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nu. söy ediği 

"Ya Alman hükUmeti sulh hususundaki arzusunun sam· ~ !f. ımı olduğuna dair sarih icraat ve taahhüdatını 
:; edeceğine dair fiili garantilerle bizleri ikna 

er, gahu.d biz vazifemizi sonuna kadar yaparız ,, 

,, Romanın mOtaleası: 
Çemberla mOzakere 

ısın a madı 
Bert· '' m, 12 ( Asıociated p ı. b" • • •• 

•r1un bugü 1ı·· reas muna ırı bıldırıyor) -A.uam Kamara-
İrad edilen nn=~c;:'1~7tısında lngillz baıvehlli Çemberlayn ttıTalından 
tqkib edifm· t• ' man resmi mahlcllerinde biiyijk bir alaka il. N ıı ır. 

utkun resmi metnin . . 
•ıtasile alınan t .. 8 ınh.zaren, Bitler ve Fon Ribentrop radyo r>a-
Çemberl . ercumeyi dikkatle tetkik etmektedirla 

t aynın nutk I · · 
erenin har6e d unu te •ır eden Alman •keri mahfelleıi. lngil-

evam edeceği kanaatini hhar etmektedirler. 

Romcı, 12 (HuBU A *** 
reUaıni ltalya11 mahl)_,-

1 
.Bdaıvekil Çemberlaynm lrad ettill nrıluk, flitl.er, Lehi.nandan Berline dönüşünde 

eı erın e h l Ribbentrop'Za elele . rnurni ha.ncuıt • du . araret e tefsir edilmektedir. • ........................................................... _ 
bır ifade kull fU r hı, Çemberlayn pelt aimk8T bir lisan V• lıat't e b 
reddetrnerniıti:."'"11 olmahla beraber, aullt imluJnının mevcadi~tinl esara ya 

meselesi 
Moskova 12 (A.A.) - -Havas- : 
Rusyanın, Finlandiya ile olan rnesel&

Jeri hallettikten sonra Besarabya mesele 
sile meşgul olacağını .gösteren bazı alA -

e.ıu ld 
ka 

e 
ı ·-·-s·~~;;ı··:···;;i"~i·a·~ d i;~····;ü;~k;;·;·;;;·ı~· .. ı·k·i···-...... -

[ 
tarafın tahşidat va harb hazırlıklarına J 

aid haberler arasında dün başladı 

Amerika, Fin 8ndiya 
için Moskovada 

teşebbüste bulundu 
Ruzveltin yolladığı mesajda Sovyetlerin Avrupa 
vaziyetini bUsbutun karıştıracak hareketlerde 

bulunmıyacakları ümidi izhar ediliyor 
Flnlandiyada tam bir harb arifesi hali var, Sovyet 

tahşidatının da devam ettiği söyleniyor 

Finldndiyanın hükumet mer1c ezinde parlamento binası 
Londra 12 (Hususi) - Moskovadan bil bu akşam Kremlin sarayında Molotof ıle 

diriliyor: Fin murahhası Passikivi arasında başlun 
Ftnllndiya - Sovyet müzakerelerine mıştır. (DeYanu 3 üncu nyfada) 

• 
lsviçre muhtemel bir 

metler bellıım~tir. Al h •• k 
Filhakika, .. Ukranya?'8: bağlı muhta.r man . ucum una arşı 

Moldavya Cümhurlyetinm on beşinci yıl 
dönümü münasebetile gazeteler yazdık-
ları yazılarda son zamanlarda kurtan - h l k l •k [ tt • 
lan. irk kard~!e:ını hatırlatmakta ve az ır l arın l l m a e ı 
Dnıeper nehrının Rusya tarafındaki 
Moldavyalılarm iyi vaziyetlle bu nehrin 
öte tarafındakilerin yani Besarabyada -
kilerin acı ve ıztırablannı mukayese et
:nektedfr. 

lwiçre topçulan hudud mıntakasında Yazı.sı 8 üıuıil sayfab) 



2 Sayfa 

Her gün 
Vazifelerim iz 

Yaıan: Muhltfln Btrren _ ,J 

D ünyanm bugünku işlerine akıl erdir
menin Jmkln.<n.ı olmasa bUe ne kadar 

güç blr hale gekllğinl artık izah ve tasvire 
hacet yoktur, zannederlm.. Bunu birkaç kere 
söyledim. Ben bun!arı söyledikçe de arka
dan, hldlseler birer blrer ne kadar haklı ol
duğumu isba.t edJyor. Zaten bu noktada hak
lı olmayı .isba.ta bile hacet yok; bütün vazi
yet., meydanda ve kendlslnl hergün yeni bır 
hl!.dlse ve yeni blr surprizle go.st.erlyor. Y!r
ml senedenberl, ,c>yle böyle muayyen bir 
mihver üzerlı:w:re dönüp duran dünya mihve
rinden - veyahud zıvanasından 1 - çıkmı.ştır. 
Bunun ıblr da.ha yerine gelmesi lçin, bu mlh
verIOOen fırla.mı.§ topa.rlnk şeyin kim bilir 
nerelerde, ne suretle ve ne kadar donm~I 

ldzım gelecek! Eter, dün mevcud olan mü
vazeneyt hemen tekrar yerine getirece!.: bir 
sulhün lm.kAru yoksa, bunu bulacak bir ıılu! 
ve bayır sah1b1 çıkmı.yacU8a, dünyayı bek
llyen felftketlertn hududunu ôlçmeğe do.hl 
imkA.n olmıyaoaktır. 

Bununla beraber, insanlık tahrunmül et
mesini bilir. İnaa.nlar, bu badireyi de taham
mül Te tevekkülle karşuaınnya mecburdur
lar. B1s, Türklerin bu bakımdan kuvvetleri 
de ıttıkenmez b1r baılııedlr. Tahammül ve 
t.evek.kfil denilen zırhla kel\dimlzi zırhlndık-. 
tan sonra, dilnyanm muknddcratıru bekllye
celiz l'e kendi varlığımız.ın selametlnl temin 
için her m~kfile gciğü.s gereceğ!z. Feleğin 
binblr defa çemberinden geçmiş ve rüzgarın 
her türl11 fiddetJerlne karşı muvaffakiyeUe 
göğ'fts Tel1Jlİ4 bir mlllet ol:luğumuru bu defa 
da Jsbat et.met meTkllnde bulunuyoruz ve bu 
hayat. l:mtıhanında muvaffak olacağız. 

* Bu ha,yat imUhanmda muvarrıı.ıc olmamız 
1çln birkaç teY lA.zım; dönüp dolaşıp bu blr 
kaç feY üııerlnds ne kadar ı.unr etsek doğru 
olur. Blrb~ lrarşı yapmakla mükellef 
olduğumuz telkln va.zl!eslni ihmal etmemek 
lçln bunlar üz.erinde bir IAhznd.a bugün dur. 
mat istiyorum. 

EvvelA., bize büyük bir .sük!ln ve itidal, ay
ni zamanda çok mı bir mllli ruh dlslpllnl 
llwmdır. Birkaç deta bu sütunlarda mevzu 
ola.rnk kullandl#un bu meseleyi bugün bJr 
kere da.ha haprlatayım. Sük\\n ve itidal ke
llmelerlle kastett.lğim şey, hMlsele.re millet 
ve vatan Bevgisinden başka herhangi blr ide
oloji, felsde veya mezheb TO tarikat duygu
~ bakmam.a.t ve dünyayı kendi fiklrlerl

•mJzden, kendi ka.fıılarımızın dünyasından 

tba.ret aanmıyarat işlerimizi vc lıesablan
mızı gayet m&bet hlidi.seler üzerine oturt -
ma.kt.ad.ır. Böyle samanlarda herkes siyaset 
meraklısı ve si.Ya.set. ukaıtı.sı olur. Hepimlzln 
ooblnde bir de siyaset reçetesi bulunur. Zan
nederiz ki bu reçeteyi kullanacak olursak, 
her türlü derdin devası bulunacaktır. 

- . -~-- - -

SON POSTA 

Dla.kale: = Harbde diktatörlük ve demokrasi .. 

DEMOKRASi 

Almanya ile Fraıu;a harb halindedirler, fakat her ikisinde 
de millet meclisi kapalıdır. İdare tek bir kişinin eline ve -
rilmiştir. Harbe devam etmek veya sulhe karar vermek 
onun hakkıdır. 

Diktatörlük ile demokrasi sulh zamanında yekdiğerinden 
farklıdırlar. Birinde söz kayıdlı, ötekinde aerbcsttir, fakat 
harb zamanında birleşirler, her ikisini de idare eden tek 
adamdır. 

Almanlara esir dilşen 
iki /nglliz taggareclsl 

~.._...-.............................................. ~ 

ı Hergun birfıkra ! 
Vak'a doğrudur l i 

Mübalağacı Marsilyalılar, bir ara- i 
ya toplanm.t§lar, konU§1Lyo-rlardı. Söz 
hokka.bazlı~a intikal etmi§ti, içlerin
den biri: 

- Ben bir hokkabaz ıanınm, de
di. Bir tarihte canından bıkm?.§; ken-

1 dfni öldürmek için bir binanın be -
i §inci katından lı§ağı atlam?.§tı. !kin -
~ ci kata geldi~ zaman çoluk çocuOu 

, j aklına geldi: intihardan vazgeçti. Ve r 
bir hareket yaptı. Düşerken birden - E 

bire yükselmeye başlamqtı. Atladığı i 
yere kadar çıktı. 

1

1 

Bir blı§ka Marsilyalı tasdik etti: 
- Evet, dedi. Vak'a aynen olmU§- • 

tur. Çünkü o hokkabaz bendim. ~ 

~----------------/ 
Mareşal Pilsudki'nln 

Sığınak 

KostiJmlerl 

Birinci t~rin !'"""'lf 

Sözün kısası 

Ve dahi hikfıyei hal ... 

l!. Ekrem Tala 

~ avlak kafa tasının üzerindeki v" 
~ rakende saç kümeleri, acemi tJ1 

' mekteb çocuğu elinden çıkmış kabatsS__..t 
lak bir Avrupa haritasını şöyle ~a;; 
meyal andırır.. çocukluğunda geçır , 
olduğu çiçek hastalığı çehresinin o~:ı, 
yacak yerlerizıJ dalamış, en büyük taııs
bini 'sağ gözünün kenarile burun dcli1' ' 
!erinin ts.m iltisak noktasında yap~~ 
çopur mu, çopur .. galiba ayağının tekı 
hafif aksıyordu. 

Memleketi Daday.. adı İbrahim. r.J ' 
kin kendi: Irbaham diye telfiffuz ederdlo 
O vaktin vaktine göre dört mecidiye 85 
lık ile babamın evine orta uşağı olal' 
girrrıişti. 

Orta uşaklığı, orta hizmetçiliği giı' 
herhangi bir ihtisası icab eden bir <JS,:; 
fe değildi. Bakkala, kasaba, öteye be~ 
ye kosmak, selamlık odalarını eüpür.rtl rf1I 
toz almak, seinmlığa gelen rrusafirle 
hizmetini görmek.. İbrahimin uhdesiD

1 

hep bu gibi işler düşüyordu. 
İlk defa kapılandığı için bittabi ace~ 

idi. Tavırlarındaki ve sözünde sohbe ' • tind0 ki l~übaliliği gidermek üzere ke!l 
disini rahmetli lalamın emrine verdilefı • Ayni. zamanda, konağın terbiye.c;ini, se 
nelerdenberi hizmet ede ede, almış bulıl" 
nan diğer ağalar da, sırası geldikçe ırb" 
hama nasihatte, telkinde ve ihtarda btl' 
lunuyorlardı. 

Anlaşılan, zavallı adam, her taraft~ 
yağan bu ihtarlardan ve bu telkinle! ' 
den sıkılıyor, ufacık zekası bu kadar ~ 
rışmalardan hem şaşınyor, hem de ili"" 

için jsyan ediyormuş. 

Nihayet, günün birinde, zavallıCl)ı 
babamın yolunu kesti.. 

- Beğfendi. Ben gidiyon gayrı. E111 ' 
ret, hisabımı gürüvisünler! 

1lA'"tJ ' Kendisinden. babam hoşnuddu. .ı.v~ 

tad hilmi ile sordu: 

- Neden, İbrahim? Ne var? Menı1l~ 
değil misin bu kapıdan? 

Adamcağız içini çekti: 

- Memnun olmasına, memnunum ~ 
me .. garışan çoh! Her işime gusur btıl 
yorl:ır. 

Hayır, ı., böyle 1eğlldlr. Böyle znmnnlarda 
hepimfs hükCımetin etrafında toplanmak, 
heplmiz mes'ul devlet maknınlnnnın mes'u
llyet ve sallhlJetıerinl takviye etmek meo
bu.rtyetindeyiz. Devle; e!lndekl vnsıtnları biz
den 1;Y1 kullanır n gene malik olduğu vası
talarla her şeyi bizden 1yt öğrenir ve bizden 
iyi ölçer. Şu halde bizim vazifemiz de onu 
takviye etıooltten fbaret kolay bir işe münha
sır kalır. Şefier, ~metler lçlıı ancak böyle 
zamanlar için şertlrler. Biz Şefimize karşı 

büyük bir ltımad duyarız. Onun, bu memle
ketin kılına blle 'IJ.ata getirmemek için sarf 
ettlği kafa Te irade emeğtnl tşkı\l etmemek 
en büyük TS.Zltemlzdlr Ne fantezi, ne de u
kıılfLlık zamanında değlll?:. Şu halde, sükftn, 
itidal, ithnad, dlslpll:ı vazifemizi tam ynp
mak b1z1m için her şeyden evvel gelen btr 

Karısı neler - Ne diyorlar? 

A l t ~ Efendisinin yumuşak hitabından ft' 
n B ıgor ı Arn bulan Irbaham birden coştu. Adeta bııJı' 

Şimdi Londrada bulunan eski Leh Cüm- .erikalılann mahud Ku-Kluks Klayn raraY.· 
cemiyetinin kukuletell elbiselerini andı - •· . ? . tıııı" 

dü ürül 1k1 
•- hurreısı Mareşal Pllsudskinin karısı madam r y . d k kul t 1• b b 1 - Ne dıvecekler. dedı. Yere ba , 

Tburlngt.a ilze.rtnde yere ş en ııı.. İ an enı m.o a u e e ı ve ız ız ı ah' .. ~ balım h' S v bıılı 
g1llz tayya.recJs1nin Alma.rllar tarafından e- Pil.sudSld, bir nglllz gazetecisine beyanat~ kostümler, aon harbin yarattığı yenilik- gun "" gove a, guna · aga df. 
&lr edlldlğini ve b1r esirler Itaınpına götü-. bulunarak dem~tlr kl: 1 d d" Bir ala vuku d &.. lb" ma, gunah! Sola bahma, gunah!. Sen 

er en ır. rm un a, ...,u e ı- . d ah f d"? 
rüldüğüni1 aJans haberlerinde okumuşsunuz- - cPolonyruun babasıı diye anılan Mare- i . rt . . kü ''cük b" gayrı: Beyle mı ur , a e en ı... _.1 

dur. Burada. iki nUotu. Alman sübaylarla. blr - 1e 1921 de Polonya tacı teklif edllml•, fn- sen zı sı ınıza ıgeçırıp ve çu ır z 11 I b h k't k"t i ııııY 
.. w- "' 1 h k til b b 1 ktin" mi di ava ı r a am, va ı va ı sen 

arada görüyorsunuz. kat kocam bu tevc1h1 redd1tm1't1. Kocam çok e are e e ız ız an çe ız Y • sı- h t 1 b"l 
~ kl d ~ l bir tt k b" a !l' anm, ı sen. demokrattı. İleride ne yapacaıtımı bllemlyo- 5 1na ar& a .. a em n sure e oşa- ı -

Nezaret altında tutuldugu rum. Londraya sırf kızlarımın batın için lirsiniz. Lonc?ra kadınları aynda ken - c. Chce11t ~altl 
gelmi§ bulunuyorum. Yoksa Varşovada kalır dilerlne zarafet temin eden bu kostüm- --···-···-...................... ._ ................ ,., 

limandan /caçf.ln gemi ve mutadderotıma boyun eğerdim. U.kln, terden bol ıbol ısmarlamaktadır. Terzi -

borç.tur. 
Saniyen, şu dnktkadıı blzl tehdld eden 

herhangi blr tehlike bulunmamalda beraber 
zıvanasından çıkmış olan bn dünyanın her 
hangi btr mlllete yarın ne gibi bir sürpriz 
get~i malOm değUd!r. O kadar maltım 

İngiltere ba.brlye nazırı Çörçll parlamento.. burada pek az knlacağım. Po•onyaya tekrnr ter fazla istek karşısında birçok sipnriş
da Alınan Kolombtı3 Kemlsl, Mekslkadn Veıa dönmek zamanının geleceğine imanım var. leri reddetmek mecburiyetinde kalmak-
Oruz Umauında nezaret altında bulunduğu- Hatb oonasında, kurmuş oldu~um kadın- tadırlar. 
nu lblldird1ii mada, Kemi anı bir surette 1'- lar oemJyetı pek büyük lşlar gördiı. Kızlnrım-
tım alarak, sa:bahuı a.lJ.Ca kD..ranlığında ~ la birlikte, orada bulundu~muz müddetçe 
mandan :ıtaçmıftır. uhdemize düşen vazifeleri yaptık. Kadın a. 

değildir kl bugtın ıtendis\ni en emin, en kuv- A /mangada garb 
vetll ve hatta. en bfiyüit hisseden bir mem-
leket, yann herhangi bir hftdlsenln teslrtle cephesi dersleri 
pek büyük tehlikelere maruz kalablllr. Böyle 
zamanlarda en ktıçfik bir hAdtsenln en bU- Almanyada Hanno7eı- tehrintn vallst, bU
yük te.sirlcr vermesi ve Akıbetler do~urması tfiı~elcteblerde birer p.rb cephesi harlta
mtımkündür. sının bulunmasını, ve harbin 1nk1şaflanna 
şu halde, bizim, vazıtelenml:r.den blrl de dalr konferanslar nrllmeslni emretmiştir. 

zaınıroan bir çoğu ı.stasyonlarrln çalıştıkln

nnda.n Alman bombalarllc öldüler. N1hayet, 
günün birinde Varsovayı terketmemlz emro
lundu. Yolda otomoblllml~ birçok kereler 
nınklnell tüfek ate4ine ve bombalara maruz 
taldı. Her tayyare hlicumunda hendeklerde 
aaklo..ndık. Rusyanın da harekete geçU{Uni 
habe ral~ca da LltvanyR. t.'lrlklle İnglltereye 
geldik. 

Size Mareşalln b.lt kehAnetlnl anlatayım: 
Sabık Avusturya başvekill Doltuss"ün kat

linden sonra, kocam: 

- İşler tchllkell bir mahiyet arzedlyor. 
Kabak Polonyanın başında patJıyacnk gibi 

72 A iman tayyaresi 
düşüren hava mareşalı 

1914 te •blr numralı pllob diye anılan ve 
t.ek başına 72 Alman t9yyares1 dlllürmüş o 
lan Kanadalı fahı1 hava mareşall Bl40p Ka 
nada hava kunetıerine iltihak etmlfttr. 

-
-

Amerikadaki ka 'b hastalar l 
Blr~lk Amerika Cilmhurlyetl dahllind 

kalb hastalıklarından muztarlb lıulunanların 
.sayısı beş milyon radde.sinde tehalüf eyle 

e 

-
mektedlr. 

ispanyada 80.000 kör var ! 

mıın müdafaamısı manen o1dn~ kadar herkesQe Dmilhal " atide esıWarı te4kll et.
maddeten de kuv"Tetlendlrmektir. Bu u~urda meğe !Ayılt unsurlandır. Okuyucularım, bu 
gerek devlet ve gerek millet bakımlanndan aatırlan sadece okuyup ıdoğrulı> deme!tle 
mll11 müdafaayı talmye edecek her türlü fe- ikt.ıfa etmemelidirler; belki de d<>~ru bula..
dakA.rlıkla.ra katlanmnk vazifemizdir. Hüktı- cakların<la.n emin oldu~um bıt sözleri oku. 
metten yegA.ne l.!tlyeceğimlz şey bu olmalı- yucularım birblrlne mütemadiyen tekrarla
dır ve bu yolda hükQmet te bizden ne isterse mayı ve iblrbirlerlne bu ruhta telkinler yap-
onu yapmaya koşmalıyJz. Her şeyden evvel mayı vazife saymalıdırlar. ıörünilyor .. nmnn ayağımızı tetik nltılım" Yeryüzünde en fazla törü olan memJeke 
mını mUdiı.faa, her şeyden evvel onu kuT- _ il / fD demiş ve bu kanaatini birçok kereler tek:-sr İspanyadır. İspanyadn bulunan AmAların sa 

t 
-

vetıendtnnek ~ onun 1çln her fedakArlığı l/K..uhltl:i.n u.Jie9en etmiştir. yl.'n 80.000 olnrak tahmin edilmektedir. 
ita.bul etmek... İşte, iklncl -vazifemiz de bu- ~;;;;;;;;;;::;;:;;::;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;;~;;;;;;;;:;;::;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:::::;;::::::;;:;::::;;:;;;;::::::::::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;;;:;;;:;;:;;;:::::;::=~ 
dur. \ 

'ftçüncü vazifemiz de çalı.şmaktır. Herkes, 
kendi 1ş1 sa1ıa.ınnda ne kadar çok ve dlk
kntll çalışır.sa bundan hem şahsan kendlsl 
istifade edebilir, ~m deı bu çalışma memle
kete ya doğrudan do~ya., ynhud d:ı dola
yısile yeni blr kunet UAve eder. Bunun için, 
pollt1kayı şöyle -veyn bÖJ'le yapmnk vuırest
nl hilkfunete bırakıp, hepimiz, kendi sah:ı

mızda milsbet eser vllcud'l getiren bir gay. 
ret sarfı 1le lktlfa edeeeğlz. 

* Ara.da sırada bu fikirleri söylüyorum. Bu-
gün bu satırları da mevıusuzluktan dolayı 

tekrarlamıyorum. V!Lt9.nda.ş sıtn.Ule bir tel
tın 'V&ZifemJ yap110rum. benlm vazlfelerunln 
b1r1 ve belki en mflhhnnıı de budur. Bu saz. 
ler, Türkiyeyi selA.rnote çıkarak ve hatta. lyl 
bil ~aıe götürecek olnn mııır bir şuurun 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Belediyenin İktısad Müdürlilvü bazt eğlence yerlerinde 

bir inceleme yapmış v~ görmüş ki hükilmetin bu yerleri pa
halılıktan kurtarmak için vergilerinde yapmış olduğu yüz
de 18 tenzilAt müesseselerin tarifelerine o nisbette tesir 
yapmış olmaktan çok uzaktır. 

Belediyenin İktısad Müdürlüğü bu müşahedesi üzerine 
teşebbüs yapacakmış, muvaffak olmasını temenni edelim. 
Fakat mesele yalnız bundan mı ibaret? 

HükOmet halkm istediği kadar denize girebilmesi için 
plajlardan vergiyi tamtmıen kaldırdı, fakat biz bu yıl plAja 

tıpkı evvelki seneler kadar para verdik. Bazılannda ile ta
rifenin inadına artırılmış olduğunu gördük. 

Hükumet halkı kuvvetli içkiden kurtarmak için bira fi
atını yarı yarıya indirdi. Fakat bizim gazinoya verdiğimiz 

para eskisine çok yakındır. Üstelik bira kadehleri küçül -
dükçe küçülmek yolunu tutmuştur. Bu gidişle yakında kah
ve fincanı derecesine inecektir. Şu halde: 

- Mademki hükUmetin kasasından çıkan para hallen 
diinmiyerek müessese sahihlerinin ceblerine akmaktadır, 

vergiyi indirmiyelim, diyenlere hak vermek icab edecektir. 

f STER I NAN, i STER INANMAI 
' 

Sığınakl rın inşasına 
yakında başlanacak 
Ankara 12 (Hususi) - Büyük şclıitı 

lerimizde inşa olunacak sığınaklara ' 
projeler alakadar makamlarca tetki1' ~ 
dilmektedir. Tesbit edilecek tiplere go 
re yakında inşaata başlanacaktır ~ . 
························································· 
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Sayfa ~ 

Polonyada Sovyetler İsviçre muhtemel bir 
Polonyalılarla Alman hUcumuna karşı 

PPaıısıa vizm_ ve lı.:_r ···y;~i··;·~·ih····~·kiif i~~i"""'\ Mos~v~~r(~~~yo~!~ ajansın - h~p~!~'~!~~~~· ~~~' h!!'~ 
a dan: meti Alınan kuvvetlerinin İsviçre hu -

llcerlll.an1zlll. ==.·: danR:oma 12 (A.A.) - Royter ajansın- Garbi Beyaz Rusyada Bialowieza or - dudlarına muhtemel bir hücumuna kar-
manında Sovyet müfrezeleri ile Polonya- şı icab eden tedbirlerini almış bulunu -

F Öğrenildiğine göre İtalyanın yeni. lı zabit ve neferler arasında mü.sademe- yor. İsviçre .ordusu bugün biltün kuv -
ransı tb İ J.ondra sefiri Bastianini, bugün Lond- ı ler devam etmektedir. Sovyetlerın hare- vetforini silah altında bulundurmakta -

l ma uatının d•kk t t 1 1 i rnya harekc>t c>tmiştir. . • katına tayyarelerde müzaheret edi~.or.: dır: Bu hususta büyük bir ketumi~et gbs 
Pa"'-, 

12 
(.t. a> - B 1 a e şayan mu a ea arı Mumaileyh, bir muhtırayı hamil ~ Çok sıklık olan bu orman,,pe~ buyuk- t~~ılm~kle. ~eraber bvu kuvvetlerın ~ltı 

• ., ~ bulunmaktadır. Bu muhtıra, İtalya - : tür. Ve bazı kısımlarına henuz ınsan a - yuz bın kişıye vardıgı ve bunların gun-
alriert: u &abahkt gazete tef- tarafından llıdaa edilen 7az\:;retın Almanya- nın sulh tekliflerini ve beynelmilel ~ yağı basmamıştır. Göring, birçok defa - I?k masrafla~ın~~ beş mil.yon franga b~-

Daıad:yenın -.... ...... d bir konfor nsın içtimaa daveti nok - :. lar bu ormana gelerek Vaşak avlamıştır. lıP, oldujtu bıldırılmektedır. Sınai tedbır tıetı .... .... .. ._. a v Yl endişeye düşürdüğünft blldlrlyor vt diyor ı d ı b ı 
e ... e dertn bir akü e Yabancı memıe.. ki: t~i nazarlarını ihtiva etmektedir. i er e a ınmış u unuyor. 

l1a matbuatının bugün,_h11lsı1 eden nutku Pa- · I Al ı 13 b·n Ordu için çalışan Alman İsviçresindc-
zu 1.e.şkU etmekle ber-. tef&ratına da mey. Cermen - Rua blllnçosunda açıt, Alman ........................................................... man arın 1 ki bütün fabrikalar Fransız İsviçresine 
Panceıınanızın aber, paıwavızm. millet! de dahil olduğu halde blltftn gözlere Garp bephesı·nde naklc>tmeleri için emir almışlardır. İsviç-
lere Yer venne~ilesi de ıntıhlm maka!~ a.şikaroır. Panoennanlzmln asırlardanbni tonluk b·ır vapuru re efkarı umumiyesi muhtemel bir Al -
~aro ill1Jetesı r. Baltık kıyılannda t§gal etmekte oldu~ mev- 1 man hücumuna karşı memleketi müda -
Bugün Pok> dl1or ti: kiln on be§ günde yıkılmıı.sı, Baltık memle- Almanların taarruz arı d d·ıd· faa hususunda müttehiddir. Halkın iaşe-~bed işgaı et.ını~Yoalanyı kAluvvete müracaa•. ede- k tı musa ere e 1 1 si !l"eselesi de muntazam seyrini takib ~ · e erlndeld bu llerl unsurlann birdenbire ve 
e.mtı imha 1 ln ınanYll ile Rlga mua- Ü kU IUldU etmektedir. Yiyecek ve içecek maddele-

llllo olan Rtıaya çLe bu lstilldan istifade et. tamamen ter~. Hltlerl.1 dellletlle p s r Londra, 12 (A.A.) - Presse Associatlon rinin herkese avni miktarda ve munta -
ftnın h~ hlertn Akıbetin\ kendile- zahmets12 V<e tehllk891• bir surette eld' edl- blldlr!yor: Almanların 13.615 tonluk Cap. zaman satılması için hazırlanan gıda 
da PoI<>nYaaız ~ idd.la.cı•ndalar. Avrupa- len Sovyet kazançlarının uametl... İşte her Paris 12 (A.A.) - 12 Teşrinievvel a-'k- norte vapuru Pemambuktan gelirken, cenub kartları bu ay içinde halka tevzi edile -
tıahanw etnıet clnın teesısos edebilecelinl halde P'ülırerin ıpresttJim arttırmıyacak olan şa.m tebliği: . Atlası den1zlnde esir edilmiştir. cek . ve gelecek aydan itibaren bu kart -
dalaca blr h ayetten de kuvvetli b Her iki taraftan pusular ve keşıf kol - larda tesbit edilen miktar dahilinde her-

1\ua ~::ır· ' u. vaz!yeUn tablosu budur. ları. b .. kil • ·ı· B k·ı· • kes i'1tiyacını temin edecektir. Şimdiye 
Pettt JournaJcıe ~ Of!rnıen emperyaJizmt Petlt Parlsien guetıemnde Luı:ien Bour- İleri unsurlarımız bilhassa Sar ru n ıngı iZ aşve ı ının kadar yiyecek ve içecek maddelerinden 
la 5evkedlyor· errartı 111 ıatırları yazma- rtıea da ayni neUce~ varıyor ve Hltlerl:ı cenub mıntakasında faaliyette bulun - bir kısmının satışı serbest bırakılmıştı. 

Rua ern~a11zm1 Bovyetlerle iş arkada.şlltt'll gittikçe daha muştur. . . 1 a söyledıgw i nutuk A ., b k 
hı1le llltlfteret §U ::,ın Cermen emperyaııa- pahalı ödemekte oldufunu kaydedere\: dlyor Patis 12 (A.A.) - 12 Teşrınıevve s - merı ay~ a ır 
doYrnanı.azııt ktası ~vcuddur: Ezen ti: bah tebliği: . . b (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu · İlk hatlar unsurlarının faalıyetı, u . - •h d• t.ını>eryaıl?Jnler a it Şimdi Lttvanyalılann, St.'llln tarafından gece Mozel ile Ren arasında hududun leceğini ve fırtınayı teskm edecek ve mu 1 rac e 1 voruz ııa"1a ve bllhusa nca Baltı~. İskancJi. korundukları Jçin kendilerini san lokmaya · ukeielere yol açacak esaslı şartları ku- J 
ne izı.k1'af AA-blll 1 Balkan devletleri aleyhi- muhtelif kısımlarına sirayet etmiştır. 

1 C vue r er. kadar yutacat olan Alman komtulanndan Alman tebliği rabile::eğini z
1
annediyorduk.l . Hopa 12 (A.A.) _ Dün limanımızdan 

ermen • Ruı h"ll tortuları yoktur. St'&lin Hltıeri taklld et- . B"' .. k Alman u _ Po onya mese esı harel~et eden Cümhuriyet vapuru Ame -
AUbe ga~~ndiı ~rge: B7:aC::. Stalin mekle beraber, küçük devletler! do.sUuk per- B~[1~n 12 <.~.A/ brğ ~~'llor· şunu hatırlatayım ki, bu muharebe sıra- rik-aya gönderilmek üere Kuvarshan ba-

;-----::~::::::...:.:::~d~esl:!!.!a~ıt~ın~d~a~id~a~resi~~ne~al~m~a.ıt~t~a~d~ır. mu arar~a .ı de ı e ~y zi · Polonyada sında, Alman baş~klll Polony!\ meselesi kır madeninin üç aylık istihsalatı olan 

A • k . Şakrk cl:!kpt 1csı~ e B mger Ju.i mecrasıııa halledilir edilmez, Almany:\ He İngiltere a- 480 ton külçe bakır yüklenmiştir. merl a F• ıa 'd• • • bırço no a ar a u n rıuıındald münasebatı tnk~af etttrıne!ı:: arzu- Kuvarshan niadeninin muntazam fa-

' in n ıya için varıhnştır. h . d d . kıtaatının ve aunu izhar eylemt.ş ve in~ilte:-e hükümetı de aliveti ve Murgul madeninin de inşasına 

lVI 
Garb cep esın e. evrı?"e ti buna verdl.ğt cevabda, meıkftr arzuya ancak başla.,m~ olması keyfiyeti muhitimiz -

O Sko d t bata.ryalarını~ .~fıf :faaliy~b 'cephesinde iller adUA.ne bir tarzda halledildltl takdirde de büyük iktısadi varlık yarattığına şüp Va a eşebbl•ı• ste bulundu Şunal dem~ · e 'V~il;rali eti iştirak eyllyeblleceğlnl blldirmlştl. Şunu e- he yoktur. Mıntakamızda yeni iki mühim 
bav~.:uvv~tlerının h; d:ki ~ir 'çarpış- hemmiyeUe kaydettik ki. zor!~ ya.pılııeat bir bakır cevheri daha keşfedildiğine göıe, 

Lu sem durgb. ceFrnu un tayyaresi düşü- tarzı tesviye bizi Polonyayıı olan taahhüdle- Çoruh mıntakası bakırili halini alınış -
(Ba.,.A -ı 1 ma esnasın a ır ansız rlm.1zl zaruri olarak lfay:ı sevkedecekttr vt tır t ~-.-.. ı inci sa f d 1 .rül ·· tü · 

Ik celsede S 1 a "' Vaşlngtonun lyl malümat almakla maruf m:ış r. . muercıen Polonya ile doğrudan doQruya :nü.. 
ıur. talin de hazır bulunmui- olan mehatUi, l'lnlandJyanın Rusyaya karşı Cephede faalıyet artb zakerelere girtşme8lnl ric:ı ettlk. Böyle oir Al 1 p r 

Fiııilııdi . . mümkün olan her türlü f~ak!rlıtlan yapıı- Paris 12 (A.A.) - Alman kuvvetleri- müzalrereye girişmek hıısusunda Polonya man arın o onya . 
ya Hancıye Nazırının catını, ancak Estonya, Lltvanya ve Letonya nin faaliyeti şimdi Rhin ile Moselle arn- hilkfimetl daha evvelden hUsnünlyetlnl IÖil- h b• d k• • fi 

heyanab :~de ileri ıttmiyecoğioi beyan et- sında bütün cepheyi kaplamıştı~. Bu .m~ term1ştl. ar ın e 1 Z ~ yıa arı 
So Londra 12 (Hu • . • . . ted!rler. takP.daki ufak taarrurzlar yer~e .. şım~ı " Gayretler akim kaldı ,, 
~bt tnüzakereı:~~ b rınlandıy: - Litvanya beydi Moskovadan döndü hücumlar yapılmaktadır. ~n. buyu\ hu- Herkesin blldlği gibl İngl!terl! hük(lmetl Paris 12 (A.A.) - Zuich Arbeiterzei -
lA.nd· etile bugün be a~at aş :ması mu. - Kaunas, 12 <A.A.) - Bu sabah Mo.skovn- cum Moselle'nin .şark sahilını çevre ıyım tarafından harbln ve' kuvvete müracaatın tun~. Alınanların Pol-Onyada uğradıklan 
tin h'Ya hariciye na Y Et~ u~unan Fin da.n donen Lltvanya murahhas heyeti halk yayladaki Fransız karako~una karşı vu- önüne geçlbnesl lçln yapılan bütün gayret- zayiatın 91 bin maktül ile 85 bin yaralı
nı en~ hiçbir taı!~~ ~ f' ovJ~le - tarafından pek ha.ra.retU surette nı'.,ııan- ku bulmuş, topçu hareketıle kuş:tma b~- 1er akim kalmıştır. Üeçen Ağustosta Amerl- ya haliğ bulunduğun': yazmakta ve. bu 
trı.ıyve nıuzakerelerin .. ~ .. rıruna ı laıı- mıştır. teşler! yapılmıştır. Fakat, harek t, ır ka Rels1cümhuru HJtıere müracaat ederek rakamların Alman mudafaa nezaretı ta-

n~~atını Ütnid ettiğ~~ş ~ 1 er .d~ur - Tasdiki yarın 19in beklenen Sovyet - Lit- tek esir bile alamıyan muh.asım ~arafın ATI"Upada harbin patlamaması !çln Polonya rafından tesbit edilmiş olan rakam oldu-
hthf.rıer taraftan teeyyüd :t::ı1:1~ştır. vanya muahedeaı lle, Lltvanya, yalnız Vllno ağ.ır. zayiatı ve tam hez.imetıle netıcelen- 1lAI !htilAfia.rını musllha.ne yollarla hallet- ğunu illve etmektedir. 
dud ere RÖre Sov etler F' • ~ e?- bazı tehrtni değil, 57 ttıçtıt şehrl, birkaç yüz ta- mıştir. . . meslnl rica eylemişti. Ayni zamanda., Belçlka Bu gııızete, 190 Alınan tankının tahrib 
Ier uncıa tahşidata ydeva~ ınlandıya. hu aabayı, 220 mll demiryolunu ve t25 mil mu- Cephenin diğer k'5ırnlarıncla hü~un:- kralı Holanda krallçesi. Papa ve Mıwo~Jnl edilmiş ve 361 tankın da hasara uğrabl -
~ .. etmektedır - rabbaı ormanı muhtevi bütün Vllno arazisi- !ardan başka, keşif kollarının faaliyetı, tav~utıa.rını teklif ettiler. Fatat btıtDn mış olduğunu yazmakta ve nettc:e olarak 

llnd~!Nn 21 Sovyet ta ar . ni almaktadır. ltopcu yıpratma endahtları olmuştur. F~- bunlar da akim kaldı. Bugiln qıkı\rdır kl, Almanların 421 tayyare kaybetmış olduk· 
duıt{"a hududlan ü!e~n~ fılosunun FL"l Nazı memurları buradaki Alman alleler!nt kat Fransız topç.usu da boş du~m~yıp ı - Bltler 

0 
zamanlar Polonvay;\ kartı harbct- !arını ilive eyJemektedir. 

arı haber verilınekte .e uçmuş ol - d<>laş&raJt, en geç gelecek hatta Lttn.nyayı leri hatlar tarafından taleb edıl~ıkçe a- meyi kararla.,tıI'?IUftı ve tngnterc ile an~n§- • ... • 
Aıne 'k dır. terketnıelerini sıkı sıkı tembih etmektedirler.! teşler yapmaktadır. Faaliyet, Wısse~ - mat hususundaki arzusu n:- tadar aamlml Ukranya mıllı şefi en 

Lo n anın tetebhllıO Diğer taraftan, Lttvanyadatl Polonya elçl- burg çıkıntısına ve ~in mecrasına J(a- olursa olsun bu arzusu onu komtuauna ta- Al d 
diierndra 12 (Hususi) _ Finla . . si Charwat, bu hatta, Londraya mi\tevtıcci- dar bütün cephe üz~rınde c.ere~a?. et: amızu tehir ettirecek derecede tuvveUt ol- manya a 
"elte Skandinav memleketle . !1dıya ile hen Kaunasdan hareket edecektir. mekle beraber, heyetı umumıyesı ıtıban- ma.mıştı. göz hapsine alındılar 
lı{ k Yaptbctan mür nnın Ruz - L•t · k S t le fasılalıdır. 1 E lülde Hitler Poldnya hududlarına te-
~ 'l\7adaki Amerikaacaa~ . neticasinde, 

1 vanyayı gırece. ovye Hava vaziyeti ve gayrimüsaid bulut- ca~n/eıtı ~ bu memleketi lsttll eyledl. at- Zurlh 12 (A.A.l - B~rllnden verilen ma -
Un aldığı talimata tevf~efırı Va~.ington - kuvvetlen lar tnyyare faaliyetini. azaltmış ve bu - lAh kuvvetlle Polonya mll14'tinin ve ordusu- lQmata göre, uzun senelerdenbetl mnıtec1 
h\~A saraYına giderek M klan, bugun Krem Kaunas, 12 CA.A.l - Haber verildiğlne gö- gün hiçbir Alman keşıf tayyaresi hav&- .. n mukavemettnl kırdı. Polonya şehirleri Te olarak Alm.anyada bulunmaktıı olan Skoro -
~ Ve hük' 

0 
otofu z.ı' 8o l n.. hal~ lski ile Ukr illi h k t.1 l lld r ey-} . O.metinin b' . Yaret et- re, vyet kıtaatl, Kelme, Wllta, Wl.9chk ve !anmamıştır. töylerl bombardıman edlldl, Polonya .. ı pad anya m are e n n e -

~~ir. ır :nıeaaJını tevdi Kaldoh1adoı14 nahiyelerini işgal edecektir. Dün bir tayyare Fransız safları üzeri- öldürilldü lerl polla tarafından göz hapsine alınmlJlar. 
cf.a aıınrton hüktlmett Bu kıt'alann cem'an 30.000 tlflye halli ola- ne düı,ürülmüştür. Birkaç Fraruıız ta:r - · lrl'fl ri dır. 
ne' ~Ol\ryetlerin Finlfııın.rı:ı.1!- bu me~jın - cağı söylenmektedir. yaresi. sükunetten bili~~fade fislerıne Hitlerin te ı e 
ınt\n Y~~ edeceklert v ryik~ın istıklali- Sovyet kıt'alan Eatonyada dönmüşler ve bir takım dokuma~ fotoğ- Hltıer, ceblr ve şiddet knllanmat yolun-
'-- !lSe.,.tına h,.,_ e ı nı-1 k t' fl t' · ı d' Düşmanın mutearrız (D 8 ı ı n•fada) &ette bul -ı ıetir k ":'" e e ın nerelere yerlt"tecekler ? ra ar ge ırmış er ır. . eY!UJn ne ., 
kın"n urunıyacakları .ece bır hare - . va'Ziyt'ti ve fena hava dolayısile Fransız 

Estonyadaki Alman 
ekalliyetinin nakli 

meselesi 
V~ ıı~tadır. Ütnidi izhar 0 _ Tallln, 12 (A.A.) ..!.. Sovyetleıle Estonyalı.. kıt'alan müdafaa vaziyetinde beklemek-

rupaJa~ron ~üktlıneti, So lar arasında aktedllmlş olan mütemmim bir tedirler. 
han~i b vazıyeti vahiml vyetlerin Av _ ltilltname, Oeael ~ Dagoe adalan lle garb Fransız ileri karakollannın Sar mın -
de tern ir .hareketten i .eştirecek her _ aahill üzerindeki arazı parçası da dahll ol- tak;ısına doğru sürüldüklerine dair ya -

Anıe~~nı eyJerniştir. çtınab etmelerini mak tıze.re dl.ter muhtellf merkezlerde Rov- hancı memleketlerde işae edilen haberler 
btıstin ka tarafından yet kıtaatının ne suretle tem edileceğini tes- kat'i surette tekzib edilmektedir. 
lnaks • Skandinav ın Yapılan bu teşe'b- bi~ etmektedir. 
~b~la Moskova ern~eketlerinin ayni rnıa.rname, bundan başka TalUnln Ct"nu- Trab..,,onda bazı 
edllrn t.!~e~ hiçbif al~ezdınde yapacakları bunda ild tayyare meydanı lnp. edileceğini 

e~'-eQtr. ası olrnadığı tasrih derpış etmektedir. Eı1'rri "U ha.•lı 
Fl• ... , d" Moskova, 12 CA.A.) - Urbaya, Mo.skovadan 

11.1 n l da Trabzon, 12 (A.A.> - Dört gijndenberl fa. 
~ Ya Taziyet ayrılmıftır. sılalı yağan yağmur dün akşam siddP.tinl 

li lrolanJdatn 12 (A.A.) _ H f ZVt>stivanın ma1'-alesi arttırmış, bu arada fındık büyüklilfünde do-
Jıet \7e in~ gazetesi FinlA d' etvolk isim- MoskoTa, 12 (A.A.) - cTass ajansı bildiri- lu düo:müstür. Şehrin münhat yerlerinde sel
lr.ayd('ttnek: zarn içinde ted~· ?ada, süku - :ror.. ıer hA.sıl olmuş, bazı evleri de su basmıştır. 

lreisink·~lr. ır er alındığını İzvestıya gazetesi Lltvany:ı ile aktedllen insanca zayiat yoktur. 
De hav dı e, evlerin d Pakt rnunasebetlle şu satırları ya"mak~adır: 
~t1' • afi toplar amıarı üstü - B ~ mı~ 
.._.._

1
u Sln'at e"Yasıı Yerleştirilıniş, kıy _ ugun Sovyetler Birliğinin dış po a 

~ e ı .. ve l tedbirlen sistemine QOk mfihlm bir haltta ill-tlıı ın n Yerlere a tın ihtiyatlar 
n,,,,fpf Şurası 
Milf'delumumillğl .a... ~~uk tedbirler, vna~k1• led.ilmişlerdir. Bu~' ve edilmiş bulunuyor. BorJctıer Blrliğl bn 

~ ''" .. y t sist.em 'Vasıtulle Avrupamn doğusunda sa~-
terrnektd~r vahim telakk~n, ~inlandiya- lanı bir barış te.sım lçln ıc:ıb eden şartları e- Ankara 12 (Hususi) - Devlet Şurası 

:8 edır. edıldiğini gös ~rjlk ve faal blr aurett.e tesis eylemektedir. Miiddeiumumilii?ine ~inlerden Rıza 
~ ~ Razete Llt Go"k!;U tayin edilmistir. ~{i~ .' Yazısını şöyI . vanya ile Vllnonun terki ve 'karşılıklı var- - , 
Zllencvt ;tziYet, herşeyin e~tiriyor: dım hakkındaki pakt imıııı edıımlşttr. Biiyük Norveç ve Danimarka elçileri Sovyet harlrt
l't1ot.. ~hürüne giivenild"ğ' ':rikanın SQayaUst devletin politikası ve onun küçült ye nazırına blrer mesaj tevdi ederek, .P'inlan

ı ını göste- ınnıetıerln 1sttk1All için ovnadı~ı emin mt\- diya il~ 'Yapılan müzakerelerin bu memleke-
ti Aınerikanın • • dafl rolü bu paktta en be!I~ tradesini bul- tın Jst.lklül ve bitaraflığını lhlül edecek ma-

... ~~ort, 12 ( varıyeti '>'laktadır. hiyette olmamasını temenni etml§lerdir. 
~ .. fUJ, RIJ3ya ~İA.) - Vıı-41ngtonun n .... va Fin1ı"dlvadan nele1" Utfvecek 

19
1

4 
bududları 

~'il etnı e Finlandl resını S 
~lerı eıtte olan lll YEl arasında ce- .. tokholm 12 (A.A.) - Matbuatın al- . . ) S f berlik ve 
~lollıa.t tetkik ~tikte uzo:ıkereıerc nıutealllk dığı haberlere göre. Rusya Finlandiya- .. ~~lsınkih' 1

1
2 .<At\ıli - i ~~~ün Finlan-

~ •aha.sındak n s..ınra Aın"rikanın d3 n !:U mutalcbatta bulunacaktır. b~yuk şe ır erın a yes 
~ a ... _ •UlhU nıu~a~uruıunıı Baitı~ mın- l - Kronştad civarındaki küçük ada- dıycıdbea devlamd eğtmekt~dir. Alman hükCı -tJ't b--..de 0ı .. u3 azil lçl;ı ı tı-n 1 larıl'\ terki Ha r a ın ı ına gore, .. 
~: • lr JU sunu bf' uıı.. Pt.. • · B r d k. F. lindiya elçısıne ver-ı;.:~arı.~lllbadan al Yan etınektecUrier 2 - Bir karşılıklı yardım paktı teati- n:e~ı, . er ın de 1

8 
ın t R 

1914 
hu 

:-r.ı~ .... ~ar-- ınau maıumat .. · si di~ı bır nota a r;yvye usyanın . 
~~t et..ıe~-ha~ Te İsve~. aynl :u grıt:-tee . 3 - Bir ekonomik pakt teatisi ducUarını meşru olarak istiyebileceğıni 
Cla ~~ ~· ıtrdır M re ' b'ld. · t · her~ Y&fingto · aanıanh bu m 4 - Finlandiyada yerleşmiş Almanla- ı ırmış ır. 

Ebedi Şe/ill 
Manevi huzurunda Tallln, 12 (A.A.l - Alman ekalllyetlnin 

mübadelesi etrafındaki Almanya - Jkt.onya 
Ankara, 12 CA.A.) - Harb vaziyeti dol&Jl- görüşmelerinde ekonomik meseleler tı.rin

ııtle Fransadan dönen talebelerlmhıden bJr de etddt güçlükler çıkmıştır. Bu hwıuata he.. 
sruP bugün saat 17 de Atati.\rkijn Etnoğraf- nüz herhangi blr anlaşmaya varılmamış ve 
ya mü?.eSlndekl muvakkat kabrini ziyaret e- Almanları götürmek ü1..?re Tallln ltmanma 
derek blr çelenk koymuşlar ve Ebedi Şeftn gelen vapurların hlç biri.si Almanyaya bare-
manevi huzurunda tazimle dllmJşlerdJr. ket etmemlştlr. .................................................................................................................. .._ .. __ 

Sabahtan Sabaha 

Biz 
Bir davad:ı şahld olmak inanı tedlr~n eder. işini pcünü bırakıp ıesadtfen 

seyircisi olduğu bir · hidl."enln mabakemeslnde hafızasını knrcal:ınıak, bhlerl De 
'Vicdanı ne mücadele etme .. süluln " huz:ura alışmış insanı munarib eder. 

Dünya hadiseleri karşısmdakl qsfyetimla budur . 
Şarktan ıarbıı, ıarbda.n şarka dotru Avrapada ıeniş mr.d Te cezirler bqta -

mıştll'. orta Avrııp:ı bir :dft kasam wlbl fıkır fıkır kaynıyur. Baltık k17darında 

kanlı kaT1talarla bitebDectK tehlikeli U.. verişler yapılıyor. Ayni 
alı• ...erişin Orta Avrupa.da 'le Tıma kıyılarında bqlaması ihtimali bu mıntaka -
ıarda küçük devletleri birbirinin kucafına atm .. ıörüniıyor. 

6'ar- ite l1I( bir t-~~k! senrıerı. bu ;m- rın t:ıhlivesf. Binaenaleyh ga2eteler artık ~lmanya-
arı.ı Qclı h(i~ ..._ool\ste bul ab. lav N D . k nın muhtemel yardımından değıl, Skan-ı ~ tneUerıncı~n b! unuıac~ına eç, oneç ye anımar anın dinavya memleketlerinin müzaheretin -0lduklarıııı aöyle~J.ı~a nıah'- Sovyetler nezdınde teıebbOıleri den ve Amerikanın sempatisinden bah -

dk. Londra, 12 <Baawıl> - Mo.stondatl ineç, seylemektedir. 

Berlinde .\fajinoyu kı, basmadan enel aşmak fikri "ölüme hücum• kumanda -
sile ifade edillyur. Şim:ıl denizi ln.vı::ınnda, Dolanda ve Belçik,, Jibi küçükler iN 
tebllkeli med 11e cezi.nl" silinip süpürillmek telıllkesine karşı mukavemete ba•ırl:a -
nıyort.r." Dan mühlmıtir Te ıörüntlşe ıöre uıun sürecek ve celsmer pek beye -
canlı olacaktır. İ:ite biıı: bu duanın ııeyirci&ıyb. Harbetmeslnl ve kaznnrnasım bU • 
ditfmlz için ıdnlrlerimize iıikimfs. Cofr;di vulyetimiz:de ubiatin ezelden hazırla

dıtı l\lajino\ar v-ırdrr. \"e bunların arkasında blnblr Majinnya. bedet yekpare blT 
Türk milleti ve bıı kütlenin başında metin, tedbirli bir harb ve sııth kabramam 
mevcuddur. Geçf!n, geçmm muhtem~ı. hatti mukadder olan badiselerin Phemml
yetlni müdrikiz. Bu ıhadiseJerin a'ıd ve menlt bir çarpışnıadan ibaret olmadıtıru 
da takdir ediyoruz. Fakat biıtiln bu tehlikeler bizi teliş ve bey~ana detU, ancak 
daha ziyade btrle,mlye 'ff' dah." ~k kunetlenmlye sevkedebi1lr. En büyütllndtn 
en küçütüne kadar Türk mıJletlnin dünya hidlseldrl karşwmlakl rorfl1il .. duJlq11 
budur Te bu g-öriiş v"' duyu' blrlilf Atamızın mabddes emanetini her tebllke19 
kartı mlibafau edecek tadar uametlidlr, ' 



4 8ayfa SON POSTA Birincit~ 

( Sehir llaberleri ) J Hidiseler Karşısında f , 

Köprünün parke e~ , 
"Aşiyan,, belediye 

tarafından 
s tın ahnacak 

M:iihim bir Avrupadan' 
di • ..... eraklı geldi, karşımdaki lskem - - Desene herşcy olmuş bitıni?' 

ihtilas ha 5881 do .. nen talebelerin .lıf& leye oturdu. Masamın üzeri.n- gör, beni de iş~al etn:ı~! . ..:AiP 
de duran gazeteyi çekti. Sayfaları çevır- - Hele okuyup .bıtireyun, 8--

tahkik ediliyor vaziyetleri dl:_ Bak bak bak bak! rü~i:~ etti: 
Bir ihtilas hadisesi etrafında müddei- Pencerden dışarı baktım: cBfr müddet sonra yağmur 

Rumelihisanndaki Aşiyanın Amerikan umumilikçe yapılmakta olan tahkikat Harb vaziyeti dolayısile Avrupada _ Birşey mi geçiyordu? ziftler kabarmış, tahta parkeler 
Kollej müdürlüğü tarafından satıh alın- gittikçe ehemmiyet keSbetmektedir. tahsillerini yarıda bırakarak mcmleke - _Yok canım buraya bak. ve köprünün zemini bozulmuştur' 
mak istendiği, halbuki bu binanın Tev - Eminönü Malmüdürlüğü muhasebe te d~nen ta.lebeler ü3iversitedeki müte - _ Nereye? Meraklı giilmeğe ~lamıştı: 
fik Fikret müzesi haline konması için mutc>medi Kazım, bir müddet evvel ih - şekkil ~omısyona ~uracaa:e ~evam et - _ Gazeteye! _ Ne gülüyorsun? -~tıl 
şehir adına alınması icab edeceği yazıl - tiliıs suçundan adliyeye verilmiş ve müd mektcdırler. Ma.~nf Vekaleti. Alman.ya _ Gazetede ne var? _Sen de benim neye güldu~..-
~. Bu hususta İstanbul Vali ve ~ele· deiumumilik, suçluyu sorgu hakimliği - v~ ~an~dan donen t~lebe.lenn. 15 B~ - _ Okumadın mı? tak ettin? 
diye Reisi Lutfi Kırdar, bir :1uharririmi- ne sPvkederek, hakkında ilk tahkikat aç- rıncıteş~~nc kadar Ü:nı~e~·sıtdekı k~:nıs- _ Okudum amma! -· Evet! 
ze şunları söylemiştir: tırmıstı. yona muracaat etmelerım:.. ve bu rı:ud - _ Dikkatle okumamışsmdır, ben OKU- _ Gazetenin buna tahta pari'e 

- A.şiyamn AmerikahLar tarafında..-ı Hadise ile altı kah 4 çuval evrak mü - detten. sonra yapılacak mura.caaUcn~ .n.a yayım: ğine giildüm. 
alınacağına ben de muttali oldum. Bu hürlenerek müddciumumil~e sevkedil - Z?rı dıkka~e alınmıya~ağını .ıl~n ett~gı ı- Oku h 1 d - Tahta parke ya! 
hususta bizden müsaade istenmektedır. miştir. Bir ehlivukuf tarafından bunlar çuı, s~n gunı7.r:de vazıyetlerı?ı tcsbı~ ~t- u mı· aya ldaşğa ı:_ At türk k.. - Mukavva olmasın! 

mek uzere muracaat edenlerın adedı -.o una um 0 u u uzere a op- - Mukavva mı dedin?. Ben, Aşiyanın belediye tarafından satın üzerinde tetkikat yapılmak~'ldır. Tctki- - rüsünün zemini şimdiye kadar memle - urd 
alınmasını istiyorum. Belediye reis mu- katın tekemmülü ile ihtilas olunan meb- ğalmı~ır. f . İ . t ketimizin hiçbir tarafında tatbik edil - - Öyle ya, bir tek yağın 11 

avinlerine binanın parasını temin etme - ıap, da -ksclerek, 28 bin küsur liraya _:Rclçıka, ngıltere, SV:ç:e ~e ~alyadan miven, Avrupada da mahdud yerlerde parke herhalde mukavvadandır· 
Ierini bildirdim k 'd yu şt donen talebeler de 30 Bınncıteşrıne ka - k d-.. ,,. ... """...H.. _ ı ı ı 1 

· . _ . a :cır varını ır. . . dar Üniversitedeki komisyona müracaat bulun
0
ank tdahtabptta: e ile 0~"'~· .... ·• - B~ıı°a ·bak, sakın bu köprünil1' 

Asiyan Tevfik Fıkret muzesı olaca.k - Suclu K~zım. yapılan istıcva~lan sı - etmek mecburiyetindedirler. - u un ı ı ya.. ton zannedilen kısmı da lüleci 
~r. Fikretin eşyalarını d_a toplarn~k ~s - rasında ha~kındaki iddi~larıı:ı bır kısmı- Abnanya, Fransa ve İngiltereden dö _ _ Daha yansını okudum amma me - olmasın! 
tiyoraI?. Bu a.rada Abdulh~~ Hamıdin nı reddetmiş. sadece bır mık~ p~ra.yı nen talebelerin de 300 den fazlasının va- rak ettim. _ 1 ı ı ı 
eserlen de Aşıyana taşınabılır. zimmete geçirmis olduğunu soylemıştır. ziyeti tesbit edilmiş, bunlar muhtelif ia- - Neyi merak ettin? _ B~k ~z kalsın unutuyordtJıP-

Ticaret işleri: 

Bazı maddelerin ihracına 
müsaade isteniliyor 

Şehrtmlzln marıı! L'lracat.çı ffrnıaJannın 
mlimeı;<t1llerin<len murekkeb bir heyet An
kara.ya giderek T1.ca.ret Vekft.leWe tem.:ı.s:L 
g~. 

Yapılan tahkikatta, Kazım bu parayı külte ve yüksek mckteblere yerleştiril - - Memleketimizin hiçbir tarafında dubalarını çukulata yaldızındall 
evrak imha etmek suretile yaptığı an - mişlerdir. Bir kısım talebeler de hesab - tathik edilmiven tahta parkeler, Avru - olmasınlar. 
lasılmıştır. Tahkikata devam edilmek - larına tahsil yapmakta oldukları Veka - oada da mahdud yerlerde bulunuyor- _ ı ı 1 ı 
tedir. !etlerde vazife almışlardır. muş' _ Me~~k cdlyonım amma bit 

- Gazete öyle yazıyor? aklıma gelmiyor, potreller nedetl 
para SUren iki kİŞİ - Neve Avrupada da mahdud yerler- labilir? 

de bulunuvor. Pahalı olduğundan mı? - Sen de hiç.bir şey bilmtyo 
yakalandı Fınnlan dolandıran bir sahte - Bilmem! rel neden yapılır ki; tabii demir~ 

Saht9 Poliste: 

Piyasaya sahte para süren Muhiddın memur yakalandı - Yoksa ivi birsey olmadığından mı? - Orası öyle amma, tahta ye 
B k . · ·mı · d ·k· ki · k ı Dün ke •-•- _ Onu da bı·ımem! kavva kullanan, demir yerine de ve ,, ır ısı erın e ı ı şı ya a ana - ndM>.Uıe belediye pollsl süsü vere -

Heyet VekAlete .nemleketlmlz-Oe birçok em- rak, adliyeye teslim edilmış· lerdir. Suç - rek bn.zı fırınh.rda.n tehdid suretlle P""a y k "'l d M1 d d ? bilir ne kullanmıstır? 
tianın geni§ atnklan tıulundujtunn ve bun- ...... - o sa sap; am et>... e on an mı. Bir müddet düşündü: 
lardan blr çoğunun ihracının dahl memle- lular, Çarşıkapıda bir koltukçuya alış- 'koparmağa çalışan Adnan adında bir açık _ - Bilmem. _ tyı· ki yagmw ur yağdı, kar 
kette bir darlık husul~ getlnne.sme 1mkll.n 
bulunmadığı ve diğer bazı stokların da mem
leket da.hllinde e333Cn stfhlı1k edilmediğini 

bildinnJş ve thraeı memna olan ve lisansa 
tA.b1 ola.n maddeler listesinde b:ızı tadll{lt ic
ra.mu rtca etn'ı41erd!:-. 

Haber n.lındığtru. göre, esasen bu mevzu 
et.rafında nlr mlkldettıP.nberi retkikat yaptır
ına.kta olan VekAlet. bazı moodelerin ihracı
na müsaade etmek: tem:ıyiilündecllr. 

Bilhassa ihracatın artmamnın ithalatın da 
tasıalı..pna.sı imklı.nlannı tevlld edeceği ve 
ayni zamanda memleke~ lkt:ıs:ıdiyatında btr 
genlşl1k hftsıl olacağı anla.ıılclığmdan, muh
telit ba.tımlarda.n lı.ıydalı olan bu mese>e 
hattında yakında yeni kararlar verileceği 
muhatkat görülmektedir. 

İthalat eşyaaı hakkında tet:.ikat 
yapılıyor 

Mmtaka Ticaret. Müdürlüğit bir tarnftan 
memleket dahilinde mevcud ithalat eıntia.ı 
etok1armı tesblt ederken, d.lter to.ra.ft.a;ı da 
memJekethna ithal edilen eşyanın madde, 
kıymet. ve mem.lıetetler itibıırUe ithal vazi. 

,et1ııl göet.eren iınıat.IstlkJa~ hazırlamaktadır. 
Bu ıetklkat neUcesınde bugünkü vaziyet 

dolay18lle ıt.halAt ya;nlıınuyaıı me~keUer
den gelen maddeler t.c<;bit edilerek bunlanu 
dıter memleketlenien celbi lınkinları ar 
tınıaeattır. 

İthalAtçılar harl> ve aullı lhthnalle.rlnln 
&ynl kuvvetle mevcud oluşu dolayı.sile her
hangi bir fiat temevvücünden zarar görme
mek için tnzla m.a1 geUrmektecı lctlnab et.
mektıedırJ.er. 

Şlmdillk herhangi bir ithal mad:k?slnde 
buhran me.cud ohnadığr:ıdan, bu vazlyet.Jn 
henfuı elıemnılJ'9t,ll b1r tesiri görülmenıolt.. 
tedir. 

MiJte/errlh: 

Zabıta kadroıuJM yeniden 48 kif i 
seçildi 

Şehrtmlz EmnfyP.t Müdürlfiğü kadrosun -
da m11nhal bulunan polis memurluklarına 

71 liJi tallb ohnnş, bunlardarı 48 kişi İntı -
bab EncilıMnhıcıe tıefrlk edlhnişlerdlr. 

Bu aeçile.nlerln tayini Dahlllye VekAtetıne 
am:ılunmu.ştur. 

Sinemalarm ucuzluğu hakkında 
bir tavzih 

Htlttimet, .sinem11. dühıılty'! vergi~rini ten
zil ettiği halde ouı stnemalann bu mlktan 
hAIA bDet.ıeri~ ind1Tm.edik:ler1 1ddla.sDe 
tet~ yapıldıtım yamııştııc. 

tpek - Melek. Saray - Sümer ve Tak.!!m 
atneınaıarı mftdüriyeUerinden aldığımız btr 

veris sıra!ında sahte bir 5 liralık verir- göz yakalanmıştır. H · k l k k 
ken, iş anlaşıla flk ·-"alanmı.şlnrdır. Adnan dün Knsınıpaşada Ahmedin fırını- -· er ne ıse: sa a ımız a mı; ara dı. 

,._ mı önümüze düştü_~ zaman g&ıirüz. - Neve? 
Para üzerinde tetkikat rapılarak, bu- na giderek tablakft.rlara tezg§.htn ne kndar Amma merak edivorum. Hele yazının _ Bir yağmurda parkPleri ba_;8 

nun hakiki bir 5 liralığın fotoğrafından ekmek vrı.rsa hepsini indlrtmL' ve bunların som:nu da okuyayım. lan köprü, kar vai!mış olsaydı, b 
ibaret olduğu görül.m.ü.ştür. Suçluların tartılmasını cmretmiş~lr. Okııdu: ortadan kaybolurdu da .. 
üzerinde ayni şekilde sahte 3 aded 5 ve Adnan bu işi o derece soğukkanlılıkla. yap 
bir aded de 10 liralık sahte banknotlar mıştlr ki, tablakarlar vaziyet.ten şüphelen _ cTııhta parkPJPr yerlerine konmuş - r::J }Jy ,J 

b~~m~~&cl~n~~h~p~a-~~~rl~~~~~~h~~~~a-~~-r~·=P=t=r=af=ı=n=·=n=l=~=m=i=~=~=·=·===~=====~=====~=~=e=t===~
lan Anadoluda bazı kimselere de sür - zlde tartmışlnrdır. 

dükleri anlaşılmaktadır. Bir aralık Adnan ekmeklerin vez:nsiz ol - 1 Bun'arı bı·ıı·yor mu ı·dı'nı'z ,, Müddeiumumilik m.ırmunları Sultan- dttklanndan, fırının temlı bı•lunmn.dırtm ~ 
1 ahmcd 1 inci sulh ceza mahkemesine vt'I' dan bahisle zn.bıt var:ıkası tanzim etme~e __ _ 

mişth. kıılkı.şmış ve bundan sonra da fırı:ı sahibini 
• . . . . . çağırtarak vereceği raporla dükkanını der -

Hnkim, her ~sını de sorguya çektık-1 hal seddcttlreceğhıi söylernlşt!r. Mnanın 
ten sonra, Bekın serbest bırakmış, Mu - ha1 ve hareketinden şün?"ıetene:ı fırıncı der
hiddinin tevkifine karar vermiştir. h:ıl keyfiyetten zıı.bıtavı' hoberc':ır etmiş, bu 

Stıretlc sahte memur cürmümPc;hu.1 hallnde 
ya.kala nmıştır. D~n/z işleri: 

85 santim boyunda inek Garib bir bisiklet 
Bu garib bisik -

let 1870 senesinde 
Kanzansta Matha -

Meçhul Hr a..Jam Hr sütçü bir ineği vardır. ine Brown isminde 
Limanın umumi vaziyeti ..ı Bu inek 1936 se - biri tarafından ya-

çıraktrı vurru 
t tk.k dil' nesinde bir buza - pılmıştır. İki te -e ı e ıyor Galata.da bir süt.çüntin yamnda çıraklık 

Llma.nlar Umum Mtidtirü Raufı MıınyM, ynpan Kll.zım adında biri, evvelki gece Nil- ğı dünyaya getirmiştir. kerlek arasına a -
dttn öğleden sonra idarenl..-ı bütun mühen- I ca.tlbey caddesinde yem açılan kahvenin Ö- sılmış bir ÇamaŞll' 
d.l.slerlnln ı.,tırak eWğt blr toplantıya riyaset nünden ~rkcn meçhul b~ .şahsın hüc:ı- * tenekesini andıran 
etmiş, Umanın umumi nzlyetı etrafında iki mun.a rt'nruz kalmıştır. "I bu bisiklet hiç bir / 
aaa.ttcn fasla göriifijlınüştür. Bu adam ellndeki bıçakla Kfı.znna saldır- Papağanlar gırtlakları 8 bisiklet fabrikası taratıaıdan bit 

mış ve vücudünftn muhtelif yerlerine vnrma-
Raufl lı4anyuın bugQn limanımızda bu ğa b&şlam~ır. kOnUSUrlar ortay,cı çıkarılmış değildir. 

m&ksadla Wr heyet.le blrllk.te baıı tetkikat Neye uğnı.1ı~ını taşıran KAzım bu blrbiti- ' * 
yapması muhteme~dlr. n1 tak!>! eden bıçak darbeleri altında kendi- Papağan konu -
Diğer taraftan Isi:e.nderun limanının At- .sini müdafaaya tmlı:ftn bulama.mı, ve mecal- şur amma, insan Çinli 8SkerlerİO şapk81'"~ 

denizin en mükemmel b!r llnuını olması iç~ıılz blr halde yere yuvarlar.mıstır. Yaralan gibi konuştuğunun 'Çinlilerin, gü _ 
icıı.b eden t.e&1Bat 'ffJ teohiz:l.tm neden ibaret Ç<1k a~ olnn çırnlt cankurtaranla Bcyofilu manasını bilerek 

1 ne.şten kx:ırunmak olduğunu t.ıMb!t etmek fı:ı:ere Umum Müdür hMtanesine Jtaldırılmıııtır. konuşmaz. Papa _ 
Mua.v1n1 lDmid Sa.racoğlunun bu hatta içe- HA.dl.9eyl mütea'!tıb firar e(!cn carih zabıta- için geniş kenarlı 
rislnde İ.skenderuna gl.d.eceğt ö~renllmlşt.lr. ca ~detıe aranmak.tadır. ğan konuşmasile in şapkalar giydikle -

Bir çocuk arkadaşını bıçakla wan konuşmasının rini bilirsiniz. Bu Dün iki vapur itbalAt eşyası geldi 
Dün lim&rumıZa gelen İtalyan ba.ndırah 

Bos!oro ftPU.rlle eJekkik malzemesi, pamuk
lu men.su.ca.t.. makine at.samı, ,Un mensuca\, 
sun'i deri, çelüt.eb, ecAYl bbblye, fotograf 
malzemesi. ael.lüit. Rua bandıralı İsTane.sya 

yaraladı farkı yalnız bu de- şapkalardan Çin 
ğil, papağanlann ~..ı. ı d 

üstüdarda otunuı ıı yaşlannda Muhittin k 
1 

da aı:ıAer erine e ve -
adında bir 90Cuk arkndaşı Kasımla oynar- 0 n uşma arın rirler. Askerler, as 
ıa.rken araJarında çıkan blr Jtnvga ıııonundıı., dillerinin hiç tesiri ohnamasıdır. Konuş- keri şapkalarını • ,,J 
Kasun çakı Ile M•ıhltt.tnl yaralamıştır. maya yarayan uzuvlan yalnız gırtlakla- başlarında bulunduğu zaman, bU fi' 

Yaralı tedavi altlna alınnu.7, .suçlu çocuk ~~ ... laf· ~ 

~:~Jt=~~= d~~~~~o:. yaklal~ı.ştır. • k k ·ıd· :.ı.~~:..·-···--··············-···--·······-··---··-~:_c:~~~:~1::~:1..~~~-~ 
kalor1!er kazanı gel:miftlr. kı nmelenın perma ·Iarı esı ı 

Hamulenln tahll1eaine bugünden itibaren Büyükdere kibrit. fabrikasında çalı.şan Hü-
aeyin -re zehra adlarında lAl amele makine 

ba.şlanacatt.ır. arasındaki çöpleri temizlerlerken blrdenblrc 

Gümrüklerde kurslar açılacak 
İstanbul gümrfiklerl Ba.şnıüdürlüğti, meY

cud memurların m~ bllgilerim art.ırmak 
maksadlle İltlnolte.,nnden itibaren derslere 
başlanmak ~ bul tur.Yar açmatn. karar 
vermJ,ştir. 

Bu k\U\ID.r& bütün memurların ımı lle ~ 
Urak etmeıeri m11eburl tutulacaktır. 

Dersleri blzza\ Bapnüd\i.r Methi takrir e-

makine harekete gelmiş ve bn suret.le her 
iki amelenin de ::>armaklnn kesilmiştir. 

Yarnlılar }ıqstaneye kllklırılımŞ ve kaza et
rafında tahkıikata başln.nmıştır. 

Bir ar'am bir kadını taşla yaraladı 
Oalatnda Çığırtka..-ı solt~ındıı oturan 

Şehrtba.n ndmcia bir ka.dın evvelki gün evı

nln pencere.sinden sokağı .seyrederken. blr 
m\iddettcnberl araıarı açık bulunan HR.Sa.n 
namında. birinin attığı büyük bir t.a§la bn
şından yaralanmıştır. 

Şehriban Be~lu hastanesine kaldırılmış 

ve Hasan ynkn.la.nmı,Lır. 

Okuyucularıma 

l 1evablar1m 
.'\f. E. R. rünwzile mektub 

okuyucuma: 
ya.zan . 

~ 

de gördüklerini mevzuu balı~ 
onnn dikkatini o ev üzerine ~el'~ 
O evde gördüklerini beğehIJllŞ &1'' 
ğunu ihsas edersin, bu hal btraZ '(.."/ 
kançlık hislerini tahrik eder· dıl'· J 
nın en zayıf noktası bu nokta ıJ ' 

decektlr. 
m«tubda at.nemalarının dlihuliye blletJe- ----------

Oğlum, mektubunu okudum, bana 
<ierdini dökmüşsün. Her cümlen üze· 
rinde ayrı ayn durdum. Çünkü bana 
hikaye ettiğin hayatının hoşuna git • 
miyen cihetlerini düzeltmek için bir 
çare bulmak Jazımdı. Bu çareyi bul • 
mak da pek kolay olmıyacaktı. Sen d~ 
söylüyorsun. Baştan düşünüp bu iz • 
divaca razı olmaman lazımdı. İnsan -
lık bu, bilhassa insan genç olursa. her 
şeyi yapacağına kendi kendini daha 
etıbuk ikna eder. Her ne ise bir kerP 
oldu. Evlendiniz. seviyorsun, çocuk -
larınız var. Ayrılmak kat'iyen mev · 
zuıı bwolmamalıdır. Noksanlıın te -
lfıfi etmek gerek. Nasihatle, ve sert · 
liklc de halledernemişffin. Bir cihet 
daha kalıyor ki, bir kere de ona baş· 
vur. Bu cihet başkalarında gördüğün 
ivivi ona C!Östermek, ve o iyi üzerintı 
nszan dikkatini celbetmelrtir. 

İhtimal bu yoldan giderek •. 1~~ p~ rça da kı.skandırmak surctı fi') 
vaf!ak olman muhtemeldir. ~ ~· 
gPçimsizlik meselesine gelince U":. 
da ayni suretle, iyi geçinenler f( 
nr> nazarı dikkatini celbedere}( 

8
';'., 

bilirsin. Bakalım neticesi n~ ol t ~ 

rlnden yalnız btlkfı~tin tenzil ettiği vergi 
mlltamıı değil, ayni zamanda kendi 'hl.~ 
lerlne babet eden mıktardan da mühim bir 
1o.mnm 1ndi:ra'ek nauarı ucuz.lattıklan bil
dirilmektedir. 

Ayni zamanda tunnni bir mt?Cbnrlyet ol
nuıdı!ı halde mfuıha.sıran halkın ucuz sine
ma g&mesini te.'Iline!l haftanın en lşl~ 

gtin:lerl olan Cuma:te!i ve Pa1.ar günleri de 
çıot ucuz halk :mat.lnelerl tertib edtldiğt ve 
bu vazf,.et.in Belediye İktw.ıd Müdfirlüğünoe 
de tMvib Ye takdir edildiği ilave olunmak-

- +adır. 

Cümhuriyet bayramının 
programı hazırlandı 

~;~':'-yet Halk Partıs\ vil§.yet idare he
,.et ı.sıerı dı. Maarlf Müdürü. Halt.:evi ve Par
ti -~urly~\lınn Par•J merkezlndA toplanarak 
C~ft1 .,,...:ı 1 T' ( bayramının programını hazırla--
ln~-· , 

Şehir işleri: 

Belediyeye iktıaad ve imar 
mü~avirleri tayin edildi 

Bcledlye ıttı.sad iolerl müşavirliğine eski 
meb'usla.rdan Zl.ya, tmar müş-avirllğlne e.sk1 
Fen Miidarli İbrahim tayin edllmi~erd.lr. 

Amerikaya ham afyon satıldı 
Dün ~ mnhtcllt memleketlere m~ 

hiın miktarda ihracat yapılmıştır. Bu arada. 
Amerik:aya yarım :nllyon lirayı mütecam 
bir miktarda ha.m at~ .satılmıştır. 

Bundan b&lka AlmaDYI' -..e İavlç.reye 70 bin 
tuo yaprak tütün, ~nlmarka Ye İta.ıya}"a 

16 vngon kuşyemi. cenubi Amerlka.Ytı 50 bin 
k.lloyu mütecaviz kabuk!al ve iç fındık ne 
Bulgarlstan ve Romanyaya. mlihtm m.lkta.rda 
lfı.lw.da~ 

Askerlik işleri: 
Askerliklerini yapmıyanlar 

çağınlıyorlar 
Bellml;re Tümen .Mlterllk Dairesinden: 
ı - Mutad olduğu iizı'..re 939 Teşrin celbin

de ulcerllk:lerinl yapnuyan jandarma ve bir 
buçuk aenellt himı.e~ tM>t olanla.rda.n guyr1 
sınıfa menaub 316-334 (ds.hll) doğumla erat 
hlzmıeU mnva:zzataıarmı ya.pm.ak üzere celb 
-re sevtıedileceklelr. 

2 - Denl.2 eratı için §Ubelerde toplanma 
günft H/10~ dur. Bedeli nakdi 11/10r939 
~kadar alınacakbr. 

Diğer smı!lara me:ısub olanlarm toplan
ma gfuıü 25/10/939 dur. Bedeli nakdi 24/10/ 
939 atfa.roma kadar alın&e&ktır. 

3 - Aekerllklerinl yapmıyan b:ı gibi mö
lrellıeflıer ceza.ya. çarpıınınma.t için tayin edi
Jıen günde askerlik ~"'in.e müracaat et
melldlrler. 

Bir misal söyU-,eyim. Bir e-ve misa
fir gidiyormınuz; ~ derlitopludur 
IIerşey yerliyerinde ve tertemizdir. 
Evinize döndüğünüz zaman sen o ev· 

Bir noktaya da ayrıca işBrc fi'• 
rrl'k isterim. Fazla scvebilirSiil;ı.l ~ 
fazla sevdiğini mümkün oldUb 
dnr az hissettirmeğe bak! J1. 

Sırası gelmişken birşey dah9 J'/ 
liyeceğim. Gelin ve kayna~a ~de ~ 
sizliği maatteessüf birçok aıl.e~e d'J 
rülen bir haldir. Bir erkek ıçırt ~ 
çnk üzücü bir bfldise olur. }lel~e?' 
gC'lin kaynana kavgalarına b 1 
etmek mecburiyetinde kalırsB· ~ ...,,11. 

Böyle kavgalara hiç kalloii'·-
herhangi taraf sana diğenndeflj· ~ 
yet edecek olursa bu şikayetler g'f 
l<:me. AlB.kadar olma.. Sen }ta~ o 
ne kadar fazla alakadar oıurs::ı ,i~ 
dar arkası ııelmcz. rı"I"' 

i 
1 
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tekrflere bağll bu unuyor ! 
:·····-.................... Y A Z A N . . .................... . . E ..................... ·-·--·-·-··········· 
~ ınekli General H. Emir Erkiiet ~ 
: "S P t 1 ... h - · : ··-·-------·- on o a,, nın as en rr u arr rı : ...... -........... -.................. ···-············ ..................................... ···-·····-.J 

Orgeneral Kfu:ım Orb:ı.vın rlynsetlndckl askeri heyetimizin Londra.da parlak bir ,o;u
r.etto karşılnndığıw bildirmiştik. Yukarıdaki resimde Orgeneral Klizım Orbay, Londra 
1.sta.syonunda kendWnl knrşıl.ıyan Feldmcıreşal Br.idvud ile I.ondra bilyük elçimiz Dr. 
RQ§tü Aras. Fransız ata§ı!mlllter, ata§ena.val ve ha\·a n~lerile blı' ara:ia. görülme~ 
tedir. 

Sayfa S 
a 

CEDE:BOVAT=:J 

Fikretin h tırasına 
hürmet edelim! 

Yazan : Halid Fahri 
Bir gazete anket nç:ntş, soruyor: 
- Şair Tevfik Fikretln heykelini mi cilk

mell? E.:ıer'erlnl mi yakmalı? 
Bazı mütehassıslar cevab ye~tiriyorlar: 
- Milll şa'lr değildir. Onun için heykeli di

kllem<!z. 
- Heykeli mi? Ne münasebeti Eserlerini 

ya.kmalı efendim 1 
- O kadarı da müb:ıllığal Az çok. garb e

deblyntı penecrcs1n1 acmı.ş olan adnmdır o" 
Eserlerine hürmet etmeli. 

- Hnyır, etmemeli. yakmıılıl 
- Yakmamalı! 

..:.. Yakma.hl.. 
Bu münnko..şaya bnkıyoru:n da hayretten 

kendimi alamıyorum. Neyi yakıyoruz? Nlcln 
yakıyoruz? Bir mlllctin şllr dilin" lnkll.r edl -
Icmez bir yenllik, b1r ta1.cllk, bilhassa hep -
slnde'l güzeli bir lAlkllk gctlrer. san'atkann 
e.serl yakılır mı? Bu, ne büyük küfrnndırl 
San'atkll.n ve eserlnJ ne kııdar anlamamnZlık. 
<I uymnnuızlıktır. 

Zavallı Fikret! Bir zamnnlar sağ.lığında 

softaların hücumuna nğ:-amıştı. e'Tarih-1 'kn. 
dlm> 1 ynn'!ı diye n'redc ise idamına .eıcc
vab, caizdir• dedlrteceklerdl. Hattfi bu ylız
den Mehmed Akıfie de aralan nçılmıştı. Bu 
mücndelenın mahsulü olan m~hur Zanr,oç 
.şllrlnl kim hatırlamaz? Demek oluyor Jd, bü
trın bu gürilltfilerin sebebi, Tevfik Fikretln 
bazı kbnselercc kdfir tellikkJ edllişl idi. 
Lfılkllk o tarihlerde en büyfik gi.innh sayı -
lıyordu. 

Nihayet zmlnn geMI, bu takti'· kfir etme" 
oldu. Maamafh Fikr~tln mım hevecanh ya
ınlm~ şiirinini. 'IS1s• 1, cBlr JAhza-1 teah -
h r. ü. « Illlt't ş:ırlastıı nı, bllı..assıı. c.Doksan 
bf'>e dom111 yu 6iirdükler1 ve bunlann mu -
hıtt.e uyandırdı"'..rı hevec::ınlı akisler<' şa'ıld ol· 
dukları halde ırene hücum:ı vol nrı.,·nn1ar hiç 
ek.sik olmadı. Bu defa görünüşte koyu milll
yetcllcr, <!aba doğrusu mmlyetrllığl tsUsmar 
ediciler işe karıştı. Fikretln: 

Ozansoy 

Dünkü toplantıdan bir intıba 

Matbuat Umum Müdürü Salimin şeb· bul Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırd:ır, 
rimizde bulunmasından istifade eden P~rt:. müfettişi Konya rneb'usu Tcv!ık 
İstanbul Basm Birliği dün Birliğin Be- Fikret Sılay ve gazeteciler hazır bulun-

.. d"" .. muşlardır. 
yoğlundaki bin:ısında umum mu urun Çok neş'cli geçen bu toplantıda gaze-
şerefine bir çay ziyaf:ti .v~rmiş~ir. Çay - ~ccil~rle umum müdür mesleğe rud ~ler 
da Matbuat Umum MudUru Salım, 1stan- uzerınde hasbihalde bulunm~lardır. 
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~\TIYAT~RO Spor eğitmenleri 
kursıJnda iki saat Seyyar tiyatro trupları 

ıslah edilemezler mi? 
Yazan: lnnet HulfUi 

Villlgetlere dağılarak memleketin 
spor işlerini tanzim ve idare edeceA 

gençler nasıl getiştiriligorlar? 

Mıi.sahibzadenin c!tacıt ilamı. komedisi, Ela.zığ Hcılkevinde temsil edilirken 
Memleket dahilindeki tiyatro faaliye - yorlar, tiyatro olarak memleket dahilin-

tini kısaca yazmak istiyorum: de tc .... '?lsiller veriyorlar. Bir zabıt ve ı:abıt 
Başta, İstanbul Şehir tiyatrosu teşck- altına alınamaz mı? 

külü gelir ve Teşrinievvel ayında faali - Bu tiyatrolardan muhtelif şehirlerin 
yete başlıyan ve Mart sonunda temsille- belediye tiyatrolarını kurmak mümkün 
rine nihayet vererek turneye çıkan bu olabilecektir. İstanbuldaki Darlilbedayi 
teşekkül Türkiyede yegane mazbut ti - kurulduğu zaman bir kısım elemanları -
yatrodur. nı Manakyandan, şuradan buradan al -

Tiyatro tatil aylarında turneye çıkar. mıstı. İzmirde kurulacak bir Şehir ti -
İstanbul haricinde tiyatroya hasret çc - yatroru elemanlarını bu.gün İzmirde, Ma 
kel"lere ancak iki üç temsil gösterebili~-. nisad;ı, Bursada çalışan tiyatro trupla -

İstanbul Şehir tiyatrosundan başka tı- rınc!an alamaz mı? 
yat~o teşc~k~lü olarak g~terebil~ekle - Fakat bu iş belediyelerin yalnız başı
rlmız, Naşıdın trupu, Raşıd Rıza ıle Er - na başarabilecekleri bir iş değildir. Hü
tuğrul Sadi Tek'in yeni kurdukları tiyat- kurnetin yardımı ve müzahereti lazım -
ro. JYjmbüllünün trupu, ve Halk Opere- dır. Bu da ne büyük bir külfete, ne de 
tidir. büvük masrafa ihtiyaç gösterir. Vilayet 

Bunlar !stanbulun .n:ıalıdırlar~ Bi!hassa vila~et, kasaba kas~ba dolaşan tiyatro - Boğaziçinin en şirin bir köşesinde, diz ı 
Naşidin ts~nbul harıcıne. çıktıgı hıç va- lan ışden anlayan bır heyet tetkik etme- kapaklarına kadar denize girmiş konak 
ki değildir. Ertuğru~ Sadi, Anadoluİda li, bunlar a~asından işe yarayacak ele : turuncu boyalı .. 35 aded sırım gibi deli _ 
çok çalışmış fakat bırkaç senedenberl s- manları seçıp çıkarmalı. Onlarla yem . ill'k l'k h k t 
tanbula yerleşm~ bulunmaktadır. Düm- baştan tiyatrolar kurmalı. Ve,yeni ku - ka~lı .. de~ız,. yeş .1 

.' ~enç ı • are e' 
büllü fstanbulun seyyar tuliıatçısıdır. rulmm: tiyatroları şehirlere mal etmeli- ncş C', samımıyet, dısıplın. · · 
Halk opereti kah kuvvetlenir ortaya çı - dirler. Bursa, mıntakalarında temsiller Size Vaniköyündeki Ba§vekalet Beden 
kar, kAh birdenbire ortadan kaybolur. veren beş tane tiyatro trupu var; diye - Terhiyesi Spor Eğitmen kursundan bah-
Turnede olduğunu duyarız. lim. Bu beş tiyatro trupu elemanları a- setmek istiyorum · 

İşte bizim lstanbulda gördüğümüz ti- rasınclan alınacaklarla, iki tiyatro trupu s k r . : nda gençlik ha-
yatrolar bunlardır. Bunlardan başka ya- tesis edilebilir. Bunlardan birini Balıkc- por e_ı~csının yanı .b. d lik 

1
• d' 

zın İstanbulda temsiller :ıere!' ve İstan- sir ~ehrine, diğerini Bursa şehrine mal e- r~k~t, samımıye~, .sır~ gı ı e . an ı, ı
bul Şehir tiyatrosu temsıllerıne başladı- debiliriz. Bes tiyatrodan seçmek suretile sıplın kelfmelerını gormek, belkı tekme
ğı zaman, İstanbuldan ayrılıp Anadoluya kurulmuş iki tiyatro beş tiyatro seyirci- ıı, küfürlü maçlann tedaisile tuhafı
g~çen birkaç Tiyatro trupu daha vard~r sini çekeceğinden seyirci adedi artacak - nıza gider. İşte ayni dudak bükümü ben
kı,dbunA1ardİs1tanbulun lmdallı olm1akttanb zlıa- tır. Kalite itibarile de yükselmiş olması de de tecelli ettiği içindir ki, ne yalan 
ya e, na o unun ma ı ır ar. s an u d · · · t 
hi m. tr 1 d dd r a aynca gene seyırcının ar masına.se - söyliyeyim Vaniköyüne Beden Terbiye-

<: l15• amıyan . up ar. a mevcu u · beb olacaktır. Hele belediyeler, kendile - . ·. .. ·· .. ' · k 
Bütün bunlar,. şehır ş7hır, kasaba kasa- rine mal edilmiş tiyatrolara ufak yar _ sı Gen~~ Dırekto.rluğü spo: eğıtmen ur-
ba dolaşırlar, sınema bınası bulunan yer- dırrılarda bulunurlarsa bu tiyatrolar i _ sunu gormeğe gıderken bırçok para ve 
l~rde; sinema binalan dahilinde. sine:na cin nP nimet. Böylece.' Bursa tiyatrosu, emeklerin yeni bir israf tarzına daha 
bı~al:ırı. bulunmıyan !erlerde hava ı:nu - Balıkesir tiyatrosu. Kütahya tiyatrosu, şahid olacağımı zannediyordum. 
s:ııd~e bıhr kenarın1 a bırbkahç t1ahtdadanbığre- daha birçok şehirlerin tiyatroları mey - Meğerse ne kadar yanılmışım ... 
ti bır sa ne vapı mış a çe er e, a1.an . . . . 
kahveden bozma tiyatrolarda temsiller dan.a ~etirılebılır. ~unlar malı oldukları Vaniköy iskelesinin hemen yanıba -
verırler. şehır!erde ve ~ şe~ırl.e~ k?sabalarında şındaki, biraz harabca fakat sevimli ya-

İstanbul haricinde en muntazam ti - temc;ı~~er verdı.klerı gıbı, şehırler ar.~ın- lıda spor bölgelerine eğitmen yetiştir -
yatro olarak Halkevi tiyatrolarını ele a- fa munavebe ile turneler de yapabılır - mek üzere tesis edilen bu müessese, tek 
la biliriz ki. Halkevlerinin teşckkülündc>n 

1 

er. i 1 • izi d r ce intiza-
bu üna kadar bunlar Anadoluda faaliyet Şehir tiyatrolarının merkezi bir vazi- başına, spor v ş erım . n ne e e . . 
göst,.rmişler, tiyatroyu kantodan, kötü y~t~e bu.lunan bir şehi:de te:ekkül etmiş ma ~=ı~u~n:.gu, gayesıne -~asıl cıddi~et .
komikten ve tabanl'alı tirandan ibaret bır komıte tarafından ıdaresı şarttır. Ko- le yuruduğü hakkında mukemmel bır fı
zannenenlere· hakiki tivatronun tam bir mite mütemadi surette kontrol bazifesi- kir verebilir. 
zevkini verm.edilerse bile ne olacağına le rt'Ükel.Ief tutulmalı ve şehir tiyatrola- 6 ay devam edecek olan bu kurs niha-
dair bir fikir verebilmislerdir. Bu da Tına yenı eserler hazırlamalıdır. . d 1 k 1 .1• t ·· ·· · · · . . . .. . . t yetın e mezun o aca genç er vı aye -rneml--kette buyuk bır tıyatro harekctı Telıf edılmış, tercume edılmış, stnn - k . 

1 
kl 

1 
• 

addedilebilir. bul Şehir tiyatrosunda temsil edilmiş lere ta sım 0 aca ar, 0~: arın spor ış -

B. ·k· e evvel seyyar tivatro trup- eserlerden bir kısmı, komitenin rejisör - !erini çevirecekler, teşkılatlandıracaklar, 
ır ı ı sen , ~ . . .. k 

Jarını zabıt ve rabıt altına almak düşü - leri vnsıtasj]e sahneye konulmalıdır. bir nevi müşavir vazifesını de gorece -
nülmüştü. Zannedersem işe de girişilmiş- Zabıt ve rabıt altında, muntazam ça - ler .. zira burada yetiştirilen delikanlı -
ti Fakat sonradan nedense vazgeçildi. hşan ve yeni eserler çıkaran bu tiyatro- Jar, yalnız sporun bir şubesinde ihtısas 
Ve soyyar trupla: g~~e alfı~alihi kaldı - lara yeni elemanlar da bulunacağı tabi - kesbetmiş değiller .. sporun her şubesin
lar. Halbuki ~ugunku vazıyet~e seyyar idir. Yeni elemanlarla takviyesi de ileri- de teknik bilgilerini ilerlettikleri gibi 
trupJardan istıfade etmek çaresı de var- si için şehir tiyatrolarının tam manasile t b' .d · . 1 k · · d lfızım ge _ 
dır. Ankaradaki tiyatro mektebi, İstan - birer şehir tiyatrosu olabilmelerini temir. am ır 1 arecı 0 ma ıçın e 

• 

Kurstaki faaliyetten bir sahne 

G~ler yemekte 

l 

buldaki konservatuvar. 1stanbuldaki Şe- edecektir. len şartları tamamlıyor, bu vasfa lAyık 
t kk .. 11 · - d - • k ·1 1 ı t 1 o Atletizm faali yetinden bir intıba 

--

• 

hir tiy~trosn eşe u erı gu~ en gune Memlekette muntazam temsiller ve _ olma gayesı e ça ışıyor ve ça ış ırı ıy r- . . . . .. . . 
artan bır hızla çalıştıkları takdırde yarın ren bir tek Şehir tiyatrosu İstanbulda lar. fık, Atletızm: Naılı, Gure§. Seyfı Cenab, yorlardı. $...p~ 
jçin müteaddid kuvvetli tiyatrolar ku - yeni sezona girerken İstanbul haricinde- Şimdi kursda 35 delikanlı var .. maşal- Fiziyoloji: Doçent Doktor Sadi Irmak, Kurs, biraz ilerlerinde bulunan ıs9 
rulmasına imkan vermiş olabilirle~. am - kiledn memleketteki tiyatro hareketle - lah hepsi boylu, boslu, yüzlerinden sıh- Dağ sporu: Nuri, Kayakçılık: Hikmet Üs- askeri lisesinin spor salonundan ~a .;f 
ma, yarın olacağı bekl~:ned.~n ~ugun o - rini ~a.zetelerdeki, İs~anbul Şe~ir tiyat - hat ve enerji fışkırıyor. Bodur, sıska saha tündağ, Hentbol: Hüsamettin, Aletli jim- fade ediyor. Burada her türlü tesiS8tjtil 
lanı ıs~ah etmek de mumkundur. rosu 1lanlanndan ~akıb etmele~ı: ve salaş yıldı?larına benzemiyorlar. nastik: Faik Çanga, Umumi jimnastik: Duşlar da mükemmel bir hale getj.}e~ 

B<'n, ger.e~ İstanbulda olsun, g;rek İs- sahnt!de kantocu ıle, bozuk duzen tem - M ,ktebin doktoru Fai.k Berkolla A _ Zeki !dare teşkilat saha malzeme yüz- miş kurs talebeleri bu salonda, 
tanbnl harıcınde olsun, nerede bır tlynt- ·1• t ~ k tl l h' h b' < ' ' .' ' ' ' .. ...! 

t ·n d.ğ. · h b ı sı 1 seyre me,;e ~ .a~a arı ıç oç ır Jetli jimnastik öğretmeni Fenerbahçe me: İlhamı.. jimnastiklerini yapıyorlar. ...c ır ronun emsı er ver ı ını a er a sam, şey olmuyor Bu ışı bıran evvel hallet - • ' • btJP ' 
alakadar olur, seyre giderim. En derme rı · mücs.c;islerinden Faik Çanga'nın söyledi- Görülüyor ki, dersler komple bir spor- Yemekten sonra, gençler mec 1'~ 

ç~tna truplarda bile baza~ ~uvvetli is - me ı. f smet HulUsi ğine göre, gençlerin hemen hepsi Uç ay cunun bilmesi icab eden her şeyi ihtiva saatlik istirahat için yataklarına •. çe~~ 
tıdedlar~ rastlıyorum. Bu ıstıdadlann da •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zarfında en az üçer kilo almışlardır. İki ediyor ve hocalar memleketin bu sahada diler. Hergün öğle yemeğini :nıute 
ha neşvunema bulmadan harab olmasını b . . . . Jl • t 1 d l . . . . b • · · ' ·· k b' s ı· t ı Kansını alta ile yarahyan ~aatlik rnisafıretım esnasında tetkıke im en sahibı sal11hıye e emanı ır ar. ikı saat ıstırahat mec urı ımış.. 00 gorme acı ır şey. eyyar ıya ro arın ~ . bil ·Ji · .s 
çoğunda kantoları müteakib ağır piyes - ·adam muhakeme edildi kan bulabildiğim kısımların intıbalannı Ben, ~~ delikanlıyı kayakçılık dersın- Tam bir disiplin altında,. g! '18(1"" 

ler o.vnandığı olur. Eski Darülbedayi re- bir araya toplıyarak diyebilirim ki, bu de, hocaları Hikmet Üstündağı derin bir rüst birer idareci, spor eğıtmenı 0 '(ti Beykozda geçim.stzıtlt yüzünden çıkan bir deJl .ı1 
pertuyan bugün seyyar tiyatrol?n~ re - kavga sırasında kawn Sabahatl balta ııe ya- şerait dahlltnde burayı pürsıhhat ve pllr alaka ile dinlerlerken buldum. Önüne yetişen bu genç elemanlarda~ Be "'rJC w, 
pertuvan olmuştur. Baykuşu, Hısseı şa - ralıyan izzetin muhakemesine ı ıncı A~ır- malumat terketmemek için hiçbir sebeb kayakçılık için ne malzeme lazımsa hep- biye~i teşkilatının ve dolayısıle 'f'.1 

9
Y. 

yiavı, Taş parçasını, Ceza kanununu, d dü .. edU 1 tir . . t . . ğm l Hikm t .,,, t•· d x. b . "f d d v• ha1<1< 
Rukiyeyi Anadolıınun en küçük kasaba- ceza a n ~enm :n ş · yoktur. Temız ~ava, bol gıda, d~ım ha - r.:ını yı ı§ o a~ . e. . us ~n a6 , .u runun çok ıstı a e e ecegı mu , 
lannın en gayrimüsaid sahnelerinde oy- oünkü cel.llede Mdddelumuml Übeyt lddl- reket, en salft.hıyetli hoca .. bu dört unsur spora olan aşkıle, bılgisını bırleştirmış tır. . .. 13 
narlar. anamesinl serdedere;c, hldisede katU kasdı matlubu temine fazladır bile.. tatlı tatlı anlatıyordu. Gençler, iki ;ı.y Beden Terbiyesi Genel DirektörliJ-..ı;' 

bulmamı.§ ve maznun İzzetin ceza kanunu- t J:ıc 
Bu başıboş, ve ay~an aya, harta?an Kurs~n dersleri ve muallimleri şun - sonra Uludağ tepelerinde yapacakları nün bu güzel eserini övmek, bizZ.8 ·ıı v 

haftaya kadro değiştıren truplardan ıs - nun 4156 ıncı mad<laslne ııöre sadeoe yarala- 1 . tatbikatın necı'esile dersin en kü...l1k te - rüp tetkik ettikten sonra benim ıÇJ 
t ·r ..ı t 11 ·z m.ak sucundan tecz{7eslnl 1stemlftır. ar. ., ':r... • fi 1 auc e me yı · H lim, ro ks 'li'.. f Şe- .. .. b'l ihm l tmi t tutu 'f d' N t S f CoşktJ. Mademki bunlar tiyatro olarak tanıh- Dava, karara lı:ahnıft;lr. Futbol: Kemal a ·.go : ....,re .. erruatını . ı e a e yor, no - vazı e ır. ıt!Te a a 
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~arbi 1 1 -.~J 
Roma, Londra, Berlin Kftrk ve pike Mektebe giden 

radyola ı ı ı ? • ı .. ı .. ı çocuğunuza nasıl rı ne er soy üyor ar. 1. e sa.s u rop ar bakmalısınız? 
• 

lngilil, "eaı.a 
~,.,, bi,. Alman d · al 

""ıinin at.ılG.Nı oöm-z~-n~ .. tısı tarafından batınlan lngiliz tayyare ge -
Hangisin • U UŞUnu bu ,ekılde caıılancJırmaJ.ct~ı.TlC!r 

Roıno e ınanmah? söz pa}'lnı ingtllz başvekilinin bir ikl saate 
- eını.ı radyoıq •öyledi. kadar aöyliyeceğl nutka ayırmakla beraber, 

llnda denıancıe ta • bu dakikada sulh yolunda yürünülmekte ol-
lanıı bir O&ıı>1tnıa Oldu nare lle zırhlı ara- ması ihtimalini oldukça kuvvetH gördüm. 
llrhJ~ 1ÜI t1Jo ~~ara bakar - Fakat bizim gazeteler, hele bazı başyazı • 
denbir ~t.eaınıe dütını~ a bir bomba l cılar pek bu fiklrde deklller ... 

• llJaıı bir d ..., ve gemı bir • 
::ıır. lnluı;;e b unıan aü~unu içinde kal. * 

bir Dlılnnı at&ranız Inglllt zırhl e· . 1 • 
dahl döonıemiftır. ısına ır emnayet msse esı .• 

~'lıl&ıı bu ıneee~nln _ . Berlin radyosu •Öyledi: 
~ çı.n de harbtn bt• iç Yuzunü ö~ren- - Fransa sulh için karşılıklı emniyetin 
tatıb kttr. O ~ taC:,eaını beklemek lcab ladeten tesis edilmesine lüzum görmektedir. 
~ttftt Ulu!, U.UUertn Roma rady~unun Bu, mümkündür, !ak.lt ortada Çörçillzm ol -

l&ınl.dılh-~t ta.haan en iyi&: masa ... , 
Ga ~-~bir Xbeıılede Lalıkika hnhUn bu
~ b~ ~ taratın ıddla.unı 

. * 
Gene o mas 1 

Lortdra r-~ 8 8 ..• 
- Abnaıı _,Yotq aö l d. 

tereru bir Jarun •deznır Y e ı: 
ı~ ~ndı, faka,t ~· nişanı vattıle 
renın Och Oldu, nı~ muharebede 0 da 
ba.tlr<!flnı R.onı adındatı Fiihrer ingUte_ 
Dlfaıu ı iddia ede tayyare geınısını 
tlatünd~~· ~'ti. ~~en' fllft.na bu 

• altında detn. - Ro1&1 denbin 

Anlaşılıyor t.ı l1nı * 
rııasu Ue b!r ' al denizınııe 
tua Re kruvazör fllo,,u bir tayY&l'e 
dutu len lnllharebenın &rUSJnda vu _ 
let~n: bu ıne,,eıe tlıerı':ıt~c:i üzerinde oı-

llllınıklhı ohn e tarafları bir 
ıncattır. • 

o * Berı;,. meselenin mabaadi 

* Berlln ıradyosunu bu bahiste dinlemiye 
devanı etmek lüzumsuzdur. Bermutad Al -
manyaya <!Uşman ohm ing1Uz devlet adam
larından llalısedeceğlnl anlamışsınız, fakat 
ne olursa olsun artık dilinde fazla slvrUlk, 
fazia ateş yoktur. N!te\:lm Fransız, İng!l!z 
radyolarında da alevin yüksekli~! azamı hud
dinden kaybetml.§ gtbl görünmektedir. 

* Loyd Corc 'un teşebbüsleri 
Roma radyom söyledi: 

- Me,hur İngiliz devlet adamı Loyrt corcun 
le.şebblisü üzeri~ İngiltere.ie küçük bir sulh 
cereyanı ba.ş gootermııtır. Yakında 200 ~elege 
nln 1.§tiraldle blr konferans toplanacaktır. Bu 
konfe.rana sulh lmklnlarını araştıracaktır. 

* 
Bnlin radyosa ilaııt- etti: 

Moda; zıdlan bir-
le§tirmiye gittikçe 
.faha büyük bir kıy -
met veriyor. Yazın, 

biri spor, öbürü tüva 
let, görünüşte bir • 
birinin taban tabana 
zıddı iki kumasın bir 
arada kullanıldığını, 

birbirine süs oldu · 
ğun u görmüştük. 

Şimdi yünlünün kürlt 
ve pike ile süslendi • 
ğini görüyoruz. 

Kürkün, roblara 
garnitür alınası yeni 
.tayılabilir. Fakat ne 
de olsa yünlü kumaş
la kürk arasında bir 
yakınlık, bir rnüna • 
sebet var. Bir aradt 
görmek insana fev -
kaladelik gelmiyebi -
lir. Fakat işe bir de 
pik~hele beyaz pi -
ke- karışınca insan 
modanın bu muzibl\. 
ğine diyecek söz bu· 
lamıyor. 

Maamafih ilk ba 
kışta aykm gibi gö
rünen bu buluş düşü
nülürse mevsime pek 
uygundur. Unutma 
malı ki; pike ile kürkü yani yazla kışı kışı hatırlatan sonbahar içindir. 
ayni elbisede toplıyan bu modeller iki zıd Resimde pike incecik bir çizgi halinde 
mevsimin ortası içindir. Kah yazı, klh yakanın kenarına geçirilıniştir. 

1'1odellerde 
değisiklikler 

Geni' kenarlı 
siyah şapka 

Yavrularınızın mektcb vakti geldi. Ge
lecek yaz başına kadar neler~ dikkat 
etmelisiniz: 

Yazın açık ha 
vada gülüp oynı -
yan çocuk şimdi 

ister istemez eve 
kapanacaktır. Ha 
vasız kalmam ( 
yanaklarının gr 
den güne salına · 
ması için Pazar 
günleri yavrunu • 

zu muhakkak te • 

miz ve bol havalı 

verlere götUrmeY' 

ihmal etmemeli -

siniz ki bütün yaz
dan kazandığı :faydayı kışın elinden 
kaçırmasın. 

Çocuklannw jimnastiğe alıftırmalısı
nıı. 

Bel kemiğinin eğilmemesi, düzgün bm 
§ekflde boy atabilmesi için yazarken, o .. 

kurken sırtını kamburlaştırmamasına, 

omuzunu çarpıtmamasına çok dikkat et• 

melisiniz. Yazı yazdığı masanın yüksek, 

sandıılyasının bilakis alçak olmuına dik
kat etmelisiniz. 

Ders çalışırken gözlerinde en ufak bir 

ı·aııatsızlık hissediyorsa derhal hekime 
göstermelisiniz. 

Mekteb devresinde giyinmenin de hu,. 

susiyetleri vardır: 

Kire dayanan laciverd, gri, kahve ren

gi bütün diğer renklerden daiha pratiktir. 

Biraz beyaz veya bir parça canlı renkı 

bu koyu renkleri çocuğun tazeliğine ya
raşacak hale koyabilir. 

Elbiselerin biçimleri de kullanışlı ve 

mümkün olduğu kadar sade olınalıdır. 

Kızlarda korsajına iliklenen bir etekle 

açık renk bir bluz roba tercih edilebilir. 

(Korsaj-etek)ten yapılma yanın roplar 

da pek iyidir. Ufak bir bluzla lbir jile lle 

rop vazifesini görür. Bluzunu değiştirdik

çe yeni bir elbise gibi görünür. 

Redingot biçimi mantolarla (beli pek - ~;odYoaq aöyledi: 
lln<la llra.r Och Royaı•ı.n 
~de ecliyorıar Ye ba.t.nıadığı nokta. 

16}'1~1~tıııı1orıar: Bı::ıaasa bu ısıın 
ingu~l11ıı IUdur: ise kat'iyeUe 

- İngUterenln Mançestsr şehrinde Ingl -
lU papazları bir toplantı yapmak: niyetinde
dirler. Bu toplantıda sulh tmk!inları tetkik 
edilecek. 

* Roma radyosu anlattı: 

Ufacık tepesinin etrafını çevreliyen ve sıkı olmamalıdır.) arkası tokalı veya to
ensede şık bir fiyonga halinde sallanan kasız bol mantolar kışlık çocuk elbisesi-

~ kordelası siyah kadifedendir. nin en elverişli ve şık tarzıdır. batını-.~ - 5ç tavnre 
kabUı~- Blrtııclainın ıenıısınden ikisi 
ikıncıaıetını. oldukları ldı İnglllzlertn de 
tıelc:Ur ettı" Och Teçhile Courago~·tur 

. Ro1aı değilse onu~ 

lla tırını. * 
batınadıtıru ll!ldt: İllglJtııer 
•tate.ılll leı.>at etnı Och ~ctfa1ın 
lerdı, eft bu tenıı;n g:ı!çln Aınerıta dentz 
bir it d~ Jlahınett ld:ııe a.lırrrnlye götürınu., -
Och lıohl'ı Yardır: 0 da ,::aa Yapacakları 
le.rnıekt.ır 9llle birlikte erlka atatesıne 

· •1nı zamanda g()s_ 

- İnıllt.erenln Natlo:ı mecmuası son nüs
hasında: 

cHaldkl har'b henüz başlamamıştır. Bl • 
naenaleyh a~ atılmadan evvel konuşmak 
fırsatı lcaçırılmamalıdır11 demiştir. Diğer 
taraftan Deyl! Herald gazetesi de: 

- Hitıere katı '::>lr rcd cevabı vermek ha
ta olur, deın14tlr. 

* " ffadyomuzu dinleyiniz ! ,, 
Alman radyosu aöyledi: 

Sonbahar elbiselerini 
astraganla sOslOyorlar 

Astragan bu soD 

bahar elbiselerinin 

de en beğenilen, en 

ziyade kıymet veri : - Son günlerde elimize esir düşen illan Tas 1 * ala}'ln filan taburund:ın falan, Parlsin şu len garnitürrü ola • 
8 . 8 lrtn en bUyUvgQ mahallesinde oturan ailt~sine tamamen sıh- caktır. Fakat şimdi 

erlı,. rq • • hatte olduğunu bildlrmekted!r. Gelecek e _ 
- İnıute Yosq a;;yled" • misyonumuzda dtğer Fransız esirlerinin rl - daha başka tarzlar -

fena bir recse sinema ~ •• calannı da anlatacaliız. .. 
~r~ bü 'aıt1ete dü~nııı.,endustrlslntn çOk D da kullanıldığını go-
ltçı a~, .... ~tn atUcı1oıar ka._,?ldu~unu o~enı- * ' receğiz. Kürkü dar 

..... kaını11t.ır. -nınıştır. Bınlerce Tasavvur ediniz: 
Fr bir şerld halinde ke-

13ana * amanın silah altında 4 muycından fazla ~ ~ 
bu ~Je rellyor ki haber askeri vardır . . Bu dört milyon askerin içinde 

1 

Bu son bahar ve kıt modasında,· elbise· sip rnuhtelü hendesi 
larının h etıdfiatrıaı ı,1 in dolru da olsa zamanın<fa ailesine mektufı gönderememiş, , . kal h · t -killer vermek bu 
IUan Be er halde en bü gU~rentn tnsa yahud Yazdığı mektub kazaya uğramış olan- Jerın bilhassa ar arına e emrnıye ve- r 

l>torranurUn racty08u b~ delildir. Anla : lar bulunabilir. Aile meraktadır; rildiğini. kupların, katların, plilerin yeni tarzın başında 
111 na konuı 5 unfin Prop Acaba Öldü mü y lts sır -

anı14 oıaa ırere .. acaıc DıtlhJın bir aganda Alman rad ' o a e mı d~tü? daha ziyade arkada toplandığını görece- geliyor. 
... ıey buı _ yosumm fraıısızca. olarak neş _ . . . . . . düz bir 

S 
* rlyat yapmıya başladığını lşltml§tlr. Elbette ğiz. tık örneklerınden bırını verıyoruz. Modelde 

ulh mUmku d .... ~statte radyosunıı açacak, d!nliyecektlr. Fa- Cekette büyük bir değişiklik yok. Fakat tayyörün etekleri ile. 
R n egıl · ? Alınan radyosu dcılrudan doğruya esır .. .. . . . 00 1 u 0 rna radyo-- .. mı mektublarını okumıya başlamaz daha 1 etek, şimdiye kadar gorduklenmızın ak· manşon ye s s • 

- Alnı .... •oy'-d· propa d ' evve · · l t g en ettı . ann sulh ta &e ı: gan asını yapar: sine düz ön ile nervür veya plili bir ar- lenmıştir. ş e eç 
• lngUtere Rö raftan Old •Almanya sulhçüdtir Fr ' d t ·· -

~ab ~ Yter aJanauıın ~ıtunu ııtın dan Jstediğ1 tele bir ve ansa - kadan ibaret. Her ikisi de olabilir. Ner- seneki sa e ayyoru 
lesi lfitndı. •R.ad. ':leyrken F'ranaız bı.~ ~~:~al diye başlar. Tevekkeli de~i ~~kt~ı vür ince görünmek, rahat kullanmak ba· nüzü modanın en SOD 
lllücadeJ 0 mevceıerı u -Y e~ın man rad Fr ' -
tarar e.stnı blr tarata b e Yapılan .söz 1 ~ .. ı yosu ansayı haklı olarak sinir- kımından rliye tercih edilebilir. yeniliklerine uydur • 

ın <la tttırı ıratırsanız her e,"" rmektedir. O derecede k1 Fransız b 
Pek ıbarb bir erinden ntühlın bir ilo kili bile nutkun<Ja: aıve- • • • mak için basit ve 

lfer üç aıtı.~Ude ort•da taıitı ... ~~~- neUce - Stüdgarttan gelen hain ses demı tı Her kadın bllmehdır pratik bir çare •.. aç alA. A4l1 da 8UUı -yı.u-. Zir Al , ş r. . . 
enı kalı da auib lçbı taraftarıdır h kat man radyosunun şplkerl btr 1''ra.sız Buz dolabınız yoksa bıranızı soğuk ıç- Amma yalnız sade 

nlyeu latenıektectir esaa olarak ka~ııı~~ ~.:.! .. ~.~~ .. ~:.:.':~~ .. ~adımdır. meniz lazım gelmez. Şişeyi soğuk suda .. . . . 
lberıncıe lllotabıt . o halde üç alat l M ,. .b .k k ......................... ıslatılmı" bir bezle sarınız Hava cereya- tayyorlerınızı... Esa-
etıneıc kaldıt1a.ı b a ının en ı ı ti Ar omisy t 1 d ~ ·· · - k -necıe.n Dlihnkün 11 u esası temin .. onu op an ı nı olan bir pencerenin onune oyunuz. sen süslü bir tayyore 

*ohnaaın? ~~men'i 1hUkA:r komisyonun:\ birkaç Az zamanda soğur. ağ b" ·ı- da 
Dotrwıunu mu firmanın lhtlk:li.r yaptığı hakkında * ır ır garnı ur • 

lllkaJıYJ dbıl&,j~raanıa ben de radYOda ü ~barlar v~t~b~muştur. Komisyon Mıntaka İpek çorapları .giymeden önce bir su- ha illve etmek onu 
•a.ı-cı-tı n aonra Roınaıı ç ' caret Mudürlüğiinde t"plaııank d h 1 nnak k · 

neticeye Y&rdun --a•- 1Plterın ı' vaziyeti tetkik etmif Diba er a ya daldırıp çıka. ve. uru yunca gıy- , kendi elile gözden 
•-de en mllhlnııJiıifU? ve l tararlar ver;- mek ipleN metanet venr. Çorabın da -ı .... 

· yanmasını temin eder. ;iuşurmek olur. 
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Avukatı 
Nakleden: Hatice Hatib 

sevgllis· 

SON POSTA 

SPOR 
Bu hafta yapılacak 

lig maçları 
Lig maçlarına bu Pazar günü de dört 

sahada birden devam edilecektir. 
Haf tanın en mühim karşılaşması Fe

ner bahçe stadında yapılacak olan Fener
Beşiktaş maçıdır. Bu maç her bakımdan 
alakalı olacaktır. Lig maçlarına yeni baş 

- Neden bahsetmek istediğinizi anlıya -
mıyorum. Ve bunu anlamak tn ıstemem. Al
laha ısmarl3dık. 

_ lamış bulunan takımlar henüz hakiki 
knt kısa bir zaman o 1z1 taklb ettikten ve bu form ve kadrolarını bulmamış bir vaz.i -
neticeye varmakta okluğunu zannettikten . 
sonra blrdetiblre elindeki ipucunun blr işe yettedırler. Galatasaraya kar~ı oynadığı 

- Eve, Eve siı.e istirham ediyorum. 
- Neden? .. 
- Size her şeyi söylemek: isterim. Beni 

ruılıyacak ve anladıktan aonra da fikrinizi 
değiştiteceksiniz ... Beni görmeğı lıltfen ıaı -
bul ediniz. Bize her şeyi izah etmeme müsaa
de ediniz. Beş dnkl.ıcanızı bana feda ediniz. 

yaramadığını görüyor. Sonra yeni bir iz bu- maçb, oyunu ihtilfıflı bir golle kazanma
ltıJW. Ayni şekilde o iz de kendisini haldka- sına rağmen, Fenerliler iyi bir oyun çı

te b"Ötürmılyor. Sizin ertnlze geldiğim zaman karamamışlardı. En iyi oyuncusu olan 
~ kendi k~e. muhakkak: doktor hayal Hakk1dan mahrum olan Beşiktaş da ta -
gonnüş diye duşuntıyordum. Bundan emin - . 

- Hiç bir şey .ınlamıyarum. Pekl sizi be~ 
dakika goreblllrlm. Fa.ltat bir saniye !az.la 
değil. 

- Beni ne zama"l kabul edebilirsiniz? 

dim. Fakat odayıı geldiğim zaman kapının kımında bırço~ oyuncular te~rübe etm~k 
üstünde ckiralık garsoniyer• levhasını gör _ te ve esaslı bır kadro tesbıt edememış 
dilm. Kapıcı pkı dokt•mm anlattığı insandı. bulunmaktadır. Hüsnü ve İbrahim gibi 
Fakat apart1man onun tarifine benzcm!yor- müdafaa oyuncularım forved oynatmak 
du. Başka bir apart.ınıan:!" cDoktor dell ol- mecburiyetinde kalan Beşiktaşın bu haf-
mnşa diye düşündüm ve bilseniz sonra sizi . . 

- Sizi evde göremem. Beni Trocadero'nun go-rd"-- ..._ dl i sizi ib .. 1 ta Fenere karşı nasıl hır kadro ile çıka -ugum zama.n, ""'n m n g • guw v 

bir perinin karşısında bulunc:ı ne kadar bah- cagını bilmiyoruz. Bu ma.çta Fenerin kapısı önünde tam bır saat sonra bekleyiniz. 
Burly adeta bir saniye için& gıyindi. Kah

valtısını blle eLmedan sokağa fırladL. Saa. -
tine bakmadan Tr~adenfya gitti. 

Uyar olmuştum. Slzirıle böyle konuştuğum galibiyet şansı daha fazla olmakla bera
için bana darılmıyor.;;unuz değil mi? ber böyle büyük maçların kat'i neticesini 

Tam sa.at dokuzda Eve de oraya geldi. Ç:>k 
soğuk ve çok uzak bir duruşu vardı. Hiç gü
lilıru:emiyordu. Delikanlının semmına lnsn 
bir ba.ş eğişlle mulc:a~c etti. Ona eUnl u -
zatmadı, yüzüne bakmadı. Sert blr sesle: 

Korku ne genç kızın yüzüne bakıyordu. O tahmin etmek ko1ay bir iş değildir. 
kızarın~. Dud:ıklannm ucuna gelen tatlı Diğer sahalardan Şeref stadında Ve -
bir tebessümle başını snlladı: .narılmıyo -
ram. demek istiyordu. fa - Altıntuğ (Kasımpaşa) ile, Sülev -

maniye, Beykozla karşı1aşacaktır. ·Bu 
O şL'lldi daha büyük bir cesare•le sözüne 

- Bana söyllyecek bu kE ar ın ühlın 9e -
yinlz ne idi? 

devam etti. maçların az farklarla Vcia ve Beykoz le-
hine bitmesi muhtemeldir. Taksim .sta -
dında yapılacak Galatasaray, İ.Spor 
kars•laşması da oldukça hararetli olacak 
tır. GeçPn haf ta Beşiktaııa karşı çok mu
va1fflkiyetli bir oyun çıkaran genç İ.Spor 
takımının Galatasarayı hayli terlctece -
ği muhakkaktır. 

- Eve rn.kırdıya nereden başlıyacağımı bi
lemiyorum. Vicdanım, karamla mücadele e
diyor. korkuyorum. Sizin için korkuyorum. 
Sire söyllycceğim <feylerln sizi fazla iirküte
ceğinden korkuyorum. 

Genç kız sabırc;ı,, bir .;esle: 
- Fikirlerinizi daha -ıçık ol!trak izah et -

menlzf tercih ederim, dedi. Esrarlarmızdan 

b ktım, usandım Böyle görünerek enteresan 
olduğunuz kanaatin1e t-;eniz çok yanılıyor

sunuz_ Ben sizi çok da.ha tabll ve sade bir 
insan zannetmiştım. • 

- Hayır Eve böyle konuşmayım:>:. Si~ be -
n1m hakkımda ne düşündilniizse ben de övle 
bir insandım. Fakat hiç fsteıned~n mfıthlş b!r 
işe karışmış bulunuyorum. Ve bu şey doğru -
dan doğruya b::ı'na atd olmamakla beraber, 
onu ortaya çıkarm.ağ:ı. mecburum. 

- Ben b::ına aki olmıyan şeylerle memul 
olmam. 

- Fakat bu şey bira:>. da s!ze a!ddlr. 

- Eve döndüğfım z:unıı.n öğleden sonrayı 
güç ettim. Çünkü o ~üzcl peri km:n füileden 
sonra görecektim ... Bnnun için cok sabır.r "
dım. Gene bana dar lmadınız ~eğil mi? Sizin 
evinize geldiğim zaman cottan Marrnud'yu ve 
ce.'ledl unutmuştm::- ... Sizin evinizdi? konuş -
tuğum sıralarda d:ı. gene bütün bunlar nk -
Iımda yoktu. Fak"lt gözlerim ı..ac:am Za -
nette'in resmine takılmca bütiın ne~·em ve 
sevincim kayboldn. E•rafım:ı bakı?"dım e1 -
yalar onun tarif "te-ı e!y.llardı. O dakikada 
lıer şey gözümden o;IHndl. Hatta sizin s~lnl1J 
blle tşitmemeğe başladım. 

< Arkac;ı varl 

r- ~ 

Bi; doktorun g nlük 
not arından 

- Lütfen izah ediniz. Blra~ da bana ahi E'forlo hinn·shı sadır: 
olan bu müthl.ş lş ne imiş? 

Avukat genç kız:ı bfıtün hikayeyi anlattı. Elli yaşlarından sonra çok alkol veyahud 
Hikaye bittiği zaman gözlerlnl genç kıza c;e- çok sl~aro içenlerde, şeker illetine müp -
vfrince anlattığı şeylerin onun üzerinde yap- tel! olanlarda, tansiyona yük.ı;ek ohnlar-
tığı tesiri gördü. Gi?nç tmn tahıl pembeliği da, şişmanlarda, fevkalMe asabi ve dl -
kaybolmu.ş, yüzü sa~n bir renk almı.ştı. maği yorgunluklara. ...,..aruz bulunanlarda 

Hikayenin sonunda genç kız sakln bir .ı:es- başlıynn mühim lıir ii ındır. Hastalık hali 
ıe: tabllde ve fstlrahatt.e gayet raha~ bu -

- Siz de görmii$3ünll3 ya! dedi. Dolab boş.. lurı<iukları halde her hangi ' bir hareket 
muş. Ben Matm!lzel Jourdaine'in niçln in - esnasında, mesel.A hızlı yiirümeğe, mer-
tihar ettiğini şimdi pek iyi anlıyorum. İn _ dlven çıkmab veyahud yokuş çıkarlar -
san böyle bir mecnunun kansı olmaktnns:ı ken göğüslerinde az...-ın kasın a:kasın -
elbet tc ölümü bin kere tercih eder. Dolat da derin bir sancı, ağrı hissederler ve ha-
elbctte boştu. Ailem içerisine!~ bu kadar kor- reketlerlni durdurmağa, oldukları yerrle 
kunç bir clnayeti işllyebilecek tıynette bir oturmağa mecbır: olurlar. Bu esnada 
insan bulunduğunu zannedemezsinlz. Kapı - hastalar derln bir sıkıntı da his.~ederler. 
cıdan başka ap:ırtunanın an<ıhtnrı bir ben- Bu kalbin ÜZ"rinde bulunan ve bJzzat 
de, bir eniştemde, bir Georges'da bir de süt- kalb adalesini lıeslemeğe memur ve mu -
ninemdedir. vazzaf olan şiryam lkllllnin tnsallubun -

o dakikalarda sütnlnemle ben trende idik dan ve spazmaslndan ve sıkışmasından 
ve Nisten Parfse do~ru geliyorduk. Demek ki ileri gelir. Bidayette bu yalnız hareket es-
biz mevz,,ubahs olamayız! naıarındn kendini gdsterlr, fakat glt~lde 

- Fakat Eve ban'1 söylemeğe kim cesaret durup dururken veyahud geceleri yemek-
edeblllr? ten sonra ba.şlıyan pek mühlik k:lzler 

- Peki nlçln bllhnssa ben mücrim olmı - haline lnkılrıb eder. Çabur. yetlşilınczse 
yayım .. ~tfl e!e "eçinr.ıyc kadar herkes şüp- felııketll neticeler doğurur. Bu gibi zevat 
helfdlr. Halbuki benim cinayet snnUnde ne - böyle bir hal hlssettlkleri zaman tdrur 
rede bulunduğumu isb:ıt edebileceğim ve bun tahllllerl, kan tah''l!eri, tansiyon mua:re-
clan kimsenin şü-p!'ıa edemtyece~I muh:ık - ne.s yaptırmaları JA.zımdır. İlk spazm 
kaktır. Öyle değil ml?- Acaba bu işi Oi!orges tırızaları ieab •-den hu...'"U.St tedııvllerle ge-
mu yaptı? O çok iyi ve çok saf tabi:ı.tll bir çirlldlkten so'lrtı hastayı esaslı blr iyod 
ins:ındır. Onun böyle bir şey yapmıyaca~ - tedavisine t.Abi tutm~k 16.zımdır. A:azın 
dan ben eminim- Eniştem'? gelince dfinyada .sebebine göre h:ıs'ayı fsttrahntl muı:ıa -
onun kadıır dürüst ve namusla insan yok - kaya sevketmelidlr. S!gara alkoldan le -
ttır. tınn.b ettirmelidir. As"bt va dlmağl yor-

- Fakat blzz1t siz daha geçen gün onun gunluklar<lan menetmelldtr. 
birkaç zamandanberl müthl.ş rorette değiş- ı----------·-------a 
m1ş olduğunu söyleırJyor muydımuz?_ Cevab 1stly~~ okuyuctılarımın post:ı 

- Evet doğrudıır. Kız kardeşimin lnUha - pulu yollamalar11•l rlcn ederim. Aksi tak-
rından sonra eniştemin asabı müt~ bozul- dlrde istekleri mu:-cr.beleslz kalabilir. 
muştur O he.r zama"l aksi bir insandı. Fakat 
bu aksiliği eskiden yalnız bankaya inhisar e-
derdi. Hnlbukl şlmdl evde de asabl Bize kar-
şı bazan müthiş .aer; davranıyor. O:ıyet ça -

1 buk sinirlenip kız yor. Benden dah!l fazla 
Geor~es·a kızıyor. 

zavallı Georg~! . F,1 tat bütün bunlar aile 
geçlm'51zlıklerinden b:ı"?ta bir şey değil. Hal
buki sizin ban'l anhıttır;"l.llız cinayeti nn~k 
bir barb:ı.r 1.şllyebllir Btın bövle '>lr vahşeti 
yap~bllerek hiç b\r in ·:ın tanımıyorum. Bü
tün bu hikayeler doktor Yarraud tarafından 
1cad edilmiştir, bı:ından eminim. 

- Bu da mümkündür!. 
Dlve f• ıldıyan Burly'nin sesl titriyordu. Bu 

ı;e.stcn bclll idi kl a·rokat sö.yledlği sözün 
tam a' c;ine inanmakta idl. 

Eve de bunun farkın<ı. vardı. Ona sitem 
dolu bir gözlt" bak rak. 

- B nden bir :-ey sal:lıycr<unuz, dedi. 
- - S!zi üzdüğüm ı~in ne knd'lr bedbaht ol-

et~i eczan\J sr 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler ~unlar

dir: 
ista.nbnl cihef..inde!dler: 
Şehzade başında: (Hamdi}, Eminönü:rı

de: (H::ısan HulUsi>, Akslll'avda: CPertev), 
Alemdarda: <Eşref Neşet ı, Bey;ızıdda: 
(Haydar), Fatiht.A CEmilyndi), Bakırkö
yünde: (İstanbıın, Eyübde!" (Arib Beşir) . 

Beyoliu cibetlndeklle.r: 
İstıkl~ cadde.sinde: <Galatasarny), 

Cümburiyet caddesinde: CKürkçlyc.n>, 
Firuzağada: CErt u ~ ıı 1) , Şl.şlid r,: (Asımı , 
Taksimde: (Kemal), Beşiktnşta: (Süley
mıı.n Receb). 

Süley.maniye stadında da ikinci kü -
nıe lig maçlarına devam edilecektir. 

M. T. Ö. 

A!aturka yq serbast güreş 
musabakal~rı 

yarın akşam başhyor 
Cumartesi gününden 1t.i.bare.:ı Şehzndeba

şında Süleymanlye kliibünde alaturka ve 
senbest güreş müo;'lbakal:ırı tertlb edildiğini 
yazmJ<Itık. Müsabakalar yarın akşam saat 
sekizde b:llilıyacal<tır. İ!k k~rşılaşm::ılarn Mil
ldyim, Ali Ahmed, Pomak Mustafa, Servet 
gireceklerdir. 

İkinci ve üçüncü kar~ı~-nıalarda K:ıra A
linin, Dinarlının, Babaesklll İbrahlmin ve 
Yarımdünyo. Süleynıanın güreşmesi muhte -
meldir. 

Fener - G. Sarav macmdaki 
tek gol sayılmıvor 

Evvelki hafta yapılan Fener - Galata
saray maçında bir gol olmuş ve hakem 
golden evvel düdük çaldığı halde son -
radan golü muteber addetmişti. Buna i
tiraz edilmiş ve hakem raporunda da gol 
den evvel düdük çaldığını yazmışbr. Me
sele İstanbul hakem komitesince tetkik 
edilmiştir. Avukat Abdullahın riyasetin
de vr> Fenerli Cafer, İ.Sporlu Nuri Bo -
sutta;l mürekkcb olarak . toplanan hakem 
korr"t,..si golden evvel düdük çalındığı -
m hakem raporiJe de sabit görerek dü -
dük çalınmasile topun oyun harici ;,ıd -
dedileceğine. macın nizamsız oldu{!una 
ve tekrar cdilmPsi lazım geldiğine karar 
ver:miştir. Bu karar Ankaradaki yüksek 
hakem komitf'sine bildirilecektir. 

ektebler liq maçları bashvor 
İstanbul Okullar Spor Bölgesi Ba5kanlı

ğından: Lise, ticaret ve san'at okullarının 
1939-1940 ders sen,,.sl spcr faaliyetlerini ida
re .edecek lig heye+l .. ,.i intiha.b vt" fikstür
lerini tanzlın. etme<t üzere, geçen sene 1'P<lr 
faaliyetlerin~ iştirak eden okulların beden 
terbiyesi öğı:etmenlerlnln ıo:ı.X-1939 Cuma 
gfinü saat 15 te M:ıarlf ~füdürlüğünde yapı
larnk toplantıyn ,.,.elmcleri ric~ olunur. 
··························································-· 

Eski Am~r~ka CUmhurreisi, 
Polonya dirilecektir, diyor 

(Ba.şta,,.afı 1 inci sayfada) 

lentic.lcki hitabesinde ezcümle demiştır 
ki: 

Polonva dirilecektir. Sulh adı verilen 
ve kağıd üz.erine atılan bütün imzalara 
rağmen, ger f'k Almanya ve gerek Sov -
vet Rusya Polonva gibi büyük bir ırkı 
tazyiK ettikleri müddetçe, bu iki rnem -
lekette de istikrar ve devamlı sulh ola -
maz. 

Erzurumda kar 
Erzurum 12 (A.A.) - Erzurumun Pa

landöken dağlarına ilk kar yağmıştır. 
Sabah uyanan halk, dağlan bembeyaz 
ı;(Öriince bu sene karın erken yağışına 
haycet etmişlerdir. 

duğı•mu görliyors~nuz• .. Bütün bu şeyleri 
J::e ... tll kendime tz:ıh e•mekten aclzlm. Çünkü 
d ma doktorun s5z:-.rlnin bir h<>k!kat ol -
(1 ...,JT,ıt teyid edecek yeni alametler görülü-

Boğaziçi, Kadıköy, Adalardakiler: 
Kadıköyün<ie: (Yeni Moda, Merkez), Sivas maarif mUdOrlUgU 

• t"'""n bir ip·ıcn yaknladını zannediyor. 
• müddet ona gfüc mantık yfirQt\lyor. Fa-

ÜSkildnrda: <Me,.l::ez), Sanyerde: (Asaf), Ankara. 12 (Hususi) -- Sivas Maarif Mtl-
Adalarcla: (Halt>. dürlllğüne An!:nra Onzl Lisesi muallimlerfn-l\o ______________ J den Fen! Ertıem tayin edilmi,tir. 

Birinciteşrin 13 

İngiliz Başvekilinin söylediği nutuk 
(Baş tarafı 3 üncü sayfacl:ı) 

datl teşebbüsü uğuruna bunca rolonyalı ve 
Alınan canına nıalolan taarruzlardan sonra
dır k1, şimdi tekllnerinl ileri sürüyor. Çekos
lovakya ve Polonya milletlrrinin haklarına 
tecavüzün hemen akabinde Hitlerin be~eri
yete karşı işledJğj ağır cinayeti ta.c;hlh yo
lunda nutkunda herhangi blr teşebbüsü ta
zammun eden tekliflerde bulunacağı nı ümid 
eden :bir kimse var 1dise sukutu ha) ale mah
küm idi. 

Hitlerln, Alman nüfuz mıntakası tllye tav
.si! ettlgi Polonya parça.sının fıkıbe'I nedir? 
Bu cihet nutukta açıkça tebartiz etmiyor. 
Fakat muhakkak. olan bir şey v rsa o da bu 
meseleyi münhasıran Almanyayı alt.kadar 
eden bir mevzu teıtıkkl ettı:ıdlr. 

Bu toprağın nlhal şekli ve Polonya devle
tinin tekrar lrurulması Hitlerce, garbda yapı
lacak nir harb!e değilse münhasıran Almttn
ya vı Sovyetler Birliği arasında halledilecek 
mese elerdendir. 

Binaenaleyh, muerin dcat'f Avrupa em
nlyeU:. diye tavsif ettiği şeyin tesisi için ileri 
sürdüğü tekll!lerl, onun fütuhatının ve fet
hettiği ~rlerde istediğini yapmak hak.kının 
tanınmasına tstlnnd ettlği suretinde telakki 
etmenuz lazımdır. 

Silahla değil 

lam bir sulh olmalıdır, mütemadi tehdidler
.ı.: inkıtaa uğrıyan bir mütareke değil, (at. 
kışlar), böyle bir sulhe engel olan nedltf 
Alman tıükümet1 ve yalnız o... Çünkü AJmaO 
hükü.metl ve yalnız Alman hükümetidlr Jd. 
mükerr~r tecavüz hareketıerile Avrupaoı11 
rahatını kaçırarak ve bütün komşulnrını.ı yi1 
reğlne devamlı bir emniyetsizlik ve korkıl 
duygusunu aşıla.m~ır. 

İngiltere hük(imctlle Fransa hülcftmett a
rasında tam bir anla.§ma mevcud olduğun11 
düşünmekle .bahtl)'.arım. 

Kamara azası hiç şüphesiz geçen cwnar
te!!l günü Daladyenln radyoda söylediği nut
ku okumuşlardır. 

Frnnsız b~veklli e:taanııza ko.rşı silaha sa
r.Idık. Emniyet garantileri hakkında sağlaIJl 
teminat elde etmedikçe sllAhı elden bırnkJlll .. 
yacağız. dlyordu. 

Memleketimiz. kabul etmekle bahtiyar ol 
duğumuz Polonya harlclye nazırının Londra.
da bulunuşundan da istifade ederek Polon· 
ya hükU.metne istişare ettik ve aramızd• 
tam bir görüş birliği mevcud oldu~nu gbt
dfik. Bunu söyllyebllmekle fevka111.de mes'U" 
dum. 

lngilterenin hatb hareketi 
İngiltere hükümetlnln hattı hareketin' 

şöyle hülii.sa edeceğim: 
İngllteıe hükfUIM?tl, şerefini fedn etmeksi

ı in ve enternasyonal ihtlllUlarm sll~hlı:. de
[ il, müzakerelerle halledilmesi Hızım geldiği Hltler, daha evvelce Çekoslovakyayı d• 
hususundaki pren.ctplerlni terkeylemekslzin verdiği gibi bu kere de Polonyayı yutuncaya 
bu gibi esasları kabul edem.ez. (Şiddetli ı.J- kadar bülfin sulh tekllnerinl reddettl. Ma.' 
kışlar>. zeretslz bir tecavüzle ba.şlıyan sulh şarUIU" 

Polonya, Çekoslovakya kabul olunamaı. • 
Alman başvekilinin nutkunda ileri .aürüle1' 

Çem.bc.rlayn. sözlerlııe 6C.y1e devam etml'- tl"kllfl .. h k d ç k ıo--tlr: er m up em ve arar~z ır ve e o.Q 
Bitlerin 1935, 1936 ve 1938 nutuklarından vakya ile Pokınyaya ya9ılan haksızlıkla~ 

Avı 'lturyayı ve Qekoslovnkyryı ilhak <'tmc- 1 t lmir edileceği hususunda hiçbir telmihi. ih 
mek ve Südetıer meseleslnl'l hallinden son- r va ey~memektedir. IIltlerln tPkUfierl da
ra Avrupada hiçbir araıi talebinde bulun·' h~ sarih olsaydı ve bu hususları ihtiva etse1-
nınmak hususundaki azmini U.ıde eder viid- 1 dı ,~llt> gene Alma~va<'lan şunu so_:rnak li'lzt~ 
le.rint tc.dad etmek kolaydır 1 ge "<il: Almnn h11kfünet1, tecavuzlerln dU 

l\:eza, uzun müddet ilel. sürdüğü siyasi rPı...ığına ve garantilerin hiçbir şl\pheye xnn; 
prt.nslpler' birdenbire bir tarafa bırakaral• a~l bırah-rnıyacak surette idame olunacağına 
mllyonlo.rca Çeki ve Poloı.falıyı Alınanyaya dunynyı hangi ~mum! ~ ameıt vasıtaları 
ilhak eylcml.ş olmasını ihmal edemeyiz. inandırmak flkrmdedir? (Alkışlar). · 

Keza, bol!'levlk rejimine karşı yaptığı de- Mazinin tecrübeleri is'h t etmiştir ki, şltn· 
vamlı hücuınlardan sonra sovyetlerle bir dik! Alınan hükfunetınin v!\dlerine ıtıın~d 
pakt l.ır.zal:ı.mU? olması da fl·.mtıl edemiyece- caiz de~l1dlr. Binaenaleyh blzlm sadık ,,e 
ğlmiz blr hadisedir. merd mütt.eflklerlmiz Fransanın harbe bil-

Hltlerln verdiği sözlerden mfikerrer defa- tün kuvvctJerimlzle devnmdan vazgeçmeınil 
lar dönmıi.ş olması ve siyasetinin böyle ani için sözler değil, !illiya.t lft.zımdır. 
değişikllklerl, nutukta dermeyan edilen t:ı.rz- Tesviye tarzı 
dakl tekltfieri kabul etmenin bizim için na
sıl miişkülitı muclb oldl'ğıınu bir kere daha 
gösterir. 

Mazideki tecrübeler 
Hakikat şudur ki, mazideki tecrübelerimiz

den sonra, şlmdiki Alman hükf.i.metinin söz
lerine ve teminatına inan!Tlaya imklin yok
tur. (Şiddetli ve sürekll '\lkışlar>. 
~mberlayn şöyle devam eylemiştir: 
Diğerlerlle dostluk ve ıtırnad içinde yaşa

yacak bir Almanyayı Avrupada kendine uy
gun yerden çıkarıp atmak blz:lın siya.setım1-
zin esaslarında yoktur Calkı,rılar). 

Bili\kts, biz öyle zanne<liyoruz ki, bütün 
memleketlerin haklı talebleri ve ihtiyaç
ları nazarı ltibara alınmaz ise, dünyanın 
hastalarına hiçbir müessir ça.re bulunamaz 
ve muslihane yeni tan~lın tarzını çizmek za.. 
manı gelirse, İngiltere hfi!tı1meti şu hislerle 
hareket edecektir ki. eğer mezklır tarzı tes
viye müzakere ve anlaşma yolu ile elde edil
mediği takdirde istikbalden gene fazla bir 
şey ümid edemeyiz. 

lnRilterenin harb gayesi 
Binaenaleyh bu da gösterir ki, biz bir in

tikam maksadile harbe atılmış değiliz. Har
be sadece hürriyeti müdafaa için giriştik. 
(Alkışları. Mevzuubahs olan şey yalnız kü
çük devleUerln hürriyeti değil, blz?.at Büyük 
Brltanyanın, Do:nlnyonlann, Hindl.~tanın, 

lmparator'•ığun dlger aksamının, Fransanın 
ve hüı rlyete taraftar bütün memleketlerin 
muslihnrw mevcudiyetidir. 
Şimdıki harbin sonu her ne olursa olsun, 

cihan artık mn.-elce tanımış olduğumuz cihan 
olmıyacaktır. 

İstikbale bir göz at:ırs~k göriirüz ki, çok 
derin değişiklikler lmanlık, düşünce ve icra
at so.halannda bizzanırc izlerini bırakı:ıc:ık
tır ve ekseriyet 'harekete geçecek yeni ktıv
vetlere dosdoğru yüriiyecekse b5tün millet
lerin ifa edecekleri birer V1lzlfesl o1acaktır. 

" Biz zafere değil ötelere 
erişmek istiyoruz,, 

İngııtere hükametı pekaltı blllr kl, iki bü
yük devlet o.rasında yapılacak modem harb
de, gerek gallb, gerek rn:ığH\.'b çok acı zayl::tta 
uğnyacaktır. Fakat bu ellm neticeler karşı
sında zftf gösterirsek bütün ümldlerln sön
dilğfine ve ru;ırlardanberl beşeriyetin hedef 
ve terakkisinin ilham kaynağı olan fazilet
lerin mahvolduğur:a şahid olurJz. (Şiddetli 
alkışlar). Biz bu harbde kendimiz için hiç 
maddi menfaat gÖ?Jetmlyoruz. <Bro.vo sesle
ri) . Biz Alman mmetinden onun izzet! nef_ 
sini kıracak hiçbir şey tstemtyoruz. (Brnvo 
sesk'rll. Biz zafere değll,l dah::ı ötelere rriş
mek ist1yonız: Öyle bir enternasyonal slııtem 
kurulmalıdır ki, ~lecek nestllerı.n, harb 5nü
ne geı-llmez mulredderatı olmasın. (Şiddetli 

al kışlar> . 
Şuna kanllm ki, bütün Avrupa milletleri, 

Alman ml1letl de dahil olmak üzere, şiddetle 
st.lhü armı etmektedir. Öyle bir sulh k1, on
lara yarının korkusu olmaksızın ynşn.yabll
mck enerjilerini ~ 'kablllyetıerini, kendi 
kültürlerlnin inkişafına, ideallerinin takibi
ne ve maddi refa.hlarının ilerletilmesine has.. 
retmek imklinını versin. 

Haklı, sağlam bir sulh 
Teminine azmettiğhniz sulh hakiki ve .sağ-

Ancak dünyada ıt.ımad tekrar do~uktan 
sonradır ki, hfüıpüniyet sahibi bütün mlllet-' 
!erin de temenni ettiğimiz yardımı ile, dtın.
ynyı karı.ştıran, silfıhsızlanma yolunu ka.p:.1,.• 
yan, ticaretin ihyasını geciktiren ve mnıet
lerin refahına mani olan meselelere bir te5-
vly tarzı bulmak nıfimkün oln.bllecektlr. 

İki şıktan biri 
Bu hususta yapılacak bir şart vardır, bU 

şartı ancak ve ancak Alman hükumeti yerJ.. 
n" getirebilir. Eğer bunu yapmazsa. bfitilıl 
mnıetıerin şiddetle arzu ettlği neviden yeni 
ve da.ha iyi bir nizamı dünyada kurnıaı 
mümkün olamaz. 

Binaenaleyh netice §u<!ur: 
Ya Alman hükfı.ınetl, flllt olarak, 1rulh ar

zusunda s;tmlınt olduğuna ikna edece~ dt'l'
lillnl göstnlr veya taahhüdlerlnl tutmak nt
yetini fiili garantilerle lsbat eder, yahud dl\ 
biz sonuna kadar gitmek hususundaki vazl
femtzıcle ~vbat ederiz. Bu ikl şıktan blrınl 
seçmek Almnnyaya alddlr. 

işçi partisi Hderinin beyanah 
Londra, 12 (Royter) - Başvekil Çembet'° 

Iaynln beyanatını müteakıb llk söz alan ış;i 
partlsl lideri Atll, ezcü ıle şunları söylenılıJ
tir: 

- Hltlcrin verdiği söz hiçbir kıymet ifade 
etm~. Buna müteaddid V"'..sllelerle şahld ol"' 
m11şuzdur.Hitıer. ct"bir vasıtP-<ılle t"lde etti~! z~ 
!erleri bi?Je ta.cıdık ettirmek iıııtlyor. Hiçbir fn, 
brfllz hükömet1 bunu kabul edemez ve blı9 
sağlam garantiler verilmedikçe sulh yapıiıı
maz.ıı 

Diğer hatiblerin sözleri 
B,liıhare liberallerden Sinkler kürsüye ge

lerek, son seneler zarfında Almanyn tnrn fın
dan ~gnl edilen memleketlerin tahıtyesınl 
ist..miş ve: 

- Çekoslovakya ile Lehlstnna lstıklft.Jieri 
iade E'dllmelldlr, Avusturyada serbest şart-' 
Iar altında yeni bir plebisit yapılmalıdır:. de
miştir. 

İnfiratçı meb'us Lansbury de söz alarnlf• 
cebir siyasetini ta~lh ettiğini söylemiş, ftı
kat harbe devam etmek suretne yapılan hak
sızlığın tamlr edilebllecdine lıianmndığlll1 
ıırwe eylemiştir. 

Çemberlayn yeni bir nutuk 
söyliyecek 

Londro, 12 (Hususi) - Başvekil ÇembCr .. 
J.ayn bu akşam tekrar kral tarn.fındtm k,ıbUl 
ed!lmlştlr. 
Başvekllln, Cumartesi gecesi radyoda t>eY

nelmllel siyasi vaziyet hakkmdn yeni bit 
nutuk söyliyeceği anlaşılmaktadır. 

Çemberl~ynin nutkundan evvel 
Romanın verdiği haber 

Ronıa, 12 (Hususi> - Berllnden alınan bıv' 
berlere gôrc Hitıerln, bita.rnf bir devlet ~, 
sıtaslle yeni sulh tekllflerlnde bulunması ill
timal haricinde değildir. 

Bu tek.liflerin, demokraııllerln ısrarla tnlc2J 
ettikleri garantiye ve Lehistan ile Çek~~ 
vakya.ya muhtariyet verilmesine mütc~ 
buluna.cağı söylenmektedir. 
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bakan bir tip 

Vskii.dardan Şa~ 
refettin, karakte 

;,.~ j11Nlil!Dilll~ .. 
.; ' IA 1 AK~ANES(İ 

-- c ron Wratislaw·ıı hatırıhrı: 73 
rini soruyor: 

Kendı görüş Vt'. Yazım: Reşad Ekrem 

Sin ru..,., .... , ... ,, su .. ,,. Dilm~ !,~'."~i~~: h!~~ Tebdil gezen hükümdar 
a n p aş 1 n az 1 i ~~:~i::~~ği: -Bruıkçı ~ı gihl btt evl4dın arkamn -ı kahveye günün muayyen san.tinde uğrar ~ 

ujt~~~~~.:~anın; bü· . dan hangi baba ölmez ki be.. saat kadar anlatır, hık:iyesini, heyecanlı bıJ 
d ~~. zam bir Yük zayiat ve tel ır t _ rübelerine güvenir - Bu l.şln içlode bir dolab ''ar amma.. .. yerlnde keserdi Mernk.lüar k d '< 
bet etınekte old ~ Ordu ile İstanbul e a a Hunkdrın elini öperek ctahtı All Osman. ve başkalarına da Ne?... scler, ne kad~ yal;arsalarn~lr a k:ı~n~:a;n~ 
hJ~laYlnca P~a ~una dair haberler g~ avğ - da ctfllü müddeh şan ve şerefle hükumrg.n bu yolda nasihatlerde bulunabilir. Ken.. t - Bu öyle adi haydııdluk işi değil... soylemez: 

d 
ddet ve "~ftbiye••eyh!nde, bazı dedikodmle e olmasını diledikten sonrn, Türklerin bize dı"n h . . . . - Bu dolabı çeviren er geç yakayı ele 'Ve- Hele yarına "ıkal d 

a.sı _,.. wer d u a.r blH'ıh e e emmıyet verılmesıru ıster. Say. ı rirse, göriirsun-üz Hacı '""~-ftn ar.anın buln- - ,. ım, evam ederiz .. Ey. 

h1 
ndaki ordun e bellrm~ ve kum ' are izah ettıklerlnc gore. şu meal:fe bir k 1 ak h v.>.lllA ı; .. vnllah! .. 

ç bir Şey eld un bu kadar zayıatt an- nutuk lrad ebnl.ştl: ma ve sayı m tan azzeder. Münaka· şıklarındandır... Diye Asasını alır, glderdı. He:- gün, her kar 
:!:rı nıuhıtte e.:~u:enıış bulunX:~::: - KudretJQ ve saadet'iı sultanım! Uzun şa eder ve şiddet gösterirse de sonunda - Yok canım?... vede hikAyesinln ayni parçasını söyl~ , 

Bunu. vahlar. da duyuı _ yılların yıprattığı şu ihtiyar vücudümüq için tatlıya bağlamak hususunda idareli dav- - Bence kız mesalesl... den, meraklıların onu kahve kahve taklb 6 ._ 

nau dan başka öt"'d 1 de çarpan kalbim, şu and:ı, kan a~lıyor .. rarur. - Miras meselesi de de, korkma... mesı de faydasızdı. 
detı olduğu bu kad;r enberi Sinan Paşanın, f Çünkü sen saadetlü hünkarım e!endl'lıe, bu * - Yahu geçen a~am buraya Kumkapılı- Her gün kahvelerde merak ve heyecıı.ıı ~ 
- şü ~ckemıyen blrÇo~ .YU!t.5ek refah ve sıı.a. 1 kulları aleyhinde yapılan bühtan cidden <..-ok lardan blr balıkçı geımı,. O akşam Abmc - beklenen Bursalı Emir Çeleblyi, son gunıerıı 
ken:ıs esız içten 1ça _ se~aşaıar bu halden ağırdır .. Ve bu l!tlra lle vellnlmetımin bu Uysal bir tip !:ı ~:1::ıı 1:~·· Ben yoktum .. neler söy - heyecanlı ve esrarengiz hfıdlseleri adeta gölr 
için f lnı hUnkArın n .nç duYllluşlardı ve kullarına karşı olan hüsnil nazarını gider - Afyondan Ihsan gede bırakmış idi. Emir Çelebi kahveye gelll 
liYete ırsatı ganimet bU~armdan dilşfirmek mişlerdlr. - - Beraber gitmişler Hacı O.smn.nın evine ... etrafa selfun vererek yerine oturunca, kahvf 

Sin geçnılşlerdl. ek hareket ve faa - Filhakika bu yıl talih bana güler yüz gösM Ersoy, fotograjı • Dur =~~ neydi gencln adı? halkı derhal onun e~rafında toplanırdı. Hıılt 
~ine an Paşa harbd termemlştlr ve meydan; harbde birçok a." _ nın tahlilini isti - bukl son günlerde, dedikodulann cazlbesin , 
" in eki ·~ - Yok canını.. Arkadaşının... d k dil i nı.n hu:ınaın eden bu kısknıuvaffak!yet.cıızıı. kerln zıyaa uğramasının önüne geçlleme - yor : en en er nl kurtaramıyan kahve haltı. 
\'lklerJ kflr neı<lindekı anç aleyhtarları- m!ştir. SaadetHi efendlmce de takfür olurısa Muayyen fikir - - Adalı... dlllerlnl tehlikeli yerlere uzattığı zamandU 
ce""ft'lenetıce.sınde. ~ınazusıurekU telkin ve teş.. j g:rektlr ki tnllhln dalma bir tarafa tebes - lcr u··.zerı"nde dura- - Hay Allah :azı olsun Dede ... A"'-& ev- ti, fazla lhtlyaUı olanlar tarafından hlkAya-. 

---.ı -lehdl • • olnııJş (l) sum etm 1 1 k.. k de kalmış, Ahmed de birkaç arkadaşını daha el Emir Çelebi dedikoduyu sllen bir sünaeJ 
ihtar ol d "dilerek ve öiüm es ne m ön yo tur .. Bu l?ltlyar kul- r k h d f ta • alıp t.ekrar gelmek için hemen Kumkapıya gibi hatırlanıyordu. 
na"'"arunnıuştu. Çunku"". saBraya uğr.amaması Iann sen saadotlfı efendlmJn gençliğine ve a e e .yın git.mi"' Adalı blr bekl ı 1k1 t ·••v. g • u b! t D h v··· saat em ş, saa Bugu-nler içi d bl b h olın UZZatı İslt\ . nca .munıtaz ve r devleti idaredeki tecrübesizllğ!M acırım. e mez. a a zıya- beklemiş Ahmed k B :ı bl i d n e, r sa a • kemani Os • 
~ bir ad ınııı kasden ç·· k". d ·· yo ··· un a r ş var e- man Dede kah i ı ö .. d ı dire lA am., hiç bl zıyaına sebeb ~n u !?5:ünıruı kJ etraf!nı sarmı'J buhm-ın e uysallıg-ı tercih m'" ... ft.. kft'd 5 1 .. 1 ıı. • ves n n nun ek mavi sal • "Yllı: r veçhll .. ..., ..... ....,anı ...... ırmı,,.. o u .. so Uı;,a Kum- kım altına serdiği hasır üstünde oturmu• 

boğduruıs de~u:ıır. BUftkl'I be şere: ve tak- 1 musavlrierın cıo~r•ı sözlil, do/!ru özlü kim - eder. Bir işde baş kapıya gelmiş ki herkes uykuda... Evvelt\, kahve 1 1 rdu Y ld ~ 
layı da a gerektir. denUnıi oyle bir kinısc seıer değlllerdir.. Bu ser:lyede bir kim.senin 1 olmakta daha az Ahmedin bazı geceler yattığı kahveye var - ç yo . o an geçen tanımadığı lıı;ı 
tunrn... ıısaadetıu Padi ştl. Bundan do- sen efendime ı.tetirdi~l bl• haberin gerçek - . . . ı ı , sipahi de ellerini salkıma bağlıyarak cHu 
J>ac?iş;~;:1· ınaııknnesııieh "ın gozUn!ı gô _ llflnl tahkika ıiizum germeden inanıyorsun!. rnuvaffc.k olabılır. İyı rnu_a~ele karşısın- :ı:e ~;r~~~Y~~:ıu;~, ~~~:~~~ıs=~~· .. ;:: Dede cfendl .. ıı diye gelip 1karşısına çcikmQf: 
llğinı terk dznı verırı sacııekilerek •Zinhar» föılbuki bir hüköimd:ı.ra lô.yık olan budu,. ki da kolaylıkla yum~ayabılır. rar dönüp gelmedi mi?ı. demiş. Beriki de 1 ler, Osman Dede rte çııak.arına seslenerek bl 
nıışıı etnıemesı sık olmadıkçJıı çift- kendisine verllr:-ı ha'Jcrln ne dereceye kadar * cgelmedl. demiş. Derhal Adalı işi çakmış· rcr ko~a-~an tiryaki fincanı kahveyi de on. 

• 
1 sıkıya tembih dil 1 hakikat old ı.. t 1 • • • • f ların önunc koydurtmu,tu 

Bürüt d- e - U5UTI1l araş mr ... Sokulmasmr bılen hır genç cBre kalkın Ahmedi kaçırdılar!.t dlye nlirfıyı 1 İkisi d ı 1 _. Ü 
tekrar nıt UŞnıanım12 S!nnn i Ben ki, kud"CtH\ ve saadefüı sultanım e - basmış .. Kumka9ı ayaklanmış.. Gece yarısı e gen_ç •.. r yarı, gurb z y1~!tlerdl. Bi• 
rıı.,ıll<ia Sô bete u~ranııştı H' ~te bu suretle fendlmin ecdadı ızamL"la rahmetll pede - lzmirden, Ali İstanbul kazan, balıkçılar kep~e... Ahmed risl esmer, öbüru kJJmraldı:. Kıımraı olanıncı. 
linde ca Ylendl~lne gör: d attı\ 'l'ürkler a -ı rine •hizmet etmiş ve şu ~aclanmı bu hl:ı:met ihsan Altınbaf yok, yok... :;r de ~un ç~ım vardı. Ustüne biber oyalj 
du. Bu t~l~~:rnesı Pek m~h~ı!>~ c~ll-~d~n e- Yolunda nğatmış emelttar bir vezirim. MeıııaM karakterini BOTU _ Sonra?... e::ı. r sar mış kavuğunu kaşının üsttın• 
kaJbtnıızıe n tecelli etmCJ$ln gorunuyor- llkl mahnıselerlne blrı;-.'.>k krallıklar, bey -

1 
. - EvvelA Hacı Osmanlara bir şey söyle -

Yan bu ad~nıennı ed!yor bl~e ise blı, butfin llkler llflvp etmlslmdlr .. Efendller!mtn hü - vor. memlşler ... Onlara t~ ertesi gunün akşamı Bu kumral sipahi, Lehlstın ve Ru.:ıya o~ 
liyo~ukı nıa canı Yilrekte rl bu hale ko-ı kfhnı-ını oldulı'ları sınırları'lı bir havlı ge M 1 Serbest hareket· haber verml.şler ... Kız da, anası da ştrak lanndan Sahraylkı>blre ve Habeş dağland& 

Fakat ·· n beddualar ey- nlsletttm ve bu u~ıırda dökfılmiiş kanım var- leri vardır. Tuttu- düşüp bayılmışlar ,. Atlas Okyanusundan Hind Okyanusuna ta 
tllk1 olanç~~ kurnaz, çok t ü I dır. Tunuoıu. <21 Gaıe•.ayı, Famn~ostayı vl! ııeM ğu iş üzerinde se - - Hüsam reis Ağakapısına. gitmiş diyor _ dar yayılmış ve UZ"lnmıs koca bir imparator. 
layı Çok te~~n; ıı~radıtı ~er ~eli ihtiyar hlr çen sene de bütün diyarı küfrün anahtarı .bat edebilir. Men - lar... !uğun sahibi, dördüncü Sultan Murad ldl. Yı 
knlenıe nıar r tlııvmu• va uh akaretten do- i olan Wanck ven Raab knleslnl '"thettlm. - Benim bildiğim Hüsam reis ise gitmez ... nındakl esmer delikanlı da, saray bostancı • 
nıck 1 ak ~nı" Y v emen bir a i Bu faatlerini temin hu larından pehlivan Deli Hüseyin idi. Pulad vu. 
b 

Çin kell<i'· .. sııın":eıın· lsb r ze I suretle Vh'nmı yolunu efendime nçmı' - Neden? .. 
llYUrulJn wılnın d'nı • ııt each!ı _ oldum şı susunda sokulur, _Neden olacak .. Bir işaretı lle Samatyaya, cudlü, nsla.n kuvveti! bir yiğittl. Sultan Mu· 

larının MllSnıı, Ya.l\'arnı' enmcslnc müsaade b'·trı . mdl arzu edersen buraya varmak ve kolay • ro.d için kendisini ateşe atardı. Kemanı Os. sozı 
1 

ış u ın N araştırır, Yedlkuleye kadar binlerce balıl;çıyı ayağa 
nıenı er le aıeyhı ve •Yalnız ha.sım emee krallııtım rt~nevlp geçmek ~e- mnn Dede o zamana kadar padicıahı g•r • 

esını ne bu k - ni 1 lıkla vaz geçmez. kaldıran adam Ağakapısından ne umacak ~ u 
.kltrın cll~ear::vlenııştı. Fnkn• ~~~ yurunüı- 1 ~ çln kolay bir 1~ olmuştur kl böyle bir * ti... müş değildi. Tecrüb!lll ihtiyar, bu AJpa!ıUeriJ 
tarlarından bt•maz1an öne~ Uda hün. za er ne ecdadına, ne de pederine na.sib ~ 1 -. Hele Hasan Hallfeden... kıyafetlerini değ!ştlnnl§ kimseler olduğu= 
tıeçrrıı., ve blttarbilolan <b:ı•p"•ao)nunn nleyh - ınüyesser olmu ... ur... nadı seven bir çocuk 1 y 1 ft,. sezmiş, fakat b!rls!:-ıln hünk~r olabil"". ··~ b .... ,, ı ~~ - Ayo o en çeri aeıası del;ll, Sultan Mu- ..... 
b A.111.esının uğ ad u kô.~ıd YOk edU~~t~lne Şimdi, blitün bu !Utuha.tmu\, muvaffnkl - Akhisardan bi1 mdın şerbetçi başısı... asın dii§ünmcmlştl. Blrnz sonra, yanlarıı:ıt 
,, ul defa ıba.şka rYolığl ı ak!betı anııyan Si . Yatıma mukabil, saadetin sultanım efendlmln ok-uyııcumuz, ka • j - Yalnız .şerbetçi b.ı1ısı mı ya?.. mah~llellden de birkaç ki.'il gelip oturmuitlJı 
~ ıınenın b" !lrdan Yü ~ nan· taltdl - Ne günlere kaldık .. Tüysüz bir dellkan!ı - Merhaba dellkanlılar ... 
ınanın · ünkdrla ht'r ruyerek, sara ' r ve Ut!faUarınA mazhar olmak: umar - rakterini sorııyor . 1 Yenlç.eri ağalığı yapıyor!_ _Merhaba ağa ... 
•h< d çarelerin! ara • halde ntül~ki olya ken, bütün paşa kullarından üstün işler ba- Fikirlerinin ka - - Merhaba a"'a .• 

ayaı 01 b ş.ırnılf v b - şa d ğ - Koca devlet bir çalgıcı parçasının elin _ ı; 
terine e111 ka Ueceğini anlanıı•te u Çarenin r ı undan dolayı sen yüce padişahımın bulünde ısrar e - de... - Hu Dede efendi.. 
tar ~arı atırıa, altın rr;: ... ı. Bunu~ ü - .şükranlarına nail oımağı beklerken, biUık's, Ar.zul ı ı ı - Benden ı.,ıtmı., olmamn anuna, Nem"e- - Merhaba. buyurun efendim •.• 
Dlr a işlen ı. ' ""ınüş ve k ıı. .. _ d€r. "'l J• v N-M·•- dü d b 1 h enbeha h 

1 
nı"' !:eşıd çeşld eşy ıYtnet - , n ...ut:te uğradım. O kadar ki saadethi su1 - yerine getirmek llye 00,, on kale satmışlar gene... - ~ın il n en er ·· 

en.sının t•u~ llar vesaireden . a, gayet I tanım efendimin miibarek yüzlerine nazar - Böyle içki lle, çen6i ve köçekle devlet yü- - El amd lllHl.h ... 
olan ~ ~ı.ı.ın 100 oo nıüre1tteb kılın k için in adcı hare - rümez ... Bu devlete bir sahlb gerek artık. . - Dede bir haber var mı? 
gö IYeJerı V , o düka altın ve a ve sa.rayı hfimayunlannda hizmete ketlerde bulunur. K k h 
b Zde h~kUe~ın~llde Sultanla Pad~n: baUğ 1 devam ebnek ~reflnden mahrum edll<tim... - Yerin kula~ı vardır ... Vazgeçin aklımı- - ız ÇO astn ım1, diyorlar Jşte ... 
iç~ 'Macarıs cıen birine gönde~~ın en Devleti allyelerln! dahilen ve haricen ted _ Men faatlcrin den zın erm!ycceğl şeylerden... - Hnstalanır cl'Jet ... Babaya mı yan.sın 
ın1.ş CeUrıınıış Q tnnaan bllhıı:ısa k ş ve vlrde bu kadar teerübeler edinmiş, gençlik kolaylıkla feragat - Nemize lt\zım blz1m Hasan Hn.llfe.;1, pırlanta gibi nlkAhlısma mı? 

+_u. rtnahnlar oldu~ endilerı Çağlarında, eslfıfı ızarnına bunca hizmetler edenwz. Musa Çelebisi.... - Kıyılır çocuk mudur balıkçı güzeli?! 
~te bu hU unu söylet - ifa ederek doksan yaşını aşmış umurudlde - Haydi bakalım Emir Çeleb:, dün akşıı.m - Sonna Dede .. Vallah blll!\h öz kılrdefhl 

rın Y1lksek de Yolııe ve göna blr vezir olmaklığtm dolayLSlle senin ahdı 1'i!EE§.....:J!:§f:::..hl: bıraktığın yerden b~Ia şu HIK!\yei HeftpeyM imiş gibi ya.ndım :> delikarılıyıı. N>'Q. 

~mma~ı bieğerı •Yıi?.ü suy e~~lğl hedlycle- saltanatında da ayni dirayet ve klyaseUe ! On f:" OSta kere... - Koca devlet be ... 
ar:_ daveı C:ıı !:amanda, hü~ünı rınetınc,, en ido.re1 umur edebilecek ve saıı.det11l sult::ı • Bursalı Emir Çelebi, zamanın en meşhur - Merhaba ağalar ... 
'I ---....::_ .. uerek huzura kab dar tarafın- nun efendime daha faydalı olacak bir kudret1 F otOLraf tahii.i kuponu hlUye anlatanıa.rından idi. Kırk elli hlkl - - Merhaba dellkanlı .. 
1 > Q,.:: -----=. uı olunmu•t haiz b""•M ·· . - eyi bir ü betl blrbl 1n b ğl M h b ... llk sonra .,. .. ncü l\f v u. ve u,.un bugun.cll tecrubeslz genç ve - f.im Y er m nase e r e a ar, ve - er ıt a ne anlı ... 

dişah' Yaııı 18 Şu~arhn 61ünıünden bl zirler1nden üstün l~ler görebilecek .sadık blr • • • kahvehanelerde s.nlattı~ hlktıyeler, bu su - - Merhaba Çobur ağa .. 
ltu..,.' ltıiihrij · at 1593 tarihinde r •1 kulun olduğumu arzeylemek dilerim.» (3\ Adru • • • • !'etle aylarca sil~rd!, Emir Çelebl bu yilz - - Merh~ba Tayyarzade!. 

··-.rıdarı sadrazam 3 enı pa- • d ı lrdi Dn11.ı· l U • dü11.·· M"" hab 1 f dl r:&kibJ F ı olan sı ve ordu ha (Ar;cası var) en geç n . r;UD ere ve s nne~ &un - - .. r a :rnam e en . 
tı-b"4f · nan Pa ay 1- DİKKAT lerloe çağırılır, cemivett~ bulunanlara hl - - Merhaba o~lum ... 

•a da, 6.. f>aııava •M d a değil, onun <2> B k ı ~a 1 - Merhaba Dft .. e amca ... "dfl " Yiiz b' · ,.on erilıli s· 31; u vad. Fot.ograf tahlili için bu kuponlardan ..... ye an atarak e!llendirlr, kendisine, harçlık ~ .. 
dl. l\rt ın akçe ile "I 1 ' ınan ra- (3) Osma._..ı tarj!ıı.er1·nd~ hedl rlllrd! !& 1 d h - Merhaba ...,.l•ım .. Safa geldin .• otur 1•7. u ercırn. •• a karada tekaüd ... _ ve Hanınıf'rde t Adedınm ıonderUmesl p.rttu. ~ ye ve . D ,.er zamnn ar a e - u& u 

_ lvte,,• böyleJ bir miilikata dair malılmat yoktur. men dalma, bir hikayeyi nnletmağa sekiz en le bakalım ... 
lnadıkJarıı:'uın zannedenlerin Mütettinı. .kahvede birden başlamış bulunurdu. Her ( A ,.kası var) 

Bilhassa ~ b~ kim tenıı de ntuztarlb ol 
\>e ta'21e bi u gibi fikirle 1 o edebilir? 
nuı ... ~e~albe nçılarna~ı:~miha gibi g~nç 
erkete "arın sız. karısını b nta edlyorsu -
orıu 8Cvaenı aZ.!tnız öyı~ nıı ~mış olan bir 

<lözıerlJnı z bUe... lhn? HaLtA 
- Bu n haneı1e aı;tıın. 

lto.r41 olan ~ıı auaı? Eğer . 
YaPnıış olnı \>aZ!felernıı so o adamın kan.<ıtna 
lllCCbu11 bl adıRına \re n dereceye kadar 
sa r l!ebeb onun1a a" lın 

•Son Posta» nın tefrikası: 66 

m bittabı o buJunrnad ğ Jn asında 
na da aYnı na ltlınnd ed 

1 ına kanı olur- Vaslmln yüzünde !:>lr titreyiş hissettim; -Onlar saadet içinde yüzüyorlar; halbu-
lfiın? De~U :ıuanıeıeyı Yap:enı; Yarın ba- Fakat bunun ma:uwnı anlayamadım. Su - ki ben ... 

Son cünııeyı ~fencıım? Yacağı ne ma. kiineue yerinden kalktı: HayreUe Nevzad Beye baktım; gö7ler1 ga-
ntl.ştını. t ta ahtd beye h - Emredersiniz hanımefendi... Biz gelmez rib bir acıyla yanıyordu. Onun bir g in bana 
Yab \>e~:de t o do~rudan d~~aben söyle - m~inlz çocuklar... ! izdivaç teklif ettiğini tamamlle unu .muş ol-

- Oe n Re!ikıı han ruya bana ce- !çimde coşan, taşan bir isyan vardı. Soğuk du~umu hatırhyarat gillümse:Hm. 
au:ı.ı nç ve tecrüb L"llo. döndü: bir sesle; - Gülmeyiniz Semiha Hanım: !ld &iin 

soru1Ur eııız bir k 
8ek secıyeıı nıu? Oııun kenen 

1 
ıza böyle bir - Ben yorgunum. yatacağım, dedim. sonra buradan ayrılacağım zaman muUaka 

hl ünııcı ve ;: t.emı:: bir adn~ıne l~yık, yük Nevzad bey de: sizin cevabınızı öğrenmiş olmam lli.zım; be-
'Va.ntnı nıennı ede?lm. a cvlenece~I- _ Ben gnzete okuyacşjtım, siz gidiniz... nimle evlenmeğe razı oluyor musunuz? 

hent. n se.stnde oevnbını verdi. Cevab vermediğimi gbrünee tekrarladı: 
h,_ garıb bir h nnlayamadı~ım bl - Oeçen glln size karşı biraz kabaca ha-

~1.1ın YÜ eYecan r a- Fakat onlar uzakla§ınca pencereye yak -
~Yl b ttlnun kıı°ardı~ın:ardı .. Re!!ka ha _ la.ştı: reket et.mLştim; atfınızı rica ederim. Fa -
l'tk 8Öıe u::da kesip karşıda~r~ı~nı. Müna - - Nihayet mnğrur ve vazifeşinas Cahldln kat gitmeden evvel kat't cnabınızı verme-
ba,ka rLŞmıyan Nahid seyrede - bu güzel kadının r.azlbesine dayanamıyacağı- nlzi Jstlrham ediyorum. 

i7enı VCylcr konuf:nag e hnnım'\ döndü na eminim Bakınız ağaçlar albnda dolaşır _ o kadar heyecanlı Ta meywı bir hail vardı 
O<!aları~~tcn sonra büyüak ~n:!~dıj , ken ne mes'ud halleri var. Refita Hanun O- ki ona gene sert btr mukabelede bulunma-
Cı· lıah !:eklldiler. orı .... 1 bl m :ır hemen nun koluna yaslanıyor, onun da eğll1p bir ğa cesaret edamedlm. 
kô.oıterı Qe, ay ı.şı~tndn hflf r mehtap var- şeyler söylediğini gbrüyoruın. Zaten kendi üaOnt.tim det buna mln1 olu -
l>arıı Yor, deniz sum·· & yalı bir manzara Asabi bir hareket.le do(\ruldum ve iç!mln yordu. Bu sebebden aadece: 

1t 10~u. uş en blr nehir gibi hcleeanını belll et.memeğe gayret eder~k - Ben henüz tahsilini ikmal etmem.iş blr 
etıta hn 

- lllr Par nçıaındclahld beye Yaklaştı· pencereye doğru yürüdüm. Hakikaten ikisi· kızım; evlenmeğl a.klımn blle getirmiyorum. 
o aşalım mı? nln de ayın gölgeledlği yollarda yürürken - Karşınıza s1z1 oot seven blr kimse çık -

ç.ok mes'ud bir halleri vardı. sa da bunu gene ~04nnmez mWnlz? 

- Mehtab o kadar gfizcl ki onu doya d01I 
seyretmek istedim. 

Bu sözlerim onun biraz mahzun. biraz dal• 
gın yüzfine hafif blr tebessüm serpti ve ~ 
fazla durmadan geçip yemek odasına g!rdlmı 
Dönüşte o gene ayni yerde durmuş. beni be~ 
llyordu. Biraz sıkılgan. bira?. mlitereddld bSl 
tavırla beni durdurdu. 

- Sana bir şey sormak istiyorum Sem1haJ 
bu saatte pek münasebeti yok amma se.nıı 
cevabını alırsam geceyi daha sakin geçire • 

- Hayır... ceğlm! zannediyorum. 
- Bu sözünüzü kat'i bir red cevabı olarak Büyük bir tecessüsle yüztiM baktım. 

mı kabul etmeliyim? - Sorunuz ... 
Slnlrlenmete başlamıştım. - Sen bugün Ref!ka Har.ımln konuşurken 
- Nasıl isterseniz öyle kabul edin ... diye- bir erke~ln karısına k:uşı olan vnztfeslnl son 

:rek odama çıktun. dakikaya kadar yapması Jüzumundnn bah • 
Artık rahatım kaçmıştı. İçlmdr. garlb blr setmiş ve karıs:ındım ayrılan bir erkekle ev. 

sa.bırsızlık, bir heyecan ve telftş varcl!. Bah - lenmeğe razı olmıyaclğtnı söylemiştin. B1J 
961e bakan pancurlanmı sıkı sıkı kapadım; sözlerin samimi mi idi, yoksa Reflk:ı. Hanı • 
denldn <karşısında.ki penceremi açtım ve göz_ I mm lüzumsuz suallerine nihayet vermek içtn 
lerim mehtabın sular ilzerlndo oyna.şan k.ıv- ml bunu söylem1$Un? 
rak. dalgalı w yaldızlı akislerine dalarak s~ - Hakiki ve ımmiml <!üşlincem bu:!ur. 
atıerce öyle kaldım. Ne düşünüyordum? Bu- - Tesekklir ederim Semiha ..• Allah raha~ 
nu kendim de bUmlyorum. !ık vt'rsln. 

Yatmadan evvel, aşağıda, yemek odasında 
unut.tuğum kitabımı almak lçin ayaklarımın 
ucuna basarak merdivenleri inerken taşlıkta 
Cahid Beyle ka.rfılaştım. 

- Ne arıyorsun Bemlha? 
- Kitabımı n.lmab geldim. Fakat ben ht>r-

tesl ya.bnJJJ 218.Ilnedlyordum. 
- Benden başka herkes yatmı§ olacak; 

ben kendi kendime bahÇtıde dolQJJıyordum. 

Fa.mt sen bu saate kadar niçin uyumadın? 

- Allah rahnthk versin efendim. 

Vasim bana bu Fup.11 niçin sonnus ve ce • 
va.hıma neden bu kadar ehemmiyet vermişti? 
Bunu uzun uzun •!üşündt\m ve vardığım n&! 
tice şu oldu: 

Karısını boşayıp R?flka Hanımla evlen -
meğl zihnine yerleştırm!5 ;1\lcmln bu husUS
ta ne düşfineceğhıl, onu ayıplayıp ayıpla -
mıyacnğını anlamak istıyor. 

(Arkası var) 



ıc Sayfa 
SON POST& 

(Memleket llaberleri] 
Umurbey köyünde zeytincilik 1 Bursa~ın . gü~_eı ve 

zengın hır koyu ~ 
Köy civarında bulunan yüz binlerce zeytin ağacı her yıl Misebolu 

iyi mahsul veriyor, fakat hastalık ta eksik olmuyor r 

· Gemlik < Husu • Köyün küçük kütüphanesi 
si) - Bundan önce 
Q.e bahsettiğim u . köy delikanlıları için çok 
murbcy köyünde ye- faydalı oluyor 
ni muhtar Mehmed 

6öymcn köyün ima - Bursa (Hususi) - Vilayetimize bağlı 
rı thususunda olduğu Misebolu köyünde bir hayli ilerleme ve 
kadar, birkaç yıldıı kalkınma hareket ve hamleleri vardır. 

Birinciteşrin 13 

Çankırı iktısadiyatı 
Çankırı valisi " Son Posta " ya verdiği beyanatta 
köylüyü toprağa bağlıyacak işler peşinde olduğunu, 

dokumac1lığın inkişafına çalışacağını sövledi 
Çankırı ( Husu • 

si ) - Kıymetli va • 
!imiz Refik N oyan 
Çankırı iktısadiyatı 
hakkında bana şu 
beyanatta bulundu: 

iyi gitmiyen zeytin · Hiç bir çoeuk ve gen9 kahvehanelerde rarıcılığmı fen daire. 
ellik ve sair ziraat oturamaz, çünkü Avareliğin iş ve ahlfık sinde ıslah etmek 

- Çankırmın ik · 

tısadi kalkınması ne 
şanda, ne bundadır 

Vilayetin vaziyeti 

işlcrile de esaslı bil üzerindeki zararlı tesirleri gençlere an -
meyvacılık, bağcılık1 surette meşgul ol · !atılmıştır. 

kt d kozacılık, tavukçu -ma a ır. Köyde iki yüzden ziyade eseri bulu -
Çevresinde yüı nan bir kütüphane vardır. Burası gece luk, hayvancılık ile w 

binlerce zeytin ağacı gündfiz açıktlr. İş haricinde halk ve yabanı ağaçlarını a - Çankırı valisi Refik Noyan 
bulunan ve iyi mah - gençlik istirahat saatlerini kütüphanede şılanarak iyi bir hale getirmek en iyisidir. raat makinelerinin ·tamirini yaptıracağız 
sul verdiği senelerde, kitab ve gazete okumakla geçirir. Çankırıda arazi iki kısımdır. Ilgaz. Çer- Köylüyü her cepheden kalkınrnıy• 
köylüyü refaha ulaş Köyü teıis eden Umıırbeyin mezarı Bu kit&b evini köye kazandıran Mu - keş mıntakalarında arazi vardır. ~ğı doğru yol aldırırken, vilnyetin iktısad! 
tıran Umurbcyde, bütün Gemlik ve hava-ıtemin ettiği para ile giyim ihtiyaçlarını danya Cümhuriyet Halk Partisi olmuş - kısımda ise arazi çok müsaiddir. vaziyetinde büyük bir rol oynıyacak olall 
!isinde olduğu gibi zeytinlere güve arız lemin etmektedir. tur. Müdevver sermaye olan 30.000 lira ile tiftikçilik vardır. Bunun için de hayvan· 
olmuştur. Köyde okuma çağında 480 çocuk bu - Bundan başka Miseboluda mevcud aşı ve arı kovanları getirterek bu işleri cılığrı ehemmiyet vereceğiz. 

Köylünün aldığı bütün tedbirler fay- lunrnasına rağmen mektebin kifayetsizli- dört kahve ıslah edilerek, temizlik ba- fonn~ •bir surette ya~mıya başlıyacağız. Ankara tiftik cemiyeti Çankırıda dı 
dasız kalmakta ve bu sebebten de yıllar- ği yüzünden ancak 280 talebe tahsiline kımmdan büyük şehirlerdeki kıraathane- . Koylerde meyva fıdanlığı yapmak, bu işe başlıyaraktır. İktısadi geriliği önlefllll 
danberi bu yüzden geçinen halk muta - devam edebilmektedir. Bu ihtiyaç göz lerden farksız ~ir hale getirilmiştir. fıdanlıklarda kıraçlarda yetişecek meyva 

1 
C 

l kt d B h K Akü'mu··ıAt" 1 · t t · d'l fı'danJarı yetı'ı::tı'rerek ko"ylu"ye dağıtmak yo un.da bunları düşünmekle beraber 15 zarrır oma a ır. u ususta aramür- önünde tutularak büyük bir mekteb ya- a or c neşrıya ı ernın e ı en :.-
sel zeytincilerinin aldığı tedbirler ve iyi lm t k " t 'ştf iki radyo halk tarafından dinlenmekte _ istiyoruz. 200 bın kilo buğday alabilecek bir buğdS.: 
neticC'ler ileri sürülmektedir. Ayni Afet- pı ası a arruz e mı r . . dir. Şimdiye kadar vilayetin eski Gölbur - ambarı yapılacaktır. Yerinin bulurunal 
le zarar gören Karamürsel zeytincileri Yalnız şehircilik mütehassısı mımar Benzeri Mudanyanın başka köylerin - nundaki fidanlıkta fidanlar yetişmediği yolunda muhabere yapılacaktır. Bu arıt 
zfraat müdürlüğile clclc vererek 15 gün- Sa~de~~rkın hazırladığı planlar beklen- de lıulunmıyacak derecede mükemmel görülmüştür. Burayı satarak şehir yaki - ban toprak mahsulleri ofisi yaptıracak· 
lük bir mücadele prograrnile çalışm~lar me te ır. bir de köy konağı yaptınlmıştır. niııdeki Fesligcn mevkiinde bir fidanlık tır. 
ve muvaffak olmuşlardır. Mektdb işinden başka bu yılki imar Üç sınıflı ilk okulun, beş sınıflı olma- vücuda getireceğiz. Çankırı her bakımdan bir ziraat mern 

Umurbeyde, böcekçiliğe de ehemmiyet programında şu noktalar vardır: sına çalısılmaktadır~ Bu suretle, ilk tah- Köylüyü toprağına lbağlıy.acak işler leket;dir. Sanayi yok gibidir. Dokumacı· 
verilmektedir. Çünkü böcek çıkarma bil- Köy meydanındaki harab binanın is - silini ikmal zorile Mudanyaya yaya ola- peşindeyiz. Pulluk getirterek köylilye lığın inkişafı yolunda sermaye teminin• 
hassa bu mevsimlerde köylQlerfn en çok timlAk edilerek genişletilmesi, Gemlik - rak gidip gelmiye mecbur kalan talebe - taksıtle vermek için ziraat bankasile mu- çalışıyoruz. Daha doğrusu Halk Bankası 
me gul olduklnrı ve zeytinden sonra ikin- Umurbey şosesinin bozuk yerlerinin ta- Jer mühim bir yol sıkıntısından kuratrıl- taıbık kalınmıştır. Dört tekerlekli araba- nın bir şubesini açmasını temin edeceğiı 
ci derecede bi~ iş ve istihsal mevzuudur. miri ve Aytepe adı verilen mahallin bir mış olacaklardır. Köyde ibir de koopera- Jarın temini için de Adapazarındaki fab- Mıntaknnın bir90k yerler!ndeld kerestı 

B!.l suretle köylil , ipek kozalarından mesire haline getirilmesi. tif vardır. Sermayesi az olmakla beraber rikadan 5 senede ödenmek üzere zürraa sanayii kalmamıştır. 

Antebde bir genç kardeşini 
öldürdü 

Gnzlant.eb (Husus!) - Çarpın köyünden 
olup Oaztnntebde AkYol mahallesinde ot.ur -
makt-n olan Mehmed ııe kardeşi Hnl1l nra -
smda, evde, babalarının mirası yüzfinden bir 
kavga çıkmış. araya giren kız kardeşleri 

Mekke ve H.nlll, kardeşi Mehmed ta.rafından 
yaralanmıştır. zavallı Halil kaçmak wre 
soka~ fırlo.nnş, fakat gözünü kan bürümüş 
ola.n Mehnıed, arlrosınd:ın k~rak yeniden 
hücum etmış, .... avallıyı öldürmüştür. 

Muradhda bir y'lngın 

Gerede gö'Unde b:r çocuk 
boğuldu 

Gerede (Hususi) - Kazamızın Kabil
Jer mahallesinden kalaycı Halim oğlu l 4 
yaşlarında Mehmed Ali arkadaşlarile 15 
dakika mesafede bulunan Gerede gölün
de yıkanırken kendini suya kaptırıp bo
ğulmuştur. 

Geyve kaymakamhğı 

ortaklarına çok faydalı olmaktadır. Ni - arabalar verilecektir. Geredede yapılan İşt~ Çankırının iktısadiyatını kurtar• 
tekim müstahsillerin zirai ilerlemelerini ucu7 arabalardan da getirteceğiz. bilecek bunlardır. Vilayetin diğer nafıa 
temi11 maksadile Ziraat Bankası tarafın- VPkaktten 4 tane selektör makinesi maarif, sağlık işlerinde de yapmakta v• 
dan kendilerine P?ra tevzii yapılmakta - gönderildi. Ilgaz, Çerkeş kazalarile, Şa- yapacağımız birçok işlerimiz vardır. 
dır. banözü nahiyesine ve merkeze bunlar ve- Fı>kat her şeyden evvel parasızlık ço) 

Kooperatife en az 50 en çok 200 lira ile rildi. Evvelce köylüye verilmiş olan zi - müh;m bir mesele teşkil etmektedir.:. 
ortaklık temin edilmektedir. Civar köv -
IC>rimi?in de bu teşekküle ortak olacaklan 
ü mirl olunmaktadır. 

Susıgırhk belediye .seçimi 
yapıldı 

iz mitte E izanshlara aid küpe 
ve altınlar bulundu 

İzmit <Hususi> - KMıd fabrikasında ça
lı.şan ameleler Bizanslılardan kalma iki çltt 
platin küpe lle 57 tan~ altın para bulmuş -
lardır. 

Bulunan küpe ve paralar fabrika idaresi 
ta.rafından müzeler idaresine verllecek.tlr. 

lzmirde üzUm ve incir 
mahsu'üne tek fiat 

Zelzele mmtakasmda tetkikler 
yapan ilim heyeti 

İzmir <Hususi> - BaşvekAletln t.eMibU• 
tetkikat için İzmire gelen llım heyeti nıltlli 
Bergama, BUrhaniye ve havaltslnde dün d• 
tetkiklerine devam etmişlerdir. Heyete. ın.a" 

den araştırma enstttüsü müdürll Prof. sa1a
mon Knlvi riyaset etmektedir. Hazırlanacak 
rapor Başvek~ete arz..~Uecekfü. 

Heyetin tetkiklerinden llk çıkan netice, Dl· 
k.lli hareketia.rzının allevıyon arazi.sinde da
ha fazla ~ahriba.t yapmış bulunma:ndır. Bil 
hn.r1cinde kalan ımmnda tahrlba.t daha udıt 

. (~amsun orta tedrisat.na tehacüm fazla ) İzmir (Hususi) - İhracatçılar birliği idare 
heyeti bu sabah Ticaret ociMı salonunda 
yaptığı bir içtlmada üzüm ve incir malum -
lüne tek fiat usulü ikame eyleml§tlr. Haber 
aldığıma. göre asgari flat üzüm mahault1 için 
Londra üzerine 22 ımndlr. Heyeti umumiye 
bu fiatı tasvib edinoc tatbikine geçllecektır. 

Zelzelenin bir inhidam netlce.il Tukua gel· 
diği ve bu mıntakanın volkanik oldulu anla
şılm~tır. Büyük bir fevkalı\delllc buluıuns

makla beraber 50 senede veya a.sırda bir defa 
zelzelenin tekerrürü mümkündtır. 

Bilecikte liQ maçları 
~üd (Hususi> - 9.39 sene~i lig maçları 

fikstürü Blleclkte klüp murahhasları ve fut
bol ajanı maçlara İlhamı Arkanın önünde 
çıekllm!ştlr. Maçlara t~cU muameleleri bit -
m!ş olan Söğüd, Bilecik, Gölpa1.arı, OsmaneU, 
Yenipazar, İlyasbey klüpleri arasında 15 Teş. 
rinde başlanacaktır. 

Çankırı-Zonguldak maçı 
Çankırı (Hususi) - Çankırı.c;porla bir 

maç yapmak üzere Zonguldak bölgesi 
sporcularından 20 kişilik bir kafile baş -
larınr:Ja bölge asbaşkanı Doktor Nuret -
tin Savcı bulunduğu halde Cumartesi sa
bahı Çankırİya gelmişlerdir. 

Pazar günü yapılan maç çok kalaba -
Jık bir seyirci kütlesi önünde oynanmı~ 
tır. 

GümüşhaC1köy Halkevinde 
radyo 

Gümüşhacıköy (Hususi> - Pazar günleri 
köylülerimiz büyük bir a.l~ka ve hassasiyetle 
Halkevi radyosunu diniemektedirler. 

Bllha.c;sıı. harb hı:ı.berlerl dinlendikten aon
ra eskl harb hatıralarının kahramanlık 

menkıbeleri bizzat bu savaşlarda bulurunll§ 
yuı·dda.şlar tarafından anlatılmaktadır. 

Her gün yüzttırce köylumllı: Halkevine 
gelmekte, bu suretle radyo dinlemektedir. 

lzmitte bir neşriyat davası 
İzmit - İzmltte çıkan Marmara guetesf 

muhabir arkadaşımız Y. Cevdet K~rfezll tçl.O. 
yazdığı bir yazıdan dobyı ha.karet mevzuu 
bahsedilerek mahkemeye müracaat olun 4 

muştur. 

Bahke~ir - Tavşanlı şosesi 
Bnlıkesir (Hususi> - Vllayetlmlsl. Küt.ahY1' 

Te Bursaya bağlıyacak olan Balıkesir - Taf
şanlı şo.'ICSlnln vilayetimiz dahilinde bulu 4 

nan 133 kllometrelıi[ kısmının ınoaatına ba.f
lanmı.ştır. Yolun kısa bir zamanda ikmal e
dileceği ümld olunmaktadır. 

Gazianteb Çocuk Esirgeme Kurumunun faaliveti 

Samsun (Hususi) - Bu sene lise, orta ticaret, or.ta okula talebe tehacümü ook olmuf Ovımu idare eden hakem Ziraat Ban-
ve 'bütün gençler!n tahslllerlne devam ede bilmeleri lçıln ııere:Cen t~dblrl~r alınmıştır. kası~dan İzzet Bay kandı. 1 
Liseye civar vtH\yetıerden hayli talebe gelmektedir. Resmimiz, Samsun lıseısı ve orta ld k k ,.

2 
lib' 

ticaret mektebi tnlebelerlnden bir grupu, bir spor gösterisi osnasında tenetro.s ederlerken Maç Zongu a ta ımının or- ga 1 -
göstermektedir. yetile neticelenmiştir. 

_ Hasan Bey gazeteler 

yazıyordu ••• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. . • Pariste eğlence yer -
leri grev yapmışlar ••• 

• • . Kim bilir koca şehir 
ne hale gelmiştir, değil mi? 

Hasan Bey - Ne hale 
gelecek? İstanbul gibi bir 
şey olmuştur! 

oazlanteb (Hnsusi) - Çocuk Eıngerne rumu faallyetle.rlni anarken, yıllardanberi ı>ıJ 
Kurumu, ötc<:lenberl muhite ç<>ı< faydalı \.ll- işin başında feragati nefisle çalışan B. B. sa.
muş ve cidden her t\ırlü sit.a.yife llyık l41er 1b Özer, Şakir Sa1>ri YMer, öğret.men Hayri 
görm~tü.r. Son seme içinde yapılan yardım - gibi zevatı şükranla hatırlamait bir vazife <Jt 

lal' gene büyük bir yekCına baliğ olmakta - kadirşinaslık olur. Res.'Illmiz son_ çocuk baY : 
dır. Metodik blr şekilde ça.lı~an ve güzel htz- ramında bir enstantaneyi gostermette l metler gören Gazianteb Çocuk Esirgeme Ku- 1 dlr. 

, 
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~nı•11111w ''S p t . . 
SO N POSTA 1 on os a,, nın Hıkayesı ·~~ Galiçya petrollerini 

'-"~· ç'! L ~o ş A 1 p~~·~(Ir~~~~~;~ 
Alyoş;ı ·ı . . ıren : r a 1k B~rcmen .• dnn-lif. ne göre Ribbentrop ile Molotof arasında 

zun bo ' aı enın en küçük oğlu idi U- . " aktedilmiş olan itilaf mucibince Polon -
ıı ve kyu, sıska ~a~ı, yelken gibi kulakla- . - .Hele hayvan~. bak, sakın uzulme - yanı:ı Ruslar tarafından işgal edilınJı kıs 
denem~·man .. yüzıle ona hiç de sevimsiz yın sız~ ben onu böyle k~~az~e .ve ser- mında bulunan Galiçyanın petrol mıta -
Al . ıdı. Koyde mekteb v d T :.1.: semce ışlerden rnenetmesını bılirım. kaları tamamile Almanya tarafından iş -
:n: / oşa ne mektebe gitmiye ar \ı LM:UUn SPluğu doğru mutfakta aldı. Az sonra letilec:ektir 
bi/~. ~akit bulabildi Ağabve !1~ \~ku- Alyoşa gönderildiği işten nefes nefese Pf'trol s~haları Alman teknisyenleri 
için du hkancının Yanı~da eyıskı şel ır~e geldı Babası hemen maksada girerek: tarafından kontroİ dilecek ve hasılatı Al-

a a altı çıra o dugu Be d · k il b' "' Lm ~ . yaşındayken Al • d -. n e sem a 1 ı ır şey zann~ - manyaya ihraç olunacaktır. 
atlangutrııı~e, biraz daha b' ).?ş~ avar- der~1m, dedi, halbuki ne delilikler yap -

Rt>zdırmiye rn uyuyunce de maga kalkışıvormuşsun' B il d ki i •t k 
btın ıkı Yaşına gel· cmur edilmişti. Hele - Ben mi' Hi,.bir şe.v yapmadım ki.. l!F n e m l are e 
ıçrnt>k d ınce sapan .. .. k' . ., J ' 

cudun be b.oYnuna yüklendi ~ru: e .ın ·-· .N~sıl yapmadın?. Evlenrneğe ka~ar Şa1/IB/8rtn1n aJlfS eri 
Aly e u ışler ağır gel' · ıs a vu - verm\şsın! Zamanı gelınce ben sana koy-

o a agzını açıp kat" ' ıyo:d? amma, den n1muslu bir kız alacağım. Senin seç- Londra, 12 (A.A.) - Nevyork T!mea, Ber· 
Yordu. ı) en şikayet etmı- tiğin bir şehir sürtüğü ile evlenemez _ llndekl sun'i mütarekenin kutıanmam müna.-
b On dokuz yaşına b v . sin'? sebetlle d1yor ki: 
k u:•.ıı1ıtll ağabeyi.s· ~stıgı vakıt, şehirde Ba~ası daha birçok şeyler söyledi Al- Hô.dl.se, Alman zthntyetınl göstermek bakı-
. a an boş Yl'ri ba~ as ~re alındı. Ondan yoşa dıt karşılık vermeden sadece ~rada ·mından şayanı dikkattir. Filhakika, Berlln
~~emectigi için bü ~~k kımseye kap.tırmak sır3da içini çekerek dinledi.. . lller, inanmak i!tedlklert şeye lnanml.)lardır. 
k~Yı koY?nağı ~- oğlanın yerme Al- Bıı bası gittikten sonra Alyoşa muha _ Bu dn, garb cephe.sindeki harb taburunun 

~s ı çiz ı -rladı Agvab · · · ' ' bit+ 1~1d1 lıası rne eri, bir elek · eyısının vereyı kapıdan dinleyen Jüstin ile yalnız W6 r. 
on nın da bir kaskelı Al pantalonu, bı:ı- kalınca: 
kıl~ı~hre Yolladılar. n:ı~~~~~ gi:dirili~ - İşler yolunda değil. dedi. Sen de lngiliz - Sovyet ticaret 
Yafet an Pek memnund . ı u yem duydun ya .. izin vermiyor. l 
ti. Al efendisinin hiç deh u, faka~ bu ~ı- v.Jtlstin önlüğü ile yüzünü kapayarak a' aş-nası 

. _ i:eşayı R.etiren baba~~a~a gıtmemış- esgladı. Alyoşa .da içini çekip: Londra 12 (A.A.) - cDaily Telegraph» 
C<>ksin n de ıŞe yarıyacak b:. . . - Babama ıtaatsizlik edemem. Razetesi, dün aktedilen İngiliz - Sovyct 
biri b 7.ennetrrıiştim dedi ~1 g~re - - Akşam üstü Efendinin karısı ke - ticarPt anlaşması hakkında diyor ki: 

...:. Rnı~ .n~ işime' yany~ :, a alın penk1eri indirmeğe Alyoşayı çağırdığ1 Bu anlaşma bizim tarafımızdan iyi 
rec<'ksi~~ ışı~.ıze .. hele bir ~aa i .. zamıı'1 sordu: karşılanabilir. Çünkü, Sovyet Rusyanın, 

- Ba~ı dort kişiye bedeld~ Wiın, go - - Hadi bttkalım. babanın sözünü tu- eski ortağını, yeni dostu lehine bertaraf 
_ }{ ırn... ır. tup budalalıktan vazgeçtin mi Alyoşa? etnwk veya onun cesaretini kırmak gibi 

herr. de u:~.~a Pek iyidir· hem 1 k - .. Tabii vazgeçtim ya.. hiçbir emel beslemediğine delil t~ et 
- Pek!\·1~.en karşılık ~erm ça ış an. v 'Reıvle diyerek evvela güldü, sonra da mektl:'dir. 
Rfend· u. a 0~1eyse.. . ez. aglaciı. O günden sonra Jüstin ile bu 

Mdi. Raı;ın ~ılesi o kadar kalabal k d _,mevzuu .kon.uşm.~dılar ~radan bir müd - Bir ftalyan tayyaresi 
bu evli ıa\sı. lhtiyar anw;ı, bü .. k 1 ~- d;t. gı-~tı Bır gun tezgahtar ona, da?1da • • .. - .. 
oturııyord · Arnma gene babJr boğl~kı bırı~mış olan karları ve buzları temızl~- parç"" landı 7 kışı o.du 
<>;b bı k u- küçük oğlu k' ı : .. era er n:eıs:.ni söyledi. Alyoşa, karları temizle - . ' .. .. . İ 
1ı t>C!e ok~em ve ilirnde~di ı b~uçu~. bey yıp t•kanaT\ borulan da açtıktan !;onra Forh 12 (~.A.) - Ü~ motorlu bır t~l-
birka tnuş sonra .. . ', r mudctet taın heceği sırada aya~ı kavıp <lamd'l" yan tayyaresı, yanlış bır manevra netı -

t eçbene sonra or~~~e~ıteve girerekıaş:-i?ı vuvarlandı. Aksi tesadüf, diic:tüôii cesinde Forli yakİ?in_d; .. Y~.re .. düşerck 
~k ağ ladığının ilk .. ov~lmuştu. yer dt> demir cubuklarla doluvdu. Kaza- par('alanmıştır. Yedı kışı olmuştur. 
bıcir~ 1~r Relmişti. Üstü~:e~ Alyoşava ya aş"ı kızla, küçük bayan kostular. 

1 
• 

kıl ti(' s olıma"ı, sessiz hali a~ın~n. pek -·Bir verin acıdı mı "-lvoşa? Alm ln - r u.gar tıcaret 
ni h en ı b nr k ' evın ıçınde- Ar- d ~ • 1 d 

n oı;una · .ı onuşrnası hi k' - 1 1 arema geçer. anlaşm'1~1 ımza "'n 1 
0 ?a alı t 1 gıtmıyordu. Lak· ç ımse- K 11.:mağa davrandı amma k~lkama -
dınJendı ~ar. Alyoş_; ntn hiç ~n dçabuc_ak dı Alvo av1 düştüğü verden kaldıraral• 
ı·uk savur Yoktu. Onüne gele e urdugu, kan•cının oclaı:;ına ı:?etirdiler. Çağırıl~" 
Yordu. Al~~or ve bütün işleri n0;~a .. ~~- doktor Alvoşavı şövle bir muavene etti. 
den, gık d Ş~akşama kadar itira yut u- Alyos3. iki gün yattı; üctincii e-ünü pa-

~ısın ._;:k.l en kaşuyordu. z e mc- pdaıı C''l~ırdılar. JUstin ağlamaklı bir hal-
ke ıyor • 1 a beraber kalk e sordu: k . • öV uyu SÜ .. .. ıyor. odun _ N .. 1 .. 

Sofya, 12 (A.A.) - B•ılgar ajansı bildiriyor: 
Sofyada yapılmaıtta ol.in Alman - Bulgar 

ekonomik gorüşmel~!'I, dfüı neticelenmiş ,.~ 

mevcud ticaret mu~hetı.-sl ile klering muka
velenamesini itmam e'ien bazı anlaşmalnr 
lmznlnnmıştır. Bu anla~malar. iki memleket 
menfaatıe.rlni korıım'lktadır. ı nını doyu d Puruyor, inek ile t ÖE'. o ecPl< mısın sen Alvoşa? 

senı"veı i Yak~ uktan sonra sobala~ a ın - lmek laZlm. İnsan daima ya<:ama., • 
nıelE'tı b vuy;ordu. Daha sonra dal ye ~a. Elb<'t d,. bir gün basıma gelecekti bu. De-velı tren kaz;:ıs1 
~aber d 'kkin r ve Ridip tezgahtar} çız- .~M ac-1~ıihnrhn doJavı <:ana çok teşPJl°- , 'l . ·h • d" d• 
~:ine:. a Cl Kl~Ç~ordu; bu işini da hE:· ~r Pderırn Jü~tin. seninle evlenmek İ('in mes •• erJ te ~ Jt f' } J 1 
p:d1.1z dE' ~ on ~l~şıklarını Ylk.ay~ ~ı- ızı~<":medikleri daha i)i oldu. Bak ölr- İzmir 12 (A.A.) - Develi - Cumaovası 
uk ne:vc bir mE'kt~ba ~.zara inerdi r yu. ce ısım. istasyonları arasında \•ukubulan tren ka-
~ tı han~mı mektebd gotürür veya· küa 

0 
.. AJ':osa papazlA beraber dua etti. Ölü1n zası hakkındaki ilk tahkikat neticelen -

b var .rıın<.'nin ile 1 en alır veyahud • ?ı::r-ğınde. d~ fa7 la konuşmadı. Mütemıı - miş ve hadisede kendilerine mes'ulivet 
v unca ı 1Pr(' rağmç arını getirirdi. y t ~a ~lv~., su ıstıvorau. Her zam'ln, veni bk teveccüh ettiği kanaati hasıl olan sekiz 

1 ~le ve sebPb burn onu azarlarna:P. 1. ı dı<:f've ı;asan AJvosa o anda bu isin kar mer.mr hakkında takibat yapılmasına 
arz'· maktan eksik k 1 ıçın şısınd~ !;ası~ kalıvordu. Sasması nı>k 11- karlil' verilmiştir. Suçun mahiyeti vazi -

ava11ı Alyoşa .. ;r,
1 

a maz- 7 un. c:• rrl'edı. Bovlu boyunca şöyle bir fede dikkatsizlik ve ölüme sebebiyet 
Yapark Oıs e genndi ··ıd·· 
ic-· en ayakta Yemeklerini bi · ve 0 u.. vermektir. 
ın da ı::ofra Yer, akşam r ış .•••....••... cTo1stoi.drm -------

c:cıcl p . va Yctiı::e . Yemekleri lf-8 · ......................... . 

:Ru h ısı Pek cok oJur~rırd.ı. Hele yor- Londra ve Parlsin en meşhur fabrl - Amsterdam, 12 (A.A.) - Berllnden haber 
tuı ;d~ i~ı.n bir şevlerr:ezdi. Aşçı kız or.a 

1 
3 4 

s Alma ny ... da bir idam 
SÜrdu·· İk~at böylccn b' ub. kalarından gelen Bayanlara mahsus th hl ti 

ı · '" ır u k verildiğine göre. Qerard Gun er, yanc 
ki t'V

0 

d ·k"kr~ ~enenin sonu çud ' iki sene mantoluk, rob ve kostüm tayyörlük vataniye cürmünden dol1ıyı idam edilmiştir. 
t · ' 1 n n a anlam t tı .rı i ı,..rden b ·"Çar ı .. P~zarda ya tı- ış _ı, Y ksek fantezi rodler, moreau, harris, Gunther, mahkOmiyetten kurtulmak için 
ını · btı d d'~ k~~ır ıs daha Y~a~l~u- tweed ve.saire YUNLU KUMAŞLARIN 1937 de ecnebi bir memlPket,. sıl.;ınmış, Al-

~ t f ttr~ uzat bı~r kim <'nin tamaı~~1; emsıı.Isiz çeşid, cins ve renkleri Beyoğ- manyaya müteaddid seyahatler yapmış ve 
v fkat .. r Şckılde on ıund BAKER . Alman ordusu hakkında lıaberler toplamı.ştı. 

kızı Jü ti"rl J!o .~<'rml'si idi B a muhab- a Mağazalarında her yer- ·····---···············-················-·····-········ 
k d r raı ken c rendi 3.: t• unları asçı den musald şartlar Ye ucuz fiaUarla ) 
ç k "" ıs an öksüz b: kus ın, Alvo~a satılmaktadır. LT İ YAT ROL AR . 

ıvordu· ır ızdı Al · -
nutün b ' onun için üzül" . voşaya ~~~~-----------' t tlı İr\I ki UAdluvgular övle yueynoı.rdu. - Kayseri icra memurıu~undan· Şehir Tiyatrosu Tepeb.ışı dram kısmında 

ra t • Vosa .. ve oylı:> B " akşam saat 20,30 da 
rn ~r ık eskisi .b. onceleri şaşaladı· - lnbaşı Hamdiye 19'1/9:ll tarihli sencdle Romeo • Jülyct 
ş a 1 1 i!ın1 anlad ınz~ çalısmasına irrıki son

1
- <5so1 > ilra faiz ve masraftan borçlu İstan-

ev "r de verl~· ~ra kafas1na işten bn o - bulda Pangaltıda Tayyareci sokağmJ:ı 12 İsUklfll caddP.sl ltome11 kısmınra 
j~"'ı.en ileri çs~ı ti; Kendisini bu ~ş~ı8 numaralı evde Dllllzade Remzi Dilliden ak§am .'mat 20•30 da ' 
lo tın masanın P .enuyol'd.u. A~aını a ı ~4/3/931 tarihinde başlı.yan takibin dtlşmesl iki kere iki 
Ô(' nlaT-ı vamark hır tarafında eski a arı, uzerlne Yeniden yapılan taklbde borçlunun 
:rrı Yr"tme'k Alv en, .k~rşısına geçip nta- mahaııı ikameti meçh~ olduğu anlaşıldığın-

ıvıırak bir ôşa. ıçın lezzetine P onu dan hukuk usuı muhakemele..'1 kanununun 
Vakitle>rde on .şe~dı. Ondan uzak ~~vul- l26 ve ınüteakıb maddeleri mucibince llfınen 

- Ah, şu J~ ~tırladı mı içinde~· uğu tebligat icrasına karar veuldlğinden bu bor9 
alarıazeiı. USUn ah! deınekte k · .. hakkında borçlunun blr diyeceği varsa tarl. 

'Bir J!Ün J" n endını hl Ulndan itibaren bir ay içinde §lfahe.:ı -ve-
sıl öksüz k UsUn ana kendi h ya tahriren Kayseri icra memurluAuna 939/ 
ııu büyült b~ldı~nı anlatrnışt a~tını. n:ı- 250 dosya numarasıle milracaat ebnesl aksi 
de, u~akla ır hazla dinledi /\;· lyoşa o- takdirde takibe .ievam olunacağı tebligat ,. 
muştu tşıe rı~i ~arla evİen;oşğ.a.· Şehir. makamına ltalm .:>lmak ilzerc ilan olunur. 
evlC'nmivect'~ r Rün Jüstin ı ını duy-

- B'lm ıt;ıni tıordu"-· ona evlenip • 
k ı em arn l';U zaman· ı ıa T •t . 
•:_a~~a~, dedi. ma, evlenirse~ kqylü n arı emız 
- y~~~(' kestirdi~in bi . Tek aiitun aantJmi 

run aımna, eğer hıt rt var mı? .................... ..... . 

Raşid Rıza ve Sadi Tek. tiyatrosu 
Bu gece Gediltpaşa Aza~ sinemasında 

Üvey babam 
Vodvil 3 perde 

Balk operet.l DU akşam 9 da 
Bu heaabda yokta 

Ankara borsası 
Açılq • Kap~

0

İl~ı 12 - 10 • 939 

ÇEKLER 

ersen s · B · · • h 'f 400 h _ 'Bn enı alı - ırmcı sa • e uruı 
l/.ındra 

._apeuıı 

ll.2' 
180.026 <:ı: 1{ • k hele şuna • ikinci sahile 250 

}( .. • tabii isterim v~'. Sormak ta nt' » 
c•rnavaı gelmi ti Vçünci sahi.l e 200 )) 

avlıvı alrrıak · · ş · Alyoşanın b Dördüncü sahile 100 ,, 
Efendisininıç~n nerC'deyse damlardabası Jr ıahilela 60 

Nev - Yor .. 
Parl.ıı 

MllAno 

Açılı' 

fi·U 
11!0.0'45 

:...9 875 
6.59126 

29 .2(1 

:a 9ô8'1.S 
6.69125 

29.20 

evı nm k arısı Alvo i ı. ~ >> 
r,irı !"/ k ~ tediklerini du~ le Jüstinfn Son sahile 40 )) 
lattı t ~ ı dı; ve kocasına nca Pek si • Muayyen bir mtıddet zarfında laz-
sı R rün ~ ıralarda da AI meselevi an- laca mlkwda llln yaptıracaklar 
«avark mu tü. Efendi t k YOŞanın baba- aynca t.enzililt!ı tarifemizden i.stııade 

ben Alvoşanın ba' bı ır tıkır ayJıır... .. oen si ası· ö' edeceltlerdlr Tam, rarıın ve çeyrek 
Ust1Jne . ze demedim : . sayfa illnlat için &Jl'l bir tartte derpif 
SUnuz v!;Iır Yoktur diye mnıydıl, oğlumun edllmltUr. 

-
· ' ası memnun so Post • ti rt lll l li kk n a nın ca n anna aid 

lıktan : ın vannış anım 1şler için ıu adrese müraeaat edll-

Cenevre 
Anısterdam 

Berlln 
Btük.11el 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varf(>Y& 

Budapeşt• 

Bilkr81 
Belind ltafası na a~Yor. Aşcı ka, lgene salak - melidir. 

evu ld 0Yrnuş. Ilalbuk· ız a evlen.ıneğt 
1tttbla ~~arı çalııtınn ı ben, Yanımda 

İliued.Jı. lloUektU lirke&I Yokoham 
lühr&m&JUa4e llaa 1 ~tokhalm. 

ewıılşhndir. &Jna:n 'Prensip 
V'VVVV'V~Ankara~""'""'cad""'dıııııı..a.-.ıı.-.ıı.-.ıı.J: \ osltova 

l9.18 
.-

21.'73~ 

0.9'1 
1.fi875 

.-
.-

28.28875 
0.11~ 
~.495 

ao.6126 
aı.oo5 

1 .-

ti Si .18 
.-

21.76~ 
O.fl7 
l.687S 
.-

18.1825 
.-

2.491 
80.->126 
81.005 

·-
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Sayfa 11 

T. İŞ. BANKASI 
1939 K :içük Cari Hesablar ikramiye Planı 

3 2.000 TJra lVlii.kAfat 
Kura keşide tarih:eri: 1 Şuha"", 1 Mayıs, 

26 Ağus os, 1 Eylul , 1 lkiciteşrin 

İK R AM İYELER 
l Ad .. t 20JJ iL alık 2,000 Lira 
5 ,, ıoon ,, 5.0JO ,, 
8 ,, 50J ,, 4, ,00 

" 16 ,, 250 ,, 4,000 ,, 
tO 

" 
lJJ 

" 6,000 
" 95 " SJ 

" 4,750 ,, 
25) ,, 25 

" 
6,250 ,, 

4..>.5 32,000 

1: /ş l!a .. -kllsına parn yatırm kla, yalnız 
para birli: "ır"-,. i~ oln1az, ayni zamanda 

fR/ilı · :izi dP- denemiş olur.'lunuz. 

İstanb~I Defterdarlığından : 
26110 939 tarihine mil3adlf Perşembe günfi İstanbul defterdarlığı milli emlAk mudür. 

lüğundeki eksiltme komis1onu odasında (42096) lira (44) lrunış J:.eşlf bedelll Beşik.taşta 
Hayrettin !sltelesi:ıdeki mevcucl binada yapılacak kırtuiye aınb:m tamiraı ve tadllAtı 
ifi kapalı zarf u.,uıue eksiltmeye konuımuştur. 

Mukavele, eltslltmc, bayındırlık işleri genu husu& ve fenni ~artnamelerile proje, keşif, 
bülA.sası ve buna mlite!errl evrak 2 lira 11 kuruş mukabilinde milli emll\k dairesinde 
verilecektir. 

Muvakkat tenunat (3157) llr:ı (23) kuruştur. 

İstekltlerin teklif mektubları ve en az bir taahhütte («!,IJOO) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden alruş oldukları vesikalara istinaden Istaııbul vllayetlnJ mü
racnatla ekslltme:ien SPldz gün evvel ahnını.ş ehliyet ve 939 yılı!la aid ticaret odası ve
sikalarını havi !tapalı zarfl:ırını 26110 939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de 
tadar komisyona te\"dllle saat 15 de zarflar açılırken komlsyond~ hazır bulunmaıan. 

(7759)) 

Devlet demiryoi!ctrı ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedel,ve teminat miktarı aşağıda yazılı 135010 Kg. cıvata ve somun 

27/11/1939 Pazartesi g•inü saat 15 de tapalı zart usuille Anlaırııda İdare blna.sında sa
tın alınacaktır. 

Bu ~ girmek lstlyenlerln aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıtt 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün aaa\ H de ta.Gar tomI.syon relslltlne vermeleri lbımdır. 
Şart.nameler (1251 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. l8272) 

Yeril malı teklif edlldlll takdirde. 
Clf teklif edildiği takdirde. 

Muhanune:ı bedel Muvakkat temina• 
Lira Lira 

48129 
25058 

3609.68 
1879.35 

Devlet Denizyol'an işletme Umum Müdürlüğünden: 
Vapurlarunızda müst.unel buz maklnelerile depolarının bakımlarını temin etmek ve 

bunların tamlraunı yapmak üzere mütehassıs bir usta alınacaktır, usta bir müddet teu
rübeten isWldam olunacaktır. Elektrik cihazları da dahil oldutu halde her ne~l bus 
ıtıaklnelerl ve te.siaatı hakkında fennt malQma.tl olan tallblerin ihtisas WB!kalarile bir-
likte fen heyet1mlze müracaatları. (8336) 

Ankara Yüksek Ziraf;lt Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz talebeleri için alınacak 1470• çift erkek ve c40o çift. kız ayakkabı 

açılt ekalltmeye konu!:nuştur. 
2 - Muhammen bedel c2919• ve muvakkat teminat 220 liradır. 
3 - 28/10 939 ~hine müsadll Cumartesi günü saa.t ıo da Rektörlük blnasında ko -

mİSJIOD tarafından ihalesi yapılac:ı.lttır. 
4 - Nümunelert gOrınek ve para.su prtname almak ~tlyenlerin enstitü daire ınu -

dürlQüne nıftracaaLlan. c83ilıt ,5214_. 

Devlet Limanlan işletme Umum Müdürlüğünden : 
Atölyelerlm1zln iht.iyacı lçln açık ek.sllt.me usUllle 62 metre mikfıbı muhtellf clruı ..e 

eb'adda kereıstıe atın alınacaktır. Muhammen bedeli Uç bin Hra ve muvakkat teminatı 
iki yüz ylrml beş Ura olan mezkii.r kerestelerin ihale& 2/11/939 tarlhlne rasUıyan Per
oembe günü aas.t on bette Galata rıhtımında umum müdürlük binasında toplanacak 
olan satınalma kQmlsyonunda yapılacaktır. 

~ ber &ün IÖli1 ıeçen komisyonda görülebilir. (8392) 
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Milli Piyango idaresinden: 
1 - Milli Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulundu!ıu 

mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
2 - Perakende ola~ak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her Bayie seyyanen % 10 Komisyon 

verilmesi kararlaşbrılmıştlr. 
3 - Milli Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak ve Bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin hüviyetlerile 

sarih Ticarethane adreslerini ve seyyar Bayilik istiyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adreslerini gösterir bir 
dilekçe ve iki Fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanslarına müracaat etmeleri. 

·.-l .:.:..1..., . . ... . . 

Şlfıntılllıkh ........ .. 
1111 •• bu ...... .,. ~ 
olan IHOlllT U•IA ,. # 
1111. Daimi -•al- C.-. 
•il• r•Glı taba••,. ı~ 
Huaual allat•ı ~-~ 
dal\ yıpıl•ıt ela• -· 
LllllA adi _.. UW fiil' 
r•k•""· 

Flrıtt ı 10 lln•• ..... 
Satı• r•rl ral•ı• a 

.J. ROUBSE&. 
Parl•, ıee ed. Ha......, 

_____,._.., IST ANBU\., ..,. 
TOnal ma7daaı 12 •o. .. 

MaGaıanuıo ılya,.t adlab ..,e 
l!j No.lu tartfaını.ı ı.ta,..ı.. 

............................................ _.._.._....-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E~g 

UMUMİ DEPO: İNGİLIZ KAMZU IC EQANESI BEYOGLU - İSTANBUL/ . . S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

T. C. z· T 
Kuruluş tarihi: lıs 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşmi)'enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, ı EylftL ı Blrinciklnun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

--------
Nez e, Grip, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında i'finde 3 kaıe alınabilir. --------

30SENE 
denberi meşhur 

Bir GUzellik 
Reçetesi 

KUSURSUZ 
BİR TENE 
Malik ol-

mak için 

SEMERESi
Ni VERMİŞ 
BİR GÜZELLiK REÇETESi. 
Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 
siyah benlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla
nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
genç kadın rollerini oynamıya mu
v2ffak oluyordu. (Pancreatine ile 
tasfiye edilmi~) saf biraz süt krema
sını gene tasfiye edilmiş biraz zey
tinyağ ile karıştırınız. Sonra bunu 
i\rJ kısım saf krema ile tekrar karış-
tmnız. Eczacınız bu halitayı ihzar 
edebillr. Fakat az miktarda olacağı 
için pahalıya mal olur. Halbuki yağ
sız beyaz renkteki Toka.k>n kremi-
nin terkibinde musaffa zeytinyağile 
istihzar edilmiş bu kremadan var -
dır. Cildinizi besler, beyazlatır ve 
gençleştirir. Yukarıda resmini gör-
dü~nliz genç kadın bize yazıyor: 
cTokalon kreminin üç günlQk isti
malinden sonra cildim açık, taze ve 
güzel oldu>. Tenin gilzel11ği için 
yağsız Tokalon kremini tecrllbe edi
niz. Bugün milyonlarca kadınlar 
dünyanın her tarafında her sabah 
muntazaman Tokalon kremini kul
lanırlar. Müsmir netic?elftri cr.ııran _ 
tidir. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

di~leriniri fırç ı:ılayınız. 

Memur ve Müvezzi alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürl~ğünden: 

1 - İdaremiz münhall.erJne alınacak memur ve milvezzl lçln müsabaka imt.thanı 1"' 
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı, mekteb şehadetnamesi, sıhhat raporu, aşı ~ 
zabıta ve belediyeden musa.ddak iyi hal U~ıdı, Mke'rlik ve.sllrası, f foto~af n bir dl -

lekçe ile halen memur olanların alcU cUzdanlnrlle dllekÇi?le.rl 21/ 10/ 939 Cumartal _.s 
13 çe kadar VUA.7et P. T. T. müdürlüklerine müracaat eylemeler!, ve bunJarm 78!1 .-f!P 
memurin kanununun 4 üncü madde$lndeld. prtla.n haiz olmakla beraber devlet ıneııııı
rıyetine ilk defa gireceklerin 30 ya.şını ıeçmiş .bulunmamıı.lnrL 

3 - Memurluta alınacaJW.nn en aa orta ve lise mezunları terclh edlllr. Mti:wezzU~ 
de ilk mekteb mezunu olmalan lAzımdır. 

4ı - Müsabaka vilayet P. T. T. müdürlüklerinde 23/10/939 Pazartesi i\inl1 saat ı• 6' 
yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan llee mezunlarına 20, orta mekteb mezunlarına P. 1'· 't· 
memurin kanununun hükmüne ıöre flmdlllk 10 lira ve müveuilere de 7 don 10 ur-1* 
kadar maaşı asli verllJr. 

6 - Süvari mbezzll1ğinl 1.stlyenler dilekçelerinde bunu ta.srıh etmekle berabel' f}ll 
hayvan tedarlkJnJ taa.hhüd edeceklerdir. Bunlara re, lira yem bedeli verlleoektlr. 

7 - Başka dauelerden naklen gelecelı: olanlar müsabakaya t;Abi olmakla beraber ı' 
dllerioo umumi hükümler dairesinde maa.o verlllr. 

8 - Müsabakada muvaffak olanlann idarece teklif olunacak herhangi bir yeri ., .. 
bul etmeleri şarıtır. (8293) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__../ 

1 İstanbul Belediyesi lıanlan :J 
Cerrnhpa§a hastanesi mutfak, çamafll' yıkama ve soğukhava tcsJsatı ltapab ~ 

u.sullle eksllt.m.cye konulmuıtur. İhale 24 '10/ 939 Salı günU saat 15 de İstanbul Beledi!:';, 
Daiml Encı.imeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 56529 lira ve ille teminat ıııl~ 
4076 Ura 45 kuruştur. Şartname 283 kurt14 mukabilinde Fen işleri müdürlütündeD ,ıı~ 
na.bilir. Müteahhialu her üç te.tlsat için ayrı ayn flat te~lfln:ie buluna.bilirler. T~ 
rin 939 yılına aid ticaret oda.sı ve ihaleden 8 gün evvel ~tanbul Belediyeal Fen w;, 
Müdürlüğüne müracaatla aluakla.n tennt ehliyet vesikaJarı ve ilk teminat nıa~~ll 
veya mektu'bları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı za.rnarını llJP" 
günü saat 14 de ita.dar İatanbul Belediyesi Dalm1 Encümenine vermeleri. (8072,/ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Deftedradlık binasında mahflll ild.al büyük, diğeri küçük tiç a1et halı muhaıııııı'; 

bedeli ola.n 42 lira üzerınden açık artırma ile satılacaktır. İhale 16/10/939 tarihine ~t 
sadır Pazartesi günü saat 14 dedir. Bedeli nakden ve peşinendlr. Tallblerln "' 7,5 ~ 
akçelerin! vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkfır gün ve saatte Defterdarlık ,ılY 
Emllk müdürlütUndekl komisyona müracaatları. (7757) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbıJI 
Levazım Amirliği satınalma Komisyonundan : 

ı - 1500 aded sünger ile 2500 aded gebrenın müteahhidi na.nı ve hesabına ıeııOı~ 
Pazarte!l ıünü saat 14,30 da açık ekautmesi yapılacaktır. _1, 

2 - rahmin edilen bedel. 765 lira ve ilk teminatı 58 liradır. Şartnamelerlle e.,,., 
ıarı ve nümunelerl komisyondadır. Görüleblllr. .. 

3 - İatelı:lllerln gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kıı.nunl veslkalarD~ 
lata Rıhtım cadde.il Vell Alemdar han 1k1nc1 kattaki komlsy.Jna gelmeleri. ,.,.,, 

• 
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