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HALKı N KULAGI 
HALKı N 

Sene> ıo - No. 3305 
Yazı işleri telefonu: 20203 

B ba~ınd!_ hicreti başladı 
erimin e •1 Almangan mn e yapılan hicret 

etmiye bın l Sovyetlerden endişe r Finı· d" a! amasına at/ ediliyor 

1 
an ıya, Rus . 

fakat askeri yay~ hır heyet yolluyor, 
~ kat'i tavızlerde bulunmayr-
B ... surette redd d k . ._ C'rlın 9 (AA) - 8 ece .-.·,.:·ı; 4 
F'uhrerin . ·. - Resrni tebliğ: • . ' 

tUkta b h' Ra)ı~tag'dakı sövıca·-· val ve emlakin kı ı 
?lı.Ub a ıs mevzuu cdılm· ıgı nu- tc alınarak ·mübai"l ye ai 
llüın ndC'lesi rnrsele in. .. ı olan ahali hazırlanmasını ·fuıhdaf ı kt~.ı 

:Ya Est ın muzakere . Al ı • • c n.ıır. 
tasınJ~ bas~~~~~t;~tonya hiıkfımc~~ri a: :r ~~ • H2!iget adı 

Bu muzakerelcır. e 7'" 9 ( - st) - Baltık mem 
( evanu 3 Wıcü sayfada) -----

SAI~I 1 O BiRİNCİTF~RİN 1939 

Almanya hr.tta 
bolşevikliği dahi 

kabul edecekmiş! 
Stokholm, 9 ( .A.A.) -

Svenska Dagbladet gaz:etesi
nin Berlin muhabiri yazıyor: 

Almanya, harb müddetince 
Ruıyanın müzahereti kendiıi
ne elzem olduğa için, Sov yel
lere Avrupamn ~imalinde tam 
serbesti vermcge karar ver
miıtir. 

Sovyet yayılması lsvcçten 
üs olarak K.ar/:;krona limunı 
ile Gotland adasını istemeğe 
kadar varsa bile, Almanya 
buna mani olmak için lıiçbir 
fCY yapmıyacaktır. 

Hatta harf, dcvcım clfiği 
takdirde, ,ı\lmaı•ya her:dis:nin 
bolşeviklefmeı;ini dalıi. kabul 
ecl ecektir. 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

1 r~•H-•••••H•••-•-••••••••••H••••••-••••••-••-•H••-••••••-•H••-••••••••••.,••••••••H•HH•••H•••"\ 

ıtalyan gazetelerinde 
Sovyet Rusya 

aleyhinde neşriyat 
Londra 9 (Röyter) - Libya umum valisi Mareşal Balbo'nun gazetesi o

lan cKoriere Padano> bugiln neşrettiği bir makalede, bolşevizme karşı 
şiddetle hücum etmektedir. 
Ge.zete diyor ki: cFaşistler, antikomfinist olarak doğmuşlardır ve anliko- İ 

münist olarak -da öleceklerdrr. Medeniyet ve insaniyet tarihinin en kara ıl 
i lekesini ıteşkil eden komünizm afetine karşı hiçbir sempatimiz olamaz.~ • 
i Ayni makalede, Sovyet ricali hakkında ıitayişkar bir yazı nef- f 
1 retmiı olan bir ltalyan mecmuası ela ıidcletle tenkid edilmektedir. ! 
'--OOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO __ , __ OOO'OO ____ ooooooooo-000000000-00--00 __ J 

• 
Alman-lngiliz deniz 
ve hava kuvvetleri 

arasında muharebeler 
dün bir Alman E'ransızlar 

deniz al tısını batırdılar 
lngiliz filosu, Alman deniz filosunu Norveç sahillerinde 

harbe icbar etmek istedi, fakat 
Alman gemileri karanlıktan istifade ederek kaçtıla1 

Telgrafların da biı<iirdik1cri veçhile Fran 
sada bir Le1ı ve bir de Çek ordusu teş -
kil edilmcktedır. Resimler bu h.ustı taki 
faaliyetten iki intıbaı tesbit ediyor. Bi -
rinde Çek sef arethanesinin önünde asker 
yazılmak için bekleşenleri, diğeri de Leh 
ordusuna kaydedilen Lehlileri gösteriyor. 

Londr~, 9 (A.A.) - Am\rıı.llık tıı.rafından' ello.su cereyan ederken bir Alman ta.yyarcsı 
te~llğ. edılmiştlr: daha zuhur ederek mfıcıı.dcleyc iştirak ct-

Ingıllz keşif tayyareleri, Alman deniz fl- mlştir. Bunun üzerine iki küçük İnglllz tny-
ıo.sunun Norveç cenubu gnrb1si 1stıknmetln- · 
de yol nlmaktıı. old:ığunu, dün öğleden sonra yarcsl dn~a '('eyda olmuş ve falklyct IngUl:ı-
h

-""'er vermişlerdir. Kuvvetl 1 \ h Icrc geçmı.ştir. Neticede Alman tayyarelerln-
uıu er.m z, arb nÇ- d b' ı d i dil · "i" d nya tesebblis etmişlerse d dil k en .r en ~ şmuş, " ı;erl e suratıe u-

m lık•nn. istHıı.de Cd"'rP.· k e tşman .n- ı zıı.klaşmıştır. Ingillz tayyarelerıne birçok mer 
rıın .... w ,;;. açmış ır. Bugtın, u be , , · ~imal denizinin şimali ark t k ı m er isa t etmiş .s~ dı.: t..1yyarclcr clddı ha
., ş .ı mm n n.sındn, s:ıra uğramamıştır. Ing!ll7.lcr tıı.r::ı.fınd:ın 1n-
Aiman bombnrdım.ın tayyarelerıl~ lnclllz 1 t kt -·· ı l sanca zay a yo u •. 
kruvazor er ve muhrlbleri arasınaa mü-
kerrer çarpışmalar olmuştur. lnglllz gemile. 
rinden hiç birisi h'lsnn uğramamıştır. Düş
manın zayiatı ma!Om değıldlr. 

Şimal den"zi üstündeki 
hava muharebesi 

Almnnlar küçük mi !etlerin 
bitaraflığını asla ihlal etmiyecekler 

Bulin 9 (A.A ) - Almanların Luk -
semb~ırg'u işgal et mel rı cndışcsıni go .
teret. bir Paris gazete.inın askeri maka-

Londrn, 9 CA.A.l - İstihbarat nez.ıreti şl- lesinden bahseden Völkischer Bcobach -
mal denizi uzer1nde vukubul.:ın ş:ddctlı mu- ter gazetesi, Alm:ınyanın küçiık bir mil
hare~ hakkında iltlrıcı blr tebli)t ue.şrc ~mlş- le tir bitara!1ığını nsla ihlal ctmıycccğinı, 
tir. Buyuk Alman muhnrnbe tayynıelcrının zır:ı böyle bir ihlal Almanyanın düşman
duştiriildüğ? bilahare m!.'}dana çıkmıştır. 1arına Almanyaya kaı şı taarruz cephL' -
ı.{ilçuk bir Inglhz tavynrcsin!.ı pilotu bir düş- 1 sınin g<'ni l0tilm si imkanını \ ercce~itıi 
man. deniz tayyareı;mı görerek hucum ctm!.ş ı yazmaktadır. 
tir. iki tayyare arasında bır mitralyoz di.ı- (Devan.ı 7 iııd ayfada) 



2 Sayfa 

H erg ün 
-····-

H arbe başlamak 
Ve harbi bitirmek 
_ Yaıan: Mulıfttin Birıen --diarbe ba4lam.a.t HltJerln ha.ltkı idi; 

harbdcn çıkmak ta blzlm blleceğlın!z J§

tirh Müttefik cephe, aşağı yuknrı, bu tarz
da kelimelexle böyle blr §ıar ortaya attı. Bu 
tekllde ifade edlldlği zaman, bu siyasi bir 
polemik şia.J1Jdır. Faka~. :tı~ sly:l.'3ı ~ıarın 
.lçind bir de hakikat gosterer. bir mnnn 
vardır. Bu manayı şöyle ifud ed(b :ı,rJz 1 
Harbe başlamak kolal dır; fak t, harb~ k0-
laY,:ıFJa !başlamış olanın onu ayrı koı y
lıkl nihayete erdirme.si her zaman mum
:tıln dcğildir.11 Misal. Fuh.rer.n hır kelime 
ile 'ierdlğı hntb emri derhal ytrıne get1-
rlld.. ve i\lman ordu:arı taarruza başladılar. 
Fakat, ayni Fuhrer, sulhu iade etmek mr k
&<lile - eğer son nutkile takib eyledıği ha
iıld..ld gaye ,bundan ibaretse - soyledığl bln
l€rce kelimelik sözler, harbe nıha.ıct ver
mt'ğt: klfayet etmemiştir ve donup dolaşıp 
bunların bu işe ld.fayet edcceğı dt;; çok ŞUP
belidir. Evet, harl>e gırme~ kolay, 9ok ko
lay bir şey; fakat, ondan çıkn.ak guçtur, 
çok guçl 

Her harb, bilhassa 914 ve 93J harb!e.rl g1-
l>i, buyuk çapta, en büyüıt çapta milletıcrl 
lıirbırlerinin ustune a:.an bir harb, ilk top 

Be.51, 1.§itildl~ saniyeden ltlbaren derhal, 
dunyanm kuvvet muvazeneleri arasında blr 
bıhlla.J devn açar. Bir buyu.!t kuvvetin diğer 
l>uyük kuvvet uzerine saldırması hadisesi, 
derhal, enternasyonal alem pıuvazenesinde 

~u 1k1 kuvvoUn birbirlerluc karşı haız olduk
ları imha kudretle..-1 nlsbet.incc bir kuvvet 
l>oşluğu vucude getırlr. Bu bo.şluk, tıpkı ha
va glrdabları, su iirdab1an gibi, butün kuv
vetler! kendi üzerine doğra çeker, boşlu~un 
dolma merkezi etratındcı. kuvvetlerin, zama
ınna ve iıtne göre, az veya çok suratle duş
mcsinl mucib olur. Bey:ıelmllru hayatın sl-
1asi ve askeri fırtınaları, 1şt~ bu kuvvet glr
dablan halinde tezahür e<ler. 

Almanya ile Fransa ve İngiltere nrruıında 
tıaş.Jıyan ve devam etme alfımetlerl gosLeren 
tıu muharebe, Avrupanın merkez ve gnrbın
dn uç büyük kuvvet.in bl.rblrin1 mahvetnıeğe 
•mutevecclh bir hareket içine duşmesinl intaç 
etti. Bu hareket, böyle devam ettikç", muha
rebenin haricinde kalan kuvvetler, otc ta
rafta birbirini yiycıı kuvvetlerin müşterek 

ölçulerlne tabi olan b!r nl.Bbet içinde, müte
madiyen artacaktır. Mesela Rusyayı ele alımı 
itnlyayn bakınız, İspanyayı gözden geçirln!z, 
bu li1crenln tezahürlerini derhal gBrürsünüı. 
Bugün, Rusya, düne nazaran ço': kuvvetll
dlr. Çünkü, dün ~nun kuvvetine kar~ı ica
bında kendi kuvvetlerini blr araya getirmek 
smeUle mukabeleye kadir üç büyük A\Tupa 
kuvveti daha vardı. Halbuki, bugün bu üç 
kuvvet birbirini yemekle meşgul oldukları 

için, onların bu yeme ve aşınma kuvvetler! 
nlsbetınde Rusya dahn sağlam, do.ha büyük 
bir kuvvet haline ıelmiştlr. 

* Çok muhtemel rörundüğü veçhUe, farze-
delim k1, yıı.nn Rusyıı da bunlara karısm11 

ol.sun Ç11nkü hıı.rb, kuvveUer nrasınria Msıl 
olan bir boşluktan doğmuş, seri ve cehenne-
mi dönüşlü ate,,ten bir glrdnbdır; onun, ken
disine doğru müthiş bir çekme kuvveti va::
dır. Bn, öy!e tllsımlı, m1knatL~lı bl:: çekme 
kudretidir k1 hiçbir mlll~t. yakasını onun te-
111r1ne kaptırmaktan kurtulamaz. Bu mıkna
tıs!ı girdab cazl~.!1. bugün Rwyayı, yann 
da İtalyayı kendi üzerine pek kolay çekebl-
11r. Yeni yeni kuneUerin karışmasUe buyü
yen ve kuvvetlenen hareketin çekme kuvııe
t1 de mütemadiy~n artar. Bu artan cazlbe
nln te.sırlnden kurıuımak güçtür. Fizik hll.
dlselerlnde olduğu gıbi, bu siyası, ıçtlmat ve 
mllli kuvvetler uhasmda da harbe iştirak 

ettlltQe boş bıraktıRı yexlnden dolayı girda
ba yeni bir .silrat veren her unsur diğer bir 
unsuru da beraber sürükleyecektir. Bundan 
dolayı harbe ne zaman girdiğimiz! veya gl
reoeğbnlzl pekllA takdir edeblldi~lmlz halde 
ondan ne zam.an çıkacağımw tayine nmk
tedlr olamayız. 

Bu bakımdan, İngiliz - Fransız cephesinin 
ortaya atmış oldu~n şıar doğrudur. Bu şıa

nn btı tanda anlqılması lbım gelen haki
kate bakarak .,una da hükmedebiliriz k1 e
ter, hareket, henfiz b'lşlnngıç devresinde 
durdurulamazsa onun bir müddet sonra dur
durulm~ı büsbütün güç olaca'lrnr. Rusyanm, 
İtalyanın, belki de Japonya ve Amerikanın 
blrblrlerl arkasından bu harbe girmeleri 
mümttın olabileceği gibi, irJU ufnklı bir ta
:tun d~r mUletlerln de onl1nn ~lerlnden, 
gah stırüklenerek, g~h ab1arak. blrbirlerlni 
taklb edecekleri şilphesizcllr. 

* Bu mülAhazalar do~r'!ı olduğu gibi, aşağı-
daki mfilft.hazalar da aynen doğrudur: Harb
den çabuk çıkmak, yahud ona lstediğ: zam:ın 
nihayet vermek 1Bttyen mnıe•, harbe hiç gir_ 
memlş olandır. Eğer, bir mille+ !stedlğı za
man haı:bd~ çıkmak. fikrinde f; e ona hiç 
girmemI.ş olmalıdır. Aksi takdi,.de mağlOb 
olup ez.ilmedikçe ondan kendi arztı'"ile ve ko
layca kurtulamaz. 

Fakat, bundan daha do~ru olan blr haki
kat vardır kt o da Şlldur: Boyle büyük çapta 
b1r muharebenin ve muthlş bir cazlb .. kud
retini haiz kuvvet glrdablarını:rı içinden 
mutlaka gallb çıkacak olan memleket harbe 
hiç g1nnemt.ş olandır. Filhakika bu glbt ah
'talde, harbe girenlerin sayıları çok ve bun
ların Jnı~t hac.imleri ne kadar fazla tse 
ha.rbe girmemiş olanların Jmvvet.ıerl de öte-

.ıı....--1Mı!:!i~rln:!!_erımelerl nlsbetlnde mütemadiyen 

SON POSTA 

Res imli lllakale: / 

4U küsur sene evvel A\'rupa devletleri bir Çin meselesi do-
1ayı.sile Japonyay:ı kariı müşterek cephe almışlardı. Bir ül
timatom vermişlerdi. Bu ültimatomu ıbu devletler namına 
sefirJerinin en kıdemlisi olan Alınan sefiri yazmış ve Japon 
hukfıınetinl? bizzat vernüşti. 1914 yılında Japonya Almanya
ya harb illin ettiği z&mnn kendisine Almanyamn senelerce 
evvel vermiş olduğu ültimatomu çıkardı, aynen kopya c>tti 
ve yalnız bır tek kelimesini değiştirerek Alman sefirine 
vereli. 

rarihten bir yaprak .. 

.. ·ı ,, 1 . .,, 
l • 1 ( 

I ... 

ıııı:= 

= 

•• # 1 
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l918 yılından sonra yazılmış olan Alman tarihlerinde hü -
lasatrn şu mütalea vardır: 

- cAlmanyanın doğrudan doğruya menfaattar olmadığı 
bir mes('le için yapılan müşterek bir teşebbüste ilk plfına geç
mesi, önayak olması büyük bir hata idi. Diğer devletleri göl
gede bırakarak Japon kinini doğrudan doğruya Almanyanın 
ıuzerme çekti, bu hareketin neticesi . de yıllarca sonra görül
c1ü.ı Kır. gütmek çok fe:>a bir harekettir. Fakat kini doğura
cak teşebbüslerde bulunmak da hareketlerin en aptalcasıdır. 

' 
Birinci teşrin 1 Uı 

Sözün kısası 

Yola getirilmesi istenen 
Türk matbuatı 

I!. Ekrem Talu 

., 

~ aman zaman fazla şaklıyan çizme 

~ rnahmuzlarının altında ekseriya 

kendi kanaatinin hilafında neşriyatta 
bulunmıya alışmış yabancı bir milletin 
gazeteleri son günlerde bize de dil uzatıp 
Türk gazetelerinin yola getirilmesini is
tediler. 

İstiyenin bir yüzü, vermiyenin iki yj
zü kara derler .. bu eski Türk söz temsili 
burada bahis mevzuu olamaz. Onlar, 
böyle bir dilekte bulunabilirler. Bizler 
ise bu dileği, onların anladıkları şekilde 

yerine getirmemekle bilakis, yüzümüzün 
aklığından hiç bir şey kaybetmeyiz. 

Avrupanın keşmekeş içerisinde bulun
duğu şu sırada, dünya matbuatınu} arzey
kdiği manzaraya bakarak biz halimize 
hamdediyoruz. 

Türkiye Cümhuriyetinin hakimiyeti 
altrnda bulunan bölgelerde kaç gazete 
~ıkıyorsa, her birinin birleştiği nokta 
vatanın yüksek menafii ve onun icabla • 
rından ibarettir. İçimizde yabancı men· 
menfeatlere satılmış ne de bulanık suda 
balık avlamayı kendine gaye edinmiş teJc 
bir fP.rd yoktur. 

İnkilfıbımızın ideolojisine tamamile 
uygun bulunan şuur ve vicdanlarmızın 
hükümleri dairesinde sonsuz kelam hür· 
riyetine malikiz. Ve en hür memleket· 
lerin gazeteleri sansürden geçmeden ilan 

Eshi model bisikletlerır························ ·· .. ·······················-·°"ı Mashe/I p rojektörler oahi neşredemiyorlarken, oiz bu gibi ka-

Gene meydana çık tı ı=:.: HergUn bı·r fıkra ~:: Ve kadın şaphaları yıdlardan azadcyiz ... 
Biz. ihtarına maruz bulunduğumuz 

fi mesleJctaşlarm tevehhüm ettikleri gibi fllJ J I Makamı takdirde l .,p. yoldan çıkmış, başı boş ve başıbozuk bir 
j ~ İ : Kendisıne kerata denilen bir adam l ·natbuat değiliz. Bizim milli, çok yüksel< 

·~· kerata diyeni dava ediyordu. 1ı1üd - i ·r terbiyemiz, fıtri vekarımız ve bu şey· 
deaaleyh avukatı mahkemede mü.da· 1 >re destek olan sonsuz vatan aşkımız 
faasını yaptı: vardır. Bunun haricinde hiç bir tesir ta-

- Miivekkilimin kerata dediğini nımaz, hiç bir tesirin altında kalmayız. ' 
inkar etmiyoruz. Fakat müvekkilim Onların istedikleri yola, başkaları da 
bu kelimeyi tahkir makamında kul- bizi getirmiye az çalışmadılar. Fakat 
lanmamış, bildkis btı kelime ile müd- mim ve vatani bahislerde çok uysal ve 
dciye karşı olan takdirini anlatmı§- i mutedil olan bizler, yabancı emeller, ya-
tır. Giizel yazı yazan bir iruan için E Düşmanın hava hücunı.ıuına kartı tcd- hancı menfaatler mevzuubahs olunca ço1c 
c kerata ne güzel yazı yazıyOT> iyi ~ birler alan Londra belec .:ıyesi, bütün otonıo- çetin, :ıdeta serkeş oluveririz. Bunun için
tav7a oynıyan bir insan için ckerata E blllerln mask:ell projektörler kullanmasını dir ki en büyük tazyikler önünde, Tür!.< 
iyi tavla oynuyor> denilse bu cüm • ~ cmrctmiştır. Bu projektörler, tıpkı bJzlın es- .matbuatı boyun eğmek şöyle dursun. da-Almanyada benzin sarfiyatının tahdi- i 
z,,zerdc kullanılan kerata kelimele • ~ ltl zaman lkavuklannı andırmaktadır. şln ha mütesanid, daha vatanperver, daha di, eski model bisikletlerin ihyasına sebcb • ~ 

olmuştur. Şimdi Berlin ve diğer şehir - rinden hiçbir zaman tahkir '1UinaS1 : garibi, boyle buhranıı zamanlarda blle süsle- mütecellid olarak meydana çıktı. 

d ki k 1 k b . "kl 1 çıkmaz, müvekkilim de kerata keli - E rint düşünen 808Yete kadınları, maskell oto- O vakit bu vakittir, tarihin en yu··kselc terin caddelerin e i işi i ısı et ere 
sık S1k raslanmaktadır. mesini bu tarzda kullanmıştır. mobll projektöril modeli diye yeni bir §apka şahikası Atatürkün bize çizdiği yoldan 

Yukarıdaki resimde Berlinde benzin - Hakim müddeaalcYJıin uvukatınal lcad etm~ bulunm~tadır. ayrılmadık. 
sizlik yüzünden otomobilini kullanamı - döndü: Bugün gene o yolda yürüyoruz ... 
yan bir Almanı, evlenmek üz.ere müs - - Siz ne dersiniz? Londra hastanelerinde Yarın]{i yolumuz da, gene o yol 0111-

takbel karısile birlikte, iki kişilik bisik- Mti.ddeaa1eyh avukatı ayağa kalk- radyum/ar emniyet C?ktır! 
letile evlenme dairesine giderken görü- tı· 't l Başka yol tanımıyonız .. Başka yoldan 
yorsnnuz. i. K k · · -d f d. ı a. zna a ınıyor rrı·d~_meyiz.. Ve bizi başka yola sevlc • - erata ro ıyı mu a aa e ıyor.: t°' 

: dedi. Hnrb hali dolayısile Londra hastane- c-dec>P1<. kuvvet tanımıyoruz!. 
Amerikada uyku satılıyor " _/ lPrinde ·bulunan radyu.mlar emniyet al- G G I ~ l 

'-------------- G. (_.,,/u:e111- ' L-a ıt 
d b 1·· n i Ü • d ki tına alınmıştır.. ····--· .. ---······················· ··-··········· .. ·-Gece yatağınıza gir iniz, ir tür u rBT S zerlll e Harbin ilanı gu .. nünden itibaren Lon-

.. - ü ku girmi ğa ol d.. Fraı:saya tütün nümun,eleri 
gozun ze uy yor, Ea ' s a o- Gazlar dra hastanelerinde radyum tedavisi ta -
nüyorsunuz, faydasız... b. mamen kaldırılmıştır. gönderiliyor 

Yanı!lµşınızda ibulunan telefon ma - Dünsanın en büyük şehirlerinden ı- Radyum yerine röntgen şualnr kul _ Fransadan tütünlerlmlz~ taıebler devaJJ'l 
ıdnesini açıp c Vestern Union Telegraph ri olan Parisin üzerinde ne kadar ~a.z ]anılmaktadır. etmektedir. samsun ve izınlr mıntnkaların· 
Company> yi çağınyorsunuz... bulunduğunu hiç tahmin edebilir mısı- Bugfrn İngilterenin •ınib ibulunduğu dan başka şehrimizden de muhtellf nümu· 

Kumpanya talebinizden haberdar o niz? neler gönderllmlştlr. Dün de yeniden mub-
• · · · · radyumun miktarı ancak 70 80 

lur olmaz derhal size memurlarından bi- Bakınız size anlatalım: - gram - tel!t tırmalar tarafından Fransız rejisi na-

rini gönderir. Takriben 4 dolar mukabi- Bir sene zarfında Parisin içinde ya - dırB. d 
1 

. d" t v lt d rnına nümuneler gönderilmiştir. 
,._ · B . ~ k 1 b · · .k ? 800 000 h kt u ra yum ar şım ı opragın a ın a 1 Jinde size uyku iıaçlan verır. u ılaçlar ı an emımn mı tarı -· . e o - <ıo d . l'ğ .. ül .. tü T Fransanın memleketimizden 3 mllyon k -

. . - metre erın ı e gom muş r. ay -
şunlardır: 1itr<':br. Ağır yağların mıktan 140.000 b 

1 
b d . 

1
. . ıoyu mütecaviz tütün müb:ıyaa edeceği hat-

. _ .. . . yare bom a arının u enn ığe tesır e -
Uyku veren çay, uyku temın eden ve tondur. Komurun mıktarı 2.123.000 ton- d . y. 

1 
k t d T bo kındaki haberler kuvvct.ıenmcktedlr. 

emıvecegı sanıma a ır. ayyare m 
banyoya atılacak tuzlar, kulaklarınızı tı- dur. b 1 t · ·ı t d ğ ı b·1 k 

.. . · . . .. . . k.k a arının esırı e or aya a ı a ı ece o-
kıya<'nk husum pamuklar, hususi goz - Pupıl adındakı bır muhendısın tet ı -

1 
d .. th. b. tehlik +.,.,k il 

lükler.. lerine göre bu üç maddede de kükürd an .r.a yum mu ış ır e .... :i e-
Kalaysız tencerede pişen pilav 

üç kişiyi zehirledi 
d B dd 1 d -.. . k- debıhr. Bu ticaret son aylar zar.fındn Ameri - bulunmakta ır. u ma e er exı u -

Krısımpaşada Camiikebir mahallesinde 
Alman şehirlerine atılan Kasah sokağında 34 numar ada oturan 

kad:ı heyli müşteri bulmuştur. kürd hava<la anhydrid sülfüru ve asid 
==============:::ı:::::== sülfürikc kalbolmaktadır. seyyar satıcı İdris, kardeşi Ali ve karısı 
artar. Gene bu mühendisin hesablarına gö- 10 milyon risale Rebia kalaysız tencerede pişirilen pilav-

Bugünkü glbi bir milletler harbinden kim re bfr günde Paris havasında 95 ton kii- dan zehirlenmişler, ilk tedavileri yapı .. 
galtb çıkar? Bu suale en güzel cevabı, geçen Bir Amerikalı gazeteci, İngiltere is - Jarak Beyoğlu hastanesine kaldırılmış .. gün lrad ettiği nutukla. Alman devlet relsl kürd hasıl olmaktadır. Bu 95 ton kiikürd-
verdi: cBoy~ le bir harb ancak bütün mllleUe- den 285 ton asid sülfürik çıkmaktadır. tihbarat nezaretine müracaat ederek, !ardır. ... 
rin mağlObiyetlerlle nihayet bulur!11 K•ş mevsiminde bu asidin miktan 600 İngiliz tayyarelerinin Almanyaya yağ - .... ..................................................... .. 

Biz de bu d~ru söıe şuntı ilave edelim: Bu- tonu bulmaktadır. dırdıkları on milyon risaleden bir tanesi- T A K V 1 M 

BİRİNCİTEŞRİN 
günkü muharebenin sonunda galıb olacak Paristeki abidelerin taşlarında görü - nin kopyasını istemiş, kendisine, bu ri
mlllet, ancak bu harbe t.ştırak etmemiş bu- len zamansız aşınmalar ve _.ğaçlardaki salenin verilemiyeceğini; zira clbu rlsa -
Junandırl 

1 tD kuruluklar hep bu asidden ileri gelmek- lelerde düşmanın eline geçebilecek ma - Rumt ııeııo 
t.Jluhitf.in L{}İ.1!9~"' t~dir. lUmat bulunduğu. bildirilırliştir. llı65 10 Arabi aeııo 

1858 

IS TE R I N A N , IS T E R I N A NMA I 

Bir okuyucumuzdan F.U mektubu aldık: 

- cDiın akşam Beyoğlu caddesinin sol tarafından yavaş 

yavaş Taksıme doğru gidiyordum. Gözüm oldukça meşhur bir 

pastacmın camekftnınr. ilii!i. Güzel bir tabak, içinde şeklen 

çok nefis görünen bir dl7J pasta, etrafta da bir sıra karınca .• 

Yürümeğe devam eWm. ayni manzara bu defa da bir lo
kantanın camekanında gözüme ilişti. Birkaç gün evvel Maç
ka semtinin sinek, sivri.c;inek ve karınca hücumuna uğradı -
ğım yazmıştınız, kendi gözlerimle gördüğüm manzaradan 
sonra be'l inanıyorum ki, bahsettiğinb hücum kolu Maçkaya 
inhisar etmemiştir, ıaşağıya doğru inmektedlr.ıo 

1 STER I NAN, i STER INANMAI 
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,20 Biriııcitcşrin Sayfa S 

ismet lnönü 
ve lstanbulun 

kurtuluş yıldönümü 

Baltık memleketlerindeki Almanyada dahill 
Almanların ku·· tle emniyeti temin için Bay lbmhlm KemM na,ın. ... 

İst.anbulun kurtuluş yıldönilmü müna
sebetlle MUU Şefe ve di~er büyüklerimi
ze çekilen telgraflara şu cevablıır gel • Tereddüdlü vaziyet 
miştir: Yazan: Sellm Ragıp Eme, 

h 1
. yeni tedbirler c. H. P. Vilayet İdare Ileyeti Reisi B undan birkaç gün evvel Btefanl ajan-

a inde b 
• b ı C: Asil duygularınıza teşekkür ederim. sı kısa blr tı:1blığ n~rettı ve bu su _ 

ıcr aş adı 
Ko~enhag 9 (A.A.) - -R~u.ter- . Güzel İstnnbulun kurtuluş bayramını sa- retle İtalyanın vazıyetıni blr mlktnr daha 

. 

, B muNhııatbıı?rnı·nale Tgıo: dreen, dcehaglkaı.eı· tsetih?ınbaınrat Bseeır·lvını· _ yın İstanbul hıılkınıı. kutlar, refah ve sa- aydınlatmış oldu. Bu tebllğe göre Mussollni-• adetler dilerim. nln yeni bir sulh pl!i.nını tetkik ettlğl haberi 

lcketler' ( <l§tarafı ı inci scı fr,dcı \ • si. ismi altında yeni bir Nazi teşkilatı ismet yalandır ve İtalya, vaziyeti hazıra dııhlllnde 
Yaya d'~nde sakin Alınanı y ) Lıtvanya ise, her türlü kombinezon - kun:lmuştur. Bu teşkilat hususi kanun - * her hangi yeni bir t<>..şebbüsc girlşmiyecektlr. 
kafile ~nn:_clcri kararlaşt ar;;: Alman - dan uzak kalmak ve kat'i bir bitaraflık larh Gestapo şeflerinin idaresinde da - c: i.stanbulun kurtuluşunun 16 cı yıl- Demek oluyor ki Stefnni ajansının tebliği. 
tir. ugun Letonyadanır~ 1ı ve ıl~ muhafaza etmek emelindedir. hilde:i<i düşmanları aramakla meşgul o - dönümü münasebet.ile çekilen tebrik te- bundnn bir muddet evvel İtalya hnrlclye na-

Leton are et etmış Finlandiya Hariciye Nannnın lacaktı~. . • . . llne :teşekkür eder. bu mcs'ud gün vesi- zırının Berllnde Alman hariciye nazırile 
vanylld Yada ~O, Estonyad . Yem teşkılatın başına tayın edılcn Jestle ben de slzl ku~arım. yapmış olduğu mülakatın beynelmilel mat -
laşılma~t 50 bın Alman b ~ 80 v._e Lıt beyanatı Heyderik, bu tedbirin Almanyanm em - n. I\I. M. Rebi bunttn meydan verdiği muhtelif tahmin ve 

Ru.syadaadkır1• • u undugu an - . s. tokholrn 
9

. (A.A.) _ Finlandiya ha- n~y~ti .içi.n y.en.i bir garanti teşkil edece- l\l. A. Renda faraziyelere son çekm!ş oluyor. Maamafih 

k 
Al ~ı b ld t * vaziyetin gene karanlıkta kalan bir tarafı 

na hnin d" ... manlann da a rıcıye nazın lsveç matbuat mümessil - r. nı ı ırmış ır. Peşt d uşunüldü~~ b na vataiıa 
1 1 

d·~· b ---------- c: Istıınbul ku?"tuluşunun yıldönümü vardır: O da Kont Ciano ile fon Rlbbentrop 
~ e en alına f>"' ildirilmektedir ~r IlP ver ı,.ı eyanatta cFinlandiya, ha E d • 1 arasında Berllnde cereyan eden milzakerele-
er bir haberen ".~ teeyyüd etmiyen di~ lıhazırd?·. bütü? şimal meı_nleketl.eri tara rzurum emıryo unun münasebetlle ordu ve hakkımda gösteri- rln mevzuu. M:ıamafıh bu müzakerelerden 

~ub~ şarki Av gore tle, Almanya ce - fıntlan ılan edılmiş olan sıyasi bıtaraflık len sevgilere teşck:t.ürlerımi sunarım. kat'i bir netıcenln çıkmıyaca~ı. çıkamıyacağı 
L m.ılvon Alın:upada meskun takrib sahasmı muhafaza etmektedir> demiş ve aç 1 ası"'da b"ır mecl"ıs Genel Kurmay Başkanı evvelden malüm idi. Çünkü Kont Clano bu 
~h!stana nak/1.". Çeko Slovakya ~n ezcümle şu sözleri HA.ve etmiştir: 1 m U . l\lareşal hususta MussoUninln rey ve miltaleasını al-

g zh mü~akerei ıçın Balkan devletleri! e cFinlandiya Rusyanın, diplomasi u - h • d b 1 k Fcni Çakmak mak zaruretinde bulunuyordu. Kont Clnno 
Alınanya k er yapmaktadır. e sulii ile müzakerede bulunmak hususun- eyetl 8 U unaca * 1 Mussolini ile görüştükten ve Berlin mülfl -

ZU altına Rh~· daşlarının Sovyet "f daki arzusunu tabiatile kabul etmek mev c. Kurtuluşlarının ır. cı yıldönümUnü katlan hnkkında kendisine izahat verdlk -
lerinde kalrn ış o~an Baltık n~ ku - kiinde idi. Fakat, müzakere edilecek me Ankara 9 (Hususi) Erzu _ kutlayan İstan'Julluların CUmhurlye- ten sonra Stefnni ajansının tebllğlnln neş-

Frans asını ısteınemekt~d~m e et- selelE>r hakkında hiçbir sarahat mevcud rum demiryolunun açılma mera _ tin feyizleri içinde da\m:ı mes·ud olma- redllmiş olduğuna bakılacak olursn bu teb-
ız gaz t 1 "' ır. de~·'d' B 1 1 1 1 Jarını diler. Partll!.l arkıı.daşlan:ı bu ve- . e e erinı·n h c:;lı ~r. u mese e er ne o ursa o sun, siminde Büyu'·k Millet Meclisini temsi - llğ, Italyanın bugftnkU statik ve ıntızarklr Parıs 9 rnutnle I FinlA-~· · a lb"t _,.... k -ı.. d' sile ne de gösterıHkleri samimi duygulft'I'a • (A.A) a an nıu..ııya sıyas ı arc~uı scı:ııasın a len bulunacak heyet azalan ·bugün kur'a vaziyetini tns'iir ve ifade ediyor, demektir. 

1~1• Alnıanyay; b; Bugünkü Paris gazete- kalacıktır.:. ile SP.Çilmişlerdir içten :teşekkürlerimi sunarım. Bu münasebetle şu noktayı kaydetmek ırı-
let eınpeı-yaıızrnın·.t endi.şeye düşüren Sov İsveç matbuatına göre, Finlandiya, Heyette .Sadeddin (htanbul) Cevd(:t c. llfü!.~ı~':::~n::.::terl zımdır kl bu hal, beynelmilel siyasi mahfel-
Ordr~ gazc~ını:ı en bahsetmektedir. - mutlak surette bitaraf olan siyasetine Kerim (Sinob) Yahya Kemal '<Tekir _ Dr. Fikri Tuzer Ier için yeni bir unsur meydana getirmiş oı-

kfı~to~yada bulu~a:er~~~a~ diy(ır ki. f.'u1'alif her türlü dikteyi reddedecek - dağ), Stamat (Eskişehir), Ben al (İzmir), muyor. Sadece, malum olun bir vaziyet t-Oyid 
Berıın al~n<le Alnı.lnyay.ı utun Alrnanlann ır. Hayreddin (Balıkesir)' Refik İnce (Ma - etmiş oluyor. Fakat b!ınun manası, İtalya -
lUtıcrı hukftıneu tarnfınd hicret etmesı için Heyet hareket etti nisa) dahil bulunmaktadırlar. D b• b kk 1 nın, bir an evvel bugıinkü harbe blr nihayet 
lsbat ~ SoVyctıercte!"l tından verııen emir . . . • . Bun<lan başka Erzincan, iEnzurum, ün gece lf a a vcrllmesine taraftar olmadığı manasına ge-
ın k er. Hltıcr 

0
_ işeye başladığını Helsınkı 9 (A.A.) - Fınlandıyanm Kars Gümüşanc ve Trabzon meb'usları lemez. Yalnız, tarzı hareketi ile göstermek 

e için ı t ' ""'vıctıe"e k Stokhol 1 isi p 'k' ı ,..ır k h ' ..., ı b" k d '"'hdlıı.l b ı· Un k dl t f dn b .. re<ld z ırablı llll\ :ırşı koyabl!- ı.. m e Ç aası ıv ıvıOS ovaya a- da merasime istirak edeceklerdir. güze ır a ını ...,.,.,. 6 şey, ug ın • ·en ara ın n oy-
dını tıd etınıyor. Rov ellyat • .ır yapmakla te- rek:t etmiştir. Cümhurrcisinin ba.şy'<l - ---~------- Çlr8 1 . le blr sulh teşebbüsüne miıs:ıld olmadığına 
Yn 1 muarnı11c ile ba .. [Ctlcrl" karşılıklı yar v.erı albay Passanen ve hariciye nezare- Varşovada son 1 d işaret eylemektir. 
kil ~e LetonYaya Alm anını'> bunınan F.ııton: tı kalem amirlerinden Mykopp kendisi- 6 yer"ın en yara a 1 Kaldı kt Kont Clanonun Almanyaya ha .-
k(t lr devll't nazarı 1~nv nııı artık ınüstn- ne refakat etmektedir. reketlnden evvel İngiltere lle Fransa hilkQ -

r kararın .sab n bakmadır. d S l . . muhasa a gunlerı· metıerl italyayn ''erdikleri blr notn ue, ma-
tcıft.~ dU.,rne~e i~~~~vor. B<llkanıaı: daa ~=:~ ovyet er neler ıstıyecekler? . r Kendisi de kaçarken düştü, lfim olnn hattı hareke!lerınl değiştirecek ye-
Baltfı mıı;tır. . Amsterdam 9 (A.A.) Gaz.eteler 1 • 

1
. ? nl unsurları havi bir teklif yapılmadığı tak-

memle1<etlerinde . Fınia,diya ile Sovyetler arasında dip - fl"'SI geçmış 1 ayni bıçakla can verdi dirde her türlü •.eşebbüsten tevakki olunma-
. Ulndra 9 vaz yet l~~atik müzakerelerin başladığını bil -

1 sını lltlınas etmiş idıler. Demek ki İtalya, bu 
lığıle Finilind~USusi) - SovyC'tl . dırıyorlar. Cenevre, 9 (A.A.) - Dün Varşovadan gc- Dün geoe saat 22 de Beyoğlunda Ağahn- devletlerin kararlarını değiştıreblleceğtnden 
lan müı.akere{:: arasında yapılae:akBır- Gazeteler münhasıran ticari müzakere len bazı kimseler şunları söylemişlerdir: mamında suterazisl sokağında blr klşinln emin olmadığı lr.lndir ki kendisJnden bek -
evvel başlamı ın~ Per embe .. .. 0 - ler mevzuu bahsolduğunu yazmakla be· Varşova tamamlle harab olmuştur. Muhn- ölümü. diğer birinin de ağır surette yaralnn- lenmiş olan te.şebbüsü yapmamıştır. Man -
. Bu rnüzak/afagı anlaşılrnaft1~unden rabt"r Finlandiya hükumetinin asktri saranın son haftası pek müt!liş olmuştur. maslle neticelenen bir facia olmuştur. maflh İngiltere hükftmetini:ı henüz resmt 

sU edncek ol re erde Finlandi a ır. tedbirler aldığını da kaydetmektedir - Almanlar şehre glrdı~i zaman blrço!c kimse- Gece geç vakit aldığımız malQmatn göre kararını vermemiş olmasına bakılacak olur
ya elcisi Pas~~ ~tokholmdaki Y~'f teıı:- ler. ıer birkaç gündenbıırl nğızumn:ı bır dumla Mdlse şudur. sa Hltıerin sulh teklifine verilecek cevab 
kovava harek t evı, ancak yar ~ndı- . H~t Volke gazetesinin Stokholm'da - .su koymamışlardı. Çünku su tesisatı tama- Firuzağnda blr bakkal dükkanında çırak- elfm tetkik olunmaıtt!ldır. 

lvruuıkc-r 
1 

e. edecektir. ın os - ki muhabirinr ,göre Sovyetler Birliği Fin mile harab olmu.ştu. Binlerce kişi mahzen- lık eden Haralambos lsmlnd.a blr dellkanlı Bu arada geçen zamana bnknrak bu ce-
~ci1Y_c na7.:ı~ıc~~r.a':lZ7.adt Finlılndiya h ld~ndiyadan Aaland' adalarının, FinJan - lerde ateş ve ışık yakmadan yuşamaktn idi- uzun müddettenberl Olga isminde 25-30 yaş- vnbın müsbet olabHeceğlnl sanmak bir hata 

n °ndiyn hüku 11~ ?n yapıl a - ~vamn batı cenubunda bulunan ve oü- ler. ıarında, gu:rel bir kndıa'l tutkundur. Fakat olur. Fakat bu cevab, görünüşe nazaran 
tı hareket takib metının azimktı.;\~~~ı, tun memleketin en büyük serbest lima- bütün uğro.şmalarınn rağmen kadını kenc!l- kat'i blr red mnhlye•ını de hniz bulunmıya.. 
lnnk~adır. edeceğine delil ır hat n~. olon Hagö limanının ve Finlandiya • ngı• lterede ne celbedemcmlştlr. A1eko isminde bir gar- caktır. Demek ki mıiz:ı.kcre kapıları henuz 

1 
~ı~hakikıı Va . sayıl - ~o:fezindeki Holland adasının terkıni sonun karısı olan Olg:ı. Haralanıbosa hlç yüz kapanmış de*lldlr ve bu vnz(yelten yeni yc-

e ÇlSi, Mosko Ş~tctndaki 't:\:_

1
A ıstıyecektir. • k 1.. vermeml.ş, yolunun üstünde bekllyen deli- nl şeyler beklenebilir. 

Ve siv • va gc)ri;..._ ı . IJ."U} andiy vesı a, usu u < f7) G i ası rnahiy tt -...,.,uıe erınin ikt ~ Estonyaya airen kızılordu kanlıya daima soğuk ,.e yabancı dnrmtıştur. Jal/11ı. l/Cacnı't C....A11~ç 
Yer ııske • e e olacağ 1sadı &- Dün gece de suterezlsi sokağındnn geçer- " nı sôvlc :ı tavizlerde b t 1• fakat kat- kuvvetleri Londra, 9 <A.A.) - Hükumet vesika usu- ken gene Haralambosl.ı karşılaşan Olga ............................................................ -
Di~ mıştfr. u unulınıyaca~ Iüne tllbi tutulan bazı yiyece~ maddelerin- R Almanyaya 

reler ~r taraftan M "' ı;ı- ~~penhag 9 (A.A.) -. :ı:olitiken gaze- den ba~ka ingllteronın erzak .. ihtiyacını te- bakkal çırağına nynl şekilde mukabele et- usya 
Sovvetapın~kta olan oikt· otvada InÜzake - tesır.ın Stok~olrn muhaıbırı Sovyet kıt : mln için lüzum gorcceği bütun wdblrlerl mlş, b\lllun üzerine Haralambo.s kadına sal-
ra bu .. teklıflerine ıtva_nya heyeti d alarmın bugun veya yarın Estonyaya gı sonbahardan itibaren lttih:ız etmek ta.sav- dırmış ve bıçağını viıcudune saplamo.ğa baş.. ·ıp 1 ·ıdaı maddeler·ı 
tür Run tayyare ilmuttalı olduktan e, de.~eklerini bildirmektedir. Kızılordunun vurundadır. lamıştır. Olga çı.ğlL1'lar kopararak kanlar ' ~ 

B e Raunasa dönın -~on mufr(.'ı:eleri Marva ve Pikhova'ya gire - in.şe nezar.ctlnin bildirdiğine gore, bugün- içinde yere yuvarlandıktan sonrc. katil kaç- • b ı 
Ya kev~tin avdetin' .. uş - ceklerdir. den itibaren et, jambon, konserve, hububat mak istemiş, ft\kat o sırnda etraftan koşan vermıye aş 1 yor 
tekl.fabın.esi derhalı tmuteakıb, Lı'tva Estonya kıt'aları hadiselere mani ol - vesalr çlrtllk mahsulatı mübayaa edecek o- halkla karşılaşmıştır. Halk kendlsıni tut-ı lcr · opl n - m k · · mak ıstemLş, bunun üzerine Harıılambos e- Moskova 9 (A.A.) - Tass ajansı bildi-

S ını tetkike k anmış ve So t r a ıçın yolların uzunluğunda nöbet bek lan her şahıs hususi bir ruhsatnnme istlh- llnde bıçatp olduıtu halde karnnlık bir soka- riyor: 
Let~;::t~rr, Litvany~~lmuştur. vye ıy~e~ler:ir. s:ı.Une mecburdur. Bütün margarın ve içyağ ğa sapmış, fakat orada aya~ı blr taşa takı- Halk komiserler heyeti reisi ve hari -
laşrn ı e 'Yapını 

1 
e de Estonya . ı;ı or udan 8 bin kişi şimali gm-bl stoklnrı bu maddeleri haZll'lıyan müessese- lark düşmüş, bıçak ta. tam kalbine saplandı- ciye komiseri Molotof, dün Almanyanın 

tasa aya rnUsabih ~· 0 duklan askeri ve ~ahılınde kain Hapsalu, bin kişi Ösel a- J<ırde bu gece yarısından ltilJareıı iaşe neza- ~ı içln yere yıkılars.k anide can verml.ştlr. Moskrıvaya gönderdiği iktısad heyeti re-
VVurıundadırla ır anlaşma akdetr:1t. b:ısın~n. limanı olan Kuresaare'T..-i, dört reti tıırafındnn müsadere edllml.ştır. HMiseye derhal müddeiumumi muavinle- isi Srhunurre ile fevkalüde delege Rit-

r. c ın k1şı !3altiiskii limanını, bin kişi Dago rinden Besim el koymuş. vücudfinün 6 yerin- ter'i kabul etmiştir. 

Par .IS El . . . adasını ışgal edecektir. M ı· • dü kU h k 1 k d 'h k 
Ç ec isin n den çok ağır yaralı olan Olı;tn astaneye a - Bu onuşma esnasın a şu cı et a -

Ba v .. 1 ~ızın Fransız 1 . dırıltnUJtır. Hayatı tehU;rndedlr. rarlaştırılmıştır ld. Alman hariciye na -
Ş akılı 118 ı·kı' muh·ım SVİÇr0d8 İnf:lak nefiC0Sİ toplantısı Haralambosun OI~s.nın çocuğunun vaftiz zırı von Ribbenfrop'un son Moskova zi-

b 
babası olduğu anlaşılmıştır. yar<.'ti sırasında tesbit olunan iktısad 

Parts 9 mola.katı Jrhava olan köprU ' . . programı iki parça olarak ve serian ge-
elç~ • (A.A.) - H Bern 9 (A.A.) - Bugün Silat 16 da Salnt Ankara 9 (Hususi) - Meclis bug:.in z:rai nebat ve mahsul ıtha Ah niş bir nisbet dahilinde tahakkuk etti -

13. Behı,. E avas: Türkiye bü ük aau k toplanmıştır. Maliye Vekili Fuad Ağralı, • 1. I d 1 k? rilecektir. ll<ıı Y rıtln b Y ant.onu dahilind~ki Widman Heer- M'l hangi iman ar an yapl 3CR $ h d k l t l t k' S lcatıadye Ue iki tler-- ' ıı hafta zarfında. B. be gelen evrak arasında bulunan ve biri . ı - ıı ci _et .c arar aş ırı 1!1~ ır. ı, ov 
ar<1a bulun .. uzun ve sanıım· . rug kanalının üç koprüsünden biri beı·ha- li Miidafaa namı.:ıa ~elen ha.r~ te~hızat Ankara 9 (Hususi) -:- Yurdda yeti _ yetlPr Bırli~ı Almanyay~ ı~tıdaı mnd -

muştur. ı lnfilil.- va olmuştur. İnfiU\k neticesinde ikl asker ve lrvazımının gumruk resmı ıle saır ve~ şen nebat ve mahsullerı dışarıdan gel<?- deler vermeg7 derhal te\ essul edecek ve 

r
- ölmüştür gi ve resimlerden muaf tutulmala.rın~, dı cek her çeşid zar.arlı .böcek ve her nevi Almanya d~~lu ~usyaya vereceklerini ta-

M 
'ı 11" s . ğeri ·ae göçmenlere ve muhtaç çıftçılcre h t , k ve afetlerden korumak maksa- hakl·uk ettırmege başlıyacakt1r. 

700 bin liralı ug ay yar ı!11ı yapı . - haltıtının İstanbul, Izmir, Mersin. An -1 - f a a at Yarışlarında °'ı tohumluk vekyebm:kduk oıardak üç mi
1
tmyoan d~ a;~pılacak zirai rebat ve mahsuı it- Almanyada rusca dersler·ı 

sı hususunda hükuı:ıet;v verıl~n kredı - talya, Trabzon ve Samsun limanların - Münih 9 (A.A.) - İş cephesi direktör
nin 5 milyon lir.aya ıblagın~ aıt kanuni~- dan yapılması Vekiller Heyetince karar- Iül!ü rusca dersleri ihdas etmeğe karar 
nn ruznameye alınarak mustacelen mu- !aşmıştır. verr.:ıiştir. 
zakcre edilmelerini istemiştir. Meclis bu ............................................................................................................................ .. 

talebi tasvib ederek mazkfır kanunları 
müzakere ve kabul eylemiştir. 

Bundan sonra ruznameye dahil bazı 
maddelerin müzakereleri yapılmış. bu a
radı:ı Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Karacleniz, sorulan suallere cevablar ver
miştir. 

Meclis, gelecek hafta Pazartesiye tek
rar tl)planacaktır. 

Fransızca lstanbul gazetesi 
bir gün kapatıldı 

Anlı.ara 9 (A.A.) - Başvekalete mer
but m.ıtbuat buroou katibi umumiliğin -
den: 

t t'lnbulda munteşir fra:rısızca İstanbul 
gawt sinin 4 Tc ~inievvel ~9~~ ttı~ıhl~ 
nü<;ha!;ınd do t bır devlet reısının aılcsı 
hakkında külliyen hilafı hakikat olarak 
nc>şı:iyatta bulunduğu görı.ilmüştür. Mat 
buat kanunu hükümlerlı e temas eden bu 
yazısından dolayı mezkur gazetenin ih -
tar mahiyetinde olarak bir gün müddet
le ı:;eddine İcra V\iıilleri Heyetince ka -
rar verilmiştir. 

Sabahtan Sabaha 

Gülmek ihtiyacı 
Geçen nüyük Hnrbdcn evvel bir Amerikalı milyoner, rcfalıten, cğlrnceclen, 

zevkten usanmış, duııy:ula tadııcak haşka zevk kalmadı~ıoa incrıarak genç yaşında 
hayatına nibarct veı·mişti. O zamanın muharrirleri, doktorları, psiko.oğlnrı ba 
vak'a üzerine m:ık~ieler, kitalılar yazdılar. Hiç bir gaiiesi olmıynn zengin hı anı 
mes'ud eilecek şeylerin yer yüzümle ıneveud ·olup olmadığını münakaşa ettiler. Bir 
kısmı bunu bir sinir bulıramıı:ı vereli. Bazıları Anıerikay:ı yakışır bir e'\':centriclt6 
gibi gördüler. Cok ge~ıneden Hiıyülc Hıırb pattadı. Diiııy:ı öslc lıir gaileye düştıı 1J. 
zevke kanmak <\er, il, ze\ ke susadığı ha' de ona harı;et J;.:aldı. Bu talıu~-suriin ıılba ·et 
lnılınası bugün'•ii ıJartbr içlnlle beklenl'mcz. İnsan ruhuuun zel'"k V'! tıC!j'e He ~ır
pmm:ık ihtiy.:ıcı o ltndar arttıh halde yılL.'lr var ki bund-ın m:ıhrıımdnr .. laupo -
sant'nın hlklyclerhıdcki koylu kadmlnrın karnıl:ırmı bastır t b:ıstıra kopardıkl:ın 

şen ve ınes'ud kabk:ılıalaıın yabancısı olan nıet'lıeni)et dunya ı muhakkak ki cıa.ııa u
zun zamanlar ll'ı mnJıı ıımiyetl celı.eccktir. Gıilrnek, UZ\'İ\'Ctin hir nzı~olojlk h:ırekeU
dir td nihnmu~ '~ şmırıımıı:r. bu nkııiyonun t.eslıi ile içimizdeki n•·ıl.uı si lrnr, atar. 
Halbuki gecen Bu)uk JI:ırbl"' haslıyan Buyuk llarb ara ındaT.i ccyrek a"ıı· bu tlcvir 

fns.-ınhğını gütm·v ... , knr;ı!.larını bastıra ba hra neş'e dııvmıy:ı lı:ısrrt bırakmıştır. 
Dunyada .ılınacak zevk. vakit geçirecek eğlence ve nihayf't gulecek, ınes'n<l 

olacak vasıta bulamntlığı için milyonlarını, kfi.şa.nelcrini, y ları111, otomobil.erini 
bırakıp dünyasıııa veda eden Amcril alt zengin sağ olmalıytlı? 

_;zj uch an. Calıid 
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( Şehir~ Haberleri ) Karşısında 1 
mamulatı Terkos 

Dleyva. ve sebze 1 

mutavassıtları 
ile mücadele 

Yaş mevyn ve sebze kooperatlflnin şehrin 
dört yerinde perak~nd" satış m:ığazalnrı aÇ

tığuu yazmı.ştık. Ma~anlamı satışlan her
gün bir mllt.tar çoğalmakt dır. Ticaret Ve
klUetinln yapmış olduğu bu yertncl" teseh.. 
hii&e Belediye yakınd n al~kadar olm:ıkta~ 
dır. M~ahsll ve mustehlikin lehine hareket 
etmek maksadllel açıl:ın maıfazJ.ların <'olhıl
tılması kamrlaşmıştır. Her semto lkf~r ma
ğaza isabet etmek iiz~re bunların sayısı ylr
mi beşe çıkarılacaktır. Kabzımalların :nüs
tahslll çok mii.$kül mavide so~:ı malfım
d\ır. Kredi kooperatiflerinin yardımı ile Ti
caret Vekfiletl kabzım:ıllan orta.can kaldıra
caktır. 

Bir kadının sinemada 
560 lirası çalmdı 

Dün sabah Emniyet. Müdtirliiğfıne, Beyoğ
Junda Ağahamamınd:ı. oturan Gülizar adın
da blr kadın müracaat ederek senelerden. 
beri tasarruf etmek suret.Ue biriktirdiği 560 
lirasının Paz r gece.;! Sak:trya sınemasında 
film seyrine daldığı bır sır da elinde tu\tağu 
çantasından çalındığını soyl~mı.,, ve hungür 
hüngür ağlamata ve dovünmeğe başlamıştır. 

Sirkat fiilinin karanlık bir yerde vu.ltu!lul
m~ olması, zabıtay;ı te1hi, usu:unden ~i
fade 1ınkinıru verme!Dlş olduğundan, tctlı.1-

kat ve takibata başk safhalardan devam o
lunmuştur. 

Zabıta, Oülizarm mtiracaatından iki saat 
gibi kısa bir zaman so:ıra maMrane bir tarz
da ilca olunan bu yankestcl!l~ hadiseslnln 
fa1llnl bularak yak laınış ve ç:ılınan 560 li
rayı sahibine iade etmiş~ir. 

Fail meşhur yankes\cllerde;ı Alber adında 
bir sabıkalıdır. Alber suçunu tamamen ikrar 
ve itiraf etmiştir. l 

Zabıtanın cldderı takdire ve kayda ş:ıyan 
bu muv.:ı.!ta.k!yetl sayainde paralarına ka
vtıfan Gülizar bu de.fa sevınclndcn ağlamağn 
ba.şlamıştır. 

Suçlu Albe.r Beyoğl:ı meşhud suçlar müd,.. 
delumwnillğtne t.eslim edilmiştir. 

Ticaret işleri: 

Kahve stokları tevzi edilecek 
Dün Mıntııka Tic:ıret Mildfirluği.\ode bütün 

toptancı kahTC tiic:c:ırbrmın iştlı·akUe bir 
toplantı y-.ıpılmı.ştır. Bu topl:ı.ntıcb kah~e 

vtrketinde mevcud bulun:m stoklıı.rııı tevzU- 1 

ne karar verllmif, yuzd" onda_, fazla k!ir alın

mamak ve spektllat.ö,.lere satış ya.pılmo.mak 

prtlle mutabık kalınmıştır. 

Av derisi fiatları yükseldi 
Son günlerde dış piyasalardan av derileri 

ü7.ertne tnlebler artmış ve yüksek :flatlar tek
illi.ne b~lanılmı.ştır. 

Feci bir otobüs 
kazası oldu 

Evvelki sabah Çorlu ile Lüleburgaz arwn
da çok feci bir otobüs kazası olmuş, yolcular
dan blr kişi ölmüş ve dört yolcu da nğll' su
rette yaralanın.L'Jtır. 

Evvelki sabah İsta.nbuldıın Edlrneye mu
tad servi.ııinl yapmak üzere saat 6,50 de ha
reket eden şoför Fuadın idaresindeki 19 sa
yılı kaptıkaçtı Çorlu - Lüleburgaz yolu ~
tündeki beton bir kl5pniye hızla çnı·pmı.şt1r. 
Bu müsademe çok şlddeut olnuıs, kaptılı:aç. 
tının köprüye çarpan sağ kısmı tamamen 
parçalanarak bu kısımda oturan yolculardan 
bir kişi derhal ölmüıtü: 

Bu arada dört yolcu da muhtelif yerlnin
den ağır surette yaralnnnuşlardır. Bu feci 
kazanın tahkikııtın!l mnhııllı znbıta ve miid
deluınumlllği el koymuştur. YiJr,lhl;ır Çorlu 
Memleket hastaneıılne kaldırılmışlardır. 

Mütef errlk: 

Avrupa trenleri teahhurla geldiler 
Dün sabah Konvansiyonel ve Semplotı. 

ekspres trenleri uçer .saate ynkın teahhurl.:ı 
Sirkeciye gelmişlerdir. Trenlerin geç knlma
malanna sebeb, Avrup::t memleketlerinde ya
pılan sıla kontrollardır. 

Konvansiyonel ve Semphmla pek az yolcu 
gelmiştir. Frnnsadil tahsılde buluno.n iki ta
lebe de ekspresle şehrimize dönmüşlerdir. 

İsmail Dlüşta.k 
fV erhumum mezarında 
dün haz~n bir meras:m 

yapıldı 

Merasimden b tıoa 

Üniversiteye 
müracaatlar 

arttı 

e!f!. üt meselesinin günün en mühim cSaçlarınızın dökülmemesini isfü'ot 

;;;;;J) meselesi olduğu devirde gazete - san1z, cSaçivin saç suyu ile taraY 111 

ler, istarıbulda istihsal edilen süt mikta- tarzında ilanlar assa, şişe şişe Tcrı-0; 
nnır, istihl!k edilen süt miktarından yunu pahalı pahalı herkese satar Y8

: 

Ünl~ers1tenln muhtelif fakültelerinde ka- yarı yarıya az olduğuna dair bilmece ka- Bu birinci teşebbüs iyi netice ,,er 
yıd muddeti 15 Birlncit~şrınde nihayet bula- bilinden yazılar yazarlardı. Biz bu bil - ikinci bir teşebbüse daha girişebilir. 'f 
caktır. Bu sene Hazu·an ve Ey!Ql devrelerın- meccleri şöyle hallederdik: kos suyunu daha küçük şişelere JcO 
de ll.sel.~rden mezun olan kız ve erkek ~~le- _ Sütçüler süte yarıyarıya Terkos bu rr>fer de şişelerin üzerine: cTerıt051 

beler yubek tahslllertnı yapmak üzere Uni- suyu koyuyorlar. diy~ bir etiket yapıştırır ve ilfınıJll 
versiteye kayded11mektedlrler. . . . . 

Geçen sene ünıversıteyc 1600 kadar lise Bılmece halledılırdı amma, mesele şu tarzda yapar: 
mezunu kaydedilmişti. Eu sene şimdiye ka- halledilmezdi. Nitekim el'an da halledil- cF'azla terlh•enler vücudlerinin tef' 
dı:ır yapılan müracaatlardan bu rakamın miş değildir. Ve kolay kolay hallcdilece- yen mahalleri;e Terkosin sürmek sıJtf 
çok yükseleceği anlaşılmaktadır. Bilhassa ğe dr: benzemez. Çünkü süt me!lelesi gü- tile terlemekten kurtulurlar.> 
Hukuk ve Tıb Fnkiiltelcrme !azh tehacüm nün mühim meselesi olmaktan uzaktır. İsim de uygun geliyor değil mi? 
vardır. Bu fakülte1.-rd1 derslere başlandı~- Dü.nkü. ·· gazetelerden. bi.rinde süt me - K"ımbı'lir, belki de herhangı' bit ed. 
t.nn sonra yeni sınıt!a:- açılacaktır. A 

selesmı hatırlatan yem bır mesele oku - k t ld w T k un ... -a~ lı" 
~ . . . . . . a ı ıgı zaman er os suyun .J t' 

Fırmlar yeni çeşni üzerinden dum. Sut meselesi bılmecesının aynı bır donwıa hassası da vardır da, bunu . 
bilmP~e de bu meseleden çıkıyordu. bilmediğinden, yahud da nedense bile,. 

ekmek çıkaracaklar İstanbulda satılan, Sırmakeş suyunun . b d . . k ·sıemedı'ği·11d 
nın u erecesını yapma ı / 

Belediye tarafından tesblt edilen yeni ek- miktarı, membadan alman suyun mik - vağcı, Terkos sı.ıvunu dondurup ~ti' 
rnek ÇC§nisi diın Ekme:Cçll-?: Cemiyet! reisine tarından pek fazla imiş: Trabzon yağı diy;rck satmıyordur. ı.rr 
tebliğ edllmi.3tlr. Belediy~ bundan sonra her Süt meselesi bilmecesinin ayni olduğu d ts h . · ld ırnaı -# 

Eyı·1 d . ursa, sa a epımız a anıp a 
sene u ayın a yem çeşni ws.1!t edecek için bu bilmeceyi kolayca hallettim: 
ve bir sene müddetle fırm1ar yeni ç~ni üze- S 1 d S k T yız? 
rinden ekmek çılrnracaklıı.rdır. - ucu ar a ırma eş suyuna er - HE'psi bu kadar değil, donduğu " 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bundan bir kos l:atıyorlardır. v • ı T k -· 1'' · · M 'b' h · t · b d man yag halıne ge en er os suy ...... muddet evvel .Lrtanl:midnkl tetkikleri e.cma- uz .gı ı er nıye e geçen, ıca ın a _ .. .. v.. n1l T 

.sındı:ı iek un usulüniın ihdasını fstemlştı. süt olan, icabında Sırmakeş suyu olan lıba dokuldugu ve boyandığı zam• Jdl 
Belediye Vekilin dlrektL'.1 ile hareket etmiş Terkoc; kimbilir daha neler neler olu _ bun şeklini de almaz mı? Toparlatı 9' 
ve mtisbet neticeye varmıştır. Bundan sonra d 'd bi . d'ğ f ··tç·· zaman yumurta hissini vermez nıi? ,J 
!ırınlarla bcrııber Jeğirmenle.rJn de aynı ka- yor ur a, zım ı er esna . su u esna- • d~ıcaır 
lltede un çıkarmaları temin olunacaktır fı, sucu esnafı misillu açıkgöz olmadık- raz ısıtılsa ve ısıtıldıktan sonra. o 

. larırcfan bu sudan istifade edemiyorlar- halis pirinç ununa ibenzemez mı? il 
dır. Belki bütün ibunlar mümkündü!·#' Mallkemelerde: 

Evlenmek içi 1 hırsızlık ya?an 
bir şekerci çırağı yakalandı 

Sultanalnned 1 inci sulh cezn mahkeme
sinde dun gar.lb bir vak'anın dunışması yn. 
pılmLŞtır. Hlı.d1se şudur. 

Aleko isminde bir şek~rc! çırağı evlenıneğe 
tarar verm.fı, bir kızla. tanış:ırak, nişanlan
mıştır. Nihayet dil~fin gtuııi gelip çatmı.ştır. 
Fııknt, Alekonun düğünde giyecek elbisesi 
oımadığındo.n. dii§!inup taşındıktaa sonrn, 
Lütfi isminde tanıdığı bir ~ekcrciye gitmiş 
ve: 

- Kardeşin Sabri habill' condcrdl, elbisesi 
ile paltosunu istiyor. Ver bana, kendlslne go
tureyim, demiştir. 

Palto ile elbiseyi kurnaztıkl:ı. aldıktan .son
rıı, elbiseyi sırLına g.tyınş1. paltoyu dn bllpıı

zarına götürerek, rehine koymuş ve muka
bilinde 8 lira almı§t!I'. 

Aleko bu sayede eksiklerin! tamamlıyarak, 
evvelki gün düğün yapılmış ve nl~anlısına 

ta~uştur. Ancak, Işın içyüz:.i anlaşılınc~. 
l>rinln zabıtaya. müracaatı. üzerine şeke.r. 

el çırağı evlendiğinin ertesi giln!i yakalıına
rak .adliyeye Yer11mlştJ:. 

Suçlu, dün Sultanah:ned 1 ine;, sulh ceza
da. yapılan muhakemesinde: 

- Ne yapayını. düğündt! gl~ecek elbisem 

Mesela tuvalet eşyası satan bir mağa- c;ok ş\ikür ki, Terkosu henüz yalnrı 
za süslü şişeler içine Tcrkos suyu dol- ve Sırmakeş suyu olarak satıyorlar. 
dursa, ve üzerine: cSaçivin> nev'inden /"'I I I l 1Jİ 
bir etiket koysa, şuraya buraya da: ' J ~rmet .::f-1.u, ~ 

,_ Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Su içmeden yaşayabilen 

hayvan 
Bir koyun ba -

tün hayatı müd -
detince su içme -
den yaşıyabilir. 

Yediği otlar üze -
rında birikmiş olan 
çiğler koyunun su ~ ' ~ 
ihtiyacını giderir, hattA bazan fazla bile 

gelir. 

* 
Yemek salonunda şellle 

Bir tek taştan bir kilise 
yapılır mı? 

Dı.inyadaki ga -
rib yapılar arasın
da sayılabilecekler 
den bir tanesi de 
Gircnd'deki Sent 
Emil kilisesidir.Bu 
kilise için yalnız 
bir tek taş kullanıl 
mıştır. Yani iri bir .. ~ ı 

. kul . ve kaya oyulmuş, kubbesı, çan esı 

hastl bütün tef errüatı bu suretle rne1 
dana getirilmiştir. 

Evvelce 18 kurwıa satılan tavşan derile
rinden 30,000 dert 22-24' kuruştan ve 1000 
tilki derisi de 3-4 lira.dan Amerikaya satıl

nııştır. 

yoktu bay hakim. Bu işi, bunun lçln :yaptım. * 
Dün edib ve muharrir arkad<>~ım1z İsmall Amerikada bir Çok gar"ıb b"ır saat ...... Elbiseyi sırtuna giydim, rehine koyduğum f 

Muştak merhumu kaybettiğimizin yıldönU- paltodan aldığun parayı da düğünde hıı.rçlık klübün yemek sa - c=~..-
Mevcud 300 kadar sans:ı.r dcl'lsl de 24-25 

liraya müşteri bulmustur. 
mü idi. Bu münasebetle merhumun hayat yapt.ım, demlşUr. lonu içerisinden Dünyanın en ga- .~ 
arkadaşı tarafından Asri mezarlıktaki kab- Duru ma, şahldlerln celbi 1,,1n bac"~ b'- ak rib saati Çinde bu- ·~· r 
rind lnı ,,_ " .,JUi, u bir §clUe ar, 

e mera.s yapıuuı.ş ve merhumun mes- güne bırakılmıştır. ~MlS:~~~C ıunur. Bu saat I Anadolwda ıo,ooo ta vş!ln stoku kalını~ o
lup, flatların yüks~lrnes! uzerıne bunlıırın da 
p1ya.c;aya sevkine b:ı.'jlanacnktır. Memleketi
mizde bu sene baş_kn stok bulunmadığından 
ıtaıebler kaI'§ılı:ınamaınakta:hr. 

lek arkada.şiarı lle kendlslnl şabsan seven çok güzel bir şey~ ., l'i'"r!ri~~~ 
dostları da bu meraaime iştirak e~mişlerdir. değil mi? Fakat ~p5li~ kaptan kapa damla 
Havanın ya~ışlı olmıısı bu hazın merasime Polisle: h t t damla akıtılan su 

Harb rizikoları indirildi 

biz buna ayre e vakti' · 
bir kat daha hüzün katm••tL Bi:- yıl geçtfl\l sayesı'nde 

... ır. meyiz, bizim Bur -
halde acılanndan bir damla kaybetmediği Bir çocuk maç seyrederken gösterir. En alt 

Dün şehrimize gelen haberlere göre harb 
rizikoları ehemmiyetll surette tenzll edllı?u4~ 

görülen Bayan Sadlyenln içli tees,,ürlerl de d 1 d sada da birçok ev- -üşüp yara an ı kapta biriken su . w 
bu elvnll sahnede hazır bulunanları milte- al d h vuz1 dır V b fi" esslr etmi.ştl. Silleymanlyede Dcveo~ln yokuşunda 4 nu- lerin od ann a a ar var · e u fazlnlaştıkça kapda bulunan bir nevı ( 
İmıaU Müştak glbi cevval blr zekidan marada oturan Kemal adında. blr çocuk ev- havuzların suyu akar sudur. Bir taraf- receli üsti.lvane yükselir. Ve üstüvall&ıı' tir. 

Atla.s Okyanusu için 'l.5 n kadar yükseJınlş 
olan r!Uko!:ı.r 4,5 a indtrilmtştlr. 

h k 1 Tü. k tb t k,, il velkl gün Bcşilttaşta Şeref stadınd::ı yapılan d'ğ aft 1 h k t' ka ldıı~ıl 
ma rum a an r ma un ı eır anı e onu bir maçı duvann fıst.üne "ıkıp seyretmekte tan havuza boşalır, ve ı er tar an çı- ki derece er·e· 2 •• ıp saa ın Ç o t> 
yakından tanıyan dostlarının btrbtrl~rini te- " k kü 1 
selli etmek için ıaptıklnn bu toplantı mer- iken bir aralık beyec:ına kapılarak müvnzc- kıp gider. anlama mum n o ur. ./. Bu vazt.yet deniz tlearetlnd~ emniyetin ye

niden avdet etmekte olduğuna delil tutut. bumun kabrini sulayan göz ya.şlarile nlha- nesini kaybet.mLş ve düşmüştür. Bu snkut __ .. ___ ......... - .............. --.-.. ·- -----·-·----
y&t bulmuştur. netice.sinde başından tehlikeli surette yam. maktadır. -==============r:::::======================= Janan Kemal, hastaneye kaldırılmıştır. 

TAKSİla: 
Sinemasında 

:1. 3 
Birinciteşrin 

CUMA 

günü matinelerden 
itibaren 

GÜLNAZ SULTAN 
Şıırkın fOsUnkl\r gOzellikleri ar11sında gözler 
knmnştırıcı dekorlar içinde vtıcude gelen 
mil~onlu'< film şimdiye kadıır görOp işitti

ğiniz 1001 gece masallarının en muhteşemi 

10000 lerce r.gtıran... muazıam ve ihtişamlı 

sahneler... herkesi teshir edecek aşk ve ih-
tiraslar filmi 

Türkçe sözlü - büyük Türk musikili 
Omit şıırkısı filminın son ~Unlermden 

istifade ediniz. 

Büyük filmler sezonu başladı 

L A L E. Bu Perşembeden .iti.haren 
Şaheserler diz.sinden pırlanta bir film daha gösterecektir. 

EMiL ZOLA'nın en bilgQk eseri 

HAYVANLAŞANiNSAN 
(La bete humaine) 

JEAN GABiN -Sh10NE Sll\tON'un kudretile öıınez bir san'at abidesi oldu. 
BDtOn dDnyayı takdir Te hayranlıkla yerinden oynatan bu fılm 

Jst nbulu da aynı zevkle sarsacaktır. 
numaralı kolluklar şimdiden sablmağa başlanmıştır. 

Bir ka dm diğer bir kadını 
sopa ile yaraladı 

Pangaltıda Şafak sokağında oturan Nadi
re, ayni yerde kJracı Azlze ne bir meseIPden 
dolayı k_avga etmişler, bir aralılr. Nadire elfne 
geçirdiği blr sopa fle Ati"DeYI. başından yara
lamıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, suçl'.L kadın 
yakalanmıştır. 

Bir Yahudi karısını yaraladı 
Ortaköyde Değirmen sokağl:ıda 12 numa

ralı evde oturan Avram dün bir meseleden 
dolayı karısı Sara ile kavga et.mlş ve kad:nı 
bir hayli dövmüştür. 

Hiddetini bununla da yenemlycn Avram 
en sonunda bıçağını çekP.rek Barıının yüzüne 
saplamış ve ağır •mret~ ynra\amıştır. 

Yaralı kadın imdadı sıhhi ile Beyoğlu ha.s
taneslne kaldırılmış, suçlu koca yakalan
mıştır. 

Bir kamyon bir otomobille çarpışh 
Dün Ankara cadd<?Sinde bl~ kaza olmuştur. 

Şo!ör Ziya idarealnde bulunan 3569 numa
ralı çimento yüklü bir kamyon şoför Hidıı
yet idare.c;lndekl 2005 numo.rnlı otomobne 
çarpmış, bu sırad~ seyyar kavuncu Ali ıle o
tomobilin sadmeslle yaralanmıştır. 

Bir kadın tramvaydan düştü 
Edimekapı - Sirkeci hattına lşllyen 2751 

sayılı tramvay arabası Sultana.hmedden ge
çerken atlamak lstlyen §ükrtye adında bır 
kadın caddeye yuvarlarunı., ve vueudfiniin 
muhtellf y.erlerlnden yaralanmıştır. 
Şükrlye baygın bir halde bastnneye kaldı

rılmıştır. 

" Bir tercih gapmak 

lcab etse?" 
hmirde oturan bir erkek okuyu -

cum anlatıyor: 
- cSize ikinti genç kız tipi tasvir 

edeceğim. 

Birincisi: 
Bir kuzu halimliğine maliktir. O -

nu alsanız bilirsiniz ki nereye gitse -
rıjz arkanızdan gelecektir, ne derseniz 
omınls. iktifa edecektir, gözleri goz -
lerinizdedir. Hayattll yalnız sizi bile
cektir Onun için kanun ve kaide ağ
anızdan çıkacak cümledir. Hayatı si
'cin gözünfrzle görür, hadisatı sizin ağ· 
:.mızdan dinler, muhakemesi sizin mu 

hakemenizdir. 

ikincisi: 
Emredici bir karakterdedir. Hük -

mü hükümdür. Kararına mutlaka rl -
.ıyct etmenizi ister. Rehber odur. Siz 
onun arkasından gidel'E'ksiniz. Fakat 
ziyanlı çıkacağınm sanmayınız. Mut-

· · ot-1'. lal-a en doğru yolu bulur, sıı.ı -_:; 

fievkcder. Yoruldu~u~ mu, siz': k~ ... pi 
ı.ıerir, irade kuvvetınız gevşedi J?ll , 
teşçi eder. Merdivenin alt başındıı1> 
hr, üst basamağına kadar çıknrıt· 

Hangisini tercih edersini:z?:ıı 

* I' 
Okuyucum belki hayret eclccel<ı 

k:ıt ona: 
-- Hiçbirini! diyerek cevab ..;et' 

ceğim. ti 
Ne esir alıyorum, ne de odalı1Cı 4e• 

nim için bahis mevzuu olan ayni it· 
r<'<'"de söz hakkına ~alik bir. eŞ~~' 

Kendimi bir demır pençenın d~ 
vr id:ıresi~e terketmek de. a~l1:ş1· 
gPçeınez. Jkinci tip de benı hıç 
mıvan bir kadın nümunesidir. ;• . n·o" 

Aziz okuyucum, elinden ge 1 ~~ 
birinci ve ikinci tipi birleştir, }lct ııt' 
.;mdC'n de hoşuna gidecek parça! 
a1 ve kendine gore bir tip yar.at. 

TE~ı-& 



1:::: ıo Birincitqrin 

annesinin • 
hatlerI.nıız kar t ne de benim nası -1 
nıly .... e medı ve 1 e ıı.arar verdi H onun n evlen - 1 
bir atız <>ldutun . a!l>uki biz onun ale1flde 
<lan değt} ahı~' ~~L.fı yalnız afle bakımın
ltlYik olınadı~ını söy~~R..'llndan da kendisine 
~esine Pek c;alıJtık iıerek bundan v:ızgcç
bti nyayı nldı ve hattn ep.sl boşmuş. Cahid 
dl luıııınıyacağı hakkı annesinin duğunde 

nletneden nlklh ndaki tehd ~1erlni de 1 
dnn çıkış ta t'lohu d:ı.ırl!IS!ne gotürdu v orn-
Eğer Sonn Caht~a Avrupaya gittiler. 1 

onu rne.:;'ud ttse:;-d· e ~fıYlk bir kadın olsa ve 
blı de her şeye ~~~n~: şey yolıma girecek, lesinde meğer feo:ı bir hastalık varmış ve 
memnun olacaktık. 1''aka n onun saadetine çok defa doğan ÇQCuklar, çarpık, knvruk ve
tnlnttniz gibi çıktı ,. t vazıye~ blzlnı tah- Y~ imdalal olurlarmış. İşt-! zavallı Ahmed de 
lltıne ve ncem1lt~i e lll:ıaıesef Cahid gen _ görduğün gibi bir ucube halinde dünyaya 

Bonya, guze!Uğln~e k~rban oldu ç geldi ve onu dünyaya getirir getirmez $on -
Pılarak, evlendiğini: 1~:Yuk caılbrsine ka - ya da çıldırdı. 
«:asının kendisine 

0
,
3 

senesınde daha k0- Biçare Cahid çırpındı, memlekettE' ve Av
tlfnde et.nı<'~e koyııı'd~ çılgıııca aşkından ıs- rupada birçok doktorlara baş vurnrak kn -
için var<}ı~ını 1sb t ve ona sadec serveti wnnı ve oğlunu tedavi ettırmeğe çalıştı am
lnr ktirkler, tuval~' etme:;e b:ı.şladı· Elmas _ ma bi\tün gayretleri bo,a gitti. Ne birinin, 
Yenı bir fantazı h ler ~fıfl gelmiyor her run ne de diğerinin •y! olmasına imkan yoktu. 
ltnn:vordu 0 k ·d er gun Y0 nl blr ma raf çı. I Bunun üzerine iki.sini de ayrı hastanelere 
t1rıcıan onra en har ki, ilk ayların cıı-.ınıı koyarak itina ne baktırınağn başladı. Son -
g(' dl a ide bırdr:ıbl bi - . da Rnrl.' ımn M<ıh · re t suk\ınrt ~anın delUll'! vakit vakit ~eliyor ve b!lhassa 
~ 1 renm~tı· fak t etini anlamı \e or- koca.<;ını gordtiğü zamnn bir buhran şeklini 

fuı Yoktu Cunk a a" ık "l donrne ine alı~ordu. B zı zamanlard:ı., akıllı ve normal 
~ clıı.caktl aba ~~m b."tta" a:; sonr ~ocu- tns:mlar gibi konıışuyor ve onun akıl hastası 
nu nıe.c;'ua etti v k k Urr'd! uzun za"llan oldull-una kimsenin inanacağı gelmiyordu. 

~e l;;r n e .:ı.rı ın n .ııımnrıkl kl . neı n arına 11:0"' y 1 arına işte böyle bir muvakkat si.\künet devresinde 
2a ki d tnl!h onu b u:m ma sebeb oltlu çoc•ığunu hatırln:h ve onu istedi. Artık zlh -
ın "~llı Cahid cvlfıd·~ı ~ yoıdnn l'arpmasnydı nlnde ondan ba.şkn kimse yoktu. Bir düziye 

111~ il(' r, ı>J olnrakı; f : ~ın l b:ı.snrak kıs - Ahmed! çağırıyor, ağlıyor, saçını başını yo-
ı. 13.u nalı ne~u b 

1 
ma 1 5 f ovle ol- luyordu. Doktorlar b3.$ka çare bulamıyarn.k 

c 11 • tz nus kadınını., nl- kadına oğlunu 'le.rmeil kararlaştırdılar. E -

SON POSTA 

sasen çocukcağız 6yle bir halde idi ki ne!'ede 
olursa olsun, kiminle bulunursa bulunsun, 
bir şeyden .haberi olama1.dı. O, bir hayvnn
dnn, rnkat hissiz bir hay'landan b:ı~ka bir 
şey değildi. 

Bu 'VBZiyet karşısında Cahid oğluı u ana • 
sına tesllın etmekte bir mahzur gör:ır •dl. Fa
kat bir tek şartla: Yanlarında dı.ılmi surette 
bir bekçi bulunacaktı. 
Oğlunu yanına almak Sonyanın ilıerlnde 

çok iyi bir tesir yaptı. HattA onun, çocuğu-
mın zavallı vaziyetini anlamak şöy~ dur -
sun. onu dünyanın en harlkulArle insanı ad
dettiği ve ona presteş ettiği görüldü. 

Bunun üzerine doktorlar, her zaman de • 
nizl sayıklıyan ve beliti de Rusyadıı bir ba • 
lıkçı kızından b~şlta bir şey olmıyan hıuı -
tayı denizin karşısında bir e'fde oğllle bera
ber yaşatınağı münastb gördüler ve Cahid, 
bunun lçln en münasib yer olarak burasını 
buldu. Filhakika, denize yakın, yüksek, ba
vauar ve insanlardan kısmen uzak: blr yer •.. 
Dalma benim nezaretim altında bulunan blr 
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kadın ve bir erkek o?.ılıuı muhafaza ediyor 
ve Jşlerini görü~r. 

İşte bu suretle seneler geçti ... Zavallı Ca
hid vazifesini thmal e1.memck için ve. belki 
de babalık şefkat!':ıln getirdiği ihtiyaçla, her 
sene bir ay kadar buraya geliyor, karısmı ve 
oğlunu görmeğe ~bbüs ediyor; fakat ba -
znn, kadının uyknda buımıdu~n sırada, ço -
cuğunu g~rmesl kabil oluyors:ı da karıslle 
karşılaşması kabil olamıyor; çünkü Cahidl 
uzaktan görünce Sonya müthiş bir buhrana 
kapılıyor. 

Son aylar zarfında kadının buhranı arttı 
ve sıklaştı. Hatta bir iki defa çocuğuna karşı 
bile bazı garlb sözler· söylemeğe, onu kor • 
kutmn~a başladı; fakat bu hareketler henüz 
vahim bir şekil Rlmadı; yoksa çocuğu ken -
dl.'ilndcn ayırudık. 

Ancak, bugünkü hfı.dlse beni pek şaşırttı: 
Demek bekçilerin gö1.lerl kapal: ve kadının 
beyninin ar.kasında gizil bir pHln var. Kaç
ma.k isUyor . .Kim bilir, belki de bu tarafa .. 
Belki de uzakJara .. Belki de kendisine veya 
çocuğuna bir sulkaad!. Buna ne yapıp yapıp 

- Musa! .. 
Diye seslenmişti. 
- Buyur padişahım .. 
- Bugun günlcrdzn ne? 
- Salı padişahl!ll ... 
- İyi öyleyse ... Şimdı hemen dlvnnn vn • 

rırız ... 
- Emir efendimizlıı ... 
- Musa! 
- Buyur padişahım! 
- Bugün kaymakamm kaydını gorcnrsem 

gerek .. 
- Slz yer yüzünde Alla.hm gölgeslsınlz, siz. 

den hiç bir hatalı iş !;ıkmaz padişahım. 
- Uykumda bütün gece onunla uğraşbm. 

Nimetim hakkı knhrctsın mcl'unu.. Vene -
dikllden üç yüz itese alınış ... Bre mel'un .. Bre 
nankör ... 

Murad yattığı yrede:ı konuşuyordu. E!inl 
Musaya uznttı. Musa Mt'lek Çelebi padişahın 
elini tutarak destek oldu. Murad knlkıp o -
turdu ve son kellmalerl o zaman bağırdı: 

- Bre mel'un ... Bre nankôr ... 
Musa Melek Çelebi padişahın ayaklarına 

kapanarak öptü: 
- Padişahım .. Kaymakam paş:ı kulun bir 

ihtiyar cahil adamdır. Siun gibi ftli Osman 
güzldesine bir ihtiyar vezir! af yaraşır. Ona 
azı ile tekaüd en büyük cezadır .. 

Diye yalvardı. Murad gWdü: 
- Musa!. Musa!. Blllrlm namuslu çocuk -

sundur. Hakkında kıl kadar şüphem olsaydı, 
şimdi seni, sonra da onu cellalda verirdim. 
Bilirim, malda gözün olsa, yetmiş p:ıdişah 
ülkesine sahlb olan Sultan Muraddan ister -
sin ... 

Dedi. Musa Melek ağlnmağa başlamıştı, 

Murad iri pençeslle onun sırtmn birkaç defa 
vurdu: 

- Ağlama ~.ocuğum.. Ağlama çocuğum ., 
Mel'unlar senin merhametini benim adale\ 
ve .şlddetıme siper ediyorlar ... 

Ve birdenbire yerin<!eo fırJıyarnk baiİırdı: 
- Kalk!. SU gözler!nll. 
Musa tltriyen ellerıle kuşaı'lndan çevre . 

sini çıkarma~n çalışırken Murad seri blr ha
reketle kendi çevresini çıkarıp attı: 

- Al bunu, çevre aranma!. 
Sonrn etrafına bakmclı. Flstıltlıkta kimse 

yoktu. Padl.şahın muhnfnznsın:ı. memur Ye
niçeriler de, en aşağı yü~ elli, iki yüz adrm 
uzakta, ağaçların arkasına s1nlp slz1enml§
lerdl. Murad gür sesUe bağırdı: 

(Arkası vu) 

mani olmak, bekçileri arttırmak, tedbir aı • 
mnk Uızım . Zavallı Cahid! 

Nahide Hanım susunca, müthiş bir kflbus
tan uyanıyormu,um gibi: 

- Ne müthiş şey! dedim. Zavallı Cah\d 
Bey karısının ve ~ocuğunun bu hallerine 
kim bU!r ne derece üzüldü ve hfıli\ da üzülü
yor. Onu en son ne zaman gördü'? 

- Bu yaz henüz görmemişti. Geçen hafta 
bir sab:ıh gitti. Fakat onu görünce kadın öy
le müthiş bir buhrana tutuldu k1 bekçl?tırl 

tutmasalar Cahid Beyln üzerine hücııın ede
cekmiş. Oğluna gellnce, onun kimseyi tanı -
dığı yok; yalnız annesi bağırmc:ı o d:ı. yay -
garayı koparıyor. 

- Ol'!lunun hali Allnhtan gelme bir fel~ 
ket: fnka.t karl.'iı niçin ona bu derece kln 
besliyor? 

- Dr.Hnln ne düsündü~ü belli olur mu kı
zım': E~ıasen kocasl'll sevmiyor ve onun pa-
rn.sını çekmekten haşlta bi'!' şey d\\şunmü -
yordu. hastalanınca da aklını onunla boz -
muş. Buraya doktor gönderip hem onu hem 
oğlunu muayene ettiriyor ve bütUn heklmleı 
ümld olmadığını söyledikleri halde o gene bı. 
kıp usanmadan vazifesini yapıyor. 

- Buna eminim.' Eı:ıasc:n onun gibi yük . 
sek ruhlu blr ad3.'lldan başka türHi bir ha· 
reket ıbeklenmezdl 1 Fakat ne feci bir vaziyet 
Yarabbll Onun gibi iyi lmlbll blr adamın 
böyle müthl.ş bir felakete çarpılması ne bU -
yük hnksızlıkl" 

(Arkası \'ar) 
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(Memleket llaberleri] BACAN 
«Son Posta» nın zabıta romanı: 12 

Erdek imara muhtac 1 Balıkesirde 
Eski eserler 

• öLV 
Zelzeleler, yangınlar Erdeğin eski güzelliğini 
tamamen yok etmiştir, kasabayı mutlak surette 

harabiden kurtarmak, imar etmek lazımdır 
Erde!~ <Hususi> 

Şehrt,...i1.ln şlıı.dlye kıı. 

dar iki defa planı ya -
pıl."lı·ş V<! bu uğurda 

binlerce Um sarfe -
dilmlş ise de birçok se· 
beblerden dolayı bun
lar be~enilmemlş ve 
dolayısUe de ald oldu
ğu makamlarca t asdik 
edilmemiştir. 

Bu defada bir hayli 
nıasrnf ve zaman lh -
tlyar edllerek üçüncü 
bir pUm hazıı-ııırunak• 
tadır. 

Kasabamızın yan .. 
cındıın sonraki ba -
kımsızhğı yürekler a
cısıdır. Plan mesele -
si uzayıp gittikçe Er - Erdeğin eski güzel görünüşü 
deklller ayni ıztırabı hissetmekte devam e •

1 

tlııtllmesi hususuna halic belediyeye her tür
deceklerdlr. Iü yarduna amadedir. Mahalleler arasını:ia 

Bu yüzden fmar plfinı geri kalmıştır. Maa. yanan petrol lii.mbalan bu güzel kasabayı 
mafih para ve plll.nıı ihtiyaç hlssettırmlyen karanlıktıJn kurtaramadığından Erdeğln e
bazı beledi işlerin de bu arada ihmale uğra- lektrlğc ş1ddetle ihtlyaoı vardır. 
dığı gorülmekted!r. Bir hayli münevveri sinesinde toplıyan 
Şehirde eczane yoktur. İldçlıır her ne ka- şehrimizde ne yazık kl, Halkevi, park, kütüb 

dar Bandınnadan getlrtlllyorsa da tehllkell hane ve buna benzer hayırlı ve faydalı te -
ve müstacel hastalık! r vukuunda bu lhtl - şekküller tesis edilememiştir. 
yac şiddetle kendini gösterıyor ve bir takım Muntazam bir iskeleye sahlb olmıyan ka-
sıhhl mahzurlar doğuruyo:. z:ımıza kış günlerı fırtınalı havalarda yol-
Halkın umumi sıhhati bakımından burnda cu çıkannak ta tehlikeli bir şekll almıştır. 

yakın bir zamanda bir eczane teslıı et za- Sahillerine, tabiatın bütün cUzelllklerl 
rurldlr mebzı.ılen Ihsan cdllorlş olan Erdek, yarım 

Erdekte bugün lçln içilen sıı pek bozuk ve milyon .kilo üzüm çıkardığı halde gene al~ -
kireçlidir. kıı.cnzlık yüzünden bir şarab fabrika.sına ka -

Kaynarca suyunun bir an e'fVel şehre ge. vuşamamakoodır. 

Balıkesirde buğday 
başladı 

mubayaası 

Balıkesir (Hususi) - Toprak mo.hsuUerl 
o!l.sl, Balıkesir ajanlığı tarafından köylu ve 
çiftçiden buğday m!ibayaasma ba§lanmıştır. 

Mubayaa h<ır h:ıfta Pazartesi ve Salı gün
leri yapılmaktadır. Fltlar 4-5,05 kuruş olarak 
tc.sblt edilmiştir. 

Manisa defterdarı işe baş ladı 
Manisa (Hwusl) ·- Bir aydanberi mezun 

bulunan defterdarımız Mustafa Ertan va -
zifesine başlamıştır. 

Mezuniyetini kısmen şehrimizde ceçiren 
deft<ırdo.r, ayni zamanda istirahat günlerini 
vazife başında geçirrneğe hasrederek vazife
severliğini bir defa de.ha tebarüz ettirmiştir. 

Vilayetimiz maliye tahsllll.t şen Eşref, İz
mir defterdarlığı k'Jntrol memurluğuna nak
len tayin olunmuştur. 

Çorluda bir eğitmen deli rdi 
Çorlu (Hususi) - Çorlu kazasının Vellme

şc köyü eğitmeni Abdullah ııkli müvazenesini 
kayb .. ttlğinden Batınk.öy hastanesine gön -
derilmlştlr. 

c 
Samsun ( Husu· 

si) - Bu hafta Çar, 

şambada açılan hay· 
vnn sergisinde hük1l· 

met tarafından 15.000 
liralık hayvan mü • 
bayea edilmiştir. B u 

sergi, hayvan nesli -
nin ıslahı hususun .. 

da sarf edilen emek • 
lerdcn iyi neticeler 

anlındığmı bir kere 

daha ispat etmiştir. 

Vilayetin muhtelif 

mıntakalarında açılan 

duraklarının 

Samsun Halkevinde temsil 
faaliyeti 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi sah
nesinde oon altı :ıy içinde sekiz eser oynan
mış, bundan ba§ka altmışı mütecavız rad -
yo!onik temsll varllmlştir. Halken gösterlt 
şubesi çok Joyme~ll elenuı.nıara maliktir ve 
bunlar arasında birçok memur, doktor, öğ -
ret,men tanınmış tnclrler rol alarak sahne
ye çıkma.ktadırlnr. 

Başkanları Vedad Ür!lnln neznretınde ça. 
l.ı.şan bu kıymetli elema.nlar, sahnede cidden 
varlıklar yııratmaktadırlar. Samsun Halke -
n ıtemsllleri, çok mütekdmll bir sahne ho. -
vası içinde verilmekte ve tebrike değer b!r 
kıymet taşuno.ktııdır. 

~~~~~~~--

Samsun Halkevi bandosu 
kadrosu genişletiliyor 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi ban
dosu kadrosu, 30 kişiye çıkartılmaktadır. An 
karadan celbedilen bando mualllml Süreyya 
San'ın nezaretinde Halkevi bandosu, sık sık 
memleket hastanMlnde konserler Termekte 
ve her hafta Gazi Parkında koruıerlerine de.. 
va.ın etmektedir. 

sergisi açlldı 

aşım 

hayvan nesli bakımından mühim bir Çarşamba hayvan sergisi, geçen Pazar 

rol oynadığı muhakkaktır. .günü 10.000 kişi tarafından ziyaret edil-
Getirtilen damızlık !hayvanlardan alı-

nan tayların mükemrn.el olduğu görül _ miştir. Resim Bafra aşım durağını gös-

mektedtr. termektcdir. 

Nakleden: Hatice Hatib 
Balıkesir (Hususi) - Halkevi müze ve 

tarih kollan azalarından müteşekkil bir 
heyet şehrin şimalinde bir saat kadar me
safede taş ocaklarının bulunduğu tepe 
üzerindeki Kalcdüzü denilen yerde yap
tıkları arkeolojik tetkı1tlerde Grek, Bi -

Bankerin apartımanında 
7.aD.S ve daha evvelki devirlere aid çanak, Burly beyninden vurulmw}a döndü. Ol - j - Her halde o sizin kt\ğıdlarmız içındeo 

lç6mlek, vazo parçaları ele geçirmişler - duğu yerde durdu ve düşmemek için merdi- bir şey öğrenmek istJyormu.ş. 

ldir. Duvar harebeleri belirsiz hale gelen venin parmaklıklarına ellni geçirdi. Biraz düşündü. Sonra: 
kalenin şarki cenubi kısmmdaki dere bo- Evet, iskarpinlerini l(:erıcle unutmu~tuı.. 

0
,,.11 

yunda mevcud bir mağarayı da tetkik - Şimdi ne yapacağız? - Yerde bulduğumu~ zarfın içinde 
eden heyet, iki hücreli olan bu mağara - Hırsız ilk daklka.:ıın şaşkınlığı geçer geç _ mektub klmdendl?. 
nın Firikyahlara aid bir mezar olduğunu mez, işin .komlkli~lni kavramıştı. Gülüyordu: - Doktor Marraud'dandı. Bana a~ 
tesbit etmiştir. - İçeriye girip lskarplnlerinlzi alınız. blkilriyordu. 

Elde edilen çanak, çömlek. Kale hara- - Allah göstermesin. Oomar: 
b eleri ve mağaranın çok eski bir tarihe Büyük ve meşhur avukatın sokakta 60ll - Hah, dedi, şimdi iş anlaşıldı. Şüpbe~ 
malik olduğu ve zamanımızdan dört bin moda pardesüsü, pahalı şapkaslle ayakkabı- lüzum yok. Siz bana takside iken : cortsd 
sene kadar evveline aid bulunduğu tah- sız yürüyüşünü görüyordu. maktul yok, katil yok, doktor Marraud bit 
min ediliyor. - Muhakkak içeriye girmeliyiz, dedi. Sh kabus geçirmiş!» dediniz. sıze cevab T•r • 

ininiz aşağıya, sokağıı. çıkınız, ben ıirer ıs - • 
Ilgaz mahkemesinde neticelenen 

mühim bir dava 

karplnlerl alırım. medlm. Fakat daha apartımanda ara.ştır oO 
Avuka.t merdivenlerden bin korku lle indi. malnrunızı yaparken doktor Marraud'ıl 

Kapının dışında kendisini bulduğu zaman kabus geçirmediğine kanaatim vard:.. not ' 
1skarplnsiz olu.şuna ve mü.şkül vaziyetine torun hakikaten bir cesed görmüş olduğtl.,. 
rağmen gen1ş bir nefes almıştı. dan emindim. Fakat pek tabii ki hiç bir ı•• Çankırı <Hususi) - 937 yılında Tosyalı 

Zühtü Kızılırmak nahiyesi havzasının bir 
köşesinde çeltik ekmeic üzere vllayete mü
racaat etmiş, vil~yet bir heyet göndermiş, 
sahayı tetkik ettırmlş Vekô.letıc de temas e
derek sahanın çeltik kanunu şartlarına göre 
ihzar edilmesini müracaatçiyc bl1dlrmlşt!r. 

İki dakika sonra kendlsine Utlhak eden tll cinayetle al§.knsı olınıyan insanların gi• 
G-Omar bütün neş'eslııi kaybetmişti: rJp çıktığı bir apnrtımanda bir cesed bırıı.d; 

- Mahvolduk, dedi. İskarpinler yerinde kamaz. Hem bir cesed nihayet kokmağa 
değil. Bizi görmüşler. başlar. Her halde lcattlln ilk düşüncem on• 

Burly'n1n gözleri karardı. Bütün mesleği ortadan kaldırmak olmalıdır. Hem bu dil ' 
ve istikbali mahvolmuştu. Nasıl bir rezalet var dolabı sizin zannelitlğlniz kadar ooş de" Müracaatçı Zühtü sahayı ihzar etmiş, çel. 

tlği ekml.ş, fakat Kli.nunuevvelde müracaat 
etml§ olmasına rağmen Mayıs geçtiği hal:le 
ekme izni alam!lmı..cı, bu suretle de vllayet 
çeltik komisyonu ekilmiş ve yeşermiş olan 
çeltiği, tarla, suyunu kesmek suretlle ku -
rutmuştur. 

Bu yüzden komisyon aleyhine Zühtünün 
açtığı 11,700 liralık taıminat davasına Ilgaz 
hukuk mahkemesınde uzun bir zamandan
beri bakılmakta 1dl. 

olacaktı. İsmini barod!ln sileceklerdi. Bütün 
dostları kendisinden yüz çevireceklerdi. A -
leyhinde açılacak davayı düşünüyordu. Aşkı 
ortada kalacaktı. Saadet bulamıyacn.ktı. 

Hiç durmadıın: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Diyordu. Onun bu ümldsizllğl yavat yavaş 

sabıkıılının sinirini bozdu. 
- Başımıza ne gel.ecck?l. 
- Ne gelecek? .. Ne gel":!b!lir? .. K08koca a -

vukat: Böyle aklınızı kaybedecek kadar teltı

~ldi. Bakınız ben onun içinde ne buldunt· 
Hırsız cebinden çık:arch~ı bir kt~dı aq~ 

Bu kağıdın içinde sarı saçlar vard. O, sözli11 

güıerek devam ediyordu: 

- Ne yazk ki şimdi kadınla!' da erke~ 
gibi kısa ve erkekler de kadınlar ka:iar u • 
zun saçla geziyorlar. Bunun için bu !açıarııa 

il' 
katll veya maktule nld olup olmadığını anı 

Mnhkeme dava:rı ~u suretle sona erdirmiş 
bulunmaktadır: 

Komisyonun izin kfı.iltdını zamanında ver· 
memlş olduğunu saolt gönnü11 ve komisyo
nun bu geç hareketinden dolayı çeltik ka -
nununun 2 ncl ve 9 uncu maddele:! ahka -
mınca (5000l lira tazmlnar vermeğe ko -
misyon azalarını mahtüm etmiştir. 

O tarihte komisyon azası şunlardır: 
Vali H. Uzgören (şimdi Rize vallsD, zlrnıı t 

müdürü Ekrem, doktor E:nln Karpuz:ı~lu, 
nafla fen memuru 'Muz:ıffer An, çeltikçi Hü
seyin Dağlar. 

Hüküm kabili t..e:nylz oldur,undan öğren -
dlğlme göre derhal temyiz edilecektir. 

yamıyacnğız. Bunu anlamak lçln lklsind~ 
birini ele geçirmek lnzım. 

Cebinden bir başkıı kAğıd daha çıkardı. <Y 
nun içinde bir tek f,el saç vardı. 

şa düşüyorsunuz. Oıada~ bir 1~ne çalınmadı. 
Ba§ınıza ne gelebilir. Siıi ne Us itham cde
blllrler. Ben bir kere çalı.ştığun bir bankada 
bütün alnt ve edevatıını kasanın yanında u
nutmuştum. O zaman bile bu kadar telaş et
medim. Ayakkabılarınızı oradan k1m alabilir. 
Alsa, alsa tnnıdığınız gene bayıın olacak. o r 
zn.ınnn hiç endişe etmeyiniz. O bu mesele 
hakkında kimseye bir şey söylemez. Bu 1s -
karpinleri sizden bir hatıra olara.k saklar. 
Eğer tsknrplnleri alan o sakallı efendi ise 
ondan büsbütiin korıtmam. Çünkil o tepe -
den tırnağa kadnr çirkef içindedir. Polise 
müracaat edemez. 

(Arkası var) 

··"' ························································ __.... 

Bir doktorun gonluk 
notlarından 

Asabi insanların 
Evlenmesi - Buna nereden hükmediyorsunuz? Du -

lzmir pOIİS mektebi derslere vardaki dolap boştu. Marı:nud bir kAbus ge -
çlrmlştlr. O.r~da ne maktulı, ne de ka.tu 

baş ladı var. 

İ · (H ·) t · d H lk · Belgrad sokağının köşesinden blruniş ol -
zmır ususı - zmır e, a evı 

1 d 1
. ~-t b' d 1 • b dukları araba onları avukatın evinin kapı -

sa onun a ~o .. ıs me~ e ı ers erme a~ - sında bırakmıştı. 
lamıstır. Butun polıs memurları mekte,. _ 
be devam ederek sene sonunda sertifika Avukat onden atladı. Bir an evvel bu sıı. 
alacaklardır. Dün ve bugün emniyet mü- bıkalıdan kurtulmak._ bir iki veda kelımesl 
dürü Salahattin, hukukçularımızdan avu- fısıldadı. Kendls!nl boyle fena bir vaziyete 
kat Nuri Esen, merkez komutanı Nezihi sokmuş olan herınen ııefret ediyordu. Fakat 
ders vermişlerdir. hırsız kat'iyen bir vicdan azabı veya blı pi.§

Trakyada bol ve bereketli 
manlık hissedere benzemiyordu. BUlkls a -
vukatı biraz istihza i!e siizüyordu. Bu alayda 
fenalık yoktu. Bir a.stııdın sevdi~! acemi kar-
şısındn duyduğu m~flk bir mana da vardı. yağmurlar 

Edrine (Hususi) ·- Bir haftarhr Trakya ve Avukatın omuzunu tekllfsızce o.kşıyan sa -
havallslne bol mevsim yağmurları düşmek- bıkalı: 
tedir. Yeni yıl zlraatlne hazırlanmakta olan 1 - Ben sizi şimdi hu vaziyette yalnız bıra -
topraklar için bu yağmurlar çok faydalı <.'1- kamam, dedi. Erken yatnı!lk itiyadında de~ 
duğundan halk memnundur. ğillm. Sizinle beraber yukarı çıkıyorum. Bir 

Çorlu ve havarisinde şap 
hastahgı 

Qorlu <Hususi) - Çorl•ı ve hnvaJLrilnde 
şap hastalığı çıktığından kaıa veterlnerliğln

ce icab eden tedblrlel' almmış, h ayvan pa
zarları menedilmiştir. 

iki lli! atarız. 
Avukatın müsaadesini beklemeden açılan 

kapıdan içeri girdi. 

Burly itiraz etmedi. Dn adama karşı duy
duğu hiddete rağmen btı geceyi yalnız geçlr
rneğe mecbur olmıyacağı 1çın memnun ol -
muştu. Çünkü bu gece gözüne uyku glrmi -
yeccğlnl blllyordu. 
Apo.rtımana girtnce: Sabıkalıyı bürosun-

Edirne polis kursu açıldı da bırakan avukat wrııkıermı giymek ıçin 
Edirne (Hususi) - Emniyet mtidürlıi~ü bl- :kendi oda.sına gitti. Bıraz sonra avdet ettiği 

nasında polis kursu açıldı. 15 Temmuz ta- vakit onu elindeki bir zarlı evirir, çevirirken 
rihine kadar devam edecek olan bu kursa 1 gördü. 
şimdiye kadar polis okuluna gidip tahsil gör- - Bu nedir? 
memlş olan polisler iştirak etmiştir. K':.ırsun - Bilmem, şimdi :1erde buldum. 
tnhsU derecesi polis mektebi tahslllne mua- - Tuhaf şey ... Ben oııu mektubla beraber 
dil olup halen 30 pollıı memuru devam et - çekmeceye koymuştum. 
mektedlr. Avukat zarfı eline aldıktan sonra böy!e 

Trakyada şap hastalığı 
Edirne (Hususi) - Trakyanın bazı yerle

rinde zuhur ettiğine evvelce blldlrdlğlın şnp 
hastalığı ulınan idari ve fenni tedbirlerle 
söndürülmüştür. 

sbylemlşt.i. 

- Çekmecenl1J nç:ır mısmız?. Birisi çek -
mecenlzi karıştırmış olmasm? 

Avukat emin olmak lçln hemen çekmecesi
ni açtı. 

Asabi ve ruhi hastalığa mfiptelA oıo.nla
rın evlenmeleri, ı;olult çocuk yetıştırıııe
lerl caiz midir? Bu mesele son senelerde 
doktorların, iç.tlmatyntçıların 90k meş~ 
oldukları bir iş hallm almıştır. Bazı ,..... 
ve ruhi hastalıklar vardır ki evsafı gare' 
bariz ve tam mecnun hallndedlrler. şüP' 
hesiz böylelerlle te~rlki hayat etmek kiJ!l' 
senin aklından geçmez. Ve izdinıçları d• 
aslıt' caiz de~lldlr. Paka.t tam akıllı ol " 
mayıp ta bir dereceye kadar ruhu hal' 
ta olanlar. mütereddl bulunanlar, anot" 
mal karakterleri gô!'ülenlere gelince bıJ' 
rada iş değişmektedir. Gerçi bunla~1 
sülfllelerinden r;eletı çocuklarda bozuJtlO 
görüımektedlr. Fakat ayni ailenin ata ' 
sında tam ve mükemmel çocukların d• 
yetiştiği her gUn meşhud olmaktadır. JJO 
itibarla bu gibiler! izdivaçtan mabrUJIS 
etmek, nesil yetiştlrmelcrine m&.nl ol " 
mak nasıl mümkün olur? Ben blzzat ıoô1' 
le ailelerden gelen çocuklarda bak11tateı' 
anormnl çocuklar yetiştiğini gördlliti\JIS 
gibi tam sıhhatte .,..e mükemmel ruhi ef" 
safı haiz çocukların da yetiştlklerlnl ~ 
normal bir hayat silrerek lzdin c ettıı " 
lerini kaç defa gördüm. Binaenaleyh bl~ 
hassa nilfusunu ar~tırınak mecburtre 
olan milletlerde bu gibllertn alelltllı.k lf" 
dlvaclarına mflnl olmak do~t değUct1~ 
Bu hususta kanun değH, aileler n al 11 
doktorlarının çok bUyük rolleri vardır. 
mumi vaziyeti, ruhi ve ak11 durumu iZ l 
dlvaca müsaid olanların izdivacına ubt' 
karar ile müsaade etmell vıı mftmltill'l--re 
de gene tıbbi kararlarln mA.ni olmalı~ 

Cevab istlye'l okuyucularımın post' 
pulu yollamalar11n rica ederim. Abl ı-J' 

\,, dlrde istekleri mukı,belesiz kalabWr. ~ 

~ 

eczaneler 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Mektub burada dedi. Çekmeceyi kimse 
açmamış. Ben kendim zarfı atmlŞ olacağım. 
Telfı.ş edecek bir şey yo.t. 
Avukatın yanına gelmiş olan hırsız: 

Nöbetçi 
--····-- -~ır: 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler §lln1an-

- Hasan Bey gazete garib 

bır vak'a yazıyor .•• 

• • • Güzelleşmek için altı 

ny kendini yemekten içmek

ten kısan bir genç kız 
müş .• 

Nihayet hastalanıp öl - Hasan Bey - N ru raddin 
Hoca sağ ols:ıydı, tam zayıf

lıyacağı sı~ada öliıverdi, der
di. 

- Tel..l.cl edecek bir şey var dedi. Benim 
gozıim yanılmaz. Bu çekm_cce bir alet vası
tasile açı mış. Ev t zorlanmış, o kadar fena 
açılmış kl bunu bir pro es;onel yapamaz. nu 
ııncak bir amatorun lşıdir. 

Avuknt. 
- Fakat çekmec"mden bir şey kaybol -

mamış, dedı 

B iki otc'ü ."k.necelerde de bir şey a -
rnnmı t r. 

Butun çekmece e:c baktılar. Hiç biri zor
lar.mamıştı. 

Gomar: 
- Demek dedi, hu çekmeceyi zorlıyan in -

san burada aradı ~:nı bulmu!j ve ötekllere 
bakmağa lüzum dahı gbrmemlş .. 

- Çekmeceden bir ş~y eksik detuı 

istanbul cihetinclelciler: 
Şehzadebıı.şında: (I. Hakkı', Emlnönnıı' 
de: <Necati Ahmed), Ak.sarayda: (ZI~ 
Nurll, Alemdarda: (Esad), Bcynzıdd-· 
<Asador), Fatihte: ıErnilyadO, Batır " 
koyünde: (İst!ln!>•Jll, Eyübde: EytibSUl ' 
t:ınl. 
Ueyoğlu cihrtindekiler: , 
İstlkrn.1 caddes\ Hl ı Dcllllsuda>, oaıre) 
de: <Güneş), T'.lkumdc· lLimoncıyııtıe:' 
Pangaltıda: <Nar Hecıyan), KııraköYd 
(Sıtkıl, Br-:rtkta t:ı. (Vldln). 
Boğaziçi, Kadlk~y. Adalarctııltilcr: eııJI • 
Kndıkoyünde: (Buyfüt, Yeldeğtrın ,. .. 
Üsküd:ırda: (Ahmedlye). S:ırıyerde: < 

saf), Adnlardn: CHalk>. 
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Fransız Başvekili bugün Hitlerin 
sulh tekliflerine cevab veriyor 

S p O R Kral Borisle Büyük Harbde ayni cephede 
Balkan atletizm silah arkadaşlığı etmiştim 

kında lngilt <Baş~nra rı 1 
inci Sll) fad a) kuvvetli garantner mevcud olmadıkça bu oyunlarının son gUnU ~asında yaere

1
, ransa ve dominyonlnr söz! (Baş1arafı 5 inci sayfada) mckte ve gerek sonra pek müteferrik v a.-

pı makt 
1 

. er nazan itibara alınamaz. J."raruıa ve d'l d .... "ld" B t k' b' · 
neticesi, (ynrın) a o an istişarelerin Ingllte ,.. d rilltu-... -: .. ped"rinin Mocaristandaki bir ı er e goruşu u.. u Y~ a ı .~r ı.ns. an-
la vey ç r.... e uzun Vi! acı tecrübelerden sonra B ld k .,,..... ., d b d lU t 

n edilecektir a arşamba günü i - aynı neticeye varmışlardır. Binaenaleyh, in- İr birincilik daha a ı , maliktinemne gidiyOTdu. Falkenhayn a. u en~ce. ~enış ma m.a • gorg~ v s 
'L· Paristen rreı:n h glltere ve Frans"' için yapılacak yegAne ~Y ·r .. .. •• ) d ki mfü:arünileyhi hususi salonlu vagonunda fi.kır selılmetının bulunması nevadırden-:ıı.ıl n " .... abe ı .. · .. ..~ tasnı te uçuncu o u ~ . . M.. .. ·ı h dır. O. adeta çocuktuk ten ve kıya.Jetine . ı· aladye yarın rrdere gör~ Baş_vc- Avrupanın sulhüne mil.nJ olan siyasetten Av- akşam yemeğıne davet ettı. ıı.şarunı e11 . . .. ..1 .. b" 'hti 'b' ğ 

oy ıvecektir. a yoda hır nutuk rupayı kurtarmak husmmndaki azlmJerlnl Atinn. 9 CAA.) - -Onuncm Balkan atJetızm hazretlerini ilk defa 1332 de Vskübtie gırmtş gorgu u ır ı .. ~~r gı ı a ır ve 
Pa.ris. 9 CA.A.) - kuvvetlendirmektir. musabnknlarma dün de At.ina stndında de- k J!h d vakurdu. Onun en buyuk heveslerinden aneb B şvekU Makcnzen ordular gru.pu arargu ın a birisi bizzat otomobil sürmekti. Babası. 

usan Vt' fıyan h 
1 

B Daladye Londra, 9 (A.A.) _ cNe."s Chronicle rrn_ vam oıunmu.ş ve oyunlar nihayet bulmuştur. t k f' h o1m• ""••m On hah t ar el •V ı:ı amma şere ıne maz ar •1~ .... • - Ferdinand ise lokomotif kullanmaktan· 
r.:ı a verdlk~n dônra. ve ene\iınc:nlerlnde zetesı Hitlerln nutkun.ı mevzuubahs ederek Dünkü milsabakalan, kral, vell3hd, ba~eltll dan sonra Bulgaristan ve Dobricede hay· - -

nın vaı.ıyeUnı r • • Yann akşam, F"an- diyor ki: Metnk.sa.s, bukiimet azM1 ve kordtplomatJs li siUih arka"1N~Zıg~ı et..,,j~ttk. O, Bulgar pe~ hoşlanır. F~Ik~h~yn da. şoforu~ 
:ınut~flk h"ı.."I. ad:ro ne blldlrecekt!.r l'ki t t kib l ..... ~ .. ~ da m o at ıst 1 en bır gen,.,,.aldı nııı· u.,.urnet reısı ln · E~er Bitler, sulh muz1kcrelerlnc girişmek e a ey em.,.,ir. ordusu karargahında bir emir zabiti gi· . ı ~ en s .n .sur ıp "' _ • 

• .et~rlne ve bit rı • ayrı ayrı kendi istiyorsa şlındlye kada. '-"aptıı-.ı gib} sozde 1 Alman teknik ne•ıeeıe- şunlardır. b' 1 M- ... 1 h b . . . Şımaı her ikı otomobıZ meraklısı g6rü-
evveı • -tıa lra.n:ırn hlta'- t k - J l!o • y ı ca ısm,.·tı. tLŞarunı ey u mesaısının .. 1 d B · k d h _ uı 49:ıtede b , • J e mrden almamalı bu arzusunu r1ııen gastcrmelld r 110 metre manialı ko311. Mantıkas ı u- _k Af, -v M k · f d b şu11or ar ı... en ıse, o zaman pe c a 
tur u.'.Jnduklarma şi.ıphe yok- Demokrası' devl~tleri Ü?erinde yegfı.nc t C';i; nan) 15 6, Skladas !Yunan) 15 9, Kocckovlç 

1
mu .a atıtı a ;;~~~ ~~ra ın han b 0

.Y - 11ırhahımız olmıyan ko~ ve müttefi-
Çenıberlayn' b :apabUecek hareket ı.--e 1!$gal edilen yerlc>rde-' <Yugoslav) 1.6 4. ı: F'l ~~n~~;~~~ ke'::du ·-nr~~rk:: b::ıı;~: k'miz Rtılqaristanın Kralını bir. daha 

l 
~ndrn, 

9 
!AA) ın eyanah ki Alınan kıtaatının geri alınmasıdır. I Fen diski Sllla.s (Ynn:-ını 3.• 2 oros lkt t brik d k h' ~ tt 'o' .· pek '!/akından ve tıztın uzadıya tetkık jır-

ıükunıetı"'rinln. h. .- Frnnsa ve ı· ngılteı" 1· ·ı· . . . . . . . !Yunanı 38 38, Kovl\r~vı~ <Yugosla vl S5 ss. 1 b nl e Be erdecn ıs~e ı ı se1: ınçte ~'lıtına nail olduğumdan memnundum. 
dl ' a ~ n~ ı ız ışçı partislnm fikırlerı ı 400 :ınetrt' ko..oı•· ocren (Ttirk) 50 8 sıra- u mtıştu en ° zam.an bu pren - B . h h ld · 1 - · " nncıerı lazım Pir~ gaycJerlnı alenen bU- ., ~ · · • d . c .. .. ons er a e ınsan ar uzerınu.e 
tısı tneb·u.~ıarınag "edvl ini söyllyen amele p:ır- d Londrn, 9 <A..A.) - 1şçl partisi ıı:ıerlcrln- ta'kos <Yunan) 51 Karageorr,oc; <Yunnn} :ın uanm1 ak ayn? m1!ha;.eb~le~dcn aldı- zeuali koJay olmıyan izler bırakan a _ 
karn " ben ç en Greenwood, işçi meb'uslarının bir top- 51 6 gım ml'm c ctımın gumwı ımtwaz ma - • . 
h arasında iki hü cnıberl:ıyn Avam lnntısındn dun yaptığı beyanat.ta. HıUnin 1500 metre koşu: Vellltl')pulos !Yunan) dalyasilc Almanyanın m ühim harb nişa- damlard?nchr. Onun ger:k b.ır zabıt va 

;'\drbe sevkeaen oaveı kumetın kendilerini nutkunun bir sulh teı.ırn olara.ıt tel!ikki edi- 4 6 6 Kesin CYu"°'~lav) 4.6 9, Nnzut t'Yuna!l) nı oları birinci smıf Demir Salibi ile ifti- perek ~ır pr~ns olarak uzenmdc bırak . 
0 uklarını ve b ... · er hakkında mutabık ""' b h tığ t s de v esa l olm~ttır ettlklerını söyle u, g.ı.yclerı mükerrerı:n izah ~iyeceğinl soylem~Ur. 4 7.6 ar duyuyordum. 1 . ı <' ır rın e s ı . 

Bu g m Şt!r Sovyet gazetele rinin ilk tefsı· rlerı· Üç adım: P<ı.lnnlQtis <Yunan) 14 24, K:ılls- cMüşarüniletyh. ••emekten biraz evvel YıldınmrSayfa 30-31, 
nyel!'rde bir d ... \ ıs 80 ~ ~lu gorüldu"'ü taıtdt'1 'lşlkllk yapılma.en lü- Moskova 9 (A.A > _ Bugu· n HJtJ · t- trnt <Rumen) 14.'3. J1;azinnk1s !Yunan salO'l'!1tı vagonumuza gelmişti. Gerek ye· H. E. Erkilet 

.. u 6 td k ' · • erm nu Ch1d atma· Narknrlc tYugosluv' 63 23. 
met te nıüşter~ke e bunu her lkl hü- m~~thlra.kkmda ilk Sovyet tcfsıratı intişar et- Panas (Yunan) 60.86, Navsab CYugoslavl 

it 1 n bildireceklerdi• ..., 
aya d ·· G051 n ra yo İzvestıya gaze•~...ı dl ki· · · sunun tahmin ın ~ yor • Mareton yarış1· Klryakldls <Yunal") 2 ~at 

b 'Ve iddiaları Uerin teklifleri, kabul, red veya tadil e- 59 6, Ragazos lYunnn) 2 sa'.lt 59 6 Oal mu-
norna 9 ('t L d~leblllr. Fakat herhalde bu tekliflenn barış ) 3 t 3.21 fell · nadyo) - 1 ·ı· gorr.~meleri ı ı haklk men saa · - Prınde hükürn .. ngı ız r esmi mah- ~ ç n - ate:ı praU:t esas ola- Sırıkla yüksek atlama: Tnnaş <Yunan) 

liıtler'in sulh te>kl'S'lir~n kanaate göre, rak nlınabUeceğinl teslim zaruridir. Polonya 3 92. Trovlo.s (Yunıın) s.rıo, Muhıt~l"l (Tilrk) 

Dil, Tarih Coğrafya fakültesi 
talebesinin yemek münakasası 

Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi Direktör-
trııvacaktır. ıflerı cevabsız bırakıl· devletinin inhilô.llnden sonra harbe devam 

Frnnsa ve d . hakh g&terllemiyecek bir hareket olur. 
3 ~o. x 100 bayrak: Yuıı;oslav eklb; 43 s au. lüğünden : 

@onrn Ver'} omınyonlar)a • t' ı Yeti h kkı <-cek ohın b ıs ışareden talyanm kararı men ekibi 43.9, Yunan eklb~ 4Uı. A _ Kapalı zarf usuıue ihaleye çıkarılan Fakülte yatılı tnlebeslnln sabah,' öğle, ak-
ber;ı}>n~ c~~-da hiç-bir ~a~~;~~1:n mabi - Londra, 9 (A.A.) _ Dü.n gece Roma radyo- Onuncu Balkan atlotızm oyunları sonunda şam :yoneklerlne taırn zuhm etmediğinden lhaleııl yapılamam12tu. ATttırma, eksUtme 
di!nınkt~dir ahın rnenfi olacağı taha~akla su. aşağıdaki haberi vermL'}tlr: kat'i tasnif: ve ihale kanununun 40 mcı maddeııi hfikumlerine tev11knn 1410.939 Cumartesi günü aa-

HC'rh.ılde. mın e- Itnlya şlındlki harbin nihayet bulması için 1 - Yunanistan 112 puvı:m. at lI öe pazarlu suretUe ihalE'Sl yapılacağından alakadarların Ankara Mekteble:r Mu-
tarafından A Çarşamba RÜnü ç b 

1 
tekllfler ileri sümı~mlştlr. Fakat bu m:ıksad- 2 - Yugoslnv 60 puvan. ha.sebcclllğl binasında gosıerHen gun ve saatte luwr bulunmaları. 

tak r lan b Vam Karnarasınd em er ayn la yapılacak her türlü harekete manevi mu- 3 - Tfirklye v-c Roman:nı 34 pnvnn. B - Muhammen bedel beher tal0 be için 75 kuruş olup ounuu bir senelik tam yekQ-
E1nn ll'ıcdarevanat. vaziyetin a ad yalpıla - zaheretıni diriğ etmlyccekUr. Italyanın as- Oyunların sonunda mülti'l.f'atları ıbizzat nu 34218 lira ye~i~ beş kuruştur . 
. Dı~<:>r tnr oflacaktır. y ın anma- keri sahada hiçbir teşebbüse girişmlyer.e\;i kral da~rtmı hr. G<>ce, Yunan atJett'Z1Yl fe- c _ Yuzde yedi buçuk muvakkat temınat bedell 2566 lira 41 kuruştur. 

lıflt.'rhhı ih at• tan Lovd Corc'un lh hakkındaki kararı de~şmemlştir. ?.~:.~::?~~.~~~~~~ .. ~~~ .. ~:.':!.~~ .. ~:.~.ı.~~'::._.... D - Istcklllerlu ş:ırtnameyı gcnnek ve izahat almak uzere F<ıkulte hesab memur-
ZUıru h ıınanııa t tk· . su tek- 1· • • • 1.. 662) tığı h akkında Avaın C" K ık edılmnsi lü- talyao gazeteıennın neşrıyatı D 

1 
. luğuna murncaaı etmele:ı 1 un olunur. <7 

bir l<•~j~a~at, efkfırı unıu:arasında yap Roma, 9 (A.A.) - VOC" d'İtalla gaz.etcsin- a ma genç 
ı40;d ırakrnı .. tır ıyede müsaid de H!Uerin tekllfierlni tctkl ~ eden Gayda şu 

bahsr> ı Corc'un bu b satırları yazıyor · D 1 u-zel ~ c <'n ~Su d C'Vanatını İtal - • a ma g currıl' di 
0 

n. av ExprC"ss• me:vzuu ya, dunynnm mukadderatından mes'ul . · 
•'B<'vn Y~. kı: gazetesı, ez- olan büyük mllleUerl, Avrupa medenıyetı na-

susundak~ ılel bir konfor mına, hnklkate cepheden ba.kmağ:ı ve uçu-
irin Yapıl t eklif k:ıbul l'd~nsın. ~kdi hıı- ruma kOŞrnaktan hentiz vakti iken lçtlnaba 
di nsla c:~ herhangi bir t(' m<'lı~ı~. Su1h davet eylem~tir. HltJer bir mütareke tekli· 
s\va <'Hn ~rı°larnaz Cünk" e?busun rl'd file knlmnını~. Avrııpanın ihyası için biltun 
ııvandırml' rı urnumivcd u ına~cı b\r nııııetıer menfaatinin tesanüdti~e dayan:m 

"Bundnn:ıb kuhtrmc>ldirc l'lll'n{ı ak isler bir plan takdim etmiştir. Bunun müphem 
lnrjı,. VC"nia:'° ~· ~hi hının C" • bir tekllf olduğu iddia ediliyor. Fakat ltl.:af 
Sovvptforl' k n ıhvasında 1 kı hudud- etmek için lüzumu kad'.lr samimi olnlım ki 
l'rll'ktir. arşı da ilanı ha:bar c:tınek. llltı~r tarafından yapılan teklifler barışa 

Bövle b' etrnek de- varan yolu costemıektedir. Ba teklifler hiç 
olal'"i!ını ır .. harekEtin n(' d bir mevzuu sonuna kadar teşrih etmiyor, nl-
ruz. nıunakaşa etmek er;ce doğru hal teferruata kadar gitmiyor. Çünkü bur•-

Bi"aenaı ısteıniyo • lar halen faydalı değildir. Bu teklifin ihtiva 
nın d~ k C'Yh, İtalvn v ettiği esa.s uruıurlar Avrupı:. buhranının de-
sul~ 1ekı~~~v;t verdiklf>rf SovvC't Rusva- rln sebeblerine tekabül etn•ektedir. 

~rıkt:ın a~~:e~C'tınek, ~~l~~:an b.ir Alman gazetelerinin neşriyatı 
nı~\c1t l'hnc>k <fol!i~:şı ~arafa iltih~~~!~~ın Berlin 9 (A.A.) - D.N.B.: 

V 'U!n olnıak d bıle. dostluklar a'nı Alman matbuatı, Führerin nutkunun 
Co ıızıvc>ti bu r,url"tnektir. ın an harict~ki akisleri etrafında neşriyat yap 
şıı re. ~vaın 'Rnmetfo tr""T'ih c>drn L ·d makta ve Fransı7.larla İngilizlerin henüz 1 

_:~~ı d(' irad e~[nsı~ıia haklı olaQ' k ~:sm~n vaziyet almamalarına mukabil 
d .,tı1h konf c rnısti: ra ıtar;.f memlc>ketlerin büyük bir sulh 
;.~~ken c::itndi e~~nsını he>nüz vakit I da~z·ısu beslediğini tebarüz ettirmekte -

}ı arfbıer t ı tonlarnal l.!eç ır. 
er <'n amnmnn ıvız, voksa ·--···-·---y rnah '"~ vınr d ••• .. ··------······-·············-···· f T Volduktan an ıktan ve A • .,. d • 
ı.o~~a 1~ gazctelen:~:r::ı:ıo man - 'ngı iZ enız 

:nıatbuatı' (A.A,) - B şnyab h • 
·kik etnıeİcı~~lerın ııutkuı~ ~~~ahkı insnız ve ava kuvvetlerı 
ie~~teıerc :~re.. ın - errua.n{ı tet- ar as d h b 1 
llUtku y::arn~ olnıu:e~: ~e kurucu hiçbir ın a mu are e er 
lngUterenı ı dikkaı,ı cal!bdi ernbeı·, Hitlertn 
harekııtta n bu nutka vere ~ve 1''ran.sa lle (Baştarafı 1 inci sayfada) 

tıı Mntbuat:e~~:ır satha a;:c~k~~;ab nskeri Alman tebliği 
r Stılhü •- aran evveı · B r 9 (A teahhu lo'JtiYen Uitle.ri ce dikte edeceği er ın .A .) - cTebliğ:. : 

anıa?ll rıa ınutteflktcrın n bı~ buçuk ay blr ziiGarb. ceJ?he.~i~de .~e~if kollarının mev
devJetılitır Ve ştm:ıi rn· kuv\ et ve kudretini ul faıı.lı:1e~ı gorulmuştur. İki tarafın top· 
unı er taraıında:ı n uracaauarını bitaraf iç arı hafıf bir faaliyet göstermişlerdir. 
tının 8;0 derece L>t!yo~ :ı~rı itibara alınml- f ~.ava?a keşif tayyar elerinin h afif bir 
ha blren~a~lduQuna b~ d:;İıdliitıerın vaziye_ aa ıyetı görülmüştür. 
ibzaı etJnı. ta evveı tavas • lr. Herbden da- F ranıız tebligıy · 
hk · .,. olan B 1 mt teşebbüs! 

Tşun· llndi 8USuyor. e Çlka, Holanda ve p :rlni r~~aris 9 (A.A.) - 9 İlkteşrfn sabah t eb-
es gazc~ı Pa- ıgı. 

"ıa~:ledfğl nutk~~okYlet diyor: Dün akşam üzer i ve gecelevin Nied'in 
., •l<lkk a 'ı aşaa d" · J ' 1<1•- ı naa Hltıe.r~ cevabının ne 1 ..,ı va ısınde ve Sarbruck'ün cenubun-

...,e, bita # en Uf o aca- da tE>m~ un l ~ . . nutka k ra. memıekcu aıc bir §tiphe V' • • sur arının .ı.aalıyetı k aydedil-
h 

arşı 1 e: ta ar nuştır. 
eyı k a ınan vazı rafından b P Is n at•ı olarnt 1.. Yet herhal:ı, b _ u ar • 9 <A.A.) l- 9!IOIS39 tarihli Fran.c:ız 

ahtı bund .. aıe etnuşıı ı: u şup- akşam tebl!~I: 
lncrık an altı a r . Dü 
~rl a kıta·ıarınd;n Y evvel Avrup:ı. v şman ke.,lf kol!arı Moselle Ue Sarre a-
tin :ıapıJıYordu. Ştm:ı~ll~:re tavassu~ teekl~-, ~~ın~a çok büyük faı:ı.llyet göstermişlerdir. 
lUz Yası bir keru ' llltler kendisi - ose eden Rhine kadııı·, iki taraf arasında 
tık Urnauııucuna n ~r.ıdı~ı bir sırada bu i- topçu ateşi teati edilmiştir. Dentzde, karnkol 
<lev~lYor ve Şlındı ~layı hiç kı~ o ~ln gemilerinden biri bir düşman denizaltı gemi-

li! t adıın atın Ye knct.ır d:ı. bu Yold hrtaya sine muvaffaklyetıe taarruz etnı!.ştlr 
tlerı ıı.mı}''lr a lçl.Jir Londra 9 H f • tun d rı reddettiği · • < usus l - Karakol vazifesini 

fiozu ~nYaya ISbat bir sır:ı garantiler bü goren Fransız harb gemıleri, bugün blr Al-
lllez' ne de lınzas e~ın~tır ki Hitl - , man tahtelbahlrinl batırmışlnrdır 

. ı hlçblr kı ' enn ne . 

1 
l3u feraıt 'rmeti ıtade et- Garb cephesinde 

acak hı aıtıncta l:Ii d h"" ıfiUı t Çbır leklıt ller tarafından propagan a ucumu 
tUerıe atblktnı teınıngırışUeceıc t:ıahhuJı:~iı~ Pnr!s, 9 (A.A.) - Hevns Ajansının askerı 
r Ye llıüteraftk 

1 
edecek :rnü.'lbe? g vaziyet hakkındaki ~'grntı. 

t Yol a o ln"dık , aran- G h f • . 
likta boy Çatnaz. Hal" ça, hiçbir :rntizake cçen n tanın sonlarındnnbe!"l, bir taraf-
.\tnerık le bir ~aran~~;<l Cuma gtlnku nu: tan topçu ateş! şiddeUenmekte, aynı zaman-

l'ar lh....- 8.da Olduıı. nıevcud de~ildir da Alman piyade.sinin hücumları artmakta 
.ki -·~ıeteu 5 u Slbi dl.r. · dır. -

• liltıt:rın erde de şu el e;er butun blta-
aöıUn tı mü be bot sabıt olmuştur İlk defa ola rak, Fransız askerleri bir pr0-

s t kılacak derecede paganda hticunıuna maruz knlm~lardır Dil 
Alman mU.tahkeın mevzllerJndeki mit;aly~ 

, 

lngiliz Kanzuk eczancs 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 {aheseri, bütü n dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarlarıdır. 

Ötedenberi m emleketimiz kibar alem inin 

takdir ine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini ter kföinde 

sak byan en ciddi ve şayanı itimad m arka. 
dır. G enç ve ihtiyar bütijn kadmıar için 
zaruri bir ihtiyaçtıT. Cildın let afet 
ve t aravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve 

acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Y üzdeki çil ve lekeleri ahr. Sivilceleri ta. 
nıamen izale eder . Traştan sonra cilde 
tat if bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu 1stan bul 

ve topların yanı b:ı.şın:ı yerleştirilen munz
zam hoparlörler 1'lrdenbı:-e faaliyete ge~mfş 
ve toplar smnr susmaz Almanca ve Fransız
ca olarak Bitlerin nutkundan parçalar ver
miştir. Bllhll.'!Sa Frnn.cıızlara hitaben parçala 
ehemmtyet verildiği gôrülüyordu. Frnasız as
kerleri iki şiddetli topçu ateşi arasında gelen 
bu barış seslE'rlnl ı.,tıhza lle karşılayorlardı. 

Avusturalya 3.200 tayyareci 
yolJayor 

Londra, 9 (A.A.) - Mclbourn dan b Udirll
dlğlne gore AVUBturalya, cepheye 3.200 tay
yareci gonderecekt.ır. Bu!ılara genera! H. F. 
de la Roo kumanda edecektir. Bu seferi kuv
vete de La Rue Orupu ismi verilecektir. 

1 
İlk 

tanın at 

207,38 
243,75 
6S.-

56,25 

6827 

70,50 

200,37 
49 86 

İstanbul Belediyesi İlan lan 1 
Muhammer 

bedel 

2765 
3250, -
840,-

750,-

910 19 

940,-

2751,50 
664 70 

Hruıt.anE>lerln yıllıK ınııyn.cı lçin alınacak llmon ve yumurta. 
İJ'lt okull,1r ıçln ~.oo ders sırnsı He 50 yazı tahtnsı. 
Yollar tamirntındn kuııanılmak uzere almac-ık 240 metre 
mikfıb Sultan çlfUiğl kumu. 
Yolıar tamJr:"tındn kullanılmak uure aımncok 250 metre 
mikfıb Kapanca kumu. 
l\!erkezefendl mezarlığı ihata duvnrı inşaSl. 
Temizlik işleri başlmcle ve onb~ıJarına yaptırılacak 94 mu -
şamba. 

Hastaneler hayvanatı için alınacak arpa, saman, ot vesaire. 
Uskudar kaymakamlık binasının tamiri. 

129 38 1725, - DartHnrezeye almncak 1500 metre bez. 
45,- 600,- Zeyneb Kamıl doğumevine alınacak 600 kilo idrofil pamuk. 

Tahmin bed<'lleri ile ilk tem!nnt mlktnrları yukarıda yazılı işler ayrı, ayn açık eknllt
meye konulm~tur. Ihale 19 10139 Perşembe günü san.t 14 de Daimi encümende yapı -
lacr:.kt.ır Şartnameler Zabıt ve Muamelftt mi\durlU~i kalemind~ gorül<:blllr. Tnllble.rln 
11k t€mlnat mokbıız veya wek•ııblıırlle ihale günü muayyen saatte Dalıni Enci.ımende 
bulunm, lan. (8009) 

Naha Vekaletinden: 
17 10 939 Salı gunti saat 11 de Arıkarada Nafia Vekflletl binası içinde malzeme mü • 

durlur:u odasında toplanan mr.lzeme ekslltme komlsyormnda c~m'an c595011 lira muham
men bedelli Haydnrı>aı;ııda teslim şarule 70 aded gune~lıkli mahruti yerli çadırın kapalı 
zarf usuıııe ekslltmesı yapılacaktır. 

Ekfilltmıı şa.rtname..:.i ve teferruatı bedelsiz oJnrak malzeme müdurlüCünden a2ınablllr. 
Muvakkat teminat a,.446-2511 liradır. 
ıstekl1lerln teklif nıektublarını muvakkat teminat ve şartnaıneslnde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gun saat 10 a kadar makbuz mukabillnde komisyona vermeleri lhnndır. 
c7867• c495b 

ls ~anbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
ı _ ıstanbul ltimyahaneslnde açık (50), İzmir klm,yahaneslnde açık (60) llralık 1k1 

klmya.gerllk ıçln İstanbul Gumrükle.rl Başmüdürlüğünde müsabaka. imUhanı yapılacatbr-
2 _ Musabaka lmtlhamnn glrcbUmek içln nranan vasıflar çunlardır : 
A _ Memurin kanununun 4 fıncil maddesinde yazılı oartıarı haiz olmak ve askerl1tln1 

ynpm~ bulunmak; 
B - YllŞl kırla geçmiş olmamak ; 
c _ Unlverslte, kimya şubesinden veya buna muadil ecnebi bir fakülteden mezun 

bulunmak; 
D _ Yapılncak tahkikı.ıt netıcesınde ahlfik ve seciyesi müsaid bulunmak; 
3 _ Mfisabnkanm haııgi g\ın ve nerede yapılaca~ı müsabakaya girebileceklerin ad _ 

resJerlne doğruca bildirilecektir. 
4 _ Musabakada kazananlardan ingllizce, almanca, fransızca, italynnca dillerinden 

birini veya birkaçını bUdiğl imtihanla anlaşılanlar ve enelce memuriyette bulunmws ve 

tecrüoe edilml.ş olanlııı: tercihan alınacaktır. 

5 _ Tayin edllecekiere 3656 sayılı teadül kanununa göre PJablleceklerl manş verl -

lecektır. 

6 _ Aranan şart1arı haiz olan isteklller' n 13.10.039 akşamına kadnr belgelerlle bera-
ber istanblfi Oümnikl'!rl Başmüdtirlüğüne müracaatları. (8015) 

,... Dr. IHSAN SAMI ~ıc TiYATROLAR 
1 Gonokok Aşısı 1 ı -

Behoğulc1u~ ve ihtilatlarına ka~ı pek Şehir tiyatrosu -- Tepebn.şı dram Jrumıı 
tuırli n tn.e aşıdır. Divanyolu S11ltaa Akşam saat 20,SO da 

Mahmud turbui No. 113 Rom eo - J üJyct 

Zayi - Cağaloğlu orta okulundan aldığım 

5/ 9/39 tarihli ve 162 numaralı tasdikname 
ve h üviyet cüzdanımı zayi ettim. Yenisini çı
karacaiım{ian eskilerinin hükmü yoktur. 

Cataıotl• okala 565 numaralı 1.Jya Al(ian 

Halk Opereti - Bu akşam 9 d a 

Bu hesabda yoktu 

Raşid Rıza ve Sadi T-ck tiyatrosu 
11.10.39 Çar.şamba akşamı Bakırkös 

Mlltıyadi tlyatrosund~ 

Kaynanam 



GÖSESÖNÖN MUHTER~M HALKA 

fihim b . .k 1 
ı ı azı •.• 

Çok dikkat ediniz!. Açıkgözlere on para bile kaptırmayınız: Tayyare piyangosunun 
son altıneı keşldeslnl, diğer gişelerden almış olsanız ~ile çıkacak ikramiyeleri 

in biiJiik ik iJ eri ahi 
on para kesmeden derhal verece!llm. 

Birinci keşldeden itibaren muntazaman gişemden devam eden mttşterilerimln son 
altıncı ke~ide biletlerini ayın on birinci gttntt öğleyin saat 12 ye kadar saklıyorum. 

Tayyare Piyangosunun yerine kaim olacak 
il ~ m 

iLLi PIYANtac 
biletlerinin birinci keşldesl lkl glln sonra satılmıya başlayacaktır. Şimdiden yeni zen 
plBnı okuyunuz. Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Taşradan sipariş için kısa 

adres (İSTANBUL TEK KOLLU) kafidir. 

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk FındıGını 

1 
K er 

Türk vatanının da her köşesine yayacak, herkese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli Türk 
fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağa 
hazırlanıyor. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - Onuncu ve on birinci sınıflarda nibarl talebe için yer yoktur. Diğer 

sınırlar Ioin yatılı ve yatıı;ız, kız ve erkek talebe kaydına dev~m olun
maktadır. 

2 - JstEıyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzade başı Polis karakolu arkası Telefon: 22534 

Cenub Demiryollan Müdürlüğünden : 
Cenub demlryolları yekpare clslmlerin ve fevkalMe eb'addalti 8§Yanın nakli için bu 

kere yeni §artları havi 90 numaralı yenl bir husus1 yava.ş gtdl.ş tarlfeai mer'iyete konul
mt11tur. 

Keyfiyet sayın halka illn ve mütemmim malfımat edinmek JsUyenlerln Cenub de -
mlryolları müdilrlutttne milra.caa.tıarı rica olunur. c794~b 

- --------

Güneş cil<1 
yakar. Ve kı

rıştırır. So -
ğuk ve rüzgat 
deriyi sertleştirir. 
Yüzü.müze temas 

eden havanın toz • 
Zarı mesamatım ka-
patarak ifrazatına mCl-

ni olur. 
Cildin bütün bu arıza 

ve kusıırlanna mani ol • 
mak için siz de cildinizi hergü.n 

akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyıar"1t ,gıdal.andırınız. 
KREM PERTEV, açık mesamatı 

kapatır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak tazelik 

ve gençlik bahşeder . 

Tek Kollu Cemal gişesi sahibi 

CE1'1A.L GltVER 

SABAH, öGLE ve AKŞA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

diflerinizi fırçalayınız. 

Devlet Denizyolları 

MüdürlUGU 
i şletme Umum 
ilan ları 

-------------------------------------------~ Umum Müdürlüğ-ümüz t~leton santrali numarası 9.10.939 tarihinden itibaren 
mlşt.ir. Yeni numara 44864 dil.r. tİln olunur. (8251> 

Üniversite A. E. P. Komisyonund 
Cerrahp :ı. has+ .:ı.nesi ~öz kllnitinde 3290,84 lira keşifli tesls~t ba llma l§lerl 

tarihinde yapılan açık cksiltmeys ıstekll gelmediği lçln ayni şart.larla ikinci de 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 16/X/ 1939 Pazartesi günll saat 15 de 
gelmeleri. c82lh 

Bir Muhasip Aranıyor 
Maden işletmesinde çalışmak nzere Almanca veya Fransızcaya aşta• 

askerlikle alakası olmıyım bir muhasip aranıyor. 

'faliplerin Fotograr ve tercnmelballer iyle tasdikli bonservis sureti 
Zonguldakta Maden KömQr işleri T. A. Ş. ad resine göndermeleri 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstall 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı - Teşklllt ihtıyıı.cı için aatın alınacak 1000 çift çizmenin 18i l0/ 930 ÇarpJP.,_ 
saat 15 de kapalı urfia ebutmeat yapılacaktır. 

2 - Ta.hmlni bedeli 8000 Ura ve illi: teminatı 600 liradır. 
3 - Şartnanıesile evaafı Ye ntlmuneal komisyondadır, görülebU:r. 
4 - isteklllerin beJI~ gUn ve saatten bir saat evveline kadar 249!J sayılı lı:anunOfJ 

fi veçhlle hazırlıyııcakları telı:llf mektublsrını Galata Rıhtım caJdesi Vell Alemd.ı' 
dakl komisyona vermeleri. c7858• 

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

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

.............................................................. , ..... ____ .... TASHiH ILANı 
Gazetemizln 3.10.939 tarihli nüshasında ne§redllen 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. --------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

SÜMERBANK GEMLiK SUN'İ İPEK FABRİKASINDA 
satışa çıkarılan (Çile vo Bobin> halinde sun'i ipeklerin flatlarını gösteren 
ikinci satırında bobin kelimesinden evvel yazılması lfızım gelen (Çlle) 
sehven yazılmamıştır. Bu tlatlar ıçue ve Bobin) sun'i ipeklere ald olduğunu 

han tashihi keyfiyet olunur. ·----~ 

• • 


