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~ALKIN DiLi 

Moskova ve 
Ankara 

muzakereleri 
Başvekil·d-::- P • un artı 

g~~punda izahat verdi 
a.ra, 10 (AA ) 

rnunıı heyeti bu . . : - Partı grupu u
te haftalık lçtüngun 10/ 10/939 saat 16 
Sakanın reısıı aını reis VeltlU Hasan 
Başvekil Dr ğlndc aktettı. İlk defa 
rat liartcly~ ~etik Saydam sôz ala.
nun Moakovay:kUI Şükrü Saracotıu.. 
orada ve ona .. ınuvasaıatındanbert 
da Yll.Pılrna\ta rn~vazı olarak Ankara
ve ternwııa o an slyast müzakere 
vasıı O\du~~ sureti cereyanına ve 
Verdı. aorı safhıcyn dair Wı.hatı 

Bu izahat h 

hatıb noktal Uterln~ söz alan birkaç 
ve soruıan nazarını beyan ettikten 
dan lcab Cd~Uallere Başvekil taratın
sonra, hükü n cevablar verildikten 
da taklb etrn~=~·1 

1
bu ~ıne.sau hakkın

ve hareket ta o rlugu noktal naıa.r 
vlb olunarak rzı umumi heyetçe t:ıs-

Ruznıunecıe r~znaıneye g~çlldl. 
Uratın nıüt.ead itde meb'usu Cavid 
kında bazı su:ı\d :rai meseleler hak
takrlri Va.rd e iht1v3 eden bir 
de mevzuub~ı!iraat Vekili bu takrtr. 
vabiarıa birlHtte olan su~ıe~ aid ce-
lstlhaaı vazı ınemltıtetln umuını 
hakt Yetı ve Ziraat d •nda. ın:ı.ı<Un urumu 
gerek suaı at Ve!"dlkten sonrv. 

sablbl c ki • 
diter hatibler t~raf adv Ural, gerek 
ve bu senenıı:ı ın an zirai masan 
8Ullerının ,Urü istihsal edllınlş nıah
stlrlllen n1c1 }A m ve 8a.b§llla dair nert 
r1ea :tnütenır .r ve sualler Ü2e.rine &1-
zatere sa.at~ izahat verdi ve mti-

·15 de nihayet buldu -............ . ....................... 
lloı .................. __ _ 

Beı . a.ııda. ile 
~ıka. bir pakt 

aktedi:rorı 
R - ar 
onıany ·ı -a ı e B l . 

ar asındak" ~ garıstan 
ı gergı ı· .... 

izaı . b n ıgın de 
•eıı eki . 

enıyor 

H olancfo 1t u.d ,,, 
Pa Uu.unda kazıla. . 

rb, ıo CH :n Stperler 

lk•ıncı• r·abı .• Tayy re Piy ngo unda kazanan numaralar ve 
ıka hıh rl_erı 'O ncu sayfadadır. 

ı ı BİRİNCİTEŞRİN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Frans•, teminat alırsak 
silihı bırakaeağız, diror 

Daladye dün 
Bitlere kat'i 

cevab1.n1. verdi 
r............ Fransız Başvekili diyor ki ---··-··-~ 
i Kat'i emniyet garantisi almak ; 
iyin mücadeleye devam ediyoruz~ 
f mücadele•e devam edeceğiz f ' ~ . __.___________ ........ __.._. ..... ---

Dalad11e radyodıı nutuk söylerken 
Parls 10 (A.A.) - Daladye, bugün ıaat 20 de radyoda verdiği nutkunda as

keri harekAt hakkındaki ketumiyetin haklı olduğunu söyledikten sonra hülisa
ten deınifttr ki: 

cBiı .aydanberi a.skerlerimlz düşman arazisinde ilerlemi9tir. Havada tayyare
~erhnb: cesareUerlnln müteaddid mlaallerini ,gösterdiler. Denizde bahriyelile
rmıiz, düpnan tahte1bahirlerlni kovalıyarak Almany.aya giden yüz binlerce ton 
ipUdat maddeyi zaptetınek suretlle Fransa ile müstemlekelerinin serbest mu -
vualasmı temin ettiler. Büyük Britanya ile Fransa Okyanusa hakimdirler ve 
tarilıte verd.111 tecrüıbelerle biliyorsunuz ki denizlere hakim olanlar dalına za
feri kazanınağa muvaffak olurlar. 

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

• Baltık meselesi Almanyada buyuk --, 
L- bir memnuniyetsizlik doğurdu ı-.-..1 

Alman donanması 
başkumandanının 
istifası bildiriliyor 

Nazi şef [erinden Rosenberg ayni 
mesele yüzünden Ribbentrop ile 

kanlı bıçaklı olmuş / 
Amsterdam 10 (A.A.) - Telegraf ga- cAlmanlardan birçoğunun pek nikbin 

zeteıi yazıyor: ~ir gözle göriilmiyen bu Baltık fedakar -
Moekova, Alrnanyaya vadettiği yar - lığını tenkid etmekte olduğunu kaydey

dıın için ıgenif bir karşılık istedi ve aldı. lemck lüzumsuzdur. Filhakika, Alınan -
Bu karşılık yalnız doğu Polonyası değil, ya Baltık devletleri üzerindeki nüfuzu· 
aynl zamanda Baltık devletlerinde Rus- nu terketımekle, Baltık denizinde her 
yanın hareket serbestliğidir ki bu Alman türlµ tahakkümden vazgeçmektedir.> 
ya için elim bir fedaklrlık teşkil eyle - Gazete yazısını şu suretle bitiriyor: 
mektedir. cKeza Almanya Sovyetler Birliğin• 

Gazete mütaleasına şu suretle devam Alman milleti nezdinde ya pek az veya 
ediyor: <Devamı 8 inci sa1fada) 

. Sovyetler Finlindiya 
hududu civarına 700 bin 

asker tahşid etti er 
Müzakereler yarın Moskovada başlıyor, Finlandiyada 

büyük şehirler tahliye ediliyor 

Londra 10 (!fususi~ --: Finlaındya hü - ı v~lin mevcud oldu~unu göstermekte 
kflmet merkezı Helsınkıden alınan ha - dır. 
berJer, bütün memlekette fevkalade ah- (Devamı 8 inci sayfada) 

/ngiliz - Fransız t~sanUdil 
DRJ.adye, bu suretle Fransız - İngilli askeri elbirliğinin yalnız denizlere mün

hasır olaınıyan bütan safhalarını zikrettikten sonra, Alınan radyosunun cİngil
tere, Fransa kanile hal1bediyor.> yolundaki yalanlarının İngiliz askerlerini ve 1n
gil1z ordusuna afd toplan hududa doğıu götüren nakliye kollarının faaıla.sız 1 
gilrilltülerile nasıl örtüldüğünü söylemi~ ve birkaç dakika kadar komünistlerde• 
bahsederek bunların daha di1ne kadar hükfunetinin sulhçü .gayretlerini takbih 

(D.,1unı 1 inci sayfada) 

İngiliz donanmasile Alman 
tayyareleri arasındaki 
muharebe nasıl oldu? 

/ 

' 

ve liolanda usust) - Ahn.a.nyanın Bel 

~~ellerin :a~1~dl~rtndakı tah§td~tını çt: H 1 .. 118 r d u·· n yen 1• b 1-r <1dlls eden avza.::ıında yerlefmesıı 
!1ıf~k.9eı ve Lahe";ı~:~ gözönünde tuta! 
mı ~rS önıenıek ;z iirnetıert, ınuhtenıeı t k d h - 1 d . 
ler. Pakt lrnıalarne~ede~~~a~~:kı:a: n u u a a soy e 1 

Bu Paktın Yakın r 
temeldir. da itnzaıanması çok 

_<D·~,, ....... 7·h- Fnhrer: "Son nefesimize kadar 
Almanlar konıuıi 

tehlikesini ileri su:!~k harbedeceğiz " diyor ' 
manevra yapıvo 1 Berlin 10 (Hususi) - cK.ış için yar -1 fütler, nutkunda Alman~nın ilctısa· , r armış dım11 haftası münasebetile Hitler bugün dt ıhıçlilklerinden ve ihtiyaçlarından bah 

Brüksel 10 (AA ,. yeni bir nutuk irad etmiş ve Almanya - setmiş ve bu ihtiyaçlann ne surette te· 
İsviçre siyasi · .) - Havas: nın. sn!h ~r.afta_rı. o.lduğunu,_ bu h~us • min edilebileceli.ni anlatmıştır. Hatib, 

barı!: taarr ~ah~elleri, Alman ta~ı husni.1myctını ısbat ettığini söyle • ordunun şecaat ve kahramanlıfını met-
k~münist t~h~~u . 1 ~k!şaf. ettirrne{~nç~~ mıHstfir. .. . . hüsena etmiş ve milletin t~ekkürlerini :..,..-:::::: 
atındt>dir esını ılerı sürcce~ı· k tler soz.lenne devamla hiçbır kuv - bildirmış· tir. 

· • 6 ana- veti Al 1 lnrJependan B' n manyayı manen ve maddeten mtıer sözlerini bltlrlrken demlottr kt: 
alar k . ce elge gazete · b mağlub edemiyeceğini tebarüz ettirdik - .. 
ı • aydettıkten sonra N ~ı u şayi- ten sonra Nazı· ı"d 1 j. . . .. d 

1 
- SUA.h altına alınacak son sınıf a.skerlm~ Geçen hafta ingılıı tayyareleri tarafından Helgoland admında lAlm:ı.n donan 

arı harbi 1 h , azı zirna d . eo o ısının muca e el ,_ t 1 ·ı· ı b -görme n a ev lerine dön<lüğün .. ~ ~r ile ·~aşl~ ve daha birçok mücadelo r.e, son nefe.91mlze kadar lıarbedecetıı. Sulhi.\ masına yapıwn aa~ ngı ız re~snm arı u şekilde tasvir etmektedirler 
ne dı• z Avrupada komünizm teh~ gorur tecrüb.iferi ~l!oçi~ileceğini anlatmıi. ~ vata~ımızı kurtarmak için bizden ısteneu 1 . Londra ~O (A.A.) --: D~~ §imal dem • yare!l Danimarkada karaya inmeğe meo-
kece]~k~~ra~ ~;mıe~ctlcrin dikkatr~i - hal'kı b;iJtbalden .-eliin olmağa ve heı· en büyük kurbanı verme~e hazırız.J) zınde İ~gilız harb gemılcrı ıle Alman tay bur ol~uştur. ~undan başka düşman tay-

ıni ıla\ e cdıyor. nı çe- Ullla~ ""fazla ::tsanid bulunmağa 1 Hitlerl müteakıb Oöbels te bir nutuk söy., yarelerı arasında vukulbulan muharcl'>C yarelerınden bıri İsvcçte düşmüş bir d{.. 

I 
ıda " ~le:rnijtji-. ı . ıem~tır. neticesinde iki düşman bombardıman tayj <Devamı 8 ıucl S&JİMJ:a) 

• ·/ ~·· ' lk f· ·, • 
• ,.• L ,, -



.. ,. 
Hergln 

-···---
Almanganın 
Zogıf nolttaları 

Yazan: 11.Wffln Bhrew ____ , 

• 
uharebenhı taze devirlerinde Alman. 
J'&ntn a.Yım1 lluvvetlennln çok büyilt 

llldulu 1ıud1k edllmettedlr. Almanyanın, bu 
defa, açlıkla .. lltib edlleblleceti de ~oll: 
flpbeUdlr. Bu ıt1 notta tberlnde hayal yap
waJMlr Jbun P1dltlne Alnıany.arun basım -
*1 * "fi.tınaiar. ~derim. Beiı, bu 
IDnllelııetln ba ıt1 noktada bu defalri harbde 
eneıtınden oot daha iyi vaziyette bulun - -
dutuna tanllm. Fakat, buna mukabU Al -
manyanın zayıf ve hattl ı;olı: zayı! olduRu 
liri .DOkıa Tardır ki, bunlann buırünkii mu
laanbenin cerepnı tizertnde pek bürik, bel
~ de ttllD temleri olacaktır. 

* Bu sayıl not.taısnn blrlnclsl, Almanyanm 
cıea 'N he;pecan içJnde barbebDeaidlr. Ylr
m.J aenedenbert tendJ ruhundatJ cezbe ve 
lıQıeouı duyguunmı teaırııe Almanyaya mll-

A 

n heJecanlar vermde çalıpn Führer bu k k d ~ b"l" · f k t Söz dudaktan çıku, yumruk elbı kü,..,"'k bir nare.ltetidir, p;peslnde muva.ttat olda n Almany&Jl ten- Makas elindedir, iatecliğin da i a a &e.se ı ırsın, a a ~ .. 
dl etrafına toplıyarak iktidar Dlf'vkllne ıec;- parmaldanıu harek~te ge-tirmeden önce bir defa düşün: birinin söylenmesi, ötekinin yapılmuı bir aniye ifldlr. Yal-
U. O ıtlnden bugüne tadar Alman mille - Kestiğinı mi haline getirmek artık ebediyen mümkün ruz her ikisinin de teaideri biittbı hayatın lmtidadma ka -
anı ~ artaamda her istedifl tarafa yü- delildir. lır. Söylemeden ve yapmadan önce kafana mftracaat et. 
ıtltttl. Kendi lfadMlnce .IOb büyöme hedef- -...;..._.._._. __________ =-=--=---=--=-=--=--===--ıı::mıı:==::-=--ııı=~~~-=:-=::=-==::=::=:~~:=-::=:::~~~~~:::::;~ 

·~~~!~~z; 
=ı.:~~ ~n:a:,uı:;:er!nh:r:r!: Mareıal Pllaudalılnln lr 
Japtl w barit J"Ql'!Ul& ımı. Harbe ctrmet u l 1 

.. ·--·-........... ---,, Pompa• 
Hırglln bir fıkra ~f Şapkalar JııolaJ, tatat. one tc;iruten mmıaffert,etle n iZ an i 

WJa}md zamanında aallam olarak ı;ıınnaır 
sQe bir lfdlr; eter, l"ilhrer, fazla bir heye - f 
ean dalpema tapılmamllf ol&aydı, bllfan al- ! 
Jul hlıdlseler ka.r1ısında Muasolini tadar • 
atın 1*ab yapmak onun da elinden gel - f 
aeJ'(l1 Almanyanm bu harbe atılmaması 11ı:t1-
• ederdi. Demet lcl Almanyanın bu harbe 
heaıbdan ziyade heyecanla glrmJ.t oımuı 
- bDmecUttmts "'1 için muhakkak demlye
Um - çot muhtemeldir. 

BaRnıtı, Alman1&nm karşıaındald lruvvet
Jer, blltıa..a İngllt;ere sakindir. Sabre!meatnı. 
atın 111 aotut Mla.b yapmaaını blllr. Al -
Jnall1'&, harbe 1IUJl bir heyecanla atıldı ff 

ona sene heyecan tı;lnde sevk ve lda~ edl
J'Ol'I& muhumı cepheye rtyuet eden İngil
tere de o bdar rit6netle larar verdi '" 
harbi sene öyle dtt\netıe tdar~ ediyor. H.
"89n, ruhlarda tııı91A.ş 1'e aaablyet uyandım 
w bu bal tnaanlan yanltşlıtlara, hatalara 
w hattl Ş&ftınlıtlara tadar götürftr. Hlt -
Jer de bert• gibi insandır . yiiksek mezt -
Je\)ertnl lntlr etmek insafsızlık olmakla 
t»er&bet', onun J'1lh tuVVl!tl tOkenmft deltl -
dlr. Mademki Almanyamn blltün kunetlerl 
onun eltndedtr, tu halde, onun yoruldu~u gün 
.Ahn&nya da J'()nılmu' olar.aktır. Kabul ede
ıım ti ll'ilhrer mtalAde bir insandır; peltl, 

Anahtarı sahibine 
teslim adacekmif 

Bir evin kapı.sını anahtarla açmak 
iıterken yakalanan hırıız muhakeme 
edililfO"du. Şahidler ıHmiı, cinim ıcı
bit olu~u. Hırıız kntdiwi müdafaa 
etmek için avala kalktı: 

- Bir kapıJIC ataahtar aoktupmu 
Wcar etmiJIONm, fakat bu benim 
1ıını.ı oldupma deWet etmez Jri. 

H4kim IOf'dlı: 

: 

i . 
: 

- Kapıya aahtar aokuJIOrıu.n w · 
bu 1'Clk'anın Hftin 1ıını.ı ol~ 
de14let etmediğini JÖ1/liitlor'ıu.tı. Bay.. 
1e feı/ olur "*? 

- Niçin olmam efendim. Narn.ua
l• bir lnaan IOkaktcı 1rir qya ~ 
bu qyayı ICl1ıfbme taUtn etmek Uta· 
1'M.& mi? 

- 1.ıer! 
- Sokakta bir kapı lltMlhtan bul -

Sözün kısası 
-····-

Kapanan otel 

,_ ____ .. Ek,.em T•la .. 
1 stanbulun büyük otellerinden 

Ü kapılarını kapatmış; diğer biri de 
şama sabaha kapatmak üzere imif. M 
leket dansını bir kül halinde ve bii 
teferrüatile kabul edip güdenler için 
küçücük havadisin koskocaman bir nı• 
hiyeti vardır. 
Dünyanın en mühim turizm beldele 

ıinden biri olan tarihi ve gilzell 
güzel İstanbul şehrinde şimdiye 
gerek hatırlı ve resmi misafirlerimizi 
!"ek kendi nam ve hesablarına gelen 
yah ve iş adamlarını barındıracak ve 
hat ettirecek o iki müesseseden başka 

1 tel denecek hiçbir yerimiz yoktu. 
Lıtanbulu özliyen yabancı, herbiri üç 

rek asra yakın iyi kötü bir şöhret e 
bulunan bu iki müesseseden birine iıı 
ve orada şöyle böyle bir konfor bu 

İnkilAbdan önce ve sonra medent to 
Iantılarımrzı oralarda yapardık. Avru 
bayat ihtiyacını duyan herhangi b~ 
oralnrda oyalanırdık. İstanbul tarka bl': 
1e benzemezken, o milesseselerde 
çeşni.ll'f bulurduk. 
Vakıl, ne biri, ne de öteki, medeniy 

(.:>tel) admı verdiği huzur, btirahat, ze~ 

ki selim ve konfor mecmualarının tat' 
nümunesi değildi. LAkin bunlan, yok • 
Juktıı. temiz ve kıvrak, idare, müşteri 
muhit itibarile kibar birer müessese dl 
yabancıya da yerliye de gösterebiliyor 
duk. 

Yirmi beş senedir dünyayı kasıp k• 
vuran iktisadt ve siyasi bıı'hr:ın onhrt ,._ 

sarst.Jfı halde, daha müsaid eyyamın • 
midifo, sahibleri dayanmağa ve tutun " 
mağa çalı§tılar. 

İtiraf etmelidir ki hükUmet erkanırıı-' 
da kendilerini fırsat düştükçe himayedet' 
geri durmadılar. Çünkü utanbul gib4 
Tilrk!venin turizm hazinesi olan ikinel 
~ri~de yeni baştan kurulacak birincıl 
sınıf bir otelin milyonlara müteva 
bulunduğunu, bunların ise şimdilik ('f'' 
sak savacak) halde olduklannı düşünil • 
yorlardı. Ancak onlann anlayışlı ve 
yerinde himayeleri kAfi gelmedi. ErkAnY: 
mızın uzattıkları rehakar eli hldiselet 
baltaladı Ve işte nihayet İstanbul~ 
hatta Türkiyenin iki kadim ve şöhret SW' 
hibi Avrupai otellerinden biri kapandrr falı:at, nihayet insandır ve senelerce yiik - M.,....ı P1lnıdaktabl at tızı da Londra1& 

•t btr heyecan tc;l'nde gerflmf4 olan her in-~. Bunda ._dll•bd, Poıoıı,a 
aanm stnfTler:t nihayet, gtlnftn birinde 'ken- •faıetl n&nmdan Jıılrllı&IWl kanllle blrD
dlstnt bıl"akmıya m'lhkftmdur. te. •taret bln8andAD flkarken ıörllyonu.. 

"*"""'" Sahibine tenim etmek iıti -
yonltım. Anahtat- kimin kaputu u
yrına anahtarın aıMbi o olaca1ctı. 

Jım:ııclm bchn"n ıarte ürl6 ppblaiı ötek1 de can çekişiyor. 
liJıd1ktıen 80nıa -•bar modul olarak ta Bu vaziyet, yann yeniden canlanaca • 

Burada suna da dlkkııt etl?M!llylz: l"iıhrer, nus. 
Alman milletini ;rilt.s<>k bir heyecan dalgaM 
kinde oradan oraya sevkedlp pek büvük ne
ticeler elde ederken, mlllete, bu neticeleri 
dalına harbslz elde edece~ln1 söylerdi. Al -
manlarm ~Jı: bftyftk bir ewrlyetli!rl de bu

Ayni takımda oglu ile 
ognıgan meşhur futbolcu 

Ben de kapı kapı dolafıyor. Anahtcı- pnmpon1u ...,....,.n ~- Be.: yüze 

mı uyacağı kapaya Gft1'0Fdum. lider w beıt ı ptıpr mı?- 0rumı c1a m 
~ ~ tabllr ed1nk 
, ________________ , 
Es 111 bir tranaatlantllı 
Yandı 

-~~~~~~~-

Mehtab olmadıgı için 
içti malarını gapa mıgan 

nahiye azaları 

na lı:anldller. Ben bun'.\ blrçolt mü~ahede1e- Arsenal'in methm' mubacimi Alekat 
rtnııe ~t tanHm. Gftniin birinde, Hltler, ve- bilt:lın b.yatınca be.ıedili emeline ka -
nl bir ee9be De nndlsint T" Almanvavı harbe VUflllUŞtur. Oğlu De birh1tte ayni futbol 
attılh zaman. Alman mllletıntn hayrete ve takıır.ında oyun oynAmlfbr. Aleksi ol • 
bani tnlr'L,anna dti3mtl' olaca~ı muhak - . İngilterede Surrey'de Seııd nahiyesi 
taktır. P'fihrerln sevk ve fda,.e kuvveti ve lunu kaleci olarak yetiftirmiltir. 

ğını Umid ettiğimiz harici turizmi bir • 
denbire bir otel yokluğu karşısında bu • 
lundun,rıamak ve esasen onun yadırga 
cbğı memleketimbıden büsbiltiln uzak 
laşt1rmamak istiyorsak, nazan dikkati 
ti';~ nn1betmP1idir. 

Şimdiye kadar bu kabil müessesel~ 
h<'r vasıta ile ayakta tutmuş olan sa 
hükiimetimizin onlan gene bugünkü do-t. 

herkesi hey~anlanıhrnn kudreti ne olur~:ı azası, mehtab olmadığı için son aylık iç- görüyoruz. 
ol"lln Alnıan mm,.tını bıı lnkls:ırın tctn- dataa ft t.u.rrus sl.l&bı blldur. · tima1arını yapamatmflardır. Zira, gece- Yerlerine daha iyilerini koyama~ 

rumdan kurtarmasını mümkün gi 

den eıkann uzun :1.ll'l'tan harb havası l~lnd~ Bllm1Jonıs, •örecetts. belltt l"iihrerln bllce leri şehir ışıksız kaldığı için aza evlerin- bunların v. ok olmasına nza göstermek 
meqlıul btlylt tuYTetleıt '" gene bizce ma-

tu;~b-llf'<"E'fl cotc ~phflllt'tr. lftm olmı,.n bftyttt ptblan nrdır. bu ._ den çıkıp da belediyeye gelmekte epey- memlekette turizmi de otelcilikle bir~ 
.ı.qr.e, AJmanyanın 7avıf blr noktası. yede Almanya belki ,.ıllU&ffer olur. Fakat, ce mü~küIAt çekmektedir. Adeta ana - te batırmaktan başka hiçbir netice do * fUrUl mubat:taöır ti, l'lhrer. bu harbe P<>- • lermdan emdikleri Mit l;unmJumdan ramaz. 
İtlnd zayıf nok!a da şudur: Almanya, ııtıta Ye P9lkoloJt bU-ından en töttl tan- Velltlle Almanlann meııthm \ranaatıantUt hn kted" 

KaJ219rdenber1 Avrupada mütecaviz, mtlfrlt lar içln<M ctrmış buhmQJOI'. Almanyanın bt- llDlllerlnden Blmaart adile maruf olan, ıon- ge e ı_r_. -------
derecede emperyalist bir kuvvet olarak ma- yttt tudreW .,. tıJDıeW meziyetler mem - nalan i'nsWzlerm Whltıe Star tmapanyuı ıa-
rut bulunuyor. Hatlı ffY& baltsız, mazur ve- ıetetı oldutunda h1Q tlmMn1n fiipblll yat- rafmdaıı •M&Jata• adile •fere Calwta .U- /ngifferede geni bir hırsız/ık 
18 --..eretstz, Tltut budur. İçinde yaşadıtı tur. Ayni Almanyuma poötıka batunmdaD lman w m DibaJK w ltaJ ıem.lal olan .xa.. 
:)ıududlara sıtmadıtı mu'hatkat olan bu bir bata memleketi oldalu da çot metbm - Jedıooya• n.puru .rangm ne&ieelinde tama- İ.ngilterede yeni bir hırsızlık usulü tü-

c. ct~~m ~~ 
·-··--·······-················ .. ······--·-·····-~ 

Almanyada 4 kişi 
idam edildi mlllet, müteca'riıı olmat+..a tendi kendlslnl dur. Bu f(Rırettn dolnılatuna bu defa J9D1 m1le J&DJDıttır. remiştir. Hava hücumundan korunmak 

:fıath w hlç del1lae mar.ır ıörae bJle, o teca- bir delll daba wnn. .. Berlin 10 (A.A.) _ Casusluk cUrmü .. 
...Oae utnyan ve utı"amat mevtllnde bulu- Alman)'a. ba ytlk1ln al&mdan ancak ., p· . kl b • / uzere muhtelif yerlere ve bllhaw aJiı -
nan ht.ç kl?Me lı:end1.s1ne hak vermez. Bun- terl aablıdıa ımm.tt• cıı'lmatla ırunuıab!Hr: lpO mera ısı iT genera naklara konan kum torbalarını çakı ve le _hususi m~k~me tarafından mah~ 
dan dolayı Almanyamn Amıpada dmtu az- K11T1'ettn .,. plebentn ber nahatı bat 111 İngiliz ordulan genel kurmay baş _ jiletlerle keserek kumlarını çal.ınekta _ edılen Rutkiewıcz, Ruclıahki, Samersırf 
dır. lnaanın adı çıtacatına canı çıkmı, der- ber tara11 at yaptı1ı malGmdur. Acaba ma- kanı General İronslde eski İngiliz baş _ dırlar. Bu yüzden sığınaklardan biri çök ve Nisterburg idam edilmişlerdir. Buıı
Jer. dotrudur. Almanyanm ad1 bir t_ere böy. zatfer olabWr mi? Jla •oale ancak ~ vekili Baldvin gibi pipo meraklı.sıdır. E- m<if, ve bir alarm esnasında burada bu- ların ilk ikisi Polonya şimendiferlerin • 
le ~tır, bunu Mttftlrmeıt gilçtur. P'ilh- ııe saman cnab 'Y8l'8blllıler. d "dil Ü - ·· ·· d bir Al • 
rer lletn Kampf eeer!Je 'YC 19dl senelik po - . 11 1 . . . . llJ \•inde hususi ve gayet mutena pipolar - lunan 6 yaşlanııda bir kız çocuğu öl- e memur ı .e~. çuncusu e 
Jtt1taatıe bu şöhreti arttırmaktan başta bir ~ UJİl1J4M dan hazırlanmış bir müzem vardır. mü§tür. man memuru ıdı. __, 
fe1 JaPJlladı. 8tidet meıtelesine geıtnclye ta. ·-·-·-·-·-··-···-·----
dar Abnanyaya hat verenler bile, cetosıo- ( 1 s T E R 1 N A N M A 1 ' T A K v 1 M ıntJt.yı ortadan lı:aldıran harelı:etten aonra 1 S T E R 1 N A N 

1 Alm&nJaJ1 ve ıntJert ayıpJamıy:ı başladılar. 
fthNrtn heyecanlarının. Almanvayı mt\frlt 
baretetlere .le'Ytetmest devri de zaten bun
dan sonradır. 

O amandanbert, Al?nanya s~nü tutmı _ 
J&D, bat tannnıyan, saldırmak ve hak çit -
nemet tçtn hrsa.t bekllyen bir memleke~ 'Ol
mak 1bıere tanındı. Bu, Führerln en büyiik 
batası idi. Bugtı.n, bu hatanın bütün ağır -
bit cmuu aır.tının ftattındedlr. Çünkü, şu da
kltada, AJmanyaya; yatın tom4u oldutıım 
halde onun yftzthıe gülenler bile, bunu y1l
mtAID JaPDU.1'0!'1ar. Almanyanın dünya için
de dostu çok azalmıştır. 
Alm&Dyanın b&mnları bunu çok iyi btll -

~ar w bu ha.talardan flmdlye 'kadar çot 
· 9füiretle tatıtade ettikleri gibi bun -
JDnıaı~. ~ .. bu a11lJb Almanya. aleyhinde 

Bir dostumm anlattı: 
- tık mektebe Pden çocuğum dün akfam eve döndüğü 

zaınan: 

c Ya bana bir gaz maskesi alınız. Yahud da mektebe 7 li· 
ra gönderiniz, müdiriyf't alacak,> dedi 

cBütün diğer çocuklar için alınsın, en 90nra da senin için 
alırız. diyecek oldum. Fakat düşiindüm ki bütün çocuk ba

balan benim gibi muhakeme edecek olurlarsa mekteb kı -
yamete kadar maskesiz kalacaktır. Çaresi'Z bq eadim. Fa

kat o aralık hatınma tıç dört hafta evvel Son Po.tada oku -
mU§ oldulum ilci fıkra pldi. 

Birinci fıkra bir Londra mektubuydu. Onda takriben 
§Öyle deniliyordu: 

- cİngilizler herkee bir tane gaz maskesi dağıtıyorlar. 
HattA ben sabahleyin Deyli Elupre.deki odama geldilfm 
zaman mıuıamın üzerine bir taneahıhı konulımq oldufunu 
gördihn .• 

İkinci fıkrada harb dolayısile Avrupadan dönen vatan -
~!anınızın anlattıklan hikAyeler yazılıyordu. Tak:rf.ben 
şöyle denllmiftl: 

- cPansten hareket edeceğimh nrada gar memurlan 
üzerimizde gaz maske~i bulunınadılmı g<Srdtller, hepimize 
birer tane hediye ettiler .• 

iSTER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M Al 
4lan aanra CA. "Ulardır. Bence, fngfltere De 
t.ol lıoJ kullan._~ bu1lman en kuvvetli mft- \..---------------------------------------""!"'9 _____ .,, 
l'nıaamn ellerf!Mk 
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Sayfa 3 

························································-~ 

;' Milli Şefin l 
İstanbul halkına i 

Almanlarla F rcinsızlar el Bakır devrine aid htıınbulJ'~!~!'~~!.ümfi mQ..-1 
b b ı ı kıy metli eserler sebetlle Vali ve Belediye Reisi taıafınd:ın: 

e iş bir "muc.'zege mi 
kalacak? 

E 
= 

oın a ari e çarpıştılar k ld i ::,bl;.::ı,:"':en ı.ı.,.anara '" ••••b-ı meydana Çt arı 1 . Lıitli Kırdar 
Garb h Vali ve Belediye Reisi c ~ azı İngiliz ve Fransız gazeteleri -
b .. t .. cep esinde Almanlar hu··cun·larını ki dl AI h"" ··· h f · h d ts bul • Sl 8 ştır 1 ar, aca oyu,c a . ıya D a hn nin iddiası hilafına Hitlerin csulh u un hücu ı F k 1 1 As1l duygu1arını?:a teşekkür e~erım. 

tn ar ransızlar tarafından püskürtüldü ÇO kıj met l a tın eşya Güzel İstanbulun bayramını sayın Jstan- taarrUZU> adı verilen son nutku dünya 

Yazan· Selim Rnsn-p Eme• 

Paris 10 (A.A) bu undu bul halkına kutlar, refah ve snadetler efk5rı umurniyesinde şayanı dikkat bir 
bildiı·iyor: · - Umumi karargah tarafından tetkik edilmektedir. Bu tayyare- dllerlm. akis bırakmışa benziyor. Eski İngiliz baş 

ı fi ismet inönü C İ ·u uh · • SRr'ın §arkında erden ikisi tarafından çekilen fotogra arın Ankara, ıo (A.A.) - Türk 1'arih Kurumu- , vekil; Loyd orcun ve ngı z m arrın 
keşif kolları bü .. ~e ~enubunda düşman büyük :bir kıymeti haiz olduğu söylenmek- nun 1935 yılındanberi başladığı hafriyatlar.\ * Bernar Şavın bu mevzu hakkında ynz _ 
ınişlerdir A . yu bır faaliyet göster - tedir. bu yıl da dört yerde c!evam edilmiştir. Bun. ! L6tti Kırdar dıkları yazılar bunun delili sayılabilir. 

Ynı ın t Z"gf "d h l · ·ı· d' laroan birisi Çorum vilnyetlnin Alncahoyük Vali ve Rclediyc ReJsi hfın top~u k ın akalarda her iki ta- ı n athnı su ar mı ıstı a ~ ıyor mevklinde, diğeri Anıearanın Gölb:ışı uahl- İstanbul Esasen İngiliz hükumetinin henüz bu ba-
lunrnuştur. UVVetieri de faaliyette bu - Londr, 10 (A.A.l - Emin bir membadan yesloo b:ığlı Karaoğlan hôyüğündc, üçü"lcü- İstanbulun kurtııluşunun yıldönümü hisde resmen bir şey söylememiş olduğu 

Pari.t; 10 blldirildlğlne göre Zigfrld hattı, yeniden su- su Trakyada Vize v9 Kırklareli höyiiklerlnde, münasebetile çektiğiniı tele teşekkür e- da nazarı dikkate alınırsa bu nutkun ü-
t b (A.A.) - 10 İlktPcrin sabah lann J.stilO.Sına maruz kalmak tehlikesinde- dördüncusü de Ankara içindeki Çankırı kapı der. Bu mes'ud günde ben de sizi saygı- zerinde durulmıya değer bir mahiyeti 
e liği: ~ dir. Bir hafta durmadan yar.an ya11-nıurlar h ~ k · t el l D ı.; t> öyuğündedlr. Ayrıc:ı A~ ara ıs asyonu - lnrımla kutlu arım. olduğu kabul ve teslim edilmiş demek o-üşman keşif il neticesinde Rhln nehri sularının yükselme- varında inşa edilen Devlet Demlryolları İda- ı Büyiik Millet l\terli"i Reisi kındn ve g b tn !rezeleri, Sar'ın §ar- st Alman umumt karargtıhını d~findürmek- re binasının temelleri kazııırken meydana ı\. Rend;\ • luyor . 
. ...x ar ında bu·· ··k b" tedi l •ım t k d 'd 
svstermekte d yu ır faaliyet r. Su nrın seviyesi C3 san. e re a ~r çıkan ve milattan sonra dördüncü ası-a a. * Fakat bu arada ehemmiyetle gözö -

A t evam ediyor. yükselmiştir. Sular, yllkselmeğe devam et- olduğu tahmin olunan blr Bizans mezarı ay- LUtfl Kırdar nünde tutulması lazım gelen diğer me -
Yn tnıntnkada k 1 mekoodir. Zlgfrld hattının bazı kL.cumları, ı d kaldı 11arak Çankırıknpı h:ıfı-1 f ledi R · ı 

ket] i arşı ıklı topç h nen yer n en r . - . - Vali ve Be ye eıs sele, bazı Fransız ve 1· ng1·1ı·z gazetelen· -er de d u are- Almdiden suların •·tuA·ın" .. ~rad·~ı ıçln bu- d tö dil · ti B mezar is ı evarn etmektedir. v ,,,, = "' uo &!!; yntı sahasın a res re e mış r. ıı · ·ı tanbu 
H ralarının yakında. l!lhllye edllınesl beklene- bilhassa inşa tarzı ve duvarlarındaki renkli Acı günleroen lturtuluşlarının yıldönn- nin yapmakta oldukları ,neşriyattır. Bu 

P ücuınlar pilskürtüldü bilir. İkl ay evvel <ıyni sebeblerden dolayı fresklerile orijinal ve kıymetli bir eserdir. i münü kutlayan ıstanbulluların sevinç- neşriyat nasıl harb çıkmadan evvel iki 
arıs, 10 (AA.> Almanlar tarafından daha yüksek mahaller- Alacahöyük hafrlya.t.ı bu sene de geçen ! lerlne ben de lşt.iraıc ed~r. kendllerlnc fil- tt.ıraf efkarı umumivesini birbiri aleyhi-Fran.,ıt 'llltşaın° tebl~l \O Teşrinievvel tarihli de yeni lstihkO.mlar inşa edllmi'} oldu~u. bu yıllarda olduğu glbl arkeolojı ve tarih Hml- ı kü yolunda ınes'ud başarılar dilerim. ne kışkırtmakta müh im bir amil olmuş-Mo.seııe lle sarre ~esınısı: münasebetle hatırlatılmakt:ıdır. ne yepyeni. orijinal ve bilhass:ı maddi ve c. u. P. Genel Sekreteri •. .. . • . 

kolları Çok büYiik bl ında düşman kesif C h d . manevi kıymetine paha blçllmez eserler "ler- Erzurum meb'usu sa, bugun de sulhun nısbı bir sükUn içın-
dtr. Bu mıntakada r rnaııyet göstermlşleT- ep e e vazıyet ıntştir. Bu eserler milfı.ttan önce üçüncü bin Dr. F. Tuzer de kurulabilmesine imkan vermiyecek 
mtyetıı kuvvetle 1 ' baııınrı oldukça ehem- Parls, 10 CA.A.l - Havas ajansının askert yıln tekabül eden ve arkeologlnrın Bakır ı _; kadar tahrikamiz bir mahiyet arzedlyor. 
cunııar tararınıı:d: Ya~ılıın müteaddld hll- vaziyet hakkındaki telgrafı= devri dedikleri devre ald olup dokuz metre \.. .... -................................................... Bu sebeble, bazı ahvalde rok kolaylık-

n Pil.oı{ürtülmüşt.Ur. Cephede faaliyet biraz daha fazla.dır. Al- derinlikten çıkmaktudır. Bu der:nllkte mey. K 1 ş·· ı b CI 'l; 

Alman tebliği manıarın büyuk bir taarruz hazırladı klan dana çıkan ve bir hükümctar anesıne men- r 3 • Q ya ye I r 10 ıa ızı:ıle edilebilecek pürüzler sırf bu yüz.. 
Berlin 10 (AA ) heniiz söylenememekle beraber, düşman sub olması çok muh~.emel bulunan bir kadın den, haddi zatında mevcud olmıyan bir r ~h .. - Alman • b k ıor..... lnnnı Al k d . ı·· unun d . 1 bil arITTI 1n1n bildird·~· " llmUmı ka- rI.Ş unıandanllr;,u•ln seyyar unsur,.. Ve bir erkek mezarında: e san . rın o um takım daVa

0

lara VÜ~U ~ermış 0 8 e -
shıde Alman k t' 

1

1gıne gore şark cephe- Fransız hatları ıstlkametinde tehlikeye di.i- Kıymetli eşya ceklcrdir kı umumı selamet bakımından 
,_ ı a arı AI şürmesinin s:ı.dece kıtaat.mı müheyya blr -•t b • IG • U 
:•enfaat tnıntakasına yakltnan k- Sovyet h:ılde bulundurmak i",.in olmadığı aşlkA.rdır. Yedi altın kap, iki altın dlndcm, ... ın aş- beşı"ncı yı o· nüm son derece müessif bir ~eydir . 
.oug sıcrna tad 1 ları, iki altın bilezik, altın saplı taş topuz, 

ve Suvalki tnınt k ""i ır ar. Birkaç istikşaf tayyaresi Fransız hatıan ...n .... n~ saplı altın topuz, gayet san'atk!lrane .. Geçmiş harblerde olduğu gibi bu se -
tekilt i'~aı d"J a asında askerı· ha uzerine baskın yapmu•tır. H"va çok fena ıdl. e.ı.uu"'ll k B I d 10 (AA ) Kral - Şovalye f k" " d 1 d ·· t · ki h b 1111. r..ın e ı k -v .. ~enml.ş altın iğneler, akik tanelerle karışı e gra · · - • . er ·ı muca e e e gos erıyor ar ttn 

Garb ccph inme ÜZC'redir. Hava dnfi topları ve a~ mitralyözlerle ateş altın kolye, fındık cesametinde tanelerle ya. birinci Aleksandrın ölümünün beşın~ı etmek nisbeten kolay, fakat şnhlanan ib-
"'' faalı"yetı' els de keşif kolları ''e top açılmu•, dn ...... an tuyynreleri hiçbir noktad:ı ·· ·· h "ltJn saplı dl- ~ b t"l d .. n memleketın ~.. -. "'9•" pılı altın kolye, gumuş ançer, ~ yıldö~ümü munase e ı e u . tı·rasları yatıştırıp efkarı teskin etmek 1 ° muştur. hatların gerisine girememiştir. ta k alt kapla 1 

T ğer hançer, iki madeni ra ' ın - bütün kiliselerinde dini merasını yapı - son derece zordur. Hele modern bir har-ngı ız tayyareleri . k . El bombalarile muharebe malı gümüş kaşık, altı adej mnhtellf şr.k!l- mıştır. Sabırh ve akşam gazeteleri bu mil bı"n her suretle ıs· tı"lzam ettiği fedakAr -Londra, 10 (A nı~ cşıf uçuşları son !erde gi.ım~ knpl'lr, eklektron kakmalı iki 
blldlriy .A.) - istlhb Karada, Pazar ve Pazartesi günlertle boğa heykeli, ortasınd.l geyi:C bulunan üç nasebetle ilk sayfaları~ı .bü~k ölüye lıklnra katlanıp dava yürütmek milsta -

İlk <!o~: arat, nezareti gece Alm1ln fan.lly~tl yeni bir humma Ue te- gün~ kursu, hendesi mJtif.lı diğer ku::sl~rk, tahsis etmekte ve muessır bır lisanla b il gibidir. O derecede ki kazanılabile -
dliz e a olaraıt dört İn zahür etmiş, gece devriyeleri birbirini taklb t1 bir bUy-J d k h 
A......,~ns12 - Alınan hudguııdtuz tayYaresı "Ün. eylemı••ir. Sa.rbruk bölgesi onclllerle dol- üzerl yılan kaba.rtmn tezyınn ı Kralın meziyetlerinden ba'hse ere a - cek zaferler neticede meşhur hukilmdar 
..-..111.Lol,..., kn b .., .,.., üm- kap muhtelif kes'"i silAhJar, bereket H l Sl ' , 
Bu taYY'arel:ar keşif uçuşlan °;1nda. şlmnı muştur. Bnzı temaslar olmuş ve m

1
uhtellf ~flh~~ni ıe'ms11 eden tkl ·figfırln bulunmuş- tırasmın Sırb.ların, ır.vat arın ve 0 - Pirriis'iln bütün ıbir ordu pahasına ta -

ltlın t re Utnumt. ka apınışıardı!" noktalarda el bomb:ıla.rile muharebe er vu- tur. Figürlnleroen blrl bakıı·dan, dl~erlnln venlerin kalbınde e'bedıyen menkuş ka - l'iht<> kazandığı muvaffaklyetten pek 
mm%: Blhhatinı kontroı r°;gfı.ha gelen ma~ kubulmuştur. Bu devriyelerin faaliyet tarzı- vücudü gümüşten, gozleri kıymetli taştan, Jacağını yazmaktadırlar. farklı olacag~ a benzemez. Bu şartlar al -~-.,..1 • • e ınek vazlfe,gt ve. na bakılırsa Almanınrın yalnız müdafnnmı- a.kk bl altındaJır İ ı · K 1 O 

.uıc.• Uz ta • i " küpe ve memelekl ay . a. an , . Fransa ve talya sefir erı ra ın p - tında ve şavet vaziyet müsaidse, sulh k~t u YYarelc..'i taratınd zı yoklamak değil, bllhass~ bazı 1ler m.ı- Bilh flgUrin emsalsiz bır san at eseridir. b " 
1 

k koy J 

Ç~larının nettceıerı an Yapılan bu dafna. hat.lannın mtıdafaa kabiliyetini anla- assa İ . b d lenatz'daki mezarına ırer çe en - imknnlarını aramak 5.mmenin menfaati 
- Şimdi eksJ>i!rler mak istedi~ an1"'"lmaktadır. kl ma e 1 d 

B "'' K>Y' Üst ta.bakalarda yeni ve orta Eti devirle- muş ar ır. iktizasındandır. 
1• r s rlne aid iki büyük mabed Ue ÜÇ muhtelif Eti Al d . f 1 Daha ziyade harb psikolojisini tak -... OV'> et gazetesı· devrine tekabül eden surlar meydana çıka- manya a yenı sını ar viyc etmek için ileri sürülmüş iddialara 

J rılınıştır. \J ld bakarak kavganın çabuk sona erdirilebl-1 "I Kurumun bütün hafriyatları münhasıran s·ııaA h altına çagırı 1 lece"'ini sanmak hatadır. Eğer bu, böyle n g • F b b . Türk mütehassısları tarafından yapılmak- 5 ı iz olmnsaydı, 1914-1918 harbinin idaresi ü-• ransız ar tadır. ü Londra 10 (Hususi) Almanynda h t ·1t Bu eserler Türk Tarih Kurumunun 'oug n- zerirıde müessir olan ve meş ur ngı z 

1 kil umumi heyet içtlmaında Kurum azaları- 1911 ve 912 sınıfları silah altına çağırıl- harb kalbinesinin reisliğini ifa eden Loyd gaye e • • h d• nın tetkikine e.rzedllmlştlr. mışlardır. . . . Corc gibi bir adam ve Bernar Şav gibt rı n l cer e l yor k • Ayrıca, inşaat ve c~~he gerısı hı~:t ~ bir mütefekkir mevcud imkanların iyt Bir muta.re e şayı,... Si }erinde çalıştırılmak ~ze_r~ ~a~ı .ıhtıya gözd('fl geçirilmesini tavsiye etmezlerdL 
d" ~oskova 10 (AA) T . sınıfların da davet edıldığı bıldırılmek - Maamafih bu, demek deg~ ildir ki Lehis -ırıyor: . . - cıss aJansı bil- dünya telllkkisi ateşle ve kılıçla yok edile- B ı · h ık k 

1 
sa 

İzvestia gazetes· mez. Hitlcrizm hakkında olduğu gibi her- er ın a ını tedir. . . . . tan ortadan kalkmakla hemen kavga bit· 
tnektedir: ı, şu makaleyi neşret· hangi dlğer siya.si sistem veya. lçtihı:ı.d hak- • dd • d• d• Bunlar, Teşrınıevvelın 15 ıne kadar miş sayılmalıdır. Bilakis. 

Balen Polonyad h kında hürmet yahud nefret beslenlleblllr. Bu hır mu et savın 'r 1 mahalU polis. m:rkezl.erine müracaat et- Büvük Harb esasen ortaya bir hayli tad~nberi bitrni fd arbin birkaç haf - 7.evk m~lesidir. Lfı.k:in, cHltlerizmi imha• mek medburıyetindedırler. · B " k-l 
se ınkfir edem ş 0

p uğunu artık hiç kim kastlle harb yapmak siyasette abes bir clna- Londra ıo (Royterl - Bugün Berllnde, kımsık meseleler çıkarmıştı. ugun 
le icine kapatı~z. olonya ~rdus~ ya ka- yetin VÜCudünfi kabul etmek demektir. Alman ~lkını heyecan:ı ve bilfı.hare hayal M ı Göring Voroşilof' a harı;, bunları büsbütün çetrefil bir hale 
~Yettedir. Polo~ış ve_':(a esır edılmiş va- liltlerin teklifleri, k:a.b~ veya reddedlle- sukutuna dU.,üren bir şayia çıkmıştır. areşa ' . • getirmiştir. Bir tarafta Lehistanın eski 
ote torafına k ya hukurneti hududun bllece~ı gibi. şu ~ya bu tadillere de mevzu En kısa bir zaman içinde halkın bütün ta- bir tayyare hedıye eth şeklilP ihya edilemiyeceğini bildiren Sov 
ll'laındarlar ve arı~tır. Emlak sahibi zi- teşkil edebilir. Fakat, inkar edilemez ki her b:ıkal~ a.rasındbla ynmyılu·taanrekbeu ş=~~ııh:ığr~~~ Moskova 10 (A.A.) - Mareşal Göring, '\;et Rusya ve Almanya gibi muazzam ıki 
:rnak üzere p 1 UrJuvalar müstesna ol - halde bu tekltner en kısa bir zaman zarfın- durduı;una ve r . . . M li Vo oşilof'a " . h" b Aki 
Y.a.l kuvvet s~h~~~ada ~.erhangi bir sos - da sulhün aktinl istihdaf eden müzakerele- müteallik bulunuyordu. .. _ Sovyetler Bır~ığı . areş~ r . • kuvv<'t, berı tarafta Le ıstanın u • . -

Sovyet ı senyor kalmamıştır. re hakikl ve pratik bir temel te~kll edebilir- Binlerce kişi Berll:ı sok!lklarınıı dokülmuş, Fieseler modelinde bır tayyare hedıye bete uğramasında verdikleri garantının 
leri eski :USya ve Almanya hüklımet- rer. Bu cihet hesab~ katılarak şurası tahmin büyük bir sevinçle blrblrlerınl tebrik ediyor- etmiştir. mühim bir ~mil olduğu muhakkak bu -
hü ve . olonya arazisi üzerinde sul _ edUeblllr ki, beyanatlarında sulh arzularını ıa.r, hatt~ m!it~~ke~lıı ne şartıar1 aıt~nd: Erzurum haltının hınrın gene 

0 
derece mühim İngiliz-Fran-Y~ı:va;ıız~mı tesi& etme~ ve bu arazide ~~arüz ettiren büyült Britanya ve Fransa. yapıldığı bile soyl"!nıyordu. Bu r vaye er 

IUsiyl'tl n:11
lletlere her bırinin milli hu _ hukumet.ıerl harbin süratıe tasfiyesi lmkl- ·· · i I sız imparatorlukları var. 

Şeylcınetı~e ~YR1:1n. r~hat bir hayat bah- nını ciddi ve pratik bir surette derpiş et.- go~~lllz hükumeti düşmüş ve kra! lst!fn et- A{'ı.'ma meras m Sulh mevzuunu tetkik ederken bu iki 
Lcl . azıf,sını uzerlerine aldılar mektedlrler. ml.ş olduğundan. muhaf!emn~ durmuş ve der- Ankara., 10 (Husı.ıstı - Erzurum hattının zıd iddianın telifi imkanlarının kolay o-

kab ıııstanın yaşayamaz oldugwun . k.A Bugün ilan edilen esaslı istek, Hit!erlımln hal blr mütareke vapılmıştır. ılın imi "YID yirmtsmde saat onda . ) 
u tın u ın ar "te re de Nazi rejimi 1k- aç a meras .. (Devamı 11 ınci sayfflda kıtı ~ ez bir şekilde isbat ed p orta.dan kalkınasıdır. Şimdi İnglllz ve Fran- İkinci bir rlvaye gu · b tl ti ya.pılacaktır. • ....................................................... . aert~. evlet teşekkülünün sa e; o- s~ ricalinin hali hazır harbine hedef olarak tidar mevklinden çekilmı., ve u sure e m - ................................................................... . 

harbi;r surette inhilali garbi ~uer:~: gooterdlklert şey, Hltıer ideolojisine kar~ı tareke aktedllebllmlştir. M 

tedt dev~ını sebeblerini izale t P k m~cadeledlr. Halkın sevinci fazla sürmemiştir. Çunkil 
Pol~~ $iındı körler bile görebil~rf1e k: Ingmzıerin ve Fransızların Uerl sürdükleri snat 12.30 da Berlln radyosu mütareke hak
ki ar y~ .devleti t-ski şekli altınd er 1

• Prensipler ve fikirler ötedenberi arazı emel- kmdakl şayiayı kat'lyetle tekzih etmiş ve 
raber!\'Zls~.nd.e ihya edilemez B a ve es- !erini gizlemekte idi. Şu halde bugünkü va- bunun İngiliz ajan:Jarı tarafından Alman 
Ahna'n BuyUk Brltanyanın ~e ~nunla be z1yet dahlllnde Hlt!erizın fikrine karşı yapı. halkını heyecana di.i~ürmek ve maneviyatını 
nm ih~~Ya karşı olan harbi p~f1sanın lan mücadelenin ele !:>ir dünya h~emonyası- kırmak için yııpılmış bir propaganda oldu-
llunc .f 1sı bahanesile a onya - nı sağla:ınla.ştırmak ~çin muayyen başka he- ~unu bildlrmi.ştlr. 
bir· lan dolayıdır ki harb~ p~lmaktatıır. defler gizleyip gt:z:lemedi~i suali vartd ola- Berlinde bulunan bir Amerikan gazetecisi 

suretle haklı gö~t ·1 ın evamı hiç blllr ıı Alman halkının bugiinkü heyecan vt? sevln-
ISlt.ca bo~uş d erı emez Ve akı · · h lk 
edne "' ma an başka şek·i •1 - Izvestia gazete.si, Bernnrehav'ın Polonya cine şahld olduktan sonra, bunun, a a-
ll'leın rneı. Bu harbin durduru ı de tel.~khkı için harbe nihayet verilmesL'li istlyen bir rnsında mevcud derin sulh arzularına deln
gtın ~~ketler ahalisinin tnenf~mfı .bu tun makalesini tasvlbkar bir lisanla zikrettikten let ettiğini yıızmaktadır. 

tJ acaktır at erıne uy sonra şöyle devam ediyor: Berllnde cereyan erten bu hadiseye alrl °t1A.-~1E'rkes f"1 A. •• • ıı •o.tır çı ol ~ ıtn veya falan id 1 .. Her şey gosterlyor ki, Ingıliz ve Fransız berler. Londrada tebes'>ilm Be karş anm... · 
tir Hn ~nzıvetini ifade etın ~~ OJıye kar zlmamdarlar mehafıll Polı:myanın akıbeti ve 
reddr>~ es, bu ideolojivi lll~d ~ serbest- Alman milletinin Bitler rejiminden kurtul
)'a h ek hakkına sahibd" a aa veyn ması endişe.sile pek az alrıkadardırlar. Bu 
hadı 2kkındaki bazı mütal ıri Fakat, dün devletler, kendi ellerinde miistemlekelerln 
ltind:rı bazı kıınselerin h ea arı v: içti - kahir ekseriyetini to;ıtamışlardır. Muazzam 
sız v n dolavı insanları im~şuna gıtmedi- mUstemlekeleri Alman mfiddelyatına kn:şı 
leri 0 mantık_ ız bir zulü ~~tmek ınaua muhafaza etmek ve bunları hiçbir taksime 
rlbhiı.r rta ça~ın din tnuha~ ur. ~~· biz- maruz bırakmadan kendi nüfuz_;nrı altında. 
riletır Ve karanlık de ,. 1 ~belerının tah bulundurmak arzusu elbett.;ı ki Inglltere ve 

lıununl 'ır erıne doğru ge- Fransa hükümetl,.rinın Almanraya k:uşı 
mbı ldeoın bt>tabt'r, tarih göst yaptıkları harbde en müsbe• menfaatleri re-
1nıhnsınd ojl ve din ınuhnr b 1erlyor ki. 'bu beblnl teşkil etmekte:hr. 
dan va~n ve ınıı1etıectn e k~Jc~ nesuıerın Almanynnın sulhcü tekliflerini inkar et. 
tice veıın t haline avdctıntt ~ r b:ıkımın- mek teşebbüsü harol::ı sebeblyel verdiği QOk 

eın~tır. lliÇb'r 1;n 
1 
aşka bir ne- bUyük fedaUrlıkları ve tahribatı biıtün 

• eo 0Jl ve hiçbir mcs'ullyetlle kabul etmek demektir. 

Sümerbank ve 
Eti bank 
Ankara. 10 (Hus~sn - Sümerban~ ve Etı

bank işletmelerinin hükmi şahsiyeti haiz bir 
umum mfidürlUkte bl~leşttrecek olan lAvlha: 
yı hükQmet yakında Meclise veıecektlr. Uı 
ylha yılbaşından evvel görü4ülecek, kanuni
yet kesbctUkten sonra yılbaşmda ~atblk edi-

l A 1 tarih~ her iki müessesenin 
ıcookt r. yn 

1 memurle.rı müstafi ııddedllecetc. kuru an ~e
ni idare bunlnr arasından ayırdıklarını ye-
niden t.amf edecektir. 

Sabahtan Sabaha 

Korku 
b d to-1anan doktoru korkutan blr tehlike vardır. Hastaııtıa Bast.a.nın a~ın a i"' 

ihtilat yapması. . -•·• 
•- b"'nyesi çelimsiz, mukavemetsiz.c;e tehlike ıı ikinhr. Çünıı.u Eler hasa.attm u · 

W vivet.in dalımı zayıf taraflarını bulur. 
mi rop uz · h t lığı dinmlındadır. Akli teşeniişü yıllarıfauberi devam etmck

Avrupanm as. :ı.boıulm"'"ur Diıııaıı. teşe-.v~ari daima adali UıtUi'Lçlaza sebeb ted" ::uuhakemcsı · -.• • • 
ır. • .. k~ ·ar ·ıntıl:ır bu merke·ıi rnüv:ı.zenesi:z:likten do~muıo.tur. Sağ ve soıl 

olur Bıırun u s ~ · · · •t t k ıı. 
· · fik rıerde hamur h:ıllne getıri:len sıyas!:t halı a,ı ar ı yu.,ur11 -cdrovaııları Jıye ı . l bl k b • 
• il ·ıeıııiYecek kadar .. atıl:ışnıış ve Avrupanın IJeynını e r SRr om a lup şek verı . 

Unde patlak vermiştir. 
D' ig Komlorunuıı büyük bir h1'rbe ç!k&n yol oldufu meçhul deiftdL l<"'akat 

an:r.bl ·şaret filiıması ı;al!ıyıuı v:ırcliya neferi gibi kollarını snğdan sola. 
bu lbar n ı . . ed"l li 

ı:. . t .. arib haberler lerecetı tahmın ı eıneı:l . 1iOld1'n sa.,a O)DB ıp .. 
d leın bu lıaberl~r Avrupanın beynindeki sar ·omun fnnliyete geç-Abnanya an ge _ . . t k 

- · · tehlikelidir Berllnin sozlerınde ve lıareıtetlı-rlnde m:uı ı , 
tlfinl anlattı.gıb. ıçıhınhat irade ed~k alameUer görüimediğinc ve Orta Avrupada 
mlihakeme gı ı s . il. b öst" 

nl 1 .• •·ombıoe:ıonlar yapıldıtına bakılırsa korkula•ı ıht at aş g er -yeni ye c; ya"ı ,. • . , 
tir Fiziyoloji kanunları her uzvi) etin muayyen noktasınll:t\u telıllkc)e karşı 

miş f · d d h"i bır müdııfaa teşkilatı peyda olduğunu <>öyler. Avrup:ının dlma -
etra ın a er .. ıı. •• ·· ı·· T mü 
tındaki bu t~ewÜ'je karşı ~" bir tedafüi hazırlık başladl.,ı goru uyor. eme 
edelim ki a.k.!t selim cehli azıme rıılebe çalsm. 

'--2Juehan. Cahid. 
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[~_Ş ____ e_h_i_r _____ B_a_b_e_r_l_e_r_i_J ' 
Hadiseler KarfJsında 

' Tramvay camları Yüksek Mühendis 
Mektebinin imfihanları 

Ekmek ve 1 Şehrin hastane ihtiyacı 
francala narkı tesbit edildi ır 

ramvayda kapalı camın yanın - Yazımı bitiriyordum. Bir arkada~ 
yazarken o 

Yüksek Mühendis Mekteblno bu sene alı
nacak ta1ebe1erln lmtlhnntarı blbnlştir. 

Mektebe girmek üzere mürncna:ı; eden tale
belerin yekfinu 480 ı bulmu~tur. İmtı:.nnlara 

ipka edildi 
Belediye nark koml.syonıı toplanmış, son 

haftalar zarfındaki buğday temevviıçlerin1 
tetkik etmiştir. 

giren talebelerin evrakı tctkit: edilmektedir. Bu tetk!kat net.Iceslnde buğday flatıarın
Muvaffak olanlar bugünlerde belli o1acaktır. da nartın d~meslni ica.b ett.lre~ek bir va-

İki yıl evveline kadrı.r altı yıl olan Yüksek zlyct görülmediğinden ekme~ ve francala 
Mühendis Mektebinm tııhstl müddeti iki yıl flatlarının lpkasına Jcarar verilmiştir. 

evvel beş .seneye tndirllmlşt.i. Nafıa Vekaleti- Diğer taraftan değlrmencfier lleledlyeye 
gördüğu lüzwn üzerine mektebin tahsil müd- müracaat ederek kepek ih:aç edemedikle
detın1 bu sene tekrar nltl yıla çıkarmıştır. rlnden bu vaziyetin un fiatlarma tesir et
Bu karar üzerine Haziran ve Ey"ül imtihan- mekte olduğunu llerl sürmüşlerdir. Belediye 
lannda birinci sınıfta k:ı.lmı, olan talebeler Ticaret Vekfiletl nezdinde teşebbü.sat ta bulu
de 1k1nel sınıfa devam edebileceklerdir. narak kepek lhracımn teminine ça!ışacaktır. 

Harb vaziyeti dolayıs'l~ Avrupad3 tahsil
de bulunan talebelerden memJekete donen
lerln ekser1sl Yük.sek Mühendis Mektebine 

Mshkeme'erde: 

tayıd için müracaat etmektedirler. Avrupa- Bir adamı 13 yerinden yarauyan 
dan gelen talebelerden şimdiye kadar mek- bir köylü muhakeme .edildi 
tebe yazılanların adedi 100 il geçmiştir. Bun- Topkrı.pı dışında Yllanlıayazma mevkllnde 
l&nn eksem! elektro mekanııı: kısımlarına vukua gelen kanlı blr vak'a, dün adliyeye 
kaydolunmU§}ardır. lnt.Ikal etm.l.şt.ir. 

Yılanlıayazmada rençberl1k1e geçinen 60 
Sinemalarda ucuzluk temin ,aşında Ali Dikbıyıkın Hamdiye lsmınde 15 

d"I d'"" 'd ya.şında çok güzel bir kızı vardi!'. Civarda. 0-e 1 me ıgı görUı u turan Muhittin isminde birlnl;:ı yar.aşmala-
İ.stanbul De!terdariığı mürıı.kıblan istan- nndan bir genç bu kıza A!J1k olmuş, bundan 

Dul sinemalarını !eftlş vı? sinemacıların bi- 3 ay kadar evvel ise kız baba.cıının evir.den 
let Ocretlertnde kAfi mlktard:ı. tenzllfıt yap- zorla kaçınlm?Ştır. İddiayı\ nazaran. Hıı.mdi
madıll:lanru tesbit et.mışlerdlr. Maliye Velta- yenin kaçınJ.masmda köylü!Prln . Muhittin 
Jeti bu huswta. Belediye.n:.n nazarı dikkaiın1 bey1> diye andıkları, zengin komşu da mües. 
celbetm~tır. .!lr olarak, yanqmasının lşlnl kolaylaştır-

Bu arada bazı slnemalann ucuz yerleri a- mıştır. İfte. üç gün evvel bu yüzden arala
zaltarak buna mukabil daha. pahalı mevki- nnda çıkan bir kavga sonunda, Hamdlvenln 
lere daha fazla yer tahsis er.tikleri de b~l- babası Ali. Muhittin! 5 yerır.e~n taban~ayla. 
bas.sa nazarı dlkkaU celbetmektedir. Bn su- 8 yerinden de bıçakla olmak üzere on uç ye
retle sinemalardaki ucıız yeller kolarlıkla rinden çok ağır sure~te yal"alamış, vı\cudünfı 
dobnatta ve bll!bare halk daha pahalı mev- delik deşik etmı.,ttr. 
tnere malı.su.! bllet almağa mecbur knlmat- Suçlu baba dfin adllye7e tesllm edilmiş ve 
tadır. Sultanahmed 3 üncli sulh cela haklminm 

BD.k1mıet1n ainem'l resimlerinden yap~ bu~runa çıkarılmı,tı=. Suçlumın oğlu Orhan 
1eda.tArlıktan halkın azami surette isı.lfa- ıı~ kom~anndan Ha:ı Bayram d.ı., şeriki 
desl temin edllecelctlr. cürüm olarak mahkemeye sevkolunmn~lar

Milte/errik: 

Cümhuriyet bayramı programı 
•. hazırlanacak 

vnlyet idare heyet.1 azalan bugün tupla
naralt Climhuriyet. bayramı programının e -
sa.alarmı tesbıt edeceklerdir. Bilahare teşek
~mıeroen seçilen murahhaslnr programı ha
mlıyacaklardır. 

Bugün Atıt okulunda top atışları 
yapılacak 

Topçu Atış okulunun 939 senesi 1klncl dev
"' ·~ tursunun hitamı mUna,.,ebetlle bugütı 
mekteb arazi8i:nde .90?1 to;> a.tıııan yapıla -
eati.U'. ÖAleden eTVel okul komutanı tara -
tından bqtabyada at.14 hakkında. izahnt ve
rflecek, atışı mtttea:<lo kısa blr tenkld yapı
la.ca.ktu'. 
A~an sonra mettebde davetUlere bir 

ö~ ~ verlleeekttr. 

dır . . 
Hakim, suçluları 30rguya çekerek, Orhan 

ve Bayramın serbMt bırnkılmalarına, .\lı
nln tevkifine karar vermı~tır. 

5 yaşında bir çocuk çikolata 
yiyip zehirlendi 

Kasunpa.şada Yaşar isminde bir amelenin 
5 ya.şındaki oğlu Nebi, dü.1 ö kuruşluk bir 
çikolata almış, fakat yer yemez hastalan. 
mıştır. 

Zehirlendiği anla.şıla'l çocuk, Etfal hasta
nesine kaldınlaark, tahtı tedaviye alınmış
tır. 

Müddeiumumilik, çU·oJatanın mütebaki 
losnıını Tıbbı adll kimya! Ulf'•lne göndere. 
rek fabrikası hakkında takıbatn başlam~ftır. 

Deniz işleri: 
Limandaki mavnaların adedi 

artırılacak 
Llmanlar Umum Mtldürluğü; limanımızda 

iş hacminin gittikçe artmakta V'J gen!şle-
Koro ve Solfej dersleri mekte olduğunu göıônün~ tutarak mavna 

Beyollu Haltmnden: ETlmlzde solfej ?e adedini artımı.ağa "' servlslcrml çoğaltma
~ dı8r8leri tıqlımııştl!'. Arzu edenlerin iki ta karar vermlştir. 
aded fotogra.tla.rlle Evtmbe müracaat. eyle- ÖğrenU<Jitine göre; Limanlar Umum Mü-
meler1n1 rica ~rlz. dürlüğli Karadenhx:le bulunan büyük mavna 

-···-····································-················ tersane.sın~ yeni mavna stparlf etmeden ev-
vel mevcudları m1lteha'JS1.S b!r heyet marl-
feWe tetkik ettirecek. çalıpmıyacııt kndar Askerlik is:&leri çürük olanları kadro harıcı edecek. tn..'lll!'e 

T muhtaç olanlannı da tamir et~k uzere ayı

Deniz erleri ç.ağınlıyor 
Beyotlu yerli askerlik ıubeslnd~: 
ı - Şubemhden bugüne kadar askere 

aevUdllmemit 1enlx eratından 3\6-334 
dahll dotumlularm hemen şubeya mü-
raeaaUarL 

2 - Bunlann toplanma günleri 14/L 
TelJ9!9 ve norm.al olanlardan 13 II. TeıJ 
939 a.Jqamına b.da.r bedel verebilecekle
ri 1lln olunur. 

* Beıllktaf askerlik ıubuinden: Deniz 
smıtma aynlnn.f ve he:haııgi bh· sebeb
ıe :tııentlz &Stere sevked1lmem1ş deniz e
ratı 14/I. Te.t . .1939 günü sevkedllecek!e
rtnden bugünde IJUbe merkezlnde bulun
maları ".e bedel ftrecek olanların \4/1. 
Ttıt. euma ıana akşamına kadar bedel
ıertni ve.rmı.t olma.lan ve bugünden sonra 
IMld8l aıınm.lJ&C&iı llAn oıunur. 

racaktır. 

Mühim miktarda ithalat 
emtiası geldi 

Dün llmanımıza. gelen M~ bandıralı 
Menfls vapurUe k'.llllyetll miktarda şeker, 
mensucat., ~ay, deri. kauçult ve k:ırabiber 

relmt.şt.ır. 

Aynca Bulgarlstanda"l gelen biı"kaç büyült 
motör de 100,000 tılo manıaı .kömürü getlı
m14lerdlr. 

Romanyadan bugünlerde gelmesi büle.nen 
bazı motörlerle yentde.1 şehrimiu kWl!yetJl 
miktarda benzin geleceği öğr-?nHmıştlr. 

Fırtına yüzünden bir sandal devrildi 
Evvelki gece geç nk!t çıkan lodos fırtı

na.sı yüzünden Darıca ile Esklhfsar arasında 
seyreden blr ııandal devrllmlşt.lr. Sandalda 
bulunan Ski yulcu ?e kayıkçı denl7.e dökül
müşler 18e de, bu sıralarda o clvardan ge
ı;en İnhlar İdaresine ald bir motör tara!m-
dan görülerek kurt..anlm14lardı:-. 

da oturmuştum. Camın kirlili - yanımda oturmuştu. Ben 

1 yazdığımı okuyordu: 
Sıhhiye VekA.leU ts~.nnbul §c:.. nln basta.- ğinden dışarıyı görmek mümkün deği - , 

ne ihtiyacını tesblt etmı~tir. Bundan sonraki di. Dikkat ettim; cam silinmişti amma - Peki amma, dedi, sen bunu ytJ 
inşaatta bu nokta ehemmiyetle gözönünde silme ameliyesi yaş bezle kiri cama 81 _ maklo. başkalarına vaziyeti izah edi~ 
tutulacaktır. vaştırmaktan ibaret kalmıştı. sun .. Okuyanlar arasından biri traırı1' 

Ha.stane ihtiyacını tesblt için memleket ya hmecek, o zamana kadar dikkat et' 
dahtllnde vukubulan hastalık ı.stati.stıklerl - Bu nasıl cam silmektir? 1' 
gözden geç1r1lml.ş ve hastanelerin buna göre Diye düşünürken perde ı0luklanna gö- med~ği şeyleri görecek, lafını sakıt\ 
hazırlanması karar!aştırılmıştır. Bu ıstatis- züm kaydı. İçleri renk renk biletle dol - insan senin önünü aldığm melhuz ıtııf' 
tiklerin tetkikinden anıa.,ıldığına göre, va- muştu. ga onunla kondüktör arasında vukua I' 
sat.i olarak memleketimizde senede yedi yüz lecck. 
tlfoluya te.sadiif edilmektedi. . Bunlann lkl - Bunları bu~adan neye çıkarmaz -
yüzü İstanbul vllllyetfne aiddir. Bu mlkta- lar? 
rın diğer memleketlerde da:.a fazla olduğu. Diye düşünürken de üstteki küçük 
mese!A. İtalyada on ye:ii bıne baliğ olmalcta camları gördüm. Aylardır, belki sene -
bulunduğu göriilmli~tfır. lerdenberi temizlenmemiş olduklan cam 

Gene bu tetkikler mt.ır~sl olaraıt yeniden dan başka herşeye benzediklerinden bel-
inşa edilecek ha..stanelerdf! 'Verem pavyonıa. . . . . . 
rının çoğaltılması temin olunacaktır. Şl~Ude lı ıdı._ Tramvay ıçınde, tramvay araba -
yapüacak bin yataklı hastanenin yüz yatnğı sı hakkında söz söylemekte en fazla sa -
veremlllere tahsis edIJcc1?kttr. lnhiyettar kondüktör olduğu için bu üç 
Bakırköyündeki akıl hastanesinin iht\ya- noktayı ondan .soracaktım: 

cı karşılıyacak büyüklükte olduğu anlaşıldı- - Bir baksana diyecektim cam na -
ğından buranın tevsllnc lüzum g6rülmemck- 1 ·ı · · b ' .

1 
k ' 

tedl sı sı ınmış. una cam sı me değil, cam 
r. kirletmek derler. 

Maslak yolunda bir motosiklet Kondüktörle gözgöze gelince vazge -
çiverdim. Çünkü ben ona bunu söyler 

kazası oldu SÖVll'mez, hoşa gitmiyecek bir cevab a}-

Karabet adında bir genç evvelki gün 341 marn çok muhtemeldi. MeselA bana: 

Arkadaşıma: 

- Yanlış düşünüyorsun! 

Dı>dim, aşağıdaki fıkrayı anlattırrı! .
9 

cRamazanda alenen oruç yiyenleri 
katlerlildikleri bir devirde iki kişi o~ 
yerlE'rken yakalanmışlar, katledilece1'1" 
miş. Biri açıkgöz davranmış: 

- Ben hiristivanım! 
Demiş, kendi;i kurtarmış. Öteki ~~~ 

ha evvelden Müslüman olduğunu bt'r 

e>ttiği için arkadaşının dediğini diye~ 
miş, hiristiyanım diyerek kendini Jcllr 
taran; 

- Ben hıristiyanım amma, diye dt ' 
vam etmiş, arkadaşımı aff ederseni:ı fi" 
lümnn olurum! 

s:ıyılı motosiklet11e Maslaktan Şişliye süratıe - Beğenmedinse otomobile bin! 
gitmekte iken Mecldiyeltöyd civarında önü- DiyebiJirdi. Bu cevaba karşı ben 
ne bfrdenblre bir sü~ arabası çıkmıştır. susacak değildim ya! 

Bir hıristiyanın ihtidası arzu edfle' 
de birşey olduğundan teklifi kabul eıııı' 

Jer. Arkadaşını da serbest bıraJanışl"' 
Kendi canile arkadaşının canını kurtB 
rcın açıkgöz: 

Motosiklet çok s\iraUe yol almakta oldu- - Canım ister otomobile binerim, ca-
ğundan Karabet. du~dm'ma~a fırsat ve tm- nım ister tramvava binerim orası sana 
kA.n bulamadan bütun hızile arabaya çarp- . v• v • • 

- Din değiştirmek iyi şeymiş, di1' 
düşiınmüş, hıristiyan oldum kendi el 
nıım kurtardım, Müslüman oldum, ,r 
kadaşımın canını kurtardım.> 

mı.ştır. Bu çarpışma neticesinde m~toslklet aıd degıJ.. Sen bemm sozume cevab 
parçalanmış, Karabet tr ağır surette yara- ver! Bu camlar silinip temizlenmez mi? 
lanmıştır. Yaralı Şi~ll hastanesme kaldml- Kondüktör hiddetlenecekti: 
m~ır. - Fazla geldin artık. 
Zabıta kaza hak:C.ında tahkikata. devam BPn de hiddetlenecektim: 

etmektedir. 

Kii/tür i~leri: 

Talebeler resmi kasket giymeğe 
mecbur tutulaca!dnr 

- Fazla mı geldim, sen söyledfğtn !Ö 

ze dikkat etsene! 

Ko"ldüktörün hiddeti artacaktı: 
- Sen de herkesin işine karışmasa -

na! 

Ka''!!a büvüvecekti. Kendi kendime: 
- fvisi mi suc;arım! 
Du Hm ve sustum. Ve melhuz kavga

nın Ö"lÜne l!cçtim. 

Fıkra bitmişti. Sözüm bitmemişti. ,ı 
kadaşıma: 

- Tramvayın pisliğini gorup sustdfl' 
Kavga etmekten kurtuldum. Bu yatJ1' 
yazdım. Alakadarlar okurlar da tra~ 
vayların temizliğini temin ederlerse et 
kalarmı da. tramvay kirl~ diye kavga 
mekten kurtarmış olacağım, dediın-B:ı.zı okullarda kız ve erkek talebelerin ta

limata aykırı oıarnk kasketsiz geıdiklerı gö
rülmuştür. Maarif müdür!üjt'i bfıt.fın talebe
nin resmi kasket gıyme.sini ve kasketsiz t a -
lebe bırakılmamasını dün bUtün okullara 
blldirmiıltlr. 

Tarih Kurumunun ncşrİyftt ıergisi 
halka açldı 

ı_ 
CJ ~mi!t :!.Ju~ 

biliyor mu idiniz ? :J unrarı 
Bcyazıddak.1 İnkıla.D müze.ı •nde Türk Ta

rih Kurumu t.arafınc:an vücuda geLh!len 
sergi dünden lt.ibar.m halka açılmıştır. Sergi
de şimdiye kadar Tarih Kurumu tarafı:ıdan 
basılan eserler teşhir edllmektedlr. 

,. • Azgın Ok,•anu :ı den zını n çı.gın 

kasırcrularınn kııq1 şımctiye kad ı r 
be nz~rt görlH ııeıııiş bır mucern 

romanı 

Mongollarm güreşi 
Mongolların gü

reşi, diğer memle -
ketlerde yapılan 

güreşten daha çok 
başkadır. Mongol 

pehlivanlan belle-ı 
rinde kemerler bul 
lunduğu halde gü

Altmdan yapılmış çan 
1877 senesinde 

Nevara civarında 

bulunan Virqini 
şehrinde kullanı -
lan yangın çanı, 

gürqi 

* 

reş c:ierlcr ki, bu kemerler Korsan ar • kolaylaştırır. 

Gem;si --1 
çok 

sırf altın ve gü - H ,
müştcn yapılmıştı. Yanıgın çanı altı~di)' 
yapılmış .bir şehirdeki altın mevcudiJll 
ne ooabileceğini artık siz düşünün! 

* Agaç1ar nasd kururlar ? 

lsta ı bul da ilk defa tsınambn 
RENKLl ve Fransızca sözln 

Baş Hollerde : 

MOVİTA ve GEORGE 
HOUSTON 

BUllN 
Matinele.rden ıt.baren 

.A.LK.A.ZA.R 
~ s.nemasındıı b1tşlıyor. 

, 

Çöplerden yapılmış köprU Ağaçlar da in -
sanlara benzerler, 
insan gibi doğar -
lar, .büyürler, ve 
ölürler. Fakat ağaç 
ların ölümü in - ,...., 
sanların ölümüne - 1" 
benzemez. Ağaçlar birdenbire değil, .,,ti 
vaş yavaş kururlar. Ağaçlarda ilk 1< 

men çok sağlamdır. yan dallar en yüksek dallar olur. ~ 
••-•---••• .. • .. ••••• .. ••••-•••••••-•-•-••• ...... -•--••we..-..-• ..... ..._._........... ~ 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bayan CF. D.> ye: 

rini feda ederken ötekini ekle ed~ 
ır.ek de mümkündür. Sevmediğiııı ti'_ 
atn sözünü tekrar etmem i.rtemeıı> ifJ 
mn: 1ıhtiyatlı bulunmak, diploJJl 
etmek gerektir. 

* Bayan .s. K .:o ye: ,JJ_ 

BUGUNE KADAR MEMLEKRTlMIZDE YAPILAN 100 TÜRKÇE SÖZLÜ FlLMlN EN GÜZELl 
n DÜNYA SINEMACILIÔININ ŞAHESERi 

- cEvet söz verdim, evleniriz de -
dim, kendisinden hiç de şiklyetim yok. 
Yalnız evlenince çok küçük bir aile 

teşkil edeceğiz diye düşünüyordum. 
Halbuki şimdi karşıma çıkan tallb ba
na çok geniş bir hayat yaşatabilecek -
tir. diyorsunuz. 

.Biri.sine hi'S!en bağlıyım. )f tıl 
menfaatim ise ötekinde, ikisi arasJ 

perişanım> diyorsunuz. ~ 

Muhakkak halli güç meseledir· 4J 
.sinizi unutabilirsenlz ikinciyi, JYl~ 
ger.işlikten vazgeçmek mümkün ° , 
s1 birinciyi tercih edersiniz: Fakst..d, 
arzuyu bir tek adamda neye birJe;r 

remediniz? 

MARDE 

2 
:l:PEK 

DEVRE 

ANTODNETTE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

YARIN MATİNELERDEN f TfBAREN 

Sinemasında başlıyor. 
17 KISIM BiRDEN 

DiKKAT: MARlE ANTOINE'M'E FİLMİNİN Fransızca nQsbası MELEK Sinemasında devam etmektedir. 
SeanıllU' 1.30 - f - 6.30 ve 9 da. 

lZMlRLlLERE: MARIE AN'l'OINETTE Yarından itibaren ELHAMRA einemaııındu başlıyor. ( TUrkçe sözlQ) 

Ben size; 
- Söz verme!!eydiniz, mademki 

verdiniz, tutmalısıntt desem hlssedi -

yorum ki nafile zahmet olacak. Hem 
belki de fenalık etmiı olacağım. Belki 
din 1eyeceksiniz, belki sözilnü.zil tuta -

rsk evleneceksiniz, fakat gözünüz 
cgeniş hayat> da kalacak. İyili mi sö

zünüzü geri alır, zengin talibinWe ev
leniniz ve temenni edelim, mes'ud o -
lunuz. Yalnız dikkat etmek J.Azun: Bi-

* Keşanda Bay cOk> a. ~ 

- Muhitinizdekini tercih e J' 
Aksi halde eyeri değiştirilmiş bit~ 
ca.- dönmeniz mümkündür, kıırtl 
nu7. ve kurutursunuz. 



SON POSTA 
1 

.ADYOL.A.BD.A. 

.ropaganda Harbi 
............... mm .. .-

Be r l in, Paris~ Londr~ ve Roma 
radyo silô.hını nasıl kullanıyorlar? 

. i. Harb ve tayyare . lfatmaz da bu işi Londra radyosuna bı -

CDENİZCÜLİK:J 
Almanların denizaltı 

harbinde kullandıkları 
geni tabiye nedir? 

{''Son Posta,, nın den~zci muharriri yazıyor 
_0ja:~ .radyosu aöyledi: rakır? diye düşünürüm. Elbette bir psi-

Alman t!ılız don~nmasına hücum eden kolojik sebebi bulunacaktır. 
. yYarelerınin ü ·· .. * 

{!'.eıtıılerimizin .. . çuncu dalgası , , . , • , 
1 

nmudi bir h U~erı~e vardıklan zamanı Roman ve sıgara ıstıyorum .. 
gibi bir daır:t luzerınde düşüyorlarmış Berlin radyosu söyledi: • 

a ıarcke,i yaptılar.-> 1 _ cSon pişdar müsademeleri csnasm-

lintırıma eldi· * da elimize dilsen Fransız zaoitleri sıh • 
tere ile İtal g · Habeş meşelesi İngil- natte olduklarının ailelerine bildirilme-
:rnası ihtı'rnal~· . arasında bir harb çık - . . 1 d. sini bizden rıca etmış er ır. 
liz dona....... tnı doğurduğu zaman İngi - j ' Bunlardan teğmen !ilanın ailesi Pcı -

-uasının en . d . 
y~, elerindcr k zıya e ltalyan tay- riste falan sokağın falan numarasında o-
'rıpkı bu d f Qrkabileceği söylenmişti. !urur. Teğmenin arzusu kcnı:iisine cRa -
t k e a Alman ta 1 . . 
ı ları gtb·: yyare ennın yap- shıı. He cMolyer> den birkaç cild ve bir 

- Yukarıdan k d' miktar da cGoloh sigarası gönderilme -
ler, YÜzdeyf . en ılerini salıverecek- sidir. Bu aile bu dakikada radyomuzu 
larını bırak z ~sabet ihtimalile bomba - dinlemiyorsa diğer dinle)icilerimiz tara-
dilerini de ;er lar. Hatta icabında ken- Bu bir propaganda resmidir. Leh top fmdan haberdar edilmesini rica ederiz.> 

,,... ~ 

·~-.:...-..~- -

l 
.... 
~.. 

tesine kasd eda ederek zırhlının güver - raklanna giren Alman askerlerinin hall.:u * 
lar, denıım~ş~i dİUkş:r:k. orada patlıyacak- iyi muamele ettiklerini isbat için sureti Hatırıma geldi, Birkac gu·· n evvel Fran ·d dik~at bir resim: Bir Alman denizaltısı 

ı _ '7 İ : . ı ıhtımalden biri mahsusada çektirilmiştir. - 1939 deniz muharebelerine a.ı şayanı 
d ı a ngılı7 fil . . sız radyosu bir pişdar müsademesinden Atlas denizinde bir 1ngiliz ticaret gemisini sulara gömdükten sonra 
işe edilen iht· . osu ıçın ° zamnn en- Son süratle gidip zırhlıya çarpıyor, ken- bahsederken: (Batan geminin mürettebatı sağda bir sandal içinde görülmektedir.) 

luşılmıştır. ımnhn Varid olmadığı an- di parçalanıyor amma zırhlıyı da par - _ cEsir aldık:. cümlesini de kullan - Almanların amiral Şer kruvazörünün 1 Malfım olduğu üzere milletler kuvvet-

b 
2 

- Yahudda İtal çalıyordu. Acaba muhariblerin iki tara- mıştı. Alınan esir kaç taneydi, bir mi beş Cenubi Atlantik denizine açıldığı haber lt!ri:ıi muhtemel harblerin Maksadına gö
ulunduğu tasavvur y~; kuvvetlerinde fında da buna benzer bir silah icad edil- mi herhalde çok olmıyacak ki tabir müb veriliyor. Etrafında birçok da denizaltı re yetiştirirler. Bu yüzden Almanyanın dıı 
~n. kuvvetlerinde he ~.en fe~akar, Al- mlş değil midir? İnşallah muharebe bi- he.:n bırakılmıştı. Anlaşılıyor ki Alman gemisi varmış ... Bundan dolayı Alınan- kuvvetlerini İngiltere ticaretini imha 
nuştır. enuz zuhur etme- ter d'? çabuk biter de sualimizin ceva - radyosu kendisi için de ayni mülahaza - Iarın denizaltıları kullanmak hususunda maksadına göre yefü;tirmiş olması la • * hını alamayız. nın ileri sürüldüğünü düşünerek daha yeni bir tabiye sistemi buldukları ve tat- zımdır Büyük Harbde Almanyanın İngU 

Canh torpil * vazih olmağa lüzum görmüş, isim zikret- bik ettikleri zannediliyor... tereye yakın kuvvette bir donanması var .. 
Lo d nerede? tir haber VB bir sual mişt1r.. Bu işi tetkik etmeden önce biraz deni- dı; dE::!lizaltılarını bu donanma ile birlik-
- ~ ~~ radyosu söyledi. Biz sulh istiyoruz,. za1tı1arın tarihine göz atalım: te kuııanmış olsaydı neticede belki de 

sayesint ız bahriyesinir. aldığı tedb. 1 Londra rad_vo.°'u söyledi: * muvaffak olurdu. Fakat bugün Almanya 
liıs etm·e Almanların denizaltı h b1: ~r - Garb cephesinde vukua gelen son Berl!n radyosu s(;yiedi: Büyük Harbde denizaltılar mese!eyi yalnız denizaltı siltıhile hallet -

ış sayılabilir.~ ar 
1 ~ muharebeler levazım itibarile Fransa - - «Biz her zam~n i.çin. sulh taraftarı Büyük Harbden evvelki devrede de - miye kalkışmıştır. Binaenaleyh bulacağı, 

Doğru * sanın üstünlüğünü isbat etmiştir. Alınan olduk. Bu sebebledır kı Hıtler son nut - ııizaltı pek revaç bulmuc: bir silah deg~il- sistem çok pratik ve kat'i neticeli olma· 
sunu - 4b b h. ·· · d h mi tle ".t 

liyor, işte ha sorarsanız ıbize de öyle gc- tankları Fransız tanklarının karşısında .tı.-unda u a ıs. uzenn e . e . en: ye di. Bunun başlıca şu mahzurları görül:!- lıdır. 
bir İn ·ı· !talar var ki Al asla muvaffak olamıyorlardı birçokları durmuştu. Ve bılhassa demıştı kı . .. » d . 

gı ız va manlar tek ' . yor u. 
Fakat bu h pu~unu batıramamı--ıard parçalandı, birer külçe haline geldi.» Bugiirı ayın 11 i, Hıtler nutkunu be - 1 _ Sürati pek az. * Bu tabiye ne olabilir? b . · arb bıze .. ır. ·· ı · · O d b · 6 · ını.ı ifP.sı .b 1caba derıi""ltı har- * şinde soy emıştı. zaman an erı gun 2 _ Go .. ru··ş sahası az. 

u gı i b şk ...... Bu tabiyenin ne olabileceğini şüphcsiı 
term\Yecek ıni? ~ a sürprizler de gös- Mümkündür, fakat ben her gece Lon- oluyor ki Berlin radyosu Fransızca ola - 3 - Puslası gayri sahih. Almanya de~izcileri bilir. Bununla berar 

l3_1r zamanla~ Ja eseln hatırıma geldi: dra radyosunun harb vaziyetini tafsil e - rak yaptığı her emisionda nut~un başlı- 4 - Dalma manevrası uzun. ber bu sistemin denizaltılarının sürattcn 
~ı~en .~ir silA-h fc°;ıların e<eanlı torpil> den komanterlerini dinlerken: ca parçalarım tckra.r etmektcdır. .• Nit!'kim harbin ilk senesinde çalışan ve görüş sahasının azlığından mütevcllid 
ne şt1.:. Souıe bu içine ~ttikleri söylen - - Fransada Fransız orduları tarafın- Fransız gazetelen .. b~ nu~ku .~a~ıı tam ve vazife alan Alman denizaltıları bil - mahzurunu giderebilecek bir şekil olma• 

Cel{ı bir Yarım deb~r tek adamın bi- dan yapılan bu hareketleri niçin Fr~nsız olarak almadılar, muh~ ~ır hulasa ola- yük müşküll.e~ içinde muvaffak ?luyor .- sı tahmin edilebilir. 
nızaltı gemisiydi. radyosu bu derece mufassal olarak an - (Devanu 11 ıncı sayfada) lardt. Harb ıçınde çaprastop demlen mı- Böyle bir sistem belki sade Almanyad! 

harıiki puslanın bulunması ve dizel mo- değil İtalya, Fransa, İngiltere, Türkiyt 

Z I• R .& .a T ==ı törlerinir. icadı gemilerin teknik vasıfla- vesair memleketlerde de tasarlanmış °' 
rmı çok yükseltti. Bununla beraber yal- labilir. Ancak, yukandıa da söıylcdiğiw 
nız harbde değil Büyük Harbdcn sonraki gibi bunu tekmil denizciler gizlerler ..• 

Bizde n ., ç ·ı n ı· y ·ı s ı· r ke ya P. ı I a m ı yor". ~;;;r:~a:ı:ıd~~~~ı~t~:~n k:~:t~~;:d~Ö· ~~~;r:~k:~i ~:ı;:;:ı:~::f!~~. t:~~:r.~h· 
Bu iki mahzur dolayısile denizaltıların, ı _ Beş, altı denizaltı gemisini grup-

Y Büyük Habrde, harb gemilerine karşı lar halinde çalıştırmak. 
Urdun he t f sı·rke müessir olamıyacaklan meydana çıka -

bul k .~ ara ında bol Üzüm yetişmesine rağmen piyasada halis rıldı. Ancak ticaret gemilerine gelince iş 2 - Tayyarelerle düşmanın yolun11 
nıa mumkün d v ·ıd· H . .. .b . d b"l · · bı"r sı"rke buıup buraya denizaıtı1annı saıd1rmak. egı ır. albukı üzümun cı resın en ı e ıyı başkalaş1yordu. B ı d ;ı..· • • • d h 

F·ı k. İn ·ıt · ak denı·z yol un ar an ·uırıncısın e muayyen sa a· Yap k k ~ k k b"ld" ı va ı gı erenın, anc , - . • ma ve mü em mel kazanç temin etme a 1 ır !arını tehdid suretile mağlQb edilebile - y~. bırçok denizaltı koyarlar, bunlard.an 

( "S p h J . .k. .d. D · 1t 1 i c bu uğurda bırı hücumunda muvaffak olmazsa dı • 
1izertnde d On OSta ,, nln ziraat mUte aSSISI yazıyor ' ceğıl aşıl arkı ı. . ~ıza t

1 
a:d.sHarb ı·çın· .:ıe ğerlcri avı yakalarlar. İkincide de tayya.. 

dnn ol urulnuya değe • • . kul anı aca en ıyı vası a ı ı. •ı • .. 
!ter Yllr~i6de Sirke me.seıesı~ır~e_;zıılad rımız -ıDemek kl en dar zamanlarda, üzümUn slrke-ıfakl göğnüme bittikten sonra ynpmalıdır)b. , 

1 
d . 1t 1 r teker teker olmak re tarassudu vasıtasıle duşman daha U· 

l' uı mun çeşidini ti • ur umuzun Ye çevrllmesı, diğer suretler kadar miıhlm Yalnız ehemmiyetle h:ıtırlatayun kı, şarn ~ npı an k enıza 
1 

ı a ' A • 

1 
d ~ 

1 
1.akJardan görülür ve bu suretle denizal· 

t Rsa.nuzcıa iyt bir slrke byel Şttrdlğl halde, pi- bir kıymetıendlrmedlr göğnümesl <-= Jhtlman> tamamlanmadıkça. üzerP O yanus arın vası su arına a5ı ı- .. . . 
ur. Ort 1 u mnk imkan k • 1 k d ~ d h b .. b-. 1 t gemı' batın tılar da hucum istikametı almıya muvaf k a ıltta sürülen sirk ı yo - Kaldı kl benim burada sağlık vereceğim cibre suyunu aktarıp maya ama o,,ru e - yor ve er ırı ın erce on • f k 

1 
bil. 

1 ,_eden gayı-ı her şeye be _eıerln 'h 90 ı sir- şekil, bllhı:ssa atılıp gld"n cibrelerden sirke ~ildir. Bunun aksine olarak, göğnüme blttık- yordu. 8 o a ır er. 
-.e ruhu) n- nzıyen sulardır (81 ~ k 1 • t d ~ ım · K ne t ·~ Yapıınn bu uydunn · r- yapılmasıdır. Şırası aıınarak şarap veya pek- ten çok sonraya a ma.c a Oı;;ru o az. a- *. 

adı, ne kokusu n a sirkelerin mez yapıldıktan sonra arta kalan cibreler bnrcıklar tamamen keslllnce, gerdele alıp Kruvazörle beraber "alışmak 
en kötüsü ' e rengi halis sirk ı ı ' ı •ft· .. ı B günkü -rait :ı. l!ladn ne dahi benzemedi i en n YI bir sirkenin bedava sermayesldirler. Bun- mayalamak en y~ı·..r r. u r d b .. 

1 
b 

* 
ınr. başka türllisUnUn b l ğ halde, piya - lardan usulü veçhlle elde edilecek bir s:rke Ger<!ele aktarma edllen (şarab olmuş cib- Büyük Harbden sonra teknik sahada Gazeteler e oy e ir grupun Amiral 

"ifterls__iz bırakmamakta~ unmayışı, bunları - Birke ruhu ne knt~ suların değer :natıa re suyu) nu, har.ıretl 25-20 derece olan ka- • • D . lt t ğ .. d 1 Şer kruvazörü ile birlikte çalıştığı okun-
8lrk zümu bu derece bol bi/r. satlldığı piyasamızda _ daınıa yüz güldüre- ranhk bir yerde bekletmelidlr. Çünkü şarabı hır denı7.altı - . enıza ı uza ı .. ~.u~~ : e- maktadır. Denizaltıların böyle bir kruva· 
kele~ terine, ruhtan yapılm me~le!t~tte, halis cet bir knznnç getfrlr. Para etmediği zaman- sirkeye çevirecek~ huterller, ötekinin tersine si başlar. Denızalbnın tekamulunu isti· zörle beraber çalışması mesele değildir. 
dcCu Yemek d~rusu ho ~. g_ yrl sıhhl sır_ lar, doğrudan doğruya üzümün de slriteye mutlaka hava muvacehesinde yaşar, ve ka - yenler Farnsa, İtalya ve Sonra da Al - Ancak m sel 

1 
d . B kru 

'lllad:ır. Bele bu cnyrı s~h~ru~ekce.k bir §ey çevrilmesi, zararı önledlğl gibi, Ur d:ı hıra- ranhkta iyi l_ görürler. Gerdel iyi hava almaz many:ıdır, diğer tarafta İngiliz sanayii .. k ed" e "ko an şu ur. . u . .. 
d esı olan Ctı.sid) ı h 8 <?Jerin ilkel kır. ve güneşe karşı bırakılırsa sirke iyi olmaz. 

1 1 
kt d U tccrü vazor en ı ı mal ve tamırat ış .. 

b~~.~<ltan getıl'dlkimi~ de~ ~11 
•• P:ır:ı vererek Üzüm clbresimlon iyi bir sirke yapmanın Karanlık yer bulunamazsa pencereler! kırını- bununla meşgu 0 mla al ırd. zun d - lerini !lerede yapıyor. Nereden mal· 

u un nah~- U§unursek va i t h~ v• M 1 beler sarfedilen mi yon ar an sonra e· 
ler deiUı ""'9 olur. Köyleri lı ' z ye unerl şudur: zı ile ortmek te o ur. • f zeme tedarik ediyor? Kruvazörün cenubf 
en htıııs 'v~nıün artığı oın: c~er~~ uzüm - Cibre bir fıçıya konularak üzerine ağırlığı- Ödnnın harareti uygun tutulur veya hav.~- nizaltına karşı buluna~ v~ı.ı:ıar muza · Atlantikte çalışması İngiliz hava kuvvet-
rl§n bulunur~n aıhhl bir sirke imaıın er bile nın iki misli su eklenir. Sonra bu fıçı hara - lnr buna müs:ıld gtderJe, .bir hafta - on gun fer olmuştur. Bu hakıkati ıtıraf e_den - leririn gözünden kaçmak ve ln,.iJlz tı; _ 
PIYıı.samlZda en, dışartdan ruh e elve - ret! orta olan bir yere konularak göğnümeye sonra nefis bir sirke meydana gellr. Kemale lerirı başında Almanya gclmektC'dır. . . , 0 Y 
lhnru t UYdurnıa 81 k getirterek iç C:::r 1htımara> terkedUlr Göğnüme esnasında gelen sirke bir ınstik boru Ue sifon yaparak . . . -ı · · ·· t yar<'lerının faal olamıyacağı uzak saha~ 
aleyh :~ıkr lle bir tnünas~be:~Iyleirktverrnek, en bakteriler üzümün şek~rini işliyerek ondan bulandırmadan şl;elerP. aktarılır ve ağızlar~ Zafer amıllerı.nın .. ctn kmbu hıımmhı subra - larda çalışmak gayesine matuftıır. Bu 

r e ruhu lth z lr Blnne ''""irto 1 k 1 tir Büyük Harbı mu oa ı em ar ve k Yapılınl:} sirk 1 aııı.tını ve b · - ..,., Y<ıpnr ar. Yanı clbre suyum.ı şarnta kapanarak piyasaya çı arı ır. · . . . .. . meseleyi baş a bir y.azımızda inceleriz ..• 
?'ek nıünh e erin sat~ını tuııı u ruhlarla çevirirler. Bu sırada clbreden boyuna <karbon Görülüyor ki sirkecilik pek zor bir iş de - hem rle ticaret gemılerının suratı artmış- F 1 
rin' satışı D8ıran iızümd,n Yapı~eı; nı;nede- g~zı) da çıktığ~ndan, taneler hep suyun yü- ğlldlr. Bu işe biraz sermaye koyacak kimse- tır. Mühim malzeme taşıyan ticaret ge - ·-·····-········-.. ····--· .. ·····--·-...... .: •• ~:_ 
tir. nn revaç Hrnıentn ıanı~; s.r:ele- zUne toplanır. Iyi bir sirke yapmak 1stlyen - ler pekfilll. para ıcaZ9.nablllrler. Temiz şişeler milerinin bile denizaltılardan süratli git- Men'i ihtikar komisyonu topiandı 

Tahnıın ed 1 , ı ge mlŞ- ler, bu tanelerin suyun yü:üne çıkmasına içinde satılacak, halis ve etiketli bir sirke, clf'ri dolayısilc, bugün denizaltılar iki Men'i ihtikar komisyonu dün ~leden ev. 
tnhdldl v er m Kl, sirke ruhu meydan vermemelldirler. Çunkü şekeri ıs - 1 asamızın hnsret çektiği bir metadn·. m .. .. • . 
tışının e bu ruh Ue yapılınt, sı 1thall\tının plrtoyn çevirecek lıakterller, ancak hava~ız P Y .. .. _ sırkecmk· arab ek nıuşk~l karşısında bulunuyorlar. vel Mıntaka Ticaret Müdtlrlu undc t.oplan-

slnden :~:'l ~akd~rinde, üzüm v:~~e~!~r sn: kaldıkça ynşıynblllr, yfize çıktıklarında işle- m~~~~e~~ !~kd;esairc imaİı :ada; c:Cm: ı - Denizaltılar avlarını yakalam:ıktn m~~~lsyon elektrık malzemesi ve ampul 
<len baş S ~ Pmu.k mecburiyetı kendll ğ~ rlnden kalmnkln berao~r. başka bakterilerin mlyetli ve çok 1.nman onlardan daha kn - zorluk çekiyQrlar. ithalatçılarını davet ederek mevcud stoklar 
l'a1>ıırn yı,, ecettır. Zaten bizde hlUis ı ~- zararına da u~ğ~~rlar Onun için kafesli bir 1 bir iştir. Bir bağcı tanının ki, 033 te 2 - Yakaladıkları avların ekserisi , de4 hakkında malfımat alm•Qtır. koyı ının beııı başlı b sirke tahtn ne su yuzune kalkan bu cibreler! içe - zanç ı _ .. .., 
bağl:nüzün coreneğtd!r· sc eblerlnden biri rlye batık tutmak lı'.\zundır. · bağının bütün üzumlınu sirke yaparak um- nizaltı hücum vaziyeti alO:na kadar kaçı~ Komisyon bu maddelerin fintlarının ytık-
eqı ta~:~lerlnde ancak ezııt ~~~eketlmlzin Yedi - sekiz gün sonra, fıçıdaki clbrenln duğundnn fazla para kazanını§~ yor. sclmesl ve bir darlık husule gelmemesi için 
l:tlkte.r 81 erden - o da ev n~tlya • küflü ve kaynaması durur. o zaman suyunu bulan _ armım~n * .... nalft.tçılara fazla mlktnrd,1 elektrik malze.. 
tapıinıas/ke Yapılıp, tıcaret mn~alçın - bir dırmqdnn geniş ağızlı bir ge dele aktarmalı. Tashih: (Ne eker.sen onu biçersin> b:ıfJuklı mesi ve ampul getirtmeleri llızumunu bildlr-
natıinııya <llişün lmez bilet Sntıla dile sirk ve bir miktar hfllls sirke ile mil.yalayıp bu d~- geçen yazımın ilk sütunu nihayetinde . bir Yeni bir tabiye ihtiyacı mlştlr. 
ltatdını n Pekmez Yapıl •

1 sntılır. fa da sirkeleşmeğe bırakmalıdır. <Eğer çok tertlb hatası olmuştur. o kısımdaki bir cum- Denizaltının teknik sahada muvaffak Haber aldığımıza göre bazı memleketlere 
C\l~ı~~ atılır. Hnlbukı ~z~~::labne cibresi keskin bir sirke yapılmak isteniyorsa, ilk göğ- le şöyle olacaktır: 11 •• Her gün .. ve.rlnılerl biraz evveloo verilmiş olım siparişlerin bugünlerde 
)lllal'd ' l>eknıezın on b ku ş kuruş nüme bittikten so:lra cibre suyunun yüz ki- daha artan tohum ıslah nıuesseselerlmizin olamadığı inkişafı başka sahada yenmek muvaaaıatı beklenen vapurlarla gelece~ı tab.. 

a, tyı bir slrke Ylrnı:~~~:.tsatıldığı 10.!Una dört kilo hesa0

b1le şeker katıp, tekrar bu yıl dağıttıkları \iyi tohum> nılktarı, on yıl Iaııındır. min edllmektedir. 
ılmıtur. Bötntımeye bırakmalı ve mayalamayı bu de- evvelkinin otuz beş mlsllni bulmuştur.• T. 
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Holivudun vahşi ruhlu 
san'atk8rı: G. Brent 
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H' ·A 'R 1 
SAKA·LARI • 

Sinema payitahtında ona "Vahşi adam,, lakabını 
takmışlardır. Çünkü George Brent yalnız yaşamaktan, 

yalnız gezmekten çok hoşlanır 

Gaz maskesine dair 
:maske 
fıkraları 

1 1 

Gcorge Brent ıon filmlerinden birinde 

Alarm işareti verilmiş, herkes maske

sini t3kmıftı. Genç bir erkek önü sıra 

yürüyen maskeli kadının yanına sokul

du: 

- Şurada yakında sığınak olacak. Bir 

likte gidelim! 

Dedi. Kadın kabul etti; kolkola gir -

mlşlerdi. Genç erkek muvaffakiyetinden 

merrı-:ıundu. Kadınla ahba'b olacaktı.Bir

likte sığınağa girdikleri zaman maskele

ri ni tık&rdılar, genç erkek kadının yü -

zünü gördü. Kadın çok çirkindi. Genç 

erkek: 
- Ne olur, dedi, bu maskeyi de cıka -

rm! 

* İki kadın arasında: 
bir 

Ame.rika sinema san'atltlrlan içinde iyi· ancak bu ge'%Jlleler e.masında unutmaktadır. 
blr meTtJ işgal etmekte olan George Erent O, mutlak surette yalnız olarak gezmelere 
HoUTUdun cen ~ adam111 llkabını tnşı - çıkar. Yanına artadaı almaz. Onun için en 
maktadır. iyi hayat, uzaklarda başını dinlendlrmektlr. 

- Geçen alarmda başıma geıeni 

bilsen az kalsın çıldıracaktım. 

- Ne oldu? 

- İşaret verildi, maskelerimizi tak -

tık. Çocuğum bir yanda, köpeğim bir 
San'atltA.rın bu yll~n çok az dos\u var -

dır. Az, fakat ty1 dostlar ... O, kendisine vah
fl denmesine mukabU şöyle blr müdafaa ya-
par: 

- Benim vahşi olduğumu, kimse ile ge -
çtnmedlğtmt, ~en hoşlanmadığımi ile
ri silrllyorlar. Bu sıfatı bana niçin verdik -
lertni bll1yor musunuz? 

Çünkft ben hayatımı başından sonun:ı ka
dar önilne gelen ad:ıma anlatmıyorum .. 
Klmaeye Ltlmadım yoktur. Hayatımın bana 
ald oldutunu dtı.şilnmek tc hakkımdır.• 

Oeorge Brent mm çevtrmede:!l boş kalır 
kalmas, Dk 141 hemen kırlara çıkmaktıT. 

Bem bot kırlara... Herkesten ~ok uzak k11-

lara ... Öyle kırlara ki sabahtan akşama ka
dar gezildiği takdirde bile bir insana rast 
pllnmesln ... 

San'attlr yorgunluklarını, dldinıMlcrlni 

Koçuk Şirley T empla 1 

ne kazanıyor? 
Son g1lnlerde gene küçük san'atkAr Şlr

Jeyden bahsedllmeğe başlandı. Onuncu yaşı
na buan bu deterll sun'atltlnn kıymeti hak
bn<hl Amerllıan mer.mualanndnn birinde 
cıtan yazıya göre mensub bulundu~u tllıp 
kumpanyası ona cBtklet. inin altın olarak on 
m18lln1 takdir eylenıl~tlr. Blr senede yap
makta olduğu ile; tllm kumpanyaya 6,000,000 

dolar safi para getirmektedir. 
Kazandığı paraya gelince, Şlrley mllbalA

tuız .enede san olarai< 500.000 dolar kazanç 
temin eder. Fakat unutmamak l!zımdır ki 
.&Mrtltan mallyıest vergi vesaır rüsum olarak 
bu paranın hemen hemen yilzde yetmiş :ıe
klzlni almaktadır. KendLoıin• ancak 100.000 
dolar taltyor demektir. 

Küçftt Şirley 110n derecede tasarrufa rla
Jet eder. 

Annesi ona haftada !'I dolar harçlık verir. 
Su 5 dolan Barfevlemedlğtnden maada onu 
tiiçfik tumbaruına atmll.ktadır. 

1940 aenes! başın1an itibaren annesi hllf
talıtını arttıracaktır. 

Kazancı muntazaman bankaya tf'vdl edil
mektedir. Bu parayı ancak sinni rüşt.e vlsıl 
oldutu vakit alacaktır. B:t paradan annesi
ne her aene, iaşe için 50.000 dolar verllmet
tedir. 

Hollvudun hayatından, Adetlerinden 
kat'iyen h<>Şlanınaz. Bol1vud:1a kendisini sah yanda idi. Biraz sonra köpeğim ağlama -

te bir muhltt.e, sıkıntılı bir yerde sanmakta - ya, çocuğum da havlamaya ~lamasın -
dır. lar mı? 

Diyor ki: 
- ????? 

•- Ben Hollvudun ldeUerinl de~Lttlrecek 
değilim. Bu hiç blr insanın kudretinde de - - Meğer acele ile köpeğimin mMke -
tUdlr. Böyle bir kudret bende olsa blle de - sini çocuğuma, çocuğumun maskesini kö
ti4Urecek teY bulamam sanırım. peğime takmışım. Çocuğum zannettiğim 

Çok defa insanlardan blle netr&t edlyo - köpeğim. köpeğim zannettiğim de çocu -
rum. O anda kimse ile görU.,mek istemem, .lh. 

~ !S ... mmuş. 
kimseye tahaınrnüI edemem. Bu sıralarda 
muhakkak yalnız, t.eıı: başına kalmalıyım. Ya 
nıma blr insan !Jelecell olsa kudurmuşa dö -
nüyorum.ı 

Çok kıymetli blr aan·atkAr olan George 
Brenti ellnden kaçırmak ıstemlyen film kum 
panya.sı ona arasıra cdlnlenmekı bnhımeısile 
lzlnler vermektedir. 

Asker olan Fransız 
sinema san'atkarları 

* Polis parkta, öpüşen genç bir çifti gör
dü: 

- Burada öpüşmek yasaktır! 

Dedi. Polis arkasını dönmüştü. Onlar 
bir kere daha öpüştüler, polis yüzilnll 
onlardan yana çevirdiği zaman öpü~e
lerl hAIA bitmemişti: 

- Size söylüyorum: öpüşmeyin! 

Tnm bu esnada alarm işareti verildi. 
Genç çift maskelerini taktılar. Polis ses
lendi: Geçenlerde gene bu •iltunlarda askere a

lınan bazı J'ransız .san'attArlanndan bah -
setmlştlk. Bug!ln bu san'atklrların listesini - Benden size izin şimdi istediiiniz 
tamamlıyoruz: kadar öpüşebilirsinlz!. 

Tayyare sınıfın" dahil bulunan 

* me.,hur san'atkAr Albert Prejean tayyare 
yüzbaşısı olmuıttıır. He~abmı bilen adamın evinde, hava -

Fransada cDell 1arlı:1c11 Uıkabı ne anılan gazı bortmJ patlamıştı; hesabını bilen a
ve çok sevilen Char~ Trenet tayyare tı - dam diisündü: 

taatına verllmlıttlr. Şimdi Fransada ona cU- - Acaba havagazı borusunu tamir et-
çan ıarkıe11 adı verllmlştlr. tirsem mi, daha ucuz olur, yoksa evde -

.Jean Renolr mntlzlmdlr, <lrdu sinemacılık kilerf' birer gaz maskesi alsam mı? 
grupu emrine verllmt,Ur. 

Derhal davete ica.bet eden me$hur aan'at- * 
lı:Ar Tlno RoMI birkaç g1ln hizmet 1fa eyle - Çok çirkin kadın sokağa çıkacaktı, dua 
dikten sonra kadro harici çıtanbnış evine etti: 
dönmüştür. Şimdi Canneste bulunmaktadır. 

- Ah ne olur alarm işareti verilse de 
Büyilk bir ıtôhrete mslik bulunan san'at -

kA.r charles Boyer Agendelı:i kıt'asına iştirak maskemi takıp sokağa çıksam! 
eyleml.ştır. Sahlb bulpnduğu fevka1Ade şöh

rete binaen AmerL'<ada Fransız propagan -
duı ııe meşgul olacağı ıiöylenmektedlr. 

ıoenç l"ranaıt: aan'atkArlarından .Jean 
Chevrler piyade erl 01mu4tur. 

Gilbert Gll tayyare~ karşı müdafaa ter
tibatında vazıre görmektedir. 

Sinema prodöktörfi olen Raouı Plorlum av
cı teğmendir. Berllnde bulunmak.ta olan bu 
san'a.tkar derhal Fransaya avdet ederek va
zifesi ba.şına geçm~tır. 

Pterre Blanhar te~en olmuştur. 

* Amerikadan Avrupaya gelen gazeteci 
nhtımda vapurdan indi. Etrafına bakın
dı. 'l'elgratlhaneye koştu, gazetesine fU 
telgrafı çekti: 

cAvrupalıların burunları gayri tabii 
bir halde büyümüştür. Aralarında bu -
runları hortum şekline gelmiş olanlar 
bile mevcuddur .• 
-----~ ... ··----·.-..-----Amerikada muazzam tarihi 

bir film çevrilecek Askerlikten muaf bu!unan .Jacques Gre
Hollywooddakl bllyük film tumpanyala- tlllat radyo tıt'alarında hizmet görmektedir. 

nndan biri ıİst1llı adında pei< btıyiik blr 
n1m vücude getlrmcjJe tarar vermiştir. 

Hollywoodda söylenlldUUne na7taran bu mm, 
fi;mdi,e tadar Qevrllmlş olan fllmlerln hep
linin fevkindedir. 

ıİstlllı filminin mevıuunu Amerikan or

Kadın san'atklrlars ~lince: 
En yaşlı san'atkAbrdan biri bulunan Fran

çolse Rooay kamyon şotörlfiğUne tallb ol -
muştur. Kendlslne bir vazife verlllnclye ka
dar Parts radyo.sundıı almanca hitabelerde 

dU.!Unun en de~rU kimyagerlerinden ynz- bulunacaktır. 
ba•t Wlllia.m F. Co'."t hazırlamıştır. ================== 

yardımda bulunacağı kuvvetle muhtemeldir. 
P'llın Amerikanın lstll!sını tasvir eyliye- Bu hususta ciddi mllıakereler )apılmakta-

eelrttr. 17.0 mllyon nnrusa mal\k bulunan A- dır. Amerlnn halkı bu tllm ile şimdiden alL 
merltanın bu L!till kar!Şıstnds duydutu hay- kadar olmaRa başlamııtır. 
nıtt, korkuyu, M>nrw.dan hU&ule ~eıecek olctn Fllmln paramnla 7 mUyon liraya yapıla-
atstlllıMU canlandırmalı: pelı: te kc.lay if ol- catı tesbit edllmltttr. 
D)ıyacaktır. San'a.tkA.rlann kim olacaklan henüz bell1 

AmerJtan harbiye, bahriye, hava nearet- değildir. Fatat mm, san'atkArlann rollerin
lert bu nım De flmdlden ali.kadar olmaıa den lliyade kil~ halinde rollerchm mütetet.. 
W•mlfJardır. Rtlktlmetln Tlal JDl&yuta ı tU bulunacat&ır. 

- Bu ~na~a gel, altı kol ia -
JcambU oyfwyacflf1ız, bir kifi ekıik/ 

' 

- Bu. ne acayip mahh1k! 

- Kokteyl yapaoaksan başka bir 
kap bul, gaz maskemin ku.tu.nında 

yapma diye sana tembih etmemi§ 
miydim? .. 

ı: 
' 

gardiyan efendi, 
kaçmak için yol açıyor zannetme, 
Taware hücumlanna kar§ı kendime 
bir sığınak yapıyorum. 

Soğukkanlılık iddiasında bulu • 
nan - Alarm i§aretini duyunca, htç 
tellJ§ göstermem, güzelce giyinirim. 
Maskemi takarım. Elektrik l4mba -
mı elime alırım, nğınağa inerim. 

Maskenizin altında 
Ne var, ne yok bilmem ki, 
Makenizi11 altında. 
Yüzünüz güzel belki; 
M akenizin altında. 

Saçları ıarı, yok kumral, 
Yanak beyaz, hayır al: 
Fena mı, iyi mi ·mal, 
Ma•kenizin altında. 

Siz haklı, ben de halılı, 
Almıyor inıan aklı; 
Bilinmez neler •aklı, 
Makenizin altında. 

Belki binbir güzellik, 
Belki burnunuz delilt, 
Bilmem ne var üstelilı. 
Makenizin altında. 

Bu hiç anlaşılmaz mı? 
Yüzünün·kaıuru a.z mı?. 
Arab mıdtr, beyaz mı1 
Makenizin alhnJa. 

** 

1'1aske 
dedikodusu 

- Karşıkilerin kızının maskesini 
dün mü? 

- Gördüm. 
- N&sıl? 

- Hiç yaJoşmamış, zevki yok 
lAm. 

- Doğru söyledin, nefti manto üze 
ne Jormızı maskenin yakışmıyacağı b 
belli bir şey .. Ne akla hizmet etmiş d 
alınış. 

- Ben olsam, onu takacağıma hiç t 
marn. 

- Bitişikler nasıl? 

- Berbad! 
- Ne var ki? 

- Kadın, kocasından şüpheleniyor 

du. Geçen gün gizliden gizliye takib ed 
yonnu~. Derken alarm işareti verllı:n 

erkek maskesini takmış, tabii kadın d 
Kadın artık tanınmıyacak ya! Hem 
kocasmın yanına yaklaşmış; sesini de · 
tirerek korktuğunu söylemiş. Erkeği 
canına minnet, koluna girmiş.. bera 
yürümeğe başlamışlar, yürürken de ın 
temadiyen kur yapıyorlarmış. Kadın e 
l~ olup olınadığını sormuş, erkek: 

cEvliyim amma, öyle fena bir kadı 
düşfim ki, Allah beni ondan kurtarsın 
dememiş mi? 

Sen misin bunu diyen .. kadın yumruld 
kafasına indirmiş. Etraftan koşuşmuşlıf• 
ayırmışlar ... O gün bugün konuşmuyor • 
lar. 

- Sen hala eski maskeni mi kullaııı 
yorsun? 

- Yenisini yaptırdım. Eskisi biraz k 
baca idi. Hem bana pek iyi gitmiyordU· 

- Niye? 

- Üzerine geniş kordelA konulmuştdo 
- Şimdiki nasıl? 

- Eskisinden çok değişik, şekil itfb,. 
rile çok zarif.. sonra buna kordeli koY • 

durmadım. 

- Sade mi? 

- Yok, üzerinde tüy var. 
- Görsem bari, ben de yeni bir tanf 

yaptıracağım da, fakat ben şakak taraf• 
lannı açık yaptırmak istiyorum. 

- Gördüm öylesini! Çok güzel olu • 
yor, açık yerlerden insan saçını çıkara • 
bilfyor. 

- İnsan saçını çıkarabiliyor dedin dl 
aklıma geldi. Bizim üst katta oturan ki• 
dını!l başına geleni bir bilsen ... 

- Ne oJmuş? 

- Aklıma geldikçe gülüyorum. Geçe' 
gün sokakta iken, alarm işareti verilJYli 
O dıı. maskesini kutusundan çıkarıp taİ"' 
mış. bir müddet sonra tehlikenin geçtif 
haber verilince maskesini tekrar kutu'4 
koyımı~. gelen geçen ona bakar gülerler 
miş. 

- Niye? 

- Niye olacak, meğer kadının saçıatt 
takma değil miymiş, yüzünden maskesİ" 
ni ahrken, başındaki takma saçları dl 
birlikte alıp maske kutusuna koyınılft 
sokakta cascavlak kafa ile dolaşmış. .... . ......................................................... . 

- Sığnıakda maske takılmaz. 
- Sen sus, ne bilirsin. ki, tnzirıt 

cwkamda duruy01'. 

l ' -
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.-- Ba:rb BikAy e l eri 

iZMARiTE KURBAN 
lngilterenin bugünkü 
6 büyük kumandanı 
/ngillz 

Yazan: Japonların en buyuk hikayecisi Asiheyi Hino 

kara, 
idare 

deniz ve 
edenlerin 

hava kuvvetlerini 
hayatları 

Polonyada haroin blrlnot perdesi kapan -
dıktan sonra göaıer garba oevrlldJ. Ren ova
larında Alman orduları ile P'rantız ve İngiliz 
orduları arMında hergün bliyftk blr çaıınş
ma be.ldenJyor. 

İngiltere ise lruVTetlerlnl Fransaya çıtar -
rnağa devam ediyor. 

Bu kunetlerln başınd~ bulunan tuman -
danlar, bütün dlinya ~!kArı umumlyMlnln 
dlkkatlnl çeken şal.slvetıerdir. Aşağıdaltl ya
zıda İngllterenln kara, denlz ve hava kuv -
vetlert kumandanlarının kimler olju',unu o
kuyacaksınız. 

SJR DUDLEY POUND 
«Bahri,rf' blrinııl lordııo 

İnglltere Bahriye bJrinci Lordu ve fllo bü -
yUk Am1ra!1 olan SJr Dudley Pound, bugün I 
müşterek Ingiliz-Fransız bahri kuvvetlerine 
kumanda etmektedir. 

Uzun boylu, zayıf, mavi gözlü, seri n çe
vik tavırlı olan bu Jı:umandan tam mıı.nasl.le 
İngiliz denizcisinin timsalldlr. 

1914 - 191$ Umumt Harbinde vazife başın
da idi. Bilhassa meşhur JuUand harbinde 1 
çok yararlık göst.erm\ştl. O vakit Colo.ssus 
gemJ.sinln kumandam bulunuyordu. 

Bug11n Lşgal eyler.ıekte olduğu mevkte e -
rişmeden evvel Blr Dııtlley Pound İngllte.rc
nln AkdenJz fllosULun başkumandanlığını 

yapıyordu. 

Çok büyük blr av meral:lısıdır, mahir bir 
nJşancı.chr. Akdenb kıyılarında bulunan av 
hayvanları hakkınds çok tıymetll bir an -
slklopedl vücude g~t.irmiştır. Akdeniz sahll
lerlnde ve bu sah!llerJn bulunduğu memle -
keUerde ava çıkacak olan bUyük avcılann 

her birl muhakkak bu İngiliz deniz adamı -
nın aruılklopedlslnd~n bir tane edlnırler. 

AMiRAL FORBES 
i.npıb ana ftJosu bqkamandanı 

İngilterenln ana mosu (Home Fleet) bq
kumandanı Amiral Forbes yüzü gülmez, A -

, l~ylşten kaçar olr İskoçyalıdır. Çok deterll 
Sigaı-. bir topçu teknisyenidir. 

tii Ya bir tü lü [ Henüz 22 y9.1JınJ~ bulunduğu sırada bah -
n kokusund r alliinıf değT . . . . riye topçuluğundcı şöhret k.:ı.zanmı.ş ve o n.-

iU a; hel an hO§larunaın z ı ım. Tü sorduk. Nefer başını kaldırdı. ~aınız be- ctuşeu sıöura d& oır Gold Flake ızmarıtin- kıt İngtlterc donanhıannın en değerli Aml-
b:ınaritıere Ye~ •ilkilen siga · ::ıa de - ni affediniz, affettiğinizi söyleyiniz, diye, den b:ışka bir şey değildi. rallerlnden blrl olan De Roberck tarafından 
ınaritleri Pek slnfrirne dok ra ulleri. ve içini çeke çeke ağladı durdu. Fazlaca üs- Hadiseyi derhal gözlerimizin önünde takdir ıönnüştü.r. Müteaddid defalar bu a-
ye Yere atanı unur, ve ız ııu··n d" t"Y" .. .. .. .. y ğ 1 d dk miraıın maiyetinde vazife görmil,tür re silkenı ara, sigara .. . : e uş ugu muzu gorunce agır a ır a - can an ır ı : · 
verı·11• 1.... et'e te"''-"kte kullerını !yağa kalktı·. l k Umum! Harbde Queen Ellzabeth Drldno -

., "'''" Bize düşman vaziyetinde o an ve pe t i'"' i .. l b l d ç ... · n sıfır numar unun .... ne SUY&rıs u un•ıyor u. ana .. -
Cepheye il . a - Beni affederseniz söylerim.. dedi. de uzakta bulunmıyan Çinliler de bizim kale muharebesine 1.ftirak eylemiştir. 

tan ki siga tihak ettitfrn 
28 

Kabul ettik. Onun üzerine çocuğun yü - gibi mahrumiyetler içinde bulunmakta Amlral Jell1coe'nln kumandası altında bl-· 
riirnde de rğaya müpte1~ de~lnlian, Allah- reğine su se>rpildi ve anlattı· idiler. Anlaşılan bu biçare de sigarasız -1 
r k a zıına k 15' m Öm ' · d f ı 

<'. kı::>ndi kend' . 0Yınuş değili· . - - Ben büyük bir tıata işledim. Siga _ lıktan diğer arkadaşların an az a muz-
ıstısnPsız hep . ıdını tebrik ettim Hm. dıye- rasız duramam. Hepimiz sigaralarımızı tarih olmuştu. İhtimal ki. Çinliler bizim 
ceph sı e ın··th · albuki rt k i .. t k"lm f c at~ hatt u iş tiry k' ' o ava oyduğumuz zaman, dayanama - tatbik ettiğim z cmuş ere u en aa:. u -
Pek ,_ ında · a ı olan d B' k · • 1 .. b . l a· H tt• belk' d 
1 

Y<lnndan bil sıgarasızlık d d' . ım. ır aç tanesını sakladım fakat ar - su ünu ecerememış er ı. a a ı e 
ar hic; de "'- en diğer asker ker ını kadaşlarımın kendi hisselerini bile pay - siperlerde ilaçlık tek sigara kalmamış o-

Rend· uenfın "'b' ar adaş- 1 cl- kl - .. 1 sigara] ~· ı düşünm" 
1 

all.ı arını gorunce vicdanım muazzeb ıabilirdi. 
rının tab ı._ arı biter bit uyor ardı. oldu .. dedi. İzmarite kurban giden biçare Çinli 
bii b' a"<llarında mez, arkadaşla-
c ır hak olar k n otluyor ve bunu ta- Ve büyük bir günahtan kurtulmuş ol· asker, sigarasızlıktan bunaldığı, çıldıra -
d cpheye iltihakı a Yapıyorlardı. İşte bu manın yarattığı bir manevi hazla yüzü ~ak bir hale geldiği sırada anlaşılan mey 

d
an geçen ve 

1 
rnın altıncı günü ba aydınlanarak rehinden dört tane ezik, dand~ kızıl bir nokta seçmiş, ve bunun 

ırk' s garay şım- t"t" . . A. ı, biigün bil a afd bir macera var u unfori dökülmüş sigara çıkardı. Bu yan:ın bir sigara olduğu netlcesıne var -
nlatayıın: e aynen hatırımdad arkadaşı, diğer üç arkadaş daha takib et- mıştı. İlkönce, bu sigarayı bir Japon ns-
'.r ır. ı· G"zl · aburuın . 1

• o erınden yaşlar Loşanarak özür - kerinin içtiğini .sanmış, bu takdirde sö -
dip duşınanuza ıleriye doğru har k t lcr dileyip sakladıkları üç beş sigaravı nüp vanması icab ettiğini hatırlamış, fa. 
le · ın arta k ı e e e- s' · -r:tni teınb:l a an dağınık k ıgara mutemedine teslim ettiler. kat. bu gördüğü kızıl noktanın sabit bir 
ça b" ernek ern . uvvet- İJk" . . . 

UYfik bir d" n verilmişti. Olduk- ·once homur homur homurdanan haldf' kaldığına dıkkat etmıştı. 
tıktan sonra bi:Ş~a,? kuvvetne karşılaş- :ırkad~.şlar da, sigara stokunun çoğaldı - üstelik bir Japon askerinin, böyle bir 
cek ~adar çetin s~ru-ve tarif edilemiye- ğ~~ı gorünce kızgınlıklarını unuttular ve düşman siperi tarafından görülebileocek 
ce RU•ıdüz siperl!1çluklere uğradık. Ge- gunahkarları affettiler. bir şekilde sigara içemiyeceğini kat'i su

:udurnuz Yava de kaldık. Erzak mev- Ar;ıdan çok geçmeden de, arka cephe- rette düşünmüştü. İşi sağiama bağlamak 
1 

Avni zarna!/av.aş azalmaya başla _ den küUiyetli miktarda sigara stoku gön için mevziinden sürünerek çıkmış. binbir 

:lduk. İşin daha ~esıgara kıtlığına ducar ~erildi. Bütün askerlere ihtiyaçlarından dikkatle meydandan gecerek o ~ızıl nok· 
it &a~anağa tut 

1 
nası, bir gece müthiş •a<ıla dağıtıldı. Yeni sigaraların harmanı tanı:ı bulunduğu yere kadar yaklaşmış, 

rrıuş gibi bir deu ~uk. Bu kA.fi gelmiyor- d:hP pahalı cinsten, ve fabrikadan he - ve t~hminindc aldanmadı~ını, ve bunun 
rınd h sa6anağ nuz g l · 1 u. 

1 a arbe girdik S ın tam ortala _ e mış o makla beraber, o ıslak si - yere atılmış bir sigara olduğunu anla -

:1irn de etrafı bir ~ua;ğanak ve ateş di - f:;;ıar dkadar tad vermediğini arkadaş - mıştı. Fakat mesafeyi yanlış hesabla -
_, . ızde kalan lig l eneden geçirince . an uydum. Hakikaten <le eskisi gibi t s·gar~ daha faz.la Japon mevzii -
... ını,.. ı 1 ara arın h , sıgara siga .. t•· f mış ı. ı • 
d"k. s anınış ve il emen hep ra us une osurdatmıyorlardı. . kininde bulunmakta idi BununJa 

u ez rniş old kl - Bir .. nın ya . 
· u arını gör- b' .. gece, nobetçi hattı istikametinden beraber sigaradan bir nefescik olsun çe-

Askerl ır tufek se · d d k o · ras t-r, ın.ı~ı.a d- v- sı uy u · tarafa koştuk. kebilınek arzu ve ihtirasile, sağını solu-
ından k t5 onnıüş 1 naranlıkta bir n"b t · ı· d t"f ğ' l 

~khı: urııtabiJdfkl eşya arın a- rl ~ . . o : çı e ın e u e ı o - nu unutan Çinli asker, bir hamlede iz -
· a fçrnl'~e b eri sigaralan or ugu yerde dıkılmış duruyor ayakları - . 

rigarı>Yt payı t aşladılar. İkı' . .. .. - nın d!binde de o"lu" ,_ı'r ç· , k . t mantin bulunduğu yere yaklaşmış, ve 
kab . aş ılar. 'B sı, uçu bir . •u ın as erı ya ı -

:ı~ı gıbi dolaştırıı a7.1tn on kişi, afvon yordu. Çın askeri bizim nöbetçinin attı- tam elini uzatacağı sırada bizim nöbetçi 
nefe .. alrnaYl bü "k an bir sigaradan b' ğı ve başına isabet eden bir kurşunla öl- kendisini görmüştü. Onun - Dur!. diye 

'Nı; Yli bir ır müstü Ağ d d ğ d" l! 8Yet neferlerd ganfınet bildi ·. zın a a daha hala yanmakta gürlemesile de şaşırmış. ne yaptı ını u-
ndc> olan siga en biri herke . · olan bır sigara vardı. Neferin yüzüne ba- c:iinmcden daha halA yanmakta olan iz -

\re n .. rasını ort sın e - karke . y -ı-
1\ıŞterek Pak tt ' . aya koyma .. n sıgara agzından kaydı, yere düş- mariti dudaklarının arasına kıstırıver -

sigarayı i.-.... .e en hıssesine d .. sını, tu faltat ateşi derhal sönmedi. 
ırig -~ueshu tek]'f uşecek Nöb t . d . mişti. Sigaranın ateşi Çinliyi ele vermiş, 

ara stok 1 etti B" e çı urgun bır sesle: 
bir .. unu Jnürnkü · 0 Ylelikle B' . bizin nöbetçi de ustaca hedef alarak za-

'11\uddet 1 . n mertebe - ır sıgara almak için gelmiş olma-
olabiıl'Ceku ~~ idare etrnenin. . uzun ıı. K<>ske ateş etmeseydim .. dedi. vallıyı vurmuştu. 
~~ltik\erin~ fr kabul olund ımkanı Nöbetçi hattın yakınlarında bir gölge * 

tıfa ed '7e gi}nde bl u. Bazı görrniişt" B' k Yerdeki izmaritin, ağır ağır kararıp da 
tıUl"'i,,.. eınıyenlerı·n . .r iki sigara ı'le . . u. ır aç kereler dur!. emrini .. -~ ı ılk gü 1 \ errr.ı!I; ld ğu sönen ateşine uzun uzun baktıktan ve 
dı l'nı.ik ~ l~ne ra~ . n erdeki menı '-. 0 u halde hiç :!lir cevab ala _ 

ernıneı 5men de nef . marr.ıs v~ b .. 1 • . siperlerimize döndilkten yarım saat son-
Sip surette "'"rü erın ica- , u go genın bırden hareket ra, arkadaşlardan bir sigara istedigwimi. 

"rdek' J"' dü ettin' · .. ·· ettıktn.. 1 bu hal b' . · bını gorunce de silahını ateşlemişti la 
' " so ır ıki h f s· . boğıılurcasına öksürmeme, duman rının 

den biri h .. nra, Rilnnn hi . a ta d!varn ıgaranın yanan ucu, Çinliyi mükemmel boğazımı yakmasına rağmen sonuna ka-
ch. Şaşırdı~n~r ht1ngür :~de neferler - bir hedef yapmış, ve nöbetçimizin kur _ rlar içtiğimi hatırlıyorum. Bununla be -

· •nına gittik amağa başla- ŞU'rlu da zavallıyı öbür dünyay .. _ raber gene de tütüne alışmış değilim. 
ve sebebini derzni .. n ç· 

1
. 

1 
a gon 

"'"' ın m n dudaklarından yere Çeviren: lbrcıhim Hoyi 

Amiral Dudley Pound ve hava 
komutanı Cyril Nevall 

rfncl topçu zabitliği yaJ?mıştır. Bu sıfat.la 
ıJutland• muhareb"81ne iştlrslt eyl - ' ır. 

1917 senesi Teşrlnlsanlsinde Hellgoı .. ııd de 
nlz muharebesinda Hor.-e Fleet gemilerinden 
bir kruvazörün kumandanı bulunuyordu. 

1918 senesinde de İngilizlere tesllm olan 
ve 8capa Flow'a JritUrülen Alman donanma
sını teslim alm~b 

LORD GORT 
Lord Gort, İngllııı ordusunun şimdiye ka

dar sahlb bulundu~u en gen9 b8'kumandan
dır. 

Bugün 53 yaşındadır. Kendi.sinden Y8'lı 
bulunan 32 generalin kıdemlerini bastırmış
tır. 

Vikont Oort'un bı• yaşta başkumnndanlı-
~a getlrJlmesl Londra k.lüblerlnde büyük 
münakaşaları muclb olmuştu. 

Bu münak~aiar.lan blr'.!nde hazır bulu -
muş olan general lan Haınllton onu kuv -
veUe müdafaa eyleır.lş. deml.ştlr lı.l: 

•- Nihayet blr aslterl:ı yüksek kumanda. 
heyetine tayin edlldl~lne şahid oldum. Bun
dan böyle artık sırtımız hiç yere gelmezi o 
gençtir, fakat tam bir askerdir. Çekirdekten 
yetışmedlr. Lord Oo,.t'u münakaşalarla kli
çülteoeğinlze yükseltseniz daha iyi eder.si -
nlz.ı 

Bu meşhur generalin sozlerl icab eden te
siri yapmı.ştır. 

Bugün Lord Oori bütün İnglllzler t.era -
tından baltklle 9efl.Jmelt~dlr. 

Çok aade, kibar bir generaldir. AllyiftAn 

c!ngilterenin yeni Kiçner'i> lakabını 
taşıyan General 1ronsid 

hoşlanmadığı gibi eLrafındakllerln dahl ken
di tablatınde olmasına çok dikkat eder. 

1914-lillB harbinde bymakam rUtbesln! ha 
iz olan Lord Oort iki defa yaralanmıştır. Bel
çika harb meydanır.da blr müfrezenin başın
da hücuma kalkmış, bir Alman tankını zap
ta muvaffak olmn~tu. Bu sırada blr obO.S 
parçası ile yaralanmış, h<ırb meydanından 

uzakl&fUlak lıateme1lt\ 191n de bir .sedye il· 
zerinde kumandaaı.-ıa devam eyleml§tl. 

GENERAL SIR EDMOND 
IRONSIDE 

Ona cİngııterenın yeni Klçnertı. denll • 
mektedlr. İngtlterede kendisine Iı:arıı bUytU 
blr 1t1mad be.9lenmeltted1r 

İronsldİn boyu ı,go dır, çok geniş omuzlu· 
dur, A.deta bl• pehlivana benzer. Orduda lA • 
itabı ıBlg Bilb dlr. 

Çok zeki, çok kık sözlü, çok atılgandır. tn
glltere harbiye ne.z.ı.reti ona en mtthlm iş ~ 

lerl tevdi eylemiş ve mumalleyh hepsini de 
muvaffaklyetle b8'clrmıştır. 
119 uncu Kanada tırkuına kumanda etmlş
t11' 

1914-1918 Umumt Harblnln sonlanna do~ru 
Maiyetinde bulunan askerleri o derec~ ye-

t1§t.1.rmlftl k:1 bunlar tçln ıu cümle aarfedlll· 
yordu: ~oo uncu fırkanın askerler! önlerine 
gelen her şeyi devlrlrler ... Onlar lçln hJ9 
blr mt\nla mevcud değildlr ... :11 

39 :raJlında General tronslde şimali Rus -
yada bulunan tngıllz kıtaatınm !kumandan
lığını deruhde eyleınift1. 

1938 senesinde C:?belilttarık kumandanı ol
du. Bundan sonra dıı: memleketlerde bulu
nan İnglllz kıtaatının başmüfettlşlltıne geti
rildi. 

Bugün 59 Ja41Dd&dır. Fransaya gelen İn -
glllz ordularının kumandanıdır. İyi bir er -
kAnıharbdlr. Sekh lisan blllr. Alman erkt\nı
harbiyel umumlye.ılnin harb prensiplerini 
tamamfıe benimsemiştir. 

Leh ordu.su erklinı lle müdavelel efkft.rda 
bulunmak üıı:ere Alman Leh harbinden evvel 
Lehlstana gönderllml't1 

SIR JOHN DILL 
«Aldenhot )nımandanıo 

Aldershot karargtLlt• kumandanlığı İngil
tere ordusunun en mühım mevkUerlnden bi
rldlr. İnglllz ordwıunun sUb::ıyları hep Al -
derııhotta yetişirler 

Bugün bu mevkll işgal eyl!yen General 
John Dlll çok yük.:Sc!~ bir sevkülcry11çldir. 
Uzun boylu, zayıf mavı gö.tlü, tam blr İr -
Iandalıdır. 

Çok mütehammil bir ahl1ka m:ıllktlr. 

General Dill mesle~me 1901 senes:nde ce
nubi Afrika muharebesinde hşlamıştır. 

Harbi umuminin başlangıcında yuzba.5ı 

ldl. Bu harbin nlha7etındc İngUb umumi ka
rargAhında erkdnıha.rb ıatttı oldu. 

Müteakiben fevkalade iktidarı snyeslnde 
Alderahot askeri mektebi ve kararg~hı mü -
dürlüğüne getlrlldl. 1930 senesinde erkAnı -
harb binbaşısı, 1934 sene11inde askeri hare -
tAt müdürü oldu. O sene Fillstl:'ıdeki haıe
kltı idare etmek üzere oraya gönderildi. TI-

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Sarı saçlllar 

SON POSTA 

Baltık meselesi 
Almanyada buyuk bir 

Sovyetler Finlandiya hududu civannı 
700 bin asker tahşid ettiler memnuniyetsizlik 

dog""urdU <s~,ıaratı ı inci sayfada) veç gazetesinde intişar eden aşafıi/ 
Hükumet, Helsinki ile diğer mühim beyar.atı ne.şretmektedir: ti 

(Baştanatı ı inoi sayfadQ.) şehirlerin tahliyesini ve hava hücum - cFinlandiyayı tehdid edecek bet ~ 
hiç tasvib bulmıyan siyasi ve manevi ta- !arına karşı tedbirler alınmasını emret- like bütün şimal memleketlerini de 
vizlcrde bulunmak üzeredir.> miştir. . • . . . . did etmiş olacaktır.> ııı ' 

Al d B k da- Bu gece ilk defa olarak Helsınki'de Ga1.eteler, Finlandiyanın bitaraf1;~~;, 
man onanması 8' uman bütün ışıklar söndürülmüştür. nı muhafaza hususundaki aı.i.m ve~--

nının istif ası Mosk<ıva müzakerelerinin başlıyacağı rını mevzuu bahsederek küçük h~ • 
ı.ondra 10 (A.A.) - Daily Sketch ga- Perşembe günü içi~ ~e: h~~a hazır bu- metforin ancak bu suretle m~vcudi~ 

zetesine göre, Alınan donanmasının ku~- lunmaları. ayrıca bil~:lrnıştır. !erini muhafaza edeıbileceklerıni Y'7" 
- Doktorun üzerinde bulduğum saç, de:Ji,.. cesed yerine iki cesedin bird~n bulunması da may reisi amiral Raeder, Alman d~uz Y enı sınıflar silah alhnda . tadırlar. 

Hemen hemen dol!l.bda bukluklannıla ayni bir katil için az b!r belA. değildir sanının. sız makamlarının cRibbentrop'un Baltık ha- Bugün tekrar yeni ihtiyat sınıfları sı- FinlAndiyada tezahürat 
renkteler. Fakat llu dolapta bulunanların üstadım büt.ün bellığatınıza rağmen o biça- tası. telakki ettikleri vaziyeti protesto lfilı altına alınmıştır. Maahaza, umumi . dJI 
gnllba re.nkreri biraz daha koyu .. Bu da üze- reyi giyotinden kurtaramazdmız. Balkonda- için istilasını vermiştir. seferberlik füm edilmediği tasrih olun - Amsterdam 10 {A.A.) - Finl:O, 
rinde tevakkuf edllecek bir noktadır. Şlnıdi kJ ahbabımız her halde bunu düşünmüz., o- Amir.al Raeder, Baltıki a<lalarındaki maktadır. delegesinin Moskovaya hareketi ~.Al 
soyleyinlz bana, bankerin .saçları ne renktir? lacaktır ki doktonı öldürmeğe kalkışmatlı. stratejik noktalarının Sovyetler Birliği Dil'ier taraftan Sovyetler ise, Finlan - smda Helsinkide büyük bir vatanpeı· 

- Sarı. ve 0 tam 'bunları ınüH\h:ı:z:a ederken de dok- tarafından alınmasını protesto etmiştir. diya hhududunda tahşidat yapmamakla lik tezahürü vukubulmuştur. g6 
- Erkek knrde~!nln? tor birdenbire balkon kapısına doğru ilerle- Zira Alman donanması bu suretle doğu beraber, -hududdan 30 kilometre uzakta Telc~raf gazetesinin muhabirine b,, 
- O da san. dl. Doktor kapıyı ~çamadı. Niçin? Çünkü, Baltı;{ında Rusya tarafından çevrilmış, ıbulunan Leningrad ve havalisinde 700 re, elçiyi selamlamak için binlerce~ 
- Baldızının? katil kapının tokmağını dışarıd~n smısıkı ~tı~a ise İngiltere tarafından bloke e - bin asker ta~i~. .~tmişl.erdir. Ayrıca, ~.stasyona gelmiş\i: Treı:ıın hareket ;l 
Avukat can sıkıntıslle: tutmu~tu. Kapıyı açamadı~ını goren doktor dılmış bulunmaktadır. Kronştad bahn ussundeki Sovyet harb once halk Luther ın eskı cAllahımıZ A 
- O da sarı diye cevab verdi. Fakat dadı- ne yaptı. Pencereye do~u gitti. Pencereden Amiral Raeder'in istifası reddedilmiş- gelT'i!eri Finland körfezine ve Baltık lam bir kaledir• şarkısını söylemi~ ... 

sının saçları da san. Eğer iyi hatırlıyorsam bağırmak istiyordu. Fakııt birdenbire bu fik- tir vr. Almanya, Stalin'in Finlfındiyada denizine açılmış bulunmaktadırlar. .. fsve askerlerini terhis emtiY°' 
kapıcının oğlunun saçları, hatt~ doktor rlnden vazgeçti. Bir kadın öldürmüş olmak yerleşmesine mani olmak için muhali da Finlandiya mümessili Passiviki, bugun ç . ~ 
Marraud'nun saçları bile sarı. .suçundan henüz beraet etmiş olan doktoru 'hi yapacaktır. Mosj{ovaya hareket etmiştir. Kendisine 3 Stokholm, 10 (A.A.) - 8 Ilkteşrlnde ~ 

Hem size bir ıey sl,yllyeyim mi, bir duvar polis .tekrardan bir kadın cesedinin yanında Rosenberg • Ribbentrop ihtiıafı kişil~k bir heyet refakat etmektedir. edilecek olan efradın slyast vazıyet d ~ 
dolabında ikl tel saç bulunan bir evde mu - bulursa bu onun hakkında pek hayırlı olmı- A.A) D .

1 
Ek Müzakerelere Perşembe günü başla - aile orduda alıkonulduklıın hükfunet 

hakkak bir cinayet 1şlenmlş olduğunu id - yııcaktı. ve katil büyük bir hayret içinde LO?dra 10 ( D lm aı f lr ~resdgğ: nacaktır. Bu münasebetle Finlandiya - tından bildirilmektedir. 
din etm~kten saçma hiç bir şey olamazı Bir· doktorun ıruıan çağ!rmaktnn vazgeçip cese- zetesı~de Seft?~d t~ b :r,bolşa ~ e 

1 
~ ının hiçbir askeri ve araziye müteallik Sovyetler Estonva sahilleriıd 

ev halkını neden saçlarınız dökülüyor d!ye dl dola'bn y~rle.,Urdlğlnl gördü ve geni§ bir mus 0 an ve şı lf e Rır b h ~y - tavizde bulunmıyacağı teyid edilmek - • d"..,., l 
itham edemeyiz. • f aldı. tarı bu~unan A red o.sen erg a ın - tedir. IJgal e ıyor ar 

Y d Ök k d h kk r Esasen ne es ld, da malumat vermektedır. . . k d" ,; 
- er en g c a ar a ınız va · - Nlçin geniş olr ncft.s a !. D 1 r' .. Ro her Hitler-Sta- Fınlandıya mu avemet e ıyor Tallln, 10 CA.A.) - sovyet kıt'alart• ' 

ben de cesedi görmeden evvel cinayete inan- _Öyle tahmin ediyorum ki doktorun ıla- 1. P mke e go~~· k se~ . I!
1
· f R"b H"'lsın" ki 10 (A.A) Finlandiya ef- diskiden Hapsala kadar bütün EatonY' .Jl' 

ftft~- edi Nlh t kosko- i to ı ın pa tının muza erecısı o an on ı - " · - r. mıya""'f> ... "• ces anyorum. aye vasını yazan gazete sütunlarını ke.s P P ı- bentrop'la kanlı bıçaklı denecek vazi - karı umumiyesi, Moskovadaki murahha- hlllerlni işgal ederek oralara bataryaıat ~ 
ca bir insan n&şını k.:ıtll cebinde s~.klıyamaz. yan adamla kntil ayni insandır. Doktor Mar- ettf>clir sı Pasiviki'nin bu seyahatini ve ayni za- leştlreeeklerdir. Bundan ba§a Sovyet ;iı' 
Eğer bu ces~ ~evcud.ı;:ı. muhakka~ ele ge : raud'nun davaslle bu ade,r.nn bu kadar ya - y H~~f kıt'alarla Hitlerci en ler Ro - manda seferberlik tedbirlerini büyük bir ları imzalanan mukavelede yazılı ıtörf 
çireceğiz. Çünku katil onu Sen nehrine ata kından all\kadar ~luşuna ise şaşmamak 11\ , .. g d_çl rk .

1 
t k"b t ktedir Memleket de ~gal edeceklerdir. __ ,t 

maz. Çabuk çıkaracaklarını, hüviyetini tes- <Arkası var> senbt>rg e muzaheret etmekte ır er. a .a ~ ı .e a .. ı A e zr:e. ·. . . , . a ır· 
bit edip t:ıhklkata geçerek kendisini ele ge _ ~~.~.......................................................... Rus - Alman paktı Alman efkarı umu- ~ınlandıya huku~etının ta~ıb ettığı mc- Bu kıt'alar Sovyct arazlsinden kar 
lreceklerlni blllr. Pek yakında o cesedi or - lng'ılı"z donanmasHe A'man miyesini inkisara uğrattığı zaman, Ro- tın hattı harekeı memnunıyetle karşı - kile Estonyaya nakledlleceklerdlr. ~ ~yn çıkaracnğımızdan eminim. senbrrg. Delmer'in ifadesi muoıöince, l~m~k.tadır ... Mes'~l :na~fellerde beyan c: Oslo grupu devletlerinin toplaJI 
- Sizin nikbinlljtlrıiz beni al~kadar etmiyor. tayyareleri arasındaki yıldırımlar, kıvılcmtlar saçacaktır. d~l:i~~ın? gore_. Fın_lan~ıyanın m~tlak ha i b akıldı 

Siz evvela, amma ıtısaca, bana b!r cinayet iş- Almanlar Litvanya ve Estonyayı kiınıyetıle telıf edılemı~ecek b!r anlaş- ger ır _,.J 
lenmJ.ş olmasındaki kanaaUnlzln nereden gel muharebe nasıl Oldu? t k d" 1 rnanın So\•yetlerele akdıne imkan yok - Londra 10 (Hususi) - Oslo ~~ 
dlğlnl anlatınız. (Baştarafı 1 inci sayfada) er e ıyoör ~ar . . . .. tur. f k ti . dahil olan İsveç, Norveç, Belçika, ıl ~ 

- Evvel!\ doktorun hiUyes!nden. Dokto- . .. . Zürih 10 (A.~.) -:- . grenıldığ~ne go- sknndinavya memle e en ~a. Danimarka, Lüksentburg toplatliı' 
run her söylediği do!fru. Odıı, ayni oda, a - ğerl Danıma:ka .uzerınden al~aktan. uç - re B:ıltıkta ara~ı sahıbı olan 62 hın ~.l - O::lo 10 {A.A.) - Oslo'nun iyi haber lbilamüddet tehir edilmiştir. Toplatl 
p:ırtınum, ayni ap1rtımandn cesed mese- mak mecbunyetınde ka1!11ışt~. ~anımar- man baronu Lıtvanyayı terke~ek u - alan mehafili, Sovyet RlLc;yanın İskandi- bitaraflık meselesi görilşülecekti. 
lesi doğru değil. Ben s:ı.tonun, resmin, res - ka 'bataryaları tayyarenın uz.erme ~tcş zere bulunmaktadır. Bu ~O hın baron navva memleketlerinden hiçbirisinin n- İsveç hükılmeti, halihazır vaziyet ~ .. 
min arkasındaki dohbın doktorun tarif\ne açmış olduklarından tayyare ~n~~l - Estonyadan hareket edecektır. Bu baron razi talebinde bulunınıyacağı ınütalea -

1 
il g dahil devletlerden hetl:ı~ 

uymasından sonra, o dolabın içinde o gıin 1 diğine göre sahil. civarında denı~e d~ş - lar arazilerini terketmek m~~uri~et~n - sını ileri sürmektedirler. ~y~ir~in~p~ünferidon hareket e~ 
bir cesed bulundıı~unıı inanmamakta bir müştür. Karaya .ınmek .mec~urıyetın~P. de kaldı~la~~dan d_?layı muteec;sırdır - Finlandiy< nın karan mecburiyetinde kalabilecPği iht~• 
sebeb görmüyorum. Bakınız size mesele nasıı lkalan tayyarelerın benzınlerı kalmad~g~ lcr ve Hıtler ın şarkı Avrupada Alman - H 

1 
. k" R t . .

1 
. ~ rek toplantının tehirini jSte 

' ·· ktcd" B ta arelerden bırı "f · · tt v •• 1 kt e sın ı eu er. ı erı sure , geçti Kendi düşünceme göre anlatayım Ka- soylenme ır. u YY vanm vazı esını unu ugunu soy eme e- B.. .. F" 
1 

d" 1s . t" ~ 
· • · ı · ,. ib" d kA· Fanol adası- a· ı utun ın an ıya matbuatı, bir - mış ır. ~ pıcının oğlu yanlı,lıkln doktor Mar aud'yu ExcsbJerg ın ga11 ın e aın . . ır <'r. 

boş npartmıana değil, bankerin apartımanı- I na, diğeri Nymindegab'da karaya ınmış- Hicret eden Almanlar eski Çek 
na soktu. Bu apartımnnın içinde o dakiı ·a tir. .. . 

1 
d toprakları a yerleştirilecekler 

kimsenin gelmlyecet;!nden emin olan biri bu- Kopenhag 10 (A.A.) - Dun şıma c- Fransa teminat alırsak silahı lunuyordu. Bu adamın nrtık kendlslni rahat- nizi üstiinde İngiliz ve Alman tayyar~ : Berlin 10 (Hususi) - Baltık memle -
sız etmeğ" b::ışlaml.'Ş olan b!r knd·nıa ı:OrO- leri arasında vuku bulan muhareb:de .ık. ketlt'rinde, Tuna havzasında ve Rusya - b k '-" d • o 
Iecek bJr hesabı vardı. Onn ortadan kaldır - Alman tayyaresi Danimarka .. u~n~e da sakin Alman ekalliyetlcrinin ana \ a - ıra ac a gız ıy r 
mak istiyordu. Şu dakik:ı blzlm için bu kndı- mecburi iniş yapmı.şlardı~. ~çuncu. bır tana nakline müteallik plfin, tedricen tat ' 
nın kim olduğun•J ~e katllln niçin bu kndı- tayyare Norveçte karaya ımı:ıış, !'a1?:ım~r bik Pdilmektedir. ~ 
mı bu kadar kin beslemek~ bulunduğunu ka füı:erinde alçaktan uçan hır dorduu~:ı- Tuna havzasından ve Rusyadan geti- (Başta.ı fı ı inci sayflld:ı) 1 neticeye gelerek Alman askerinin, sıpe~ 
bllmde lmktln yoktur. Fakat bunu dıı öğre- SÜ de Danimarka hava toplarının ateşı - rilccek olan Almanlar, eski .C:eko - Slo. - etmek için k;;fi derecede şiddetli kelime davasının haksızlığını nasıl idrak. e ~ 
neceğiz, bwdan emin oluttuz. iste doktor ne t?tulm~ştur. . . . vak top:akların~ y;rleştınlcceklerdır: tbulr::nıyan koyu vatanperverler olduğı.l- llizım geldiğini, Fransız askerinin ise bil 'I,_ 
Marraud'nun apartımana gelmes!nden biraz Dığer hır Alın.an tayyaresının Dan~ - Buradakı Ceklerın ıse, Rusyaya sevkı nu i15.ve ettikten sonra li'ransıilann kar cMemleketim, sulbü kurtarmak için ııer 1, 
evvel katli kadını bo!hnus bı1lunuvcrdu. ram markalıların ateşınden kurtularak denı - derpis edilmektedir. deşlik duygularına hitab ederek demiş- yaptı. Hiçbir millete zulüm etmiyor ve ~ 
bu sırada merdivende avnk sesleri doydu. ze inmeğe muvaffak olduğu sanılmakta- Baltıkta Almanya ile Rusya tir kı: risine zulüm etmek istemiyor. Ben '\;; 
Cesedi ort.'l.dan kalrJınrıak lcab ediyordu. dır. . . . arasında ihtilaf mı ıkacak? _ Komünist işçileri boğazlıyan, sonra müdaf'aa. etmek ve Avrupada mııyoıı ~ 
Bunun içhı ce.c;edi kavradı. Kapın a:ınht.ar Fanol adasına men tayya~e.nın pılot- ç onların seslerile anlaşan diktatörler var- erkeği.) kadını ve çocuğu çok eıım surette ıl 
sokulmuştu Yapncalc ancak bir Jc; kalmı-ıtı. larır.dan biri yaralı olduğu ıçın hastan.:- Stokholm 10 (A.A.) - Dagens Nyhe- dır. Biz Fransızlar, Fransa işçisini o, iş _ ran feci nkıbetten on!l ·sıyanet etme!Clf I 
O da ~edle blrlikt" bir yer,, kacmak. Kl\fll ve kaldırılmıştır. • • . . ter gazetesinin baş muharriri, Sovyctler çiııin itimadını suiistimal ve ona ihanet bura.da bulunuyorum. Arttk bu hale b ~ 
bunu vaptı. Cesedi balkona sürükledi. Onl•n lngiliz tayyarelennın faalıyetı Birliğinin tekrar Baltıkta bir deniz dev- etmı'k istiyenlerle karıştırmağı asla ak - hayet -rermek tstiyorum. Müdafaa e\il 
npartımanı gezerl~rkett balkonda kaldı. B:ıl- N . . . . . lımıza etirmi ecegyiz. dava haklı bir davadır. Onu zafere gö 
kondan Marrntıd''lun apartımanı be~enı:li - Lo!!dra 10 (Hususi) - Hava a~ın letı halıne gcldığını ve bunun Almanya g .. y . ccğlnı11 diye dlişilndil~ünu söylemiştir. 
ğtnl ve hemen eJYalarını alıp ı?etirece~ınt s:.r ~~ngsly Vud, Ava~ K~~ra~nt ou- için doğrudan doğruya ciddi bir tehdid Mucadelemn hedefi B. Daladye, nut!tunu şöyle bltirmışttr: ;İ_ 
ışıttı. Onlnr kapıd:ın <:Jk'lr cıkmaıı: bll\yil gunk.ı to:.lan~ıs~da ıtiy;nabea. utu~li~ teşkil ettiğini yazmaktadır. Duladye, sözü Fransanın yaptığı mü- Askerlerlmlz ne düşünüyorsa Fransı•~ 
içeri soktu, portr~yl indirdi. Portrenin ar - rak, hkual1 ın 1 ~ş ~n~ ll a~ .. rı 1 ~ _ cadelenin hedefine getirerek şöyle de - letı ~ onu d~Unüyor ve hüktlmct ııe ~ 
kasındaik dolabın ieine soktl!. bava vvet ennın aa ye mı an a mış Almanlar, Sovyetlerle başa çıkamıya- vam etmiştir: kü mesaisine sarsılmaz bir azim ne de:..J 

Allah Allah Kotll o portre arkasında tır t kr" . . d" caklardır. Almanların bulunduğu vaı.i - Biz yurdumuz ve yuvalarımız için fakat ederek bütün vatan evlft.dlarının yQre~ 
bl;dolab ~1duğu~:ı nereden b1llyordu? Nıızır: ngilikz ta.YY1 arekilınınt şun ıye t• "stismar eden Sovyetler aynı zamanda hududlarımızın ötesine geçen çarpan imana lA.yık olduğunu tsbat ed~~ 

b kadar bır buçu mı yon ome re mesıı - ye ı 1 
' Baltık de- bizi b ü k- hil r in karı,ı• hürmet.. "H"tl b" • al · k oıP'".., 

- Apartımanı Mce ~UPn bir l~sa?nın u fe katettiklerini, ticaret gemilerinden nizinde Finlandiya körfezinden Alman ~~r verd: ~ö~ ve rg::b s k~tUrüı;ün büyük ı er, ızı apt yerme oy t' 
dolabı blh .emesine imkan var mı ır. müterekkil yüz kafileye rd~kat ettikle- ahiUerine kadar deniz ve hava üsleri kii- an'~neslne sadık in.sanlar haline getiren Londra, 10 ~-Hususi> - İşçi muhale~ııcl 

- Ynnl? r"ni Zigfrid hattının muhtelıf fotoğraf - s 
1 

bl dert Atll, bugun radyo vasıtastıe bir 
- Yanı kntll ?:>elki de ape.rf.ımanın sah!:bl 1 ı ' ktikl • . .. lemictir çük devletlerin arazisinde lbulunmala - medeniyet için rnikadele ~iyorUi':. B r de - söylem'" ve ezcümle demiştir ki: "" 

arını çe erını soy -< • • • •• • ze sulh ten ~lllyor Öyle bir sulh ki de- "'i J". 
idi. İngiliz tayyarelerinin Berlin ve Pots- rına rağmen bilfııl hukmetmektedırler. 8isc idd t e.\l d · ld dil n zaferleri _ ıntıer bizi aptıtl yerine koymasın;.,1 

- O hnlde bu kadar ısı kar!ştıracn~ma, dam üzerinde yaptıklan uçuşa da temas Bu vaziyet Almanları müşkülata dil - :~ şta.n:n::~n ~a~k: ~h~ ne~lce vermi- glltere, Hitıerln samimiyetini gösteren 
hemen ortnyn 7ıkın, do~to~ae:::d~ının çocu- eden nazır: ~u t?yyarelere karşı ateş a - çar etmekt~ ve iki memleket arasında bir ;:~;k ve ayni mahiyette yen\ zaferler hazır- dl dellller lstemekt.ted!r. 1 tıne ! 
ğunu evinden ıcovması ca · çıldıihnı 'l)ıldırmış ve Alımım halkının bu . . 1 asına asla mAni ol:ımıvacaktır Gayemn, tehd1d ve taarruz s yase ,,, 

- Elfer doktorla kapıcının o~ıu onu yemek uçuştan kat'iyen haberoar olmadığına ihtıl&.fın zuhuruna s~beb olacak bır ma- anm · · b hayet v~mektir. Bütün mllletler, Alman 1' 
esnasında rahatsı?: etmiş ols:ılardı 0 dn söy- dair Alman iddialarını cerhetmektedir.,, hiyet arzeylemektedir. Rayhştag nutkuna ceva iett de dahll olmak üzere, sert>o..st ve ııor 
lediğhılzl yapardı. Faka.t tam cinayet iş - Hatib, İngiliz avcı tayyarelerinin Al - Sonra Rayhştag nutkunun hillfı.sası nedir? şamak hakkına malilı:tlrler. .;_,, 
ledlğl bir sırada Ozerlne gelinmiş olan bir 

0
- man tayyarelerine faik olduklarım da e- H 

1 
d ·ı B 1 •k Şu: •Polonyayı imha ettim. Memnun ve Hltler. sulh teklifinde bulunmuştur. ~ti 

damın blz!m sojtu!{lcanlıltihmızja ve b\zlm l}U hell'mfyetle tebarüz ettirmiştir. o an a 1 e e çı a mut.mainim. Harbi durdurarak zaferlerlmin buki, nutkunda. blldlrdi~i teklifler :nl~ 
du:lkadaki mantı~ımızla hnrekct ehne.cıloo tasdiki ve sulhün tanzimi lçln bir kon!eraruı miyetten başka hiçb!r şey ifade etnt 
fmkAn var mı.dı.? Onun bfüftn düo;ünce~ı re- Beden Terbiyesi Genel b. kt kted"yorlar kuralım., Bu Usanı çok dlllledik. Her fütu- tedlr , 
secıı bir an evvel vok etmekte, ib:ıret dr~n 'r p 8 8 1 hattan sonra Almanya artık hiçbir iste~ı in~ıtere, dünya üzerinde hA.ktmiyetııı _; 
midir? cesedi ortad-ın kaldırmak ve kendi - Direktörü Ankarada (Başt:ırafı 1 inci sayfada) olmadığını söylüyor. Fakat arası birkaç ay ğil hakkaniyetin kurllimMmı ısteme~/ 
si de cinayet yerlnd". cinayet saatinde gö- Ankara, 10 <Husust> - Beden Terbiyesi geçince yeni blr tecavüzde bulunuyordu. i'.4~ Hal lkt sulh. anca:t mütekabil emniyet·~ 
rünmemek .. Miicı,,:ıd' edf'!l"!enl~ hlk~veme Genel Direktörü General CemU Taner tet- Romanya - Bulgaristan biz tecavüze karşı sililıa sa.rı.ldık ve ancait lA.hsızlanma ve hiimüıılyetıa temin edil4" 
devam edevlm. Ka•n cesecll telasla dolııb:ı kik seyahatinden avdet etti. Diğer taraftan Macar - Rumen münase- emniyetin her altı uyda bir tehdlcl edllmlye. Ur. Bunun için, yapılacak olan sulhilrt ~ 
soktuktan sonra mıındnh gevset: koymuştu. .............................................................. batının ıslahını ve hudud garnizonlarının ceğine dn.lr katı temlnnı; aldığımız takdırde lete mfistenld bir sulh olmasını temenııt 
Acele ile yaptığı için bıı işin farkına var - normal hadde indirllmes!nl müteakıb, şlm- silflhı elden hırakaca~ız. . rlıı:.11 

mamıştı. Hemen dolabın üstüne tabloyu as- Nöbel"İ eczaneler di de Bulgarlslruı ile Romanya arasındaki Polonyanın akıbeti Çemberlayn yarm Hitlere 
mıştı ve tekrar balkona çılı:mış kapıyı açıl- 11 gerginliğin mue.st bek.lenmektedlr. Bu husu- Polonyanın akıbeti de ancak iki devleti a-
maması için dışand.ın tutmuştu. Çünkü bu -····-- sun da Yugoslavyanı!l tavassutu ile halle- !Akad.ar ettiği söyleniyor. Buna cevaben o cevab verecek . "" 

l d ğ ·· düm Pen Ba rece nöbetçi ol:ın eczaneler şunlardır: 1 ılın ktnd n ... vv kapının nnahtan oma ı ını gor . - İstanbul cihetlndekter: dileceği an~ a ır. akıbetin evvelfı Polonyalıları alftkadnr etU- Londra. 10 <Hususi) - Başvekil çefl··~ f. 
cereden apartımanın içini gözetıeme~e baş- Bu sureUe Balkan memleketleri araııında Mru söylerim. layn tarafından Hlt.lerln sulh teklifleri : ~ ·· - -rmez tanımış•ı Şehzadebaşında: (AsafJ, Eminönilnde: te n. tm'• t>• ~il" lıyan katil doktoru gorur go • · t""' bir tıcsanüd ve emniyet essu.o e '9 B. ~1adye, devamla sulhün ancak kuv-

11 
b Per bildi (Yorgi), Aksarayda: tŞerefJ, Alemdarda: ~.. 4-f<> rın verileceği blldir en ceva . Çünkü g::ızetelerde onun davasını ren ola.caktır ld, bu da Balkanlıırın her türlü e- vctı su\Lstlmal etmek teşebbüslerini cezalan- · .1 · ı rt üze (Abdülkadir), Beyazıdd:ı.: <Cemili, Fn - talik edilmiştir. <JtT sütunların bütün lcupur ~ masnsımn - mellere karşı masuntyetlni temin eyler. dınnaklıı, bütün ml1letler1n haklarını ve Bu suretle hu-'-""met., domlnyonlarltı b l du Mar tthte: (Hüsa.me.ttlnl, Bakırköyde: CHl- ~ 11<.u • 

rinde, çekmecelorinde u unuyor . - İtalya, Macaristan da dahli oldueu halde menfaat.ıerlni dürüst bir sure~te teli! etmek- etrnfiı ........ ,,relerde ı..uıunnbllecekttr. fı .. ..1 f 1 resmini kendi j HU), Eyübde: {Arif Beşir). d kı b n1 h-' "'"'Y- "J ,.OT rnud'nıın k"ndl n :ın ısının Balknn devletleri arasın n. u a aş~e. le, mllltıUerin emniyetini sürprizlere ma ı.u Çemberlayn, bu akşam kral tara 
çekmi""~nde buld·ı~unu gördüğü vakit her Beyoğlu cihetindekller: zihniyetini, memnunlyetJe tak!b etmektedir. bırft"mı..,.,n ve her türlü tahakküm teşebbüs- '·-bul edilm'~Ur. 

k 1 il hele cesed İ.stiklAl caddes1n1e: <Galatasaray, Ua - n.z. ,,_ ...... 4-1 
haldt' pek ziyade kor muş o ma • lerine kar,cıı bir sed vücude getiren mütcknbil _;_ __ .....,..____ -kim b1llr nasıl bir rthl, Kurtuluşta: <Kurtuluş), :Maçkada: " • dl 
de dolaptan yuvarlanınca (Maçka), Gala.tada: (İklyol), Beşik.taşta: Royter aı" ansı direktörü garantilere l.stinad ettirmekle kabil olacagını D"ık'ıl'ı felAketzedel.eri.ne yarız .u' dehşet içerisinde kalmt'!tır. Her halde o da- tasrih etıniŞ, kendislne harbin tahmU edlldl~i el er 
kikad:ı doktoru 'n b:ı~:ızhmnk ve kadının <Nail Halid>. Ankarada Fra""nnın sav"-+a cia. her zamnnkl lisanı sı·vas 10 (A.A.) - Dikilı felfike ııt' i •- .. ı b içine sokm:ı.1.c için Botaziçi, Kadıköy, Ada&ardak~ler: ,,., ooı• 
cec:"dile birl k~ •.ıO a ın .Kadıköyu~nde: (Kadıköy), Üsküdarda: kullandığını söylemiş ve: uBlnaenaleyh sizin ler'm'· yardım için şehrimizde 370 ... ' çıl'"'n bir tstek duymuştur. Ankara, 10 CA.A.) - Reutcr ajansının dl- .. lü ki kat1 emniyet ga , bulP' 

r."kat crt"'•i ının kapıcının o~lu Mar - (İmrahor), Sarıyerde: (Q.mıan), Adalar- rektörlerinden John Turner, Anadolu aja~ı namınıza soy yorum .'. - toplanmı~tır. Yakında 500 lirayı 1

... """ .,._ - A k.a 1 rantislni almak için mucadele ediyoruz ve ... " .. . . T~ i'ya bir şey ~fızım mı dlyo sormak için da: (Halk). ile tem.asta bulunmak uzere n raya ge - mücadeleye devam edeceğiz> dedikten sonra ca Dikılıye gonderilecektır. 
ltğl vakit belki de iki cesedi birden bulur ml.ştlr. 

. e korktu. Hem ortada kaybedilecek bir 

.. 
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Bif '~C3SiiSUôBmidamı 
Seltm toı>ıa 

tlınltle. hanç.e n 1 ilner dinmez, bütün kuvve-
ırak Padişaha re •rlmll.ı yırtarcası:rıa bağıra
rna ı.mde mu~~~et di!eyorduit. Bu haykır
ISeshnttın 14ittı 11 zlarınnz da biz"' katılırak 
Jl'ilşlerdı. r mecılnde bize yardım et -

lJUnJtA 
"'- r, haykırı•! 
uera~r. bir sey a ' arımızı lşltml, olmakla 
J'lğı, sahıı bo nl:ıvamamu:•ı. Saltanat ka 
Yava.ı, Yavaş ~:a, Karadeniz istikametine 
Yfiksetıror 1htı eUrken, bağırıslarımız da 
Jahın kul~kla maı bir u~•Jltu halinde, Padl-
~lhayet lrdrına ulaşıvordu. 

ların ne Olduı:u arası gelmlven bu haykırış -
mu~u. O t'.!na nn ve n"reden geldi~nı gor
dn~ bel!rtınıstı~aD Cenabıhak. bizler tein bir 
d ayata d u d'>St, hünkann arkaaın-

uran ve h" m"nlndekı ada unur kasığının dü -
tek kam~ ma ara sıra kumanda vere -
a...... ""6•n rotasını ta 1 .,..ı.,h Yani Padl~J.b nz !l1 eden •Boıftancı-
~mur kuvvetin : aaravının muhafazasına 

Pa.cıı-hı ;cumancıanı olan zat idi 
J'e 1 haklı:ı~d~~~tı~ı b:ı~ırı'1tlalann mnhİ -
~rn,~: sornsıına derhal •u Cf!vabl 

- •Ba.detı(i k 
8e..'ller eu k 1 ~ ud~tln • Sultanım• Bu 

u ede Ylll <'I • !le.s ışı~ı .... ıır anberı kapatılıp "'Ü-
la .. onnıven b! t k .. 

rın, .R!la{'!ptH'ı r n ım zavanı tuuak-
lenen feryadı l"fendfml,den merhamet dl 

.B arıdır... -
u ~ab iizertn h 

mus V(! bu t t e linlt!'lr. bir 1Ahza dur -
"1ahn~ar o;~ cın'ltların n" türrn e.cıtr veva 
rt~ haltklm~tunn .sormu"tn Bunun fize
~k blılf'rln lA"-'ın ~filen lıahat ver\le -
~r'hunı Sult saa.,etJf\ blinkftrtn ~r1erlert 
~ "' R!ranba~n M•ırad nezrllnP senP11k r.lr
tafı~an .... a hMav, tıe Nem~casan ta 

"""~"lile 1 ı -ı.tettrtn oldutum n e "·"in maıvett ve hiı.. 
•dMJı.rın,. u~. elcinin. navıtnhtı .. a 

"" Cf'rev " -'Ylı'ktıatı kendı 'k an Pd"n Mtün h~dlsat ve 
lll1t l'l~ fJ~~~hn:ı bildirir o1duim hhak. 
tarnfından h e •ımrazam Sinan pa"' 
Jrılndf>Tl avırt:,~7 att1rıl:ıralt canının rta -
"Ye blrilnııh ~ tı. nııı.lvetı ... Jn tse. blriirnın 
bil')l!b1rn n O ""'Ala"ına rn~nıf!n bu ): .. )..._ 
"-- r .,,,,~Rnıl)fo ' " w r~ 
~dft bir hııMe J'I •1.lnrlr ve nrıtn((a _ 
~'it~ Oldtıfıım ~:ıl•tın t~ctlllo;ln\ bekle _ 

R"Mtcıın,, uoıu 'b'ldlrml..!ıl,.rdl 
~ Vl'rfJ"n b • 

""'" hnnı.ıh· - u malflm:ıt ve lzaoot 
- 'Ma4'f'Tnltt . 

~~lı-1 bt~ : Rdınnl:tr bletinal'ı,,ırlar .. 
J l? b11n1~rın t"1 da kılıc t'ekmls ite!tll -
arı ntrf' nıı;"" btivı,. blr 'mah\lf'• RtJlr.ıa -
dur iki btı art ~'h oı11r? fm11 fradPm bu -
Jll'l'I. -:ı:ıntq r 'bu h 

"ere'ktır d mıı TlPcrtpn cııt<ınl -
'atnını ı-... " lTP.,.t':C ka;yıfın seyrine de 

· .... e etmıstı. -

Jlilnk!rın * 
da.kt s&,,ıerhtı~ndandan tahl!Tm\!z haltlı:ın-
!lllthafı7.1arı !iten ban mft~nk Tilrkltt 
lblçnrneı de~ızdan blrkacı, hızım 2cln pa~ 
n~en hayata~! kıvmetu oJım "Ye blzt ye -
tana 1ta , ıırrl:vete vr be1k1 de ft ... 

L l'll'ftıtracat b J cuoıZ 'VB
~ıabtrt bl:ııe bl ıı nn:tn bıı Cok sevtnQH 
b1rtnı cihter r lln evv('l yettstırmek tc;ln bir. 

- Mfllde ın~~e ltostro gelml•ler: 
~ et?T\ıeıf'!'dt: Jd 1. diye ha:rktrmışlar l'e lll-

, ; M'OJde tstertz mli1deı 
unulan C»k Trı~ • 

ı bn. ha'berı -tı ıtel't'etll blr habere mu""a 
oc.r rene bir A • 

~'kt11!1nt' el\na, bl?: 1 ltarma~an vermek ge-
' ""nn~ Vl\dMımı~ık e "Bu~°!,lPrlne birer eey 
tlnn V\ikarıda anlaıtt~ ft~ne bün -
bndlrdner. ın ernır ve ira~ını 

Bıı hııhf',.!n bl?1 
ll(l!v1nrıı oMn~ınu t·ıı;ıldırtabllı>rPk denr,.de 

an11r edebnır Jnl.!inlz? 
- lfaklka~ öy'I 

Yazılanmı okuyanlar bu haberin aramız -
da tevlld ettiği me;,erret.ın dereceslnl tasav. 
vur edemlyecekleri gibi ben de bunu tav -
slfden A.clzim .. İşte bu sonsuz me.serretın 
te3irlledlr kl, artık hiçbir fCJ' dft§finmlyeret, 
kilim gibi, elb~ gıbl, kap kaca.k gibi ve is
pirtolu içlı:l gfül :ıeyimz varsa hepsini bir 
anda müjdeyi ge~lrenıer arasında taksim e
dlverdllt. Çilnkii sabahla beraber serbe.,timi
zl iade edeceklerlnl yanı bu menfur zindan
dan bizi kapıp koynnreceklertni sanıyor _ 
dukl .. 

Fakaıt .. ne yazık ne yazık k1 bu zannımız 
da blzl -yilz kı~rtacak surette- ald~tmış 
bulunuyordu 1. Zira, bizim hlrl.ortlyanlık dl -
yanndt oldu~umuı rthl. bu kiiffar ~ltes!n -
de de, blr hükümdar herbanrı btr kimseye 
IM?rhangl bir f.ş !çln bir v!idde bulunur ve' o 
adamın da hüküm1ar sarayında !Jl bir dos
tu olm11.!3&, ·bu arada bazı arma~anların su
nuımam ihmal edilirse muhakkak kt o ada
mın haklı işi yüzt\stft kalır ve unutulur! .. 
f.,te aynı hal ve vaJllyeUe bh avallılar da 
tarşıla.şanıştıt. 

13ütün 'Tarnnm, J'()fumum srnncll bir 
mtiJde mukah11lnde l"el'mlf bulunmamızın 
neticesi olarak tekrar aı;lıb, bazı ihtiyaçları 

temin edememek yt\zilnden her tiirHl sıkın
tıya katlamak mecburiyetinde talmı"tık. Dü
ne kadar hlc olmazsa aıtıanmı:ııda blrer ki
lim bulunurken simdi !.'iter ı.stemez çıplak 
yerlerde yatacak !dit!_ 

* İs e bu Slrala?da tdl t1. oaıatada, bir Jm-
TUmcu dtikkAnma nhlb oıan 'Tf 'TRktıl! 
Herr von Hofklrch'!n n daha blrçolt esirlerin 
zindanlardan cıkanlmaaında bfiyük hlzmet
li!rl ~bl!:at etmiş bulnnan b!r Alman, tevkif 
edllerel!: lsken~ve tlbl tutulmu• Te aomın -
da da, blr gabah tanl'erl ağarırken çengele 
asılarak c~landırılmt~1. 

CünkU bu kuyumcunun yalnız 1$1 l'e ~n
ene uımtşır btr -:ıdam olmadıb anlaşılmuı ve 
evinin afa4tınlmaınndA Avrupa ile muha -
bereyi ıtiyad edindttıne n l'ldl' t"ttlitl önem
li baberlerl mem!f'kettne ulaıştmfığtna tla!r 
vt'<rlkalnr elde "'C.Ulm!ıştt. 

Bu isle alAltadar olmalanndan fftı>he f!dl
~n daha btrçolt bıı1st.lvan tacir de tenır e. 
dilmiş tae de gerek tahkikat neticesinde "e 
crerel( Mam oltm'ln Almıı.nın bu mevltun:ır -
dan her hangi htrlnl bnl&.~ıraeslr ttır1'flarda 
bulunmamncımd<ın. bu tacirlerin casn~lnk 

işlle bir llgi)eri olmad$na hfikmedllerek 

heJ)ı'!\ de tekrar tahUye edtlmlıılerdlr. 
Valide Sultan, hu Alman kuyumcnyı:ı, yük

sek bir aan'atkA.r olınuından Te .san'atue a
lAkah her ıstentlen ıpey1 yapmafa mukte;jlr 

değerli bir ttstad bulunma.~ndan dolayJ, tu

tar ve onu JM?r surette himaye ederdi, ku -
YIDncunun tevkif edlldi~nl duyar dnym:ıı, 
iiatadın deba1 aahvertlme,,lnl emretm~ ıse 
de VaUde Bult.anın eınrl yerine nmıazdan 
evveı, çok yazık ti, •nllı adam çengelde 
can verıniftlr. 

Bedbaht san'n.tklr, çok iyi bir adam ol -
matla tanınmıt; muhitfnce sevtımtş olduğu 
gibi, birçok hırlstıyan e.!irlertnln de Mim -
~tını temtn kılmış blr zattı. Cenabıhakkın, 
bu tyt adamın :ruhunu eeçtın :ruhlar aruına 
getirmesin! dllerlm. 

(Arkan var) 

SON POSTn. 

SPOR 
izmirde lig maçları 

devam ediyor 
İzmir - Lig maçlarına dün de devam e

dildi. Öğleden .90llra mc mÜ9a.baka Atet l'e 
Yamanlar birinci tsJnınlan arasında idi. Her 
iki takım da müs!lv1 bir oyundan sonra tkL'l
ci devrede de kar.şılıklı olarak yaptıkları bi
rer golle .beraber kaldılar. Bu mfüıabakadıın 
aonra 'Öçok - Doğanspor karşılaşma.'11 yapıl
dı. GeQen hafta AJtaya karşı muvaftaklyetll 
bir oyun çıkaran Doğanspor, bugünkü maç
ta, Üçokun karşlSında alacağı netice merak. 
la bekleniyordu. Mumalin tahminler Do
Ranspor lehtne idi. Maı; başladığı zaman 
ÜQ<>k bu tahminleri aıtüst eden blr oyunla 
Doğanspor kalesini tazyike ba!!!adı ve bu a
rada bir iti fırsa.t ta el:ie etti. Oyun aerl l'e 
heyecanlı cereyan ediyordu. Her 1k1 taratın 
da gol çı.b.rma.k tçln sarfettlkler1 enerji or
taya zevkli bir oyun doğuruyordu . Devrenin 
sonlarına doğru 'ttçolt Mazhann vasıta51Je 
yaptığı rone birinci partiyi 1-0 lehine blttrdl. 

İkinci devrede Doğan.~orlular Tazlyetı te
l!fl için oyuna çok 11kı bir şekflde başladılar 
'V'e .bir mtıddet 'ttçot kale,ını sıkı§tırdılar. '!"a
tat, muhaehnlmn kale önün1e anluamama.. 
lan yüzünden sayı çıtarma(r.ı muvaffak ola
madılar, buna mu~abll arada mrada yaptııtı 
htıcumlar!a dalma gol vazlyetıerl ihdas eden 
'Öçokluh.r otuzuncu daklkad:ı Faru~un aya. 
ttıe ilı:lnd ııayılanm da D. S. kalesine sok
tular. 

Bundan 80nra oyun bira~ gert cereyan Pt
mefe bqle.dı Te bftkem DoğaMPOrht bir o
yuncuyu kasten tetme attı~ından sahadan 
çıkardı w maç ta ı-o 1'çokun gallbiyetue ne
tıcelendt. 

Kntahyada 
Kiitahya - Küta.hya bôlge3l futbol blr\n

clUklerl mftsabakalan dü:ı ba.ş'amısttr. oe
~fü.e giden Kütahya Oençlerblrllll üstiin bir 
oyunla mftaabakayı 8-2 kazanmışlardır. 

Fibtür mucibince Tavş.ınlı Oençleryurdu 
lle Tavşanlıda 1tarştlaşma'1 takarrftr etmiş 
olan Em~t Gençlerblrlli;I Tavşımhya dün 
gelmedtttnden hl\kmen rnaJlü~ adde:dUml~ 
tir. Bu mıretle önlimüzdekl Pazar günfı Kil
tahya Oençlerbtrıtltt lle Tavııanh Gencler
yurdu takımları KOtahyad<ı karşılaşacaklar
dır. Bu maç1 kazanan 22 Blrıncıtesrln I"a 7 ar 
günü Uşakta Uşak Turan İdmanyurdu 11~ 
karşılaşacaktır. 

Kayseri de 
Kayseri - Şehrhntz bmge blr\"lclllkleri 

maçlan den.m "tmektedir. Dt\n Sümer sa
hasında Sftmerspor lle Demlrspor klf J:ılerl 
kar~ılaşmı.şlar, maç 3-1 Sümerln gııllb~yetl 
lle neticelenml.ştlr. a. a. 

Yeni tertib edilen alaturka ve 
serbest güreş müsabakaları 
Şehzadebaşmdat1 Büleymanlye loka'lnde 

bütün ramazan devam etmek üzere alaturka 
ye aerbel!lt güret ml\aabatalan tertibine b
n.r vertıml,ftlr. Mön.bakalann c~ddl 'Te all
kabahş olması için llzım gelen tertibat ıı. ın
mıştır. Bu mttsa.bab.lara Türklyede bulunan 
biltün pehlivanlar ~rebUecektlr. Buvolr.u 
Mehmed pehlivan, miralay Dr. Hafız Besim 
'ft Oemal mtısabatalann teknlk tarafını i
dare ed~lder, M?rbe&t gtlraşlerde, tanınmış 
güreşçimiz Saim hakemlik edetıektlr. Herbal
~ ramazanda Şeh'&adebaşı c1ddl tutU4Mala
ra sahne olacak gibi gözftkftyor. 

Galatasaray dDn gece Şişliyi 
2 - O yendi 

oaıatasarayla, Şifi! arumdaki ıece mafl 
dün a.kıJun ~pıldı. 

Galatasaray birinci devreyi Oündibtln 
yaptığı sayı lle ı-o gallb olarak bitirdi. 

İldncl devrede Eşhk Oalatasaraym lkinel 
sayısını JS.l>Q. Maç ooylece Barıtırmızılıların 
ı..o p.liblyet.lle .80na erdi. 

•Son Posta• DID tarihi tefrikası: 20 

IİNIİRDİIEK 
IA TAK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Kadifeli Kahve 
sat eme Hasan HalUeyi, sol eme de 1 yüzünden hemen kanı çekilerek bembeyaz 

Musa M~eğl kuşakl!lruıdan tutarak lk.islnl kesildi ve buz gibi bir ter boşandı. Murad 
birden birkaç defa havaya kaldırıp indlrdL yumuşadı: 
Bu onun günlük idmanları dl, derin derin - Hasan oğlum ... Sen benim sevdlğimsln" 
ne!es aldı: Benim çırağımsın .. Oö:zünii aç Hasan.. Benl 

- Vallahi bu fıstık!ık~a iyi uyunumıuf .. halk gozünde kö tülemek, beni ağam Sultan 
dedi.. oh .. misk gibi hava.. . Osman gibi etmek isterler . .. Bre hırsızlar_ 

Sonra biraz düşündü. Hafız:ısındn. bir şey- bre hııydudlar. .. Sultan Murada yaramadı 
ıer toparlamak lstediğı belliydi. değll ml? .. 

- Bre Ha.san ... Yahya E!endl gitti mi? 
- Buradadır padlşahun ... 
- Hamamdan çıkınca yanıma gelsin ..• 
- Fennan padişahımın. 
- Net'l e!endl kalktı mı? 
- Kalktı padifahım .. 
- Soyle o kıllı ~aire, aoyunup bızlmle ha -

mama gelsin . .. 
- Güllü Fatma ııe .saçlı Ramazan da ao -

yunsunlar ••• Bir de sabah faslı yapayım .. 
- Ferman padlşahımın .. 
- Ferman etendlmlzbı ... 
- Kamerlyeyl hazırladınız değil mi? 
- Evet efendlml.z ... 
_ İyi olmu.ş .. haydi gidelim ... Tez olalun ki 

dağılmadan divana yeti§elim .. . 
Murad geniş adımlarla fıstık ağaçları al -

tında yürümeğe baŞlad1. Musa ile Hasan 1t1 
adım k&dar artuından geliyorlardı. ~az, 
ataçJarın gövdeleri ve yaprakları arasından 
mavi çini parçaları gıbl görünüyord~. 
Padişah iki gö'lıde.cılle arkasına dönilp ytiz

Jerlne bakmadan konuşuyor, onlar da padl -
tabın yüzünü görmeden cevab veriyorlardı: 

_ Bre Hasan.. ben bugün kaymakamın 

kaydını gördürmek ıst.erlm
- sız yer yüzilnde Allabın gölgeslslnlz. 

Sizden hatalı blf '4 çıkmaz padişahım-
- Bre Venedlklıden üç ytlz kese alınış .. ni

metim hakkı kahretstn mel'unu ... Bütün ge
ce onunla utraJttm- Bre mel'un, bre nan -

tör... · k 
Hasan Halife padişaha bir şey aöyllyece 

oldu. Musa derhal kolunu dürttii ve hiç bir 
şey aöylememealnl 1.Jaret. ettl. Haaan Halife 

sustu. 
Murad: 
- Ne susar.sın ">e Hann? 
Dedi. Gen~ Yeniçeri ağası: 
_ Bizim gibi kul kölenin efendi \şlne aldı 

ermez padişahım .• Biz her ne ki düşünürse
niz, onda bir hlltmP.tl UA.hiye vardır. 

Dedl. Bunun üzerine Murad birdenbire 
durdu ve arkaya dönerek gözlerm~ lld gG:a -
de.!inln yüzüne dikti sonra: 

_ Bre Mu.ta- .sen benim yanımda benim 
oğullutwnaun ... Hasan da benim çıralJmdır, 
amma fimdi Yeniçeri atası yapmışızdır. 
Devlet işinde rey sahibidir. Ne engel olursun 
sö-zünel Bre Huan, söyle, kaymakam Paf& 
BalyiWen keae aldı mı? 

Hasan Hallle derhal ;yemin ettı: 
- valin.hl bilmem padi§a.hım .•. 
Murad ellerini b?llne dayadı: 
- Bre ben nere:ien blllrlıu ya? 1 
_ Sl:z her fe'Yl blllr, lfiriiraünüz padlfahım. 
Murad ta.tıarmı çattı ve ba~ırmap bq -

ladı: 
-Bre ben pad1'ahım bel. Bre ben 1hnme-

tt Muhammedi sizlere emane~ etm1'1ın be! .• 
Her şeyi ben delil. alz görüp ibllec~. · • 
Huant. Haaanl- Gözünü aç oilum ... Kay
makam paşa mel'unu Venedlkllden Uç yUı 
tese rfi4vet almıştır Trablus gemllerl 1şt için .. 
Paşa keMler1 suıtan Murada vermiştir diye 
tahvdlanelerde söylenir. Padişah ta tebdil 
gidip kendi kulağtıe ışıtır ... Bizim Yeniçeri 
ağasının haberi yoktur ... 

HMan Haıtfentn yfni) npsar1 olmuştu. 
SOnra bir kan hUc.umlle kızardı. Ondan .aonra 

Hasan Hallfe tekrar padişahın ayaklarına 
kapandı : 

- Padlşarum .. ben dalıta layık de~ııım .. 
cürmüm büyüktür. Beni ya cellt\1a ver, ce
zamı göreyim . yn affet, yanına al, hlzme -
tinde olayım .. Ağalık benim klinm değlldJr. 

Padişah: 

- Kalk .. Kalk ta gözünü aç oğlum .. Seni 
cellMa ben değil, sen kendin verirsin. Kul 
talfe.!inl bana kar'1 ayakland!rma~ utra -
ttrlar ... Ayaklanırlarsa, sen! pare pal'e edar
Jer_ Bana gelince, Hasan, bana Sultan Mu -
rad derler ... Ben kurdu ayıya , ayıyı aslana 
parala.tır da asla-:ın da zincir vururum' ·· 

Ve cevab beklemeden yürtimeğe başladı. 
Yürürken yübek sesle aöylenlyordn: 

- Sultan Mnrad ayyaş .. Sultan Murad 
kanlı .. . Sultan Murad gaddar .. SulLan Murad 
oğlan, a.vrat oynatır .. Sultan Murad tahtta. 
kalırsa devleti Alı Osman zeval bulur.. Bre 
mel'unlar .. Bre nankörler ... Bre bu devleti All 
Osmanı Sultan Murad kurtaracaktır.. . Bre 
zorbalar .. Başlan korkusundan ba'1mı yemek 
isterler ... Bre b~na Murad demişler .. Be -
nimle elense etmeğe gf'\mez . Ben adamı pek 
çabuk kündeye qetirirlm ... Sultan Murad 
diledi~ g\bl etlenecektir .. Sultan 'Murad 
vetml~ devle~ kendini saydırmasını da, yet
mh devletle cenkle~meslni de blllr_ Dlled111 
gibi eğlenmek Sultan Muradın hakkıdır. 

Tekrar durdu l'e arkaya döndU : 
- Bre Hasan şerbeUer hazır mı? 
- Hazır padlşnhım .. 
- Bre Ha.c;an .'!az?! 
- Haıtr padişahım ... 
- Bre Hasan cengi, köçek? 
- Hazır p:ı dlsahım ... 
- Bre Hasan kuşlar? 

- Hazır padlşa~nm ... 
- Bre Yahya Efrcndl de soyunup hamama 

ge~tn . . Net'l J!:fendlden b:ışkn. Faslh Çelebl 
de ıelsln ... Bre Helvacı güzell de ıeJaln ... Bre 
Kuyumcu kızı Rabeka da gelsin ... Bre bu ıııa
bah faslı mamur olsun!. 

KEMANI OSMAN DP.DENİS KAHVESİ 

Şehremini çarşuıntla temant Osman De -
denin kahnhanesl. yalnız semt.inin delll, 
hemen bütün İstanbuhın en büyük, en meş
hur kahvehanelerinden bir\ idi. Bir adı da 
.Kadlfell Kahve• idi. 'bki bir bina idi. İs -
t.anbula kahvenin ilk geldi~I zaman 1lk açı
lan kahvehanelerden oldıığu söylenirdi. Bir
kaç defa kahve yasak olmu!I, kahvehan,,ler 
kapatılmış, hatt.A yıktırılmış, fakat •Kadl -
fell kahve .. her nasılsa bir yıkıcı kazmadan 
kurtulmuştu. 

Şehremini çarçısında, lı:im bilir taç yıllık. 
kendisi koca bir kütük olmuş, üstünde dal -
ıannı yaydı~ çarda~m da direklerini eğrllt
mı., bir mavi sal!tımm altından geçilerek gl
rllen Kadifeli Kahve, dört duvar ile bir çatı
dan tbatttU Geniş, salkım altına bakan 
cephesi boydan boya c:\mek1'm, bol ışıklı bir 
kahve ldl. Tam ortasında bir kUçUcfik haTin, 
haTIJzun göbeğinde tle üç dört çanaklı bir 
fı.akiye vardı. Kahvenin zemin\ taş döşeliydi. 

( A,.kası var) 

ıten onunla konuşmaktan zevk aldıll mey -
danda ... O salonun kapısında, ht?r gün yeni 
bl.r elb~ ne ve her gün ona yakın bir ta -
vırla göründllğü zaman Cahidln gözlerinde 

"e dudaklannda beliren tebessümden onun 
da bu gü~lll~e lik9yd kalmadı~ı anla1ıl -
maz mı? 

l'e işlttıtın şeyleri unutmaia çaltJ n bun
dan hiç khrueye b&baetme; çilnkft herkes bu 
valı:.'ayı, hatıl Cahldin eTll oldğunu bile u
nuttu. Yalnız bunu o hatırlıyor "' felAkotlni 
metanetJe kabul ediyor ... 

o ut1k acı çekmesin; onun Jçtn ben 
.Lşkence ve ıztırablara tatlanırun. 

btttftn Demezdi. o ıün 7asimln gözlerindeki vahşi 
acının manasını ancak şimdi anlıyabUl70 -

Demek, bir gün Rus kadınından aynh1'8&, 
her baktmdan kendisine yakın olan Refika 

Hanımla el'leneoektl. Fakat acaba ondan •1-
nlaeak mı? vazl!e hlsal mi. yoku aşkı mı 

gallb gelecek? 
Göz yaşlarım ona olan merhamcttmden 

dökülüyordu; fakat bir d&klka oldu t1 her 
şeyi unutup kendimi düşündüm l'e gi:' ğ81hn11n 
üstiine keskin blr bıçak .saplandı. 

Birdenbire, o tadını, b!r zamanlar Cahl
dln çılgınca sevmı.t olduiu kadını Ju.skan -
dırn. 

XIV 

Ben göz ya§larlle 111tanan yanatımı ya.,tı
b yatınrten o da odad.i.n dışarı c;ıttı. De
mek, ta~ıında bir dal ıtbl çetin duran a -
damın gözlerinde vattt vakit dolatan bulu -
tun artasında gizlenen derd bu lml.f ! Demet 
a&ı neaıı blllnmtyen 1eraer1 kadının blri o. Odamdan ancak enesl ~n reç nkU çıkıp 
nun dürtist ve namu.slu hayatına sokularak -.ağıya indim. Yirmi dört eu.t sarfında, bel
onu ezmiş, hırpalamıt. onun .aenettnden 1'- tt bütün ömrümce dftşUnmedlltm kadar 90k 
t.1fadeye talkıpnışl l'e derin dt\şünmöş ve Cahldln bayatını in -

Bir dakika l9ln o tadına kartı içimde vahfl ceden ince~ tahın et.ml§ttm: 
blr tın duydum: tak.at sonradan onun bu - İlk gençllt atetıne tapılar&k .aevdlAi ta -
günkü zavallı hallnl dilşilnerek kalblm\n 1n- chndan u bir zaman 10nra nefret ettllt m•
ce bir tellnln onun içln sızladıtını hisseder hakkaktı. Öylf' olmasa. benimle Dörtler ~ 
gibi oldum. Uğlnde konuştuta zaman, mt1ce'fberlere ba 

Fak.at. benl a.tll ilmen feY, oahid!n çelı:t.lti tıp: utr na 
derin ıztırabdı. Ona o tadar acıyordum ti - Bazı bdınlar bu taş parçalan u 
röz.krlmden yaşlar l>otanarü Allaha yal.- kendilerini atarlar ft hem ıuındllerlnl, hem 
nrdım: de et.ratındatilerlnl bu yüzden bedba.h\ eder 

- Yarabbll Onun yerine bana azab l'er; ler ... 

rwn. ~ Bu auallere cevab veremiyordum. 'f3enden 
zavallı adam, bu yüzden tim bilir ne .a-

dar ıztırab çekti! Hattl bugün de me3'ud ol- ya~a çok büy\ik ve tecrübell olan bu in -
mMına m~nl olan gene bu kadın değil mi? sanların b~Jarının ve kalb1erlnln içinden 
ona taf31 olan nzife!inl hakklle yapmak geçen teYlerl keşfı:tme!t nasıl tab11 olur? En 
için başka bir kadınla evlenmek istemiyor. iyisi ml, onları Jreadl hallerine bırakmak ve 

Muhakememln bu nokta.ır.ında Refika Ha-
li Ö Ümün ka·şısına geldi ve birkaç aydaT'.berl varlı~ımı kaplıyan garib 

nnnın haya g z • _ 
Fahriye Hanımın oğlunu onunla evlendir - ateşl, sa:ıdete bı>nziyen umidi boğmak .. 
met arzU5unda olduğunu açıkça gördUm., Bu düşüncelerin tesiri altında bir parça 
Şimdi artık etrafnnda ııeçenlerl:ı hepalnl çok sültiınet bu1mağa çalış9.rıı.Jıc odamdan ~ıkıp 
büyük bir vuzuhla anlıyordum. Evet, Refika aşağıya yemek ooaSlna lndUUm zaman, yti -
Hanım bUhassa Cahlde kendl~nl .sevdirmek, 

.ı. • b d .. ih et Rus ~adınından züm oldukça sakln, iradem tnm mnnasl1ı> ye-onu uıafilu e ere .. n . ay ,. 
ayırmalı: için elinden gelen bütün mahareti rinde idi. Böyle 1Jld111'tı haldn, odanın tenha 
sarfedlyıordu .,. onun bu manevrasına Fah- olması ve ev sahlbleri!e misafirlerin gezme
rlye Hanım da yardım ediyor, hatf.fi., o~lunu ~e gıtmlş bulunmaları bem memnun etti. 
mes'ud etmek kaygusile, onu teşvık blle edi-

yordu. 
~flka Hanımın r.ahldl sevdiği apaşlkO.rdı. 

Onun da bu güzel kadınm cazibesine kapıl -
mamasına imkln tasavvur edilemezdi. Esa -

Kendi odamın dışında da biraz evvelki ka -

rarlanmı sağlamlaştırmal{, vaziyeti daha 
cepheden görmek istl:;rordıım. 

(Arkaı;ı var) 
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Tayyare Piyangosu Son Dakika: 
Sovyet -Litvanya yardım 

paktı imzalandı 
27 inci tertibin 6 me1 keşidesine bugün başlanıldı. Kazanan 

numaralan aşağıdaki sütunlarda bulacaksmız 

25.000 lira kazanan 

31771 

8086 22755 6042 15369 39593 17899 

29311 
19725 
16296 
21271 
15791 

Sonları ( 656 ) rakamlarile nihayet- 26719 2017 8707 34555 34318 30627 
164 18839 3493 5477 39446 27857 

Jenen ıbütün biletler (1000) er lira, onda 18340 5418 3933 16432 9954 31047 ~~~!! 
bir hesabile (lOO) er lira mükafat kazan- 38669 37694 18433 19151 16691 26580 

19553 38883 35700 13130 8493 
36217 33106 2260 32112 5804 

:ı ıslardır. 3568P 
35066 20875 7793 15683 276 1059 22944 

38529 144 8769 17366 4813 

10.000 lira kazanan 

9999 
1. 500 lira kazananlar 

1775ô 

1.000 lira kazananlar 
30319 29576 

200 lira kazananlar 
7276 

24073 13930 17723 2924 25532 8940 ............................................................. . 

349ss 235ao 922 3596 38942 33245 Almanyadan avdet eden 
a4292 21123 24704 ı2483 1931a 3093 stajyerlere vazifeler verildi 
35996 17544 35805 36998 22462 11762 

7976 • 9304 35063 30632 23206 

27777 34400 24310 16003 36241 

28576 30073 29695 17138 26288 

Ankara, 10 (Hususi.) -- Orman Umum M\ı-
22315 dıirlüğü hesabına Almanyada tahsilde bu-
13678 ıunurken memlekete avdet ~en stajyerlere 

Orman Fakültesi ve Orman Idaresi tcşkııtl-
5446 tında va.zlfeler verllmittlr. 

Denizlide Halk evi faaliyeti 
Çalışmaların umuma teşmil edilmesi ve daha faydalı 

bir hale getirilmesi için yeni kararlar verildi 

Riga 11 (A.A.) -- Sovyetler Birliğinin Letonya hududunda bul 
kuvvetlerinden bir kıınıını ve bilhaıaa motörlü kıt'alarb topçu ve 
kuvvetlerini geri çekmekte olduğu bildirilmektedir. 

Estonya başkumandanı Moskovaya davet adi 
Tallinn 11 (A.A.) - Eatonya orduıu batkumandanı General 

doner, Moıkovayı ziyaret etmesi içiıı Voroıilof tarafından vuku 
daveti kabul etmİ!tİr. 

Estonya kabinesi istifa etti 
Tallinn 11 (A.A.) Kabine, iıtifa etmiıtir. Yeni kabinenin bat•e 

deruhde edecek olan profesör Yeuri Ulmota tarafından tetkil 
ceği ıöylenmektedir. Ulmota, parlamento reiıidir. Muınaileyb, M 
vada yapılan Estonya • Sovyet görüımelerine iıtirak etmiıtir. 

Eıki baıvekiiin oğlu Umar Tatenmiıen katledilmiıtir. 

Bitaraf gemiler Sovyet emtiası taşımıyorlar 
Kopenhag 11 (A.A.) - Danimarkalı armatörler, İngiltereye k 

göndermek üzere vapurlarını kiralamak iıtiyen Sovyetler Rirlijinİll 
talebini reddetnıeğe karar vermiılerdir. 

Vapurların, Sovyet malı nakletmelerine rağmen armatörler 
tahtelbahirlerinden korkmaktadırlar. 

15828 6106 29708 32187 38839 
32736 28216 14810 20447 23717 
25432 6461 28154 34960 26951 
:6749 37233 11841 11587 20561 

Norveç armatörleri de ayni ıekil de Sovyetlerin taleblerini recld 
mitlerdir. 

31900 Denizli (Hususi) - Geçen gün Vila -1 Bu teberrülerden bazıları o gün orada A k k ı 
26618 yet makamında Vali Ekrem Engürün hu müzayedeye çıkarılmış, neticede (232) meri a endustri ongrasinin karar arı 
8908 zurile Halkevi Reisi, Maarif ve Lise Di- lira 30 kuruş hasılat elde edilmiştir. . . • • • • ... • _ 

rektörlerile ilk okul öğretmenlerinden Bu hasılatla diğer kıymetli eş a _ San Francııco 1 l (A.A.) - İkı m1lyon ameleyı temııl ethgı ao1 
' Y ve para d'• · k · · · J h L L · · 'l · lik lan mürekkeb bir grupun iştirakile bir top - lar merkeze getirilerek teslim edilmiş _ en uıtr~ o~greıı retsı o n . ew~~' ıtçı erın se~.e . top bl 

3801 24aG5 34112 7061 

lantı yapılmıştır. Bu toplantıda Halkevi- tir. Ruzveltın bıtaraflık programına muzaheret edecegını ve konare 
6365 29466 35792 35118 25605 3903 nin b.ır yıllık faaliyeti gözden geçirilmiş- Müzayede işleri bittikten sonra köyün balk~n da ke?d!ıine yardım etmeıi lazım ıeleceiini atylemit ve 

15309 26470 19145 11878 3339 29032 tir Önümüzdeki zamanlarda ~lışmıya Cümhuriyet alanında zeybek oyunları lan ılave etm~tttr: . . . .... . .... . • 

70 lira kazananlar 

d~a çok hız verilmek ve umumı fayda - k k d k .. 
1 

(<Kongre bıtarafhk kanunu metnınde bırkaç kelıme degıftırdıgı 
13759 9=>22 2049 21058 12930 1748 Jann temini yolunda yapılan hizmetlerin oyn~n7~. v: a ş~~ d a a~· ço ~.ze . ve harbe girecek değiliz. Fakat Amerika halkı harbden başka çıkar 1' 
16626 19918 328~ 38898 12564 26000 umuma şimil olması için Halkevinin s~mım ır ava ıçın e va ıt geçırilmış - madığını anlıyacak tekilde ahvalde deiiıiklik olacak olursa o 
18596 2808 38583 27572 19013 33565 muhtelif kollarına öğretmenlerimizin tır. harbe gireceğiz.>• 

!:!:! ;~ 1:~: ::: 3~:: ~:~ ~~::!ı:~:~:~m~:~~e ::~:!dam;~:;!a~!r~ Edirne-İstanbul yolunda Bir İsveç gemisi batırtldı 
ıso59 20043 22162 2999s 33002 23865 hususu görüşülmüş ve temin edilmiştir. 3 kı·ş·ını·n ölUmı·la Londra ıo <Husuın - lıveç bayraiını tat1an sso tonluk (cVi 
26581 13673 19525 9284 6359 1513 Denizli meb'ualan adlı semi, Pazar tünü Şimal denizinde bir Alman tahtelbahiri 
3639 36093 32686 942 6878 27781 On beş gün mezuniyetle Ankaradan netı•celenen 3 ayrı kaza dan batırılmıttır 

21973 38563 16384 9492 18217 29839 şehrimize gelmiş olan Necib Ali Küç:.ika Geminin mür~ttebatmı teıkil eden ıs' kitiden bir kısmı, dün lnsil 
14962 22607 23906 müntehiblerile görüşmek ve hasbıhalde Edirne, <Hususi> _Evvelki gun İstanbul_ aahillerine çıkmııtır. Diğerlerini hamil olan aandal ise aranmakta r.g 1. k I bulunmak üzere saylav Kazım Samanlı Edirne yolu üzerinde üç kişinin ölümlle ne- • f d 1 h ı ı 

il ıra azan2n .ar ile birlikte viliyet dahilinde geziye çık- tlcelenen üç ayrı kaza olmuştur. Pazar günü Danimarka kur a e ra 1 si a a tına çagw ırı 
mışla:-dır. Halen Buldan mıntakasında :latanbuldan aldığı yolcularla Edirneye ha-

6587 34807 37246 28558 20833 30826 b 1 N 'b Ali K" "k , d t' retet eden 19 pllka numaralı şoför Fuadın Londra 11 (A.A.) - Alman radyoıu, Danimarkıınıa 1940 kur'a 
u unan ecı uçu a nın av e ın - idare.sindeki otobüs Çorlu deresinin korku- k 

11939 39837 1536 37314 20200 7759 de HJlkevinde bir konferans verecektir. lutuna çarparak devrllmlş ve bu anl sadme radını ıilib altına davet ettiğini bildirme tedir. 
7164 38209 37005 9150 11917 

23331 3367 29716 20540 9625 

9748 9042 39248 14865 38513 

826 6305 5699 25402 19135 

M833 15623 6978 8892 3815 

12339 Şehir kulObil açılıyor ile kucağında bir çocuk tutmakta olan yol- Yeni efrad, harb çıktığı zaman ıilib altına davet edilen efraclıa 
culardan terlikçi Mustafa kalb sekteaııe öl- rine kaim olacaktır. 

18163 ~~~p~~b~~~-m~k~·~~~~~~--------------------------~ 
8061 lesi bitirilmiş olan Şehir klübüne aza yolculardan lk1 k1'1 de etiemnılyet.ıl şekilde Rumen Nazırı, hı·çbı·r 

18249 kaydt'vlemek ve idare heyeti seçmek için yaralanın11lardır. Bunlar derhal bir otomo-
" .. .. .. . blle konarak İ.atanbula sevltedllmişlerdir. Pa. 

10848 7 /10/1939 gunu saat 15 de klup bınasında tat otomobil Küçükçekmecedt Harami de- taraftan tehdı•d 
31791 10610 4881 35764 7056 1347 bir toplantı yapılmıştır. resindeki virajda karyıdan gelen bir kam-

Muharibler sulh i 
Amerikaya murac 

etmediler 4110 28513 27858 30333 27898 206.~2 Karahayıt köyünde yapılan uçak bay- yonla çarp141Dıştu·. Şiddetıı sadme lle oto- edı·ımedı·k, dı•yor 
d k

.. l'· 
1 

'mi · . • h 
1 

mobilde bulunan iki yaralıdan biri öınıtif-
19800 21197 3019 25570 27272 24845 ramın 8 oy u en zın samımı ve am - tilr. 
16756 16895 25576 16339 15505 4025 yetH hareketleri takdir ye şükranla kar- 1İçüncü kaza da Lfı!eburgazda olmuştur. Bükreş 10 (A.A.) - cStefani:t : Vaşington 10 (A.A.> - cllmhurreJll 

27010 29225 

11218 7210 

5858 35926 

5078 13976 21606 

3853 24117 12928 

8380 24615 24790 

şılarrr.ıştır. Süratle giden bir kamyon b.r elektrik dlre- y . So t h d'ud . da k.. velt, matbuata beyanatta bulunarak 
1611 . .. . line çarpmlf, kopsn tel o sırada yoldan geç- E.'nı vye u u cıvann aın gllterenln. ne Fraruıımın, ne de 

18265 Valı Ekrem Engur bayram yerınde mekte olan bir adamıı lsııbet etmif 'le anide Cernautzi'de bir nutuk söyliyen Roman- sulh lehinde tefebbwte bulun.mut tçlJl 
toplanan binlerce köylüye coşkun bir hl- öldürmüştür d Ra . de . tir rikaya müracaat etmedlklerln1 a6Jlt 4400 · ya propagan a nazırı vıan mış 

tabede bulunmuş, hamiyet duygulan ga- Çorlu, <Hususi> - Çorlu deresinde vukua t" F d k"f d•I 
30388 22930 32643 6079 23585 14893 leyana gelen köylüler Hava Kurumuna gelen otobüs kazası ~ahltHtatı devam etmek- 1

· ransa a tev l e 1 
24589 36006 25050 27795 330 39802 muhtelif eşya ve hayvan teberrü etmis- tedir. Otobüsün sağ kısmı tamamen parça- cHi9bir taraftan tehdid edilmediği - k .. • t b' lat 

• lanm14 bulunmakt!ldır. HA.dlseye müddeiu- . . h'çb' ki . h d dl OmUDIS me US 
26210 859 17601 19731 38361 1402 ]erdir. mumllik vaz'ıyed etmiş bulunmaktadır. mızı ve ı ır msenın u u arımızın p . 10 (AA) - nu· 10 
--=-==-==ıı-==--=--===--=----==-=-====ıı===-:::=-===--==--==--=-=====-ı:ı:::ıı:::=========-====-=== tamamiyetini alakadar edecek bir iddia b~rıs kif 'ed'.l . ti nŞimcli 

P Ol H 8 O 
me us tev ı mış r. ye 

azar a asan ey iyor ki da bulunmadığını kat'iyetle temin ede - tevkif edilen ceman 37 komünist 

- Hasım bey son g:.inlerde 
piyasadaki.. 

. . . Balık bolluğundan mı 

dır nedir .. 
... Et fiyatlarında onemlı 

hir LE'neızül b .. ş .. osterrr.iş ... 

bilirim.. arasında parlamentonun ikinci retli 

Almanyada yeni bir 
gizli poJis teşkilatı 

kuruldu 

ques Duclos'un kardeşi de vardır· 
Komünist partisinin sekretcrri 

Therez kendisine verilen 24 saatlik 
let zr.rfında kıt'a.rnna tltihak etm 
çin r<>srnen asker kaçağı il~n ecll 

Cenubi Afrikada bir in 
Ll"'ndra 10 (A.A.) - Daily Expres.s ga

zetesinin Kopenhag'daki muh~birine gö- oldu, 10 kişi öldü 
re, Alman polis müdürü Heinrirh Himnı- Londra 10 (Hw;usi) - Cenubi 
ler. !dmanyada be~inci bir kolonun mev ittihadı merkezinde bugün bir 

Ha an bey - Memnuu ol- cudi~ etind n korkmaktadır. Alma:nyacıa fabr"kllSında vuku bulan infUAk o 
dunı. Aı tık bize et(• Etyemc - müttefiklerin davası lclline çalışan an - . d' k' ... 1 .. t" 

• • f' -·1 . , b h t· sın e on ışı o muş ur. 
dtn b;ı .lr.H bıı vcı·e t:ısı .ıır ... k •'11aL1 eı me\ zuu a s ır. . • . 

• Hinımlcr bu tehlikeye kar~ı gizli oir İnfılakın sabeblerı hakkında 
dÜ%llİ, dc~cnl!! 1 poli" scn•isi teşkil etmiştir. yapılmaktadır. 

-] 



==1 l Birinc:iteşrin 
SON POSTA Sayfa : 

ingilterenin bugunku i!ııı•ııu1 .. "Son Posta,, nın Hikayes! ··11111-111; 

& b~!.~!}1u~~~~!~1 1 A N N E S 1 j 
Radyolarda propaganda harbi 

tak d (Baştarafı 5 inci sayfada) 
· a neşretmediler, yalnız komanteri-

nı Yapmakl 'kt'f . 
A ,_ a 1 1 a ettıler. Binaenaleyh 

unan radyosu F' 
lı ne . ransızca olarak yaptı-
- k şrıyatta nutku Fransız.lara duyur -
~ua gay · . . 
denheri e~ını tak.ıh edebilir. Fakat 6 gün-
L g nde bırkaç defa tekrarlarsa 
•arşıEJndak' . b 
'ece,;· d ını ıktırmak tehlikesine dü-

ıı;ı e rnuhakkaktıi-. 

8 
S~lhu istemiyenler ... 

erJ n raclyoBQ ;(j leci". - .'nu .. Y ı. 
~o gun sulh" · 

şında u iStemiyenlerin ba -
takı'b ~mperyalistler bulunuyor anlan 

~enler ·ı·h ' 
direktör) ·a· sı a satıcıları ve gazete 

erı ır.:. 

Jığı altında bir makale yazmıştır. Sulhün 
biran evvel yapılmasına lüz.urn görmek
te, sulbü :istemiyenleri bu hisse hangi a· 
millerin sevkettiğini anlatmaktadır. İz -
vestiJa aynen diyor ki...> 

* İı.vestiyanın yazısı bizim yazımızla 
hiç değilse üç sütun tutar. Bilhassa İn -
giltere, Fransa aleyhine matuftur. 

Hangi maksad, .. ? 
Roma radyosu aöyledi: 

:::;:;:nıt'::r~~~~1a;;:::n50~ırıtn~ı~er;~ if-llh.. Çeviren : Ni~et .... ~u~t~fa ."8111-
rası vAdeyleml§t.t. Henüz Jorjla evlenmi§ değil, nişanlan- hıç gozumun onunden gitmez .. soka.la 

SIR GRİL NEW ALL mamıştık bile .. aramıız.daki rabıta bir ta- beraber çıktığımız zaman kadın erbk 
cBan kunetıe.·ı ba1•uınandanı• 1 k ib tt' F kat ben onun be· kim olsa durup durup ona bakarlardı. nısık ı tan are ı. a • . . . . İngiliz_ Fransız han kuvveUertnın umum ~ k .51 d·~· . nasıl h~edi _ Kız:m on ıki yaşına gelmışti. Mektebde 

kumandanı bulunan General Orll Newall, en nimle evlenme 1
. e ıgını. . k la _ okeyordu. Derslerine de iyi çalışıyordu, 

genç İngiliz ıeneraUerındendlr, &3 7a11nda- yorsam, o da benım kendisın.e . arşı bir akşam mektebden eve geldiği zaınaıı 
dır. kayid olmadığımın farkında ıdı. Velhasıl . 

BÜ'"'" bir kablllyeti haiz tam manulle gfd" az harlı bir çantr.smdan bır mektub çıkarıp bana ver-
3"• ' ı~ler yolunda ıyor .. aşımız, . ekt b' d' _,....._._, çekirdekten yet!4me bir a.skerdlr. ) . . d mıştı. Bu mektubu m e ın ırıı:Aı.L.ı.m• 

1886 sen~inde Hındl.sta~_da doğmuş, 190! ateşlC'. yavaş yav:ş pışıyo~a~; tatlı uzun göndermişti. Mektubda, sene sonu geld.ilf 
senesinde mülrıztmievvel rutbesi lle orduy Jonla buluştugumu:, .. .. için bir müsamere yapılacağını, kızımın 
lntlsab eylemiştir. uzun konuştuğumuz bır gunun akşamı .. .. .. ı.. 

-cLoyd Corc bugu-n Deyli Ekspres ga- i d tarnarecllık şehadetname - . ··ru··receğini söyle- bu musamerede melek rolunu oynıyaca .. -1911 senes n e J.1 U annem benı operaya go al 
zetesinde neşrettiği bir makalede Avam sini ihraz ve Harbi Umumiye tayyare zabl . . ' _ -k bi müjdeydi, zengin m yazıyor, ve kızıma mektubun tına 

-d olarak iştlrıı.k etti. mıştı. Bu, buyui kr k ra'-•a aiderni- çizdiği resimdeki meleğin elbisesi gibi btr * Kamarasında sulh lehinde yaptığı mu a- 1917 senesinde bl: bombardıman tayyare- olmadığımrz. iç n. s~ ~ı. ope :: ~ . elbise dikmemi istiyordu. ke~mpebryalistlerle silah satanları bir hal~nin sebebleri~i _anlatmış, gene sulh si mfıfrezesl kumanaanhğın:ı tayin edl~~ yorduk. Opera bızım ıçın en luks bır eğ- Melek gibi güzel kızımı mektebde, me-
ra ırakalım Av 1 . . lehınde ısrar etrnıştır.. Fevknlft.de yararlrkla.r:ndan dolayı Prens lence sayılıyordu. .. . 

ne ha)dn ld · rupa gazete erının b t 1 i'- t.aıtı• edildi f .. 
1 

. . oturmuştuk lek rolune çıkaracakları, annelık guru • " o ukların d b' * er n şanı .., · · 1 AnnP.mle otov enmıze · .. 
kat b' . ı a ılmiyoruz. Fa - 1937 senestn<k! n:ıva PrkAnıharblye r yMe- k' ·:. 

1 
t 

1 
t1' madam rumu okşamıştı. Hemen o gun clbLle oı.,.~:~~ g~zeteJerin bu bahiste yerleri Gene Roma radyom aöyledi: Une tayin edildi ve Londnrun bava mfida - Ben localarda 1 guze uva e ' .. : için lôumgelen kumaşları aldım. Ve dlJt. 

su götü .. a ternb.er vaziyetleri bir hayli fa.asını muvaffak:lye~'~ .. ~?.:::ı: .. ~~!:.~~: ......... lard::ın perde açılpacadğına k:ddar S~1:~ı: tim. Kızım ~u elbise içinde meleklerden taraftarnı~.' - çlcrınde harbin devamına - cMeşhur İngiliz muharriri Bernar .............................. n'vıramnmıştım. er e açı ı. n .. 1 l d 

goru 1 Şav neşrettiği bir makalede Lehistanın Ög"refm"n oku/farına ış.ık şaşaa gözlerimi localardan o tarafa guMze .. o uyor u: .. h d _ d" unıurr·ı·y t .. nen eri yok değildir. Fakat • k d u_amere gunu onu sa ne e gor um. 
· c ıtrbaril eski şekilde ihya edilmesinin rnüm- çekti Müziğin temposuna aya uy ura -

vaz.iyett b e memnun olabilecek kün muha~ebe'-'e A /ınan parasız · ık k tekl' kollan gö- Melek dansını çok iyi oynamıştı. Herke1 
defa ilke u"nul~ndukları söylenemez. Bir olmıyacağına göre J rak sahne e ç an ısa e ı, , onu alkışladı. Direktris birçok defa elimf 
SUlh g lerın harareti bertaraf, satıs ne maksadla dC'ıam edildiğinin izahını Yalılı la[ebeler _ ğüskri çıpl~k, sarışı~ ~er kı~;zıta~:~ sıkıp beni tebrik etti. 
nıüşt::rr·h~ındaki seviyesinin altına düş istewektedir. Bernar Şav'a göre .. > Ankara 10 (Hususi) - Bu yıl oğret - mıklı bslennlere ba yor um. k d Ertesi gündü direktristen bir mektuh 

tiasrarİarı ~nları_ sıfıra yaklaşmaktadır. * men okullarına parı:sn ya~ıl_ı __ olara~a~~ı: fımcfa otu~an o~dukça yaşlı bir a ın aldım, benimle konuşmak istediğini mek-
-ası d 1 ıse 'bılhassa kağıd fiatının art . nacak talebe, Maarıf Vekillı?ınce kolumu durttn: t bt k d. . . .. . azm.,. 

0 
...n.. 

... o ayısil ·· Fakat dikkat ettim, Londra ve Parıs d eçilmişlerdir. tm 
1
, e e ~n ısını gormemı Y ı:i.ı. ıs .... 

.. e uç defa artmışt H _ ızedler arasın an s d österilenlerin a - - Bak bak ma aze ·. b k heme:ı mektebe gittim. Direktrisin yanın· kgııınrıt Çedkmekte olduklan heyeca~r. er rcıdyolarında ne İzvestiyanın makale - Okııllarc~ ynamr g . sonunda kad- Onnn kolumu dürtmesı, sonradan a d k k gı'yinmiş bir mösyö vardı Ben 1 

a caba... ve 
51 

- <;inden, ne de Loyd Corcun, hele Bernar dL'di 
53

.
7 it~ı.d apgıo··zao"!!nu~~~~ tutularak 412 bak· diye sahneyi göstermesi ha)Tetimi da, ço ~ gı· ..;ı: ktri" k m··· . ..-.. 

ro vaı.ıye ı e . . • o aya gırer rrnez 1..'"lre s şı osyu-Beyner ·ı r Şav'ın yazılarından •hiç bahsedi1medi. I talebe alınmıştır. Alınanlardan 45 ının murib olmuştu. ye· mı e Yaz"ıyef . · · · ki · ·d·r 216 sı d 'd' B aca- · M ·• Fakat neden hayret edelim? Propaganda derecesi pek ıyı, 367 nın ıybı 
1
1 

· _ Gözlerim esasen sahne e 1 1• ana _ İste beklediğimiz madam. otıhova rad~·osu ao"yleclr". k 1'>6 sı erkek olan bu tale e er mev - t . du· ~ 
- zvcstiy J • • en mühim bir harb silahıdır. Yalnız işine ı~ .:-ğ ~ trn n okullarına tevzi edilmiş- ba ne gos enyor · k kı Dedi. Şık mösyö ayağa kalktı, elimi 

a gazetesı sulh ve harb baş- yarayan kurşunu kullanır. l1ceurdı'ro re e - Bak matmazel, şu en son ıç?ı an r- öptü, ve kendini tanıttı: 
· · ö k - · • · nŞln kız var ya .. T • Bunlardan İzmır Kız ğretmen ° u mızı. gı mış. sa .. .. .. - Operanın bale şefi! 

-.!!!.Bre t iş,,, rl: Po lifi t e • luno kabul edilenler şunlardır: n·ı - Kırmızı giymiş sanşin ~~ gormuştum, Niçin çağırılchğınu öğrenmekte ge • 

Emtia mukabili kredi 

So ınuaınefesi h?şladı 
n günlerde ba k {'ns nıuanıeıesı n aıar emtia üzerine a. 

ücearıar1 nı ~Yapmamakta ve bu vaziyet 
l>iinden ltlb \4kul l>ir Vaziyete sokmakta ld1 
tarda ve b aren bankala .. muayven ın~k~ 
~tıa llıuka~~I formüller tahtında yeniden 
dır. Bu karar avans vermeğe başlamışlar
:rı1 CiisterınıştırtlcÖrt m~hafllde derhal tesiri
tıcareı l.şJcrtnı · nfimU:tc1ekl !tatta zarfında 
lıtından d ğ n genlşllycccği v~ kredi dar-
c:ıtı tatınıı~ ~U ııı1t:nt1nın kL~men zatı ola-

T lnPıttedlr. 
aahhiid i 1 . 'h 

AVJ-upa.cı ş en ı ale edilemiyor 
:rı a harb 
ı 0rnıaı tlca~ı vazlyetın\n netıcesı olarak 
thaıtıt erntı Sistenııeri bozulmuş, birçok 
l3u V'aZ!yet~~ın ithal! güçleşmlşUr. 

d: ltirnı14 Olan ~a mukavelelerle ta:ıhhü. 
klil&ta nıaru-ı lllil;.eahhtdleri fevkalMe :nüş. 

Blr90k nı bırakmıştır. 
hlJ.!ust llıü üteahhldler alfl.kndar resmı ve 
hlldlertnı ~le.re mürac:ıat ederek taah
dlrler. ld~ C<i"mlyeceklerlnl blldlrm"kte. 
taamıud eıntı h bu vaziyet tetkik edilerek 
fu görülük ıısını~ piyasada mevcud ol~u
&Jın:rnanıak~d~ ınu"ncaatıar nazarı dikkate 

bt~er taraf~ b 
111,t.lat 'Vesa!r n 1~~ok müesseseler ye.aıden 
ıteınekte t.aa.hhud lşl":l 1ha~e etmek 1s
:trıQkta<!ır~er de, bu Clbl işlere tallb çıkma. 

Beıedly 1 atlretıc ı:17b n Y~ve inşaat iş!erı d..! ayni 
ntett(!dlr. çı dıfi•ndan, ihale edllenıe-

Alacak Yiitünden b" d 
ır a am 

Ktı arkadaşını yaraladı 
çukpaznrdn ::ıturn 'I 

&.rkada.şı Hfuıeytnıe blrn al 'nhsin aynı Yerde 
kavga ct.m1.ş1er bu ıı.cat nıe.se1esın1en 
Tab.9ini kolundan .,:rıııdi\ HiıseyJn bı~akl:ı 

Yaralı ~ J ra runı'itır. 
da takblnta a._~-~ltına alınmış. suçlu hakkın. 
....... """i anmıştll', 

·sıya~~ı-.. ai·e·~ı~d~····· ... 
larr.ıya ğ (Baştarafı 3 nc-:ı sayfada) 

• ca ı aşikar iken li . . 
kunda kaydettiği y . er liıtlerın nut
Cenubi A ahu<lı ıneselesi gı'b· 

vrupnnın 'kt' • ı 
nın inkişaf etUrilın ı . ıs~d.ı .kaynaklan -
mevzular esasen t>sı gıbı ıleri sürdüğü 
Yeti büsbütün iğl~vc~d olan ınüpheıni
lclr müstakar ;\>ir suı~·ıyor. Bütün bun _ 
imkanlarının ne kad un kurulabilmesi 
t ar zor 1 
ermektedir. Bundan h 

0 acağını gös-
F' k ŞUpbe ecı· 

a_ at harbin devamının d ılemez. 
ınuthi b' . a ne d 
d· d S ır netıcc verebileceği erece 

" ır. Buna meydan 
Yoktur. Bu a~ da zerrece iştibaha rnaha~ 
lunan devlet a~ble bugün iş başında bu-
li hakik t anılarının uhdesine h 1 a en tn . , a -
kül bir "aı.ı'f ucıze yaratmak kadar rnüş 

" e terettüb d' 
saniyet, ken • l . e ıyor. Bütün in-
-. kt erınden '-'aln . 1 . ... a n değil b. ' J ız ış erı boz-
lnahr ret s&t ır p~rç~ da düzeltmekte 
ta Vı:ıbeste ol=~m:lerı .. gıbi büyük iktida-
13u İntizarın ~ır hunerverlik bekliyor. 
bir .,., Yennde olup olmadığı ,__ 

...,.nıan sonra k l\.:u;a 
taktıı. az ço anlaşılmış ola -

" • Ayvalıktan Meserret, Muğladan ı diğe ... lerinden çok .genç gorunen, dığer - . . . 
--- b B d Meliha ve Seher Balıke - a~ı.. "t sib vücudlü çıkmedım. Operanın bale şefı mektebde-ık er, oca an • .. kr. 1erinr nisbetle cuıa mu ena . " i meçhul adam bir köylüyü sirden Şahcnde, Antalyadan • Şu ı~·c, . . kı musamerede bulunmuş, kızımı gör • 

P 'h Türkan İz.mır- hır kızd, .. yaraladılar Bergı:ımadan erı an ve ' .. ·· d "tekiler de genç muş. 
den Fatma. Şefika. Şefika Sa~uncu, Na- - Gordum ma ~m, 0 

- İleride çok yüksek bir artist olabl· 
Evvelki gece Çataı::ad~ bir köylü iki meç· zillidon Ülker Ödem~ten Fırdevs ve güzel amma 0 hepsınden daha genç daha 

1
. d d' _ b 

1 
d k d'~ 

bul şahsın hucumuna maruz kalarak bıçak- ~ A 'd d C bide Denizli - ır ma am, ıye soze aşa ı; en ~• 1 t hlik Münevver, y m an a . ". gu"ze1 d 'k' ••Y t . b .. . 
a e eli surette yaralanmıştır. den Nezahet ve Fikret, Mersinden Mu] - · d .. iz d:ıha gu"zel- ans ve muSl ı ogre meyı en u?.ennıe K 

d M hte:r - Hele, yakın an gorsen lı B . t'd dl kü' "ğü' +t .. tf afkııs köyunden Nurlgece gec; vakit e ... ·ı • .p,iın ve Hayrünnisa. Aydın an _a • · . . _ 
1 

. rd f k lade huvu a yorum. u ıs ı a ı çu yeW<S r • 
nln kapısı önünde oturma"'t" iken karşısın- ..... Feriha Türkan dır Bır goz en va ır, ev a .. • k • t i · b' :ı.. d ""° Uşaktan muammer. • t . • · d b' b'l . me sana çın ır ;uorç ur. 
da .birdenbire iki gölge peyda olmuş ve az Edreroidden Emel, Tirede~ Z~f er, ~~r- da ne ~zelkir kır ı :enıbz. k vordum Daha neler söyledi, şimdi bilmiyoruıDt 
sonra da bu iki meçhul ııahı'l ellerinde bıçak den Meliha, Nermin, Durnu, Na~:ye, Ben lafı ısa esrnıye a ıv · . . .. 
olduğu halde Nurtnin üzerine .saldırmı~lardır. Mezn:ka, Mükerrem, Makber. Hayrıye. _ Olabilir matlam. k_mmı~ .haftada ıkı gun onun dershnneı. 
Bu ant taarruz karşlSlnda neye uğradığını F.dirne Erkek Öğretmen okuluna ka - . d b klaştı· sıne gıdıp ders almasına karar vermi~ 
11n.,, N ı k t Daha zıya e ana ya · y....,.ran ur endlsinl müdafaaya. fırsa ve bul edilenler: ıı 
lmkAn bula.mıımış ve mütecavızlerln bıçak Geliboludan Emin Salim. Mehmed, - 1cte o benim kızım matmaze · * 
darbeleri nltında vücudünfın muhtelif yPr- Tekfrdnltdan Mehmed ve İsmail, İzmit - Ka,hnın balede görünen. vücudünün Kızım operada sahneye çıkacaktı; c 
wrlnden aAır surette yaraıanmı~tır. YaraJı ten Enver, Kumkapıdan Mehmed ve Ha- vüzüniin güzelliğini sahneden teşhir e- sabah bana bir fotöy ibileti bırakmıFJ. 
tedavi altına alınmı,tır. m. Adapazanndan Suad, ~nbaş~ı, den kızile iftihar etmesini çok garLb bul- Kızım operaya gitmek için, evden çıko 

Jandarma Mdlseyi mfiteakıb firar eden Kırk1arelinden Şükrü. Çorludan Tevfık uştum. Bu iftihar edllecek bir h§dise ken birçok deia boynuma sarılmış beni 
bu iki meçhul carlhl şiddetle aramaktadır. Yaman ve Hikmet. Bevkozdan Namık, m. d 

B İneboludan K~mn ve Abdullah. Sinob - mı irli sanki, ben onun yerinde olsay un, öpmü~. öpmüştü; sevincinden yerinde ir otomobil bir çocugv a çarpb H ;:ı;... • l ilan d 
dan Mümin ve Kemal, Boludan Meh- etrafımdaki tanımadıs;.m ınsan ara duramıyor u. 

UnkapanındaHacıkadın mahallMinde Sa- merl, Edirneden Ali Öztürk. f'tmek ı;öy]e dursun, herkesten saklar - Operaya çok erken gitmiştim. Perde • 
rıbeynzıd sokağında oTuran Halllln 4 yaşla- Adana Erkek öwetmen okuluna ka - dım. Sah~eyi seyrederken, yanımdaki nin açılmasına bir saatten daha fazla va.r
rındakl oğlu Ragıb, dün evlerınln önünde bul edl1enler: kadını da göz ucile tetkik ediyordum. Kı- dı. P.-rde açılıncaya kadar nasıl sabrettt• oynamakta iken şoför Sallhln idaresindeki Osmanivcden Mustafa, Akşehirden A-
2091 sayılı otomoblJln çal'!)maslle yaralan- 1i Knrasahin ve Ali. Tar~ustan Ahmed zı sahnenin ileri kısmına yaklaştığı za - ğimi bilmiyorum. perdr ııçıldı, bale a&. 
:rnı.,tır. Yaztcı Nevşehfrden Vahdet. man heyecanmdan duramıyordu. Diğer - riindü. Kızım göründü. Oradaki kızlann 

Yaralı çocuk hast.a~ya kaldırılmış, şoför .•.•••••• :.................................................... 1 rinin arkasında kalınca da yüzünden heps\:r.den güzeldi. Yanımda bir gen9 

YRkalanmı.ştır. er i v A T R o L A R ) mde ütPessir olduğunu anlamamak kabil matmazel oturuyordu: 
Genç bir kadın pencereden cğilrU. Bale bittiği zaman. herkesten ev- - Matmazel! 

di: cfip yaralandı Şehir tlyat.rosu -- Tepebs.şı dram kısmı c>l p)]erini birbirine vurarak alkışa ba~ Dedim İsterniye istemiye bana döndO.l 
Y Akşam s:ı.at 20,30 d:ı. v 

Ara.sıra delilik hailerl göstermekte oldu
~undan Bakırköy akıl hastanesine gönder!l
mek iizere adli tıb Jşiert miidiirlil~u muşahc
deslne sevkolunan Müyesser adında genç bir 
kadın, dün müşahed,.hane<k? geçirdiği blr 
kriz esnasında müvazenesini kaybederek fut 
kat ı>encerec;lnden aşa~ düşmüş ve vücudfi
nfin muhtelif yerlennden a~ır .surette yara
lanmıştır. 

Romeo _ Jülyet !amt"h. Esasen ondan baska koca tiyar- - Bakın bakın matmazel, son çıkaıı 
İstlkllU cadde.:il komedi kısmında rC\dn baleyi alkışlavanların sayısı yirmi· ,benim kızım. 

Gündfiz saat H de den fazlaya çıkmamıştı. O a>tda, daha Jorjla nişanlanmadan ev-
(Kel oğlan) * ve] operava geldiğim geceyi hatırladım. 

Oeci! s'at 20,3:> da Bf'n Jorjla nişanlandım, evlendik, ev- Yanımd ki ya lıoa madam, koluma do-

lki kf're iki Jendi~imizin ikinci sene~f~de bir .kız CO- ı k~n~u . bana. S.'l~nedr.ki ~zını göster • 

Müyesser tedavi edilmek üzere Ha.sek! has
tanesine kaldırılmıştır. 

cuğumuz. dünyaya g,elmışti. Kendi kızım mıştı. Ben de şımdı aynı şevı yapıyordum. 
Halk Opereti - Bu akŞ2m 9 

d• nive c:fü•lemiyorum. Kim görse kızımı be· tFakat ben o zaman o kadının .hareketin! 
Bu hesabda yoktu ğenivordu Daha iki ya~ında iken herkes: gnrib bulmuştum. Kadını ayıblarnıştım. 

Bir genç kacıın jiletle yaralandı Raşid Rıza ve S:.\dl Tt-k tiyatro.su 
Bu gece Bakırköy Mlltıyadı sinemuında 

Bevoğlunda hanendelllt yapan Behiye n- Kaynanam 
dında genç bir kadın evv"lkl gece evine dö- , 
n~rken, bir mil<ldettenberl araları ac.-ık bııln- ismaU Dümbüllfi tenuıillerl - Bu akşam 
nan Muhsin namında b'r şahLı; önüne <'tkn- 'O'skUdar Hale s!:ıemasında 
rak beraber :va.,amalarmı teklif etmiştir. Afrika güzeli 

Bu sırada aralarınd9. mtlnakaşa çıkmı~ r .... :::; ............................................... , 
'Behiye tckllfl şiddetle reddederek yo!un.. ' 

Bu red cevabından .son dere,.ede müte"S- n ara orsa 
V'Apa.D"' 

0

f
0
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devam etmek isteml~tlr. A k h Si 1 
sır olan Muhsin kadının üzerim? saldırımş 
Vt> flletıe vtizüntın muhtelit yerlerinden kes- Açılış - _,.. .,. 
meğe başlamıştır. Ç E K L E R ---

Behlyenln feryadı ü~rme vak'a mah:ılllne L----~--ı-:--:----;==~I 
Yetişen zabıta memurla"• Muh.slnl yakala Açılı~ Kapanı' 
mışlardır. 

Yaralı kadın tedavi al~ına alınarak tahki
kata başlanmıştır. 

Şehir işleri: 

Vaı: istimlak aahnsmı tetkik etti 

İstanbul vali ve belediye relsl Liıtfl Kırdar 
dun Taksim ile Ayaspaşa arruunda yıKılan 
binaları gezmiş, bllft.hare tıamva:,r, elektrik 
ve tünel işletmesi mfıdürlii~tlne giderek bir 
müddet me.nuı olmuştur. 

HükUmetin imar İ§l~rine yardımı 
Haziranda batlıyacak 

Belediye lmar l.şlerlnc harcamak ilzere hü

Londra 
Nev - Yor~ 
Parb 
Mllfino 
Cenevre 
Amstc;rdıJ"' 

Berlln 
BcükJ:ıel 

Atına 

Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Budapeştı 

Bükre.t 
Belgrad 
Yokoham 
Stokholm 

1 

r. :..4 
11:!0 .0:lCı 

~ 9 8'5 
6 59125 

29 2925 
{l.b12ö 

.-
21 81 

0.9'7 
l .f\8'76 
.-

ıs ısırı 

.-
28 .:18875 

Q.'1625 
2 4.$16 

80.59126 
SI.19 

-

6.2870 
129.9025 

2 9(l'7S 
6 6875 

29 ıt87b 
69.28 
.-

21 .80 
0.97 
l.Ci87S 

-
18.17 25 

. -
28 2776 
o Jl525 
2 49~ 

!!O.fı76:.!6 

81.17G 

·-kfınıetıen her sene iki mUyon lira alacaktı. 
Htlkihnetın yardımı malt .ııe~ itibar e -

1 
Moskova 

du.n BulrcmdaJı itibaren )"&l)tl&caktır. '--------------~ 

_ Bu bilvfirse fevkalade gfuel olacnk! ll1ha fa2la düşünmedim. 
Dh·orlardı. Sarı saçl:ırı kn•ır kıvırdı. - Matmaze1, dedim. Güzel değil mi? 

Hc>IE' gözleri. insanın o gözlere baktıkca - Evet hepsinden genç ve güzel. 
bnk;ıcağı gelivordu. Kı;ır1m bihiidükçe - Siz yakından görmüş olsanız mat.-
güz,,llesivordu. Hele on yaşındaki hali, mazc1. .......... . 

Istanbul Sıhhi M ·ıesseseler Art
tırma \1e Eksiltme Komisyonun Ri
yasetinden: 

Muayene ve tedavi evleri için 7 kalem madeni eşya kapalı zarfla ck.slltmevc konul-
muştur. . 

ı _ Eksiltme Cağaloğhmda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mtidurlüğü binasında kurulu 
komisyonda 13/10 ' 939 Cuma gfınii saat 15 de yapılacaktır. 

2 _ Muhammen fiat: 8750 Ura, muvakkat teminat 656 lira 2S kuru~. 
3 _ İstekliler şartnamesini her gün komisyonda göreblllrlcr. 
4 - istekliler 1939 yılı Ticaret odası veslkasUe 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 

ve bu 1.şe yeter muvakkat teınlnat makbuz veya tırınkn mektuöu ne birlikte teklltı ha~ 
zarfiarını İhale saatinden blr saat evvel makbuz mukablll komisyona vermeleri. 

17740.D 

4 
IDevlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedeıl 10.0C!l Jlra olan bir aded Dlzel motör - Jenerator 20/ 11/1939 Pa
zartesı glinü saat 15.30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada İdare blnusınd:ı satın alına .. 
caktır. 

Bu i§e girmek 1.steyenlerln (750) liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin etıli1 
ve.o;lkaları ve tekllfürlnl ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon relsllğlnc vermeleri a,.. 
zımdır. 

Şartnameler param olarak Ankarada Malzeme daire.Wıden. Basdarı>aşada 1'esellüaa 
M &evt .. mtmcıu d&lıb.lacattır. <7952) 
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illi Piyango idaresinden: 
1 - Milli Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu ma-

hallerde satışa çıkarılmıştır. . 
2 - Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her Bayie seyyanen % 10 Komisyon 

• 
verilmesi kararlaştlrılmıştır. 

3 - Milli Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak ve Bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin lstanbulda Ka
raköy Ziraat Bankası altındaki Eski Natta seyahat acentesinin bulunduğu Gişeye ve diDer mahallerde Ziraat Ban
kası Şube va Ajanlarına hüviyetlarila sarih Ticarethane adreslerini va seyyar Bayilik istiyenlerin ise hüviyet 

va ikametgah adreslerini gösterir bir arzıhal ve iki kıt'a Fotoğraf ile birlikte müracaat etmeleri. 

il c. 1 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 ~efa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,00() " 
4 .. 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 .. 
100 .. 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düpniyealere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazluile verilecektir. 

Kur'alar setaecle 4 defa, 1 Eyl<tL 1 Blrineikhun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

--------
Baş, Diş, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 kqe alınabilir. --------

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandaki Şubeleri : 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muamelele:t. 
Kiralık kasalar servisi 

SABAH, OC-LE ve AK-ŞA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

di,Ierinizi fırçalayınız. 

Tornacı aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Mtl-

Hendek icra memurlul'undan: dttrlilğünden : 
Hendek evkaf idaresine 22 lira itasına Sivo..s demlryol atelyesinde çalıftı.nlmalc üzere birinci sınıf ve ikinci smıt t.oma• fi' 

borçlu Mersin inhisarlar muhakemat me:nu- alınacruktır. İmtihanda matU~b evsafta gÖrülenler tavzif edllec&ktir. İmWıa.nl&r ~ 
ru Fevzlye çıkarılan ödeme emrine karşı mü- İstanbul.da, Eski~hlrde ve Ankarada yapılacaktır. Talib olanların İzmir vt ~ 
ba.şirln verdiği meşruhata nazar:ın borçlu - İ:şletıne Müdürlüklerine, Esklşehlrde Ately& Müdürlüğüne ve Ankarada Cer d~ 
nun lkametg~hının meçhul olduğu anl~ıl - müracaat etmeleri lil.zmıdır. c8125» 

m~ ~ Uft~n oobll~t it~mn kra h~hlm - ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
llğinoe karar verildiğinden işbu utm ödeme 
emri makamına knlm olmak üzere hukuk u
sulü muhakemeleri kanununun 142 ncl ve 
144 üncü maddeleri mucibince keyfiyet mı-
nen oobliğ olunur. 939/512 

,... Akba kitabevi ~~ 

1 Her dild"rı kitnb. gaze te, mecmua 
satar. SON POSTA'ııın Ankara ba-
yiidir. En iyi kırtasive malzeme-

si mevcuddur. 

Hendek icra menıurlıı~undan: 
Hendek evkaf idaresine 113 lira ıtasıncı 

borçlu Hendek eski hamam müstecirı Ne -
zakete çıkarılan ödeme emrine kar~ı mü -
başlrln verdiği meşruhata. nazaran borçlu -
nun ikametgahının meçhul oldu~u anlaşıl -
mış ve 1Hinen tebllğat Ha.oıına icra hftkhnli -
ğinoe karar verUdl~inden işbu UAn ödeme 
emri makamına kaim olmak üzere hukuku
sulü muhnkemleri kanununun 14ı..t44 mad
deleri mucibince keyfiyet ilanen tebUt olu-

939/ 493 

Doktor Hafız Cemal 
(1..okmttn Hekim) 

D1vanyolunda 104 numarada icrgOn 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

Zayi - Vefa lisesi orta ikinci .sınıftan 938 
senesinde almış olduğum truıdiknameyi kay
bettim. Hükmü yokt.ur. 

lM numaralı Şevket Tolunay 

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

ilan Tarif em iz 
Telı: aütun .santJml .................... ······ 

Birinci aahile 
l lıinci aahil • 
O çiincü sahil• 
Dördüncü •ahi/• 
iç aahileler 
Son aahile 

400 lruruı 
250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 }) 

Muanen btr müddet zarfında fas
ıaca mittuda llln yaptuacakla.r 
ayrıca tenztlat!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrelıı: 
aayfa Ulnlar için ayn l>lr tarife d~rpiı 
edllmifUr. 

Son Po.sta'nın ttcart ilAnla.rına ald 
tşler için ıu adrese müracaat edU
melldir. 

tıAucıl.l Kollektlf ~irketl 
Kabranıaıuade Ban 

Ankara caddflıll 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Eme• 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPl.ERI: A.. Eknm UŞAKLIGlL 

~ 

. 1 A 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira M:ükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 İkiciteşrin 

i KRAM İYELER-
1 Adet 2000 liralık 
5 ,, 1000 ,, 
8 ,, 500 ,, 

16 ,, 250 " 
60 ,, 100 " 
95 ,, 50 ,, 

250 ,, 25 ,, -435 

, -

-

2,000 Lira 
5,000 ,, 
4,000 " 
4,000 ,, 
6,000 ,, 
4,750 ,, 
6,250 ,, 

32,000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, galnıı 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

l•lihlnizl de denemiş olursunuz. 

Devlet Demlryolları Umum Mfl
dtlrlllğilnden : 

Memur alınacak -Merkez, lşletmeeler ve ateıyeler teşkllr&tında istihdam edilmek üzere mt1.aabata _.J, 
memur alınacaktır. Mtisabalcaya lfUraıı: edeoeklerin a.fllfıdakl ev.sarı haU o1IO"""" · 
§arttır. 

A - Türle olmak ve Türkiye cümhurlyetı tabilyetinl haiz buhınmak, 
B - Orta meitteb veya itle tahallln1 b1tlrm1t olmak, 
c - Azaml 35 yaşında bulunmak .aa. 1aı dahil, . ~ 
D - Hüsnühal e.ııhabından bulundutuna dair polisten müaaddak ve.tl.ka lbru ~ 
B - İciare hekimleri taratından yapılacak sıhhl muayenede Devlet Demir)'o~ 

istihdama mAni bir haatalıtı bulunmamak. 
ı - Müaabakada. kazanan orta mekteb mezunlarına 60, Usan bilenlere 87, 111' ~ 

zunlarına 74 Ura, llıan bllenlert 83 llra 11cret verlleoektlr. ._ • .,' 
2 - Müsabaka 16/Blrtncltqrln/939 Puarteai ii}nü .saat ıo da Ankarada oer OfllY ..ııJı 

sinde, İ.stanbulda Sirkeci, Haydarpap ..,. İııml.rde 1,,letrne mUıdürlükl&rlnde J&Pıla~ 
3 - Müsabakaya ııirecetıerin aranılan v•8ikaJarla 1'/Jllrinclteşrln/93D CUJll.,.... · 

günün& kadar l! ~i maddede 1uııı İtletme Müdürltiklerlne mltracaatları J.Asmıdır· 
c5041h ,9000' 

sıo r nı or fi 
Maden işletmesinde Qalışmak üzere Almanca veya Fransııoaya atln• 

askerlikle alakası olmıyan bir muhasip aranıyor. ol 
Taliplerin Fotoerat ve teroomelballeriy!e tasdikli bonservis suretleri 

Zonguldakta Maden KömOr işleri T. A. Ş. adresine göndermeleri 


