amzeui zedi Mehmed Satoğlu Hopn muddeiumu. 
Vas1f Kısmetlı FAlırne müdde-mmumi mi muavinliğ'ne, hfikim namzedı o 
muavinli~ne, hakim namzedi Sefik Kavrakoğlu Eğirdır müddeiumumi sm~n 

· ğ Be ··da · i mı.:a. Türkdo an rgama mu eıumum mu vinliğine, hô.kim namzedi Muamme 8 
avinliğine, hakim namzedi Sırrı Aras nal Mihahccık müddeiumumi mun ~ /• 
Bolvadin sorro .. hakimliğine, haıkim ğine, hftkıiın namzedi Muammer B:~:; : 
namzedi Hulusi Ozden Şarkışla mild- (Devamı ıo uncu s:wfadaJ 



1 laJfa 

1 Hıcliaeler Karpamd;-ı 

DEVAM EDERSE 
1 Eylul 1940 tarihli gazetelerden: 1 cKapa'tılmış olan Alman • Leh hudu. 
cHltle.r:in 586 ııcı mesa3rnı tayyare ile 

1 
du, el!n kapalı durmaktadır ve açılması 

Londraya ııötüren, İngiltereniıı Berlin imkaru kalmamı,tır. Çünkü senclerden
sefiri Hendenon, tayyareden mer inmez beri geçilmiyt!n hududda evvela küçük 
bafvekalet dairesine gid~rck başvekıl nebatlar çıkmış. zamanla bunlar bilyü. 
Çemberlayne mülaki olmuşt:ır. Hitlerin yerek Almanya He Lehistan arasır.:la ke. 
mesajına cevab ol:.tcak mesa3 bugün tay. sif bir orma~ mayd!ina gelmiştir kj, bu 
yare ile Berline gönderilecektir. Mesajı ormanın kesilerek hududun açılması a· 
ağlebi ihtimal gene Hendcrs~n götür~. meliyesi büyük masraflara ve uzwı sene. 
cektir.> rere mütevakkıftır .• 

* 1 Eylw 1950 tarihli gazetelerden: 
cHarb tehlikesı üzerine Paristen çıka· 

nlınıf olan çocukların artık bilyümüş ve 
birer delikanlı haline gelmiş olmaları se. 
bebile Parise l:ıdeicri kararlaştırılmıjtır.> 

* 1 Eylfil 1955 tar!hH gazeteıerden: 
.A.lmanya ile Rusya arasında mün'a. 

küt ademi toecavüz mukavelesınde gizli 
~ler bulunup bulunmadığı on bet 
seneWc mütemadi uğraşmadan sonra an
la11lamarn.tftır ·• 

* 1 Eylul 1960 tarihli gazetelerden: 

* 
ı Eyhll 1965 tarihli gazetelerden: 
cİyi !haber .ılan membalardan öğrenil

diğine göre harb tehlikesi henüz zıil ol· 
muş değildir. Bugünkü vaziyet 1939 se. 
nesinde.ki vaziyetıa aynidit. 

Not: 

1939 aenesmdekl vaziyet te 1914 sene • 
sindeki vazıyetin aynıdi. Çok uzun za 

man geçtiği için brilcrııniz belkı 1914 Ü 

hatırlamazlar. Harbi Umumi o t:ı.rihte 

çıkmıştı.> 

C Bunlan · biliyor mu idiniz ? =1 
Yeni bir yıldıza Danzig 

ismi kondu 
Son günler i. 

çinde kan ~rine 

fimdlltk mürek. 
keb döktüren Dan 
zit şehrin&! Al • 
man heyeqinas • 
!arından mdrek • 
bb bir kongre 
,toı:fanmı§tır. Kongrenin içtimadan mak
adl flldur: 

Almanyada Heidelıberg rasadhanet!li 
ilim!erinden Doktor Reinmuth tara • 
tından wn defa keşfedilen yıldıza bir 
ıd koymak ... 

Alimlerden biri b•ı yıldıza cDanzig> 
isminin konulmasını tek.lif eylemiştir. 
Teklif ekseriyetle kaıbul edilmiştir. 

1r 

Yol ve dere farkı 

Mayısböcefini bilir misiniz? •• Bu biT 
nevi küçük sinektir. Bu sinek ilkbaharda 
ortaya çıkar. Yumurtaları birbirme sal. 
lem haifnde bağlıdır. Sinek yumurta -
lannı grup halinde derelerin Üzerlerine 
bırakır. 

ilmdi meseleye gelelim: Asfalt <'ad -

Horozlara gözlük takan 
bir çiftlik sahibi 

Amerikada New 
Jerseyde bır çift • 
lik vardır. Bu çıft 
likte bulunan ho • 
rozlara hep gözlük 
takılmııtır. Ho • 
rozlara gözlük ta • 
kılmasının sebebi 
fUdur: 

Çiftlik sahibi 
horozlarının birbir!crile daima kavga et. 
tikle.nilli ve kan içinde kaldıklarını gör
dükçe üzülür dururmuş. 

Horozlar kanı görünce büsbütün azar. 
Jarmış. Mücadele ölüme kadar devam f'· 

dermiş. 

Bugün bu çiftlikteki horozların clım -
lesinin gözlerinde kırmızı camdan göz • 
lükler vardır. Bu göz1ükler gagalarına 
tutturulmuştur. Horoz küçük yaşından. 

beri kırmızı rengi alıştığından kırmızıyı 
fevkalAde bir şey telAkki eylememekte
dir. 

Çiftllc sahibinin tecrübesi muvaffa 
kiyetle neticelenmiş bulunuyor. 

murta1annı caddeye bırakmaktadırlar ... 
Bu yüzden hayvancıklar beyhude yere 
hemcinslerinin orta.dan kaybolmasına ae 
beb olmaktadırlar. 

deJıerin güınefin te~ri altında parıl parıl Bunun bir de mühim bir mahzuru var-
. parlamaıkta oldukları mah'.imdur. Bu cad· <hr. CilAlı caddeden hızlı gitmekte olan 

dtlerin parlamakta olduğunu gören bu otomobiller bu yumurtaların üzerinden 
lhıellrler burasını dere zannederek yu - geçerken patmaj yapmaktadırl:ır ••• 

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

... SON POSTA 

Kroşe ceket 

Eylül l 

142 ev ve dükkan soyan iki çocuğun 
tev~iflerine k·arar verildi 

Çocuktan hırs.zlığa 50 yaşında bir adamın teşvik 
ettiği ank ş 'arak o da tevkif ~lundu 

Biri f J, diğeri 14 yaşında yaman i. ma.k itiyadında değflim. Fakat, bir 
ki küçük hırsrz haldtında 4 üncü sor- icra memurunun vazife sırasında dö .. 
gu hakimliğince dün tevkif kararı ve. v~i, beni, bu davayı kabule sev • 
rilmiştir. ketti. istihsal ettiğimiz hakları bize 

Bir müddet evvel adliyeye verile • bu daireler temin eder, demiştir. 
rek, haklarında tahkikat açılan Receb Nihayet, dava net~celenmiş ve :m.ah
ve Ali isimlerindeki bu iki yaramaz, keme kararını tefhım ederek, suçla 
Beyoğlu Kasımpaşa ve havalisine da. Fazıl 2 ay 16 gün müddetle hapse, 30 
danarak: muhtelif zamanlarda 42 ev • lira para cezasına ve taraflara 100 1i• 
den hırsızlık yapmışlardır. Küçük hır ra. nı~n~vi tazminat ödemeğe mahkilln 
snlar gündüz ve gece işledikleri bu edılmıştır. 
sitkatleri hazan açık kapılar&n içeri OskUdar cezaevi mUdUrUne 
girmek, hazan kapıla_rı ~ı~ak sureti- işten el çektirildi 
le başarmışlardır. Giırdıklen yerler • 
-len ev eşyası, kundura, kümes hayva. A~liye mü~e~~işleri~ce yapı-1~ bJ1' 
natı vesaire çalan küçükler, bunları tahkikatta, gorulen luzum üzenne 'O• 
muhtelif kimselere !latmı.şlanhr. küdar Cezaevi müdürü Cemile işten el 

b k b. t ı....:bd çektirilmiştir. 
. .. - .. b" _...ıı. • Nihayet za ıtaca sı ı ır a .. u en -------------Kroşe ıle orulmuş ır l.."'t:'.l\.et. u~~~bl- 1 

.. sonra yakayı ele veren ı~~ ıe ve ar. Ik kt b "' d k • 
Uç renk y~ kullanılmış~ır:. bey.a: • kadaşı Ali, adliyeye verilerek, yapılan me e çagın 8 1 

siyah-somon. Iki son renk çızgıler ıçın- sorgularında: çocuklar mutlak surette 
<lir. Beyaz; esas rengi t~kil ediyor. - Bizi bu hırsızlıkJarr yapmağa A • mektebe devam ettirilecek 
Düğmeleri, belinm incecik kemeri de sım isminde biri teşvik etti . .A!nm, bi. B" h fta 

1 
A k ·+""';., 

· · · · d b' d dan ır a evve n araya gı .... u..i o ııı sivahtır. Bu kemerı somon rengı genış ze para venyor u, ız e şura ' 1 1· t b 
1 

M ·f M-d .. ·· "' -~ 
· -t·· .. an s an u aan u uru .LeVDJ1 

bir ıastikle ortasından geçmesi cekete buradan çaldık~arımızı ona go uruyor. Kut, dün sabah An'kara ekspresile şeJol 
k . AdetA . ta duk. demislerdır. . . d" .. t"' bir başkalı verıyor. a yepyem rz .. d . • . cuk'l 

4 
nmıze onmuş ur. 

da bir sentör takılmış gibi gösteriyor. .. ~~ deımnu~.m.lık, suçlu ça arıbir Maarif Müdürü Ankarada 'ı~ 

Şık bluz 
uııru sorgu hakımli~tl<:? verm* müddet zarfında, İstanbulun eb 
müddettenberi yapılan tahkikat so • ihtivacı hakkında Vekalete izaha ver 
nunda her ikisinin de suçJan de1111erle mistlr. 
sabit olmustur. Çocukların ifadelerin- Öğrenildiğine göre Vekalet, İstanbul 
de rnü<;€vvik olarak il~ sürdükleri SO da ilk mekteb çağında olup mektebe 
vaslarındaki. Asımın da biri_ ~ l, diğeri dl!>vam etmiyen çocuklann mutlak SU• 

14 vasında'ki bacak kadar ıki ~ukla rette tahsile devam etmeleri hususun.. 
<nıctn teşriki mesai ettiğ1 tesbit edil- J 3 kat'i 'bazr talimat vermiştir. 
mistir. Maarif müdürü, bugünden itibare'll 

4 üncü sorgu hzkimliğince, gayri • ~hrin her tarafına müfettişlıer gönde
mevkuf 'bulunan üc suçlu hakkında, rerek bu tarzda bulunan çocuklann 
suclarının sabit ırorülmesi üzerine vaziyetlerini tesbit ettirecek ve ibun • 
tevkif kararı verm~tir. lann mektebe gitmelerini temin ede"' 

Her üç maznun da, muhakeme edil- cektir. 
mek üzere asliye ceza mahkemesine Diğer taraftan bina ihtiyacını karp• 
seV'kedilmiŞlerdir. iamak üzere muhtelif semtlerde mü -, 

nasib binalar araştınlaca.ktır. Memurları döven ltakkal ·---------
iki taksi otomohill çarpışQl.ar hapsa mah''Om edildi 

. . . .. E~lki gece saat 2 de Harbiyede Ye 
Bır tahlıye karannı ınfaz etmek u • dek Sübay Okulu önünde bir otomo " 

zeore evine gelen 3 ilncü icra muavini bil kazası olmuştur. 
Kemal ve polis memuru Mehmedi tah. Pangaltı Halaskargazi caddesinden 
kir ve darbeden baldtal Fazrlın ınev. gelmekte olan şoför İ1brahimin idare • 
kufen yapılan du~asına.' aSliye 1 sindeki 2224 sayılı taksi otom-Obilt. 
inci ceza mahkemesmde dün de de • .. · 

ed·ı- k k bag-ıanmııııtır Harbiyeden gelen ve şofor Osmanın v~rn ıJA:re , · arara -ı . 

Ckçen celsede dinlenen Amme şahid kullandığı taksi ile Yedek Sübay Oku 
leriooen Ahrnedin söylediklerine iti • 111 önünde çarpışmıştır. 
raz eden suçlu vekili; bir keşif yapıl • Bu müsademede her iki ot<>mobilha· 
masını taleb etmiş, bu talE4:> mahkeme de ön çarnurhıklan parçalanmış, cam. 
ce kabul edilmiştir. :tan kırılmıştır. Nüfusça zayiat olma. 

Yan kupların altı büzgülü. Kolda ka. Yapılan keşif raporu dünldl celsede mıştır. Kazaya kimin sebeıbiyet verdijl 
. okunmuş ve bu raporda şahJdf.n so • b t t hk'k edilmektedi 

paklar. Yaka kenannda fırfır, üstünde ka'kta bulunduğu yerden evin içerisin- za ı aca a ı r. 

iki düğmeli mandal. Robanın göfjstcn de vukubulan vak'ayı görebtleceAi be. 

Bir geçim 
Muadeleal 
.Ankarada oturan Bayan Fahire 

fte kocası arasında bir fikir ihtilafı 
çı:kııu.f, Bayan Fahire bana yazdığı 
rnektubda 'bu fikir ihtilafını şöyle 
hdlba ediyor: 

c- Kocamın bütün arzusu bize 
bir yuva ~kil ettikten başka biraz 
da irad temin edecek bir bina yap. 
tırtmakta, her şeyinden dteserek pa. 
ra biriktirmekle meşgul. 

Ben ise kocamın arzusunu tasvib 
ebnemekten çok uzağım. Fakat faz. 
!a isticali de yersiz buluyorum. 

- «Gençlik senelerini mahrumi. 
yet içinde geçirdikten, hatta çocu • 
ğurnuza bir mürebbiye bile tutma. 
dıktan sonra ihtiyarlıkta gelecek 
refahı ne yapay1m ?> diyorum. Bir 
gün gene bu çeşid biı: münakaşa es
nasında kocam Son Posta okuyor .. 
du, gülerek: 

- Bir defa da Teyzeye yazıp sor. 
!ana! dedi ve işte bu satır'ları size 
bunun için yazıy'>rum.• 

Ben ·bu ailede erkeği haklı bulu. 
yorum. Bir vıakit miisamere&erde 
bir giydiğini bir daha giymemekle 
göze çarpan bu kadın, senede 7, 8 
kostüm yaptırtan bu erkek, iki se. 
nede bir otomobil değiştiren filan a. 
lle yarın eski tanıdıklannın göremi. 
yeceklerl bir köşeye çekilmek za • 
ruretini duya'bilirieT. Fakat kendi 
yuvasında oturan filAn aileyi sene • 
lerce sonra da ~ne orada bu1ursu. 
nuz, birinci kısım görünmek muvak 
ıkat, ikinci kısımda hayat tarzı dai. 
midir. Bununla beraber Bayan Fa .. 
hirenin noktai nazannda da küçilk 
ıbir hakikat hissesi yok değildir. De. 
mek isterim ki her ailenin seviyesi 
ve imkArllan dlerecesinde bir ha • 
yat standardı olmalı ve bu hayat 
'standardı imkAn nisbetinde muha. 
faza ed1lmelidir. Ailenin mevkUnf 
muhafaza etmesi, kendisine lüzum. 
lu münasebetleri idame etmesi hep 
ona bağlıdır. 1ktısad bu rnevkiln 
muhafazası şartile ı,yapı-lmalidır. 

TEYZE 

aşağı uzanan parçt.sı beli senttlr gıbi sa. yan e<lilmi.ştir. 
. Bundan sonra söz alan müddeiumu 

nyor. Bu bluzu genç kızlardan zıyade ol· 
1 
İh ,_. te zi tal bf-...a... 

m san, e91'1.l c ye e ı~ ısrar 

gun ve dolgun vücudlü kadınlara tavsıye etmiş, davacı vekili Mahmud da: de hararet 35 i bulmakta, sıcak rüz .. 

Bigadı bunaltıcı sıcaklar 
Biga (Hususi) - Burada lıer yıldd 

daha fazla sıcaklar olmaktadır. Gölge.. 

ederiz. - Ben.:.,~!::~!.!!!8~.~-~ al • ~~r çok şiddetli olarak esmek~ 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Yürümiye11 sandal 
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r ÇEViREN: NEYYiR KEMAL 
T ckkül etmekte olan var1ığ n ih-ı 

\açlar u·runda kendi ıht \aclarm -
d n mı cçm<E>k ... İşte erg n r. tutara<Tı 
) ol u o m l d·r. 

Ü f"n ha,,anlar; sevki tabiıleri e 
n n icınde yaşadıkları rtl • 
r. Y ·Hu bir fıl; suru e ka • 

b ··) ükler ona ayak U) dur · 

k r<' ) ürüme erini a • ırl tırırla .. 
{ fil yorulur crnl<'nm k is • 

• r ı b"rden durur onu beklerler. 

r " n s a " nın eniz işleri m··te assısı azıyor 1 rr.:en7y ~~f=ak~~~~nd~;:,,:.!~~;~ 
B'iv''.k Harb içinde, muhte'if denizj Alman dcnizalttlm-ımn Büyıi.k Jinrbdeki Bir ··n bır buçuk, iki yaşlanndaki yav 

harb !ahları nra ında, <'n çok iş görPfl kurbanlarından biri son dalcı1~alarında ru-:unu gezdiren bir Japon erkeği gör-
A man der:iza t ları idi. En ziyade İn. düm. Çocuk birdenbire yürümeyi hı • 
giliz ticaretını t hd' d eden bu silah, raktı. Kollar le babasımn bir baca[f,mı 
harb s nelerinden olduğu gibi, 1918 kavradı. Etrafında dönmiyc başladı. 
senesinden sonra da umumi bir revaç Baba hiç ses çıkarmadan önünde dur. 
buldu. Bu tc'lmelerin k ymetini, diğer du. Ve ancak çocuğu oyununu bitirdiği 
tekmil deniz vnsı tal arından üstün tu- vakit birlikte yürümiye başladı. Ara-
tanlar bile vard1. Deniz adamlarından dan bir dakika geçti, geçmedi. Çocuk 
{>ek büyük bir kısmı donanmanın yal- hu sefer de kaldırımın kenarına oturdu. 
nız denizaltı gemi!erinden terekküp Baba yanı b~ında onu bekledi. Yüzü 
etmesini bile ileri sürdüler. Şüphesiz fon derece tabii v.e ciddi idi. Bir f:v • 
dunya efkarı umumiyesini en ziyade Q • ırnladeli:k yapmıyor, sade yavrucagını 
korkutan Alman denizaltıları idi. Bu crezdiriyordu. 

• o . 
Yüzden, hatta Büyük Harbin galibleri, ,,. Uzviyetin şahsi müvazcneyi temın 
Almanyayı uzun müddet denizaltı yap. J için nice gayretleri uzlaştırmıya çalış-
maktan men bile ettiler. 1:3~ yasak 1935 ~ tığı bir hayat devresin?e, yürü~7k gi. 
~~~dar uzadı. ~u sene ı~ı~d: Alman- mış olınası ve gene ayni gemi kaburga- tesiri ortadan kalkar ... Bu yüzden, tel- bi çocukta esas olan ~ır e~zersızı tam 
İnqı.lız an_la~ası1e kendısını serbest larının su altı isabetlerine karşı kuv • siz müşkülatı bertaraf edilmedikçe, de • ;nanaı;i1e yerine getırmemn bundan 
hu1an (Hıtler) Almanyası te'h-rar bal- . . . nizaltılar pek güçlükle bir arada kulla- başka yolu yoktur. ~ 
Yo ld d · b' h l' de ·z vetlendırılmiş olması vardır. .. . h 1 ki za sarı ı ve enıze ır ay ı nı - . . . nılabileceklerdir. Te.şekkülu memeli ayvan arının - yardımcı olacak ergin; !kendi hedefini, 
altı indirdi. Gazete ve ecnebi yıllık - Gerek aktıf ve gerek passıf vasıtalar G •1 . dikk uka t" nin eşi olmakla beraber insan; onlar • kendi ahengini bir vana bırakmalıdır 
!a d k h ad' b d'ah k d·ı · · h b · · d .. tenni~ cmı erın şayanı at m vemc ı .. .. d ,, · r a o una'l? av ıse nazaran, u ~e- a en ı ennı aıı ıçın e gos "- . . . . dan farklı olarak iki ayak ustun e Bir yaz Napolide genç bir karı koca 
!lliler gene Ingiltereye karşı hazırlan- Jerdir. İlk zamanlarda fevkalade mu - Harb~ Umurn.ıde Alma~. ~~mıl.erınm •ürür. Maymunun bile kollan uzun • tanı.dun. Bir buçuk yaşında bir bebek-
lllakt d . h b su altı ısabetlerıne karşı buyuk bır mu- ~ .. d . .. . . 

a ır. vaffark olan Alman denızaltı1arı, ar k t .. t dikl . .. ··ıd" y dur Yürurken ayaklarına yar ımcı o- len vardı. Hergun bır kılometre uzak. 
Haz.ırhldar arasında fark sonlarına doğru iş göremez hale gel - aveme g~~ :r .. erı goru ~· avt\: lar;k kullanabfür. İki ayak üstünde tan plaja gidip geli)orlardı. Bu yoldan 

Bu teknelerin İngiltereye 'knrşı- ha- misti. Hatta 1918 de, eışağı yukarı, cep. zumul~un a ıgıduç yta:~_sa r~gmen sad ı- ;,üvazene kurmıya mecbur olan yalnız araba geçeI!1ezdi Çocuklarını mutlaka 
ıırlanması tabi! bir kevfiyettir Ancak • d men ımana av et e tıgı ve uç sene e- · h " t · 
de . .. .. " ·. . . heye giden gemiler lbir daha av et e. vamlı iş gördüğü malumdur Cihan :nsand-r. Memeli ayvanıar çapras derlize götürmelk. istiyen ~nç anne, ba-
bı~ızaltıl~~ın . ~~:b~ h H~:b d ~?ı~d~n demiyorlardı. deniz !kuvvetleri alınan bu de;sten fev- duran avak1arını ata ata yürürler. Bu ha ona ayak uyduru) orlardı. . Çocuk 
,_n anışı ı e,dısbı .. ~k ,:.r ıfn ke ı1 u k. Bugu··nc gelince, yukarıya sıralanan kalade istifade etmiş1erdir Zannede sayede vücudl-eri daima iki avaklarına yo'da arasıra duruyor, bir çiçek kopa-
&.<t ışı arasın u uyu -uır ar o aca - · · - y·· ·· · mn deı;teği ise 
tır bu fıletler o kadar terakki ve inkişaf rim son senelerde 35,000 ton olarak va. dayanır. uru ven ınsa .. 

1 
.. w _ k' rı\ or, otların arasında oturuyor, geçen 

Büvük Harbde Almanlar İngiltere • etmiştir ki, denizaltı harbine karar ve- pılan hat gemileri arasında böyle y; - ~<>k ayr.ktır. ;abiat bu bguç uguktsedv ı havvan1ara uzun uzun bakıyordu. Bir 
. l k . . t~bii ve şahsı gayretle aşarma a ır. k l b" kt ,_ d h l nın, bes büyük Okyanusa yayılmış bu- ren bir deniz .kuvveti % 80 zayiatı göze ra ara mu avemet edemıyecek gemı . ·ere ot ıyan ır eşe en o 'l\a ar oş an. 

lunan, ticnf€'tini darbelemek istemis • almadan bir muvaffakiyet düşünemez. yoktur. Çocuğun, yürüyüşünü miıke;nmel - mıstı ki tam bir çeyrek sevretti. Anne 
lerdj. Bu maksad ugruw nda ellerinde D · lt 1 kullanma tarz.lan Bu mukavemet karşısında denizaltı- }eı;;tirebilmesi için, yürümesi 1.azım~ır. baba onu •kendi haline bırakıyorlar, o-

cnıza ı ann . b.. ük ' · getııt"'n ılk .. .. 
rnevcud ve günden güne artmakta bu- D . 1t il . . 1t .. tl Jar sırasile şu müşkülatı hissetmekte _ AL1f'ye en uy neş eyıı . . nunla yuruyor, onunla duruyorlardı. 
[unan denizaltaları bütün <lenizlere . enıza ı .g~ e~ ~ a l! sura e- dlrler: . adım; ta biatin haki~i. bi: zafendır .. Bu Bu sayede ~ocuk o bir kilometreli&t yo. 
tnünferiden yaydılar. Nihayet bu ge - ~ı, .on~arın .?ı ış _go~esınde ba~lıca 1 - Büyük gemilerin, denizaltılara ilk adım hayatın bırıncı yıl pa~aJ~~ı lu ~.ıiç bir yorgunluk duymadan gidip 
nıiler İngiliz ticaret gıemilerini yaka- a~·ıl~ır. Muterakki den:z devlet~en bu hedef olmama·k için, zikzak gitmeleri ikinci yıl~ ~evreder. Ve. h:reketsız ı • gelıyordu. 
~ıyacaklar ve batıracaklardı. suratı arttıramadı'klar.ı ıçin, denızaltı • dolayısile onların hızlarını tayin etmek, sanın yerını tutacak. ~ktıf ~~s.anın do .. - Bunda bile «kapris» ten bahseden :m • 
. Gerce düşmanı, bil'umum ticaretini ları toplu o1ara'k kullanmak istemek • hangi istikamete gittiklerini tahmin ğusunu müjdel~r. Fızı~oloJının neşvu- neler var. Meseıa bir kadın bana kü. 
llnha suret'ile, mağ'ru-b etmek <leniz tedirler. !Yani bir kısım denizaltılar, etmek... nemaya bir dehl saydıgı bu adımla ÇO· çük kızının «kapris»lerinden şövle derd 
harbinin hususiVt-t.leri11dan biır tane_., ilerde bulunarak, düşmanın gelmekte Bu iıı denizaltılarda aletle değil göz cuğa yepyeni bir hayat ~çılır .. ~~ or~~- yandı: cÇocuk daha yarım yamalak vü. 
sitlir. Ancak ticaret har-bile muvaffa- ile tayi~ edilmekte ve binaenaleyh dai. ya cg<>cuk ekzers~~i~ ~~~.ılene:~i ı: ~: riivordu. Ne zaman bir merdiven görse 
kiyet çok uzun zamanda istihsal edile- ma hatayı mucib olan bir haldedir. mesele çıkar: Yuruyuş~n Y'. h bağırıp çağırıyor, kucakta indirili11ken 
bn· .. es· uzun ekzersızlere yam şa d d • . . . 

ır. ı _ Büyük gemilerin çok büyük bir muvazen ı • BT . . k' 0 _ e a <'la sınır buhranları P,eçıriyordu . 
. S<i')n l"Ünle-r<le ga1.etelerde her;hangi hızla gitmeleri dolayısile, denLzaltları si gayretlere baglıdır. ı.~r~nız ı .ç HPrhalde bir çocuğun merdiven gorur 

bır \ 1d rım harbi mevzuubahs olmak- \ toroilini atacak bir mevkie getirme. c11k yürümiye cesur ve onune ~eçıl - örmez ağlaması, heyecanlanması man-
tadır Binaena eyh ticaret harbinin, Bu iş her zaman mümkün olmaz. D·~~ mez bir ~amle ile . başl~r .. ve ınad~ ık ız c;eydi. Bu bir tesadüf olsa gerok-
\'Uknr ki selx'b1erden ötürü, yıldır m nizaltıların düşmenı gördüğü ve fak t iJer1er. Adeta, tehlıke'~e:ı hıçe say~r. ti. Yob,a kendisi m· görüşünde yanıl. 
harb·ıc tezad teşkil edeceği aş~ar. o1a- ona yetişemediği için b"r muvaffa~: ılPri atılan bir aske:, ~bı ... Bunun ı~ın- mıştı?» 
tak mevdana çıkar. Şu halde 1stıkbal t kazanamadığı çok vakidir. ·~ir ki ergin; onu, onune engeller ~ 1 - Mesele açıkbr; Çocuk merdivenleri 
harblerinde denizaltılam düşmanı ti.ı ye3 B' ''k' t .1 .1 d" b t ğarak, h"mayeye çal~ır. Bacak~arı tıyalnız basına» çıkıp inmek i tiyordu. 
careı (!emi -er'ni imha vazifesile değil, k~ kı; 1 ı ı::a_~ığıı ~· uşm~ıh ~ .~r- çoktan kuvvetlendiği halde onu par • Bu etrafı destekli, her adım nda bir o-
İnmljz harb cremiJerini batırmak üzere ~a ~mı~ı.aını 0 b' ıandaınkuaelnlaa ey k u - maklık"ar arkasında tutar, arabada t k · 1 'd h" ·· h h ..,. ."'. . tun 51 ct.ıı arını ır nma zo. r ın-aca ) en o an geçı ; ona ıç şup e. 

arf' ~te getırılecektır. hapseder. siz, minimini ayaklaı ının otlar ara • 
Bu iş kolay bir vazife midir? ru. . lerl 'tmi . Buna mukabil ~rümiye çııkıidığı sında kaybolduğu, küçücük ellerinin 

Araba A1manların yaptığı veya ya • ~lm~nlar teknıkte i gı ş bı: vakit çocuk büyüğe uyrnıya mrobur • tutunacak bir yer bulamad v 1 o geniş 
JlaC'aöı (100) kadar gemi bu işi başa- millettıı. Fakat onla.n~ bu m~l~lcrı dur kırlardan daha hoş görünüyordu. Yazık 
1' bT . ., B al b k · · halletmiş olmaları ıhtirnal dahılınde · a ı ır mı. u su e ~va verme ıçın V• • d . lt 1 h rib ZavaHının bacakları tosadır. Daha ki, kucakta, ara'bada dolaştırılmıyan 
gerc.>-'k deniza1tıların ve gerek deniza1- d~gıd~r. Herha~de eıuza 1 

ar, a ge- uzun yürüyüşlere alışılmamıştır. Büyük çocuğun serbest serbest gezebileceği 
lılar(I karşı icad edilen silahların, Bü- mılennl emnıyetle batıracak kudret · ··mru··nu·· bu işlere vermiş bir mü- biricik yer o kırlardı. .. h .. lmi d w.11 rd' ınsan -o 
Y~k Harbden sonra geçirı:ıiş olduğu Torp'l yiyen bir ticaret gemisi ve kifayete enudez ge ş t• egıt ~ ı~: tehassıs, bir mürebbiye de olsa- bunu Açık havada merdiven; çocuğun do-
sa ar1tı mukayese etmek lazımdır. Onlar istikbalde gene ıcare ar 1 d" .. . Kendi yürüyüşünün ahen _ .vamıyacağF bir eğlence yeridir. İner, 

Denizaltıların en zayif tarafı su a1 - o~duğunu hatier ~er, diğerleri sahasında muvaffakiyet· kazanacaklar. ~ş~;~tirmez. Ç'.ocuğun arabasını çıkar, oturur, kayar. Engeller arasma 
~nda.~ pek az bir h~zl.ı iş görebilme~e~ de, aldıkları haberlere göre dilşma~a dır. ~:;hangi bir :meyva arabası gibi- gi- ~.ri~ ç~~a?.ilen, .tehlikelerden saikınan, 
e rııvet rnesafe1erımn az oluşu ıdı. taarruz edecekler Dı'öıı-r bazı: bilyuk F. L d •. d v • ted .... h l 't V •urlu turlu nakıl vasıtalarının arasın-

b •• • 20 ... . o-· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ecL>.gı yere ogru ıs ıgı ız a l er. e 
ouyıik Harbden sonra ( ) sene ................. '" " 
. . . şu . . devletlerde denizaltıları tayyarelerle Bir çocuk arkadaşmm ancak oraya .mesela. bir patka, bir hah. da koşan hatta onlara asılan sokak ÇO-
lÇında tekn~lerın bu derdlen halledıle- . . tu . b cu~ı: yüksek tabakanın korkak, hare-
lllıedi Gemilerin her ne kadar su üstü bırlıkte kullanmaktadırlar; tayyareler kolunu çıkardı çeye- varınca o ru:, yavruyu ara a • k t . b' 1 h t bel gw dan 
.. d" h b · ..1~ ~ leri t d n çıkarır geiinmııve bırakır e sız ınaena ey em çocu un ' 

StiraflPri (24) e vfısıl olmuş ise de de- uşmanı a er venyor, Ulger aar- a ' " · k d kt B · ı· i fla _ 
· ed' . H bel' ad da otuıran ı O ya..ııarında B'"t'' b n d v •• ne a ar uza ır. u ıç ıma sını r 

nızin içindeki sürat normal (5) mili ruz ııor... ey 1 a ~ ~ un unıar a gaye, ço~ugun vu - dan hicbiri çocuqun inki afına el uzat. 
Yuk . ı· B h 1 d . 1 Fa'kat bulunan her iki çare de, henüz Rıdvan adında bir çocuk arkadaşı Ha- cudu, nebati, hayati ve harıc'i tehlike- d ··ıd· B" . onu erP:inin tehlike 

ar1 ~eçememış ır. u a enıza - kl' .1 narken kavga et d k k d A 1 'h . mıs egı ır: ın -
tılann bugün'kü sakatlığını göstermek. sadra şifa verecek bi~ halde değildir. ri . ıya ~ e oyun oy . • ler en o:uma. aygusu ur. sı ı ~ı- lerle dolu, avkırı muhitinde başı boş 
tedir. Zira her iki meseledtı telsiz tel afın mı~erdır. Kavga sırasında Harilklııya ~3~ların -ıç ~ayatı~ın kuruluşuna aıd b•rakmı-"?• öbürü onu bu mihit n tehli. 

D . . . . ~ . Rıdvanın sol kolunu çıkarmış ve ço - ;htıyacların-bır yerı yoktur. . A-. k k d'l k 
n zaltılara karşı bulunan vasıta - daha ziyade inkişaf etmesıne baglı bır k h ta "'ald~.,.....,...+-..,. Harı'klı' B' b uk "k' d ki k , .1 lerınden •Kurtarma ma ·sa ı e oru -J.,_ . ( 'f ( ,_ 'f) cu as neye .P :.ı..u~v.u· - ır uç • ı ı yaşın a çocu .... , o- 11 . h t . t• 

"4 a elınce, bunları passı ), al\.tı iştir Bugün deniza1tıların suyun altın- k 1 şt~r -
1 

-" 
1 

.. .. b'llı ,. _ 1 vucu en11c enn arasına apse mış ır. di · 1 ı·a· Akt'f tedb' 1 · ya ya a anını • · metre eı'.e yo y'l:lruye 111'r. L".\l:)ı ması ............................................................. . 
)e muta ea etme ı ır. ı ır er da bulundukları zamanda telsiz mu - . amel _,__.ı~ de d'' ·· ld k ·· l d b'l' · M B ·ı · b'' . . Bır e .uıııı;a~vcn n uşup o u ·ça guç yer er en geçe ı ır. er. ir ı ıtıyara oto us çarptı 

~;~ a~ında 20 senelık terakkıyat şun - ha beresi yapamam~k:S ve su üst~ine yaralandı diven çıkabilir. Yalnız maksadı bizden Divanyolunda Firuza • a camisi ö • 
r. çıkmak mecburiyetim lhlssetmektedır • Evvelki gece Ahırkapı boya fabrika- başkadır. Bizim harici bir hedefimiz nünden geçen 61 yaşlarında Rıza a _ 

a - Su bombaları. l B" 1 b' . d d h .. 'lk d Do d • 'd . O b n· ~ . er. oy e ır ıca varsa a, enuz 1 sında çalışan ameleden Sattlım.ş, su var 11'· s ogru ona gı enz. ; uzuv. dında bir ihtiyar, şoför Mehmedin i • 
- ınleme i:tlctlcn. .. 1 · i dıgvından emniyet ka · v • 1 ı. · · ·· ·· B' 1 h d · d k. 3450 c _ Denizaltı mania ağlan.. gun erın yaşa ' • kazanına bakmak üzere çıktıgı merdi- !arını lŞ etme!\. .çın yurur. ınaena ey aresın e ı sayılı Kurtu'uş _ Be-

d _ Torpiller. zanmış bir muhabere sistemi değildir. venden düşmüş, başından ve belinden ~ayesi kendi kendinin teşekkülün~ yazıd otobüsü çarpmıştır. 

T g"zet,-mes· Malfi.rn olduğu üzere denizaltı bir yaralanmıştır, vardımdır. Hareketleri ağırdır. Henüz Başından yaralanan Rıza, tedavi al-... - ayyare o ~ ı. . . .. . . vl •• 

Pa ü vasıtalar meyanında da su ÜS- baskın sılahıclır. O su üstune çıkıp ken. Yaralı amele tcdavı altına alınmış- hır ahenge 'kavuşamarmştır. Etrafıın. tına alının!§, suçlu §Ofor yakalanmış • 
tü iemilıeri süratlerınin fevkalade art- dini bir defa belil etti mi. artık baskın tır. rfaki şeyler onu çeker. Ona bu sırada tır. 
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EylUl 1 _, 

Danziğin. tari C::ZiRAAT::J 
Keten islah istasyonu 

1918 gılı ile 1939 yılı arasında 
olup biten hô.diseler 

r··························:···························································································· 
i Kandırada Ziraat Vekaleti tarafından bir keten ıslah istasyonu kurul• 
i maaına karar verilmesi klJylü arasında büyük bir alaka uyandırmııtır. 

l
Çünkü Türkiyenin en iyi keteniııi yetiıtiren bu mıntaka çok çabuk 

..... :~-~-~:..:::::.~: .. :~.~~~~=~=-.:~'.:~~~:~'.~:.::~::::.:.~:.::::::::: 1918 _ Bu yılın Birincltefrininde 1 
Danzig fQhrlnde ikamet 

eylemekte olan eıi.i aileler, yeni Lehiı .. 
tan :hükOmetine mtlro.oaat ederek ıehrin 
müstakil Lehistana baflanmuını taleb 
eylem.ifl-erd.ir. 

1919 _ 19 İkinolklnunda intiha· 
bat yapılıyor. Leh aleyh. 

tarları 90,000 reye kal'fl 14,000 rıy al .. 
mışlardır. Bu intihabat üzerme Berlin 
ortaya atılarak ıehrin bitaraflığını talcb 
eylemiştir. 

191P Nisan ayında Para sulh 
\. - konferansında Cambor. 

komisyonu kat'! olarak Danzig §ehrinın 
Lehistana raptedilme3ına karar vermiş· 
tir. 

1919 _ 18 Nisanda ieı dörtler 
mecHsi Cambon komisyo. 

nunun kararını yenıden müzakere ~de .. 
rek Danzig şehrinin cserbest bır ıehir> 
olmasını kararla~tırmıştır. 

1919 Bu yılın 28 Haziranınd9 
- Versay muahedesi imzala· 

nıyor. Muahedenin 100 üncü maddesi 
Danzige aiddir. Müttefik beı devlet ara. 
sından seçileceK CJlan bir komisyon Dan
zigin hududunu tayın edecektir. 

192 O Versay muahedesinin 
- 104 üncü maddesini ta1bi. 

ikan Pariste hir Leh • Danzig komisyonu 
toplanarak serbe.st şehrin statüstlnü 
tayin eylemiştir. Dnnzig serbest bir şe .. 
hi:r olarak knlacaktır. Burada cCemiyeti 
Alkvamıt ın idaresi hakim olacaktır. Ce
miyeti Akvamı bir komiser temsil eyt. 
yecektir. Danz.ıgın mil :iafaası Leh ordu .. 
suna ihavale edllrniştır. Danzigiı:. harıç· 

teki haklan Varşova tarafından muha. 
faza edilecektir ve burası bfr ticaret san .. 
cağı olacaktır. Şehir Ll'h gümrilk idare· 
Zn.ln ikontrolU altına vazedılıniş~ir. Vis.. 
tül nehri serbest kalmıştır. 

192 O _ Ağustos ayında Danz!g bir 
kanunu esas·ye malik ol. 

muştur. Bir de 72 azadan mlirekkcb 
meclisi meb'usanı vardır. Senato mecli. 
li meb'u.san tara!mdan intıhab edilir. 

Yazan: Tarımman 
Memleketimiz için çok hayLI'lı bir zaman harcıyabHeceği «eldeki para i. 

teşebbüsün arifesinde bulunuyoruz: le:» bir tutuyordu. 
Haber verildiğine göre Ziraat _Yekale- Ketenden yapı-lan dokumaların gü • 
ti, Kandırada bir «Keten ıslah istasyo- zel ve sağlam oluşu, yeryüzündeki itf;. 
nu:ı. açıhnasını kararlaştırmış ve mü • barını eksiltmediği gibi, boya sanayi • 
tehassıslarını göndererek yerini tayin inin de (Beziryağı) ndan daha elve • 
ettirmiştir. Yakında seçilen yerin is • iişli bir boya yağı bulamayışı, keten 
timlaki tamamlanacak ve gereken bi • ziraatini her tarafta emniyetli bir ha• 
naların inşasına ba.şlanacaktır. le getirmiş ve daima teşvik etmiştir, 

Türkiyenin en ehemmiyetli keten Pamuklu dokumalar ın rekabeti mev • 
bölgelerinden biri -ve belki de ti · zuubahs olan memleketlerde, bilhassa 
rincisi--:- olan Kandıra~.a bö~le bir mü- bu ikinci cihet keten ziraati için mü .. 
essesen~ ~ru~asr~. ş.~phesız . . yalnız kemmel bir garanti teşkil etmeıktedi~ 
0 çevre ıçın degıl; butun yurd ıçın pek T " k' _..:ı b .. · t'h ı d 'l kt"' ur ıyo.:."Ue ugun ıs ı sa e ı me '9 

:kıymetli bir hareket olacaktır. . . olan keten lifi, gerek mlkdar ve gerelC 
Kandıra ve civarını gezenl'er bıhr k J'te 't'b ·ı b" "k t bl d k 

~ ... 
1

.. .. "nh k a ı ı ı an e uyu çapa r o u • 
b. _ _ _ ki, 0 tarafın r..oy usu mu asıran e • f b 'k t . . . kl!.-

Dani.::ğltı uı-aktan ır gorllnu.şu . d'.. 'b' ı. ma a rı ·asın1n esısıne ım wı ver • 
. . . ten dokumalnrım gıy ıgı gr ı. yeme!\.- . A k · · f · k 

192 3 - Bir Uman meclisinin ibda- mensub meb'uslar tevkif edllıyor. Bu su. . b" ük 0. kse . tl be • mıyor. nca ıyı evsa ta ve yeten aı 
sı btr Leh • Danzig mua. retle Naziler Danzig meclisinde ak.seriye. h~rın~e ~il uy z· ır te h nye e dar istihsal yapabildiğimiz gün böyl4 

'-l ti kazanıyorlar. zıryagı anır. (,_ıraa) sa tahasın~ yda.
1
- hir seın d~ünmek kabil olacaktır. ŞiIIl) 

hedesi aktedilm~ir. Bu meclıs on 11 r a- rısından fazlası 11\.eten e sıs e ı - .. ~ "· .. . d d 
1 1

• 
zaya maliktir. 1937 Şubatta Almanya Lehis· . d k" 1.. .. . . . dıkı halde uzerın e uru ması azım 

- tana müracaat ederek n:~ş .. olu~; ~an ıra b oy .~zdsu gteçı1?"ınıtn gelen nokta, sadece fazla ve iyi lif v& 
Be§i Leh. beti Danziglidir. Bır de İs.. buyuk bır '1\.ısmını u yu en emm e • . . k . . lb ~ 

viçreli reisi vardır. Bu meclisin emrınde Danzig şehrinde Alman hakimiyetinin mektedir. Zirai mahsulleri Kandiraya ren . ~?1Ier~~. ~·e~le :~ı;nıze ce . 
400 mevcudlu bir polis kuvveti bulun. tesisini teklif eylE>.miştir. dah 'dli ı ç ak.kale tamımı 1 e oyu ezg arının verı • 

9 
, bakarak a Ç€i1 ° an an .. ' mini artırmaktır. İleride istihsa1Atımı1 

maktadır. 1 37 Mayısta muhalif mebus. Tekirdağ, İnebolu, taraflarında da koy k ,~t d" 1. ikd 't'b .1 - . . . an ece uze ıp m ar ı ı an e ye • 

1932 -
Bu yılın '3 Haziranında ları hapsetmek suretıl< lünün en güvendiği mahsul (ıketen to.. t k t . :ı... 1 lb t b' k ten . . er er eyı 'uu unca, e e ır e 
ilk defa olarak Almanya onları ortadan kaldırmış olan Naziler oı:r humu) dur. .. k k d i lm k . . .. sanayı1 urma a yers z o ıyaca • 

Danzigin sükt1netini ihlll edıyor. Lima- Naz.ı senatosu teşkıl ederek ona dort se. Filhaki~a buğdayın beş kuruşa sa • t 
na hatb gemileri gönderiyor. Mtlhim bir nelik bir devre hahieyıemiş!erdir. tılamad1ğı zamanlar, keten tohumu da ır. 

939 H·•ı .. 1934 ah d . ı·ma 8.ıo kuruca müşteri bulmuştur. Keten ziraatimizin tohum istihsal 
hadise vu'kua gehyor. 1 ı. e... • mu e esım '.i • • • tarafı ise böyle bir zamanla mukav • 

1934 _ İki yıl sonra Kanunusani iesheylemiştir. Birçok rakib memlekeftlendnak tesınkne ved değildir: Eldeki istatistikler ~oıı 

1939 
rağmen, son yıllar zarın a sama • v • 

ayınd~ cstatüko> yu mu- Bu yılın Hazı_ranında Dan. 'h tt' w. • h ul,.o.n'n başın yıHar zarfında •keten tohumu ıstihsn '" . • . sızın ı raç e ıgımız ma s h:. • • 

hafaza eylemek üzere Almanya ile Le.. zıgde Nazı faalıyetı art· d 1keten tohumu gelmektedir. Dış pi • Jimizin birteviye artmasına rağmen, 
histan arasında on senelik bır muahed~ mu: bulunuyor a h' d ı· · d k Im d ğı dahili 

----s • yasanın bu istekli hAli, içer<ieki satı~ - . ıç. ~ e ırnız e a a ı nı ve 
aktediliyor. - 19 39 t hl-kt t k t n _ 28 Hazır~ndn V~rs~y mtl. iara da tesir ettiğinden, köylümüz ke. ıs ı a en ar an ısmını mun azama 

1936 _ Martta Hitler Almanyada ahedesınm ymnıncı senet ten tohumuna ötedenberi .:geçer ak • !'attığımızı gösteriyor: 
mecburt askerlik hizmeti. devriyesidir. Danz;g şdhrine d!Srt b'.n çe> gözil'e bakmıştır. İstihsal İhracat 

ni ihdas eylemiftir. Muahedeler hilafına seyyah gelerek şehri askeri işgal altına Hiç unutmam; Kandıralı bir köylü, Kental Kental 
olarak, Alman erkAnıharbiyesi Danzigde almışlardır. konuşmamız esnasında: c ... aınına biraz 932 de 48300 22300 

asker toplamaktadır. 1939 _ Temmuzda seri bir sure~ paraya ihtiyacın olacak!» deyişime, ga 933 > 69200 22600 

19 3 R _ 19 T<:?mmuzda ise nasyonal te Danzlg askerıleştiril- yet ta bil bir eda ile: cAm'barda keten 9 34 > 5 2000 2 7000 
U sosyalistler Danzig kanu, mektedir. Hava müdaiaas\ tertibatı alın. tohumu var ya?• cevabını vermişti. De 935 > 60900 15800 

nu esasisini lağvediyorlar. Muhalefete <De.vamı 10 uncu saybılia) mek cAınbardaki tohum» u, istediği (Devamı 12 nci 90yfada) 
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Sayfa 9 

(Sil\TEM.&) 
Yeni yllın sinema 

ylldızları kimlerdir? 
[Halid Fahri Ozansoy Kazım Nami Duru'ya cevab veriyor] Holivudun meşhur sinema gıldızlarından birinin iddia-

. · tj ' jt _,_~_.,_. -"fl teessüfle itLAret edil. ıına göre büyüle gıldı~/ardan Carole lombard, Joan cllerkesln mak.5udu bır amma rıvaye ırmı=ıliil.Aı .c.a arına r- . _ • • 

muhtelit• mısraımn sade tonu kadar a. mektedir. Yalnız üstadın, yukarıda istın. Craw/ord, Mgrna log şohretlerını lcagbedıce/cler 
çık ve d<>iru fikrine bır kere daha insn. sah ettiğim parçanın son ctlmlesine dık. 
~. Çün]ri} çoğumuzun yazı ağabey;miz katlerlni ÇP.kmek isterim. Ana ,yurdu E'. 

Klzım Nami Duru'nun bana cSon Pos. serle.rinde yqatacak olan san tkArlarm 
ta> da verdill uzunca cevab kar~ısında göııgü ve bilgileri ile mütenasib bir teş. 
başka türlü düşünmeme imkan yoktu. vik görmeleri lüzumu kaydolunuyor. Bu. 

Mesele şudur: Ustad, Varlık mecmua. rada teessürle kaydedeyi~ kı (bunu ~A-
sında bir makale yazdı. Bu makalesinde zım Nami Duru da tasdık edecekler~r) 
Rus edebiyatının son devre kadar geçir. bizde edebi bir eser, bilha~sa roman ° u. 
diği tekamül safhalarını anlattı bu ede· yanların mühim bir ekserıyeti kozmopo .. 
biy.ıı.tın milll değerini ve ayni •zamanda lit mevzulardan h~l~ zevk ~lıp du:rnak. 
bu değerden ald\ğı beynelmilel kıymeti tadır. Bilhassa basıtı~~ ~asıtı aşk hık~~e. 

!eri onlara cazlb görunuyor. Bunun ıçın. 
tebarüz ettirdi. Buraya kadar gayet ma. gazete tefrikaları olsun, kitabcı came-
kul, muhakeme usul ve erkanı yo~unda ıkfınlan olsun, en ziyade Aşıkane (l) e. 
bir yazı. Ancak bu uzunca yazının sonun. serlere talibdirler. Hatta kitabcı biliyo. 
da apandis gibi bir il!ve var ki, burada. rum ki cromanmıza kadın ismi koyun, 
T.lirk edebiyatının böyle milli bir varlık yahud aşk filan diye ateşlı bır veya ö!r 
yaratamadığım, halbuki bunu biran ev- kaç kelimelik bir is:.m seçin, o .zaman 
vel yaratmağa meobur kaldığını bildiri. Kdzım Na~ Duru çok satarız. nasihatile muharrirlere akıl 
YQr. Hani dese ki, bir kısım yazıcıları. hocalığı bile etmektedir •. Anadoluyu, be-
mız, bilhassa türkçülük cereyanının baş- nim de özlediğim gibi, baitanbaşa dola. 
ladığmdanberi, başta biç şüphesiz Ziya şacak olan muharrirlerimiz sayısızdır, 
Gökalp, Mehmed Emin ve Öm~r Sey. yalnız gazetelerin bu İf için sadece mu. 
fettin olmak üzere, bu ıjıklı yolun yol. habir de.ğil, san'atkAr da tavzif etmeleri 
cusu olmUJlardır. Onların arkasından da !Azım geliyor. Bizim Türk yazıcılarının 
,alr, hikAyeci ve romancı bir hayli edib- bugün bile nasıl yarım kazançlarile an-
lerimiz mahant renkte eserler yaratmış_ cak günlerıni gün edebildiklerini ise üs. 
lardır, ancak bu kadarı kAfi değildir, da. tad KAzım Nami Duru hepimizden ziya. 
ha fazlası llzımdır. Eh. işte o makaleyi de demiyorum, fakat hepimiz kadar bi-
bu suretle istisnalar kaydederek kapat. lir. Herhalde iendileri, cbizim bağrı ya. 
mi{! olsalardı, ben de, derhal, tereddüd. nık Halid Fahri Ozansoy> demek.le, mes-
süz tasdik ederdim. Fakat sevgili müte- iektaşlanm namına duyduğum bu acıyı 
fekkirlmiz nedense be yuıyı bu şekilde anlatmak istemişlerdir. Hakikaten öyle-
bitirmediler. ihtımal makaleyi daha u. dir, üstad, bu cephede ben de sizin ka. 
zatmağa vakitleri yoktu, öyelce bağladı. dat" teessür duymaktayım. Matbuat ha. 
lar ve bağlayı§la, dilnkll: ve bugünkü yatında bu bağrı yanıkiık hepimizin es-
Türk edebiyatı, her türlü millt realiteden ki derdimizdir. 

ve bilhas..'8 KAzım Nami üstadımızın pek Şimdi üstadın müsaadesıle, bahsetti. 
haklı olarak her yazıdan bekledıklerı H ı·d F h · 0 ğim konferansımın gı, satırlarını da bu. 

a.ı a rı zmısoy s-
milli mevzuludan uzakta gibi. göründü. raya alıyorum: 
n- b d """ 1 d x. h " ·· t k d · · f d lı buluyo Ho!ivudun en yeni yıldularından Hedy I,,a lt!arr .Dt'n işte, unun 05,u 0 ma ısını, enuz muş ,ere avamzı ıçın ay ıa - cDiğer taraftan ilk defa olarak Me§-
kAti bir yekun kabanklıtı göstermese bi- rum: rutiyetten sonrll bir Reıad Nuri çıktı ve Holivudun en değerli mütehassısla - Larra Turner - Bundan bir sen~ 
le, milli mevzuda yazanlarımızın gene c ... Sonra şunu da itiraf edeyim ki, (Çalı:kuşu) ndak.i Feride'nin omuzunu 

51
_ nndan Anita Loos geçenlerde Ameri • evvel bir ~za deposunda çalışmakta l• 

bir haylice eserler vermiş bulundukları. edebiyatımız için hala anayurd, Ana • vadı ık.olundan dürterek onu Anadolu kan mecmualarından birinde bir rna - dl. Mickey Rooney ile birlikte (Aşk 
nı söyledim ve yazımın bır iki noktasında dolu bir muamma gibidir. Bu yurdun için~ sür® ve: •- Haydi kızını •• yürü kale yazmışbr. Pek büyük dedikoduya Andy Hardy'ye rastgeldi) adında bir 
sadece Ustada ufak bir sitemde bulun- san'at kapı1annı açm~lıyız. Baştanbaşa ana yurdun içine •• > dedi, böyle diyerek sebeb olan bu yazıya göre bugün bü • film çevirmiştir. Kızıl saçları, ve fm • 
dum. Maksadım, kendtlerıni daha vazıh Şarki ve Garbi AnadoJu, bütün t&bii de. onu kaptı, salıverdi. Akagündüzün, Ya. yük bir şöhreti hah buhınmakta olan dık renginde göderi vardır. 
olrnağa davetti. Nasıl ki oldular. yalnız korlan, iç ve dıf şehirler halkının bütün ıkub Kadrinin, Yesari Mahmudun, Sadri Joan Crawford, Myma Loy, Carole Loraine Day - GUzel bir esmer kız. 
kendileri de !:>enim fikrimi yanlış anla- hususiyetleri ile r0 man ve temaşa eserle. Ertemin bir kısmı roman ve hikayeleri de L-0mbard gibi yıldızlar yakında §Öh - dır. Tiyatro san'atkArlığile işe başla • 
ınak şartile ... Zira, öyle olmasa idi, bir rimiz içinde yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Anadoluda geçmektedir. Vakıa bunların retlerini kayıbedeceklerdir. Yerlerine mıt'."'fır. M. G. M. firması tarafından an-
.. rü · f """'n hı.tabil"" bana yurdu Niçin bizim ede:frvatımızda hala bır A- k ah··'..:ı gAl\TnA,.,._ nam-~..:ı bu i• 

8'U samım '""' ,. ... , ' - .J kahramanları Halice bakaraık cBar.'.lnı geçece Y UıU "'Y""-l5"" c..:u • gaj edilmi t' . •Se t M dden> fil. 
muzun içtimai, iktısadl, zirai kalkınma. dana yok? Niçin bir Vangölı.i yok? HattA d!.irrü siyah> görmüyorlar, fakat ne zi- lunan müstakbel yıoldızlar da fUnlar - . e ş ı~. rgen a 
aında tetkiki lhım gelen mevzuları tet- niçin henüz bir Karadeniz sahili romanı yanı var? Asırlarca ıztırah, sefalet ve ba. dır: mınde b84 rolu yapmJ.§tır. 
kfil< edip etmediğimı .sormazlardı. Köyle. bile yok? Bu mısalleri sonsuz çoğaltabi. kırnsızlık içınde bagn delik de§ik olmuı Larra Turner, Loraine Day, Ann She Patricia Morison - Bu kız Para • 
ri, fabrikalan gezdın mi, arıa yurdun şu liriz. Demek uluyor k:, ed9biyatımız bu. bir ıtoprağın ancak bugün Cümhuriyet ridon, Rita Johnson, Jo1nn Soyers, munt film şil'ketinin en güzel san'at • 
yerindeki ~ bayatı gördün mü, şu yurd. gün bile nihay~ Istanbu!, Ankara .. ~e şefkatile yaraları kapatılma~a çalışılan Lucile Ball, Patrlcia Morison, Mayone kArlarındandır. Ona cesrner sarışın> 
daşların vaziyetim yakından kavramak İ~~ir ~çinde dö~u:o .dola.şı!or. Butun bazı köylerim ve kasabalarını görüynT. Weaver, Vlrginia Grey, Arlen Whelan. lAkabı verilmiştir. Bu Jakaba sebeb se. 
arzusunu duydun mu, ne bileyım, daha Türk dıyarı bu uç şeım mıdır? Fransada lar. Yarın hiç şüphesiz bacalan bugü:ı Bu yıldızlardan yalnız biri sarışın • . . f ·'· 1~d l"ğ"di S 

1 
d e 

b . k d Marguerı"tte . sının evAa a e ı ı r. aç arı a n v • böyle bir takım ç.>k doğru ve tetkiki 18- genç ır ~ ın romanc~, .. 'bUlutlara değmeğe b~lıyan fabrıkalnn- dır. 
zım levhaların, mılli hayat membalarının Louvet Parısten kalktı, biltun Fransamn mızı ve bunların işçilerini, tarlalarında. Ann SMridan belki tanının~ san - ine az rastgelinenlerdendir. 
içinden geçtin mi tarzında suaUer .•. Fa. dağ köylerini sene!erce gezdi ve avde- ki çiftçiler gibi gôrmeğe alışacaklar. HA. atkArdır. Şimdiye kadar birkaç film Virginia Grey - Sinema muhitinde 
kat tuhafı JU ki, bütün bu ı;uallere mu. tinde Malcfice isimli bir eser yazdı. Ha. sılı şimdiki edebiyatçılarımızın görüşleri çevirmi~tir~ dünyaya gelmiştir. Babası film kum • 
hatab olacak ben değildım. Çünkü,. mılli rıkulade güzel bir roman... Bilhassa ve g5sterişleri biJe, ne kadar da eksik ol- İsimlerini saydığımız diğer ikızlar ta. panyası müdürü idi. 
edebiyaturuzın bu mevzulardan tamami- Fransa dağ köylerindeki halkın hurafe. sa, edebiyatımıza yarın için gene iyi bir nınrnış değildirler. Fakat bunların pek Rita Johnson _ Esmer, güzel bir 
le uzakta kalmış oldu~una Kazım .Nami ler içinde nasıl çırpındığını ve batıl itı- müjdedir diyebilirım.ı vakında, hattA bu mevsimde ~hret ka- kızdır. Sinemaya radyodan gelmiştir. 
üstadımız gibi inanmamakla beraber, e. kadlarla bütün b;r köyün nasıl periş:ın İstinsahları burada kesiyorum. Görü. ~anacak1arı muhakkak sayılmaktadır. Arlen Whelen - Esmerdir, manikür 
debiyatımızın bu yolda ancak çok eksjk olduğunu anı.attı, tasvir etti. Bu eserde, yorsunuz ya, Kazun Nami ağabeyim, Şimdi bu yeni san'aıtkArlar hakkın • clilük yapanken Fox kumpanyasına in. 
bir levha çizebıldiğiru ben de kendıleri ilmin ve medeniyetin tekamül ettiği bir sanki sizin isabetli fikirlerinizden başka da malOmat vereyim: tisab eylemiştir. 
kadar her zaman tasdikten geri durma. memleket köylüsü için ibret verecek bir fi.kirler besliyormu~um gibi bana irad et. ~~ 
ml§tım. Fakat eksiğin tamamlanması i- tezad te.şkil eden bu tahlil. insanı şaşır. tiğiniz .suallere şwım namına hiçbir su
çin bu yola hız venlmesi ıddinsı 1nşkn. tacak mahiyettedir. Acaba buna benzer retle mahal yoktur. Ben onları sizin bu 
dır, topyekö.n edebiyatmıız bu mevz:ıla. mevzular, bilhassa Şarki AnadoJu köyle. makalenizden çok daha evvel söylemiş 
ra hiç yanapn&mıştır iddiası başka! İ.şfe rinde az mıdır? ve yazmış bulunuyorum. O halde, tekrar 

Sonja Henia takdirkar
larından neler çekiyor? 

Hollvudda yıldızlar 
nasıl e~Uanirler? •.• 

KAzım Nami Duru iie birleştiğimiz ve «Demek ki, ilk iş, memleketi içti • ediyorum, aramızdaki fikir ıhtilAfı, sa. Dünya patinaj şampiyonlu~dan sinema Holivud'da akşamlan san'atkArlann h19 
ayrıldıllı-unız ct"hetler bu noktalardad, ... mai bakışla edebi sahada da tanunak dece, sı'zin ilk yazınızda toptan fnkir edi. yıldızlıRına geçen Te bu san'atında fevka • canları sıkılmaz. Toplandıkları yerlerde mu-

6 .... ilde yükselen ve büyük takdirler kazanan h kk k 
1 1 1 

i 
1 Esasta ise birleşiyorua demektir. Hatta ve tanıtmak işidir. Büyük Har'bdenberi Ş'iniz, .benim ise AnadoJuyu ve milU mev- güzel isveçll SonJa B enie'ye bugün Ame- a a ç er nde blr şakacı, b r a aycı bu -

bu birleşmemizi daha kuvvetle tcv~ik mcmleiketin sınırlarını dolaşmıi ve aş- zuları yaşatan ve yaratan bir kısım mu. rlkalılar A.deta tapınmaktadırlar. Bir ttyat- lunur. 
için, daha birkaç ay evvel çıkını§ lılan mış ve İstiklfil Savaşında yurdun her harrirlerimizin mevcudiyetim kabul edi. ro sahnesinde cnumara... yapacak oldu~u İçlerinden birkaçının hususiyeUer1nl Jn,_ 
bir kitaba alınan bir konferansımı kendi- toprağını kan ve ateş seli içinde karış şimdir. Nasıl ki Varlık'takı makalenizin takdirde tiyatro Meta hücuma uğramak - saca anlatalım: 

.. . . d b d. tadır. Bundan pek az evvel Amerikanın ıar-
line işaret ederim. Bu kitab, Mehmeıi karış gezmiş olan Turk münevveri, Tüık bu ihrnalını .S~n Posdt~~ 

1
at· ~na0vrterdı- kında, bir şehirde rol yaparken başına şu Joan Crawford, ba~t mualllmellği yap -

Behçet Yazar'ın cEdebiyatçılarımız ve san'atkarı artık eserini bu yolda yarat. ğmiz cevabda sız de uze t ınız. a a vak'a gelmiştir: maktan zevk almaktadır. Son dansların fi· 

Türk Edebiyatı> isimli büyük hacimdeki makla mükelleftir. Bunun için de onda ihtil§.f mevzuu da kalmamış oldu. Buna 0 akşam hava çok serin olduğundan Son ııürlerlni hemen tatbik eder ve lııtiyene de 
~ridir, benim konferansımın sureti de görgü ve bil~, bizden de te§vik ]Azım. ikimiz de memnun olmalıyız ianırım. ja sırtına çok kıymetli bir kürk pelerin ge- öğretir. 
kitabın 152 •nci sayfasından başlıyarak dır.» Şimdi bana sorduğunuz suallerden çirmişti. Pelerinin ü?ıerlne de bir demet güı Melvyn Douglas, hem usta bir plyanl.stt1r, 
162 nci sayfasında nihayet bulmaktadır. Bu fikirler daha böyle devam edip git- yalnız birisine cevab vermeden geçemj. illştirm~tl. Tiyatroda rol yaptıktan sonra hem de kompozitördür. Çok güzel piyano 
fabatına çalıJilan tez de, üstad Ktızım mektedir ve kendi memleketlerinde eser- yeceğim. Bana bugünkü devn yaşatan evine dönmek üzere otomoblllne binme~e çalar ve herkesi e~lendlrlr. 
Nami Duru gibi tam bir inkara sapma. lerine mevzu olarak hiçbir vatan kö§esi eserin var mı diye soruyorsunuz. Cevab hazırlanmış olan yıldızın etrafını derhal Mlckey Rooney, takl1d k:ablllyetı dolayısi· 
dan. mı11f edebiyatın mahalli mevzular. bırakmamış olan garbli müelliflerin As. olarak size yalnız bır tanesin! z!kredece. takdlrklrları sarmışlar ve ondan imza top- le Hol!vud'da •eğlence. kralı teltıkki edil • 
dan doğacağı ve bunun için de yurdu!'l yada, Amerikadn, Afrikada dolaşıp dur. ğim: On Yılın Destanı. Bu on bir tablo· ıama~a başlamışlar. mektedir. 
her yerini iyice tanımak lAzım geldiği· malan da kendi edebiyatlarına yeni mev. luk manzum piyes. gerek millr sava§ımı. Etrafındaki halk o derece kesafet peyda Jeanette Mac Donald, gramofon plAklarl· 
dir. Kazım Nami Duru da bunu isbat et. zu1ar getirmek içınd•r deni1mektedir. Bu zı, gerek savaştan sonraki bütün teki. etmiştir kl karşı kaldırımda bulunan oto - le düolar söylemekten zlyade.cılle hoşlanır. 
nıak istemiyo:lar mı? O halde aramızda seyahat edebiyatı münasebetile, haklı mül fıayatmuzı canlandırmaktadır. C~m- moblllne 45 dakikada ancak varabllmlştlr. Nelson Eddy ve Vlrglnla Druce, QOk za -
anlaşmıyacak hangi nokta kalıyor? Maa. hir sitayıişle FaHh Rıfkıclan bahsölıın. huriyet1n onuncu yılı vesilesile yazılmış. Evine avdetinde; çok pahalıya mal olan rif milzlk numaralan yaparlar. 
mafih o kitalxlaki konferansımın bazı makta, bundan sonra da, Edebiyatı Ce. Halk Partisi tarafından takdir edilerek kürtünün parça parça kesild!llnl deb4etJe Maureen O'Sulllvan ne kocası 1M miikem 
parçalarını buraya kaydetmeği, ikimiz;n dide romancılarının milli mevzular araş. (Devamı 10 uncu aayfada) ıörmü4tür. mel telepat.ıık yaparlar. 



10 Sayfa 

Dıplomalar dağıtılırken 

Mezunlar bir aroda 

Talebeler beden hareklltı yapar;arkcn 

SON POSTA 

Danzigin tarihi 
(Baıtarafı 8 inci sayfndn) 

mafkta ":ıperler, istihkfımlar t-tazı1mak· 

tadır. 
Bu yıl içinde 8iyasi ve askeri faaliyet 

en had bir hale gelmiş bulunuyor. 

1 Aw Askeri kuvve~ Q US OS - lere kumanda 
eylemek üzere Alman generallerinden 
Bodenşatz Danzıge gelmiştir. 

2 Aw t Margarın mu. Q S OS - harebesl b:ışlu· 
mıştır. Yani Danııgd~ tereyağı, y J.ıud 
margarin yemek bir had1se do rmu 
tur. Danzig senaınc;u dP butün Leh gü'11. 
rük memurlarını azlcylemE>k ist•yrr. 

4 w İ Leh hakiım tı. Q S OS - niıı Danzig k(). 
miseri Chodatzki bu şehir içır. haı ~dilr 
mesine mani olunabilir fı r ndcdır. 

5 Aw t Vnrşova <Dnn· gus os - zi~~ e bir ıhtar 
göndererek senatonun Leh gümrük me. 
murlan hakkında vermiş olduğu kara. 
nn feshini taleb eylemiştir. Danz.igdeki 
AJman kuvvetleri 3-l,000 olarak tesbit e
dilmektedir. 

6 Ağustos Mareşaı Smigly 
Rydz D'anzigle 

alakadar şiddetli bir nutu~ söylüyor. 

1 Aw t Senato Varşo. gus os - vaya cevab ver 

mektcdir. Gümrük memurları hakkın. 

da:ki karar tatbik edilnuyecektir. 

8 Ağustos -
ler ile görüşmek üzere 
mişlerdir. 

Danzigdeki Na· 
Zi reisleri Hit· 
Almanyaya git. 

• e ı 

(Ba§tarafı 9 uncu sayfada) 
taı.>cttirilır,iş ve bir kısım Halkcvleri ile 
mektebforde, bılhas:.a İstanou. Şrhır Ti. 
yatrosunda üç gun milli bayr m e.snasın
da oynanmıştır. Bu yazımdaıcı konferans 
istinsahlarJm arasında ismi geçen Fran

EyJUl 1 

d as 
aksini 'dme ·~;ır ı açık varaka ile i<:l ta 
ç hşabılirAm? Bun:ı imkan var mı ır ve 
s.z böyle bir şeyi biran bile nasıl d·işü 
n bilır~ r. l? 

Iialirl. Fahri Ozanscy 

sız romanı tarzınd.ı bir es rim de, eskı n. - Bir okuyucumdan aldı'iım mektubda 
j nin ıztırablı yı arı iç"nd yazılınıeo Ra.,,id Rıza ve Ertu"rul Sadi TPk kumpan .,. 

Y ) r. n bu harta, muharriri Mahmud Ye -
1 B.ı u "> tur. Orada da, ı k defa o. rıd!,. diye duvarlara yapıştırılan piyes llii.-

An. j~luyu n: nzum '" •erkıbsız j nıPcakl Kaynana. komedt.cılnin vakt!le Şe
ya mış bir P·J c sa neye koy. hlr tiyatrosunda oynanmış ve Mahmud Ye -

u u sanmakta) ım. sarı ile benim müşterek ad p mlz olan 
cKaynanam vodvill olup olm dığı sorulu -

Hasılı, ü~•ad, ikım· zın de gayemit bir- yor. Cevab veriyorum: evet odur. Ancak, 
d"r, yalnız siz ilkönc fazla veciz anlatı. maddi. "e manevi hakkı tellf tanımıyan sey
:> rsunuz, bu kısalık hır müph nivet do. yar tiyatro kumpanyalnrımız bwlmış veya 
guruyor. s"nra haklı llıırak yanlı anlı-1 b:ısılmıunış olan hcrlııı.ngl piye 1 istedikleri 
yanlara kızwor, 0 zaman da ç:ıre~iz bu gibi ha~~amağa bu"un de kendilerini me -

. . zun goruyorlar. Bunun için bazan piyeslerin 
yazımda bcnım yaptı~ım gıbı çok uzun ı t.cıimlerlnl büsbütün deıo;iştlreblllrler de Bu 
ceva.b verıyorsunuz. Bu suretle dava ay. defa yalnız bir tek harfi kaldırmışlar ve 
dınlanıyor amma, karşılıklı fazla sinir muharrir olarak da yalnız arkadaşımın is -
ve mürekkeb harcanıyor. Ma:ırrıafıh böv. mini istismar etmişler. Çok sevdii'Flm Mah • 
le mifü tez etraf ındn dönen edebiyat md- mud Yesari hesabına buna blle üzüldüm. zı-

k 1 h : ra, b!zim vodvilin matbu §ekll henüz ortaya 
na aşa arın=ı er zaman taraftar oldu. konulmadığı için bu oynadıkları suretini her 
ğumdan kendi hesabıma ben, bu müna. hangi blr suretle, ya Şehir tiyatrosunda, ölü 
k ışamızdan gene memnunumdur. müellifler gibi dirilerin de haberi olmıyan 

Makalemı bitirmeden, yeni bir sitem- bir piye .. terekesine iştirak ederek, yahud 
. . . , vaktile oynanırken kulaktan yarım yama -
cıen de ikendımı a.amıyacağım. Her tarafı lak kopye ederek ele geçirmişler. İçerisine 
pek asıl bir heyecanın dolu olan gpçenki bir sfirü aslında olmıyan tulOat tekerleme -
cevabınızın bir yerınde cşöylc diyebilir. lerl de ilave etmişler ve böylece oynamağa 
dim amma demedim, demem ayıb olur. başlamışlar. Ey, artık 1ruıaf edin! Bu kadar 
du. gibi bir cümle kıvrımı var kj doğru- berbad bir şeyin muharrirliğini çlfte kaleme 

. ı.. .. de ms.l edemezlerdi ya .. Mademki iki mu -
su pek hoşuma gıtmeaı. Orada soylemek harrlrden birine karşı haksız yere bir zulum 
istemezdim deyip te gene söylediğiniz işlenecekti, burada piyango ya bana düşe -
tatsız ve çirk!n bir kelimeyi hiçbir Türk cekt', ya dostum Yesartye ... Ne diyeyim? Bu 
muharririne reva görmemenizi de hür. defa o. benden tnllhslz çıktı! İşte bunun 1 -
metle dilerim. Siz.in mi!li duygularınız. Çin, bu satırları yazarak, o eserin bu hallle 
dak· ""k , r~· b""t"" h t ne ona. ne bana nlsbeti olmadığını tnvziho 1 yu seK ıgı u un şa sınızı anıyan- lmkf'ın bulduğumdan dolayı okuyucuma te-
lar g"bi ben de tanırım. O halde bunun 1 şekkür ederim. n. Jl'. o. 1 O Agw ustos _ Danzi.g valb; 

~ Forster Danzi. 

;: ~ı;;:;!:.ya ilhakı hakkında bir nu. Siyaset alem:nde Hergun : Harb olacak 
r Bastarafı 3 ncü sayfada) ı k ? 12 Agw ustos - ~an~~. k~~~:=: variddir. Şayet aksi bir hareket taha~- mı, o mıyaca mı . 

. . __ .. ktık ederse, o zaman, Almanyanın Bu- ı Rastaraf1 2 nci sayfada) 
· hardt, Hıtl~r ile go~uyor. . yük Harbde Belçikaya yapmış olduğu ya. ötcdenberi İngilterenın, kendısini Al-

14 AQUSIOS - ~a.rşo~a ~erlın tecavüzün bir ayni tekerrür etmiş olur manya ile çarpıştı!·mak istediğıne kanı 
ıle muzaker,eye ki prensip bakımından İngiltereden bulunuyordu. Mürnk:.indür kı, bu defa da 

hazır bulunduğunu bildiriyor. beklenemiyecek bir harekettir. Şu va • bizzat Rusya Almanya ile tngi:tereyı har-

15 Aw t Londra ve Pa· zivete göre, kuvvetli bir Almanya kar- be tut~turup kendısı seyirci kalmak 1s. 
QUS OS - rıs Burckhardta şıc;ında Lehistan arazisi tamamen tec - tesin. Bütün buruar mümkiuı olan şey • 

yapılan Alına.."l tekliflerini tetkık eyle. rld olunmuş sayılabilir. ı lerdir. Fakat, bu mümkün şeyler arasıorı-
mektedirler. A1man hazırlıklarının azametine ve da hakikati görmel.{c su dakikada imkan 

16 Av I Danzıg mesele. L<'h hududlannda alınan tedbirl~re gÖ- yoktur. Benim zannettiğ!rne göre Al • 
QUS OS - si sulhen halle· rf', Almanya, bu devletle olan ihtila - manya ile Rusya arasındakı anlaşma, ge-

dileceğe benziyor. fını kısa zamanda ve kat'i bir silah mu niş ve şümullü bır anlaşmadır. Fak34 
19 Aw M k Al. vaffakiyetile halletmek karanndadır. hadiseleri görüp bu fikir üzerinde çalış. 
1 gustos - os ova·1 Bütün bu ahval, İtalyanın ilk silahın madıkça bu 7.annı bir kanaat şeklJnde ifa. 

. . .manya ı a bıı patlamasile beraber hal'be girmesinin de edem.eyiz. Bunun için şa dakikada bil-
tıcaret muaıhedesı aktedıyor. niçin zaruri görünmediğini izah edebi. tün dünya vaziyetı, herkes için karan. 

21 Agw ustos - Moskova ile Al· lt>ceği gibi bu vaziyetten Almanyanın lıktır. 
1 manya arasında bir takım faydalar beklemekte olduğu * 

bir ademi tecavüz paktı aktedileccktır. ~a kabul olunmak gerektir. Zira: Karanlık havad.-., siste, bulutlar ara. 
Stalin Hitleri kurtannı7 oluyor. Triyeste hattı, cereyan edecek mcv. sında hiç bir esa-;ıı yolculuğa çıkılamaz. 

2 3 Aw t Al a R zii bir harbe rağmen, A1manyamn ve. Bunun için, alılkadarlar, yan• uzun ve 
QUS OS - de:U n ·tec~:;; lev kısmen dahi olsun harici ticnreti • müşkül bir yolculuğa çıkacak olanlar. 

Kasımpasadaki Deniz Gedikli Hazır- sameddln, 080 Bürhaneddln, 981 Hakkı, 982 paktı imzalanıyor. ne devam imkanını verecek olan bir her şeyden ev\•ct, ort:ıdan bu tozun, du-
laına orta ~kulundan bu yıl mezun o. Şükrü, 983 Rlfat, 9.8~ Arıt, 9~8. Ba·~·. Rus - Alman yoldur Daha sonra Almanya, İtalya manın, sisin, buf utun kalkmasını bekli. 
lan taleberun diplomaları dün saat 14 _Bunların lçen-:ı~de. ~:ıncil2ıgı 9~9 2 4 Agw ustos hududundan iaşesini temin edebileceği yeceklerdir. Bunu bekliyecek o:an bil • 
te '- apılan merasimle verilrnic:tir. Bulend Tarcan, ikincıligı 93 Cavıd paktı netic~i: gibi muharebeye devam hususunda ih. hassa İngilteredir. Ötekiler. bir dereceye 

" ""' K .. ··k kb ·· ·· ın·ağü 973 O h Danzig kanunu esasısi lağvedilmiştır. k d ,_ d t kJ 1 · b" Meraı.imde Deniz Harb Liresi mü • uçu a aş, uçunc 'U r an th. •aç hissedeceği ilk maddeleri de te • ·a ar arawrın a yap 1 • an şey erı 1 • 
' E ·· d"" d.. ··ıüğü d 968 N if Forster Danzıg şehrınin führeri tayin e- 1. ı H lb k. I ·ı· b" ·· b. dürü albay Ruhi, mekteb talim heyeti rgun, or uncu e az ıfarik eyliyecektir. Geriye Sovyet Rus. ır er. a u ı, ng•.ız ır surprız, :r 

ve yükse'k rütbeli deniz askerleri ha _ Çoksu kazanmışlardır. ~:~:.~.~: .............................................. -=:. yanın vaziyeti kalıyor: baskın karşısında bulunuyor. Zaten har. 
M ~- bd bi · · ik" 'l"kl be karar ver2ce<> ol:ın da odur. Çünkü zır bulunmuşlardır. €'Kte en nncı ve ıncı 'l e me ( '\ Bu memleketin Almanya ile ahiren sade Almanya deı!, l, h~r kim olursa olsun 

Merasime saat 14,30 da mekteb ban zun olanlar talimatname mucibince ... ___ Y_e_n_i_n_e_ş_n_· y_a_t__ J • alad <1 ad · t ·· kt ··k 
_ _, ımz ı,,ı emı ecavuz pa mı yu • harbsiz almayı temin ettiğı rnüddct;e 

dosu tarafından çalınan 1stiklfıl mar • doğrudan doğruya ve bilaimtihan De. Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık _ Mecmua- sek Sovyet şfuasına sevk ve tasdik et. harbe taraftar olmaz. 
şile başlanmış, bunu müteakıb mek - niz Harb okuluna kabul edilecekler • sının 4.0 ıncı sayısı kıymetli ve tstlfadell ya- tirmemesine rağmen vaziyetin Almanya Mademki harbe karar verecek olan in. 
teb komutanı yarbay Osman Aksu ta- dir. zılarla intişar etmiştir. aleyhine müteveccih olacağını kabul 
rafmdtın mezun ta1~beye <liplomaları etmek güçtür. Garl> hududlarında al • 

tevzi edilmiştir. Hakimler arasında nakil terfi ve tayinler dı~ı askeri tedbirlerin, daha ziyade. 
Mekteb komutanı diplomaların tev. Lehistana aleyhtar olduğunu görme • 

ziindeu sonra (!enç mezunlara hitaben (Bnştarafı s inci sayfada) 1 gu hakiml3ğine, hukuk mezunlarından mek için, i~s~nın, tehlikeyi hisseden 
bir nutuk söylemiştir. oğlu Kayseri müddeiumumi muavinliği. Ta1ib Simer Nazilli müddeiumumi mua. crevekuşu gıbı, ikafas~nı kuma sokup 

Yarbayın nutkundan sonra mezun ne hakim namzedi Ziynettin Orucoğlu vinllğiru?, hukuk mezunlanndan Azmi ayaklarım havaya dıkmektcn hoşlamr 
talebeler jimnastik kıyafetite davetli - .:Vi~anşehir müddeiumumi muavinliğine, Dölt!n Garzan müddeiumumi muavinlıği- bir mahlUk olması lfızımdır. ~ütün bu 
]erin takdirlerini toplıyan jimnastik haklın narnz~di Mehmed Engin Jskilip ne, hukuı1t mezunlarından N. Ali Apali ahvaı, Alınan hesabının, kendı bakı -
hareh~tleri yapmışlardır. Merasim so • müddeiumumi muavinli~ine, bakim nam. Elazığ aza muavınliğine, hukuk mezun. mından, nasıl riyazi bir 1kat'iyetle tes. 
na erdikten sonra davetliler hazırlanan zed'U Necati Volkan Bahçe müddeiumumi lann<ian Ahmed Nuri Sangar Ayaş sor. bit ve hasmı olan Lchistanı yere vur • 
büfede ağırlanmışlardır. muavinliğine. gu hakim vekilliğine. mak için nasıl amansız bir surette tan. 

Bu sene mezun olan talebenin isim- Htlkim namzedi Cemalettin Çopuroğ - Orhaneli eski sorgu hakimi vekili Ne- zim edilmiş olduğunu gösteriyor. Bü • 
lu Malatya müddemmumi muavinliğine, oib Sene! Uzunköprü sorgu hAkim vekil. yük Harbdeki tecrübelerini gözönünde 
hakim namzedi Reşad Coldur Vezırköp. liğine, Bala eski sorgu hAkim vekili Hile. tut~n Almanya, şu vazi)"(!te göre, Le -
rü sorgu hEıkimlil"ine. hakim namzedi met Suınel lslahıye sorgu hakim vekıl _ histanla davasını halleder etmez, mu -
Edip Kürkçü Erzincan aza muavinlığine, Iiğine, Niğde eski sorgu hakim vekili Re. ayyen bir hat üzerinde tesbit etmiş bu. 
hakim namzedı Necdet Karaca Yalova lunacağı Fransız ve İngiliz kuvvetle • 

leri sunlardır: 

gı1teredir, şu haldı .. , o da harbe karar 
vermek mecburıyctınde kalmamıya aza
mi derecede dikkat ve itina sarfedecek. 
tir. Çünkü karanlıkta harbolmaz. çünkü, 
har'be karar vermezdl·n evvel bu pakl 
peroesini bir noktad:ı yırtıp, onun ar . 
ıkasında gizlenen şeyleri görmeğe ihtiyaç 
varoır: gemicı İngiltere, çok iyi bılır ki 
siste gemi yürümez. 
' İşte. bu defa da harb bunun için ol
mıyacaktır. İngiltere, bu paktın mana • 
sını iyi anlamadıkça harbe girişmez. Bôy. 
le bir ihtimalde mümkündtir ki, harbin 
bütün yükü yalnll İngıltercnın sırtına 
yüklenmiş olsun. İngiltere, çocuk değll
dir! 

712 Faruk Tuncer, 730 Mehmed Çeltikçi, 
805 Ali Otkay, 812 Lfıtfullah Güneş, 912 A· 
li'ıedd•n Aruzlar, 903 Hicabi Ünverdi, 907 Ce
UU llltucr 910 Mehmed Aydın, 911 Sadeddin 
Yüzgf.C', 912 Ali Kılıç, 914 Necati Alp, 016 
Nihat! Arda, oı7 Necdet Dönmez. 918 Fehmi 
Bolmnı, 921 Hakkı Yöş. 926 Mehmed Sldar, 
928 Muo;+afa Soya1p, 930 Fikret Denizli, 931 
Nlh Erşen"ı.i.l, 932 Cavid Küçllkakbaş, 938 
Meh'l'led Uludaf1', 939 Bülend Tarcan, 94~ 

Sed rl 948 Mustafa Özenlç, 949 ZPki Dinçer, 
950 ,.. mal Öztiir ·rr, 953 7"kl Güler .. 054 Ke
mal "ltsov, 95fl Şukr i Az klı, 957 Beh1.ad 
Sern' d, 958 E!ırf'f Yılm'lzer. f\62 Rıza Ça~lı
yın !lG3 Şu1:rü Hn.5türk, 964 Ekrem innn, 
{) 5 P•fkı Denizhan, Nazif Çoksu, 970 Ke -
ı J -2 Bekir Sami, 973 Or'ıan, 071 Kennn, 

Ata şid Tekinay Sivrihisar sorgu hakim ve. rile karşılaşacaktır. 
sorgu hakimliğine, hakim namzedi killiğine, Siverek sorgu hakim vekili Ke- ye genişleye bir umumi Avrupa harbi 
Germen Sındu-gı sorgu bakımliğinc. mal Kandıra sorgu hakim vekilliğine, Bu takdirde iki tarafın aşılmaz mü • şekline girse, 0 zaman Avrupanın mu. 

Yeni tayinler İmroz sogu ha.kim vekili Azmi Tuncay dafaa hatları önünde bllinmez ne ka • kadderatı hakkında hiç bir şey söyle • 
tayin edilmişlerdir.· dar sürebilecek bir yıpranma harbi mek mümkün olmaz. Fakat şu tahmin 

Hukuk mezunlarından Servet Turgay baş~österecektir. Bunun devam dere - edilebilir ki Sovyet Rusyanın garb bu. 
Çine müddeiumumi muavinlığine, hu • M cesini tayin etmek şimdilik kimsenin dudları herhalde bugünkü mevkiinde 
kuk mezunlarından Rü~tü Fırat Yıldızeli anisa belediyesinin İstikrazı yapabileceği bir şey değildir. kalmaz ve ağlebi ihtimal Lehistan ve 
müddeiumumi muavinliğine, hukuk mc- Manisa (Hususi) - Manisaya geti • Farzımuhal, bütün bu tahminler yan Almanyayı da içine alarnk Garbi Av • 
zunlanndan Kunutku Tarsus müd • rilecek olan Gi.irle suyu için Manisa lış çıksa da bir taraftan Almanya diğer rupaya kadar daynnır. 
deiumwni muavinliğine, hukuk me. belediyesi, Be1ediyeler bankasından taraftan Lehistan, İngiltere ve Fransa. < . . fJ) J;; 
zunlarmdan M. Ali Dikel Çarşamba sor. 150 bin liralık bir istikraz yapmıştır. nm tutuşacakları mevzii harb genişle. .._Jefun, Ut::,.a'JLJt. LA1t~Ç :; Mehmed P76 Nail, 977 Nec.."\tl, 979 Hü-
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Almanya tekliflerini ilan etti 
(BCl§ta.?'afı 1 inci sayfada) lere veya mecburiyetlere mecbur bu. 

site .1 Kam.musani 1918 tarihinde bu !unmadık1arı emniyetini garanti et • 
mıntakada mütemekkin bütün Alman. mek için, Almanya ve Polonya, ekalli 
lar ile Polonyalılar, bu tarihten sonra yetler lehine sarih mukavelenameler. 
bu mıntakada doğmuş veyahud bu le. etnik gruplann serbest idamesi, in
mıntakada daimi surette yerleşniş o. kiş:ıfı ve faaliyetini garanti etmeğe ve 
lanlar ve bu araziden tardedilm~ Al- eka.lliyetlerin hu maksad)a 1üzumlu 
manlar iştirak eyliyecektir. Objektif teşekküller v.ücu<le getirmelerine mü. 
bir plebisit temin etmek Ye lüzumlu saade eylemeği taahhüd edeceklerdir. 
hazırlıkları yapmak üzere, derhal bu Her iki taraf, ekalliyetleri askerlik hiz 
arazi, Sar havzası için olduğu gibi, 3 metine mecbur kılmamayı da taah • 
büyük devletten, İtaı:Iya, Sovyetler Bir hi.id eyliyeC€'klerdir. 
Jiği, İngiltere ve Fransadan mürekkeb 15 - Bu teklifler esası üzerinden bir 
enternasyonal ibir 'komisyon emrine anlaşma takdirinde, Almanya ve Po • 

verileiektir. Bunun temini için, Po • 
lonya polis kıt'a1arı ve Polonya ma • 
kamları, mümkün olduğu kadar kısa 
bir müddet içinde bu araziyi terke<le • 
oektir. 

lonva, silah altındaki kuvvetlerine der 
hal terhis emri vermeğe ve bu emri in 
faz eylemeğe hazır bulunduklarını be
yan eder'ler. 

• 
16 - Yukarıdaki hükümlerin çabuk 

1astırılması içl·n lüzuırnlu mütemmim 
tedbirler, Almanya ve Polonya taraJ 
fından birlikte ittihaz olunacaktır. 

ESBABI MUctrE 

Alman hükumeti, fon Ribbentropun 
büyük elçi HendersonJ tevdi ettiği bu 
müzakere esaslarım halkın itblaına ar -
zetınesi icab eylediği kanaatindedir. 

Al.."llanya !le Polonya arasındaki va • 
ziyet öyle bir haddededir ki herhangi ye 
ni bir hadise, karşıhkb vaziyet almış bu
lunan askeri kuvvetlerin harekete geç. 
me.sini mucib oiabilecektir. Sulh yo!u ile 
vanlacak herhangi bir hal çaresi, ilk !ır. 
satta hadise!erın tekrarına meydan ver
miyecek ve şarki Avrupayı ve diğer 
memleketleri bugünküne müşabih blr 
gerginliğe sokmıyaı.:ak mahiyette bulun. 
malıdır. 

Bu inkişafın sebeb1eri, evvela Versail. 
les muahedesınin vücude gctirdi~i de -
v.amı imkansız hududları, saniyen ay -
rj1 an mıntaka lardıı ekalliyetlerin tabi 
tutulduğu taharnmfü edilmez rejimdir. 
Alman hükumeti, bu scbebden dolayı. 
tekliflerini, devam. imkansı hududlara 
bir nihayet vermt>k, iki tarafa e1ezm mü. 
nakale yolları tem\n etmek ve ekalliyet-

4 - Polonyalılar tarafından meskun 
bir arazi teşkfi etmesinden dolayı pren 
sip itibarile Polonya arazisi olan Gdin 
gen limanı, bu araziden istisna edile • 
cektir. Bu Polonya limanının hududla D. N. B. ajansı bu şartlara şu esbabı ler hukukunun garantisi ile ekallıyetlPr 
r., Almanya ve Polonya tarafından ve muc"beyi ilave eylemektedir. meselesini mümkün olduğu nisbette hal... 
yahud lüzumu takdirinde bir entcrnas 28 Ağustos 1939 tarihlı notasında İng:I. ledecek kat'i 't>ir hal çaresi bulmak fik. 
ynnal hakem mahkemesi tarafından tere hükfun.eti. nizalı meseleler üzerinde ;rine iptina ettirmiştir. 
tesbit olunacaktlr. Almanya ile Polonya arasında doğrudan Alman hükumeti, 1916 denberi ya. 

.S - Hakkaniyete dayanan bir plebi doğruya yapıl!lcak müzakereler için ta pı1an maddi ve ekonomik zararların he
sit yapılması için lüzumlu bir zamanı vassutta bulunmak niyetinden Alman sab edilmesirlin ve tarnami~e tazmin 
temin için, bu ple'bisit, on iki aydan hükfı.metini haberdar etmiştir. Birbirini olunmasınııı elzem bulunduğuna ka -
evvel icra olmimıyacaktıır. takib eden hJdiseler ve umumi Avrupa nidir. Bu meiburiyet, bittabi her iki 

6 - Almanyanın Şarki Prusya ile gerginliği dolayısile müzakerelerin ça _ tarafa da şamil bulunmaktadır. 
ve Polonyanın deni~!e münakalatmı buk olması lüzumundan İngiltere hükıi. Al d k ---b 
temin e~k üzere, serbest transit mü meti de şüphe etmemekte idi. manya a i tale e 
nakalltına yanyac&k yoBar ve demir- Alınan hükumet•. 29 Ağustos tarihli ce • 
yollan tesbit edilecektir. Bu yollar • ·r.ıbın<ll4 bir anlaşmaya varmak hususun- ve st&J)Brler mUşkUI 
demiryollarmdan, ancak bunların i '1 Polonya hükumetinin amine karşı • k ld 1 damesi ve mUnaiatın icrası için lüzum olan. itimadsııhğm~ rağmen, sulhün men vazıyette 8 1 8f 
Ju resimler alınacaktır. faatı namına İngilız tavassut ve teklıfin: (B f 1 . . f d ) 

k b 
.. . aştara ı ıncı say a a 

a ule mutemayıl olduğunu bildirmiştir. 'bed 11 . ı::.ı.. hl d"" . ı k 
7 - Plebisitin neticesi, verilen rey. B .. 'kü' b'" t" 't' t kd" ed Al e en a CU\.a ara ovız o ara ö -ugun u un şeraı ı a ır en • . . . 

lerin basit ekseriyetile taayyün ede • man h .. k. t· t d b" f 1.k t denmem~tır. Bu vazıyet karşısında 
_..ıı. • u um.e ı, no asın a, ır e a e t 1 be t . 1 b" ··k ·· k"l" l.-,;:'Atır. t"'h""k . . .. .. .

1 
k . t . a e ve s aJyer er uyu muş u ata 

<:' ıı esının onune geçı me ıs enıyorsa, - · . 
6 - Neticesi her ne olursa olsun, çabuk t hh" " h k t d'I . ugramışlar, Istanbula kadar avdet bı. ve ea ursuz are e e ı mesı . . . 

plebisitten sonra, Almanya ile Danzig icab eylediğin· tebarüz ettir ~· d r- letını temıne muvaffak olamamışlar. 
1-c p d k" P 1 1 

• me,.,ı e u • d T l L- • b" k S l" ·- b' ve şar.ıu rusya arasın a ı ve o on • zumlu bulmuştur. Bu sebeble, Alman h:ı. ır. a eut"ntn ır ısmı e anıge, ır 
ya ile deniz arasındaki münakalatrn kCımeti, 30 Ağustos 1 ~39 akşamına kadar, k

1 
ısd~ı da Belgrada kadar gelebilmiş • 

emniyetini temin için, arazi Polonya. 1 .. k er ır. 
ya geçtiği takdirde Almanya, Butow- yanız muza ere. için değil, fakat ayni za ı Hükumet, talebenin İstanbula ka • 

man!dıa vanlacaıe anlaşmayı imzaya rlı:ı 1 • • • • • 
Danzig • veyahud Dirschau istikame - salihiyettar oimak şartil~, Polonya hü. ,dar gelebılmesı ıçın ~em tedbirler al. 
tinde 'bir otomobil yolu ve 4 hatlık bir kumetinin bı"r deleg"sı·n· kah 1 A d mıstır. Talebe ve staJyerler Almanya. 
demiryolu yapmak üzere hariç ezmem olduğunu beyan e;mi~~ti/ u e ama e dan bütün eşyalarını birlikte alarak 
Jeket hukukunu haiz bir münakale mm ıyrılmad:klarından b1raktıklan eşya. 
takam alacaktır. Bu yol ve dıemiryolu, o Alman hükumeti, Polonya delegesinin Jar muhafaza ve emniyet altına alın • 
tarzda yapılacaktır ki Polonya müna. Berline gelme.sine intizaren, anlasma 1,,k mıştır. 
kal~ yollarını işgal etmiyecek, yani il- ?ifinin esas1annı İngiliz hükumetine gön- Talebelerimiz Se1anilde 
tisak noktalarında ya köprüler üzerin- derebileceğini de bildirmiştir. Selanik 31 (A.A.) - cHususi mubabi. 

den veyahud tüneller içinden geçecek. Polonya delegesinin muvasalatı ha. rimizden:t: 
tir. Bir kilometre geniŞ'liğindeki bu vol beri yerine, Almanya hükfuneti, mü _ Dün akşam Almanyanın muhtelif şe • 
ve arazi, Alırian arazisi olacaktır. E • za'kereye girişmek arzusuna cevab ola- hirlerinden Se1c\nığe 70 ka~ar talebe gel
ğer plebisit Almanya lehine netice ve 1 rak, evvela Polonyanın sefel'berliği ha ~işt~r. Talebelerin yıyecekleri temm e • 
rfrse Gdingen limanı ile Polonya mü • berini ve yalnız 30 Ağustos 1939 gece d!lrnı.ş ve bu sabah İstanbula mtitevec • 
nakalatını temin için Polonva, ayni ha yansı İngilterenin müzakerelerin baş cıhen hareket etmişlerdir. 

~ Burada Yuna -tı""kA · 
riç ezmemleket hukukuna malik yol ve !anmasına yardım edeceği hakkında u. . n u umetı tarafından 
derniryolu mıntakası akaktır. mumi mahiyette bir İngıliz teminatı kendlierıne son derece kolaylıklar yapıl-

9 - Koridorun Al.manyaya dönmeı."i almıştır. mış, aı:alannd:t bul~nan bırçok bi1etsiz 
. talebenın buradan Türk hududuna kadar 

a'kd'lrinde, Almanya, Korıdorun arzet • Bizzat İn...1Ji'7 h'ükfunetinlin de Al.J gayet cu·· ı b" " tl ·· · · 
tiği imkA-.ı- · b ı· d p 1 ·1 b" e~ .. ' z ır ucre e gonderılme1erı te 

ıuuar nıs e ın e 0 onya 1 e 11 manya ile Polonya arasında doğrudan min edilmiştir. Bu ak a '> • 
ahali mübadelesi yapın.ağa hazırdır. - .. ş m 1-0 taleb.e daha 

d?gruya anuzakereler yapılması le • beklenmektedir. Onların da hepsinin Al. 
10 - Polonyanın Danzig limanında is. hınde bulunmasına göre, Alınan hüku manyadan gelecekleri öğrenilmiştır. Ge

tediği hususi haklar, Almanyaya Gdin. meti tarafından beklenen Polonya de- lecek olan talebeler yorgun olduklann _ 
gen 1!lmanında ayni haklar temin edecek legesinin gelmemesi müzakere esasları dan her türlü istirahatleri konsoloshane 
mütekabiliyet esası üzerinden müzakere bahsindeki Alman noktai nazarının İn tarafından temin edilecektir. 
o1urıacaktır. giliz hükumetine bildirilmesi esası şar 

11- Bu araziden her türhi tehlike his- tını ortadan kaldırmakta bulunmakla L 3h cetelerinin A'man 
sini bertaraf etmek için, Danzig ve Gdin. beraber.,., Almanya hariciye nazırı, son 
gen. askeri tesisattan ve tahkimattan ari İngiliz notasının tevdii esnasında, Po- hududuna ilk 
ticaret Umanı mahiyetini alacaktır. lonya delegesinin gelmesi ihtimali na- ı • ı 

12 - Plebi.!tttn netıcesine göre ya Al. zarı dikkate alınarak müzakerelere esas teC"-YÜZ erı nası olmuş 
manyaya, ya Polonyay~ düşecek olan Tie olmak üzere hazır'lanan Alman teklif. 
la yanmadası da askerlikten tecrid edi - r: f (Bll§tara.fı 1 inci sa.yfada) 

ı~ri~in .m~tnini ngiliz büyük elçisine esnada neşredılmek üzere hazırlanan Leh 
lecektir. b_ıldırmıştır. Alman hükfuneti, bu va. ve Ahnan lisan•arında ikı havadis b::ıl • 

13 - Alınan hükumetinin Polonya ta. zıyette, sonradan dahi olsun bir Po • tenini ele geçll'miılerdir. 
rafıından ekalliyetlere yapılan muame- lonya degdıesinin tayin edl.eceaini Hadiseyi rr.üteak1b kuvvetli bir Alman 

leye brRı haklı s,ikd.yet~eri oldu~undan Ff h ı.:'I. • 
v p ~ ·:r- hüki\ r d b b h" ~ .. a sanmıştı. l aKJıl\a, P~anya, kaça - polis müfrezesı vak'a mahalline vetiş 
etı 0 .00buıY81 d me 1 e u al d:~ ~ şdık - mak yollarile ve esassız dek1arasvon • miş ve iki tara{ arasında kanlı r~rpı..: : 

ye en un uğunu zanney e ıjtın en 1 1 i . .., ,, v • • :r 
iki taraf b ık· ·tı . dd' ' ar a şı uzatmaga Ça'ıışırken Alman malar ohnuştur. Netıcedc Lehliler çe 

, u ş aye erı, ma ı v~ ma - h.'k"·- . d .. . .. ) . b lın , d • 
nevi mahiyetteki bütfin şikAyetlerin tet. u wııetAın en muteınadıyen muzake. kılmeğe me~ ur o u~ıar ır. 

k
.ki ed'l k t 

1 
b" kereye amade olduAunu bildirm€kten Alman aJansı Lehlıler tarafından bu 

ı ne memur ı ece en ernasyona ır ~ . . 
tahkikat komlwonun~ tevd" d 1 t• fal'.iğ dlmaması istenemez• Bu arada kabil başka hadıselerm de hazırtanmı~ 

. ı e eceıc ır. Pol b.. ilk 1 ld lh. "dd' t kt d" 
:Almanya ve Polonya, karşılıklı ekaUi • on~~ uy .. . e çisi?in yapt~ğı bir o u:' .. nu ı . !a e me e ·~· . 
yetl'ere yapılen bütün maddi ve ekono • teşebbusten buyük elçınin dahı mii • Röyter aJa":ı bu ~ab~r1 ihtıyatla kay. 
mik zar.ar ve zfyanlar. tazmin etmeği, ya. zakereye sa1Ahiyettar kılınmad1ğı an- ~tıne~te ve. ~ı~e~ ~ı~ hır membadan te-

h d la i ti 1
1.kl . d d !aşılmıştır. yıd edılmedığinı ılave etmektedir 

u yapı n ı m tt erı ur urmayı ve- - - • 
yahud sullstimallerden zarar görenlerin Bu vaziyette, Führer ve Alınan hü-
bu zararlannı hakkaniyet üzerinden taz. kfuneti, 2 gün bo.yuboşuna bir Polon -
min eylemeği taahhüd ederler. ya delegesinin ge'lme9ini beklediler. Bu 

14 - Polonyadaki Almanları ve Al- ,erait altında Alman bükılmeti, fngi 
manyadaki Polonyalıları enternasyo • liz hüktlmetine tevdi edilen şeklinde 
naı bakıindan hacil bir mevkide bu • dürüst ve kabili kabul o1duğuna kani 
lunmak htssinden kurtarmak ve bun- bulunduğu bu teklifleri redd4!tmiş te. 
lann milll hissiyatile tezad edecek iş. llkki eylemektedir. 

Temyiz mahkemesi 
/kinci reisliği 
Ankara 30 (Hususi) - Temyiz mah. 

kemesi ikinci rei&liğine terfian temyiz a. 
zas1 İbrahbn Etem Ertem. temiz azalı • 
ğına terfian başmüiettışi Necmettin Za. 
hir tayin edilmişlerdir. 

Danzig bu sabah iltihak 
kar arı verdi ! 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

Förster ayrıca Hitlere de bir telgraf çekerek 
Danziğin Almanyaya iltihak ettiğini bildirmiş ve bu 
münas~betle Danzig halkının şiikranlarını arzetmiştir. 

Rayihştag içtimaa çağrıldı 
Londra, 1 (Hususi) - Nevyorktan alı nan bir habere göre Hitler bugün saat 

10 da Rayştag meclisini fevkalade bir toplantıya davet etmişt!r. 
Bu toplantıda Hitler rnühım beyanatta 'bulunacaik:tır. Londra ile Avrupa 

kıt'ası arasında tel<!fon ve. telgraf muhaberesi kesilmiş olduğundan dolayı bu 
haberin mevsukiyeti öğrenilememiştır. 

Almanyada harb hali 
Londra. 1 (Hususi) - Berlin radyom tarafından bildirildiğine göre bugün. 

den itibaren Almanyadaki büttin mektebler yeni bir iş'ara kadar kapatılmıştır. 
Bilaistisna bütün sivil tayyarelerin Almanya topraklatı üezrmda uçması ya

sak edilmiştir. 
Muhalif harekette bulunan tayyareler iskat edilecektir. 

Gene Berlin radyosu, Baltık ve şimal denizinde bu'unan bütün Alman ge. 
milerine Lehistanın Gydina limanı sahillerinden uazklaşmatarı, bitaraf veya 
AJ'ınan limanlarına iltica etmeleri tebğli edildiğini bildirmektedir. 

Leh çetelerile ilk musademeler 
Berlin, 1 (Hususi) - Leh başı bozukları tarafından Alınan hudud mıntaka. 

lanna kar.şı yapılan akınlar dün gecedcnberi devam etmektedir. 
Dün geceki Giayviç hadisesinden rr.aa~ bu sabah Garbi Prusyada Althay'l.e 

istasyonuna karşı Lehliler tarafından yeni bir hücum yapılmıştır. 
Alınan polisi derhal vak'a mahalline yetişerek Lehlileri püskürtmüştür. T ... eh

li'ler yaralı ve ölü1erini beraberlerine ala Nlk Leh arazisin~ çekilmişlerdir. 
Leh başı bozukl~rmn munt:ızam Leh askerlerinin de müzaheret ettiği anla. 

şıbnaktadır. Katovıçte Leh hudud muh afız1arı iki Alman kadınına taarruz et. 
miş'lerdir. Bunlardan bıri Alınan toprak lanna kaçmağa muvaflak olmuş diğe-
ri ise muhafızlaı- tara!ından Leh arazisi ne götürülmüştür. ' 

Teşende de müscllah Leh çeteleri Alman konsoloshanesını.: karşı bir suikasd 
te.şebbüsünde bulunmuşlardır. 

Belçika hAIA sulhten bahsediyor -Berlin, 1 (Hususi) - Almanyanın dün ilan etmiş olduğu şartlar Belçika ajan. 
sı tarafından aynen bildirilmiştr. 

Bu şartlan iktibas eden Belçika gazeteleri, müzakere kapısının henüz açık 
bulıwıduğunu ve sulhü kurtarmak ümidlerinin mevcud oldu!tunu kaydetmek. 
tedirler. 

Lehistanın cevabı 
(B(Jftarafı 1 inci sayfada) 

Diğer bir pyia 
Roma 1 (Husu&i) - Varşova

dan alınan haberlere göre Leh 
hükfunetinin, dün gece Alman
ya tarafından ilan edilen şartlar 
hakkında müsavat esaslan üzeri
ne müzakereye girişrneğe hazır 
olduğu an1aşı'lmaktadır. 

Maahaıa, bu• müzake:reie:re 

başlamak üzere, Leh hükfuneti Berline 

mümessil göndermeği kabul etmemek. 

te ve görüşmelerin bitaraf bir mem -
lekette cereyan etırt?sini jstemekte -

dir. 

Londrada neşredi!en not 
Londra 1 (Hususi) - Dün gece ilin 

edilen Alınan şartlarını müteakib Lon • 

drada bir not neşredilmiştir. Bu notta 
Alınanva tarafından gösterilen tarhte 
ne Lo~dra ve ne de Varşovaya hiç bir 
teklif yapılmamış olduğu tasrih edilmek.. 

tedi:r. 
Ayni notta Henctersonun 30 Ağustos 

gecesi Ribbentropla yaptığı görüşme es. 

'nasında bu +ek!ifJerin büyük elçiye o -
kunduğu, fakat resmen tebliğ edi!mcdiği 
ve sefire okunan bu şartların I~ehistanın 
şimdiye kadar Almanyaya bir mümessil 

göndermemiş obıası hasebil~ rt>ddedıl • 

miş mahiyette telakki ed;Jd:ğı de zıkre • 
dihnektedir. 

İngiltere ve Lehistan Alman şartları
na henüz resmen muttali olmamışlardır. 

İngiltere ne diyor? 
Londra 31 (Hususi> - Sal~hi -

yettar mahfeliere göre, T.eh • ı\!. 

man ihti!ıiiının halli için ou ~ece 
Berlindc rady" vasıtasile nec:redi
len Alm!!n şartlarını havi b~yan. 
name hakkında, hiç bir mütalea 
beyan etmemektedirler. 

Bu ınahfeller, ilk söz:i söylemek 
tıakkmın mevzuubahs mesele ile 
doğrudan doğruya alakadar bulu. 
nan Lehistana aid olduğunu kav -
dediyorlar. 

Fransa ne diyor? 
Faris .u (Hususi) - Nazırlar 

nıeclisi bu akşam Lebrönün riya • 
seti altında mühim bir toplantı 
yapmıştır. 

Toplantıda. beynelmilel vaziyf't 
gözden gedriımi~ ve bu vazıyetin 
icab ettirdiği bütün tedbirler ka • 
r~tırılmış;,u.·. 

Kabine, Fransanın girişmiş ol • 
duğu taahhüdler~ kat'i surette sa. 
dık kalacağını bir defa daha teyıd 
etmiştir. 

İpgilterede siyasi faaliyet 
Lond:-a 31 (Hususi) - Bu saban 

başve.'talet dairesinde Çemberlayn. 
Lord Haürak~, hariciye müsteşarı 
Butler ve daimi müsteşar Gado _ 
gan uzun müddet istişarede bu -
iunmuşia:-dır. 

Başvekil, bi'uhare muhtelif na. 
zırlan kabul ederek, Berlin sefiri 
Hende.~ondan ı,;elen son rapor 
hakkında kendilerine ma.umat ver
~tır. 

Çemberlayn, akşamüstü Lord 
Halifa:ksla yeniden bir görüşmede 
bulunmuştm. Lord Halifoks, bila. 
hare kral tarafından kabul edil _ 
rniştir. 

Berlindeki lngiliz sefirinin faaliyetl 
Berlin 31 (A..A.) - İtalya sefiri saat 

8 de ve 10 da olm:ık üzere İngiltere sc -

firini iki kere ziyaret etmiştir. İkinci mü. 

lakat yanm saat sürmü$tür. 

İngiltere seiirı Yunan elçisini de ka • 
bul etmiştir. 

Romadaki İngiliz elçisinin faaliyeti 

Londra 31 (Hu:.usi) - İngilterenin 

Roma büyük elçisi bugün tekrar Kont 
Ciano ile görüşmü,;tiir. 

Fııansız sefiri de Kont Cianoyu ziya
ret etmiştir. 

Pal")anın yeni sulh teşebbOıü 

Vatikan 31 (A.A.) -· Papa başlıca a. 
Jakadar de\•letler nezdinde yeni bir suıh 
teşebbüsünde bulunmuştur. 

Kardinal, Maghonı:?, bu sabah Cast"'l • 
gandodo'da Pap3. ile uzu:ı bir mülôr::ıt 

yapmıştır. Kardınai, bu mı.iliıkatı mu • 
teakib derhal Vatikana dönerek Vat:kan 

nezdindeki Fransa, İtalya. Almanya \•e 
Polonya sefirlerile İngi~iz orta elçisini 

davet etmiş ve bunları sıra ile kabul e • 

derek kendilerine tahriri birer nota tev. 
di etmi§tir • 

• 
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.. ~ "Son Posta,, nın Mikayasi 111!1 
1 Va P U r g U .. zel .• 1 (Baştarafı 8 inci sayfada) him olan köy el tezgahlarının bir yo • 

936 > 86100 23100 luna konulması işi de hep keten ıslah 
• • • a 937 > 85800 . 19800 istasyonunun araştırmasına mevdu ~ 

Ziraat: Keten ıslah istasyonu 

IRlllllHll~ Çeviren : /brahim H I ...... Gerek bu istatistiğin gösterdiği in • selelerdir. Bu itibarla Ziraat VekAle • 
oy kişaf seyri, gerek içinde bulunduğu • tinin Kandırada açtığı (Keten IBlah is. 

Utanmaz Terriyi size takdim etmit yerlerde irun~inin hoı görülmiyec~ğin. Çavuş anlattı: muz imkft.n ve şerait, keten rlraatimi • tasyonu), kendisinden çok işler bekle. 
miydim, ıbilm€m. Kafir oğlan olva gıbi den .r.ava1lının hiç mi hiq haberi yoktu. - Bu sabah pek nef'eli ve memnun zfn sahaca genişletilmesi kadllr verim- neı:ı hayırlı bir müessese olacaktır. 
bir mahluktur. Girmediği delik. sap ol. Hw ne hal ise, MarsUyaya varmadan görünüyordu. Bana •• ııtt dedi. Bü~.ik o ce de artırılmasını icab ettirdiği için bu Tanmman 
madığı balta kalmanur, türlü türlü ma. bir geoe evvel, genç kıza o kadar acıdım tomobili al •• bizım delikanlıyı muhakkak nu temin edecek bir islAh istasyonunun Trakyalı okuyucumuz Bay Şemsecl. 
ceralara atılırui, .sizin anlıyaoağınız ta. ki, sır! onun uğuruna bir tehlikeye gır. 8U·rette al gel •• dedl. efendim, sevincin. kurulması, çoktanberi bekleniyordu dine: 
lfhi her ,seferinde de cuk oturmuıtur. ~karar vwdim. - O gece nöbc>tte pek den bir oynamadıgı kalıyordu. Ziraat Vek8.letinin böyle bir mUesse • Sizi çok beklettim amma, sırası da 
Anlatacağım hikiya de bunu gösterır. as asker vardı. Zira ek.serisi eşyalarını Doğrusunu ister:'en, ben hiç te sevine. seyi kurması, bu itibarla çok yerinde yeni geldi. (Keten ziraati) nl gelecek 

Utanmaz Ter,ri ile, geçen Ağustos ıon· toplamakla mqgudlü •• Teaiz telgra!cı.. cek bir halde değı!dim. Derhal şefe mü. ve zamanında bir hareket olmuştur. ~fere etraflıca yazacağım. T. 
J.arma doğru ,ehirden uzakta bir gaz1nv. yı ıkatue koydum. cMülAzim Terdnin racaat etmekten başka bir çare bulama- Yukarıki istatistikten şu da anlaşıh. . ............................................................ . 

da -0tu~, tatlı tatlı çene çalıyorduk. Marailyaya inmesi ve Paristekı eski ku. dun. Karargaha yaklaşırken kalbim ye. yor ki; keten ihracatımız ya.bana atı • 1 e· d k 
1 Daha doğrusu o. bermutad, daldan dala mandanma müracaat etmesmin kendisi- rinden fırlıyacakmış gibi oldu, ve aklım. Jı:ıcak gibi değildir. Eğer mahsulün ka- lr O IOrUn gUn Uk 

atlıyaradc dconuşuyor, ben de dinliyor- ne if'an:. şeklinde kendi elciğezimle yaz. dan da kumandana kıvıracağım yalanları litesini düzeltir, mikdarını da hatırlı 
dwn. Birden: dığını telgrafı, har'o~ye nezaretinden gel. hazırladıın. İşin tuhafı beynımde sanki siparişleri karşılayacak kerteye çıka • notlarından 

- Mütareke i!An edildiği nman, Pa. mi§ gibi ona yutturdum. Sevkiyat ku. yüzlerce arı uçuyormuş gib• bir uğultu. rabilirsek, keten tohumu ihracından i- l============ı::::m-=:cl 
riste Provo Marşalrn. dairesinde bulunu. mandam da bu telgrafı gargara etti. bir vızıltı v.ardı. Binadan içeriye girip te yi bir para elde edebileceğiz. Bunun 
yordum, dedi. Do~nu istersen, herif benden kur· dehlize varınca bu uğultu. vızıltı birdC'n. icin de ilk hareket ndktaSh gene elde. 

Dostumun sözünü: tulduğuna memnun olmuştu. Zira o da bire kesildi. Zira, orada iki jandarmanın kl kötü tohumların yerine iyi ve fazla 
- Kodeste, tabit •• hıq şaımam •• diye bizim genç sevgiliye abayı yakmıştı. Za. ortasında Jaklini görmüştüm. yağ veren çeşidlerin tohumlarını getir. 

karşıladım. valJı oğlancağız, onun da 1\/Iarsilyada Jı. Ona doğru seğirterek: mek ve bunların yetiştirilip üretilme. 
Terri atıldı: mana çıkacağını bilmıyordu. Zira bu - Allah AHaiı! •• diye haykırdım .• bu- sindeki fenni ziraat usullıerini köylli • 
- Hiç te öyle değil azizim ••• Kulunuz. noktayı sır geçmiştik... r.ada ne an yorsun sen?... müze öğretmektir. 

Paris em.niyet m'ldürlilğü ile Provo Mar. * O zaman vapur glizelim, bana ne yap. Elhasıl gerek lif, gerek tohum ke • 
fal erkanıharbiyesi arasında irtibat aü- Her şey yolunda gitti. Genç kızla bir- tı biliyor musu..-ı?.. tenciliğinde özlediğimiz terakkiye e • 
bııyı idim. Hoş ve eğlenceli bir vazife idi likte Marsilryaya indik. Bir kolayını bu- Cevab verdim: ri~mek, devamlı tetkilk ve araştırma • 
benimldsi. Pariste. bır İngiliz süb:ıyı larak Jaklini, pasaport daıresinden elle. - Nereden bilecP.ğim?.. lı:ı~ı· münhasıran ketenle uğraşacak bir 
kayboldu mu idi, onu aramak bana dü. rlni, kollarını sallıyar1:1k geçirrneğe mu. Terri kederli kederli konuştu: cnlı;mayı icab ettirmektedir. Bu da 
,er, barları, batakhaneleri, oyun yerleri. vaffak oldum. Birkaç saat sonra Parlse - Ne yapacak? .. Yüzüme, gözüme tü. ~üphesiz ancak, bağrına keten milte • 
ni dolaşırdım. Muhakkak ta, yolunu ia· kalkan ibir gece henmin vagon restora. kürdü. Tükürdü. Ha babam tükürdü. hassıslarını toplıyncak bir ıslah ~tas • 
şırmış olan tozu bulurdum. Anlarsın ya, nında oturmuş, nefis Bordo "şarapların- Derken bizim ihtiyar kumandan çıka. vonundan beklenebilirdi. 
bu sefahat yerlcrmı pek iyi öğrenmiı- dan içmeğe başladık. Trenin tam kalka. geldi, ve şen şatır: · İşte bu defa Kandırada kurulacak ke 
tim. Nerede ne var hepsini biliyordum. cağı sırada, bir enm·ber, sevkiyat vapu. - Y~ T~rri diye, seslendi. İşte buna ten ıslah istasyonu bütün bu mesele • 
İ§te buralarda birçok enteresan insar.la. runun kumandanının bir tebltğinı gctırdi. iş derler .. dedi ve omuzuma vurdu. leri salahiyetle deruh-Oe edecek bir i . 
ra, hırsızlara. külhanbeyl(:rine, asker Genç ikızın da Marsi!yaya çıktığını an. Ezi:te büzüle: lim müessesesi olacaktır. Yeni çeşid 
kaçaklarına, adam boğanlara ve hattA lıır anlamaz, kumanc!.anının fikrini de- - Evet generalim.. değil mi efen- tohumların getirilip denenmesi. muh-
casuslara bile r.asladım. ğiştiroiğhıi ve benı gerı çağırmakta ol. dim? .. dedi. t('lif şartlar altmda alınacak neticele • 

- Pcld ıbu vazifede ne kadar kaldın?. duğunu sandım. Bu da içmekte bulundu. General: rin tesbiti, iyi tohumların köylüye tcv-
- Çok değil .. bununla beraber epeyce ğum şarabın lezzetini, keyfini bir kat da. - Haydi içerı gel de bana vak'ayı an. zii, fenni usullerin gösterilmesi, keten 

hoş bir işeli. Hani .. mütarekeden so:'lra ha arttırdı. Onun iç:in d~ tebliği l'\kumak lat, diye beni odasına çağırdı. ziraatinin genişletilmesi, hasılatın iyi. 
beni İstanbuldaki cKuvayi İtilAfiye po. zalımetine katlanmadım. Trenimiz yolu- Onu takib E>derek merdivenlerden çı. lestirilmesi, köy tezgahlarının ve yağ. 
llsi» emrine verdiler. Burada da pek eğ. na devam ederken. Jaklm ile birlikte ku. karken, o neferin1n tren kalkarken bana hanelerin ıslahı ve hirden akla gelme 
lendim. Canım şehk. sanki neş'eden yo- mandam çekiştirerek kahkahaları attık. getirdiği ve asla okumadıı!ım tebliğ teJ. y~n ketenle ilgili ne kadar mesele var. 
ğ'urulmuştu. Çoğu kadın olmak 151) bfn. Tıpkı ıbalayı seyahatin(: çıkmış yeni evlı. grafını hatırladım. Cebımde:1 çıkarciım sa hepsi bu ıslah istnsyonunun mesai 
den fazla Rus mültecisi oraya sığınmıştı. ler gtbi mes'udduk. Hele Jaklin, bütün ve göz attım. Bu, harbiy~ nezarctinm çncevesine girmektedir. 

Soroum: neş'esile adetA şakıyordu. c~ok a~~ledir! . . ı. kayıdlı bir şifresi ıdi. Bizde keten zirnati maalesef hayli 
- Yurda döndüğün zaman terhis e. Parise varır varmaz birbirımizden ay. İçınde ş.oyle ya7.ıtır~u: . . gerid:r. Kazanç _getirir bir mahsul ol • 

dildin mi?.. rılmaya kar.ar vermiş~ık. Z1ra, karakol- Marsılyaya çı • 8'"'P· Jakıın. N_rıJaı~yı masına rağmen köylümüz onu daha i-
Terri oevab verdl: lardaki bütün askeri polisle!" beni tanı. 1 e~de. meşgul et stop. Harclcctlt•.rmı ~arıse vi vetiştirmek bil~isinden mahrum • 
- Doğru Londraya dönmedim ki •• yordu. Onun için trenimiz durunca, Jale. bıldır st~. Onu. ~aybl!derscnız dıvanı. dur: AkS: cribi ziraatinde fazla bir iti. 

1. 11~1 . _. 1 ğ" . a harbe venlecek.mı:.z... ı-. · • 1. d köt"" Marsilyada vapurdan indim ve Prırise ın, u5 eyın apaı ~ımanıma ge ece ım v.. na va muhtaç olma<lutı şek ın e u 
kapağı attım. d~e:e~ birbirimızcien ayrıldık. O yürü- * bir göı:ene~e de sahibdir. Meseli (ilze. 

- Ve divanıharbe verfldm, sanırım.. dü gıtti. Ben de ağır a~ır arkasından :Jer. O zaman ayaklar!m suya erdi. Şu rinde kendi ae•rlığmca toprak bulun • 
- Yok canım .• her şey yolunda gitti. ledim. genç, masum J"ak1in meğer dünyanın en ması kafidir) diye onu iyi işlenmiş bir 

Ademi iktidar 
Me•eleal ••• 

Karllerimden almakta oldutum mek -
tublarda sık sık bu meseleye tem.ae edll
mektedJr. Dikkat ediyorum bu huauat& 
genç, orta yaşlı ve hattA. ihtlyartarda 
şiddetle alAtadar olanlar var. lftddeUi 
b!r arzu ve i§tlyak arzu hlsNttıtt halde 
muvaffak olamamanın husule leUrdll1 
m:ınevi ve içtimaı birçok ilsllnttller do -
Iayıslle bu gibi kimseler hatıtaten m11.1-

tarib bulunmaktadırlar. İtin daha fena 
tarafı bu derdlerlnden herlı:eae de bah -
sedememeleridlr. Yine dikkat ~ 
gelen mektublardald şlkftyetıer daha si
yade asabi ve ruhi ademi iktidar 11kllne 
aid bulunuyor. Uzvi tegayyürata delA.lıt 
eden arn.metler ve vak'alar çok ıuıdır. 

Asabi ve ruhl menşeli ademi 1lı:ttd&r -
!arda bir lkl aylık sıhhl ve tıbbi teda'1-
uin çok büyük faydaları görünmektedir. 
Pek genç bir hastamda Anl bqlıyan bu 
hal bir buçuk aylık tedavj ve istirahat n 
hıfzıssıhha ıeraitlnln tatbiki aayeslnde 
yüzde seksen nlsbetinde istifade etuıtnt 
kendisi memnun bir halde ttJraf etil A
demi iktidar meselesinin bu şeklinde :ta
dlllın da rolü çoktur. Erke~t her huau.sta 
sinirlendirecek hareketlerden lctlnab et
melidirler. Yorgunluğunu giderecek, ru
hunu tatylb edecek, şenlendireoek ha -
reketlerde bulunmak, neşeli ılnema ye 
müzikhollere beraber gltmek, h&J&U ol
duğu gibi kabul ettiğini göatertr hare -
ketlerle zevcinin ruhunu teskin etmet 
kadının en büyük vazifesidir. 
Gıda ve uyku meselesinin ehemmiyeti 

de çoktur. Bu glbl kimselerin çok kahve 
içmemelerini de tavsiye ederiz. Hutamn 
yaşını dalma nazarı dikkatte bulundur
mak şartlle kuvvetli gıdalar llzurutır. i
radeyi kuvvetlen<flrrnek, temastan kort
nıamak, heyecana kapılmamak bu if1n 
de yemek içmek gibi fizlyolojlk blr n.ztfe 
olduğunu unutmamak lAzımdır. Sevkiyat vapurundan husu:ti bir vazife İstasyondaki klf!"akolda, Provo Marşal meşhur casuslnrındanmış.. onu bir SPne toprağı ço'k görür. Buğday anızının ~S· 

ile ayrıldım. Yani demem şu demek ki .• d~iresinin çavuşlarından 1lm1nin beni hapse tıktılar. Eğer sulh imzalanmamış tüne saçtığı tohumlan, havasına gore oenb ı.tlyen otu
1

ucularmun pc-. 
gemıde bir kız vardı. O da Marsölyaya beklediğini görünce hayre! ettim. olsaydı. muhakkak ki kuquna d.zecek- hir tırmıkla örtün geçiverir. Gerçi ke- pwv 7ollamal&nnı rtoa ederim. AUI tallı· 
iniyordu da... - Yahu bu trenle geleceğimi nereden lerdi ve ben de bilmeden bu meşhur <'a. ten derin ekilmek istemez amma, bu d1rde ilteklert mutabeluls ka.lahlUı. 

Terrinin gözlerine dolan uzak bir rü. bfltyordun? •• diye soroum. su.su yakalamışım.. ist~mezlik işlenmemL~ bir toprağa ekil~ 
yanın ı.şıklarını ~zer&k, onu kışkırttım: Çavuş cevab verdi: Utanmaz Terri, kadehim biı- yudumda mek demek değildir. Bu ve buna ben. . ............................................................ . 

- Ya .. öyle mi?.. - Ha! .. Vapurdan tellemişlerdi. Re·a, bitirdi. 1,-cr daha nice hususlarda köylümüzü ( 
Terri devam etti: otomoblli gönderdi. ~rhal seui görmek Sordum: 11varmak, ona ivi ile kötüyü göster • Asker.lik işleri 
- O sevimli, şeker bir mah~Cıktu yav- istiyor.. - Sonra onu tekrar• gördür. mü?. ~ek zamanı geİmiştir. Bilhassa yuka. 

B 11 d - Son yoklamaya çağın)an]ar rum .• Meryem ana b:ı.kıc:lı, iri lAciverd ~mı sa a ı: rıda da kaydetti°'irn, soylan pek ka • 
s - Vay canına! .. Bu kar§ılanıı tarzı hiç Ev t d d" H .., Bu sene askerlik çağma ırirmlf olan 

gözlü ufa:ktefok bir şeydi. Çocukluğun. te haııwna gitmemişti. Anli§ılar. sevld. - e ·· e ı. apisten çıkınc~. ~?u rışmış ve ne idüği belirsiz olmuş to • 335 doğumlu delikanlılarla 8llıhl eebeb-
dan daha kurtulamarnısa benziyordu. Fıı. görm. eğe gitiim. Yüzüme tekrar tukur. humlukları dettiştirmeg"e şiddetle lü • lerle ve tahsll dolayıslle erteal eenelere . yat kumandanı, ıyi kumpaslar kurmuştu. d ı d <;• 

kat hepimiz gföi, onun da dört uzun hub Merakla sordum: me. ı amma, asv ın a onu tutturmak ni- zum vardır. Bunların yerine ibilfarz bırakılarak bu doğumlularla mUll1WD1!7• 
senesinin üzerinde ne gibi izler bıraktı. yetınde <>lmadıgımı, sırf vap•ırdakileri , Rusyanın ince lifli çec:idlerile, Alman • tAbi kalmış diğer doğumlu mü.nene -

- Şey ... Bizim babalık ... Yanı· ı"htı·. k ~ 1- k nl b l' "" rlıı ı Eylül 939 tarihinde BA•ıw .... _ _.. __ 
ğını gösteren halle't"İ vardı. Bütün harb . aıes.e .""0.yara 0.nu _ a. ir ıkte bulunmak • anın ı"vı· yağ veren keten N><:İd1erini ..,., ·- ...._.-

yar reis nice? ... Keyfı yerinde mi?.. ted ğ b t·· 1 . d ı v • '!f-ı llk şube.si binasında teşkil edilecek aa -.. _ S b" d h ıs ı ımı ona ır ur u ınan ıramadım .,_ t ek .. k"" dt" B ] t ı.. ~ffmın~ rr~~a as~b~~ık~~=====~=====~~~~~~~~===~~~~~~~==···ı~a~em m~~ ı~ un~n o ~~ m~~~ ~P~~~ 
~ti. Oralarda neler yaptığını Allah bı. humlarını getirip memlekette dene • başlanarak 31 Blrlnclteşrln 939 s11Dtl at-
lir •. zira,, bu bahse pek yanaşmamış, sıı. ROMATİZMA LUMBAGO SİYATJ.K 1 mek, içlerinden uygun gelenleri seçip hayet verlleoektir. 

Bu mecllste muayene gfinlert Puar 
dece, ço'k ... çok müthi§ şeyler görd'lm.. iiretmek münferid bir tarunmanm ya. müstesna olmak üzere Eylill .,. BlıiD· 
demişti. nabileceği is değildir. Bu işleri .salahi. clteşrin aylarının tek günlerin• teadüf 

Tere? sustu ve hoş bakışlarla dakika.. vetle başarmak, ketenin en iyi ziraat eden günlerde sabah saat 9 dan u ,. 
larca ayakıkablarının ucunu süzdü. Ne- şartlarını tesbit etmek, kısacası ketenin kadar yapılacaktır. Yukarıda 7aıab m6-
den sonra da: istihsalinden istihlakine kadar mevcud kelleflerıe şimdiye kadar 10tıama1a 

gelmiyerek Yoklama kaçalı 1'Ul1wtlndı 
- Bana bak babauk.. dedi, sen bir sev. bütün pürüzleri fennf icablara uygun kalmış muhtellf doğumlu mftkelleflerln 

kiyat vapurunda hiç aşk oyunu oynadın BEL DJZ _ KALÇA A(İRJLARJNJ bir şekilde giderip, keten ziraatini de tayin edilen günlerde yotıamaıanm 
mı idi?.. memleket iktisadiyatma kArlı bir iş yaptırmak üzere askerlik mecllalııe aeı-

vapmak ancak 'bir keten ıelah istasvo. meler!, gelmlyenlerin haklarında uar-Hayır, demek ıstermiş gibi başımı sal. • llk kanununun muhtelif maddelertıe oe-
ladunl nundan beklenebilir. zalandırılacakları Uln olunur. 
_~müthiş. Allılhın cezası bır şey~.. Köylil1erimizin boş ge~n kış günle- "'- ... 

diye devam etti. Tasavvur et. Her salon rini kıymetlendirmesi itibari1e pek mü ---------------' 

tıklım tıklım dolu. Hangı güverteye çık. TESKiN ve iZALE EDER 
san. millet manasız oyunlarla meşgul. SıhhlyP. VekAletinin g -10 - 935 tarih ve 4-93 numarah ruheatını haizdir. 
Yahud da askerler, kayık indirme talim
leri yapıyor. Gece de başka bir b~IA .• 
devriye gezer durur. Saydım, her scfe. 
rinde 67 kişi nöbette .. bu ömrümde yap. 
tığım en çıldırtıcı seyahat oldu .. 

Genç kız da ıaşırınış kalmıştı. Bana 
kar9ı ciddi bir alaka beslemek, benden 
h )anmak ile bE-reber, bir derdi vıırdı. 
Yardımıma muhtaçtı. Pasaportunun gü. 
ııü geçmişti. Parıste gidecek hiçbir yeri 
yoktu. Parası da az kalmış~ı. Dünyada 
da yalnız bana gıiveıı•ycrdu. Bundan ö
türü, . ~n~nla .birlikte Marsilyaya çıkıp 
kendısını Parıse götürmem için yalvar. 
dı, ynkardı. Fakat, Sutamptonda karaya 
çıkması emredilen bir siıbayın, muhtel!! 

- - ------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
İcabında gUnde 3 kaşe alınabilir. --------

.. 
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H_AJ CE SUlT AN 
Nizamı cedidin 

~ 

'ilgası 
Ve nihayet: ı içinde, k~ndisini ilokkliyen padfişahın şimdi, vaziyet bu vahamet şeklini alın-

- İşte, rn..."'01is •• işte, siz ... Eğer ar. huzuruna çıktıığı zaman, ağlamaktan ca, artık sabre<lt!ımemdş .. hakikati oı.. 
zu buyurursanız, .meclisin kararını siz gözleri kı}lkırmızı. ikesilmişti. duğu gibi söylemek mecburiyetini his. 
de dinleyiniz. Asilai yatıştırmak için, 3 üncii Selim, bu sadık bendesinin sederek; 
hemen nizamı cedidin ilgasından gayri yüziine bakar bakmaz, ahval ve vaziye _ Ah, efendimiz.. bu mel'un köse. 
çare kalmamıştır ... Amma, bizler aciz tin vahametini keşfetti. Rengi, sapsarı ye itimad buyurmamanızı kaç defa 
birer kuluz. Mülk ve milletin sahibi kesildi. Sesi, aşiikar bir surette titri • arzeylemiştim. 
ise, şevket'l\1 efendimiz hazretleridir.. yerek: Diye, sÖ7.e girişmiş.. Babıalideki va. 
fermanı hümayun ne suretle şeref sü. - Ne haber, Faiz?.. ziyeti aynen nakletmişti. 
nuh buyurulursa, hikmet ve isabet, 0 Dedi. Padişah, bunları dinledikçe şaşll'. 
Cı.hL>.ttedı'r Şimdi."e kadar saray erkanı., mühim 

"° • ' mış.. dehşet içinde kalmLŞtı. Hele, Fa. Deyl·p so··zu··nu·· kesti ve vahim hadiseleri padişahtan gizle. 
' · bu·· tu·· n kalbı" iz efendi hıçkıra hıçkJ.ra ağlı yarak: Ahmed Faiz efendi de meyi adet edinmiş'lerdi. Buna sebeb 

ile nizamı cıedid taraftanı idi. Musa pa. de, Valide Sultanın emirleri idi... Bu - Meclis, nizamı cedidin ilgasından 
Şanın bu lkat'i ifadesi karşısında, sanki c:ıaf ve cahil kadın, hükümdarlığın baska çare bulamıyor. 
o meclisten meded umuyormuş gibi ~öz mes'uliyetini bir türlü idrak edeme. Dediği zaman, 3 üncü Selim de el. 
lerini etrafa gezdirdi... Herkes başını mişti. Buna binaen saray erkanını sık lerini yüzüne ıkapıyarak ağlamıya baş. 
Önüne eğmiş.. sanki orada bulunanla. sık huzuruna çağırır: lamıştı. Fakat.. ağlamak meseleyi hal. 
tın hepsi, birer taş kemlmişti. _ Aman, kati dikkat edin. Olur ol- letrniye kafi değildi. Faiz efendi, vazi. 

Yalnız, sadaret kethüdası İbrahim maz sözlerle, aslanımın hatınm renci. yetin daha vahim neticelere yürüdüğü 
~esim efendi.nin başı, dimdik duruyor. de etmeyin. Hükumet umurunu göre. nü hissettiği için: 
du. Ve, öfke'li nazarlan Musa paşanın ceık, bunca vezir var. Aslammı zinhar - Ne yapalım, şevketlim .. kaza ve 
Üzerinde temerküz ediyordu. bu işlerle m~gul etmeyin. Zevku sa. kadere riza göstermekten gayri çare 

Ahmed Faiz efendi, onunla göz gö. fasına mani olup, üzmeyin. kalmadı. İmdi, ağlamayı bırakalım da 
le geldi. İbrahim Nestm efendi, kendi. Dive, emirler verirdi. <törfüecek işlere bakalım. 
Si ile aynı fikirde ve aynı histe bulu. Ahmed Faiz efendi de, şimdiye ka-

0 
Dedi. 

nan Ahmed Faiz efendinin şu anda 
Çektiği ızhrabı tamaınile anlm1ş gibi: 

- Ca.nım, birader!.. Ne gam çeker. 

dar bu emirlere itaat etmişti. Fakat ( A ,.kası var) -
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince İzmirde Çamaltı tuzlasını Çığlıya bağla. 
yan şosenin tamiratı işı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 80198.14 lira mm•akkat teminatı 5259.90 liradır. 
III - Eksiltme 13/1Xi939 Çarşamba günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

- 18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
Baron Wratislaw'm hatlraları: 56 

Türkçeye çeviren: 81 reyya DBmea 

s.yfa tS 

Dehşet veren bir haber 
------

G€ne bu ec:ınalarda idi ki, dindaşla • öz yurdumuza kavuşturursa, ölünciye 
nrnıım, Macaristan& Tünklere karşı kadar Türklere karşı sav.aşacağımım, 
büyük bir zafer kazandıklarına, düş • bunlardan elimize geçeceklere aynı 
~ndan binlercesiınin kılıçtan geçiril. muameleyi' yapmıyıa, yani onların u. 
miş bulunduğuna dair haberler bizim zuvlarını kesmiye, bütün dindaşları. 
kulaklarımıza da ulaşmıştı. ( 1) Bu mıza bu propagandayı yapmıya ar'a· 
haberler bizleri için için sevindirmiş mızda karar veriyor ve bu kararımızı 
olmakla beraber gene içimize bilyilk yeminlerle takviye ediyorduk. 
korkular da salnuştı. Çünkü o sıralarda Nihayet (Gardiyan paşa) geldi ve 
muhafızlarımız bize ekşi bir çehre, hu. beraberinde iki de berlier getirereJC 
şunet ifade eden gözlerle bakıyor v~ bizleri dışarı çıkarttı. Mahpesten dışa. 
baz.ıllan ıdişlerini gıcırdatarak lİitlen rı çıkınca verilen ilk emir hepimizin: 
kazrl<1am vuracakları 1ıehclldini savu- yere: oturması idi. 
ruyorlardı. Artık şüphe ebniye yer yoktu, bize ev 

Hatta ibir aralık zindan kahyası gel. velce verdikleri ve teyid ettikleri kor. 
miş, hepimizi dışan çıkartarak burun kunç haber, işte şimdi tahakkuk edi. 
ve kulaklarımızın kesilmesi lazım ~1- yordu. Binaenaleyh acı acı ağlıyor ve 
diğini, çünkü dostlarımızın, kardeşl~ri aynı zamanda içimizden hiçbir kimse 
mizin ve kuzenlerimizin binlerce mus. ilkin oturmayı istemediği için biribf~ 
lüman kesmiş bulunduiklannı söyledi. rimize afal afal bakınıyorduk. 

Bu korkunç sözler üzıerine, bu işler. Fakat sırtlarda şa.'klıyan kırbaç ses • 
de bizim hiç bir suçumuz olmadlğmr, !eri bu tereddüdden bizi vazgeçirdi ve 
bevan, gücümüz yettiği ve dilimiz dön. hir anda kendimizi yerde oturmuş bul. 
<lüğü kadar, bu kanh hadiseler hesabı- duk. Bu anda geçirdiğimiz korkunun 
nın bizden sorulamıyacağını anlatmı - derinliğini, duygularımızın acıl· ~ -ıL 
ya ~.alışmıştık. her insanın tahayyül edebi1~ceğini sa-

Kahva gittikten sonra daha başka mrım: 
kimseler gelmişler, mahremane kay. 
dile ve yeminlerle temin ederek, haki- B:.ı sırada betimizde, benzirnizile kan 
katen burun ve ~ulaklanmızın kesil • ;kalmamış ve her birimizin Ç(!hreleri 
mesi.ne karar verilmiş olduğunu sövle. kağıd gibi beyazlaşmı.ştı. Bizim bu ha. 

ed. ,_. ·· ··ı lirnizi gören ve ölüm korkulan geçir. mişlerdi. Bunun üzerin ır 1'1 gonu • 

Sin? .. Bu de~ti aliye ihdas olundu. 
ğu gündenberl, nice ihanetler vukua 
geJmiştir. Amma, cenabı hak, daima 
hai!nkrln cezasını venniştir. Mesele, 
ko paşanın dediği gibi halledilsin. .Al. 
lah büyfilttür. Ve, ahret vardır ... Iyi. 
lik veyahud kötülilk edenler, yarın ru. 
?ti mahşerde hesabını versin. 

terimizi derin ve acı bir teessür istila mekte bulunduğumuzu anlıyan her. Mübayıaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ı..._ .. 
1

. 
· d t · A k B etmı'ş, 1-ul,ak Ye burunlarınmzın kesi. ~rler ise bize kahkahalarla gu iıyor. IV - Şartnameler hergün Levazım şubesi veznesın en ve zımr, n ara aş.. "' 

Dedi. Ve dema:l yerinden fırlıyarak 
lnecUsi terketti. 

· d b'l' l""'ern kor1 -.. su bize ne yapacagw ımızt şa lardı. Onların bu alavlı gülüşleri ise müdürlülklerinden 200 kuruş mukabilın ° alına ı ır. ·u .., . 1\"u 

S'!,.rtmıı::, içten ve dıştan bizi bir hayli bizim midelerimizi ağntıyordu. Artık 

* 
v _ Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektublarını kanuni ve. "( h L'tm" t' · t b be ı · 

an"latmıstı. er şey "'ı ış ı ve ış e er r er ışe saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat m~ktubunu ve şart. n • b 
1 1 

d 
3 üncü Selim, büyük bir merak ve Hakikat.len bu d'e<l'i\klerini yaparlar, aş ıyor ar ı .. . namenin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme sa-

endişe içinde icll. yani kulak ve burunlarımızı !keserler- Fakat, hayret1. Bunlar biz.im kula'.li 
atinden bir sa;ıt Evvel mezktlr komisyon ba.Şkan1ığına makbuz mukabilinde ver. d b. · b l d w ·ı f k t Hir:bir yerde, durup dinlenemiyor- se ve cenabı hak bir gün olur a ızı ve urun anınızı egı ve a a saç Ye 

:J' meleri lazımdır. (6714) k ıı k · ı k l du. ToPk:apı sarayırun üzıerine kanat sa a arımnı esıyor ar ve azıyor ar. 
geren meş'um bir sükfınet içinde, (Re. ~ m sınan paşa Belgrackia kışlamak tizere di. Cidden birçoklanmızın buna ihti • 
Van odası) na çekilerek tehdidkar ha. ı - Keşif şartname ve planı mucibince 3/VIII/939 tarihinde ihale olunamı. yerleşti~ sırada Kamorn'da Zerini, Paın, Na yaçları da vardı. Zira bazılarımızın saç 
disatın ne -kil alaca"'-ı bekliyordu. S B .. d .. ı··kı · k ı 'f t · ı kl ·a k. dasdl Hardek'in kumandaları altında bir Al· ve sakallan son derece uzamıc:: bulunu. 

-s- 6 ... yan Kayseri ve ıvas aşmu uru erı a orı er esısatı pazarı a yem en e man ordusu toplandı; stololsenburg <•> nze- yordu. -ı 
Padişaha sem de~ sadık olan siltmeye konmuştur. rlne yürüdti. Te§rlnlsanlnln llçünde lmpa -

nostanctbaşı Hasan Şakir bey, Etmey. II - Her iki işin keşif bedeli 10.982,66 lira muvakkat teminatı 823.66 liradır. rator a.cıkerııe, bu mevklln müdafaasına şi- Bu iki berberin usturaları, o sırada 
danına ~nderd'iği tebdil <k~"<lfıet']d III - Pazarlık 2/IX/939 Cumartesi günü saat 11 de Kabataıta Levazım ve tab etmiş olan Budin vall.9l Hasan paşa ara- etrafımızda bulunanların kahkahaları 
bostancJ:olar VMıtastlıe aldı~ ınalU.matı be · d k' 1 k · d l k sında bir cenk vukua geldi; Osmanlılar mey- d 

1 
k ~- fi ____ .:ı 

l!S.. Mübayaat şu sın e ı a ım omısyonun a yapı aca tır. danı muharebede altı bin kişi ve kırk dört arasın a, Hı iyere :Ka aımuzua saç. 
Sık sık hünkAra arzediyor .. gelen ha- IV - Şartnameler hergiin Kayseri, Sıva.s &§müdürlüklerinden ve fstanbulda top bıraktılar. tan ve sakaldan eser bıTakmadılar. Bu 
herler, 3 üncü Sellm'in endişe ve iztı- Levazım şuOC>si veznesindP.n 55 kuruş mukabilinde alınabilir. Hamme.r, clld 7; sayfa 181. iş bittikten sonra da mahpesimize dön. 
?ablarını bir kat daha artırıyordu. V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. <•> Osmanlı tahrihlerinin ustonl Belgrad mek emrini aldık. 

Padişah, asl1erln Etmeydanmdaki rasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. c6623. diye kaydettikleri kale. <Mütercim>. İşte korkuyu böylece atlattıktan ve 
Vaziyet1erlni, tamaınile öğrenmişti. ts. =========================-==-===-===~~=~=============aklımız da başlan.rnı~a geldikten son. 

Yanın başladığı zaman hadiseyi peke. Tu·· rkı·ye CDmhurı·yet Merkez Bankası ra biribirimize bakınmıya başladık ve ~mmiyetstz g&teı:eı Musa paşanın buzağı kelleleri gibi hepimizin casca,·. 
R6sterdiği kayıdsızlığa, derin hayret. lak edilmiş olmamıza bir hayli cr ·ıı. 
fer içinde 1d1. 26 - Ağustos - 1939 Vaziyeti dük. Bu tıraş, aynı zamanda bizi ı- · ;. 

Saray •rltAnından bazıları ve Mlhas. A K T t F p A 8 ı ~ birimizi tanıyabilmek güçlüğile de k ~ r-
&a sır lkAtibi Ahmed Faiz efendi, haki. şılaştırmıştı da diyebilirim. 
L ~ 

ıı:atı padişaha arzederek: Kasa: Sennaye: Anlaşılan bizi ş-öyle böyle kelleşı ·-. 
- Ah, şevketl'ft efendimiz .. 0 Musa 15.500.355 21.802.488,77 bıtı"yat Ak,,__... miş ve iboşu boşuna büvük korkul r b' Altın: Safi kilogram .,.ICll!lı " 

Paşa denilen köse herif, ne kalleş ır 9.05l.743•5o Adi ft fevkal&de geçirtmiş olmakla düşmanlarımız k , . 
~damdır, bilmezsiniz. Kaç defalar, za- BANKNOT 1·607·274'99 32·46ı.507,ae Husus! dilerini tatmin etmişlerdi. t1FAKL1K 
tı hümayumınuza ihsas etmek istedim Muh bl J Tedavüldeki Banknotlar: Sonra da, sözlerine daha çok inarı 1. l.Akin, ohemmfyetle telakki bu'\.'Urma. Dahildeki • " er : 953.816,81 

" Altın: Safi kilogram 678.111 Derubde edilen nrakı natdtye lır Türklerden, işittiğimize göre Sad. dınız. Eğer o makamda başka bir vezir Türk lirası 528.553,20 1.48'l.370,0l Kan1U1un e - 8 ıncı maddeleri razam gerçekten burun ve kulakları. 
Olsaydı ahval bu gCtna olmazdı. Hariçteki Muhabirler: ne tevntan hu!ne tarafındu mızın kesilerek kendimizin böylece 

Diye, vaziyetin nezaketini anlatmak Altın: Safi kilogram 10.059.766 14.149.864,96 vw ~t memleketimize iadernizi emretmiş ise 
istiyorlardı.. Altına tahdll kabU aeıheıt 11.065,71 ~;11!e ldllen ffl'ab natd17e de bunu işiten (Müftü = Şeyhis1am)', 

Fakat Üçüncü Sellm. daha hala gaf. dOrtal•r K&l'fl)ılı tamamen aıtuı oıaraır vezirazamın bu emrine itiraz etmiş 
iet uykusundan uyanıınu~or.. hüku. l>ller dOTtUer H Borçlu kllrlnl 5 62 lllnten Mdavtııe vuedllın 

ı..n,~~ -.l- t' d.v . b" baldyılert 3
·
556

·
37 

' l1.711.3oe,29 Ree.ııkon\ mukabW lll.nten MdL ve bir elçinin maiyeti olmaktan başka 
metin en vu.r uon. mı=amına ge ır ıgı ır Hazine Tahvilleri: usecL hiçbir suçlan bulunmıyan v-e harö 
~ezirin kendisi.ne :lluın~ edeceğini ak. Peruhde edilen eT?atı nakd.JT• meydanlarında :Ailen kendilerine kılıç 
tndan geçiremiyordu. tar4ııııı 168·748·563,- TU.rk Llnn Mnduatı ı ld b! 

d ı Çekmemt... olan bitlere bu şeki e r Fa-lrat yarnaıklar fstanbula geçip de Kanunun 8 - 8 ine.\ mad e e- Döm taahhUdatı: ~ 
\?' t t da muamele yapılrm4Z olmasının en büyük Yençerller onlara iltihak ettiği zaman, rtne tevnun hallin• ara m ıa ···-.r 

Tiki tedl t 17.228.027,- 141.520.536..-- Altına tahvW tabu dOVtllu günahlardan bir:I olacağını beyan ey • &rtık padişahın ıkalbinde bazı şüpheler 7• Diler döviıler " &1&oa1r1ı kllrlDI lemişti. 
belirmişti. BabıAlide btr meclis topla- Senedat Cüzdanı' bakiyeleri Sadrazam, Şeyhis15.mın bu itiraz ve 
tıarak asilerin hemen dağı.tılmasını em -c·~• SENEDAT 139·238.863,71 139.238.363,71 Muhtelif: ediği gib" . 

·.u Alw. ıeran 'kar-tJBında bizden ist ı ın l'etmişti. Biraz sonra da, meclisin yap. E'::Lam Te TahvilAt Cüzdanı: 
l hmed F · __.....__ tikam almrya muvaffak olamamış ve ığı işleri öğrenmek için, A aız (Deruhde edllen evrakı nat-
ef endiyi BabıAliye göndermişti. A - {dl7enln karfıtıRı !:.!!ham ve ·· fakat saç ve sakalllarınnızın tıraş edil. 

İşte şimdi 3 üncü Selim, büyük bir <Tahvtılt ltlbarl kıJinetıe> 44
·
458

·
844

•
97 dfkten sonra donanma gemilerinde kü. 

endişe ve merak :içinde, Faiz efendiyi 8 - Serbes\ e1ham "' tahville 
7
'
559

'
768

'
56 52'

018
'
613.l\

3 reğe vurulmamızı emretmişti. 
:ı.._ • Avamlar : 
~.ıdiyor.. bir yerde durup di.nlenerni. Hazıneyo tın ndeU avana 1.020.000,- * 
Y~rek, harem dairesiooen, Revan oda. Altın'" D6m btt1ne 12.664,76 
sına •• orııdan Bağdad kasrına .. BaiTdat Tah't111.t 11Mrtne 7.808,722.-
3tasnndan, Kara M~tafapa.şa köşkü- ID•sedarlar ı ' 
l'lıeo •• oradan da Has odaya geçerek bü • lltdat.111 • 
Wk bir sabımilıftda gelecek habere in. 
tızaT ediyordu. 

Ahmed Faiz efendi, 3 üncü Se1im'i 
Serdab köşkünde bulablkl!l. Heyecan 

14.Ml.386,78 
4.{)00.000,-

16.865.89'7 ,51 

420.643.981,01 

.1Temma1938 tuthtnden ltibarenı 
Lkoato addi CA 4 A1ba larla• CJGı 1 

'20.8'G.B81 ,07 

Filhakika tıraş hAdisesinin ertesi gii. 
nü, Ahmed Reis namında, doğum itiba
rile bir İtalyan olan, fakat o eenada 
müslümsn dininde bulunan, bir kapta. 
nın kumandasındaki büyük bir kadirga 
ya getirmişlerdi. 

(Aması var) 



4 Sayla SON POSTA EylUI l 
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«Son Posta» nın tefrikası: 6 

·~~ IWI <CASlUJS) llAIDWNWN 
[~on Postal S . P O R 

• 
lngiltere lig maçları HIA IWIAllLAllW / 

Yazan: .Martlıa Riclıard Çeviren: Hatice Hatib 
geçen h fta başladı 

açırılan casus kadın Son siyasi vaziyet neticesi birçok oyuncuların aske 
alınması, klüpleri sarstı, yalnız Liverpool klübünde 

20 futbolcü silah alhna alındı 
- 4 - Bugün onun yıldönümüdür ... Bunu ruyor ... Bu yaranın iyi olmasını iste • 

A vrupaya döner dönmez koram P,a- tes'id edeceğiz! rnedim.. . Iztırab. çekmek isUyordum~ 

Yet ag·ır ur •tc h:.ıstalandı. O zamnn Karş·mda duran bu şişman adnma 
Onda deli gibi bir hal vardı! Ağır f<;, "r€tle bu'unu.yorduk. Doktoslar çirkin bir gülüşle yüzünü yüzüme yak. .. k kl lt d b k .. 

ı . t D he:: tl b' d . ~oz apa arının a ın an a an goz-ha + l·~ için: asıımıs ı. e ,e e ır a ım gerı ce • , . k "th" ı·ı Be . .. .. .. . 
.. k"ld' ·c··ı k b ki b k. ,erı pc mu ış ı. nı gorumuyor gı. Ux-emi krizi. ı ım. u ere ana ya · aşan u or- . 

1 
• • .. 

f\ dil<'r. Y"rmi saat ~onra beni hava- kunç yüz beni dehşetkn titretiyordu. ! ~1 bakıyordu. O benım bır gun ~l?~
fa ı a ·1ayan ) epane insanı e-bediy41n Mazinin lkı haya 'i gibi karşı karşıya du- g~m kadınla, eski 

1 
cas~s .. kadını bırıbı. 

kc:" ı.,etmek rcısına maruz kaldım. ruyordul{. Bu maziyi, b<'nim casuc;luk ınne karıştırıyordu. Yuz~. b~n.~ .. kor-
l' ı elim fo'aketten sonra birkaç ~ün h::ıyatımı tanı.mış olanlara ha.,rlatmak kunç derecede solgun gıbı gonınuyor. 

a~· İc;v·çr<'de k lm•va mecbur oldurn. lüzum<-uı bir şeydir! Dü~manlarımız he du. O rüyada gibi, acayip bir sesle mü 
N:' yet yap larak bütün şeyleri yap. c;abına casuslara para v.cren xxx be- te'11adiyen söylüyordu: 
tıl· n sonra tam Paric;e hareket et. yin. maskesini yere atmaklıil-ım için _ o gün elimden kaçtıktan sonra se. 
m '· üzere td.,fonun z.ili ç~l?ı: h<'nı on ~.e~e evvel f svıcreve voll mış. rıi aradı. .. Bir gün adamlarım seni ara-

- Madam Mı:ırthe sız mısınız? lardı. Muhım evraklarr1an baz·1arını j dı... Beni öldürecek olan kadın için 
_ E,·et. B nim! çıılmgk üzere iken, h<'ni taklb eden bu k d B'l' ğ 

· d t f d k 1 c: , Ç'l param var un.. ı ıyor musun e er _ Bana bir randevu verir rnisinız, a am ara m an ya a anmı" \ e o za. .. be . "ld"' . ff k 
1 ··ıd·· k · t · ı· o gun m o urmıye rnuva a o sav. siı .,le görüc:-meliyim. Mesele çok ace. man oııu o urme ıs emış ım. · • 

led'r. - BE>ni öldüreooktiniz dc~il m'? Di- dın, bir kadın amatör ünü öldürmüş o. 
yordu. Beni öldürmek .. . Beni öldi.ir • lacaktın ... Benim kadınlar arasında ya 

- Niçin size bir randevu verevim? ınck isteyen bu kadını ben hiç unutma- ~adığımı bilmiyordun değil mi? 
K irr.i n tarafından bana telefon ediyor- d · k d 
ırunuz? K imsin iz? 

ım. I.s te arşım a dunıvor ... 
Onda çok acayip bir heyecaQ vardı. 

- İsmim size b ir şey ö~retemez. Fa- Bu hatıra sanki ona hakiki b ir zevk 
!kat ben sizi, K ielde a leHide olmıyan bir vermekte idi! 

Sözlerinin bir deli saçmasından farkı 
~'oktu! Bu sef.ahet delisi adamın karşı
s•nda hatırlamıyordum. Harb senelerin 

İngiltere kralı geçen senenin kral kupası galibi Preston takımının kaptan
kupayı vmrken 

İngiltere futbol cemiyetinin iki aylık lann tamamen antrenmansız bulunduk ' 
bir istirahati müteakıb hazırladığı 1939- larını yazmıştık. l<"'ilhakikn muhtelJt o_~ 
40 senesi yenı mevsim maçları !ıkstürü yuncularının Pera ile yaptığı husur 
tanzim edil~ ve birmci, ikinci, şark, maçta antrenmansızlıkları pek aşikdr 1 
garb üçüncü kümelere dahi) 88 klüb ara. ze çarptı. Kadroya gelınce; birçok :ma ' 
sındak:f fig maçları başlamıştır. Her yıl niler yüzünden en iYi oyuncuların bu 1111 
lngilterenin muhtelif şehirlerinde yapı • yahate iştirak edememesi dolayısile '1#1 
lan ve 44 maçtan ibaret olan bu oyunları yıf bir manzara arzetmektcdir. Antren ' 
600,000 kişinın seyretmi4 olması, lig maç- manlara dahi geleıniyen Sal!hattin fi 
!arının ne kadar büyük bir alaka topla- Beşiktaşlı Hakkıdan maada kendıleriJlıf 
dığını anlatmıya kıifıdir. son dakikada izın alınarnıyan Faruk, ŞI' 

t ar?da, harb senelerinde tanıdım. Ve. . . 
B . d d h f ı a· 1 ~.J t 1 Benı onun karşısında durmıya mec-

de o iki kadınla yaşıyordu. Kadın de
ın c>k de doğru değil ya, biribirlerine •r en a a az a ın em~ıen e e- b d 1 b ' k k d v ·ıa · ı 

fo .... , kaoad•lT'. B ir müddet daha zili ur e ~n s~y .ya nız ır 0~. u Cl{l. ı. forkolunamıyacak derecede benziyen, 
1 d d H 'dd t re h d Buna şımdı bıraz da tecessus karŞ"IDış- ~re henüz bir çocuk yaşınd'a olan iki ça ıp ur u. ı e ' eyecan an t 1 B d . . d ? N .. r 

adeta titr iyord um. İşte ancak bir iki ı.kt';n 0e':x,~e kıs~.yor ~· de soy ::o~- ikiz hemşire ile yaşıyordu! Bu küçük 
gündür hayatta yalnız kalmıştım ve ca ce d ·. ~ ır ses e evam ı- ve birer bebek gibi güzel olan genç kız 
sus teşkilat:. hemen yakama yapışımı~ yor u

5
. .. 

1 
b' k d d 

1 
lar pek nadir olarak görünüyorlardı. 

t - en o zaman guze ır a ın ın . 1 
Bak elime, açtığın yaranın izi hala du. 

Zıli çalarak garsonu çağırdım: 
- Hemen eşyalarımı trene yollayı. 

nız ve bana bir otomobil tutunuz. 
Dedim. Bean • Rinage atelinin kapı

sında bir otomobil bekliyordu. Bu bir 
ta'kc;i idi ve akşam epeyce kararmıştı. 1 

O to'11obile girer girmez, şoför nereye 
gid<'ceğimi bile sormadan araba hare
ket etmişti. Ben bu hale hiç hayret et
rne<lim, çünkü otelden gara gidece(ti -
mi haber vermişler zannedlyorduırn. 

Otomobil gölün yanına geldiği zaman 
şoföre gölün kenannda bir gezinti yap. 
rnac;ını söyledim. Şoför başını çevirip 
bana tebessüm etti. Ben bu tebessümü 
t:pE""ld» makamm<fa almıştım. Daha 
trenin hareketine bir saatten fazla bir 
zaman vardı. Biraz dolaşmak istivor. 
durn. Yürei!imde bir sıkıntı vardı. Ke
der:m cok büyüktü. Bu şehirde en Joy. 
m~•li bir insanı kaybetmiş ve gidiyor. 
dum. 
Ortal ı'k git $de kararıyordu. Etraf. 

ta derin ibir tatlılık ve sükOnet vardı. 
Otomobil tenha bir yerde durdu. Şo
för otomobilin kap~m1 açmıştı. O za • 
man dalgınhktan kurtularak n~rede 
0M· 1 öumu anlamak istedim. Arkamda 
rığarhk bir yer vardı. Önümde büyiik 
bir villa!... Bu villa diğer bütün villa
lardan başka bir tarzda değildi. Yalmz 
kao•smın üstünde taştan yapılmı bir 
hilal vardı! Şoför benim şaşkınlığım. 
dan istifade ederek kolumdan tutup be 
ni otomobilden çıkarmış, ve önümüz. 
Cle açılan kapıya doğru şiddetle itmiş 
ti. Bu kapının içiJlde beni bekliyen bir 
adam vardı. Karşımda ayakta duran 
bu adam, mazinin bir hayali gibi idi. 

B ir an içinde kaderin kuvvetini his
setmiştim. Yapılacak bir şey kalmadıı. 
ğını anlıyordum. xxx hey, karşıımda 
bir heykel gibi duruyordu. Pek müt. 
hl§ bir hali vardı. Bakışlarının karşı .. 
smda titriyordum. Onu bu akşam, her 
zaman olduğu gibi, sefahetle yorgun 
bir şarklı olarak görmüyordum. Şiş
manlığ.., ve kısılmış gözlerinin acaytp 
bakışları bile korkunçtu! Saçsız başının 
iistdnde, küçük ve kırmızı bir fes var. 
dı. 

xxx bey, bu şark tarzında döşenmic:, 
Ifiman gölü kenarındaki villAda pek 
acayip görünüyordu. Ağır şark halıla. 
rlle mefruş sofalardan geçirerek beni 
ibUyük bir salona almıştı. Şimdi kar .. 
şımda ayakta duruyordu. Bir kenara 
<Iayarunış, ağır ağrr konuşuyordu: 

- Marthe Richard sizi pek iyi tanı .. 
yorum. On sene evvel beni öldürmek 
için yanıma gelmiştiniz. Bu cinayetiniz 
ıizi yeniden buraya kadar silrükledi. 

1 
2 

e 

lı 

6 

1?S4f>6 

• 
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(Arkası var) 

Ankara Radyosu 

Avrupadaki umumi gerginlık bu vazi. ref ve Eşfak ıa gidememişlerdir. Bu yil" 
yette devam odecek olursa lig maçlarının den kuvvetli olacağını tahının ettiğiıxıt' 
büyük bir sarsıntı geçireceği muhakkak- kadro da hemen hemen işe yaramaz btı 
tır. hale g€lmiş bulunmaktadır. Birbirine r 

Birçok klilbterın oyuncuları askere git lışık olmıyan, antrenmansız bulunan o ' 
meğe başladığından klübler hayli sıkışıK yunculardan müteşekkil böyle zayıf bit 

- . 0 .1\ I.GA UZUNLUÔU - vaziyete girmişlerdir. Birinci lig takım • muhtelitin fuar kupasında büyük bir rol 
1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 

'l'AO.. 19,74 m. J519ıl kca. 20 kw. 
T.A.P. 31.70 m. 94155 Kcı:. 20 Kw. 

Ianndan Livcrpool klübünden 20 futbol. oynaması ihtimali yoktur. Bu takdirdi 
cü askere gitmiştir. kupanın Ankaray& teveccüh edecel'e 

Lig maçlannın ilk haftası neticeleri hatta nefesli ve genç elemanlardan tef ' 
şöyle olm~r: kil edilecek bir İzmir muhtelitinın dabl 

CIDIA 1/ 9/ 39 Wolverhampton 2 - Arsenal 2 büyük rol oynıyacağ! kuvvetli bir ihti " 
12.30: Program. 12.35: Türk müzlti - (Pi.) Londranın olduğu kadar İngilterenin mal dahilindeöır. 

13: Memleket sn.at A.yarı, aJaruı ve meteor<>- de en kuvvetli iki takımının ilk maçta Fikrimize göre, İzmire giden eleman' 
Ioji haberleri. 13.15 - 14: Müzik CKanşık karşı1a.şma1an bat:in nazarlar. bu maça laman şöyle bir takım kurmak muvatıı 
program - Pi.) 19: Program. 19.05: Müzik çevirmiştir. Oyun tahmin edildiği kadar olacaktır: 
<Daruı müz1ğ1 - PU 19.30: Türk müziği: CF'a- hızlı ve hattA biraz da .!ert olmuştur. Cihad - Hüsnil, Adnan - Hüseyitlt 
sıı heyeti - Hicaz rasıı.) Okuyan: Tamın v f l H-1~1. ,.,, · B · ş h b ~ Devrenin bitmesine ild dakıka kala e a ı ~ı. .r ey.zı - asn, e a , ,,.,. 

SOLDAN SAÖA Ye YUKARDAN AŞAÖI: Karakuş. Çalanlar: Hakkı Dennan, Eşref len B d . F k 
Kad.rt, Hasan Gür, Hnmd1 Tokay, Basri tlr- Wolver takımı birinci golü yapmıştır. , u urı, ı . ret. 

ı - Toptan olmıyan. ı 1 Salt be m vı 2 çeş İkinci devrenın yjrmi bec:fnci dakika • Forved hattı, en kuvvetli elemanları' J - Ezeldenbert - Dahi. er. - m Y - caz peşre · - - )' 
s _ Ayıb şeyler _ Baba. mlmahmurun sebebtlr. 3 - Pek çare.slElm. sında Arsenal snğaçığı beraberlık sayı .. gidememesi yüzünden, eldeki mevcud 6' 
, _ i.şaret • Çocuk doğ"urtan. 4 - Cevri hlcrln a.rtırır feryndunı. 5 - YU- smı kayda muvaffak olmuştur. Bu bera. bu olduğuna göre hemen tamamen bit' 
ı - Evlerde yiyecek ~yMının konuldu~u celdlkçe yüceldi. 8 - Keman taksimi - Hak- berlik kısa bir miiddet sonra bozulmuş, birine alışık olmıyan oyunculardan ib" 

küçük oda - Akld yapan. kı Derman. '7 - Firkatin aldı bütün. 8 - Arsenal mağl\\bıyetten kurtulmak için ret kalmaktadır. Bu lorvedle if gömıtl 
8 - Kasabın sattığı - İyiden daha iyi. Aşkı tasviri hlkAyet için." 9 - Bana her yer- sarfettiği gayretin milkfif atını görmüş ve tesadüfe ve şansa bağlıdır. 1\1. T. ö. 
7 - Unutmamak için bir yere bir §eY kay- de senin. 10 - Ateşi suzanı firkat. 20.15: Ko t kr be b lm t A 

1 detmek - Lohusa - Beygir. nuşma. 20.30: Memleket saat Ayan ajans ve oyun e ar ra ere o uş ur. rsena 
8 - İlavesi - Beygir. meteoroloji haberleri. 20.50 : Tür~ müzi~l: iklübünün 14 bin lngill:ı lirasına satın al-
9 - Edebiyatla lşttgal eden. Okuyanlar: Radife Neydik, Melek Tokgöz. dığı soliç Bryn ,Tanco bu maçta fevkalA. 

ıo - Ebediyete kadar sürecek olan. Çalımlar: Vecihe Darynl, Eşref Kadri, Ke • de güze! oynamışt!r. 
Geçen bulmacanın halledilmiş şekli: mal Nlyarl Seyhun. 1 - Bayatı peşrevi. Maçta 45,000 kişı bulunmuştur. 
SOLDAN SAÔA ve YUKARDAN AŞAÖI: 2 - Sal~hattln Pınar - Bayatı şarkı: (Ar - Aston Villa 2 Middclsberoug O 
1 

- Kasavet - M1. tık yetişir çektiğim.) 3 - ......... - Bayati Aston Villa takımı bu maçı 10 ki•ı· ile 2 - Acil - Temel. )' 
s _ sıırıh • Maya. şarkı: <Kalbim yine tlzgün.) 4 - Sadettin oynamağa mecbur kalmıştır. Bırinci dev. 
4 - Alaka - Ah - K Kaynak ·) ~ayn;:~kaVban ~arkıEv1: (Kari~ac!:~ renin ortasında sağaçığı d:zindcn sakat-
ıı _ v _ Haknyik. ra yonca . ., - U>d aran. ç şar ı. 

e - Et - A - tl'rün. ayrılığın matemi.) 8 - Kernnl N1yazi Bey - !anarak oyunu terketmeğe mecbur kal • 
'I - Temaytll _ La. hun - Kemençe taksimi. 7 - Balft.hattln Pı- mıştır. Hemen hemen Aston Villanın taı. 
8 - Mahir - Tam. nar - Hicaz şarkı: (Yüzüm gülse de kızlar.) yiki altında geçen oyun 2-0 Middels ta .. 
9 - Mey - Kül!h. s - Omıan Nihad - Kürdlllhlenzkrır şartı: ıkımırun mağlQbiyetile bitmiştır. 

10 - hAn - Nam. (Gözibnden gttmlyor blr dem hayall.l 9 - Maçta 35.000 k~i bulunmuştur. 
·-· .. ••••••••••••••••••• .. ·····--········ .................. SalAhatttn Pınar - Kilrdlllhlcazklr şarkı: Brcntfor t - Everton t 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi ola.n eczaneler §un -

Jardı.r: 

İltanbul cihetindcıldler: 

Şehzadebaşında: cO'niverslte>, Emln
önfinde: CYorgl), Ak.sarayda: (Şeref), 

Alemdarda: (Abdülkadir), Beyazıdda: 
(Cemli), Fatihte: (Emllyadl), Bakırkö -
yünde: CLıtanbul), EyUbde: (Arif Be -
tir>. 
Beyoğlu eihetindeldler: 
İstlkl~ caddesln<te: (Galatasaray), 

Cümhurlyet caddesinde: (Kürkçlynn) , 
F1ruza~ada: (Ertutrul), Şişllde: (A
sım), Taksimde: (Kemal), Beşlktaşta : 
(Süleyman Reoeb). 

Bofazlçl, Kadıköy n Adalarclaldler: 
Kndıköyünde: (Kadıköy), Üaküdarda: 

(Merk:ezı, Sarıyerde: C.Asaf), Adalarda: 
(Şlnıı..sl RıztL). 

<Kalbimi ayağına atsam. 10 - Rakım - Kür 
dlllhlcazklr §arkı: (Demedim ona hlç ldm • 
.sin.) 21.30: Konuşma. 21.45: Neşell pllk -
lar - R. 21.150: MUzllı: (8oll.!ıtıer.) 22: Müzik 
<Rlya.'!et1cftmhur Bando.su, Şef: İh.!an KQn-
çerJ 1 - Donlzett1 - d.a Fille du Reglmenh 
operuından marş. ı - Waldteufel • Neşeli 
vals. 8 - Mendel&sohn - c:Ruy-mas11 unr -
tür. 4 - Lulginl - ıÇanlann sesb (Nlnnl.l 
ıı - Satnt - Baeru - c:Dejan1re11 operasından 
fantezi. 23: Son ajaru haberleri, ziraat, ee-
ham ve tahv11At, kambiyo - nukut boraaBl 
(fiat.) 23.20: Mfizllı: (Cazband - Pl.) 28.11~-!4: 
Yarınki program. . ......................................................... -.. 

Ra,ıd Rıza - ErtuDrul Sadi Tek 

Da fC09 Tepeba9ında 

KAYNANA 
Vodyfl 8 perde 

Lig maçlarının yegAne sürprizi bu maç 
ta olmuştur. Lig ıampiyonu Everton çok 
güzel oynayı,ma rağmen 1.0 ma~lubi • 
yetten kurtulmuş ve beraberllk sayısını 
İngiliz millt takımı merkez muhacim! 
Lawton yapmı~tır. Maçta 25,000 kişi bu
lunmuştur. 

izmir Fuarı maçları 
yarın başlıyor 

İz.mir fuan rnilnasebetlle İstanbul, 
Ankara ve İzmir muhtelitleri arasında 
tertib edilen futbol maçlarına yarın İz • 
mirde başlanacaktır. Evvelki gün ıehri • 
~izden hareket eden İstanbul muhteliti 
İz.mire varmış bulunmaktadın. Bundan 
evvel gene bu sütunlarda maçlar hakkın
da yaptığımız tahminde §ehrim!ı muh • 
telftinin bu sene dana kuvvetli bir kad. 
ro ile iştirak edece~ini, yalnız oyuncu -

Türkiye atletizm birincilikleri 
programı tesbit edildi 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi atll' 
tizm federasyonundan: 

2 ve 3 Eylül günlerinde saat 15,30 6' 
Fener stadında yapılacak Türkiye atlr 
tizm birinciliği programı berveçhiaıl! 

Cumartesi saat 15,15 müsabakaların " 
çılma töreni. 
15,30 100 metre seçme. 
115,45 800 metre seçme. 
15,50 Yunan diski 
16,10 110 M. mılnıa 
16,20 100 ~tre fınal. 
16,30 Uzun atlama. 
16,40 Cirid atma • 
17,00 5000 metre. 
17,20 4 X 400 mılli takım aeçmul. 

Kırmızı takı:n Galib, Şevket, Ol 
ren (1. S. T.) Nuri (Ank.) 
Beyaz takım Zare, Fürüzan, Re 
oeb, Melih (İst.) 

Pazar saat 
15,30 200 metre. 
15,30 Yükaek atlama. 
15,45 Gülle atma. 
115,45 H500 metre. 
16,00 Sırıkla atlama. 
16,10 400 metre. 
16,80 [)lsk atma. 
16,30 400 mtınia. 
16.30 8 adun atlama. 
16,40 10000 metre. 
l?,20 4X 100 milli takım seçmui. 

(Deva.mı 15 inci sayfada) 



ı 
==' 

• -

ere 
leo 

•• 

Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere: 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

•• 
KANZUK GLUTEN Müstahzarları 

piyasaya çıkll. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza, depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

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

sabit olarak hazırlanmıştır . 
•• -

KA ZU K GLUTEN MUSTAHZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudü bes'er fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo : /NG}L/Z KANZll/I ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 
İstanbul perakende satış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat depoıu 

IZMIR Acentamız Türk Ecza depos·udur 

6UG0N 
KUM&AllASINA 
PAll4ATAN 
KOCOKEL . YAWN 

CEI( DEFTEllİNE 
iMZA l\TAH 

r>OY6K EL 
OLACAKTlll 

TÖRK(Y 
f Ş 

r>ANKASI. 

Sivas · İskan ~-· dürlüğün~en: 
Kapalı ııarf usulile münakasaya konuiup talib zuhur etmediğinden 1 Ağustos 

1939 tarihinden itibaı·en bır ay müddetle pazarlığa konulduğu Ulus ve Son Posta 

gazetelerinin 10 Aqustos Hl39 tarıh1i nüshakırında ilan olunan Hafik kazasında 

yaptlacak 100 göçmen evinin bu kere yerleri değiştirilmış ve 5000 lirayı geçme

ınek 13r.tile parça parça verilmesi pazarlığa konmuştur. Mezkt1r evlerin beheri 

için evvelce ll.An edilmiş olan 3'.>7 lira 80 kuruş keşif Jı.edeli esaSJ olup yerlerinin 

değift.irihneslnden dolayı tahakkuk edecek keşif fazlalığı ayrıca verilecektir. Es. 

ki p.rtnamesine bu cihet iliive edllmışt:r. Keyfiryet füın .olunur. c6756> 

fs tanbul Telefon Müdürlüğünden _ 
Şebekemizin tesis ve tevsii munasebetile 31/5/940 tarihine kadar İstanbul 

vilayeti ıhududlar. dahilinde yaptırılacak muhtelif cıns kaldırım tamiratı işleri 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 7318.50 muvakkat te. 

ıninat 549 lira olup eksiltmesi 4j9/939 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük bi. 

nasında Satmalm-ı Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnam,.leri hergün Levazım amirliğimizde görülebmr. İstekliler muvakkat 

teminat makbuz veya banka mektubu ile İstanbul Belediyesinden alacakları eh

liyet vesikası ve kanuni vesaıki muhtevi !kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka. 

dar komisyona vermelidirler. .(6415) 

.,. . 
SELANlK BAN~" ASJ 

Tesis tan.hl : 1888 

• 
idare Merkezi ı tSTANBUL (GALATA) 

lSTANBUL (Galata Ye Yenlcaml) 

MERSİN. ADANA Biiron 

Yunaniıtantlalıi Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri ~ 

Kiralık kasalar 1ervill 

Türkiye atletizm birincilikleri 
programı tesbif edildi 

(Baştarafı 14 üncü sayfada) 1 3 - Müsabakalara Cumartesi günü 
Kırmızı takım Melih, Muzaffer, saat 14 de başlanacaktır. Pazar günkü 
Nazmi, Gören (İst.) . atlama ve yüzme müsabakalarının saat • 
İhtiyat takını Nihad (Esk. Ş.) , Ce. leri Cumartesı günü m:.isabakaları mil -
mil (İzm. ) . teakib tesb:t edilerek ilan edilecektir • 
Beyaı takım HaIUk, Neriman, CJ- 4 - Bütün bölge takımlarının Cumar. 
had, İrfan (İst) . tcsi günü saat 13 de Beşiktaş yüzme ha • 
İhtiyat Atineos (İst.) , Zıya (Bur. vuzunda lisanslarile bırlikte bulunmnlan 
sa). lüzumu tebliğ olunur. 

17.30 Mukô.fat tevzü. 5 - Müsabakalara iştirak edecek böl· 
• 2 ve 3 Eyltil günleri yapılacak Türki. geler şunlardır: 
ye atletizm bırincHiğine aşığıda isimleri Ankara, Balıkesir, Hatay, İçel, !stan. 
yazılı ha.kemler davet olunur. bul, İ~ Kocaeli, Ordu, Seyhan, Trab.. 

Sudıi, Y. Skindris, Hikmet, Feridun, zon. 
Taha, Mahid, Hilmi, Garbıs, Ç. Başa - 6 - Bu müc;abakalar.a su sporları fe
ran, Adil Gıray, Dr. Adnan Hün, Naili derasyonu tarafından hakem olarak ın • 
Moran. Bürhanettin Felek, Semıh Türk.. tiha'b edilen arkadaşların isimlcn aşa • 
doğan, Sezai, !. Şahinbaş, Cemal Venç, ğıya çıkarılmıştır. Cumartesı günü saai 
Rauf, Mehmed .\ Ji, Suad. Alı Rıza, 1h. 13 de Beşiktaş yüzme havuzuna teşrıfle
san Befor, Turgud Üstufan, İbrahim Se- ri rica olunur • 
vin, Yusuf Bozoğlu, Müialıham Elmen, Başhakem: Ahmed Fetgeri Aşeni. 
Mitıhat Gültekin, Cevdet Kerman, Nec • Hakem: Ce~aı Gören. Rıza Sueri, Sıtkı 
det Akkan, Rebı; Taras, Vamık Gezen, Eryar, Hüsamcttin Güreli, Behzad Bay. 
Bahaeddin Avar, Reşad Erte, Hakkı Er. dar, Ali Rıza Sözcralp. 
te, İskender Sungur, Müfahham Alku -
pan, Haluk Hekimo;ıu, R. seınercıyan, Tenis turnuvasma bu hafta da 
R. Mamburi, Fethi. devam ediliyor 

Beynelmilel ten'.s maçları Beden terbıyesi İstanbul bölgesi te • 
iDavis kupasında Avrupayı temsil E • ıris ajanlığından: 

den Yugoslvayah tenisçiler, Avwstralya. 26 ve 27 Ağustos günlerJ dağcılık kül-
ya karşı 4-1 mağliıb olmuşlardır. bünde seçmeleri yapılan turnuvaya i§ • 

Türkiye yüzme biri ncilikleri tira~eri m~karrer ecnebi oyuncular son 
dakikada bıT telgrafla bazı mazeretler 

Beden terbiyesi İstanbul bolgesi baş • ileri sürerek nıemicketlerinden ayrıla 
k.anlığmdan: mıyacaklaı,:ını bildirmiş erdir. 

1 - Türkiye yt.izme birincilikleri 2 ve Ankaralı ve İstanbullu oyuncular ara-
3 Eyllıl Cwnartesi ve Pazar günleri ya • sında devam cdıieıı turnuvanın dom fi • 
pılacaktır. nali 2 Eyliıl Cumartc.)ı günü ve fjn 1 de 

2 - Yüzme ve su topu m:.isabakaları 3 Eyliil Pazar günü yap.lacaktır. 
Be.şilktaş havuzunda. atlama rntlsabaka- Dömifınale kalan oyuncuların de ıııı 

ları Bebekteki Galatasaray denizcilik l"- klübündeki saha komiserıne mürnc: tlı 

kali önünde icra edilecektir. maç saatlenni öJrenm.eleri rica olu r. 

1 h.ianbu! l. elediyesi 
= 

İlanları 1 
( 11 ) İlk Mekteb Binası Yapılıyor 

İstanbulda muhtelif semtlerde yeniden inşa edilecek 11 ilk okul binasının in. 
patı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmtı§tur. İhale 14/0/939 Perşembe gunü 
saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 521,190 lira 73 kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira G3 kuruştur. Şartname 26 

lira 6 kuruş mukabilinde İstanbul Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. Talıblerin 
939 yılına aid Ticaret Odası, bu işe benzer en az 150,000 liralık iş yaptıklarına 
dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet ve-

sikaları ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 numaralı kanuna ı;öre 
hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Daimt 
Encümenine vermeleri. l6081) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Seyhan sa4 sahil sulama ve deşarj şebekesile sınai imalfıtı ve işletme 
binaları inşaatı keşif bedeli 2.4:l0.000 liradır. 

2 - Eksiltıme 28/9/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Nafıa 

VekAleti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zar! usullle 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde Su İşleri Reisli. 
ğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek11lerin 85. 750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel cllerınde bulu. 
nan vesikalarla birlikte bır dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu 1§1 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıynnlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

~ - İsteıkl!ilerln teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 
veline kadıar Su İşleri Relaliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

P<ıstad.a ol.an gecikmeler kabul edilmez. c4078t c6656t 
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İ kıbaz def eder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, h:ulantı, gaza 
karşı fay ası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 

Şişe 3 iki misli 50 dört misli 80 Kr. Ha n ismine Ve markasına dikkat 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kur~Uf tarihi 1 t88B 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajaıı.t adedi: 26J 

Zirei ve tlc•ri t.eır nevi b•:ıkl mu• nılellrl 

PARA Bi iKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kwnbarah .,, ihbarsu tasarruf huablarında en aı 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plana 
aöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 tt 2,000 ,, 
4 ,. 250 tt 1,000 0 

40 ,, 100 .. 4,000 ,, 
100 " 50 ,. 5,000 tt 

120 " 40 .. 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,. 3,200 tt 

DtKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan qa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdlrde 111 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 clefa, 1 l:yl(U. 1 Birincikinwı, 1 Mart ve 1 1lulran ) 
tarihluinde çekilecektir. \ 

~ ............ ~ 

I' Kaput Bezi ve iplik ' 1
' 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikaları T. A. Şirketinden: 

Yeni tesisatla faaliyete geçen 
Adana fabrikamızın 

Slllndirlt 75 ve 90 santim B. 
(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedU· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye moracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· ı Çeş!d Ankara 
• Çeşıt Adana 

Beyoğlunda BAKER mağazllları 
En birinci İnglllz ve Fraruız kumaş

larından nıamuı TRENC-KOTLAR, 

gabardinler, paltolar, tüvetıer, ıpor ve 

' 

fantezi kostümler, pardesüler her yer
den müsaid şartlar ve ucuz fiatıarla 
satılmaktadır. Çeşldler bozulmadan ev

vel ihtiyacınızı BAK.ER mağazalarından 
temin ediniz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıf 

Merke~: Berllıı 

Türlıiye fUb~lmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: tat. Tütün GümrUfQ 

* Her türlü ban ha ifi * 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okmnn Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada lcrgiln 

haı.-ta kabul eder. Telefon 21044-233!#8 

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

İlan Tarif em iz 
Tek sütun ıantımı ·························· 

aahile 400 kuraı 
•ahile 250 » 

Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
J, ıahileler 60 » 
Son ıahilc 40 » 

Muayyen bir milddo~ :zarfında 
fazlaca miktarda ilA.n yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdlr. Tarn, yarun 
ve çeyrek sayfa ilAnlar içlıı aYn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tfcart ilAnlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tllncıhk ll'.ollektll ŞIPlteU 
K&Jıramaıuade Ban 

Ankara caddeal 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
PAZAR GÜNLERİ MÜSTF.sNA OLMAK ÜZERE 

FES i TAR 
SEYRÜSEFm 

lstanbuldan hareket 7,55 (OEZ) Berline hflreket 7,00 (M&Z) 
Sofyaytl muvastllat 10.45 Wıen , 9,20 
Belgrada • 11,40 (MEZ) Budapeşte , t0,20 
Budapeşteye • 18,36 Beograd » 12, tO 
Viyanaya • 14,45 Sofüi , 15,05 (OEZ) 
Berlin • 17,10 lstanbula muvasalat 17,45 

Gidiş - DönUş bilet ücreti aym zamanda tediye edilecek 
olursa, dönUş bileti ücretinden ° /

0 
20 tenzilat yapıhr. 

Bu ~ava hattının, Amsterdam, Atina, Brnksel, BUkrcş, Kopenhng, Lon· 
dra, MılAno, Malmö, Paris Romıı, Venedik, Zür1h gibi bUyUk Avrupa oe
birleri ile de irtibatı olup aynı günde hu şehirlere vanlır. 

İzahat ve malOmat almak Ozere kayıt ve muamelesi için, Tayyare bileti 
Umumt satış acentesi cHans Walter Feustel, İstanbul - Galata Rıhtım cad-
desi No. 45• adresine moracaat olunmalıdır. · 

(Telefon: 41178, Telgraf: Hansatıug) 

KIZILAY 
Hasta bakıcı 

Hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanılınaktadır. Okul geceli ve pnrasızdır. Okul, 
genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi heıtı§ire yetiştirmek, hastanelerde 
ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Muallimler tarafından verilir. İstek!ilerin iyi ahlllklı ve sıh • 
hatli ve en nz orta tahsili bitirmişolmalan şarttır. Diğer şartlarımızla 
fazla izahat için yazile veya bizzat İstanbul.da Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi • 

1 iSTANBUL- BOLU ARASINDA TELEFON 
KONUŞMALARI AÇILDI. 

A - Üç dakikahk konuşma 75 Kuruş 
B - Konuşma saatleri 9.30-10, 11.30-12 

ve 16-17 dir. 
lstanbul Telefon MUdürlyeU 

.EKZAMi 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlnrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. ~ 

İstanbulun en güzel ve en ucuz mesiresi 41---.. ······························································ 
Son Po~ta Mathauı 

Maltepe Piyade ve Atış Okulu 
Komutanlığından: ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 

Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahalleıi 
!KUçUk Çamlıcamn etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 

En nefis fizümler, en saf hava, en güzel manzara 
... ____ Bir kilo ozanı bağda yenme şartı e , a dan ... ___ ,, 

nlını eve götOrlllmek şartile 10 kuruş 

Turk Yüksek Mühendisliği Birliğinden : 
2.9.939 tarihinde akdi taaavvur edilmiş olan F evkalAde Kong

renin tehir edilmiı olduğu ıayın üyelere ilan olunur. 
Birlik Reisi: Refik Fenmen 

Neıriyat Müdürü: Selim RagıJ> EtMt 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKI.IGlL 

• 

Maltepede Piyade Atış ve okulu için 75 lira ücretli bir elektrikçi alınacaktır. 
Talihler Fen Tatbikatı okulunda ımtıhan olarak kabul edileceklerdir. Taliblerln 
mezkur okula müracaatları. c6850.t 

istiklal Lisesi o· rektörlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız Ye erkak talebe kaycıına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe nlınacağındttn mektebe gırmek istiyenler bir an evvel mnracaat etmelidirlsr. 
3 - E~ki talebe .Jt;ylOlUn onuncu gD111\ne kadar gerek mektubla, gerek maktebe bttşvurarak kttydmı yenileme-

lidir. Eski talebenin EylOllln onundan sonra yapacakları mUracaat kabul edilmiyecektir. 
i - BUUlnleme ve engel sınavları EyJOlQn birinde bnşlıyacaktır. 
5 - ıstiyenlere mektebin kayıd şartlnrını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkaıı, Telefon : 22534 

' 


