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muharebesi 
Almanlar " 34 Ingiliz 
t~yyaresi düşUrdUk , 

diyorlar 

Ingiliz tebligine göre dünkü 
Tnuharebede 12 Alman, 7 

lnr!liz tauuarP.si dıisfr'; 

Ingiliz tayyareleri 

~Londra, 18 (Hususi) - Muhasematın 
ltı langıcındanberi cereyan eden hava 

llharebelerinin en şiddetlisi, bugün Şi
(Devamı 8 inci sayfada) 

Rusyada 
1 

ne:er oluyor? 

Yazı işleri telefonu: 20203 SALT 19 BİRİNCİKANuN ı939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S ~uruş 

• 
Ingilizler bir liman 

azöriinii de batırdılar 
Graf Spee faciasında 

• • 
Ingiliz zayiatı : 

72 ölü, 31 yaralı 
İngilizler Buenos Aires'e iltica eden 
Graf Spee kumandanı ile zabitlerinin 

tevkif edilmelerini istediler 
Alman cep zırhlısının kendi kendini ba tırması 

hadisesi bütün dünyada hararetle müna~'aşa ed;liyor 
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mun 'el AnMarada 1 
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h··Stok:Jıo'm, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
ı <iıriyor: ı 

~ lsveç gazeteleri, Leningradda büyük lngiliz denizaltı gemisinın batırdığı bildirilen Alman kruvazt)ı-iı. resmini 
ı:. heyecan hüküm sürmekte olduğunu gördüğünüz (Ko'onya) kruva zörü şekil ve büyüklüğıindedtr 

~llttefikan söylemektedirler. Halk, mnt- Londra, 18 (Hususi) - cGraf Spee.-- /"'''''''""""'''''''''''''''''''''''"''''' ........... , 

~atın sükutuna rağmen, Finlandiyadaki nin kumandanı amiral Langsdorf, bera- ·~ .,. d · 1 
aa u"artakiyctsizliği idrak etmektedir. berinde geminin yüksek rütbeli sübayıa- nQIIZ en1za t~ 
•ıı "Yet cephesinde maneviyat ta çok aar- rı olduğu halde bugün Buenos Aires~ •1 • • 
~ulllıŞtır. Birçok Finlfmdiya tayyareleri, gelmiştir. gemi erinin ,teiricümJıur lsmet !nönüniin ErzunımJ Erzincan ı•e Sıvas seyahatltıden ik: in•1uo: 
~ıl 8 saflarına beyannameler atarak, Kı- İngiliz hükfrmeti, Buenos Aires maka- • ff k• 1 • (Yukarıda) Milli Şef Divrikde bir mektebli kızın takdim ettiği demir crJhcri 
~~:tdu askerlerini, silahlarını, rejimi de- matı nezdinde teşebbüste bulunarak, Al- yeni muva a 1yet eri hakkında verilen izahatı dınlerken, (a§ağıda) 1liç istasyonunda kö·yliLler tıc 
b llıek, Gepeu zincir erini kırmak, har- man bahriyelilerinin harb müddetince Milli Şef 
:_ tıihayet vermek ve Rus generallerini mevkuf tutulmalarını istemic:tir. Londra 18 (Hususi) - Son bir ~ıaı ,. b ft · · d b' b' · · .. t ak b b" Ankara 18 ~ Reisicümhur İsmet İn- Milli Şef, \"İlayet hududunda Bacve-
"'ı' .andırmak için kullanmab davet et- Di~er taraftan dün Rio dP Janeroya a a ıçın e ır ınnı mu e ı u- " 
·•ı şt "k m vaffak' etler ka ded önü bugün saat 15 te Ankaraya avdet kil Doktor Refik Saydam ile Ankara • ı:.ır . gitmit olan cRenownc ve cAre Royal. yu u ıy Y en 

"ı ı· S dlı. 670 '-"nluk lng'liz buyurmuc:lardır. (Devamı 3 UncU sayfada) 
~o rı &.tıdiyadaki muvaffakiyetsizliğin, gemileri, bugün oradan hareket etmiş- « umon• a ~ ı -ı 
tat··e~ hükümetine, cepheye, hakikaten ıerdir. tahteıbahin, bugün salimen üssüne ( Mil ll Şafin seyahatine ai d diger resimler 7 nci sayfamtzda) 
~~~~~~a~N~n~m~mri~ ~~S~:ıtileyç~nm~~be~! (~oo~8i~~~~ -~~~===========~===~====~---

llllll lU 
IIIIIUIIU lhiiki;la~üc~d~i~;i '~-·u~~·~·····;·~········) ::::: :aışah"aUf1:~d~~ç=' ~~e:;~f'1 

se~d~~ k~~-:n?~ne ·"Yegane m ücrim erkektir!, Piyasanın muhtac olduğu mal 
edilec~k mebzulen temin aldı, depolar açarak halka Kadın okuyucular: " Delilere kızılır mı? Biz de zavallı 

licar;t' Vekili spekiilasyonu önleyici tedbirler 
hakkında beyanatta bulundu 

satış yapmıya baş:ıyor erkeklerin iddialarına sadece gülüyoruz" diyorlar 
Şehir halkına ?.amanında ve ucuz fi

atlarla kömür temin edilmesi için bir 
müddettenberi Belediye tarafından ya
pılmakta olan tetkikler dün sona ermiş, 
kömür meselesi kat'i §ekilde halledilmiş
tir. Bu hususta hazırlanmış olan projeye 
göre, yarın sabahtan itibaren be!ediye 
memurları kooperatifi emrinde bulumm 
Kadıköy, Fındıkh , Yenikapı ve Unkapa
nındaki kömür depolarından istiyen her
kese kömür verilmete başlanacaktır. 

~ Ticaret Vekili dünkü tetkikleri 

t~u e~ gün şehrimize gelen Ticaret OlmUf ve bU 
l.tıtaq l~i Topçuoğlu dün bütün ~n devam etrr,ı.ıştir. 

~ret Müdürlü~nde meşJ{Ul (D~nırıtır.. 

(Devamı 8 inci •ayfnda) 

Mahkeme 250 bin liranın 
Satiye şirketinden 

istirdadtna kar zr verdi 
e M. Meldii (adresi· 

nin ne§rini istemiyor): 
c Yuvayı yıkan kadınsa , 

Satiye binasının Denizbank tarafından rnüsebbibi crkektir. Her 
satın alınmaaından doğan yDlsuzluk hadi- kadm doğuşundan ince, 
sesile alakah ®valardan biri, dün netice- rakik ve çok hassastır. 

..... "!..., ........ '-~- k d ye varmıştır. Kadını bütün 
a ar ABiiye 1 nci tkaret mahkemesinde ce- rin noktasına 

.atded.G) (Devamı 8 inci aayfadaJ zundır. Bizde kaç 



•• e rgun 
Vaziyette değişiklik 
Yoklur 

Ekrem Uşııklıgil 
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Yeni askeıi 
muhasebecilikler 

Fin -Sovyet harbi Sovyetlerin Teşkilat için Maliye Veka-• 
Karadenizdeki Jetine salahiyet verilecek e Abluka siyaseti 

E' 

R.usların uzak. şimal cephesinde manevraları Ankara, 18 (Hususi)- Lüzumu halin-

t 
M l 16 (AA) H de yeni askeri muhasebecilikler te§kili 

l eriemeleri lsveç ve 1\Torveçt• So~t:t~:r geçen.de. Karad::~~e yap- için Maliye Vekilietine .saliı.hiyet veril- B irço~larımızın nazarında, harb 1 V~ ~ mesi hakkındaki layiha Meclis ruzname- denınce, askeri har~.k~t .~anl~ -

b 
- -k d • d tıkları deniz manevralanna torpitolar, . 1 LA . . nır. Kıt'nların gürültülü yuruyo.ışlerıne uyu en ışe og .... urdu denizaltılar, mayn gemileri ve tayya- sıne a ınmış:ır. ayıh~ya merbut ' . .nr cet- ~unzam olarak havada tayyarelerin, rlc-

reler iştirak etmiştir. velde az.amı kadro gösterilmiştir. Bütçe nızde harb gemilerin:n tarrakalı endaht· 
So\'yetle • T 1 h • . k Manevraların başlıca mevzuunu de- Encümeni layilianın mucib sebebler maı- lar~, düşman hedeflerine karşı saidınşları 

d 
rın aypa a ne rlDI geçme Üzere } } inci batasında böyle ·bir salahiyet vermek lü- gelı.r. Fa~at bugünkü barbier, sadece as. 

ef t .kl . nizaltılara karşı mücadele t~kil et - zumunu şöyle izah etmektedir: ken mahıy~tte ~eğildir. Onu tamamhvan 
a aarruz ettı erı ve püskürtüldükleri bildiriliyor miş olduğu zannediliyor. . . . ve ona genış mıkyasta yardım eden di -Lo .Hazerı vazı~t)ere göre tanzim edil- ğer bir kısım ddal sahaları daha vur-

ha b~cl~a 18 (Husus1) - Fin - Sovyet d~rmektedir. İsveç ve Norveç. Rus inoiltere yil Fra"Sa :~:k~ul~adn b~lgünkfü ~s~e~i muhasebe- dır ki oralarda elde edilecf>k muvaffaki -
de~ ~ bılhassa Kareli berzahında şid - kıt'alarının :hudud i<>tikametır.dc ilerle- O . er a rosı e se erı ıhtıyaçların te- yetlerle aslterlerin vazifeleri kolaylaştırı-
ları esbetmiştir. Burada yeni kıt'a - melerine karşı hududun bazı noktalarını A ... mer.lkadan 2 000 mm edil.miye<:eği tabii bulunduğundan lır. Bu sahalardan biri ve belki en mü _ 
ti, a .~akviy~ edilen Sovyet kuvvetle- son günlerde takviye efradile kuvvetlen- • kısmi veya wnumi bir seferberlik vuku- himmi iktısad sahasıdır. 
herı~Uteaddid teşebbüslerine rağmen dinni§1erdir. tayyara alacaklar unda veya herhangi bir askeri hareket İktısadl mücadeleden maksad. düsma-
lh~ u~ Manerhaym hattına nüfuz ede- Amsterdam, 18 (A.A.) - Sovyet kıta- halinde vücude getirilecek yeni kıt'ala- nın ilk madde tedarikine imk~n vermi -"'1\!trıış) rm muhasebe te,kilatının derhal ikrn 1 ~erek har~ s_anaYi.ini fclce u~ratmak. na"k 

fı'· . erdir. atının yukarı şimalde İsveç ve Norveç Londra 16 (Hususi) - Fransız hü- . . . ,.. a lıvatının ıntızamını bozmak. askeri ma -
tek ını_ıler, bu fırsattan istifade ede - buduciları istikametinde ilerleyışi şimal kumeti Amerika fabrikalarına cKur - edıl~bılmesı ve mevcud hazeri teşkilatın kinenin harekatını mümkünse karma ka
Se.'. Şitndi Manerhaym hattı gerisinde memleketleri tesanüdünü kuvvetlendir- tisa tipinde 650 avcı ve 3 70 bombardı- da ıcabında takviyesi hususlarında Ma- rışık bir ha

1

e getirmektir. A!Okerin har-
le~~~ tahkimat vücude getirmektedir - mektedir. man t<1yyaresile 200 den fazla keşif liye Vekaletinin salahiyetli bulunması bine, bilhassa iktısadi cepheden vapıla -

Ga tele · b 
1 

k t · · · · . bir ihtiyati tedbir olarak muvafık görü1- bilen yardımlar bun1ardır. İngiltere ile 
So ze . _rm aş ı !arı cFinlandiyanın ayy&resı sıparış etmıştır. müştür. Fransanın AlmanvaYa karsı mutlak bir 

Ut: vyetlerin Taypala nehrini aşmak davası bı~ım davamızdır .. gibi yazıl::ırla İngilterenin tayyare sipar~inin mec surette tatbik etmive cahstıkları abluha 
k.i:e Yaptıkları bütün teşebbüsleri a- dol_ud~r. ~Iki bin kişilik bir gönüllü kafi- muu, muhtelif tipte 1600 tayyareyi ile de işte bu neticelf"rln temin edi'me.sf-
ta kalınıştır. Sovyetler on birinci de- lcsı Fınlandiyaya gitmeye hazırlanmış- bulmuştur. Maarif Vekili ne çalışılıvor. 
~e 01a_rak bu nehri geçmek istemişlerse tır. Finliı.ndiyaya yapılacak askeri yar- İngiltere ıile Pransanm, önümüzde-- Şimdiye kadar ablukanın tatbikinden· 
ltıU agır zayiata uğrıyarak püskürtül - d~ hareketi mütemadiyen genişlemek- ki 6 ay içinde Amerikadan alacaklan dün tetkik beri bu iki devletin Almanyava ithalire 

SŞlerdir. tedır_._ _ tay~'are ve dig" er harb malzemesinin be mani oldukları p(>trol miktarı vüz bın 
o H kU Seyaha, tine Clktl tonHAtoyu ge<:mekterlir. Bu miktar, mo -

to1~1 "Yetler, bu hücum esnasında 30 ~ me_tin tak_ib et~iği kat'i bitaraf- deli 250 milyon İngiliz lirası tutmakta- , törlestlrilmic: bir kolornunun. muh:3k~nk 
q

1 
tık Yeni tipte tanklar kullanmışlar- lık sıyasetı aleyhındekı cereyan cŞim!.ll dır. A k 18 ki. birkac avlık b,..ı.,.,in vf" m:l70t ihtivacı· 

r. memleketlerinin hürriyeth parolası al- n ara, (Hususi) ·- Maarü Vekili n· Hasan Ali Yücel bu sabah saat 9.25 tre- na tekab:ll edPr. Bundan bac:ka. harekf't· 
"l·n lt. ~cnebi muhabire go"re, bu neh - tında kuvvet bulmaktadır. Londrada,kı• siz hale getirilen ticari faa,jvPtle Alman· • o ı t nile Diyarbakıra müteveccihen hareket ..... 
tiıı· cıvarındaki orman Sovyet askerle- s_o, 18 (A.A.) - sveç ajansının Fin- vanın harictı>n döviz ted:ıriki dı> imk~nc:ız 

·11 cesedi k 1 Irmdiya hududundaki muhabiri bildiri- heyetimiz etmiştir. Vekile talinl ve terbiye azuın- bir hale getirilmek iı;tenfvor ki. bövlPce, 
derı ~ erile doludur. Bu as er er- yor: • dan İsmail Hakkı Tonguç ve Husust Ka- diğer ihtivaclarını klrsılamak mümkiln 
Soğ11kÇogu daha muharebeye girmeden K Parise gı· ttı• lem Müdürü refakat etmektedir. V ekilin olmasın . Bu mücadc>lPnin bitaraf de\'lPt-

,.,, tnn donmuc:tur. udejarvide Ruslarla Finlandiyalılar ı' . "( n d h bu tetkik seyahati 10 gün kadar sürecek- lerle olan münasebctinc e;e
1
ince: 

'"u~n tayyarecı"lerı· bugu"n Lenı'ngrad- rasın a mu arebe dün bütun gece şid- Paris 18 (A.A.) -Bir müddetten. t" B t .1 . k •vı , - d tl d ır. u arada Hataya da uğraması muh- ngı terenın ma sadı, bitaraf df'vlf'+}pr-
kiyeiansk demiryolunu da muvaffa - e e ~vam etmiş ve şimdi de devam d- beri ndrada bulunan Türkiye Hari- temeldir. den. kendi ihtivaclorı için dcni-ınc:ırı mın· 
~l!llere· bombardıman etmişlerdir. Sov- mektedır. l ciye Vekaleti Umumi Katibi Nurnan takalardan ithal edilPn esvanın Almanv::ı-
~Ot] . laşe nakliyatını bu yoldan yapı- bo Sovyet kıtaatı şimdi Norveç sahilleri Mcnemencioğlu, bugün İngiltere hü - Istanbul meb'usu Galib ya sevkedilmiveceği hususunda teminat 
b~dJ. yunca. Finlandiya arazisinin büyük bir kıimetinin tahsis ettiği hususi bir tay- almaktır. Yalnız bit:ırafarın ticarf'tine 

q,dıger taraftan şimalde Norveç hu- k~smını ışgal etmektedir. F'akat azim za- yare ile Parise gelmiştir. Bahtiyarm teşrii masuniyetinin halel getirmcmf'k VP bunların Almam·a 
~_'~ Uno yıata uğramışlardır. Ancak imha olunan Türk heyeti Fransa hükumetinin mi f'" ile olan münasebPtl~rini bozmamak icin 
Gitı, b yaklaşmış olan Sovyet kıt'a - alaylar yerine tazeleri ikame olunmak- safiri vlarak bir hafta kadar Pariste ka re 1 geri btraktfdt bazı istisnai kararlar da almıştır. Mr-~f" -
laı "t 11• hududu müteaddid defalar ih- tadır. Cumadanberi Sovyet ordusu müte- la• , aktır Ankara, 18 (Hususi) _ İlımalden suç- la bunlara aid gemil~>rdeki <'svamn vü,.de "r llıışlerdir. ... İ virmi beşi veYa bGtün hamule kıymetin in 
''O~, h roadiyen cenub istikametinde zorlamak- ------- lu stanbul meb'usu Galib Bahtiyar ıı.ı_ -eç ud d 50 So t .. . .. . . . bu nisbete muadil olan kısmının ~erbest 

~1'\ı•rj t u unu geçen vye tadır. EUi kadar Finlandiya askeri bitkin l·ngi.II•Z 83ŞV8kl.ll• Gokerın te§rıı masumyelının kaldırılma- bir surette nakledilmesi bu cümledendir. 
Gttı 

1 
evkif edilmiştir. Bunlar, silah- bir halde Norveç hududunu gcçmişler- sı hakkındaki 'hükumetin müracaatını Almanyanın hem silahını susturmak 

te..,~~ı-~dıktan sonra, memleket içine dir. Bunların silahları alınmıştır. cephede tetkik eden Teşkilatı esasiye Encümeni hem de bilhassa midesini dovuracak ka~ 
a~ v •1• rnislerdir. Sovvet askerlerinin Küçük seyyar Finlandiya müfrezeleri, takibatın devre sonuna bırakılmasına ka- dar ~da tedarikine imkan ve~memek. bu 
tedir~ oıtab halde olduklan bildirilmek ormanlarda dağılarak yol kenarlarına Paris 18 (A.A.) - Birkaç gün evvel rar ve~ ve keyfiyeti umumi heyetin uğurda takib olunan baslıca hedeftir. Bu 

gizlenerek hafif toplarla ve mitralyöz- Fransaya gelm~ olan İngiliz başvekili tasvibine arzetmiştir. hedefe ulaşı1ıamazsa bütün tedbirler 
lr" Fin tebliği lerle Sovyet kıtaatını imha evlemektedir. Çemberlayn, bugün Lorraine cephesin fiyasko etmiş olacaktır. 

~ğj lsinkı 18 (A.A.) -Finlandiya teb Baksına uğrıyan 700 Rus a~kerinden tek deki İngiliz romtakasını teft~ etmiş • Devlet Demiryollarında ve 5~li.m- &a9t.f1- Cm-t~ç 
I<arpı· bir kişi kurtulamamıştır. tir. telgraf işlerinde iki tayin .. _ ................. -................. -............... ----

tid~tı· ı . berzafuında: Sovyet kıtaatı, Sovyet tebliği Paris 18 ( A.A.) - Baş ve kil Dalad-
"e b· 1 bır topçu hazırlığından sonra Moskova, 18 (A.A.) - Tebli~: ye bu akşam hariciye nezaretinde Çem 
bu\u~rçok tankların himayes:i altında 17 Kanunuevvelde. Murman.sk istika- berlayn'in şerefine büyük bir ziyaıfet 
't'aarr kuvvetlerle taarruz etmişlerdir. metinde Sovyet kıt'aları Petsamonun cc- verrrıiştir. 
lib ~-z Püskürtülmüş ve 26 tank tah nubundaki yolu takib ederek 75 inci ki-

'I·a~ Unınustur. lometreye varmışlardır. 
t"uı ıtaı~ nehri üzerinde Ruslar taar- Ukhta istikametinde Kursu mevkiini 
ho~ ·<'~n ~ki defa kuvvet tahşidine teşeb işgal eden Sovyet kıtaatı hududdan iti
~~;l(! lllış:erse de Finlandiya topçu a· baren 132 kilometrelik mesafeye varmış

Sovyet - Rumen 
hurudunda vaziyat 

Cernauti 16 (A,A,) - Havas: 

Milli Şef Ankr r :da 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ankara, 18 (Husus.i) - Telgraf i§Ieri 
reis muavini Hikmet Tekebaş telefon fen 
müfetti.şli~ine naklen tayin edilmiştir. 
Devlet Demiryolları Umumi Müdür Mu- Valisi ve Belediye Reisi Nevzad Tan 
avinliğine de Dokuzuncu İşletme Müdü- doğan tarafından, Ankara garında da 
rü Kemal Topkaya getirilmiştir. Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülha -

Jik Renda, Mareşal Fevzi Çakmak, ve -
killer, meb'us1ar, Genel kurmay, Millt Meclis dUn akseriyel olmad1ğ1 

iç;n toplanamadi Müdafaa Vekaleti ve diğer vekaletler 
~illl"ı· dagıtılmışlardır. 5 tank tahrib lardır. 

S 1~tir. Di~er istikametlerde yalnız istikşaf 

iq~::k cephe-;indc, Koirinoja ve Siski- faaliyeti ve bazı noktalarda da topçu a-

Romanya • Sovyet hududu henüz a- Ank3ra 16 'AA) B" "k M 'll t ileri gelenleri tarafından karşllanm • ş-
çılmamıştır. . . .. · · - uyu ı .~ 

Danimarkaya Almanya transitile ge Meclısı bugun Dr. Mazohar Germen ın tır. 
41'; ; ınıntakalarmda düşman taarru1.- te~i olmuştur. 
l· a'rd~ilmiştir. SoYyctlcr ll sınıfı silah altına aldılal' 

-ı<rı70tva mıntakasında artan bir fa- Stoldıolm. 18 (A.A.) - Afton Bladt 
~~~ kavdPdilmic;tir. Di.işmanın iki rrazetesinin FinlAndiyadaki muhabirine 

çecek olan 300 vagonla Almanyaya gi- başkanlığında .toplanmış ise de, ekse- Garda bulunmakta olan kalabalık 
decek olan 9 vagon, Rusların işgali al- riyet bulunamadığından celsc açılma- bir halk kütlesi, Erzurum, Erzincan ve 
tındaki Leh topraklarından geçebilmek mıştır. Meclis, Çarşamba güni.i topla - Sivas seyahatinden dönen Milli Şefi 
Için Sovyet lokomotiflerini tleyhude nacaktır. hararetle alkışlamışlardır. 

~·l t~hrib edilmiştir. ~vanatta ~ulunan bir Rus esirinin bil-
)etı" 1~Jervi'de Finlandiya muvaffak!- d.ırdi~fne gore Sovyetler on bir sınıfı si-

beklenıiştir. Sovyetler bu hususta çe- ··········-····························································································· .. ······•····•···• 

. ~ll; devam edivor. lah altına almışlardır. kilen telgraflara cevab vermemişler • Sabahtan Sabaha 
dir. 

tib oı:osalvi'de üç Sovyet tankı tah -
It.,r nınustur. Maliye Vekilinin radyodaki ~ ·• aa Yugoslavya Başveki ;inin Balkan 
~>~tur. a başka kaydedilecek bir ~ey mUsahabesı· ~ su'hU hakk•ndaki sözleri 
~dil"lizde, Sovvet torpitolarının Fin- . ~nra 18 (Hüsusi) ~ Maliye Ve - Londra, 18 {Hususi) - Yugoslavya 
~eq(l Ya körft'zinde dolaştıkla'rı müşa- kılı Fuad Ağralı Ekonomı ve Arttırma başvekili Zvetkoviç bugün gazetelere 

ı ~dilınistir. haftası dalayısile bu akşam radyocia bir verdiği beyanatta demiştir ki: 
~~~adoga gölü üzerinde Finlandiva mi.isahabede bulunmuştur. Vekil bu - c- Balkanlarda sulhün jdamesine bil-
~~et~su düsman topçusuna karşı fa; _ gü~kü karış.dt ve karanlık dünya vazi· hassa ehemmiyet vermekteyiz. Yugoslav-
li~n~ devam etmektedir. yetınde dahı sulh ve stikıln içinde bu _ ya ve Yunanistan iş birliği ederek bu hu-

llta!"n Vala.tda kaydedilerek bir şey ol- lunan Türkiyede milletin iktısacll bün ewnın teminine çalışmaktadırlar. Yuna-
ıştır. yeslni tamamlamak azmile çalıştığını te nistanın İtalya ile iyi münasebetl~rinden 

te lt~lsink· Simalde vaziyet 
,. te~llıı. ı, 18 (A.A.) - Uzak şimalde 
~~tiıl!11 1-ıeden askeri harekat hakkında 
~tdtı er tı:berlerc göre Ruslar, son gün
tt tn ll"ıi~d Ve malzem~ bakımından mü
'~ltt r t arda takviyelPr aldıktan sonra 

l 
E!dce ;;aa~_ruza geçmi§1erdir. Dü~manın 

Ila ... stunı .. ~ .. 
~ t lti.i .. uı,ı karşısında Finlandiya-
tr. 41E>I' ~k Salmijaervi şehrini terket-
1. ~"~iler: §elırin cenubunda müdataa 
~ ~- ıne çek"l · ı d" • · ıı 'lQ"" ı mıs <>r ır. Fınlnndıyah-
'{~l') .1 etıe · · . 
taı ~ltın~· rın uzak ş1mal nuntakasında 

ıt"· ...,lndım d" ~'k 1\>e k en. ı~e duvmamakta ve 
4 ·. linı ;vvetıen savesinde bu i'eri ha
~ ~1 1" "r h Urdurmak ümidini beslcmek-

{'tı t • 0 Un"l k . 'S\>eçl·ı mu <ıbıl bu taarruz, hare-
ı erle Norveçlileri endişeye 

barüz ettirmiş ve ar1tı.nnanın büyük sonra Balkan sulhü daha emin bir çerçe
faydalarını anlatmıştır. ve içine girmiş bulunmaktadır. Dahilde, 

bozgunculara ve bilhassa komünistlere 
karşı mücadelemize ~ddetle devam edeBulgar Başvekilinin beyanatında 

ajansm bir yanhşt 
Ankara, 18 (A.A.) - Bulgar başvekili 

Köseivanofun Giorna!e d'İtalia gazete~i
ne yapmış olduğu beyanatta, fransızca 

telgraf metnindeki bir hatndan dolayı bir 
yanlı.şlık vukua geldiği görülmüştür. İti
zar beyan ederek bu hatayı şu suretle 
tashih ediyoruz: 

cBulgaristan komşu mem1E>ketin müş
külatından istifade edebilira cümlesi 
cBulgaristan hatta komşu memleketin 
müşkül Atından istifade etmeksizin ila .. , 
şeklinde okunmak iktifa eder. 

ce~z .• 

Avustralya radyosu türkçe 
neşriyat yapacak 

Londra 18 ( A.A.) - Avustralya rad
yo!ıu muhtelif lisanlarla olan ne~riya
tını her sabah, Ankara saatile 9,30 ila 
1 O, 30 arasında yapmaktadır. Dalga u
zunluğu 25 metre ve 11670 kilosikldir. 

'I'ürkçe neşriyatın da lbu arada yapı 
laca~ı anl~ılmaktad1r. Bu neşriyat 20 
BirincikAnundan itibaren b~lıyacak • 
tır. 

Bir kadın r li 
Bir Fılansız muharrirl Finlincliya harb oıabnelerinden gazetesine mektublar 

rönderiyor. Bu arada bir de resim yollamı~. Bir t.ayyare enkazı, eğrilmiş, bu. 
külmü~ demir parçaları arasında kıvrıhp k"lmış bir el el. İnce, küçük, narnı bil' 
e,. Bir kadın eli. 
Fototrafın altında şu izabat okunuyor: 
«DÜŞman lstilfı~•na kar<ıı evtuini, ocaklarını bırakıp Norveç bududona do~nı 

alnln kadın ve çocuk kafilelerinJ alçaktan uçarak rıtitralyözte biçen bu tayyure 
rsamı deposona isabet eden müdafaa ate~il,. alev almış ve yere dü~erek parça • 
ıanmı~tır. Tayyarenin enkazı kaldtrıbrken tamamile karbonize olan pi otun .. vo 
laDP a sıkı . ıkı yapı.')ıp kalmı.1 ince, narin parmakları aıılatmı!) kı kadınları ve 
çocuklan mltralyöcde biçen bu tayyareel narin ve nazik bir k:4dındır.ıı 

Bilmem neden bu kındıp katılım' el beni rok acıttı. llayalim bu kömür ol ~ 
m~ parmali.arın a hnı aradı -ve buld"\&. Bjr kuş rötcü kadar yumu~ak aYUçlara, 
tomurruktan 'yeni baş vermlıı rül ı;-lbi pembe ve parlak tırnakları ve kabotun 
dan sıyrılmı1 taze bir mu., kadar ~&ah veriri parmaklarile bu narin n munls 
f'l ııevmesini, okşamasını, bilen bir kadın eli idi. Bu el hayat didlşme~inde bey • 
nlnln fosforu tükenen, röı.ünün nuru s<int>n yorgun bir erke~e taze can kalabi 
len bir eldi. Bu minimini k2dın eli yıtnu:;unn even. ona elbiseler diken, mama aı 
bazırlıyan bir eldi. Bu el kendi ribl ıüzel <,an'at eserleri yarntan, nakışlar lşliyen, 
~slmler yapan yayla ve mızrabla musiki _yaratan bir eldi. \'e nihayet bo narin 
el bir otomobil veyahud tayyare vo.anında kadın rubu kadar akıcı sürat rekor· 
ları kıran bir eldi. 

Ölüm lbtllaçlarile kınanırken kömür kesilip kaskatı kalan bu elin masum ,·o
cuk Ye kadın kalilelerhtl mltralyözl.e ö:üm saçan bir kadın eli oldutona Inanmak 
tabiatı, rüze'lllli, çllrl, san'atı ve baıta ımıkartdes tanıdıtımız kanaatteri Jnkıir ~t
mek kadar acı, fakat acılıkı kadar da lıakilltl\t. 

Itiraf edelim .k.i medeniyet insanların samimi taranarını, tabii hislerint kenıl. 

riyor. 

~ul!han 
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4 Sayfa 
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r at1 
Kabzımallar arasındaki ihtilaf balıkçıları müşkül 

mevkie soktu, ihracata zarar veriyor 

SON POSTA 

e 
Ta sim suları 
ıslah edilece 

•• 

Inme sebeb·yet veren bir 
doktorun tecziyesi iste ildi Belediye, Halkalı ve 'Taksim suların

dan edilecek istifade şeklini tesbit etmiş, 

Bulgaristan, Romanya, Mısır, İtalya her zaman balık ihraç i~lerini sekteve hazırlamış olduğu mufassa1 raporu Dahi- Ratlb isminde bir doktor aleyhine, çocuk,46tl ve 471 inci maddesine tev!lkan ıeczlY~ 
ve Yunanisıana yapılan tuzkı ve taze ba- uğratmış, balık,..ılan müşkül mevkie sok- liye Vekaletine göndermiştir. 

~ alma neticesi ölüme sebebiyet suçundan a _ sini Jst.emlştir. 
lık ihracı devam etmektedir. Bunlar a- muştur. Belediye, Halkalı ve Tak:iim suların- çılan davaya, ı inci ağırceza mahkemesinde Dava, müdataaya kalmıştır. 
rasında İtalyay.a yıa.pılan ihracat en e-ı Bu şekildeki ihtilaflardan biri bundan dan -~fade imkanlannı tetkik etmiş, dün bakılmı§tır. Galib Efgani davasina deval11 
hemmiyetli miktara baliğ olmakta ve fa- birkaç sene evvel vukua gelmiş, Son Pos- her ıkı suyun yollarının tamir edilmesi, İddlaya nazaran, hAdJse .şudur: 
kat daha az verim temin etmektedir. ta .gazetesinin O zamanki ne§riyatı alaka- suların terşili havuzlarında toplanması Adaprtıarında bir posta müdürünün ka _ edildi ıt 

İtalya bizden -balık ~lıncıya kadar ka- dprlann nazarı dikkatini eelbederek ba- karar'aşmıştır. rısı olan KD.mlle Isminde bir kadın, bir müd Perapalas oteli sahlbl Mısbahı dotand ; 
ra sularımııda tutu an balıkların mikta- lıkçıJar müşkül mevkie girmekten kur- Şehir suyu tesisstının tevsiine d"vam det evvel İstanbuldaki hem§fremnin yanına maktan suçlu Gallb Efgnnin!n duruşın~ı .. 
n mahduddu. İtalyanlar bahk alınağa tulmuştu. O zamanki ihtil~r şöyle olmuş- olunmak\a beraber herhangi bır umumi gelml~tir. sına. a.c;Ilye 8 inci cezada, dün devam ed 
ı..- 1 11 k b 1 k h ı· H ·ı bul k miştir. bul ıuaıi ayınca yı ı a ı_ isti sa atı artmış, tu: arıza esnasında şe.lı.ir suyundan istifa<le nr.ı. e unan adın karde§inln evin - Dfi k"" •--d P 

1 1 
ıca 

. • n u eıeı= e, erapalas otel n n ll~" ıbalıkçılarımızın yüzlerı gülmüştür. İtalyanlar torığin çiftini Türk baiıkçı.sın ımkanı kalmadığı zamanlard,-ı şehirdE"! ih- deyken sancılanmış ve elvardakl doktor Ra_ şefı Mantero şahld sıratHe dlnlennerek. tıJI 
italyaya ve diğer memleketlere yapı- dan 70-80 kuruş vermek suretile satın a- tiyat su boruları bulundurulması zaruri l tlbl ça~ırmışlardır. Doktor, sanemın ~do~um di.se etrafında malflm olan bazı ıza 

lan balık sevkiyatı üç kab.zımal tarafın- lır?ıardı. Bu kabwna.llardan birisi İtalya- görü1düğündcn, bu mak.<>adla da Halkalı sancısı oldutunu tesbit ve QOcutu almaya verm~tJ.r. e:; 
dan Idare edilmektedir. Son günlerde bu ya gitmiş, Türkiyedeki balık sevkiyatı ve Taksim sularının ıslahı, ve icabında 1 te.şebb:i.c; etmi3tır. Bu amellye esnasında, ra_ ~llfthare davacı veklll söz alarak, :ı Y::ıeı.ı 
kabıımaUar ıarasında anlaşamamazlık kendisine· verildiği takdirde tori~in çif- halkın istif.ndesine arzı muvafık göriil- hlm ve kalın barsak dellnml~. derhal has _ hUkftbmd etine yazdık:la~ b.lr mektub d::ıı:t o!" 

k h d ,_, " _ ceva sı, maznunun Yemen tebea.cıın ıc .. baş gösterdiğinden balı i racatımız a.ıu tini 5-10 kuroşa tedarik edeceğini bil- m~ur. taneye nakledilen KAmlle, ölmfi§ttir. madı~ı beyan edlld~inl bUdlrmfş ve ınc ~ 
intiza.m aks~. balıkçının tuttu~u balık dirmişti. Bunu haber alan gazetemiz n- Doktor be, mahkemedeki tstıcvabında tubun fotoğrafisini mahkemeye ibraz et 
elinde kalmı§, bir kısım balıkçılar denize lakadarlarm nazan dikkatini celbetmi~. B· h k ,l kendisinin sadece hastayı muayene etmiş miştir. b!lııs 
çıkmaz olmuştur. halyan balıkçı gemile- İktısad Vekilietinin müdahalesile bu :r JfSIZ auın olup, dohm için müdahale etmedl~lnl söy Muhnkeme, bazı şahldlerin celbl ve 
rine balı ar Boğaziçinden, Adalardan, tarzdaki anlaşma yapılamamış, fakat 1- k J d leınlştlı. tetklknt lerası için tillik edllmi.§Ur. 
Bandırmadan yüklenirdi. Kabzımcıllar talyanlan aralannda birlik yapmağ teş- ya a an 1 Morg raporu hatayı, hastanede yapılan Eroin kaçakçıliğı yapan karl 
arasmda baş ,gösteren ihtilaf yüzünden vik etmillti. O zamandanberi lt~lyanlar to K dikme amellyesinde buimu,, raıı:at ,Uk.sek koca teVkl"f edl.ld"l ._.ı 

, artal gazhanesinde bekçilik yapan ve s 11~ balık ihracatı yalnız Sirkeci önünde de- riğin çiftini 10-15 kuruştan fazlaya slltın Maltepede istasyon caddesinde oturan 0:~~~~ Şürası rahm!n yırtııdı~ını te.!ıblt et - Geçe:ıJerde gümrük muhafaza tcşk~·a.o 
mlrli duran motörlere inhisar ettirilmi~- almamaktadır. M 0ın "' 

ı ustafa, dün sabah odasında giyinirken Dfin!•ü cel.<ıede mütale~ını serdeden müd- memurları tarafından yakalanan er 11ı;eJ tir. Bandırma, Boğaziçi ve stanbulun A- Balıkçıları kabzımalların elinden kur· b"t· "k od d k d 
1 

! "akçısı Ziya ile karısı Anna'nın dün ]l)ll .,w 
ı ışı a a aya ses!cri duymuş ve bu e u Ube t y ç .... nadolu yakasında tutulan balıkları bil- tarmak idn İktısad VekAleti, Ticaret Ve- mum Y • .suçu eldeki delillerle sa_ mece tevkJllerine karar verilml.§tir. J{ıı 

~ vaziyetten şüphelenerek usulcacık bu bit g- k D R t.1 uştıı mecburiye denize dökmek zarureti hasıl kaleti He müşterek olarak faalıyete geç- 1 . Id"~. d O!"ere • r. a bin ceza kanununun çıların üzerinde 4 kilo eroin bulun~ .A 

s~enn~ ~oamnönünegid~~~ ========~~=~==================~~ olmuştur. miş bulunmaktadır. İktısad Vekfllelinde nahtar deliğinden içerisini gözetlerneğe 
Adedi binlere bali~ olan balıkçılar bu bulunan ve vaktile hazırlanmış olan su başlamıştır. MustaJla, odada tarumadığı 

tıç kabzımala tabidir. Kabzımallar ara- mahsulleri kanun projesi yeniden tetkik çarşafh genç bir kadının elindeki büyiık 
sında vakit vakit baş gösteren ihtilaflar edilecek ve Meclise sevkolu:ıacaktır. bir çantaya birçok eşyalan caldurmakta 

Şehir işleri: 

Lokanta ve gı:zinol r sık nk 
ko,trol edilecek 

J"'ollste: 

Bir evin aptesane-si çöktü, bir 
adam yaralandı 

Son cünlorde yapılan kontrollarda loltan- Galatada De~rmen sokağında oturo.n Ca
ta 1'e gazlnolardan bir kısmının bulaşık yor vklenfn evine ml.<ıaflr gelen Behznd adınd:t 
ıerı kirli görülmüştür. 'Bu gibi yerlerde kon- blrl halada bulundu~u bir sırada, halô.ııın 

olduğunu görünce, kendisini yakalamak 
için birdenbire içeriye girmiştir. Hırsız 
kadın, ev s:ıhibinin bu ani baskını rşı
sında en küçük bir telaş eseri gösterme
den büyük bir ooğukkanlılıkla elindeki 
çantanın kapa~ını kapamış ve aknbinde 
de çok çevik bir hareketle açık bulunnn 
4 metre yüksekliğindeki pencereden so-

trollarr!ı sık:laştırılmnsı :belediye §ubelcrlne birdenbire çöknıesUe 7 metre yüksek1fkten kag~ 
0 

atlı'-•arak ka t'f b 
1 

st ~~-
• tamlm edllmlştir. aşal;•ya düşmüştür " ' çmaöa aş arnı. ır. '~u 

Binı:lann methallerine d kldin Bu. sukut net.lces.lnde vücudünün muhtelif retkar hırsızı takib etmek İstiyen bekçi 
yerif-rinden aı;trca yaralanan Behzad, has_ Mustafa, onun atlayıp kaçtığı bu penct>-

• yaptırılmıyacak taneye kaldırılmıştır. Kaza etrafında zabı_ reden atlama ·a cesare-t edemcmiş, mer-
Han, ap:ırtıman, tıcarethane gibi umunııı ta tahkilrntn başlamıştır. diven 'erden in erek uzaklaşmağa ba~lıyan 

ımlnca~~. binaklann methaUer!nt.ıi dulkkkCın 
1
hn - I ir motö·de kııça'c: eşya bulundn hırsızın peşine düşmüştür. 

ge..ırme veya seyyar sa cı ames su-
rett!f! ı~gal etrook, yasak edllmiştir. Bu ka_ Zn.btta dün Butgaıtistandaı1 llmanunıza Mustafanın bu takibi yarım saat sür-ı 
nı.rn p!lSajlnr da dnhlld!r. gelMekte olan Akarsu motörünü Sanyer ön- müş. fakat elindeki büyük çantaya rağ-

K · b d· kk~ l t ft• ·ıd· lerinde tevkif ederek motör Içinde anı bir me k - tl ka bi .. dd t 
asa t ~n an e ., e ı ı ara~tırmn yapmıştır. Bu tnharrl netlcesln- n ço ~ra e çan ve r mu e 

VATAN KURTARAN AR~ 
LAN 'la dünyanın en büyük 

artisti olduğunu ispat· eden 

ER OL FLAYNN 
kılıcı Ue yeni bır şer~f destanı 

dahH yıuattı 
Tnr.kçe 

ÇAli AN TAÇ 
Beş gOndenheri bUtnn Istanbul 

LA LE 'ye akıyor .... 
Her seans bırılerce kişı yer bulu

mayıp geri dO ıUyor ... 
H:çbir rı,me nasip olaınıyan ralt· 

b3tle devıım ediyor ... 
LÜTFEN GÖRENLERDEN 

SORUNUZ •.. 
A 

L A L E Sinemasmda 

Meşhur Gangsterler filmleri 

Kahramanı 

JACK de LA RUE'nin 
en son eseri olan 

O D 
ATAKHANElERi 

B ıştan başa heyecan, 
S(;jrgUzeşt dolu bUyOK 

Fıl.mi 

det-şet ,·e 
Gangster 

~lcdlye Sıhhat I.şlerı Mudürü Dr. Osman de motorün kaptan odasında ve yatakların sonra da gozden kaybolan kadını yrıkala-
Satd, d!ln Karaköy ve Galntlıdaki knsab duk arıısında külllyetu miktarda kaçak mnnifa_ ma~a muvaffak olamamıştır. ~--••••••••••11111aaı, 
ttmlarını teftiş etmiş, dükkaniarda görü - turn e•yan bulunarak müsadere olunmuş - Mustafanın müracaatı üzerine hadise- Yarın Matineler-den itibaren 
len kusurları tesbıt etmiştir. tur. Motör kaptanı Salih ve İsmail bakla -

Karaya düşe'l vapur kurtuldu 
rındn takibata başlanmıştır. 

Evvelki gece Köstenocye gitmek üzere lL 550 bin kilo motorin yağı geldi 
manınıızdan hareket eden İngtHz bandıralı Dün llmanımıza gelen Panama bandıralı 
Honne şUeblnln Kavaklarda BOyukilman de- Progre~ vapuru 55() bin kDo motörfn ya~ı 
nUen mevldde karaya düşerek, oturduğunu get!.rmlştir. 

yazmıştık Geçenlerde de bir :Mısır vapurUe külllJetll 
L'lglll:z vapuru dün kendi vesaıtne kurtul-. mlktar::lıı motörtn ya~ı gelmiş olduğundan, 

mu~ ve yoluna devam etmek üzere Karade- motCrln :ra~ı buhranmm pek yakında zaU 
nlze hareket et.mlştir. olacağı umulmaktadır. 

nivers·tede iktısad günü 

Dünkü toplantı dan bir intıba 

Onuncu tasarruf ve yerli nıallar hafta-,sarrufun rolü», doçent Ömer LCıtfi Bar
tının son günü münasebetile dün saat 17 kan cMlllt kurtull.l§ hareketlerinin iktı
d Üniversitede bir ciktısad günüı- tertfb .adl esaslıırh mevzulu birer konferans 
edilmiştir. vermişlerdir. 

_ clktısad günü• nde Üniversite profe- Mütea.kıbcn İktısaa Fakültesi talebele-
80r ve doçentlerile talebeler, Ulusal Eko- rinden İifet Oı:uz İbrahim Özk" 

· A A , ıraz, 
nomı ve rttırma Kurumu erkanı hazır Meh d uı N d K ,..

1 
da 

b lu ı d me uç, e ret ocao5 u tasar-u nmuş ar ır. 

Toplantı tale\x>nin hep bir ağızdan ruf ': yer!i malının chemmiyeti hakkın
söylediği İstiklai mar ne açılmış, mütca- da .bırer hıtabede buhınmll§lardır. 
kıben İzmir meb'usu, Ulusal Ekonomi ve Üniversitedeki topiantıdan evvel İktı
Arttırma Kurumu reis vc.kili Rahmi Kö- sad Fakültesi talcbeleri Taksim rneyda

kn.., Y li m ll r., prof ör De>bret - nma giderek Oümhuriyet abidesine bir 
1: • i ' 1 n • ı: fında ta- çelenk kaymuşlardır. 

ye el koyan zabıta, kısa bir zaman sonra 
bu C'Üretkar kadını yakalamıştır. 

Binnaz adında bir kıptı kadını olan 
hırsız, suçunu tamamen ikrar etmiş, ad
liyeye teslim edilmiştir. 

DP.niz işleri: 

Silivri limanı temizlenecek 
sıııvrı Ilmanının temlzlenm€3i hnkkmdn 

yapılmış olan tekıır kabul edUml.ş, bu işin 
halll Için İstanbul Mıntaka Liman Relsll~l 
emrine on bin liralık tahsJsat ayrılmıştır. 
İstanbul Liman Mıntaka Reisi, bugünler

de beraberinde bazı mühendisler oldu~u hal 
de Blllvrfye gidecek, ~e başlanması için alL 
kadar1ara Icab edei! direktif1erl verecek -
tır. 

Ve~!Uct bunu müteakıb, Karadeniz U _ 
manlarını birer birer tetklk ettirecek, bun_ 
ların ihtiyaca ~ dereceye kadar cevab ver_ 
diğtiıl t,esblt edecek ve bwıa ıore yapılması 
Icab eden tesJsat et.ra!ında aliı.kadarlnra ta-
limat verecektir. · 

~ Doktor. 1. Zati Oget ~ 
Belediye karşısındaki muayeneha· 
nes n•le öitleden 11onra hastnhrını 

kabul eder. 

A.LK.A. A:&ı 
Sinemnsıınn Şvrof Prograınl J 

olacaktır. 

YARIN BüYüK HAFTA BAŞLIYOR! 4 

Yurddaş. Türk'de şaheser yapar 

illi ve ALEMDAR Sinemalarınd~ 
Yanndan itibaren 

ITOSU A] 
Başlıyor. D İ K K A T : 

18 
Sesli makine tesisatım ız lstan bul tarafı sinemalannda mevcut oımıy~.BS"" 
yHlnıı dOnynnın en bOyOk sinemalanna konulmuş olan son sistem ııe 
TERN ELEKTRIK - MİROFONlK ile teçhiz etti. Yapılan rokHlınl~r ti, 
olulöll olsun sinemalarımız gerek makinelerinin rakipsiz mOkemnıeliYeııı
gerek film Repertuvannıu emsalsfz zenginli~i ve g~rak Konfor bak1 ı:ınıı· 
rındnn sayın lstanbul halkını 25 senedenbari tatmin eden rakipsiz os 

• It~~O dıtima muhafaıa edecektir. -< 

Harp Cepbesinde Ölmemiştir... O, Gaip Olmamıştır .••. 

O yarm akşam S C M ~ R Sinemasmda 
ANNIE VEHNA Y ile beraber harfkulilde bir tarzda yarattıı1ı ,. 

MONTMART. E GECELERI 
dil 

Filminde: Şarkı söyleyecek. ııeyireileri tesbir edecek ve Parisin şorıcı~ııs 
bUtOn sevimlili~i ile dinleyicileri gayş edecektir. Akordion Kralı ALBERr PREJEAN Akordionu ile en son 

ve Paris şarkılarını tegannl edecektir. Yerlerinizi evvelden ttldırınız. 

BUyük Edibirniz R E Ş A T N U R i Güntekin'in Maruf eseri 

Filme çekildi - Yakında gösterilecektir. 
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Maarili ten k· e i·~, $~d~~AdN1 ~uNDAN 
fakat, hiisnU niy 

insaf ve salôhiye 
························-----······ V A Z A N ·······································~ 

! KAz1m Nami Duru ; . . 

o 

- Şu gazetedeki havadise bak.
Havadisc bakan şaşırdı: 
- Gözlerime inanamıyorum, 

uoğru mu? 
- Ta bii d1>Wtı azizim. 

acaba 

- Hayır, meselc dogru olabilir. Fa-
kat havndisi nasıl ccsar<'t edip yazdılar? 

-Neye? 
- :Intihar bavadis!erinin gazetelere 

yazılması yasak değil miydi? 
Bu tarzda konuşan!arı:rı ba~Iarı üzerin

den baktım. Gazetedeki baş'ığı gördüm: 
cAlman ceb kruvazörü intihnr etti.. 

Ev arayan kapıdan çıkacafİı zaman, evi 
gezdirenin yüzüne tükürmüş. 

- Ne yapayım, demiş, ev o kadar te
miz ki hiçbir yerine tükürmeye kıyama
dım. Nihayet gözüm senin yüzfuıe i!işti .• 

Fıkrayı anlattıktan sonra il8ve ettim: 
- Çöp tenekesi elinde çöp kutusunun 

yanına gelecek olanlar, kutuya bakacak-
lar, kıyıp çöpü atamıyacaklar, sokağa ba
kacaklar: 

- Muvafığı buraya atmaktır. 
Deyip, sokağa atıvereceklcr. 

* : ...................................... -----------·--·-· -··-·-··---... · .. ············-········ 
da Bir doktor (Hayri Özban) bir arka - J fimiz Atatıürkün aziz hatırao;ına k"rşı - Belediye şehrin muhtelif yerlerine Bir müddet evvel gazeteler, İst;.ınbula 

Şa §lÖyle yazıyor: ı küstahca bir ıhürmetsi?.'iktir. Hepımia otomatil• çöp kutuları koyduracakmış. birçok Macar artistinin gelmiş olduğuııu 
* 

BıhhGe.lelim erken tedrisa\ta talebenin biliyoruz ki ders kitabiarına girE'n yeni Bu kutular ~ok şık ve çok güze1mişler. yazmışlardı. Dünkü gazetelerden biri de 
hı ~tıne: Evveia, sabah erken kalkmak terimler, Türk Dil Kurumunun muhtelıf - De· ne insan içine çöp atıımıyacak bütün bu artist1erin İstanbuldan gittik-i••~c .uriyeti ve mektebe hazırlık teliışı • 
1J1

1
, bır kahvlatı imkanını se.bedi~~r; sa- ıstılah kolları tarafından uzun uzun dü- Lafa karıştım: 

1 ~en, nıuallimlerin hemen ckserısı tara- şünülerek, konuşularak bulunmuş, A•a - - Size bir fıkra anlatayım! 
kı~an verilen vazifeleri gece geç vakte türkün emir ve tasvibile kahtti ve tamim Dedim VC' şu fıkrayı anlatt m: 
()\ar Yetiştirmek ınecburiyeti (çünkü edilmiştir. 

1 
cEv arayan biri, yeni yapılmış bir ev 

, gd_ed1 en sonraki müzakerelerden istifade · ·· k 1mı K •• t · b 
" ı eın d -ı -d B teri I d ifrata ılmış olabı' "r· gorınu!::, apısını ça c::. apıvı u "' a-ç 1 e iğini ve sınıflarda güru tu en u m er e sap • .. .. .. - k" . . d b. d 
~şı~arnadığını çocuklarım söylüyorlar). fakat bepsini de ceffelkaleın reddetmdt 1 şı, yuzu gozu ır ıç'n e ır a am açmış, 
sın u~un hiç olmazsa sekiz saat uyum~.- insafa uyar mı? Mesela hendescdc Türk ev arayan: 
le a ınıkan bırakmıyor. Salisen, çocuk o.ğ ~ .. ell .. ··ı zı·u··ıedla dan - Evi gezebilir miyim! Yern ~· d ;;.., da çocugu cmus esu mu eva ~ . . 
y-... e6 mi de iştihası kapan ıE;.n n yı- .. ···ım t t·ı•t d b lara Demış, kapıyı açan: 
L -•.ııyor. Beş altı saatllk açlık iştihayı cmutevazıu us a ı a • an ve un . . 

1 l{~ıv kta f ben b" k • -·'-~ı rd anlnva - Hay ihay gezdıreyım. ot J'Or. Cünld saat bir buçu so raya zer ır ço Uı..'U.I.>t:: e en ne .... .;/ - . . w • 

ı._urduğu ,., ..... .,~ bı"r ı"ki bardak suyu aç k Dıyerek evı baştan aşagı geZdlrmış. 

lerini yazıyor. 
Mac"r artistler t~tanbul sokaklarında 

gezerlt>rken, birçok Greta Gnrbolax, Do
roti Lamur'\ara rasıayınca kendi kendi-
leri ne: 

- Biz 1stanbul diyerek, Hollywooda 
gPlm.i.şiz. Burada bizim gibi şöyle böyle 
artistiere kim bakar ki! 

D ~ler ve bu yüzden gitmiş o1acak
lardır. 

"<l ~ bilirdi cKöprücük kemiği• var en caz - f .. f k ·d · ., tnına içiyer ve bir iki lolrmadan sonra Ev evltalade güzel, ev ala e temızmiş. 
~~k ~t&~~-d~~~~u~~u?~- ==========~~==============~=====~ A e ten kalkıyor. Mektebe gidiyor. 
qk~ bette esltlden teessüs etmiş ve artık dil, ı-arn üstü eve dönünce fazla peynir 
e~un k Sadeliğe doğru dev adımlarile giderken l"ıı ... e le karnını şi~iriyor, akşam aile sof-
...,, d '7 bir mıma ifade edemez hale gelm;ş olan n a, çocuk, yoi'gun argın. ge::ı<! ye -

llıek YİYemiyor. Bu gidişle korkarım ~o- Dörtte mektebden çıkan çocuğu. saat bu ıstılahiarı ya§Sr bir halde bırakmak 
CUklarırnızı Hey.beliada sanatoryomund:ı altıya kadar oyunıma ve gezmesine bı - lazım mıydı? 

C Bu n an biliyor mu id' iz ? =ı 
Sessiz piyano Dört köşe mendillerin tarihi 0kullıağa göndereceğiz!• rakmalıyız. Bu, onun bakkıdır ve sıhha- İ1m.i ıstılahlanmızı, mümkün olduğu 

b Ah, bir doktor bu! Sağlık işlerinde el- tine lazımdır. Altıda evine gelen. çocuk kadar Türkçeleştirmek ve yabancı dil - Vivanalı bir musikişinas sessiz piya. Mendillerin kıt'alan ne kadar küçük 
ette otorite sahibidir· 0 söyledikten son yemek zamanına kadar _,bu saatın se - lerden ostı'ıah almamak zaruri görünü - noy; kad etmiştir. Bu piyano, piyano ve ne kada•r büyük olursa olsun şekil 

ta akar sular durur, ~e yazık! Demek kiz olduğunu farzedebili.riz- bir buçuk yordu. Bu zaruret, daha çok eskiden ken da ekzers.iz yapan, piyano çalınayı öğ- itibarile murabbadırlar. Mendillerin 
Yeni Vakit cedveli yüzünd'en çocuklan - saat. ister oturur, konuşur, şarkı söyler, dini göstermiş, hatta (yeni !isan) cıJnrm renenler için icad edilmiştir. Piyano. murabba şekilde yapılımılanna sebeb 
~ sanatoryorna düşecekler! Bu şart!ar ister -hele uykuyu seviyorsa- saat do (tasfiyeci) adını verdiği dilciler tarafın- nun sesini ancak piyanoya merbut ku- olrm k'lmsenin Fransa kraliçesi Mari 
'tın<Ia ÇOcuğu mclct:cbe göndermek ci - kuz buçukta yatar. dan, daha Ba'kan harbinden evvel, me - laklıkları takan1ar duyabHiyorlar. Antuvn'!let olduğunu iddia ederler. o 
lla.Yettir. Va~eç ı::ıı mektebde:rı artık! Bütün bunlar. ebeveynin hayatların. a scla cmüselles• yerine cüçlen• kullanıl- .J 1 "mka'n vok 

u.s ~- B:ı~knJarının ouuyrna arına 1 J - zanıana kadar mendiller üç köşeli yu. liayır .. bu doktor doktorluğu bilıni - çocuğun hayatını uydurmu.ş olmasmı ıs- mnsı teklif edilmişti. 
~or; .sag~lık (:artlarmı :ı..ı·lmı·yor. Eğ& hacı tilzam eder. Yoksa baba akşamcıdır; .an- f V k· 1 • • tur. vnrlak ve rnüstatil şekilde de yapılırdı. 
'\Cl ~ ou ~ , • Binaenaley:h Maari e a t>tinın yenı * Kınli~ yalnız murabba şekildekiler • ı aılclerin çocuklarına da kendi çocuk- ne konl§Ucudur veya evde gece yanıa - terimleri, az çok tadil ile, bırakmış olma-
~ına baktığı gibi bakıyorsa, onlara da nnd~ sonraya kadar ya konuşmaıa:, sını haklı görmelidir. Türkçemizi, ilmi 4000 senelite m· n. mini hançer den hoşlandığı için, krala murabbn 

tehdidieri savuruyorsa, vay halimize! ya kagıd oyunları devam eder; o vakıt ve felsefi fikirleri d'e idare edecek bir ~eklcen gayri mendil imal edilmemesi 
Vakit ecdveli değişmeden evvel ço - çocuğun bayatı da yeni vakit cedvelıne h-uvvete vardırmak için yeni yeni ıstı - İr.gilterede yapılan bir hafriyatta ga- ve kul1anılmarnası için emir vcrdirmiş-

CU!t'ar ne yapıyor idiyse şimdi de onu ya uyamaz, çoouk sağlık bakımındsın da, ls:hları, bilhassa Türkçeden, bı.ılmak la - yet küçük oyuncak denilebil{'Cek bir tir. 
l>ı~orııar. Eskiden de ~fraya oturdukla- ahlak bakımından da bozulmağa mah - zımdır. hançer bulunmU§tur. Hançer 4000 se. 
l'.ı \rak·t ~ d .. b klımdur. "k O kl . d" da)( ı . yemege başlama an once nr - . . Maarif işleri, diğer bütün memleltet nelı tir ?.aman çocu arının, §Im ı. 
l>ı bardak su iciyorlar, iştahlnrını ka - Şımdı arkadaşa mektub yazan d0 kto- işlerile mütcsaniddir. HepHnde de ten - ki çocuklar gibi oyun oynamndıklarına 
tlst~rlar, az yiyo;lardı. Eskiden de akşam r: ~eğil, =n dabhocas~ olduklarında kid edilecek noktalar bulunabilir; !aknt kani olanlar, babalann çocuklan daha 
le ll eve geldikleri vakit cpeynir ekmek- şup em 0 

_ ya~ tı. ~ a~~ so .. ru.- bunlardan bir kısmım ayırıp onlara ulu küçük yaşta harbe alışbrmak için bu 
karınlarını şişiriyor, aile sorrasında nuz: Çocugun yırmı dort saatmı ilmı bır orta hüoum etmekten. ne çıkcrr? küç-ük h.ançerle talim yaptırdıklarmı 

~l'gun argın yemek yiyemiyor~ lnrdı. su~rett: mi taksim etmiş bulunuyo~um? Size burada bir hikaye: Vaktile padi- iddia etmektedirler. 
eu bernek ki vakit cedveli değişmekle ço- Çün~ ~n onlara eordum ve on enn şahın biri, bir ağasile kıyafet değiştire - * 
d ğun, daha doğrusu ailenin itiyadında tasvıbını aldım. rek şehir içinde gezermiş. Gezme1erin -
e~iŞtnio b" ktu Bence bu mevzuatta şikayetçi olan - O b '1 1 k k 

* Bir mi: yar dört yüz m;tyon mum 
Bir milyar dört yüz milyon mum ısı. 

ğile aydınl:man saha Niyagara şellale-

sidi.r. Elektriğin icadının yirminci yıl 
dönümünde Amerikalılar bunu yap • 
mışJar ve elektrik yıldönümünü bu su. 
retle kutlulamışlardır. ~ ır şey yo r. ~ . . . . . den birinde bir kahveye uğramışlıır. I::ah n eş ml yon u çe ~ir k 1 • lann çogu, ıtiyadlarını d'eğı.ştınnek ıste-

tu, ~re oı:a mekte~ veya .. Jıse çocu - mi yen ana ve babalardır: hal-buki yeni ved'e bir adam ebu i.ş böyle mi olur, şöy- Düm·adn bu ana kadar irnzalanrnı~ * 
~<·nı vakit cedvelıne gore erken ı · ı ? ·b· t k"dl d be • ~ ~tın ' Türk cemiyetinde bu fena itiyad!ar de - e mı 0 ur· • gı ı en ı & en sonra ~ n Inn cekleri n en yüksek miktar paraya E "' ' 

lta~<i~ğa, ,~r~en kalkınağa d m;c~:~~ur. ğişmelidir. Türk köylüsü güneş doğma - padişah olsaydım, böyle yapardım, şöy - ~&.liğ w olanı ~€şhur Amerikalı milyar • n agır ça gı 
fat~ct~iği~e,ı?ızb?e saat altıkta bl" ~ mı dan kalkar, tarlasına gider. Akşama ka- le yapardı.m.. demiş. Padişah yanında - der Morgan'ın imzaladığı on bes milyon Taşınması en g;üç musiki aleti orgdur 
bL mız ır orta me e mın veyn -lt.. t k" ş d ·· dü ·· ? B •ttik ... · - ı o ır lio: 1. • dar çalışır ve saat on olmauan ya ar. me: c u a arnı gor n mu. en gı - İnailiz liralık cektir. Milyarder, bu çek Bir kilise orgu aşagı yukarı metre ı..) -e ının rasvonel (makul ve mantı - . ., b . 1 b b k k t d b • w • ~ ~ 
"'l ge . ~ . .. . . ·ı.. Şehır lı er de, hele ana ve ba a ıSP. ~r. u- ten sonra, unu or u ma an saraya ge- mukabilinde Kanadanın harb istikraz yüksekliginde ve 20 ton a·gırlıgmda • .ı li Çecek yırmı dort santım takı4,) e - 1 1 d 1 E·"l 1 · · b" ı· · · · k lk ·t i \(~ nı: na a ışma ı ır ar. 6 en~e ennı ıraz ırı. emrını vermış ve a ıp gı m ş. tahvillerinden satın almıştır. dır. 

Saat . . kısnı.alı, hayatlannı biraz tanzi..m etme - Biraz sonra ağa, tenkidci adamın ya - ................................ -.... • .. _...._..._ ................................................................... . 
lll W . a~ıda kalktı, d~~n çı~ması, ('lı- ğe çnlışmalıdırlar. nma so~lmuş. cüslubu hakimane, ile 
~~ını Zünu yıkaması, gıymmesı en çok Yeni vakit cedveli tamamile ijiyen1k - onu kandırarak saraya götürmüş. Padi -
eıı Çok sa.at sürebilir. Kahvalt~ı için de tir. Bunun aksini ilmen iddia etmek ka - şah, huzuruna çıkarılan adama iltifatJar
~~ saat bır ç~yrek zaman verelım. Demek bil deği\dir. da bulunmtış. edernin kahvede p~dişah 
bilir E altı uç çeyrekte çocuk yoln çıka- Mualli-mlerd('n ştkAyetçiler varsa. on- olsaydım, şöyle yapar, böyle ederdim, 
~k :eveyni bu saatte ıt~lkma,sa dıı lar da hayatlarını yeni şartlara uydtır - diyordun. Haydi, seni padişa hyaptım. 
~~~ .... "'k ~mdan hazırlanan kalıva tısını malıdırlar. Sekiz saatlik uykııdan sonra, 

... ,,._ •ı şu tahta otur da emret bakayım. Emir -
til..ı.1·r· b Ususunda yardıma muhtac de - on altı saatin dört saatini derse, iki ı:aa- d ı k · · " l&in ibemen icra e i cce tır .• demış. 
\ııııeı~r ~n~nla beraber kçocuğuna bağlı tini mütaleaya hasrel'ııeler, gene on saat- Adamcağız, padi.şabın ibramı kar~ısında 
ttı kaıd;rıpa ha evvl eli kal ar ve çocukları- lik serbest zamanlan kalır. Günd'e drirt taıhta oturmaktan başka çare bulama -

İst azır ar ar. saat dPrs. haftnda 24-25 saat eder. Bu -
"A..lı·rarıbulda ilk ders sekizi çe.vrek ge _ mış. Tahta oturmuş amma, başının üs -
l~\( gün mua'lim.ler haftada on sekiz saatten 
.~ ..... · Çoeug .. un evden çıktıktan sonra tünde mütemadiyen d6nmekte olan asılı 
\("•S fazla ders okutma~a ml'<:bur tutuımu - . 
ı.. ,. Vaktine kadar bir buçuk saat zama- bir değirmen taşı görmıiş. Bir türlü gö -
'" v vorl"r. Günde iki saftt te mütalealarına L,.dal'dır. Bu bir buçuk saat, en uzak ver zünü taştan ayıramaz, ha }imdi dUşüC'ek, 
~. ve vıı,.ife ta.,hihlerine kafidir. Kendile -
~~ hile mektebe vaktinde varmağa rinP kalan on .,nati ne ile gecire<'ekleri dü ha şimdi düşecek diye korkusundan se -

1
ddir sini çıkaramazmış. O vakit padişa'h: cİş-~ · şüniilecek sevdir. 

~..... lik d'erse girdi; birbiri ardınca ~ç k 1 . . . ...; d""" }ı t ··ı te biz bu taşın altında düşünüp emirle -•., ok As er enmızın gc.,.,r ı6ı ava . o ~ - . . . . d . 
eenı ~Udu. Şimdi ona yirmi dakikalık denberi bövledir. Bence mem;ırlar bile, rımızı verıyoruz,. emış. 
~llta§ ib~r teneffüs veriliyor. Bu yirmi da vazifeve saat sekizde başlamalı, t::ı.m se- ı Devlet idaresi. bir değirmen taşından 
eltnı kı;ınde çocuk, evden ı;et.irdiği })iraz ki at dairede ça,~alı, U'rk•Jo~l' ka- daha ağırdır ve bu taşın bağlandığı na -
\t e Peu.. · · b 1- • • • b.,. z sa 1 aı· k d "d 11 • e ~eniş J .. ın veya .. BŞ.r;.cı şeyı !.t : ı ~r lacak sekiz saatlerini de ister hilf'iJE>rini zik ip de dev etin m ı u rctı ir. ~Jialı 
~inci d g~niş teneffüs eder. ~orduncu, artırmak la, istE-r e~lE>nmekle g~inneli _ kudreti, memleketin bin bir müşkülünü 
~r. Ça ers~e~den ~nra saat bı~ olmus- dir]Pr. Ta ki eski kötü itivadlar rlnğissin görmeden ulu orta tenkide ~rişmek cid-
118.at "'e~ ıkı buçuga kadar, bır buçuk ve l!find'e 'J!Pn•k fikri gerek bE'deni. se - den büyük bir insafsızlıktır. 
~et, ~a~ esttir. Öğle yemeğini ya evinele kiz saat ~alıc:mak itivadı k'3.zanıl.,ın. Tenkid olunacak hiç bir ~Y yok mu -

S Ud ınektebin yemekhanesinde. İ . . 
~ <ıat ik· b .. . sın rasvorıelı budur. Bunun d•s•.,da dur? Yalnız maarif işlerlınizde değil, bii-
~ id 

1
. uçukta mutalea başlar. Mek sövlenen söz'cr. 'afıü güzartır ve hiç bir tiin işlerimizde tenkid edilecek noktalar 

htııllıı;resı ~er dershanede öğretmen ~ kıymetleri yoktur. vardır ve bunları hüsnüniyPtle tellkid 
4r, ke u~:naga mecbur değildir. Çocuk- * etmek vatani bir hizmet görmektir. Fa -
~erı .. rn 1 :menfaatlerini pek güzPl idrak . . 
ecıe " \re sessizce mütalealanna devam Bıraz da utanmadan (terım rezaletle- knt tenkid ecfcbilmek için evvela ı:slrhi-
t'llı~er .. İ'k günlerdeki mütaleahane gü- ri) denilen ıstılnhlar me~e~~ind~n .. br~ - yet. sonra da hüsnüniyet ve kuvvC't Ja :.' 
tır- .~rı, bugün hemen hemen kalmamıs- sedeyim: cUtnnmadan• sozu ağır du~tuy- zımdır. Böy1e yap1lacak tı>nlddlrırden 
taı~ ~"ihtkü ÇOCUklar bu bir buçuk saat rr:ü se haksız değildir; çünkü (terim re;,alc- k;mc;e kocunmaz, bilakis teşekkürle kar
~1 a~ın kendileri fçin kıymet ve fayda- ti) tabirini kullanmak çok sevdiğ;nı~ VE' şı'onır. 

aVra:rnışıardır. ölümüne her gün ağladığımız Ebedı Şe- Kazım Nami Dıuıı 

Bir lıög aş hı 
Bigadan Süheyla imznsile bir ınek 

tub aldım, bu mektubu tek kelimesi
ni d:ıhi değiştirmeden size okulmak 
istiyorum, aynen diyor ki: 

Teyzeciğim: 

- cKırk ya~ını geçmiş bir köylü 
kızıyım. Az çok okur yazarım ve gü-
7-elceyim. Biraz da mağrurca ve 
öğürlüyüm. Babarn orta halli bir a
damdır. Aile terbiyern iyidir. Şimdi 
ye kadar birçok ta·Ublerim çıktı. Ben, 
üzümün çöpü var, armudun sapı var, 
cevizin kabı var derken kimeeleri 
beğenmedim,• kocasız kaldım. 

Genç kızlık zamanımda beni bir 
çok yakı~ıklı köy delika~~ıl~r~ iste~. 
Daha iyisini bulurum ıınııdilc hr.ç 
biriı;ine varmadım. Müstağni dav. 
randıi!ımı görenler, bir daha beni 
jslemediler. İstenilirken gitmediğim 
için çok pişrnamm. Emsallerimin Ü· 

çer dörder çocuğu var. 
Bunları gördükçe özeniyorum ve 

kendi müş-külpesendliğirn yüzünden 
bir yuva kuraroadıma çok üzülüyo
rum. Beni görenler kız de"il kadın 
diyorlar. Çünkü ne de olsa genç kız. 

--..... ~- .. ,~~= ··. :or• 

lık teravetim kalmadı. Kadın şekli
ni a1dırn. Son günlerde bana ellilik 
erkekler talib olmıya başladı. Bun-
lara gitrniye de kalbirn razı olmuyor. 
Siz ne dersiniz Mezara kadar böyle 
bekar kalayım ını Yoksa ihtiyarın 
birine varayı.m nu?:. 

* 
B<!n yurdun bilhassa !zmir ve Ay. 

cın romtakalarmda birçok köylerini 
tanırım; köylü kızlarırnız arasında 

çok ince hisli, hatta .epeyce rnünev. 
ver kafalı olanları bulunduğunu da 
bilirim. Fakat cSüheylli• imzasını 

kullanan okuyucum mazur görsün, 
yukarıda okuduğunuz mektubu bir 
köylU kızı. hatta daha ileriye gide-

rek söyliy.eyim, bir kadın kalemin. 
den çıkmış olabileceğine inanmıyo

rum. Bu itirnadsızlığın muhtelif de-

ımeri aTasında bir tckini söyliyeyim: 
Bizim köylerde bir genç kızın 20, 

ıs, 30 yaşını bırakınız, hatta 18 inci 

ya~ımı kadar dahi evde kaldığı vaki 
değildir, hfıdise yalnız şehirde görü
lür. Bu ise bir başka meseledir. 

TEYZE 
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Al e Holin 
Almanların Holandagı Işgale hazırlsnmalarırı8 

niçin Ihtimal oerllem~z P 
Ajanslar Alınaniann Rol!nda hudu.-

A/manganzn hakirn olmadıgv ı deniz/ere, bilhassa bu ch.mda lrulliyetli miktarda tahşidat yap-
tıkla.rını haber veriyorlar. Buna ralmen 

k d kl •• ' ./. •J h ll •• d • Almanya Umumi Harbde old$ ,ıbi bu 
Q Qr UZQ ara mUnJ erl ZlT l ar gon ermeSl 'V8 hru-bde de RolAndaya hücum etmfyeoıtk-

unlardan faydalar umması aklın ereceği bir iş değil ir ::;;ıs:~~ 5ebebleri tamamile ticari ve 

Rolanda ebruka altında bulunlll Al- • 
:····--.... -· .. ·····-·--··- Y A Z A N ···---··- . manyanın deniz aşırı rnemleketlerle ti- ~~ 
~ e lE. • Emir· rkilet ~ oaretine vasıta olur. HolAndalılnr kendi ~ 
: : besabiarına sipariş ettikleri pamuk, y'ln, 

~ "Son Posta, n1n askeri muharriri ~ kauçuk gibi Alınanyanın Avrupada.ıı te- ı 
ı..... ___... ....................... _.. ........_._ _ __... ....... _ ........ ---.... ..._... darik edemediği iptidal maddeleri, Al-

·~ ırhlı intiharı: Alınanyada yeni dün, Montevideo'nun 1200 mil cenu. video'ya iltica etmiş olmasıdır. EğPr manyaya satarlar, Almnnyadan ithal et-ı 
~ bir şey değildir. Büyük Harbin bunda bulunan Falkland İngiliz ada - böyle olmasaydı İnp)liz kruvazörl.eri- tilderi rnenşei kolaylıkla tayin edilemi
sonunda mürettebatı ihtilal eden 74 larmdAki deniz ilssüne varabiimiş ol - ni batırıncıya kaldar veyahud harb - yecek bazı mamul maddeleri de deruz a
harb gemisinden mürekkeb Alman do- ması Montevkleo deniz muharebesinin den haric kılıncıya kadar harbe de - şırı rnernleketlere Ihraç ederler. 
nanması İngilizler tarafından, rnürct • Alman zırhlısı bakırnından ne kadar varn e!rnesi iktiza ederdi; gece buna Umumi Harbde İngilizler, Holi.ndanm 
tebatlarile birlikte, Scapavlo'ya götü- gayri müsaid şartlarda cereyan etmiş mani değildir. sulh zamanında ithal ettiği iptidai mad-
rülmüştü. Fakat ayni mürettebat, ih - olduğunu gösterir. Elhasıl Montevideo Graf Spee'nin İngiliz kruvazörlerile de miktarını tecavüz etmemesini iste
tilalleri dotayısile al.kışlal)acak yerde deniz muharebesi küçük bir deniz sa- tutuştuğu muharebe neticesinde Mon- rnişlerse de, bunun kontrolu çok müşkül 
vatarun bütün deniz kuvvetlerini biz - vaşt oJmıısına ra~en gitp.ide daha çok tevideo'ya iltica et.nnyere.k vaktilc olmuştur. _ Roterdam limanından lllr g3rilrıtıŞ 
zat kendi ellerile galib dü.şmana tesli. enteresan ve meraklı safhalar arzet • Emden, Alman kruvazörünün yapt1frı Ho.andanın ticaret vasıtası olmak biz- tl' 
me memur edildiklerini görünce akıl- mektedir. gibi, batıncıya kadar harbe devam metindoo başka. Almanyaya d'Oğrudan Mayn tehlikesile İngiliz - HolfıllC. ·,>11 
ları başianna gelmiş ve hareketlerinin Bu deniz muhilrebesinin hakikt taf- etnıesi lAzıra gelirdi iddiasına gelinC€ <k>ğruya serbest döviz temin etmek hu- careti azalınca, Holandalılar koın ' t 

nasıl büyük bir ihanet oldu~u niha- silatma tamamile vftkıf olaca~mız za- filvaki Graf Spee'nin makinesile top- susunda da büyük yardımı vardır. Almanlarla ticarete mecbur kalır d' 
yet anlıyarak gemileri İngilizlere tes- man şimdi duydu~muz hayretlerdt-n ları işlediği müddetçe havbe devarn et- Eyhllde baflıyan harb HolAnd~mın İn- dır. Alınanların mütemndiyen gol ,
lim etrnektense cümle.!ini batırrnışlar- bel'ki daha fazlasına maruz kalac:ığı _ mesi iktiza ederdi: hem de kar~ısında- giltere ve Fransa ile ticaretine çok fena v~purları~ı batırmalaı~ının sebebi bı' 
dı. mızı tahmin ediyoruı:. Muıharebeve ki har"> gemilerinin sayısı üç olmasın~ tesir etmiştir. Bu memleketin İngiltere- kılde de ızah olunabilır. ~ ~ ettı' • .. 

Sonra, 1939 harbinin başl&ngıcın - d · . d''fk t h d b t f rağmen bunlar te~Hhat itibarile onun den ithalatı yfuxie kırk ve Fransada yüz- Geçen sene Almanlar ithal oO 
d be 

. . . . aır Şlm ıı eraşsu e en azı a • · . . 1 53C O 
an n, teshm olmamak ıçın kendi Ttt ö~ dFn . ih t G f S _ dununna idiler. Fakat onun Montevi • de altmış ru.sbetınde azalmıştır. Alman- 3.640.000 ton rafine petroldan · if 

kendflerini batmnış olan Alman tica. s! ~ adn h En t , m'lız c te x.. rRh pbe deo'ya ilticası ve sonra da intlhan kat't ı yadan ithalAtı ise % 6 nisbetinde küçük tonunu HoH\nda vasıtasi1c temin e "'' 
~ .

1 
. 17 . b 

1 
e nın a a xe er e yap ı~ı mu n re e . .. .. . . . b .. 

re. gemı en yı u rnuşlardır. Ge - esnasında kn di i . 1 y b surette e-österlvor ki muharebe es"la- ·bır tenezzul gostermıştır. lerdır. Almanlar harb dolayıslle !lı' 
çen Çarşamba ırtinü Montevideo açık-

1 
b n . n sıs ern.eg~ mec ur d h b d ~ d . k k dar 1939 senesi ilk sekiz ayı i"inde Holan- avım yauarnıyacaklarından. her sen 

- İ . . . .. .. o mn c:• ve u sıc;lemf>den isbfade eden sın ıı ar e evam e emıyece a . ~ . " . , • tıl 
larında uç ngılız knıvazörunun taar- A h'll .. A' h f'f k • .. 

1 
. . harab ol.mp<>+ur. Bu da İn..Hliz filotil- danın muhtelıf memleketlerle ticareti tıyaçlıarı olan 100.000 ton balını:ı tı' 

- k U k c ı c w• Jax a ı rm azor er ının "?• , ~· • da en e Rolanda sn •esinde temine 
r~zuna. ugnyara ruıruavın mer e - Alman ceb zırhlı.c;ına fevkalade fazla lAsının muvaffakiyoetinin bUyüklü~ • şudur. g • J . bıı 
zıne iltıcaya meCbur kalan Admiral r 

1 
r. •

1
.,) , kl k 'k' nil rrösterir. İtnalAt İhracat şacaklardır. H olanda harbe gırersc 1.{'' 

, ı mı . \ a asarı:L onu ı ı van m - n f d 1 h. b' · t · dil mcı ' 
Graf Spee adlı Alman ceb zır.hlısı da · . · G f S , ...til1(}' k d -- --- ay a arın ıç ırı emın ı> c · )·ı 
20 yıldnnben' f rh d Al h b d•m lY."k yakm bir top ateşıne tutabil- ra pee nin zıyaı ç• ıye a ar Alman a 215 99 Milyon nOI'in lAsa ticari ve iktısadi sebeblerden d 

n ı ar e en man ar . 1 1 d ~ö 1 k. b hl batırd1~ yalnız (9) ticaret gemi.!ine Y bL 
ve ticııret gemfleri kafilesine, Pa'7ar n;ıs fo ~ak~n. ır.t b~ kv e·ı \_ce d'zır b· 'il'Sı tekabUl eder mi etmez mi mese1ecıi Al (1 florin 69 kuru,tur) Almanya, Umumi Rarbde oldu~~ t' 
ak~am iltih k t . b 1 kt d· e rn tn<ıa ı sııs a a ası e ·Aen me • . ' ~ İngiltere 82 169 Milyon florin btı harbde de Rolandayı tamaJlllle d' 

Ad ı; 
1 

Ga ec:: mış u unma a .r. vük bir silrat vıe meharet1e yaklaşan manla1"1n bileceği bir iştir. Yalnız akla Fraınsa ~7 41 • , best bırakacaktır Almanların :aoı;ı 

lısını; ~ont:~;.i~ee :::::bC:in~;~~ kruvaz?r1eri 1!6remiyor, fakat r.ırh1ı ~:~: ~r~~~an~:~ar:"-:~~te~~~~~ Polonya 20 10 , • hududunda. tahşi~at yaptıkları ha''r. ; 
harek~t tar k d k d. ı~ di . . b kruvazörloere hedef dluvıordu. Elhac;ıl . Ru.ya 9 14 , , 1erine gelince bunun, Holfmda1ılıırı ,11 

zı a ar e:n 1 r..~n nı a- u· t 'd d i h b · ,_.. "k nazaran zat·ıf bulunduo\u ~mzlerde " .,.. tırme keyfi ti d büt" dil d ıvıl)n cvı eo en z mu are e~ı 1\ııçu - . " . . 5 - Almanya Rolandaya sekiz ayda 116 ,.k d tevellüd etti~i tıır 

h k 
ye e un bya a lüii'üne rarnıen bilinci derecede me - harbe ginşmesı tarnamıle ters ıbir iş - milyon florinlik (80 milyon Türk lirllSl) Jrl aı:~usun an 

eı ec.ı tarafından merak ve mUnakaşa . . · . olunabılır. 
ed'lt>ll' bir hadise olmuştur bu da k rak.lı. ve frwdalı bir de~i:ı: ı:ıava~ı 'öh - tır. Ingilız ablukasına karşı Almanya- aldıtından !ada mal satmıştır ve bunla- Vehbi ve' ·" 
t b

'idl A k b 
1 

pe retını muhafaza edecektir. nın dentzaltı, uçak ve mavnle harbet- rın bedelini serbest döviz olarak tahsil ..................................................... 1 
a ı r nca u mesıe eye temac;tan "' 

evvel nınu tesbit etmis 1 1 ki bi Graf Spee'nin intiharı mesele~i~ mesine birşey denemez, fakat hAkim etmiştir. Zeytincilik kanununa ek nizıı:D11 ' ıl' 
harb ~ıtemrsi hatibe~~~ aU:anl~rın~ tekrar av~et edersek görüril~ kf evvel.A olmadığı denizlere ve bilhassa bu ka. Bir senelik bir müddet hesablanırsa Ziraat Vekaleti, zeytincilik kanı 

1 
1 

knvbetti~ takdirde teslim olmaktansa bu zırhlı oyle. 75 saatte .!a~ır edilemı- dar uznklara münferid zırhlılar gönder Almanyanın Rolandaya 200 milyon flo- na ek olarak bir nizarnname haZ· , , 
kendini bahrabilir. Bahusus Alman vecek bir va:r.ıyete düşrnuştur. Hukuku mesi ve bunlardan faydalar uroması riniilc bir ihracat fazlası ternin ettiji an- maktadır. Ziraa-t Vekaleti bu ni ·O' 

ceb zırhlılan gibi inşa tarzlan Alman- dih·e1 icabı bu zırhlı Monte~deo'da aklın ereceği bir iş de~ldlr. Almanya laşıhr. Bu miktann ehemmiyetini an1a- name hakkında fikirlerini almak ;; 
yaca mahrem kalması Ht1zam olunacak ne toplsnnı v~ ne de taret ~saıre harb bu fikirde devam ettikçe daha birçok mak için umurn Türk ihracatının 1W8 re muhtelif mınıakalardaki zeytin . 
bir geminin wlevki bitaraf bir de ı t malzeme ve vasıtalarını tamir edemez- gemilerini biraz da şbnretile beraber senesinde 1,.5 milyon liraya balii oldu- mütehassıslarıru Ankara:ya çağırJ11 ıs! 
tesHminden içtinab olunma ı k v :.P. di. l\1uharib bir devlet zırhlısına bita- kaybetmeğe mahkOm olac&:ktır. ~nu hatırlamak kAfidir. tnr. Yeni nizarnname yakında 1)- ~~ 

. . 
5 pe ta 1• raf bir limanda mü~aade edileibilecek H E , . ta 

idir. Bu ıtıbarla Graf Spee'nin intiha- . . · · Erld.et Almanlar RolAndayı ljgal etmekle en ŞOrasının tasdikinden sonra ' 
d l l ta "b -.lil '-._ tamtrat onun betekrar denize açı1~bıl. -···--··········-·····•• .. ••••• ........... -·-·· lru 1. rnalt ikt dt bir arduno r~ a~~ accu cu ecek vıT cihet mesinc yarıvaca4:t kadardır. Graf Spee, Kitab tdkik komisyonu toplandı vvet ı ve ısa l~d . 

1~ mcvki~nc konulacaktır. ll 
Y.h rA.dmı~cel Gasıl taaccilbe lAY1kİ olan Montevideo • lirnanına Çarşamba günü Orta okul ve llselerde okutulan türkçe ve ~~ olacalnk&rl. dırb.l Hko ad hilışg Ziraat Vekaleti bu nizamnarııc '1' 

cı •t ıra raf Spee'nin Uç ngiliz ak~am vanp Pazar akşamı kendi . b altma gınnce, gi rz a u asma a o- vurdun her yerinde yabani zeytin. ' 
kruvazörü tarafından harb ve hareket lm ..K • nı A· edebiyat titablannı tetldk etmekte olan e. lacak, harici ticareti duracaktır. halarını tahdld ve tesbit edecek, }>l ' 

tırmış o asma !>vre burada iiç giln debiyat mualllmlerlnden müteşekkll komıs... 
edemivecek bir hale getirilmiş olma _ kalmıştır ve eğer yaraları hafif olsay- yon, dtın de ö~leden .sonra htanbul ıcu LL HolAnda. Ahnanyaya daha başka ve lüye dağıtacak, köylüler bunları. · 1 • 

!ıdır. Bundan başka Graf S~'nin bu dı bu mfiddet tamirata kafi ııelebilir - se&!nde toplanarak Qalışmalarına denm et.- geni§ sahaıarda da yardım etmektedir. lıyacak ve rnilyonla:rca deli zeytırı ( , 
derece. harab ve mutazarrır olmasma di. Bu,dan !başka Graf Spee'nin fevka- miftlr. Hol&.nda ihracatının % 24 ü zirai ipti- ğaçları kabili istifade bir hale getı 1 

m.ukabıl onun geçen. Ça_rşarnba elinil larle zararlara u~ıyarak harbe devam Dünkfi toplantıda son Qallfillalnr h.a.tltında. dat maddeler, hayvan ve balıkçılık rn.ah- lecektir. Yabani zeytin sahaları 10
\ 

Rıo d~ la Plata nehn agzında çarpış - ed~miyecek bir hale geld1~ini göste • VekAiet.e ıönderllmelt üzere blr rapor ha _ sullerdir. % t2 i do~rudan do~ruya gıda raksız köylüye parasız olaTak ,,e 
!!!ı Exeter İngiliz ağı; k~örünün ren en bariz delil bizzat onun Mont~- sırlanm~tır. madde!ıeridir. lecek Vi' tapu ile mal edilec~~ 

- Hruışöyle, insafiı davrannııyorsun; •Son Posta• nın tefrikast: 35 = - O da ayni yola çıkar. Ben laf d .~ 
b:ırl insaflı konuş... mem .. zengin komşunun yedi rnabt\ 

= :~ı~n~7mfl~it::~~~r::~~~~: &Ci j=·~='it=-4-liiit: aas=: :1 faydi:t~:~:u:d~~im bay direktÖf· .. ;J 
tutar, ya tutmaz; senin ropluk dediğın - Zararı yok, senin dediğin oısııı 
nesrıe 1500 kuruştan 1'\oksansa e :ı:arnan işi nasıl beceriedin anlat bakalı111··· ıl 
söyle... Direktöre ne ~izbet Za)deldeJlz ' 

Ar. kalsın, g(ll~eler arasında, mevzu Ferhunde Sevgiden. ne de Lizbet ı 
ka:f"bolacaktı. Bereket versin ki kadın. delle Nec;a arasınd:ıki tam ınüşabr 
ba§ka bir kadın için aleyhte konuşmağı ten bahsetmedim; sadece: 
unutmaz. Bu sebeble bay direktörün ka- - Anlaştık efendim, yekdi~er 
rısı devam etti: Yazan: Zeynel Beiim Sun beğeniyoruz. 

- Ben kurnatı alırken tezgAhtar ·~una rnüra~aat ederek konağın vekilharçlı~ı -ıkasında itibarlllU% olacak .• Bızi g&tere- Kimseden saklıyacak ve saklanacak bir Demek'e iktifa ettim. 
da baksamza bayan; biraz evvel Bayan nı istemeüyim. rek• bu zükürt adamlarla bunlara ben - 6Uçumıu yok. * 
P'ertıunde &-vıgi Iki ropluk bırden kes - Karıaı lhayı-etle .ordu: .ziyen kiracı makulesi kesan biz ne söy - Her türlü dedikodu ihtimalini düt:i • · ·! ·f 
tirdh dedi. Fiatını sordum: Metre.ı;i H -Neden?.. lersek cevet efendim• dernek rnecbuı; - nerek keyfiyettan kültUr direktöıilnü de - Babamın yaptı~ını i~ittin Jl'll J, 
Iir .. Bir ö~etmenin 11rtına rn.-tresi 14 - Neden olacak hanımcığım; aylıjı yetini duyacaklar. §ah.en haberdar ettim. Hayretle başını met?.. dil 

Yüzünden keder fı-akıran seVe c~ 
liralık kumaş -pek dar gelir; d petmen lik- çekeriz; günlük mü bayaattan beş on ku- - 0 neden . ka]dırarak: ~ C) 

f h
. -ı. d da N ı d ~ parkta, kanapeye oturttum; bir ş 

ten lsti a eden varidatmz bir kıza ise hiç ruş ı.sse ayırırı.z; ll:'"u bayı-am a ~yran _ Mal .sahibi'""' be hatun!. cBize hi _ - uı ; edi; Bayan Neclaya kur mu · i'/ 
J- haberdar de~lmi~im gibi sordufll·. ,. 

gelm mesi l.Amn: ha~ ettim. hahşiş te çıkar; sayesinde biz de §U dün- taben• ne olacek·, dedesi ressnm, baha.ı yapıyorsun? Babasının halıberi var mı?. ....., - Ne var canımın i"i; bir şeY w 
Galiba hayretimi yüz;ömde iıtıar f't - yada iki odalı bir ev sahibi oluruz. Aksi muharrlr, kocam ~etmen.. Mal •nlıibi - Bilmiyorwn efendim. Yalnız Necl& ~ 

miş olaca~m ki te~!htar izahat ver _ takd1rde kira evinde vebtımı2. rnukad - ne demektir anlamaz ki... c ben babama söyleriırı. dedi. mı..ş?.. •l 
mek IOzurnunu duydu. cBiraz pahalıdır der ve rnukarrerdir. B. k...._kah '--· '-- i~ -Aman yahu!. BekArl8.j1ll.Rnın bir yo- - Daha ne yapsın iki gözürıı; e' 

. . .. . ı:ı: ü.Tl ayı. l.ltk<nnca, uayan .,, an -
bayan amma dd'den enfes kum.ntt. ma - - Cıddi mı soylUyorsun Allah aşkı - 1 -'- Jl-.6 fh Id y ,__ ,.J, 1 .ı.l\ d. lunu bu!ruı yok mu?. Bu sene muallim - yor... r 

-r . 1V8r«A m:IQ"~er O U. Ol'\.'ıl!l .r.u n•r ı- ki • l ? 
lthn a; Bayan Ferhunde artık zenginleş - na?.. ·ktörOn k ma!a h land ~ lerin yıldızı keçi burcundan galiba Teke - Evleniyor mu, mın e.. b;:ıc f· 
tt •. cNered~n zengınle§th dedım; .ha - - Tabii ciddi karıcı~ım; bundan daha ~e lind e~::::. çı 1§ azır 1 

burcuna intikal etti. Ferhunde sevgi ba- - Düğün akşamı Halkevinde ll' 
beriniz yok mu efendim: dedi, bugün ciddi ne olabilir!. Düşün bayan, kürei arı a en ) basını vuruyor, sen kızını .. gelin, darnad kin, çirkin bakan bir kadın yok J1l 

kA~dlan bile asıldı. "Bayan Ferhunrle üzerinde bi1.im de Iki odnlı bir evimiz cr * artık müştereken Do.niJ Beyi kuyru'k -~vet; Ferhunde Sevgi!.. , 
Bay Danişle evlenlyor. . .. lacak. BOtıCn bizim gibi olan arkadaşlar Arhk her gün parkta buluşuyor ve kih yalı gibi sı:ı:dırırsınız. Senin istilaya ni- - Işte onunla.·· ~-i}çiieıl, 

Gördünüı mü kAfir kızı? Nihayet de _ bize gıpta ile, hatti. hasedle bakarak yürüyerek, kMI yan yana kanapelerden yetin yok mu!. Necla ağlamağa başladı. O, 1, , 
di~ni yaptı yavrum... c kültür direktörleri zengin in.CJanlar; dün birisine otı.ırarak konuşuy()l'UZ. N eel i be- Ciddiyetle cevab verdim: ipek ıntmdilile göz yaşlarını diler:ıııll 

Kültür direktörü bu flrsatı da kaçır - ya urnurlarmde cfel!l: ko.skoca evleri ni seviyor; ben dıe bütün varlı~rnla ona - Ben evlenirsern Bayan Necll ile ev- ziyetini yabancı naladardEh'l 
88 

mactı: var. diyecekler. Bakkalm, kasabın, rnant ta.pınıyorum. Bu ınünaaebettmi7., resmf leneceklın; ()&basının servetile dıeğil Ü1i - la çalışırken. ,.r> 
- Şimdi etki Amiri matile kendiain~ fatur&Clllın yamntk, hattA EmlAk Ban - bir kur halinde, alenen devam ec!iyor. tadım.. (ArkaJ

1 ~ 
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Yazan: CEV AD FEHMİ 

"Gece saat 11 de!, 

KUobUı.r ve ıi.gtJnı dııtJI4Alan ara.nnd4 (Yannki tefrikadan) 

İki eene evveli hatırlaymız:. İıdivacı • Ciııı.ayet maaası tefinin artık Lizbonlu 
ıı.wn Rnei devriyelinde bir jece k~ - elektrik .ın(ihend.Jsinin vücudüne inandi
nızla bat başa yemek yedikten 801ll'& ya - lı anlaşılıyord'u. Mektubu tetkike devam 
tak odanıu çıktırua. Orada kocanız üatü eden Rıdvan Sadullah: 

' yaldıı.lı .kadile lu.plı bir ınahfaza iç.in - - Acaytb! diye söylendi. Bu (S) harf-
den plAtin bir ıerdanlık çıkararak boy - leri ere ne demek oluyor? 

B1r Erzurum evinde çocuklan imtihan 

Aşkalede istikbal 

.lbç Wlıqommda ihtiyar kadınlarla rörilşme 

Sıvasta istJkbal 

Divrikte 

Err.iıtcau. istasy011unda askeri teftit 

nunuza taktı. Yalnız bet dakika boynu- Hakilcaten mektubun altında, haşiye -
nuzda duran bu jerdanlığın ucunda ma- den 80llra bir kenarda yan yana birçok 
vi elmıaa parı~ordu. Bundan 10 ay ev- (S) hartleri görülüyordu. Mektubu biti
vel de kocanız bir &ece dostu olan met - ren adam, &On satıra geldikten sonra sa -
hur bir kuyumouyu evine davet etti ve tır değiştiren mekani.zmayı işletmiş, bunu 
kırmu:ı mahfaz:a tekrar meydana çıktı. müteakib (S) harfinin t~una üstiiste 
Bu ahnede siz de hazır bulunuyordunuz. birÇQk defalar vurmuştu. Bunun mana -
GörüyorBUnu.z ya mavi elmastan haber- auu biç birimiz anlamadık. 
dar olduğunuzu isbata muktedirim. Bir Rıdvan Sadullah: 
aralık Raif Beyden kardeiint> intikal e - - Haydi aşaA"ı inelim! dedi. Leyla Ha-
den bu elma.s aonra ne oldu? nımla genç kızı dinlemeliyiz. 

Dün aece Gardenbarda aizi biraz kor- LeylA Hammla NecHiyı salonda ayni 
kuttum. Beni affedin. F..mi.n olun öldnr • b.nape üstünde yan yana ve elele bul -
mek isteseydim, bunun için ufak bir taz- du.k. İkisi de ha~ geçirdiklerı heyeca -
yik kAfi gele-cekti. Bu hareketimin ıa - nın tesiri altmda idiler. Çehreleri bem
yeleri müteaddid olmakla beraber, aize beyazdı ve gözleri korkudan büyümüştii. 
kuvvetimi ve iktidarı.nu da ıöstennelt ıa- Rıı.dvan Sadullah gülerek: 
tiyorum. Nitekim hidueden 10nra beni - Geçmif ol6un, dedi. Çok korktunuz, 
değil, idmi bi}e bulamadılar. Tekrar • - delf.l mi? Haklısınız! Herifi gördünüz 
diyorum, Gardenbar hadisesinden iki aa at mü? 
evvel Yefilköyde eeceyan eden hAdiseyi Genç lr:ız atıldı: 
di.i.şii.mlnüz ve bana mukavemetten vaz - - Ben i<)rdfun. 

geçinis. - O halde lfttfen bize i§i baştan anla-
Her Jeyi a.nletaoaksıruı. Y awın akfam tuuz? 

oyaretinize 4Jeleoejim. TelAşlanmayın. - Anlatılacak o kadar fazla bir şey 
Bana karşı ae.m.imt hareket ettikten ve ta- yok. Saat 10 da ya.ttık, bir müddet uyu -
ilinatımı dinledikten &onra kockmıya ae - yamadım. Sonra dalmışım. Birden bir 
beb ~· Size karşı hiç bir kötü niyet gürültü ile uyandun. 
beslemiyorum. - Nasıl bir gürültü idi bu? .. 

Şimdi talimahmı dinleyiniz! - Sanki benim odaının duvarı vuru -
Yarın gece ll de gelecetiın. luyordu. Kalktım, arkama bir şey gcçir -
ı - Evin içinde sizden ba~ka kırnse dirn, merakla koridora çıktım. Nccdetin 

· bulu.nmıyacak. Atçı ve himıetçiyi ana - odası.nda aydınlık vardı ve camda bir er
oaks.ını.z. Hastabakıcıyı da artık ıönde · kek başının gölgesi görünüyordu. 
rin. Sırtın.ızdaki yara tıbbi takayy(ldata _ Bu gö~ kımıldıyor mu idi? 
Jö.zum gıöatermiyen bir çizikten ibarettir. _ Hayır. 

2 - Bu mektubu okur okumaz yırtı - _ Odada hiç bir ~rültü yok mu idi? 
nız, parçalannı da yakınız- - Vardı. Makinenin gürültüsü işiti -

3 - Sakın zatw.taya malümat verme - Jiyordu. Adam yazı yazıyordu. 
yin, bQtün iş".crl altüst edersiniz. Beni _ Affedini%, hikayenizc devnma mani 
yakalıyamazlar, fakıtt buna mukabtl 1n • oluyorum amma bir nokta daha sornca -
tikamrm mütlh~ olur. Aım. Adam yazı yazıyordu, dediniz. S~z 

4 - Beni aydınlıkta beklerniye lüzum makine ile yazı yazar mısınız? 
yok. Saat 10 da evin bütün elektriklerini _ Biraz ... 
söndürün. Sa!ona girin vtı oturun. Ben _ b halde walime cevab verebilirsi -
gellnce Ilimbaları yakarım! niz. Tuşlara vurulan darbeler satır ke -

5 - Gerek gündüz, gerek gece nazarı sip diğer satıra geçmek için yapıldığı ve
dikkati eelbedecek hiç bir harekette bu- ya ayni harfin üzerine vuruldu~u zaman 
lunmayın. Her şey al('l~d~ . zamanlarda olduğu gibi muttarid ve seri şekilde mi 
oldulu gibi cereyan etmehdır. . !di yoksa kelime yazarken olduğu gibi 

6 Alt katın bütün pencerelerı açık ' . tazam mı? - . gayrı mun . 
Erzurumcia kar altında bir reziııti bulundurulacaktır. Beni beklıyece~lnlz - Evet hakkınız var, ses muttarid ve 

mü<tdet zarfında üşllmemek için kahnca 

Enunımda vali tzahat Yerirken 

seri idi. 
bir elbise iiyebilirc;iniz. _ Ala, şimdi hikayenize <levam edi -

Yann geceye kadar Allaha ısmarladık. 
niz. Hürmetlerimi lutfen kabul ediniz, ma -

dam. 
_ Kapı aralıktı, korkuyordum. Fakat 

doğrusunu isterseniz merakım korku -
Vasko de Goma. ma gn1ib geliyorou. Bu hissin tesiri altın-

Hqiye: - Bu mektubu Necdet Beym da Adeta gayri şuuri denebilecek bir şe
odasında yazıyorum. Aldı~m mnl?mata kilde kapıyı hafifçe biraz daha içerjsi go
göre tevkif edilen bu delikanlı pohsin e- rünebilecek şekilde ittim. Masa başında 
linden ka~ı.ş. Niyetini:ı. ne olduğ~:ıu bir adam vardı, dimdik oturmu§, maki -
btlmivorum amma. kendı ın·~ sıra gelın - k d 

~ kt meye ba ıyor u. 
ciye kadar benimle ~gra§ma an vazl{eç- - Eşknli nasıldı? 
~in Şayed haber gondermek imkanını dan fazln bir şey 
- . . - Matruştu. Heyecan • 
buluraanız nasihat edın. Bem lüzumsuz f k d dı'm Yalnız açık sarı renkteki . ar e erne · 
bir cinayete sevketmesın!ı. ları nazarı dikkatimi ce1betti. 

* saç . ··ıı·· _ Kapıyı ittiniz. Bu hareket guru u 
Mektubun okunınası bitince birbiri • 

mize bakıştık Serkooniscrin çehrcsinde 
iflas eden bir kanaatin doğurduğu inki -
sar ve ümidsiıllk bütün vuzuhile oku -
nuyordu. 

çıkarma<h mı? 
-Pek az. 
-Adam duymadı mı? 

(Arkası var) 
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İhtikir mücadelesi 

,, ........................ _ ........... ._._. .......... -, 
ingiliz denizalti 1 Ingilizler bir Alman 

gemilerinin fllaıtarafı 1 Ind sayfada) bebleri iyice tetkik etmeden alınacak~ 
Vekil öğleden evvel yapak ve tüük rarın realiteye tetabuk etmemesi şilPb,. 

Yeni muvaffakiyatleri ~r~cat biriiii idare heyetile temas etmiş, siz mahzurlu oldujundan, bugününlÜ,. 
kruvazörünü de batırdılar 

(Baştarafı 1 illd sayfada) 
nnsında üç İngiliz gemisinde vukubulan 
insan zayiatının mecmuu kat't olaralt 
fÖyle tesbit edilmiştir. 72 ölü ve 31 ya
ralı. 

tablisiye sandaUanna atlıyan müretteba- bırlı~in kurul'UfUndan iltihdaf edilen Jll- lllidarlarla konu.şınala talisis ettirJl. ~ 
tını toplamıştır. (Baştarafı 1 inci sayfada) re etrafında eör\4ıülmiif ve belli başlı Yarın öğleden sonra saat 3 te Tic.~ 

d·· - ür ihraç mal!armuzdan ikWni ~ eden Odasında m.anifaturacılar deri fabt1 

Limana mensu-b birçok hizmet vapur-. onmUft • Tahtelbahirln müret - 1 bu maddelerimizin dl,f piyasalarda kıy- cılan ve mamul deri topu:ııcııan ve JıuJl" 
lan kurtarma işine yardım için harekete tebatı karada ıha.rareUe kaiJılııniDlf - ı metleodirilme.t için lhım aelen esaslar duracılar esnafı hirUj:t ile makatac~l~ 
geçnıişlerdir. lardır.' izah ed.i.lmiştir. toplayıp konuşacağım. Çarşamba ~ 

Facianm ldkiyesi. Uruguay De diyor? cSwnon» tahtelbahirinin bir haf. : ÖJtleden sonra Vekili tehrimizdelri ik- de .spekülAsyon mevzuu olan dilet et'!" 
Montevideo. 18 (A.A) _ G-• ~ Montevideo, 11 (A.A.) Graf talık faaliyet bilançosu .ıöyle hülba ! tı:;ad! ve ticarl teşek.küllerin mfldiranı. lar alakad:arlarile müzakere yapaca';: 

~ıu. ~ • • • • • f Limanlar Umum Müdürü ve ithal!tçı, Bug(ln bunlardan maacia Ame.rika~....., 
nin intihan tarihin en dramatik aahne-~ tam Montendeoya giren gemi- e~ılebilir: Bır Alman. ~te1'bahin- 1 ihracatçı fiımalar, banka direktörlerl, tı.alit yapan ticarethanelerle bir kon~ 
lerinden biri ol.mu§tur: lerin ekser zaman ~mir attıkları yerde nm batınlma5ı, cLeıpztg» kruva - i ataşekomersiyaller, petrol ve benzln yaptık. Bu müzakeremiı:e yann vefiP..-

Gemi demir alıyordu. Kalabalık halk kendisini batırtn.lf obnası Montevideoda zörlinün furpillenmes:i, ilcinci oor ~· şirk~tlerinin mümessilleri ziyaret etmiş- Çarşamba i'ÜDÜ devam e~ecektir· ~ 
kütlesi limanı Punta de L'esteyi ve sa- tiddetli bir infial uyandı.rnuştır. Graf kruvazöre hücum edilmesi. (Bu lerdir. Kahve üzerinde aldıfımız mil.lbet 
hilleri doldurmuştu. Gökte Ururuay ve Speenin enkazı, Jimanda seyrisefai _ kruvazörün de torpillenmiş olması Vekil bilhassa manüatura, makara. rar mat?uata teblii edilecektir. bl' 

uh ı _ . llıububat, yumurta, çuval ip ithalAt ve Beş bın çuval Marsilyadan, oo bef_ıwf 
Arjantin tayyarelen uçuyordu. Uruguay ni müşkülleştireeektir. Bu enkaz, ancak m teme gorillmektedir.) ihracatçılannı, bu bücca.r~nn ticari mu- çuval Riyodan gelmek üzeredir. Brev1

1f 
harb gemileri Panamerika mıntakasının dinaınitle yapılacak uzun bir ameliyat- Bu son hadise esnasında Alman • ameJatta ~:UZ kaldıkları bazı mUşkilller k~hve şirketi _de kendi_ hesabına ayrıc0~ 
hududuna doğru ilerliyorlardı. tan son:a kalka-bilecektir. ların Çarnhorsb, cFrayzenau• etr.afındakı ıuıhatlannı dinlemiş, ithal bın çuval getırmektedır. Kahve bede 

Graf Spee son dakikada karaya 31 ya- Uru.guay hükUmeti, tamirat için lü- kruvazörlerile bir ceb zırhlısı ve ve ihraç işlerine verilmesi lazım gelen 1 ente~~jabl-takasl~ ödenece~~lr. )cJ" 

ralı çıkardı. Yaralılardan bı"n" h .... ta .._ .. a. zumlu mühleti vermi• olduğu k'"'naaıı·n- d..eipıitt bir a ad b 1 I • veÇheler !hakkında malfunatlarını öW"en- 1 İkıncıkanunda yuklenmek uzere yu ..di - .... .,. "' ı.• r a u unuyor ar - lımiştir. rıdaki miktarlardan maada bugün, yBJ~ 
basına hiperken Graf Speey.e döndü dedir. dı. tnr;llz tahtelbahiri bu harb ge- Vekil geç vakit armatörlerle temas 1 ayrıca 15 bin çuval satın almak üzere_ti" 
ve gö~eri yaşla dolu olduğu luılde auf Sanıldığına göre, Uruguay ile Alman- m ·ı ,.!ne 6 ~orpil attıktan sonra ettikten sonra, Anıenkadan ,geniş mik- Bu suretle memleketin kahve ih~ı~ 
wiedersehen cgene görüşelim• diye ba- ya arasında bu meseleden doıayı bjr ha- <krhal dalınıstır. yasta nakil vasıtaları ve makine ve ve- cıru uzun zaman temin edecek tedbil" 
ğırdı. Diğer bir yaralının elinde küçük diSe çı~ncaktır. Filhakikn, Alman g~;;mi- İkinci bir İngiliz tahtelbahiri de dek aksanu ithaltltı yapan finm:ılnnn top- şimdiden ~lınmış~~r. k ~ 
b . ı .,;;..., · · · B ı d • 1-. • • ::ın .ında bu 1unmuş ve bu eşyaların a- Maamafih bugunden kahve aıına ., 
ır ınoe u,s ... cı görülüyordu. Iki Alman sınm er in en gele..rı emir üzerine batı- ~nska bır rnuvaffakıvct kayd tmış- alutım ko:aylaştırmak ıçin alınacak tiycnler varsa, bunların eskiden ~ah 

zabiti de ceb kruvazöründeJ'l çıkmıştı. nJdığı ta'hmin olunmaktadır. tir .. ~u hu"~sta . a a V• daki resmi edbirleri tez<:kkür t!tmiştir. ticaretile iştig~l edip etmedikl~ri~e 
8
; 

Bunların acele bir taksiye binerek meç- Protesto teblıP, neşredi.lmi.ştır: Bu me.şgulıyetler sırasında muhtelif kılmaksızın Zıraat Bankası İkınc~k ır 
hul bir istikamete hareket ettikleri gö- Montevideo, 18 (A.A.) - AlmanyJ or- cAmirallık, Ursule İngiliz tah tel- memJ:ketlerle telgraf muhaberntı yapıl- 1 nun 7 sİI_':den. itibaren gümrüklenını&~<· 
rüldü. 'Rütün tamir ve oksijen makinele- ta elçisi, beynelrnilel hak ve teamüller babirinin 14 Ka 1 p mış, fıat ve tekli! mevrulanna temas e- rak ve gumrük ambarlannda tesllın t#ııl·· 

"' ~ .. nun~evve e~ - dilmi.ştir. dile taliblerine kilosu 110 kuru.stan ,. 
rini n mürettcbat ve işçileri henüz Graf nakzedilerek Gr.a.f Speeye yeniden den i- şembe gunu. El be agzındat, .~?ın 1 v_ckili_n. bü~ ~esaisi ithalat ve ihra- ve satacaktır. . d' 
Speeye bağlı bulunan bir vapura ze açılabilecek vaziyete girmesi için la- s•nıf•ndan bır Alman kruvazonı _ cat ışlerını bugünun şartıanna en uygun Bu fiat İstanbul, İzmir ve :Mersıfl t 
nakledildiler. zım olan müddetin verilmemesini pro- • n_ü _batırdığını tebliğ eder. Altı mu h- olarak ta?zim etmek etrafında teklisüf l ayni olacak_tır. ~rab~n için b~ fia~tit· 

Halk gözlerile yakl3ftll.llkta olan bir testo eden bir not.'lyı hükumeti n::ımına rıbın refakntinde bulunan kruva _ etmekt.~ır. .. . kuruş naklıye ucretı zammedılece ııt• 
Alman tayyaresini takib ediyordu. İngi- Guaniye tevdi eylemiştir. zör 6000 t 1 k 1 5 71 k" "lik 1 Bugun de okleden sonra Ticaret Odası Yalnız bu suretle kahve satın alaca~ if)~ 

.. on u 0 up, lŞl salonlarmda Vali Lutfi K.ırdar, iktısadi 1 bedelinin yarısını derhal, mUtebakiS 
liz avcı tayyarelerinin bu Alman tayya- Batırma emri niçin ve nasıl verildi? murC'ttebatt vardır » ve ticari teşekküller müdiranı ve itha- malın tesliminde ödeyeceklerdir. 
resine doğru ileriediği görüldü. Ayni za- Londra 18 (A.AJ - Reuter Ajansının K"" . b K ls h l"t f" 1 - ili . . b 1 d\Y Amstcrdnm muhabiri, Hltlerln b::ıhriye rüc- . c onıgs erf!ıt ve c ar ru e 'ay- a çı ırn:a arın mumess ennın ~u una- Bu tedbiri; spekülasyon için heves ~ 
manda Uruguay sahil bataryalan ateş aç- saaı ve bahrlye mftteha.ssıslnrUe saatlerce nı sınıfa mensubdurlar. caklartı bır topl~tı yap~~a~, ~.utea~ı: yaniara hem arzularını tatmin, ~e~ JY 
tı. Alınan tayyaresi uzaklaştı ve bulutlar müzakereden sonra, Oraf Speiı'yl batırmak Londra, 18 (A.A.) -- Harb gemile- ben ~ ınan tedbırler \'e ıhtıkarı onleyıcı .fazla hevese kapılmalarını ternin ıçill 
arasında kayboldu. ri yıli l'h K In . k •· mesaı hakkında matbuata umumt efkAn mış bulunuyoruz. emri v~rdl~lnl b!ldirmektedlr. Graf Spee - Is·· oe tıpi ruvazörleıı hak- tenvir edecek mahiv~tte izahat verile- . . . bit st' 

Nihayet Graf Spee demir aldı. Arka- nin etrafını kuşatan demir çemberi kırma _ kında şu rakamlan verivor· cektir · - Ancak kahve ihtıyacınm emın sııslJ 
&nda cTacoma:ıı olduğu halde yavaı ya- A-a. Alman hayaUnnnı korumak üzere. tm- 15 ı· t ı:'- 9 t 6 ·d d ğı 8 Dü" • T" t M" d- l" ır;.,-; k id 1 kilde karşılanması için aldığımıı ~h·ıJ.> . san ıme re lA op. a e n r, n ıcare u ur uA.. or or ann- tedb" 1 d k d h 1 söyliyeo-1 

vaş koydan inmeğe başladı. Sahilde bü- kAn nisbetinde mnhdud mürettebatla te - aded hafif hava dafi topu, iki torpil i da muh~~f ticari ve 1ktısadi.te~~killler- rim ~i.er:ıaPir~:a~~mle~etae vürudund"rr 
yu""k bir gu""rültü bj'\.,1-..lı. Almanların lch ~ebbüs e_tmesl lmkftnı tetkl_k cdllml.ş Ise de, den salBhıyettar tl ak n ruşmele _,c 

-:t ~ deniz mutehassısları, İngllızlerln gemlyı eL ı kovanı, saatte 32 mil sür'at. ! · . . . ~eva a v ı "'0•. - itibaren bankanın satl..f fiatı 105 ıcur ..... _ı.. 
ve aley.ihinde sesler ~.;;ı..~-1· d B" .v. . nmızden edın<:likimiz kanaate gore alın- l l k . d.d t b" d.l . b ıunıtıll"' J~ ıyor u. ıraz lerine geçirmelerine meydan btrakıldığı ta.k Alm~mlann feblıın i makta olan ve alınacak tedbirlerle ithal ara şım ı en es ıt. e ı m ış u 
sonra ceb kruV'azörünün yanındaki eTa- dirde pek çolt daki lt ~.ı ve edevatın ve ceb 1 Berlin, 18 (A.A.) - Köln tinind~ ~ ve i•hrn~ imkanlan normale yak1aştırıla- J tadu. . . :iSVJ' 
coma. ile ~birlikte kara sulan hududuna zırhlılarında bulunan lnşaata mütcalllk b!r bir Alman knıva - .. .. b" t .11 : rak memleketteki fiat tereffüü hareket- Yarından ıtıbaren Ziraat Bank~ '-et" • • zorunun ır n.[!ı z kah t · . lsu · t k"" Iator J• 

vardığı ve bu bududda Arjantin ve İn- çot t.Pferrüatın sırrını ~renmiş olacnklnn dc>nizııltısı tarafından batırıldıjYınll ,lerinin önüne geçileceiti ve yüksekliğin k veK.acırı o ·nı'sıs. er skped u t sillll,. 
giliz harb gemilerinin seri hareketlercie mahzuru u.:erlnde ısrar et~nlşlc~dlr: . . .ancak dünya piyasaları seviyesile berna- ese anunusanı ıne a ar e bBt' 
bulundu~ görülüyordu. Murettcbat tel•kif edildı daır İngıJiz amirallıP.ının tPbli~ini IJ. henk bir seviyeye indirileceği anlaşıl- dilrnek üzere alivre kahve satışına 

Nf'vyork ıs (A.A.) - N w York Times gn- N. B. ajarısı te-kzib etmı>ktedir. makUldır · lıyacaktır. dbit'" 
Graf Spee doğu-cenuba doğru ilerledi. zıetulnin Montevideo muhablrl, .. T comaıı CöTCil'in nutku Vekıl .toplantıyı müteakıb gazetecile- Di~er e.şya üzerinde aldığımız te bil' 

Direkte büyük amirall ık bayra,tı dalga- gemisi sfivarlsinln, Jcab e~en resmi m un me- Lo.nd 18 (H ~ ·) B h . re ,şu beyanatta bulunm~tur: 1 leri de PeYderpey efidin umumiyeye 
ı d B. kru .. . d r.a, Us!.lSı - a rıye na- k ı dır ""m. u~ anıyor u. ır az sonra va zor aöz en ll\tı lkmal etrned"n. g1!mWle. birlikte, h ber. .- . . c- Hergün ~azctelerde hnklı olara 1 ece,.. }ll'" 
uzak bu'ıunuyordu. sizce limandan çıktı~ı ıçin tevkif edlld "ini nrı Ç:?rçıl bu a ~m radyods bır nu- şH~~y(>t mevzuu olan bir ihtikar meselesi 1 Siyasetimizin temeli piyasanın :rn~·r. 

Saat 20 yi 3 dakika geçe, Montevideo bUdırmektedlr. Gra.f Bpee'nln .Tacomn• ya tuk soyliyerek, geçen lıafta zarfında var. Bu defa buraya gelişim bilhassa ih-ı olduğu malı mebzulcn temin etm;k.~~ 
rad~"ll şu haberi veriyordu: cGraf aktP.rmn edilen sübnylan Te efrndı da tevkif İnı!iliz donanmasının kaydettiği mu- tikan karşılamak için alınacak tedbirle- Nerede mebzuliyet varsa spekülB 

S 
. .. edilm~t1r. vaffakiyetleri ve «Graf Spee:ıı ile tn- ri tetkik içindir. Pahalılı~ do~uran se- tabiatile orada durur.:ıı 

pee kendı murettebatı tarafından batı-
1\lüruıkaşalar giliz gerrrlleri arasında cereyan eden 

nlmıştır.:ıı Londra lll (A.A.) - ~1 İngniz mella. muharebenin safahattm anlatmı§tır. ahkeme 250 bin liranın Satiye Ucuz ve bol kömür 
Birkaç dakika sonra Alman elçiiili jU- tilint'le beyan olundulttma göre, e~er Alman \ 1 • k 1. d · ı· d d (Baştarafı ı inci sayfa~>. d•t-

ınu bildiriyordu: Graf Speenin lar Grot Spee'nln Montendeoda tevıdfine ............................... ·-···········-··· ...... _..,.,. şır e m en IS Ir a ma -tfl .ıv-
,___ d katlanmış o•-•nrdı ha ...... en ~onra onu tek- E bü ok h k d' Vali ve Belediye Reisi Dr. LU ~ A'UJuan anı Langsd0rff ıemisini terket- J.1><U HIV 

0 arar ver 1 olfXl 
rar ele geçlrebutrlerdl. Bu geminin batml - n y ava dar dün bu i,)le bizzat alakadar ·dtP 

rnek istemiyerek boğulmuttur.. İk efll man emr1 BerllndM n ıörünüşe nat.:ı.ran (B.lftG.rafı 1 ifl.ci •ayta&J.) tısad Müdürü Saffet Sezene Y jJı' 
D. N. B. ajansı da resmen 1\1 tebliği Hitler taratından verllm\4 olmnsına naza _ ffii' h arebesi reyan ve meselenin hultuld eelsesini tcş- bazı talimat vermiştir. Bunun uzerine~ 

neşretti: ran, Almanya hnrbi tazanacatınn kall de. .. kil eden bu dava fUdur: tısad Müdürünün başkanlığında şelıl" vf 

Uruguay bükıiıneti, Graf Speenin fUNdlr. k ı• N ..r k Tl G f (BO§tarcıfı 1 iııd sayfada) Sabık Dl'lli2>bank müesseseleri mah1m rin belli başlı kömür tüocarlarının 1,ııtı . . . . 
1
_ e-yyor o - ew ... or mes, ra . . . toP .. 

tamırı ıçın azım olan müddeti vermek- Bpee•nln Montevideo Ilmanına girdl~i zn _ mal denizındc Alman sahillerı açığında, olduğu veQhile, Satiye şirketine aid Sa - n.a.kliyatçılarınm iştirakile bir !)il 
ten imtina etmiş ve bn sebebla Grnf man clddl surette ~ almış bulu~madı~ı İngiliz ve Alman tayyarelerl arasındn Iıpazarmdaki biııayı pazarlık yoJile, 250 yapılmış, bunu takiben teşkil e~leil eJ'lt
Speenin kumandanı Panamerika bölgesi yoluntinkl Iddiayı münMa~ etmek•edlr. aa vukı.ıbulmuştur. bin liraya satın almışlardır. Bu paranın lromisyon marüetile de muhtelıf 5 e5b!' 
hududunda gemisini batırınağa karar zet.e ~yle diyor: G!''lll '1'- hasarn ugramış. Almanların iddiasına göre 44 İngiliz 235 bın 485 lirası Satiye firketine verll - lerde satılacak kömürlerin fiatıarı t 
vermiştir. tı, n binaenııl~yh IngUn topçulan mfikem. tayy resinin iştirak eltiği bu büyük hava miş, geri kalan kısmı da binaya ald, an- edilmiştir. {!lt-

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, ku- :~ld::d~ıı~~a~n~:~~~ u:=a~~ ~ m~ha:ebesi lh~~mda İn~li~ nmirallık cak belediye ile ihtilfıfa S«beb olan deı-Jz- Yarın halka ilan edilecek olan bO ıst-' 
mandan Langsdorff, hareketinden evvel, lerdlr. Fakat, araf a...- lwmrn uğramıştır. daıresı !lll teblığı neşretmı§tır: de-n dolma kısmı için, banknda bırakıl- ların. bugünkü kömür fiatlarıııa na . ... ........,. ._:..tıt· 

Montevideodaki Alman elçisine uzun bir fneiliz gazetelerinin neşriyatı cİngiliz hava kuvvetlerine mcnsub bir mışlL 3~ lira no~ o1acalı ö~eni~~· ~, 
mektub göndererek Uruıuay hükfuneti- Londra 18 (A.A. l _ Ba sabahkl enzeteler bombardun<ln müfrezesi bugün Heligo- S.atiye yolsuzluku hadlı;esi o.rtaya atı- Belediye pıy~da n~m rolu oyrtstl;.s' 
ni, zırhlının tamirine kafi derecede za- Oraf Spee•ntn akıbetlnl bilyük harflerle bU- land körfP~ üzerinde, denizde göreceği lınca, Den~ban~ Asliye 1 net T~nre~ ğa ~~~r. v~ olduğund~~ bu h~ırJe~ 
man vermemesinden dolayı şiddetle pro- d1rmeı.te ve başlıca t.etBlrlerinl bu mevzua iher Alman .gemisine taarruz etmek hede- rnahkc:mesıne muracaatla Satiye fll"keti temını ıçın ıcab eden her turlU tcd 
testo etmiştir. Kuınandan, bu mektubun- ta~ts etmektedirler filc bir keşif uçuşu yapmıştır. aleyhine nnıamelenin iptali ve şirkete ve- alınıt bulunmaktadır. r ı" 
da, 72 saatlik mühlctin de~il ıemının Inıtıiz gazeteleri bu o.kıbetl umumlyet 1 - Hi b" h b . . tes d"f d"l rilcn paranın ~irdııdı için. dava Ikame Bu cümleden olarak Belediye he .. er' 

tlbarlle «hlcablıvera ad~Htmekte ve bu mü - ç ır ar gemısıne a u c 1 m~- . . . ale uı M 
harb yapacak vaziyete. fakat hattl deni- b tl h i t 6 74 

Alm h b mış· ise de mühim Alman harb tayyare ('tmı~tı. Bilahare, Deniooank tetkılatı man halkın emrıne arnade olın 1#.:ı:J1"" nue e e, ez me e u5rıyan an nr . • · . · dar r-u .ı. 
ze tahammül edebilecek bir hale ıetiril- gmılslnln kumandanları tarafından İngll _ kuvvetlerile bır muharcbe olmuştur. Jağvohmdukundan, Devlet Lımanları Iş- depolarında 1000-1500 ton ka ı.J.Dl',.. 
mesine bile kafi olmadığım söylemiştir. tereye teslim edUmlyerek batırıldı~ı aca _ Almanlarm 12 tayyaresi di.işürülmü§- lctme Umum Müdürlüğü, davacı mevkii- bulunduracaktır. Bu miktarın artır 
Uruguay makamlarının bu hattı hareke- pancv hf&dise ... •ıinl lı:ı.tırmtmaktadırlnr. tür. ne geçmiştir. imkanlan da araştırılacaktır. .. Jı:J1_. 
ti ve di~er taraftan kendisine mevdu bin Matbuat, Orat Spee kumandanının hattı Bi?.im ~yyarelcri:nizden yedisi dön- Davanın istinat ettiği iddia, A~ırceza- Yanm ton veya kilo ile kömut :,-ct' 
~inin bayatının me3'uliyeti karpıtnda, har~tetlni, geçenlerde kurtulmnk ümidi Ol- · f d görülmekte olan yolsuzluk hadisesinin mecburiyeünde bulunan halJan Jb ~ 

madıı'tı halde batıncıya kadar ~>erefll bir memış ır.• 8 
• • •· Beledi1e ... ıli 

kumandan, tayfanın hayatını kurtarm:ı- muharebede bulunan İnrtıterenin Rawal _ Alman tebliği de merkezi sıkletinı teşkil eden ve nok- na oevab verılmek uzere _de ·rer ~~r 
la ve protesto makamında da Grııf plndt vapuru mürett.ebatının hattı hareke. B 1• 18 (AA) B 1r.. tai nazar ayrılıkianna sebeb olan mese- tün kaymakamlarm emrıne bı ıııilt"' 
c;ı.,.,. b t ğ k d"ği b d cr ın . . - u a~am ncşre>- ~ .. _a.. . tmişt" B d polara ~ '""!Peeyi a ırma a arar ver ı ni il ir- tlle mukayese etme'kt.edtr. . ' . ·. . ledir. "'""".!:"' wnısıs e ır. u e dBt 
miştir. Keza İnglllz mahfellert hafif, tcıkat kuv- l~nan bı~ teblığe göre. saat 14·~ da mü- Devlet Limanlan Umuın MUdürlü - caat edecek fakir halk i!tedi~ ](ll r flşl"' 

t veUi bir gemı olan Emden kruvazörüntin h un İngıliz tayyare kuvvetlerı Alman w.. . · Deni b k k : ... ediği ldlde ko""mur·· alacak all -A~ Montevideodaki ngiliz orta e1çisi . . b - - gu vekillen, z an anunu mu - uH şe ' ~ıw 
Drake, hadiseye bizzat ı:ahid olduır;..•nu 19H yılı ba şlarında harbden kaçmıyarnk bnt ıınhıllenne ttıarruz teşe busunde bulun- "b" b · kanın pa?.arlık suretile gay- liyat masraflarından bu suretle 

~ ... tı ım da hatırıatmaktadırlar. muştur. cı mce an . 1 bildirmiştir. Graf Spee mahalli siatle Dlter tarartnn Londmda arnr Spee M.dl- . _ timenkul mal alamıyacağını, ancak ıs- mut bu unacaktır. 
. • • Alman avcı tayyarelerı derhal yukst>l- . · · ü u · --------- 7 

tam 19 u 55 geçe güneş ufukta kaybolur- se!llnin Inglllz bahriyell!erlnln kahramanlık . "ki kad d d timl~k yolıle alablleccğini ilen S rm Ş d 1 1 or 
ken müthiş bir infHaktan sonra batmı~- ve meharcUerlne parlak bir delU oldu~u ":ış ve. ı . saat .ır evam e en çok lerdi. Halbuki, Satiye binası pazarlık Rusya a ne er o uy 
tır. İnfiltık vukubuldug.ı anda gemi mü- kanaatı mevcuttur. şıddetiı bır hava muhar~~ olmuştur. yolöle satın alındığından, yapılan mua- (n- t raf ı inci sayf•dJa). a• 

Times gnzetesl, yübet bir deniz ş:ıhs'ye_ Alınan avcı tayyarelennın gerek hava · · , . -'- _ . . .. 0<1Ş. a 1 • ,.5 jr}et1• il' 
rettebatın bindiği sandallardan 2 ınll me- tlnln tradesine atfen ~p-etti~! bir yazıda, dafi toplannın ateşile İngilizlerin 34 tay- mele kanuna a)kl:ıdı:· Satiye ş1ı:"l\~ verdı~ soylenıyor. Zıra, Rus '"·ni s6~l t" 
snfede bulunuyordu. orar Spee'nln Intiharını mevkut kalmaktan yaresi d~rülmüştür. Diğer İngiliz tay- tinc verilen 235 bın lıra satl§ ·bedelı - aydan fazla talim görmediklerı ff.ıl'i)rtt.i" 

Geminin içinde her tarafa petrol dö- daha muhakldrane addetmektedlr. Harbi 1 . kl t }Ynıı:tır nin istirdadı lAzımdır. yorlar. Gepeu, Finlandiya rnuva ~ lle 
k "" t k ük .... , k f k lm ~ yare erı uza aş ırı ··~ . . . . rl b" .. botBJ küldüğü için seri bir yangın baş~mış ve avuı e me m emme.~, mev ·u n nı;a Sative şirketi :ıse, tıca: ır muessese · U~in bir inahet veya sa t"t· 

bütün Montevideo Okyanusun bu nok- razı olmak da anlar:ılrr birşey olurdu. Fa - Alman tayyarelerinin faaliyeti 1 Denizhankın bu satış işinde pa • sıcsiz 1 • l dıx.. ... ı tetkik edecek ı ~ 
taBında yükse1en muazzam alev .sütunla
nnı scyretmişttr. 

kat JJmanlnr h1~abher bir akıbeti 1nti _ . V 
0 an . c O up 0 ma e;w ıJ1l 

hab etmişlerdir. Londra 18 (A.A.) - Amırallıgın ve zarlığa girlşmesinın gayri kanun! ola- kSe }c&tl ~ 
Alman gazetelerinin nesriyntı havn nezaretinin bildirdiğine göre, dün mıyacnğını beyan etmişti. . rek ~rçlar _kanunu, ~:n, :ıcarıll11tıi" 

B ll 18 (A A) Alma m t
.b t G f öğleden evvel ve sonra Alman tayyare- Asli ve 1 inci ticaret mahkemesı ala- medenı alıkanuna naled" ,.ı. :ıcatde "" Kumandan dn hayatta 

Montevideo, 18 (A.A.) - Arjantin kru
vazörü cLibertad:aın bir tahlisiye sandalı 
'A miral Graf Speenin kumandanını ve 

er n . . - n a un ı. ra . . . · ___ ı: "' bbkl kt f k t'" de emrey ı5 ..• ..:\dlsv 
Spee're harbetmek için icab eden tamiratı leri Ş imal denizinde lngıliz: ve bitaraf kadarların eheımı•ıye.,ıe ~ erneı . e s~ re .ı a ıye b t 1 ve h~.- sııtıf 
yapmda tnclllzlertn tuyJtı altında müs:ı.a_ ticaret ve balıkçı gemilerine karşı mü- olduklan, bu husustaki kararını dün l~~ına yapılan akid . a: taline ve ti1' 
de etmemiş olan Ururua:ra şiddPtle hüc!Jm teaddid tnarru~lar yapmışlardır. tefhim etmiştir. dur. Mahkeme ak~ın p nın da St\ rlt 

zr litlerini kurtarmıştır. 
vıontevideo, 18 (A.A.) 

etrrıekt,. ve bu aynı memı_ek_et.~.n 1014 te ıo_ Alman tayyarelerinin hücumuna uğ Karar, hü1Asaten, şudur: HAdise za- bedeli olan ~S~ bın lir~iliJlC ıtll 
_ Alman pet- gtllz .cıascctW» lr.ruvazarünun baftnlnrcn · ı da V 1 ı· İ d 't Denizbank knnunumm (!irketi.nden ıstirdaden 

Mpntevideod.a barınmasına ızın verınl§ ol _ rıyan gemı er arasın c a en ıno• - ma nın a mer . . . . . . ~ . . 
gemisi cTacoma~ Graf Speenin dutunu h:ı.tırıatmaktadır. talyan gemisi de vardır istimlak kaydi Amır bır hükürndür. Ge. verım.~tır. 
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ı ar r c 
G1da maddelerinin 

kontrölü 
Hıfzıssıhlıa kanunu gıdaların kontrol 

işlerini Belediyeye vermektedir. İstan
bul Belediyesi bu kanundan aldığı salu
hiyetle kontrol işlerini yeniden tanzim 
etmiş, 1939 senesi Haziran ayından itiba
ren programlı şekilde çalışınağa başla

mıştır. 

-
Çeviren :Faik Bercm'n .,ffl"' .. ~nn~ 

\1 Uşak bir kart getirip uzattı. Mösyö 
şuad:e karta şöyle bir göz attı. Kartta 
z·~lttr yazılı idi: (Her nevi tahkikat • 
~or Loti.ıla). Mosyö Vadye kartı oku. 

nca uşağa: 
- Peki, buraya gelsin! dedi. 

tu~nra uzandığı koltuktan biraz doğ
b' du. Gelen adam uzlun boylu olup 
~r~~ eskimiş bir elbise giymişti. Gös. 
rılen sandalyanın üstüne ilişip: 

lll- Mösyö, dedi, söylemiş olduğunuz 
zue~el~nin tahkikatını bitirriim. Mcv
t Ubahs şahsiyet Mantes'te doğmuş. 
t~~- ~n iki gün evvel oraya gittim ve 
llı kıkatJrnı yaptım .. Şahsiyet, lise ka. 
acısı Atanas Romelinin meşru kızıdır; 
tınesi . . .. 

Şın çamaşırcı ımış. Kız on uç ya -
o} dayken bir akşam babası pek sarhoş 
0 tnuş Ve bir kaza eseri vefat etmiş. 
d~dan sonra annesi müthiş ıbir ıztıraba 
()UÇar olarak çimşama'Z bir bale gelmiş. 
do}Vakit kız sokaklarda serseri serseri 
h aşznıya başlamış. O zamandan da. 
n:· Çok güzelmiş. Onu batırlıyan ve ~a
rn Yan birçok kimselerle görüştü m. Dk 
1-. :ıcer~sı bir berber çırağı ile olmu~. 
So nnt!sı, ba•basmm ölümünden dört yıl 
tarıra Ölünce, kız bir soytarı ile Parise 
da Çrn~. İşte Mösyö benden buraya ka
ll r .tahkikat yapmaklığımı istemişti niz. 
b~~~<ıteki haya1ı hakkında bir emirde 

n n-: anuştınız. 
ki; P('kala .. yalnız unutmavm, ki hiç 
tu ~eye bir şey sövlemiyeceksiniz! Ke. 
t&n~ıYet şarttır; size ne kadar verecek. 

~e: Sekiz yüz frank, mösvö. Ketumi
lıtı geli11ce, •bu tahkikatı şu anda 
oıalltrnu buluyorum. Mesleğimin icabı 
"ıllrak hiç bir sır çıkmaz ağzımdan. 

ah ~smarladık mösyö. 

recek ve cemiyetıc ~erefli bir mevki 
temin edecekti. 

Zengindi.. itibarı, mevkii vardı. Ma. 
lik olduğu bu vasıfları müstakbel karı
sına da verecekti. Bu fikir onu sevin
dirdi; ve a-licenablık yapan insanlara 
mahsus bir hazla ürperdi. 

Fakat tccessüstcn de kendıni ahko. 
yamadı. Sadece onun mazisini öğren
mek istiyordu. Onu asil ve zengin bir 
ailenin kızı tahmin ediyordu. İşte o 
zaman bu işi mütehassıs Zidor Lotülnya 
hava1e etti. 

Tahkikatm neticesi onu inkisnra uğ. 
ratmaldan ziyade sevindirmiş•i. Böyle 
oldu~u dahn iyi idi. Fedakarlık hissi o
na daha ziyade gurur veriyordu. Artık 
tereddüde mahal yoktu; ilk fırsatta 
Klcrin izdivacına talib olacak'iı. 

Birl:c<!c akşam 'sonra ona gene bir sa-
1onda rastladı: ve bir saat onunla ba~
başa kaldı. Kler, onu sü'kunetle dinli
yordu. Vadye ona evlenmeyi teklif 
edince gözlerini kaldırdı. Evvela sarar
dı; sonra kızararak: 

- Dinleyin Vadye, dedi, size cevab 
vermejen evvel bilmeniz lazım gelen 
bazı şevleri söylemeliyim ... 

-- H'avır, hayır .. biç bir şey bilmek 
istcmef'!l Kler! 

- Olmaz bu lazımdır. Çünkü, hak -
kırnda hiç bir şey bilmiyorsunuz ... Ço
cuklu<Tumdan. ailemckn bahsedece -

1938 senesinin on iki ayı zarfında ya
pılan kontrollarda su, süt, ekmek, irmik, 
J1işast2 kahve, yağ. gaz, benzin, hu-
bubat ' ıütenevvi maddelerden 8993 
nümune alınmış, tahlilleri için kimyaha
neye gönderilmiştir. Taltlil netice ·inde 
bunlardan 1495 i bozuk çtkmış, 7503 nün 
bP-esiz bulunduğu anları·mıştı. 

Son altı ay zarfında mahkemeye veri
len esnafın yekfuıu 114 den ibarettir. 

Haftanın üç veya dört günü Belediye 
doktorlarile 1.abıta nni baskınlar yapmak 
suretile hilekar esnafı meydana çıkara-

caklardır. 

Yazan: Rcşad Ekrem 

Ko ç 1 
Onlar gittikten sonra da padişaha •nik, yüz binlerce ihtilalciyi darmadağın 

g~z.lice ulaklar yo!;layıp:. c Şevketılı hün-ı ~ebilirdi. .~!!.ndan ötürüdür ki, ihtilal 
karımıza sadakat uzereyız. Emrettiği an- ııuesasının butun gayretJerı, padişahı tch
da sandallarla sarayı hümayuna koşarız, 1 did ile pazarlığa mecbur etmek ve onu 
uğrunda baş ve can feda ederiz. diye ha- bir kere yaranmdan tecrid etm'eğe mu
ber vermişlerdi. Murad da, derhal, topçu vaffak olunca, taleblerini derece derece 
ve tersaneli kullarına üç yüzer kese ih - fazlala.ştırarak hal'a kadar varmak ve 
sanda bulunmuştu. ic_ab ~d~se, Sultan Muradı da, Osına~ gi

Suıtanahmed camisindeki ihtilal rüe- bı, gızlıee idam etmek çerçevesi içinde 
sası, saray ile ihtihHin ikinci günü dahi top~anıy.ordu. Saraydan bir haber ala -
bir konuşma ve pazarlık imkanı bula - roadıkiarı için, padişahın sa1:ayda olup 0ı_ 
mayınca, asabiyet ve kızgmlık son had- madığı thakkında da kat'.i b~r bilgileri yok 
dine varmı.ştı. Cadı Osman gibi en azılı tu. Sokaklarda, meydanlarda, kahveha -
zorbalar, Sultan Muradın da Sultan Os- nelerde ~eşidli rivayetler, birbirinin zıd-

Sair l\lelımed Mdf ihtifall man gibi edilmesini, korkmadan, açıkkça dı iıavadisler çıkıp yayılıyordu. Gece 
Ş:ıir Mehıned Akifin ölüm yıldönümü mü. söylerneğe başlamışlardı. Bir kısmı ise <:~Ianeceden gelen bir Yeniçeri, dördün

casebetUe bu ayın 28 inci günü Üniversite k..arşılann~ ve bir tai sessiz1ilti ilc du - ~ Mura~ıı; C~k~c:cede mirasyedi i\:ü -
konferans salonunda bir lht.ifal yapılacak - ran sara~ ı}e Sultan Mura.d~ kendilerile 1 çu~e~endı~~ı: .. çı~tıı.~ınde, Musa Melek Çe
tır İht1talde Mehmed Aklfln bayatı ve e _ konuşmaga mecbur etmek ıçın korkunç lebınm dugununu yapmakla meş,g-ul 
se;lerı hakkında profesör, doçent ve taıe. v~~t~l~ra. baş vurma~ ist~Y?~lard_ı. Hi~ olduğunu :~yl~şti. F~kat bu, inanıla
beler taratından hltabeler verllecek n e _ bırısının _lstanbulda bır dıkılı dıreklerı ca~ _şey degıldı. Adam, Sultanahmed ca -
serlerinden ;parçalar okunacakhr. yoktu. Bınaenaleyh, lstanbulda yer yer mısınde zorhabaşılann huzuruna çıka _ .... . ................................ , .... , ....... J- yangınlar çıkarıp payitahtı dehşet içinde rılmış, orada da, Kur'anı kcrimc el ba -

C yeni reşrivat bırakmak, şehir, beş on yerinden birden sarak ıpadişahın Çekrnecedc olduğuna and 
_ yanmağa başlarken saray kapılarına da - içmişti Bu.nun üzerin::!, Büyükçekmece -

1001 Roman - Ba§tanbaşa reslmll ve bir yan.mak, padi.şa.hı. etrafındakil<>ri, ve hat- ye, gün doğarken, beş :y'liz atlı RÖnderil • 
çok heyecanlı ve meraklı, güzel romanlarla ta icab ederse bütür. ! ~ tanbul halkını kan mişti. Sur kapılanndaki karakoliarn rağ
siislü olan bu haftalık, gençlik gazetesının ve ateş içinde boğmak, şehri baştan başa l men, bunların peşisır;ı da Çckmece volu-
23 uncıi sayısı da b~ renkli güzel bir kapak talan ettikten sonra, bu kanlı harabenin na en az on binden fazla yaya dökül -
lçlnr.e Jnt.işnr etmiştir. ortasında kurulacak olan Osman11 tahtı- müştü. 
.. '"'"''"!"''"'""""'"'""""'""""'""")""" na da. çocuk şıehzadelerden birisini o - Sultan Murad tarafından Çelmıeceye 

C T 1 VA T R O lA H turtmak ... Sonra qil yavrusu gibi dağı - gönderilen bostancıbaşı Cafer ağa. on 
- hp izlerini kaybetmek. . çifte bir saray kayığı ile, ihtilalcilerden 

mm. Size do/Truvu sövlemeliv1m.. siz, Şehir Tiyatrosu <repcbMı dram kısmında Bu korku~ fikri ileriye sürenler, b!l- ancak yarım saat kadar evvel bu balıkçı 
beni bü\·ük bir ailenin kızı zannediyor. akşam ~>nat 20·30 da hassa bir takım sero;erHcr. baldın çıplak- kasabasına varmıştı. Uzaktan bir saray 
c;unuz. Havır, babam lisede kimva mu- Y elpaze lardı. Fakat ihtila1 rüe·ası, buna asla izin kayığının gelmektc olduğunu gören Çek-

Lstiklll cadde,l komedi tı,mında veremezlerdi. Cünku, kendi yardımlari- meceliler, evvcla, Sultan Murad sanmış ~ 
allim; idi. Bir ~ün laboratuvarda çalı- ak~am uat 20,30 da le iktidar mevkiine çıkncak olanhır bile ~ardı. Gizli tutulmasına çalışıldığı halde 
c;ırknn bir infilfrk neticesinde öldü. An- Aynaroz Kadısı böyle bir facianın r.ıes'ullcrinı rrmhak - Istanbuldaki fitneyi, ihtilal sabahı payi-
nem biitün Şf'fkatini, muhabbetini ba. ---- kak arıyacaklardı, affedemiyecPklerdi. 1 tahttan kaçınağa muvaffal\: olmuş birkaç 
nı h-ıc;rederr>k beni büyüttü. Ha-vatta IIalt Operett - Bu akşam saat 9 da Zorba başılar tar3fından adamlarına, y.olcudan haber alan Çekmcceli'cr, padi-
hic bir se'.' bilmivordum; on yaş•mrla Eoayiler ayakdaş'.arına dovumlıık olarak hazır1a- şahı karşılamak için ne yapacaklarını şa-

d'ıklnn talım, Sultan Murad varanının şırmışlardı. Fakat içinden bostancıbaşı -
:k"n c;ek;z Yaşındaki bir çocuk kadar tsrnan Dümbüllü temslllerl saray ve malikaneleri ile, çarşılara inhi- nın çıktığını görünce, kayıjpn Musa Me
"af Ye tecr"lıpc;izdim. Annem öli.lnce Bu akşam Bakırköy Mlltlyadi sinemasında sar ediv.ordu. Çar ıbrın vağması idn de lek Çelebi ile Güllü Fatmayı alınağa gel
•!1"""V.,1Ttız kaldım. O va'kit karşıma lkl ay.ın birden. cPanslyoncu cevrlye. üç sebeb bulma ba.c;itti: cTelUıllar bağırdığı d;i1ini an,:amışlardı. 
ınpc;hur ve ZE'nırin bir artisl çıktı; i 7di- p~!'de. cBekçl Yusuh büyük komedi halde e.c;naf dükkan'a!'mı acmadı. Sip:ıhi İlk gecelerini, sabaha kadar uykusuz, 
vaC' vadi ile beni aldı. Fakat az bir zengin varyete ve YenicPri viğitlPri ıie aC' kalma:nrk için Su'tan Muradın hayat ve devletine dun 

beş on dükkAnm keoen~ini kırmlik mec- ederek ve ağlaşarak geeiren gelin ilc gU-
miirldet sonra beni bıraktı. aramızdan silmek istiyorum .. belki bir burivetinde kalmıc: ... ı. diyeceklerdi. lvev, ertesi günü de, öğleye kadar, Deli 

ffiu sıra'Cia Vadye ne meshur artist gün... Saltanat tebeddülü ilc netiC'Plcnen hE'r Hüseyin ile beraber, gözleri ufukta, ken-
va? di) e düc;ünüvordu, zavallı sevgiHm, Kler titriyerek sordu: futilalde olduihı gibi. bu fitnf"d,., de zcır _ 1 dilerini alacak kayığı be k leşerek geçir • 
hu'ilara. lüzum kalmadığını bir bilse... _ Hangi maziden bahsediyorsun? balar ve avakda<::lnrı pavitahtta en azdan mişlerdi. O gün, yani ihtilalin ikinci gü-

k d iki üc av lıüküm sür~bilirlf'rdi. Ramazaııa lnü öğ',edcn az evvel idi. İstanbuldan ılgar 
Bunları anlatırken kimbilir ne a ar - Senin mazinden sevgilı'm, aı'len- ı f · ., tl b' b 1 f · ı ( .. bir bucuk av kad<>r bir .. ,. .... kalmtstı. Ra- ne er~ ı .. e a ı .ır 0" ~ncı ne ~rı ge m.ı.ç 
ıztırab çekiyor ... ) sonra· Klerin sözünü den .. ~en in varlığın bana gurur veriyor. rnazan ve bavramd:ı da fı::tı:ınbul halkını. ve KuÇ"Ukcfendıye oadı~ahın bır mektu-
kec;erek: Böyle yetişmiş olman ne saadet!. Man. tatlılıkla. davul ve zurna ile sovmak bunu getirmişti. Bostnncı doğruca Bab.a-

- Kl~r, artık bunlardan bahsetme! tesli bir kapıcının ve çamaşırcının kızı mümkündü 1 nakkaş çiftliğine inmişti. Fakat padişahın 
d-.l H' b' b'l k · t · thtilal niP.sac:ı bHlıassa sarrn-dın hic bu m<>ktubunda ne vazılı olduğunu. İs · 

t.-u:. ıç ır şey ı me ıs emıvorum. bu k:ıdar mağrur, bu kadar ince olsun! bir habPr alamadtk!:m icin sinirlımivnr-1 tanbulda neler olup b~tmekte bulundu~u-
fpzi benim için kıymeti haiz de~ildir. Ne sa~det, bu ne iftihar vesilesi benim !ardı. Sultan Osman vak'ac:mda. ilıtil!'ıl- ~n~ bu b~stancı nefenı:?en. yahud. KU : 
Beı1'm icin mühim olan bir tek şey için! Bu kadar... c;JPrin s;ıravda birç,k el'Ni vard~. Pa _ ~kefendıden sorup oğrenem~n;.ıslerdı 
vardır· Seni seviyorum, karım olrnftk KJr.r, bu sözler üzerine sapc:arı kesil- dic;ııh iln taraftttr1 rırın•n nr> vnptıklarını z.ıra. m~kt_ubu ?kt~r okumaz. Kuçu~e~e~-
istr>r misin? di ve: dı>rhal haber vermic:lerdi. Sirndi ise sara- dı de çıftlıktekı cıns atlarından bırının 

vi hÜTmlVUnt!Tl ~ırlarınrlan. dwırtv; kus Ü7Prin_e sıçr. amıs, ·• Del~ Hü~_evin. n: M':!s:: 
KlC'r, karısı olmaYl kabul etti. - Dem('k biliyordun biliyo . ..J ı ç ı b b b 1 d t1 1 , ruun. biJP UC'mnvnrdu. Bunrl:ın da bütün sar:ıv c> e tve ır se.am ı e gon eı me,..,e u -
Di.ifri.'ın ~ecesi, yalnız kaldıklan vakit dive kekeledi. halkmm Murarla tam bir sadak"tlP bAğJı zum ı:!Örmeden bost:ıncı ilc beraber İs -

Vadvc saadetten ve heyecandan titri- - Bunları öğrenince seni da'ha ç.ok oldul!ıı vahurL Murnniltı., fC'vk'llilde tanbula gitmic;ti. 
vordu. Artık karısı ile her şeyi konu. sevdim. Daha çok... knrkhıklan anlasılıvordu. Ei!er nadi - Çiftlikten Küçükefendinin aleıaccle ~-
c;abilir ve ona tamamile itim;ıd edebj. KJ 0 · le · d tk b' .. c;ah tahtım havntı pahasına dn o1~'l rrıu- tanbula çağırıtdığı haberi ~eldigi sıra a 

<'r •• on~ m mıvor u ar ı ·, ır goz haf~z;ı,•:ı karar vermic; VE' sarav h·alkının da, Çekmece ufkunda bir sandal belir • 
lirdi. va~t sarmarrı yanaklarım vıkamıya baŞ- da sadaJ.-~tini tPmin etmi~ is.- ~'" n7 rhn. mişti. Tam öğle üzeri idi ki, bostnncıb:ı -

Klere sokuldu ve elini tutarak kn- lamıstı. Birdenbire elini Vadvenin avu. ,., bhı kic:ilik bir kuvvPt"' sahih dC'me:k1i. şının kayıkla yalıya yanaşması, Deli Hü~ 
)ağına fısıldadı: cundan çe-kti ve hızla ayağa kalkarak: 1ııttıfı' rliesa'!'11. kPrırii kı.ıvvptlnr:.,.,in iki seyin ile Musa -~plek .. Ce'ebi ve Güllll 

- S('vgilim, aramızda gizli hiç bir _ BE-n ~diyorum. beni artık bir da- vüz bird .S!m\JIIIilmı r<~anınn. ölHmii (I'Ö?Ü- Fatmanın, ve d~_rauncu Murad tarafın -
- . . , . . ne nlmıc: on bin ki<'ilik bir kuvvf'tl<> k:ır- dan Enderunu humayuna alınan Çekme -

c;ey kalmamalıdır. Seni. niçin daha çok ha gor('~nı.yeceksın. dıve havkırarak bır S'!lasnıı.:ıkhm <ta ('Plriniv"rlı:ıl·th 'Rir'k~r ta- celi QOcukların kavığa binmeleri, birkaç 
c;evdic;;mi bilmelisin! Maziyi tamamile cı]rrın ı:ıq,ı kapıdan dışarı fırladı. hı:ınc:ı 7 vP ~rı;t>rinin cık.,rı>r:ır1ı b•r na _ dakika sürmüştü. (Arkası var) 



( ) Sayfa SON POSTA 

'(Me~nleket llaberleri] 
A takyada , . ehircilik ı Saa~lerce ~algal~~la 

boguşan b1r motor 

Birincikcnua If 

Adli evrakın posta ile 
tebliği bakkındaki 

nizamnamenin metni 
Imar hareketleri henüz başlamış olmakla beraber kaptanı _ s _ 

şehir parlak bir istikbale namzed bulunuyor 
Oelloolu (Hususil - İki gündenberi bü - BEŞİNCi BÖLÜM 

tfin Gelibolu halkı arasında dilden dile do- ceapnamelerin ve ceza mahkemelerüe, 

·· r 

ı 
telefon merkezi ve icabında Um um ııodıı; 
lük tarafından mümkün oldutu kadar kl 
bir zamanda alakah makama bildirilir· 

laşan ve halkın alakasını toplıyan bir vak'- l\lüddf'iıımumillk ve sorıu Ibikimliklerine YEDİNCİ BÖLÜ~f 
ayı aynen bildiriyorum: .. .. ald dJğer evrakın tebllfl :\lüteferrlk hükümler e· 
Vak'anın kahramanı Orhan motoru ve Madde 42 - Celpnamelerle, ceza 1~le.rlnde Madde 49 _ Hukuk ve tıcaret mahken\a 

kaptanı Ahmed Atakoldur. Kaptan hadise- yapılacak diğer tebliğler hakkında bu nlzam_ leri, rnüddeiumumlllk, sorgu hfık1mll~. ce ı. 
yi şöyle anlatıyor: . namenin davetiyelere ve tebllt zarfiarına ald mahkemelerı ve tetkik mercllerl ve ıcra dil 

_ Ayın 12 nci Salı gecesi saat 24 te Istnn- büklımleri tatbik olunur. relerl memur ve kMibleri posta, teı.ıraf ye 
buldan Gellboluya gelmek üzere hareket ~t- Madde 4.3 - Ceza işlerindeki teblltlere ald telefcın Idaresi vasıtasile tebllt edilecek e'l· 

~ tık . Bl:>:den sonra istanbul rasadhane.si giın tormiıller, bu husustaki kanun, nizarnname rakı kanun, nizarnname ve talimatnaıne:: 
do~usu fırtınasının çıkacağını haber ver - ve tal~matnamelerle tesbıt edilen ahk!ma yazılı hükümlere uygun olarak hazıriaıtl 
mi,tı, fakat biz oldukça açılmıştık. uygtın olarak 2 ve 3 sayılı örneklere tevfl- ve all\!..alıların ödeyecekleri harç ve b•ıııa 
Tek1rda~ı açıklarına kadar geldik. Sa kıın Adliye Vekilli~i tarafından renkli kltıd mahsus tarifeye tevfikan tevdie mecbur ol· 

bah s.ıat 5 te ansızın gün doğusu fırtınası üzerine tabettirillr. dukı.uı posta· pullarını yapıştırmakla ııılı j 
çıktı. Madrle 44 - Ceza işlerindeki tebll~lere ald kellefll!'ler. AlA.kadar memur veya kltlb ~~ı 

F!rtına ve dalgalarla mücadele ede ede tormüııerJn posta, tel~raf ve teleton ıdare- yapıştırıldı~ını ve tebll~ln çıkarıldıta ı;ar 
saat 9.35 e do~ru sahile üç mil kadar yaklu- Jerlndek.l kayıd, tevzi, teslim, iade vea!llr dosvn·sı!la kaydeder. ~e 
şabildik. muameleleri ikincı bölüm hükümlerine U- Amme hukukuna taaUQk eden ı.,1er~ 

Motörümüz Gazi köyü lle Uçmak deresi :ı_ bldir. müddf'iumumlllk, sorgu Mkimllti Te .salr c;; 
rasındıı ldl. Yelkeni açmak Icab etti. Rüz - AL TlN CI BÖLÜM za nıe!'cilerl pul Usa k etmezler. Bu hususiarblk 
gA.rın şiddetinden yelken tellere sarıhyor, ar_ Po:o;ta, telgra f ve telefon ldare!JI resm! müraseıa.ta mütealllk hükümler ta\ 
kadıışiarım kurtaramıyorlardı. Ben dümen- memurlarının mes'utiyeti olwmr. g.• 

de idim. Dümeni en ya.,Iı bir gemlclye te.> - Maddf' 45 - Posta, telgraf ve telefon 1da_ M3c!de 50 - Tebliğ Işlerinde bu n.ızaın~nı. 
Um ederek yelkeni kurtarmah koştum. resi mahreç ve mevrit merkezi memurları me hükümlerine tevfikan kullanılan rorn. 

Ant4kyadan g«zel bir görüniLI Ruzg"r insanı uçuracak kadar ~lddetle e - postaya tevdl olanan adli evralon dolduruL ler .>-ı:vı sıraslle aşatıda gösterllecektlr. bt· 
~ slyoıdu. Tersine dönerek yelkeni kurtarma- mu~ olup olmadıgını tetklkle mültelleftirler. Formüllerin basılacatı kl~ıdın ~ngi e• 

Antakya (Hususi) - Milattarr dort bin ele almı.ş, imar ve inkişafı yol~fnda mad- ta çalışırken kuvvetli bir rüzg5.r yeik~ne Bu tetltlk sırasında bllhassa: Mübellaııün - nek üzf'rinde yazılı olandır. Bu nıu.ınn~re 
yıi öncesine kadar o!.an tarihı tesbit e - di, manevi her türlü tedbirleri ittihaz ey- yü'c'!en•rek beni denize attı. lleyhln adresının tamamile yazılı olup ol- nın tntbikl sırasında görülecek lilzuın• g rıl 
dilmiş bulunan kadim şehir, 1918 fell ke- lemi§tir. Molöre tutundum. Arkadaşlar: •Ne ya - mac'ıjtı, tebll~ mazbatası dah11lnde iade edL formüllerde icab eden tadiller Adllye ":ı!ı. 
tinden anavatana iltihak eyledi~i tarihe Bu yüksek alakaya SökmeMÜ.er gibi pahml-. diye bağırdılar.. Birisi aya~ını u -ııec~~ı ver adresinin ve al!kah mahkeme n_ naka!l~ Vekillerlntn müşterek teklin 
değin imar bakımından özlü bir alAkar bir idare anuri bulunması da inzimam zattı. 'T'ut.saydım, o da denize gidecekti. .çı_ ya daire mühürlerlle h~klm veya memurun ne yapılır. ıv~ 

k k d . H 1 b' t'd 'ft'h 1 ma atın!• dedim.. Attılar, fakat ınotör ım .. nsı hulurıuo bulunmadığı ara~tırılacaktır. Örnek sayı : ı - Tebll~ mazbatalı davetd.e~ görmemiş ve bu yüzrlen de şehireili no e ınce atayın ya <ın ır a ı e ı ı a r a çok hnlı gtttı~ı için tutamadım . Bu sırada Bu ,ertları Ihtiva etmlyen evrak wıulünı- Örr.ek sayı : 2 - Davetiyeyi ihtlft e 
tasından matlub inki.şaf ve terakki kay- temaşa olunacak eserlerle bezeneceğin - motörrlen de kurtuldum. Motör dönme:< Is- tevtika" noksanları lkmal edilmek iızere tebliğ mazbatalı zarf. f 
d edilememiştir. Filhakika, binlerce ta - de şüphe ka lımaz. Bu mes'ud ve mutlu ne ted!, fakat dönemed i. Çünkü fırtına ve rüz- derhal tevdl edene Iade olunur. Örnek sayı : 3 - Teblit mazbatalt zar u: 
riıh eserinin dört yanını kapladığı ve t:ı- ticenin istihsali için lüzumlu planlar ha- gA.:- aman vermlyecek kadar ııiddetli idi. Posta mahreç ve mevrlt merkezinde bu 1f~ l Örnek say) : 4 - Telgrafia te bil~ ta n 
biatin sanki özene bezene süslediği gü- zır:anmış ve bu pHinların tatbikine ge - Artık dalgalarla ba~iba~a kalmıştım. Rü_ memur edilenler daveUyelerle dl~er adll ev- tebl~!; ?artı. , 
ze' c:ehirde fazla bir umran fa ali.) eti göze çilmiştir. Binaenaleyh, vazımızın birir.ci tü n şu urumu ve mu hakememi toplama~a ça 

1 
rak ın •evdl ve tebııgı hus~.larının sıkı bir ?rnek sayı : 5 - Postaya te.>llm mıı.JtbUZ:;1• 

"S • • ~ • , lıştım.. kontroh tabi tutulmakla mukelleftlrler. Örnek sayı : 6 _ Mevrlt merkezinde az ~ 
çarpmamakta ve yirmi uzun yılın geniş k~ında ba:ıs~yledığimız :-,oKsna~arın 'e v~va ... yava, Ü!erimdeki elbiselerimi çı _ .Mıı.drte 46 _ Davetlyelerle dlter adlt evra_ ne tn!grafın yazılacaiı formül (birinci 
hududları içerisinde yalnız bir iki eser dığer halk thtıyaçlarının ehemmıyctlc - ı knrm:ı~a ba~ladıın .. Artık kendimi dalga - kı n tf'b'i~ınde bu nizarnname hükümlerine ikincı sayfa). lt 

toplanmış bulunmaktadır. rine göre sıraya ko na rak kısa zamanda far ın kucn~ınn bırakmı.~tım . RüzgAr da ba_ , rln:vet (: tmlyen posta. telıı:rat ve telefon me_ ı örnel( sayı : 7 _ Kendisine tebllt edllec~. 
Su ve elektrik tesisatile birkaç resmt başarılmış olacağına daha şimdiden mu- na yardım ediyordu. Çok iyi yüzme b !ldl _' m urları hakkında 2772 sayılı posta, teıgrar kimsenin bulunmadı~ı hallerde Jlilllt&• ~. 

bınayı istisna edecek o:ursak başkaca e-ı hakkak nazarile baka biliriz. 1 1 In dal aları sahile Iten rüzgarın yar -ı ve tElefon memurla:ı kanununun yazılı m er- gr ::ır . ve teleton memuru tarafından ık 
. . . . . .. . t nı ç • g elle•· tarafından lnzıbat cezası tatbik olunur. metg:ıhına bırakılan ihbarname,. 

1
, hcmmııetı haız bır eser gosteremeyız. dımile yava§ yavaş karaya yaklaşıyorduın.l Cezal tnkibat lnz'batt muamelelerln tat_ örne'< sayı : 8 _ ikametgahında bulunlll 

Köprü başından kışlalara doğru uzanan Muğla memleket hastanesin'3 Mesııtc azaldıkça kuvvetlm keslllyordu. BÜ- blkiııp "nftni teşkil etmez. yrı!'\ ın;ibellagünileyhin evrakını nereden :ıli\• 
caddenin asfaltı ve Süveyka yolunun teberrüde bulunan tün ırademle soğukkanlılı~ımı muhafaza e-

1 ~rıd~_P ~7 - Posta, telgraf ve telı:_ton mer_ ca~ını gösterır lhbarname, eıen 
toprakları yeni baştan ele alınmıya m~ıh- derek üzerimde uçarak beni takib eden bir kezı mudur, muavin ve şenerlle mufetttş ve ı Orı·eı.-: sayı : 9 - Posta merkezine g 
taç. Sinemayı bir şahas yaptırmı~. Kasab harniyetl i bir Vata"ndaŞ , marti kuşu ne sahile yaklaşıyordum ... mürakiplerı tabllğ lslnrlnl devamlı surette adl1 evrakın kaydına mahsus defter. t ~e 

b · d "kk" ı ı ma kontro! etmekle miilrPlleftlrler. Madde 51 - Adli evrakın posta, teıgra 
560 

ve se zecı u an :.:ırı çarşı ara va - Mugyladan yazı. Bir balıkçı ellle cgel!. diye işaret ediyor _ . tl . d Ir 3 
, . b la Mcd~e 48 - Teblı~in vak nde yapılmadı- telefon Idaresi vasıtasile tebli~ıne a ef· 

ha•le aralarına serpılmış. Daha un rı lıyor: Hayırsever du. Bc!l de gellyorum .. demek istercesine C- ~ını veva tebliğ mazbatasının muayyen ?:a- mımar:.> lı kanuna dayanarak tanzim ve P 
bir araya· toplıy.an ve umumi sıhhati ko- va t 8 n da ş ı a r. llml sallıyordum. Ve onun Istikametine do{t ma:-da vürut etmedi~inl gören alAkah ma_ Iet Şiirasınca tetkik edilmi~ olan bu nızaııt~ 
ruduğu kadar keseye de faydası olan bir da:ı Muğlalı Em· ru gldlyorduın. Tam sahile geldi~lm zaman 1 ka m kc;:oflyetl mahalli posta, telgraf ve ıcle- namP hükümleri 1/11940 tarihinden ltıbıı.rc 
seb.te ve et hali ve asrınuzın terakkiya - ğin oğlu Hüseyjn bütün kuvvetim kesiliverdi. Deniz beni .. ;a_ fon ınerkeılne bildirir. Bu merkez ~ikAy~t yürür.ılye ba.~lar. r ıerl· 
tma uygun yenilikte bir mezbaha yapıl- Ç M l!tl hile atıvor, fakat dalgalar gerıye çekiuor _ mevzuıı olan evrakın ne muamele gördü~u- Modele 52 -Bu nizamnamenln hüktl~111erl . avuş u6 anın o1 o1 nü tetklk Icab ederse mevrit merkezlnden ni Acillye, Dahiliye ve MünakalAt Ver. mamış. Sokaklar kırk a.sır evvelkı ma?- Bozarmut köyün· du. tahkik ve takib eder. yürütür 
zaralarını muhafaza edıp duruyor. Su 1 deki 1000 lira kıy. Balıkçıdan imd:ıd istedim o, paltosıınu Bunhrın neticesi mahalli posta. telgrat ve 
boyları öyle, çaliı ve pa~ar yerleri öylE:, metinde bir kıt'a çıkıırdı Ise de yanıma yaklaşaınadı. Son bir = - __,,.,...... _ _ _ 
mevdanlar öyle... tarlasını kayıdsız kunetıe kendimi sahile atablldlm .. Artık ita 

SON-

. Bü~ bir memn~niy~tle zikr~ şayan ve şartsız olarak 1 raya ayak basmış ve hayatımı kurtnrnu_, _ 
bır cihet varsa, hal.un ımarcı bır ruha Muğla Memleket hastanesine terk ve te- tım .. Ondan sonra balıkçının ynrdıınlle Ga
malik ol~.asıdır. He.!n~n her semt ve. ma- berrü etmiş ve mumaileyhin şu hareketi zi köyiine gittim, köylüler şarab, konyak ı -
halJcde yuk.selen !en ı .. ve modern ~ı~a - muhitte takdir le karşılanmı~tır. Resim- l çlrd!ler. Vücudümü harekete getirmek için 
lar, mağaza ar, saır. guzel. ~~ hus~ı ın - de sahibi hayır olan bu zatı görüyorsu- licab eden her şeyi yaptılar. Bir gtin .sonra 
şa:ıt bunun en •banz delılını teşkıl et - nuz. da Gcliboluya geldim. 
mektedir. 

* 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, Be cdiye ye
ni çöp kutuları getirtmiş. 

Şeiırm muhtelif yede- . . . otomatik olan bu çop 
kutularını koyacaklarımş. 

Hasan Bey - Bu kutular, 
çöpleri soka~a atıı.ak itiya
dında olanların attıkları çöp
leri otomatik olarak içine ç._ 
kecelcse, Ip yarayaoaktır. 

ri ne .• 

Fotoğraf tahlilleri 

c avranmaz. Yara· 
tıcı hareketleri gö· 
rülebilir. 

Kibar tavırli bir tip 
Yenikapıdan Nev

zad, l:am1ae1-ini so
ruyor: 

Tokgözlü ve ki
bar tavırlı hareket
lerile etrafına te· 
veccüh telkin ede
bilir. Canı tatlıdır. 
Ce.sarete ve tehlike .. 
li vaziyatıere ba~lı 
hareketlere meydan 
vermez. 

His:erini belli atmiyen 
b;r tip 1tfe1v 

Ankaradan ı.te
med Çetin, k'!r<l 
rini :;o1ıL!/Or: ...cı 

• ](ll" 
Hadiselere tB' 

ı.. · dav 
kayıdsız givJ bCI· 
nır. XederJeritl!ıeŞ~ 
li edici ve ~e~ıırıeı
ci halleri goru .... ıcıt 

rı ı
Başkalarının tılı 

ve merharnetl~si 
rik edeeek b 

1 yetlerini meydana vurmak isterrıeı. 

** ı Gösterişi seven bir tip ~,4 
Alı 1 Tokaddarı ,.itı 
ıcı e 

Turan, kartl 

soruyor: . iç yil' 
Bir şeytrı g6' 

zündcn ziyade tr 
.. Ur tarafınil -ıtıı· 

run rif· ı~ .ı 
hem.miyet ve 'e"' 

d see ., 
rarların a ketsı 
olabilir. ııare 111,ııt ' • }c9 
ve neş esız tr;ed"' 
Sıkıntılara. 

1 lere taha.m.mül gös1:ereme~ 
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~c::iknnun SON POSTA 

Bir doktorun gu·niUk 
notlar ndan 

An.iin:er 
Kuvvetli boğaz ağrıları her tarafta 

l!'örülmlye başladı. Şüphesiz bu bo~az 

iltlhnblarımn kuşpalazı yanı difterl ile 
hi<; bir alAkası yoktur. Fakat hemen ek. 
serisi birden 39-4() dereeel hararet lle 
başlamakta ve birkaç gıin hastaları ol
dukça muztarlb etmektedir. Bu gibi ve_ 
kaylde hastalı~ın A.mlli şüphesiz eltserL 
yetle streptokok denllen m!kroblardır. 

Bu sebeble tedavi ciheti do~rudan do~
ruya bu m!kropların tok.sılnleri üzerine 
mütevecclh olmalıdır. O da ya ruh-

A k k ·ıl ı· ı "' yazol veya septazi n ır ibi llaçlar ÇJ e SJ me a :)} c!nn ibarettir. Bunlar sayesinde hastalı_ 

t .. A""kara o· ı ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk- ~;~:ı~~~de~~nta~ıi~~~s~ır~~:~ v:ı~~~~ Ot} .• "' 
Ug . nden : tadır. Bunların verilme §ekli, miktadı 

•·ı1ıo ~liphes!z aile tabibierinin vereceği tah-
lllan 40 Perşembe günü saat 14 de Ankara Mt-!ttebler muhasebecill~inde toplanacak ml' ta uygun olmalıdır. Bunun haricinde 
tııd açık eksııtme komisyonunda fakültenin 5ı erkek yatılı talebesi için fakültede mev_ hnstaya gargaralar, buruna iHi.çlar tat-
-.ı.b nüınunelere gore kumaş alınacaktır. Nümunelerl gbrmek l.stlyenlerin fakülte he- blki ve dahilen aspirin ve Ti.ramidon gibi 
ist~eınurıuğunn müracaatları. Muvakkat teminat 82 liradır. 111\çl:ırın verilmesı de zaruridir. Bu sa_ 

%ıy c lUerın ayni gün ve saatte mektebler muhase:beclll~lnde müteşekk\ı eksiitme ko_ yede hasta da devre.<ılnl rahat geçirir. 
• onuna gelmeleri ilAn olunur. d046h Böyle kuvvetu a.njinlerl müteaklb bazan 

t kulakta, bazan böbreklerde ihtilatJar o. 

Istanbul Belediyesi İlanları ger!'ktir. Hastatann hM devre.c;tnde bat-1 
lur. Bu sebeble çok miiteyakluz olmak 

~~:1-~,~---------------------------~- ka~~e~k&lutem~ ~a~zd~ll-tı.?aç 1 keşfi 13,277 Ura 7 kuruş olan Belediye hastanelerı 939 mali yılı kuru erzak lh- dir. Evdeki mu hi tl ve ailesi sık sıt gar-
tore i;rtestne dahil mevad 2490 numaralı tanunun 40 ıncı maddesinin son fıkr~ına garalar ve burunlarına na.c; damlatmak 
~t P:ı.zarlıb konulmuştur. Teminat miktan 996 liradır. İhale 29/12/939 Cuma günü suretil-e kendilerint koruyabilirler. 
~lt.._114 de daımi encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü 1-----------------1 
'!. ·•ı !ld Cenb 1st1ytt'l olcııyuculanmı.1 poaıs •ı~ar .. t e görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektublari lle n 8341 mali yılı 
b '"" Od pul..ı 10llamala.r•\!i rica edeortm. Alt.s1 talc-lıltııın ası vesikaları ne birlikte ihale günü muayyen saatte daiml encümende dlrde iıteltlerı muıcı.belesiz kalabUir. 
~ 00352). 

'---------------J Açık Eksiitme fıanı 
t(j .. ~~kara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk

Utründen : 

................................................................. 
Askerlik işleri: 

i lig 
0:.a11 e 

40 Perşembe günü saat 15 te Ankara Mektebler mıihasdl!>eclliğinde toplanncak 
b~ lt>rı. k.~ltrrıe komisyonunda fakültenin 51 erkek yatılı talebesi için imal ettirllecek el

ıı ~ tınaııyesı eksUtmes1 yapılacaktır. 
~ .,,.ttn 

Askere çağı .. ıJa ... Jar 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik etmemtş 

ceznlı, cezasız, tebdllhavası bitarn bulan ve 
geçt-n t"elblerde sevk artığı bırakılan iki se -
nel!k hizmete tdbl 316-334 dahil dotturnın 

topçu, muhabcre ve nakliye smıfına men -
sub erat, hemen sevkedlleceklerdlr. 

at lt>l'rıanıeyı görmek istlyenlerin Fakülte hesab memurlu~una müracaatları muvalc -
~~l'~ Inat 54 liradır. . 

.........._ llerın aynı günde mektebler muhascbeclli~lne gelmeleri Uan olunur. 
~ (M63) (10465) 

' 2 - Ta4rada bulunanların askerlik kanu_ 
nunun 47 ncı maddesi muclblnce bulun -
duklım mahallln askerlik şubesine müra -
cant etmeleri H\.zımdır. 

ı ~ ~lediyo Sular f 'ar "'S· nden~ 
2 ...., ~tla:emlz Için bir Desinatör alınacaktır. 

:e alıpler arasında 211/940 Salı günü saat onda müsabaka tmtihanı yapılacaktır. 
u lmtıhnnda en iyi muvaffak olanlar arasında baş deslnatörlük için ayrıca bir 

a .... ~ll'ltlhan yapılacaktır. 
tAe_r lecek aylık ticret tahsil derecesine gore Barem kanunu bukümlerl dahilinde 

i ~bit edilecektir. 

3 - Bu celbdc bedel kabul edilmez. 
4 - Toplanma günü 26-12_939 Salı .saat 

9 dur. 

t .... ılll 
e taıısı tlhana ginnek lstıyenlerin 29/12 939 Cuma günü saat 17 ye kadar bonservls 
~ lılUr 1 

vesiknlarlle birlikte Taksirnde SıraservUerdekl idare merkezinde yazı işlerL 
aeaat etmeleri. U046ll> 

5 - Mükelleflerin nüfus hüvtyet cUzdan -
ları beraberlerinde olarak tayin olunan gün 
de şubE:-de hazır bulunmaları ilan olunur. 

* 'Beyo~lu Yerli Askerlik Şubesinden: 
s- '-.)amsun Be e diye Reisliğinden: ı - şubemtz halkından henüz askeru~ını 
·ll't~ (muvazzaflık hizmetinD yapmamış 316-334 

tll.!!eceLun elektrik santralı için 300 beygir kuvvetinde bir adet yeni lokomobU mübayan (dahil 
1 
doğumlu topçu, mu habere ve nakli_ ı "tır. 

b ...., İh , ye erieri derhal askere sevkedllecetinden 
1 aıı la f nıe 4:/11 940 Perşembe günü saat ı5 te belediye daiml encümeni huzurunda ka_ şubece namlarına gönderilen davet pu&a -, 

2 -..... r Usulilc yapılacaktır. ları varsın varmasın, toplanma gününde • 
3 Aluhammen bedel ı7200 liradır. çubede bulunmaları. 
t :: ~UVakkat teminat 1290 liradır. 2 _ Yukarıda yazılı dofum ve sınınardan 
s .... n hale - 2490 sayılı kanun hükümlerı cıaıtesınde yapılacaktır. havatebdllll bulunan ve müddet.l dolanlar 

'l tleı:traha fazla maliimat almak ve gerekU evrnkı görmek lstlyenler Sam.sun belediye_ 1 mu:ı.,vcneye sevkedllece~lnden, toplanma ~ü 
lk içietme müdürlü~ne müracaat etmelldirler. U0210) nünü beklemeden şubeye müracaatları. 

lJftik ... 1 . . ... . 3 - Bu celbde nakdi bedel kabul edllmL 
~ ve Y apagı hracatcıları Bırlıgınden : yecektl" 
~ lerınd 4t - Toplanma günü 26 Blrincikfınun 939 ll:ı Oları : tlftık ve yapa~ı ihracat vesikasını hfımU bulunanların bu kere teşekkül eL sabahıdır Çağırılan bu eratın 

0 
gün nüfus 

~atııt'leı Irtik ve yapağı ihracatçılan birliği katibi wnumlllğine müraca.ıt ederek kayıd h-
1 

.,.. ~üzdanlarlle birlikte ~ubeye gelme~ 
L \'ua, ertnı 31/12/939 tarihine kadar yaptırmaları. 

1 
uıv Yil-..· 

1 '(l'ıı • et v • er an o u nur. 
~ , c:!a}ı e ihraç limanlannda bulunan ve Ihracat veslkasını hAnlll olarak meşgul olan_ 
b.Iııı Ya 

1 
31/l/940 tarihine kadar Birlik Klitibl umumlllğlne müracaat ederek kayıd_ 

:"ll Olun Ptırrnaıarı aksi takdirde ihracat yapabilmelerine imkAnı -kanun! bulunmadıfı 
tır. "'10497:. 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

borsrs1 

ı Sterlln 
ıoo Dolar 
100 Frank 
100 Llret 
ıoo .Lıviçre Fr. 
ıoo Florin 
ıoo Rnyişmark 
lOO Belga 
ıoo Drahmi 
ıoo Leva 
100 Çek kronu 
ıoo Peçetn 
ıoo zıou 
ıoo Pengö 
ıoo Ley 
ıoo Dlnar 
ıoo Yen 
ıoo 1weç Kr. 
ıoo Rubıe 

Açılış-Kapanış 

5.2375 
130.36 

2.9675 
6,71S75 

29.30 
69 2520 

21.62 
0.97 
1.6025 

13.605 

23.8075 
0.97 
8.175 
aı.34 

31.0825 

l:shaın ve taJıvlliit 
tiıcrıne muamele olmamıştır. 

) ~<\ \'• 
'~~ ....... 
~t ll ~~bı ~Ir - Bandırma treninde Kon_ 
~ıltı e litinctnayunden aldı~ım şehadetna
~ca.tı l.\Iterı ~olordu müfettişli~lnden al _ 

la~~Cian es~eremı zayi ettim. Yenisini 
•- 3 ~'teJJ" Uerıntn hükmü yoktur. 
~.. UdJü K . 

~tkeı 0 ':'Ya Cıvar mahallesln. 
sokak lbrabim oğlu Ali .ıda 

ı - Şimdiye kadar hiç askerlik yapma -
mış ccznlı ve cezasız olan muhabere sını _ 

Beyoğlunda Acara sokılğında Ada a- tından 316 ilA 334 dahil do~mlular nakli -
partlınanını ı ı d . . d ye sımnarından 316 ilA 334 dnhll do~umlular 

. . . .~evkolunacaklnnndan toplanma gunu olan 
n numara ı aıresın e mu- ı - .. 

kım şerıkımiz Veronika Protopopof. 26_12.939 Salı günü saat 9 da ~ubede bu _ 

1 Biz :ıc:ag"ıda imzamızı k d ~ lunınalnrı. 
. . ; • . oy ugumuz şe- 2 _ Şimdiye kadar her ne sebeble olursn 

rıklennız Mehmed Tevfık Marans ''e ols•ın şubeve müracaat etmemloı bakaya ka
M'şel Simislov Madam Vera Çıraketoğlu lan san'atkA.r erattan 316 ıırı 333 dahil do _ 
He müteşekkil ve !.icilli ticareti 20290 ~umlu ~ayrlmüsllm eratın da hiç vakit se
nurnarasında tescil ettirdiğimiz Reians çlrmeden hemen şubeye müracaatları. 
LokantaSl T ..z·k M ş~ kA 3 - Ru erattan taşrada bulunanların da evıı a!'ans ve ure ası .. . . . . j bulundukları yerin askerlik şubesine hemen 
unvanı tıcarısını haız Korektif Şirknti müracaat etmeleri nan olunur. . 
5.12.939 tarihinden itibaren feslıederek ...................................... .. .................... .. 
hesabah tasfivc edeceğimizi kevfivetin 
rnalumunuz olmak üzere ve nizanıname
nin 4 üncü maddesine tev!ikan ihbar o
lunur. 

Ar'! res: 

Taksim Ava.spaşn Di1ar::ın an'1rtımnnı 1 

1 nutnnrada Mchmed Tevfik Marans. 

Yeniçarşı Nur apartırnan 33/4 nurna
rada mukim Mişel Simislov. 

r-
abetçi 

1 
eczaneler 

eu gece nöbetçi olan 
lardır: 

is anbı~ cihetlnd~kiler: 

eczaneler tun. 

A'cmdnrdıı: <Sırrı Asım), Şehzadeba_ 

şında: c Asaf ), Aksarayda: < SarımJ, 

Eminonünde: <Necati Ahmed), Beyazıd
da· (Belkls), FaUhde: ( Büsarnettin ), 
B" kırkoyünde: <HUd)), Eyiibde: (Arif 

Taksim Lamartin caddesi Defne apar- Bc~ırı 
tırnanında 7 nurnarada Madam Vera Çi- neyoğlu clbetindekllcr: 

H!kll'll caddesinde: <Dellasuda), DaL 
rakcioğlu. re:ie . {Güneş), Tnkslmde. CLimonclyanı 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğine Panrraıtıda: <Nnrgllerlyan), Karaköyde 
• C Hüseyin Hüsnü ) , Beş1ktaşta : ( Nail 

Üç nüshada'n ibaret yukarıki ihbarna- HaUd). 
rnelerden bir nüshasının yukarıda adresi Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
yazılı Bayan Veronika Protopopofa teb-1 .. K~dıköy~nd~: <BUyük, Yeldefir~en1), 
. . . d'" - h İ t b ld tMkndarda. CAhmedlyeı, Sarıyerde. (Qs_ 
lığını ve ıger nus. asının s an u a man). Adalnrda: <Halk). 
münteşir SON POSTA gazetesi ile ilanı- l 

nı saygılarımıLla dileriz. 1 '---------------" 

Sayfn lı 

•• •• 
Et B.UYU 
iKRAMIYE-

leiJU dt ~ Bileliniz 1 

ilk aoıu xunıoarayı bankaya götürürken duydugunu- .. nç ilk mahsulü ta -
~ırken duyduğunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Türkiye Ciimhurlyetı Ziraat Banltası para blrlktlrenlere her yıl kur'a lle 
28.800 lira ik.ramlye veriyor. 

Pl1rn bırlktirirken zengin olabU1rsin1z. 
Keşldeler ı Eyliıl, ı Birinc!kA.nun, ı Mart, 1 Haziran tarihlerlndedlr. 

İkramiyelerin listesi: 
4 tane 1 ,000 Lira 
4 )> 500 • 
4 • 250 , 

40 » 100 • 
100 • 50 » 

120 • 40 » 
160 , 20 • 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş lanl9r gireb1lir. Hesabiarındaki paralar bir 
sem: içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlc!' lkramlyelerlnl % 20 fazlastle alırlar. 

Türkiye Cümhur"yeti 

iRAAT BANKASI 

Ankara YÜksek Ziraat Enstitüsii Rektörlüğünden: 

·-

Z talebeleri için isim miktar ve muhammen bedeli lle muvakkat ıc -ı _ Kurumumu ' _ . id 
ı n a ıda yazılı (7) kalem spor malzemes~ gorülen lüzuma blnaen yen on 

~~~~~O s~ı~ günü sant ıı de Rektorlük binasında müt~ekkll komisyon tarafından açık 
ekslltme usullle Ihale olunacaktır. 

2 _ Spor malzemeleri nümunelerlnl görmek ve daha fazla izahat ve parasız şartname 
almak ısteyenle:-ln Enstitü Daire MUdül'lüğüne müracaatları a6398• cl0395ıı 

Islm aded Munnmmen F. Ttıtarı Teminatı 

Fransız flöresl 15 5 75 

Flöre yedek namlusu 30 2 60 

Kılıç 110 5 50 10 
Kılıç yedek namlusu 2() 2 40 

Flöre eld!ven 15 3,5 62,6 

Kılıç eldivenl 10 S,5 ss 
Maske 15 5,5 82.~ 



- ~~- . 
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==1=2==S=a~==a======================~--z=========.c~========~~====~S-=O==N==P-=O==S=T==A====~~~===========================================B=i=ri~ 
Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat 

Sabah, Öğle, Ak~am her yemekten sonra günde 3 defa 

Kullanmak 
şartile RADYOLiN 

Dişierinizi tertemiz, bembeyaz ve sapsağlam yapar. Yirminci 
asır kimyasınırı harikaları.ıdan· liridir denebilir. Kokutu güzel,. 
lezzeti hoş, mikroplara ka rf! tesiri yüzie yr z1ür. 

Kullananlar di~lerini en ucuz şeraitla sigorta ettirmiş aayılı.lar. 

Sabah, öğle, akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerin:zi fırçalayınız. 

-- .. ·-· .. --
' 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
RO ATiZ A Soğuk lg1nhğ1 

v~ bütün ağrılerını derhal keser. Ltizumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

'If, lt • - - ~ 
:· . . . ' 

ADEMi IKTiDAR 
ve IIELGEV.EKLic'aiNE -

HDRMDBIN 
Tabietleri her eczanede bulunur 

tPolta kutusu 1255) Galata, latanbul 

BANKA 

KOMERÇiYAlA 
ITALYANA 

Tamamen tedlye ed.Uml..t aermayeal: 

700.000.000 halyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Btılün ltajyad:ı , istanbul, İzmır, Londra 

n New-York'ta Şubelerı vardır. 

Jlarl~tekl BallkalaruDD: 

B!ı..NCA COMMERCİALF! 
<Fro.nce> Parta, Mar!lellie, Toulou.se, Nice 
Menton. Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
le.s - F1r.., , VUlefranche - sur - Mer, Ca.sab· 
!anca CMa.rocl. 

B~CA C'OMMERCİA!..E İTALİANA E RO· 
MEN.A: Bucl'::e.>~. Arad, Bralla, Bra.sov, CluJ 
Cc.otanzr. Calaz. S!b!u, T!mlchoara. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA E 
BULOARA. Softa. Burga.s, PloYdl'Y, Varna. 

BANCA COMMim.CİAU! İ'l'ALİANA PER 
r.'EOITI'O, J'.lexandrle d'Egypte, Elkahlre 
Port - Sald. 

!JA.."olCA CO~fERCİALE IT\LİANA E 
GRp;r.A, At na. Pjre, SelAnllı:. 

lJANC.\ CO~MF.RÇİAI.E İTALİ.'ıNA 
TRlTST COMPANY, Plh!ladelphtıı. . 

RANCA COMMERCİALE tr'ALİANA 
TRUST C0~PA~Y - New-Yorlc. 

Mii~terek Bankalar 

B:ı nque Fr:ı.nç:ı.tsP. et !tallenne pour l'ame 
ıique d•; c;ıır , Parb. 
Ar~an'lnde : Buen<>&-Alre.s, Rosarlo d • 

.Sant& M 
P.HESTLY/ ,aa : Sao-Paulo ve ba~lıca tehlr 

lt-r1'1de fUbeler. 

CHİLİ'de · Santıaıro. Valparal'lo. 
r;QLOM.Bi.•.'da : Bogota, Barranqu1lla, Me 

de lUn. 
URUGUA Y'dıt. : Monte'Yideo. 
ıs \NC' f·ELL.~ SVIZZERA İTALİANA: 
Lu~r.n'l, Beilınz0na, Chlasso, Locarno. 
?urlch, M .. ndrısto. 

K\~CA U!'tıiGARO - İTAI.İAN . .t S. A. 

ı ~tte 'fe ba$lı.:a ~hlrlerde Şubeler: 
\.\.RVA'I':"KA BM.~ D. D. 

Za~Tel-, Swıalı:. 

K~NCA iTALİANO - Ll~lA 

ı . .:ına <Perou) da başlıca Şehirlerde Şube· 
ler: 

lt.\.MCA İTALIANO - GUA.YA.QUII. 

ht.& n bal Merke-ıl: 
G:ı.lata . Voy~oJa Cadde.sl, Karaköy Palu. 

Teıeıon 44845. 

ıstanbul Rürosu: 
A:aıemcla ' Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 

Bfoyot ~:ı Rürosu: 
tst1kll'ıl Cııadesl No. 247. Telefon : 41048. 
Kasalar ıran: İtalya Ye Macaristan lçln 

,e Tourlstıque çeltlerl '" B. C. l. TRA VEL
LXR'S çellert. 

······························································ 

ilan Taritemiz 
Tek sütun aantlml 
·························· 

Birinci sah:le 
Ikinci •ahife 
Uçüncü sahile 
Dördüncü aahife 
Iç ıahilel~r 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktardel UAn yaptıracakl9r 

ayrıca tenzua ~.ı tarıtemlzden Jstifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa il~nlar için ayrı bit· tarlle derplş 
edilmiştir. 

Son Po.sta'nın ticari ll§.nlarına ald 
Işler için tu adrese müracaat ed!l
melldir. 

ilancdok Kollf'ktif Şirkett 
Kahramanıade Han 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAIIİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hasta :ıklara tutulmamak için sağlığımzı BİOGENİNE kan ve derman haplarıle 
sigortalayınız. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kı.ıvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadı.r. --------- . 
BİOGENİ.NE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizli~i giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldürür. 

Tatlı bi; iştiha temin eder. Sinir ve adaJeleri sağlamlaştırır. Zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en 

-----------------------------birinci devasıdır. 

BİOGENİ.NE; kullananlar katiytn kardan, kıştan, soğuktan ve havaların de~işmcsinden müteessir olmazlar. Çünkü 

vücudü her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, n~zle, enfloenza, sıt
ma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından 
üstün çocuklar yalnız sabah, ak~am birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir 

misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

,--------------------------~---~-ValnlZ zamandan tasarruf deği:; ••• 

Bütü ı yüksek evsah nefsinde topl"~mış 

p A 
N~FİS ÇORBALIK S_BZE KOMPR~MELERl . ueri 

keseniz içın de e'l e.vcr c:;lı lur gHLı hlH .:-~11sı !tr. 2) Pors.yoııluk pııke 
hE"r yerde 9, ( 5) Porsiyonluk pttketleri ner yerıle 15 Kuruş. 
Bfşikt~ş ÇAPA MARKA Ta:-ihi tesisi 1918 

1 

Hersene ~ . aldığınıf'·~v.e. ·. beğendiğiniz 
·. - .. 

~ '·i SAATLİ 

Bu 

_. Maarif Duvar .:Takvimi 
.; ' . . . . .... ·. . .. 

yıl 1tdaha· rrıükemm:eı ·bir •sürette . ·.:... . 
çıktı 

. . . ~~ 

Fakat aldanmamak· ve ycrine '' ~a,ka ·ta'kvim almaina'k ıçın .. - . . ,. . . . •.... ~- ... 

. · .: ;~ ·· Maar.if . T akvimi · 
Adına bilhassa dikkat etmdidjr . ,:_ ·. 

. MAARiF Takvimındeki yazılardan. b~zılan·~ 
T akviıri~ .dair her tiirlı.i malümat. vakitler • . mevsi~ler, fırtınalar. hıtva dı:· 

~i~ml"lerı. ·güne~in burclara tahavvüllnı. 
ArabV" 1umi aylar, bayramlar, milli günler ve tatıl günleri. . 
Cünleıiri ' tarihi; Mühim dünya tarihleri: Türk tarihi ve ınkılap tarıhı· 
1- ayda lı ~Ö1ler VI' darbımest"li<"r 
36h güı~l hıkayrler vı· ı:.tılt"l<'r 366 nıaniler "" bir ~;ok liiıu rnlu , ,. 

Ln dalı hı lgiler 
Bu f'~~ı1 ·• 1' t'm~al 'u ta k vi111 ı n nıl"r kez i: İ5tanbııl MaaJi i K it ,qılı . ın • ,,d:r 
,\lcı.ınnı.• mal\ iriıı l >~ lha '' " .\f..fA HiF TAI\.V/,\1/ .1d ı n1 rlı~~.ıl ··ınıcLc!:ı 

T esviyeci, T ornacı 
F rezeci ve Demirci 

alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Um um Müdürlüğünden : .ıııı., 

Fabrlkalarunızda çalı.§tınlmak üzere iyi tesv1yeci, tornacı, frezecl ve deınlrcl .ı\11_, 
caktır. İ.'lteklllerin 1mtlhanl&rı yaptlmalı: üzere Kırıkkale Gurup müdürlül~atl•t1 
ra, İzmir ve Zeytinburnu sUlh tabrlkalarımız müdürlüklerinden blr1ne ın ı061'' 

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

163 nnelik bir Ttirk Ticareth'lneai olan ·---~-1 

H • 
1· c 

Bütün mamulatının nefuetiyle dünyanın 

ALi MUHiDDiNh·rıiiCfmBEiüB 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, 

Babaeski Belediyesinden: 
Tnt11rı Muvakkat 'fem. Alınacak malzemenin S'şd 
L. K. Lira Kuruş Cinııi Mikt ın Evs:cı!ı Ihale tar~ 1' 

1800 oo 135 ou Mazot ıu.uoo Ki. c. Y.3 2!> • 1:!- !P9 ı4 
132 00 11 40 Ta~ 400 ,. D.T.E • tıf'. 
Babaeski elektrik santl'jllhnın altı aylık ihtiyacı olan yukarıda miktarı ve tf~ ~ 

zılı roazot ve makine yalı lhale.si 24&0 sayılı kanun hükümlerı dalrestnde yapıliJl:, 1"" A 
on b~7 gün müddetle münakasaya n~dUmlştl!', TaUp olanlar beUl gün ve saa ~ 
dlyede müteşekkil encümene müracaat etmeleri y., bu iş için istenen temınat ~ı~",, 
Belediyemiz veznesine yatırıld.ltlna daır makbuz veya hükfıınetçe tanınrn~ fl 
mektubu ne teklif melı:tublannı saat ıs çe kaacll' Encümene vermit bulunmal lt' 
saatten sonra vakl teklifler kabul edUmıyecektlr eııı',ıı6 

Fazlıı malümat almak tstlyenler Babaeski Belediyesi Riya.3etıne müracaat 
ler. c10388• 

BAŞ DİŞ, a~rılrırını, RO .'~lAflZ~,l 
aancılırım. SINIR rahatsıılıklarııJI 

DERHAL geçirir. rı• 
(JRlP, NEZLE ve SOÖUK ALOINJ,IGl 

karşı mQesair illçtır. 

al iJ.IC• 
Icabında gOnde ı - 3 kaşe 1 

Her eczanede bulunur. . dif• 
Sıhhat V ekaletinin ruhsatını h•iJ 


