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a, anması emrini hazırladı,, 
fİB~u~h~aı:-b~· ..... .....:! 

Aı~~n e~a~~::~ "Emrin tatbikına ve tarilıin kagdettiği en mütlıiş kan 
... urosu reisi • . 

-:!ve ediy
0::.J selinin akmasına ancak Amerikanın lngilteregi 

go/a getirerek bizimi'! masa başına o.~.':!:..1:..~~~~.!_'!!:§.!!:..!._'!..!~~!.~~':...!.!!.. 
Alma gazetele i. isveçte k• _mı 

,, • • seferber 1.k 
lngillere harb yo u u s okholm, 20 şehri 

seçti, hazırız,, diyorlar b~~~:~:rk 8~~':,~e 
Roma bildiriyor: "Berlinden 

gelen lıaberlere göre artık söz 
r ....................... ~~!,Jla,.a intikal etmiştir,, 
1 Alma~ illitbiiit bnrosn fOISiiilii ..... IUUOfli ..... 
1 hc~::~k~~~~~.~~!!~!, sonra !~E.~~!!!b~!h~~~!m btt kon. 

· A: aldığı ai:ığıdakt reesın, Berlin mubaıbiri Loch- feransta halli i~in icab eden gayretler yapılmadığı tak -

b. k aı~ matbuat b" yazıyı n~retmektedir: dlrde hiçbir yardım yapmayacağım İngiltereye bild!rmek 
ıı· aç sa ı· urosu reisi n· tr' b "h t 

rn at ık bir ınül~k ıe ıch, Hitlerle yaptığı .suretile Birle§ik AmP.rika devleti bu har e nı aye vere-
uştur: 8 

attan sonra §U mütaleada bulun- bilir. lntıbaım ı:ıudur ki, Almanya ile masa başına otur -
- Büt" ll' ' • l " .. ! 

lj · un tarihin ka d ması hususunda RuııVelt'in Çernberlayn e azım e soz soy-
• rn ~.

1

; akrnasına m&n• :~ı:iş olduğu en müthiş kan ae- liyeceğine dair herhangi bir allmet belirdiği takdirde 

1
: d'u ahalede bulunabiJ" 0 'lizere ancak tek bir devlet HitlM garb cephesinde muazzam askerl harekita başla-

ır... ır. da Birleııık Aıner:ı-a devleti- h d kt. 
w .IA nılması emrini te ir e ece ır . 

• de~ıtI:_rin sağ kolu olan Di t Çemberlayn'in nutku gösteriyor ki, Alman milletini im-

i şö 1 rnurl'kkeb ufak bf e rich ecnebi gaT.etecilerin - haya karar vermiftir.» . . . 
ye devanı cdiyCJr· r grupla konuşuyor ve sözlerine Bu arada Dietrich şiddetli bir el hareketıle ckımın 

ka - Bence, İngilte;e Çeztıb mahvolacağını göreceğiz• demiştir. ! 
i Bi~ı ~l! derece tafrafuru 1 erlaYn'in ağzından Hitlere Bu konuşmamıza iştfrnk eden diğer bazı nasyonal sos- i 
~ di eşık Arncrıka devl r §_ ukla konU§ınaya cür'et ettise, yalist rüesa, Al.'llanyanın garbde henüz hava kuvvetlerini ! 
: ••••• ~·...... e ının Yardımına güvendiği için - bile kullanmayR başlamamış olduğunu kaydetmişlerdir. E 

............... (Devf\ml 8 inci sf\yfada) : 

• 
lsveç, Norveç, Danimarka 

krallarile Finlandiya Cümhurreisi 
bir kon/ erans aktediyorlar 

.Sovyet - Finlandiya müzakerelerine dün devam 
olunmadı, vaziyet vahametini muhafaza edi•·"" 

lsveç Kralı ıDanimarka. Kralı Finldndiya 
Reisicümhııru 

Norveç Kralı 
(Yazısı S üncü •Jfada) 

İngilizler dün üç· 
Alman denizaltlsını 

birden batırdllar 
Almanlar da bir lngiJiz gemisini torpillediler, batırılan 
tahtelbahirlerin miirettebatından birkaçı kurtarıldı 

Londra 13 (Husu -
si) - Amirallık dai -
resi, bugün üç Al · 
man dcnizal tısının 
batırılmış olduğu -
11 u resmen bildirmek 
tedir. 

Bunlardan ikisi sıı. 
hah, üçüncüsü ise 
daha sonra batırıl -
mıştır. 

Mürettebattan bir 
kaç kişinin kurtarıl -
ması mfünkün olmuı 
tur. 

Diğer taraftan Al-
man ticaret gemile -
rine, yakalanacakla • 
rını hisseder etmez. 
kendi kendilerini ba
tırırnak için talimat 
''erilm~ olduğu öğ · 
renilmfştir. 

Bir İngiliz gcmısı 

daha hahrıldı Avrup~~n A"!l.erikaya giden bir. A1ner.ktuı vapuru Ada.ı 
Londra 13 (Husu - denızınde bır Alman tahtclbahırine rcsrtı.mış ve gör-

si) - İngiliz cHerns- düjfünüz resmi alm.ıştu · 
pooh ticaret gemisi, bir Alman denizaltısı j cHern.spoolı. 1929 da inşa edilmiş o -
tarafından batırılnuştır. (Devamı 8 inci sa)'fMl&) 
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Her gün 
Ümid edelim 
Bekligelim ... 

ve 

Ya.ıan : Muhitiin Blr~ett _J 
F illırertn nutkuna ceva-0 olarak İnglllz 

başvekili tarafından A vıım Kamara
sında yapılan beyanatı, blitün dünya me
rakla beklemişti. Bütün dünya ümid cdJyor-
4u ki bu nutukla vaziyete sanı.hat gelecek 

Resimli 

re harbe mı, yoksa sulhe mı gidildlğinl her
kes anlıyacaktır. Maalesef. bu nutkun met
nini tet.t1k ettikten sonra, et.rafımızda vü
mh ve sarahat hAsıl olduğunu göremedJk. -
Bu, sıkıcı bir vaziyettir; çünkü, harb ne ka- 'r-.....:;---.ı 
:far büyük blr afet olursa olsun, kararsızlık 
ta ondan daha az yakıcı. daha az üzucü bir 
FCY değildir. Fakat, ne yapalım. sabredece
tizl 

SON POSTA 

lllakale: = insan kendi eserini idrak eder ıı:=: = 

Bununla benıber, bir buçuk ay içinde ce
ceya~ eden her hAdlse, bizi a1 tı hafta evvel
ki karanlıktnn bir parça olsun kurtnrmay:ı. 
vurdun ettiği gibi, muhterem Chamberlalnin 
) U defiıki beyanatı da blııe, muhakememJzl 
n!\dlseler ara.sında daha emnlyeUe dolaştır
mayı mümkün kılacak bazı un.ı;urhır getir-
mlşt.lr. · 

- BekJiyen göriir, derler, doğrudur. Fakat: 
- Kısmetin kaşığında çıkar, derlerse inanma! 

Bugün karşılaştığ..n fırtınayı dün ektiğin tohum doğur -
muştur. Gördüğün lutiif ve ceza hep senin eserindir. 

* İngiliz t:ıapeklllnin nutkunu da, tıpkı Al
man devlet reJslnln nutku ·gıbl, iki kısma a. 
yırnblllrlz: Polemlk kısmı, aktüel sulh mese
lesi bahsi. 

EvvelA, bir lllJıza polemik bahsinde dura
lım : Bay Chamberlaln Bay Hıtlere karşı §ld
detll ithamlarda bulundu. Bu ithamlar, hep 
eski tema \lzerine yeni ktınılnı~ blr takım 
cümlelerle lfltde ediliyor: Almanya kuvvet 
ve zorbalık polltlltnsı kullan:yor, konuşma. 
anlaşma, hak isteme, hak tanıma yolların

dan gitme~ Almanya bllmlyor. Halbuki İn
giltere, milletlerin hürriyet v-e isUklAlleri na- , 
mma herbedlyor ve ... llh. 

Geçen gün. 11.yrıea bir makalemizde bahsct
tiğlmlz gibi, bu sahada Almanya zayıftır. 
KendJ hesabına. tendi bakımından, kendi 
hareketlerini müdafaaya sallh ne kadar de
m getirirse getirsin, Führer, başka mUleUer 
hesabına, onların ba.kunlarmdan, İnglltere
nln eline pek kuvvetli sflAhlar vermiştir. Ge
çen Mart hadJselerlne tadar gayet haklı gö
rünen Almanya, Marttan bugüne kadar ce
reyan eden vukuat arasında kendisini hak
sızlıkla itham edenlere, davalarını kolaylık-

Haftada illi gün r···-······· .......................................... "'\ Ömilrlerin in sonunu 
/hişer dakika ,;,ektebe ~ HergUn bir fıxra ~ Poioııgada geçirmeğe 
Uöragan talebeler i 

1 
E Gelen Lehli karı hoca 

~ Gaskon yalı ile Marsi1ya ı j 
1 i Gaskonyalılar da oldukça mü2>a - i 

Ui{jacıdırlar amma, Marsilyalılara ye- f 
ti§emezler. Bir gün bir Marsilyalı ile i 
bir Gaskonyalı birlikte lokantaya git- i 
mişlerdi. Mantar istediler. Garson E 
ikisine de birer tabak içinde mantar- i 
lar getirdi. Mantarlar Gaskonyalının j 
gözüne küçük görünmi4tü: : 

- Bunlar da mantar mı, dedi, bi- i 
zim Gaskonyada ağaç altla.nnda ye- E 
mek tabağı bü.yiiklüğünde mantaTlar : 

la lsbat için bir hayU yardımlarda bulundu. olur. 
Hltler, kendlsinl müdafaa için, büttin tarihte Marsilyalı cevab verdi: 
İngllterenln ne kadar büyı1'!t haksızlıklar _ Bizim Mcırsilyada ağaç altlan~ 
yapmış olduğunu 8Öyllyeblllr ve belk! bunda 
hakkı da vardır; takat, dünyanın bugünkü dı. mantar göremezsiniz. 
vaziyetinde, vattUe İngllterenln haksızlık. Gaskonyalı şaşırmıştı: 
ıar yapmış olmasını, hiçbir millet, bugün Al- - Marsilya.da hiç mantar yetişmez 

Birinciteşrin ~ 

Sözün kısası 

Aşigane ve F ikrete dair 

E. Ekrem Ta lu 

16\ öyle gürültülü işlere karış;.,.I 
la> adetim değildir, amma sa~ 

Belediye Reisimiz Lıitfi Kırdarın jesti,; 
sonunda şu Aşiyan - Fikret münakaşB9" 
na b<>ni de sürükledi. ,,. 

Tevfik Fikreti en eski ve en yakınd 
tanımı~ olanlardan biri de benim. 11~ 
yıllar süren bu aşinalığın bende bırsl< 
mış olduğu intıbaı şöyle hülflsa edebil~ 
rim: Fikret, nev'i şaıhsına münhası~ o~ 
jinal bir insandı. Ahlakan çok ternıı ~ 
yüksekti. Bu husustaki prensipler tJ 
- malıza pek çetin oldukları için - her1C , 
takdir ve kabul edemezdi. O da btıtl 
lardan hiçbir fedakarlık yapamadığı t!J 
hetle, muhitile dalına sakit"bir müc~~ 
Je hnlinde idi. Vatanperverliği de o'/, 
idi.. Dindarlığı, o da öyle. Cümlenin te 
lakkisi kendi telakkilerine uymadığınd~ 
dolayıdır ki Hisar kayalıklarının ta d~ 
ruğuna çekilerek orada adeta münzf 
yaşadı. 

Fikretin huysuzluğunu ve prensiple 
1 

rinde.,, fedakarlık etmeyişini kusur sa 
yanlar kendiı:;ine düşman kcsi1diler. O ' 
nun sade meziyetlerini görenlerse on' 
meftun idiler. 

Fikret, vatanının bugünkü hür, rnil~ 
' taki! ve mes'ud vaziyetine ihtimal ver 

medi. Bunu .tahmin etmiş olsaydı, evla : 
dını Amerikaya göndermezdi. Onu bı.J 
radan uzaklaştırması, hür bir muhite 

' göndermek maksadile idi. HalUk Arnc 
rikaya yerleşti ve Türkiycye dönmedi 
jse, bunda babasının dehli yoktur. 1' 

Aşiyana gelince, orasının yabancı e 
lere düsmekten kurtanlmru tıı hep!f'l'lrıı 
memnu~iyetle karşılıy.oruz. İstanbul~ 
değerli Belediye Reisi. Fikretin evi 
cSeıvetifünun» edebiyatının bir müze~ 
si haline koyacakmış. Bu teşebbüs ç 
yerindedir. Zira cServetifünun> melde" 
bi edPbivesi yalnız edebiyatta değil. do-! 
layısile Türk içtimaiyatında da yeni!li~ 
doğru bir çığır açmıştır. Her yenilik ın 
kılabımızın uzun mukaddemesinden bfı manyamn da hawzlık yapmruıı için klfl Lir) mi? 

mn?Jeret olarak kabul edemez. BIJhassa, söz ı cüz<l1~· 

tutmak bakımından, Chamberlnlnln mtıere -: Y ctişir amma ağ~ altla~':da İ .. ,,,.. D > ı bu suretle, milletin :rnıı~ 
yaptığı hücumlar, ~ gitmez. çünkü. sev- y<!ttşmez, mantarlar o kadar buyuk- : R . . .. d .. v·· .. Pıol •~l aile, olaıak benimsiyeceğimiz ve ziyaret e 
dl.ğt vatanına az zamanda çok şey vermek 1 1 z : esmını gor ugumız on~"' 1 t r 

tiir ki, ağaçlar mantar ann a t ann- ~ tam kırk sene Amerikada yaşadıktan decı::-~imiz gün tarihi bir gün olacak ı · 
4 için, çok acele yürümeğe ı;alrşırıı~ olan Fllh- ! ·1ı d Eseks'de Bomford nahiye- d +,;...; M b" ··ı·· - t f d kopa 

rer bu td{ı.şlı y{irllyüşte bir sözfınün diğerini ngı ere e . . . a ye~"'Y.r. : sonra, son demlerini Polonyada geçirmi- uazzez ır 0 unun e ra ın _ a . ei 
ne dereceye kadar tuttuğuna dlkltat etmek sinde bulun~ kız mek~ebı .talebesmın \__ _ _,! ye karar verm~ler, ve Pilsudski vapurile rılmak istenen kıyametler, CülmhurıY _ 
için ne kftfl derecede vakit, mı de kA.fi de- nab;yedeki sıgnak.lann ikmaline kadar B o b bir İngiliz limanına çıktıkları zaman bükfuneti~i ve. ?n~n ~s~~buldaki rnıı:d 
recede itidal ve sük6net bulamnmı.ştır. Bu- h"'ftadı:. iki gu"n -o da ~;.,.,. .. dakika sür- ayan r ay t"r"m mum"~lmı kadırşınas olmakt 

... - ~ ülkelerinin eski Polonya olmadığını an- " ·- --=- . .J ra.<ıı bövledlr. mek artile- mektebe gı·tm~leri, bu sırada 1 k d Ç"nkü rahmetli Fikretıq 
Her iki taratın da 8lrf propaganda mak- ş . . . . lere Jamışlardır. Liel Sendlar 83 karısı 82 a ı oyama ı. u J 

sadlle ynpmı., ve yapmakta oldultlan pole- bir haftalık va'Z.lfele.nnı ıcab e?.en yer . yaşındadırlar. ' ah13k ve sedye prensipleri, akide ~e ıcıı, 
mtk sahasında Almanya, manen çok zayıf- bırakıp, evlerinde 98.lışmak uızere yenı naatlPri bugünkü rejimin de prensıpler 
tır. o kadar znyıftır ki bun11, hlcblr şeyle te- ders notlarını almalan, alakadar makam- nkidt'si 've kanaatleridir. 
]Afi edemez. Bütün bu mücadele devam et- far tarafından kararlaştınlmıştır. S inemada seyrettifimiz 
t:tğl müddetçe bu zfı.fın cez:ısını çekecektir. Burada talebeyi vazifelerini sepetlere k öpek . R in - Tin • Tin 

* bırakırken görüyorsunuz. cephede 
Sulh bahsine gelince, ilk bakışta şunu gö-

rürüz: inglllz başvekll1, Almanyaya karşı 23 uav ru c/olluran köpek 
şiddetli hücumlar yapmış olmasına rnğrnen, 5 
sulh kapısıru açıt bırakmış ve HIJ,ler ne kn
dar vazıh veya müphemse, Cl'amberlaln de 
o kadar vazıh veya müpheın olarak, İngilte
re ve Fransanın sulh fikrine nılisaid bulun
duklarını tcyid eyle.mı.,Ur. Bu mutabakat 
noktalan şunlardır: Almanya sulh istiyor; 
İngiltere de. Almanya, ha.t ve adalet üzerine 
yeni bir dünya kurulmasını istiyor. İngilte. 
renin de l.sted1#1 budur. Almanva, konferans 
istiyor; bu fikir fngutere tnrafmdnn da mn
nastb görillen !blr fikirdir. İngiltere ~ Al
manynnın henüz mutabık o•madıklan tek 
nokta, bütün bu işlerin ya..pfü•bllmesi için ilk 
adımın kimin tar!aından atılması ve bunun 
müsbet .şekilleri meselesldJr. 

Mncarlstnnda blr köylüye aid bulunan blr 
köpek doğum rekoru yapm~tır: Geçen Nt. 
sa.nda yirmi üç yavru birden doğurmuştur. 
Ynvrulann hepsi de sağdır. 

Bu köpek geçen Haziranda Macarlstandn
kl zıraat. sergisinde alt.ın madalya almıştır. 

nı Sevresler yapmalarına mftnl olamaz. Harb 
esnasında her stlô.h, meşrudıır. 

Şu halde, İngiliz ba.şvekUlnln beyanatile 
Avam Kamarasında söylenilmiş ola.n diğer 

mülfi.ylm sözleri, sulh için biraz daha açıl
mış bir kapı olarak kabul edebHecettlmlz gibi 
bunları sır! siyasi bir taarruz maksadlle söy. 
lenmiş sözler olarak ta telikkl mümkündür. 

Beyaz perdede hünerlerini gorup zc
klsını alkışladığımız Rin-Tin-Tin adlı 

köpeğin, bir Fransız olan ve şimdi asker 
bulunsn efendisile 'birlikte Majino hat
tına gitmesi, Fransız erkanıhnrbiyesince 
kabul olunmuştur. 

Polon_ganın en zengin 
Prensi öldtırüldül 

Kopenhagdan bildirildiğine göre Po -
lonyanın en zengin arazi sahiblerinden 

olan, ve sabık Polonya parlamentosu ha-

riciye encümeni reisi bulunan prens Rad

E. Chcenı ~al# 
····························································' -

Bir adam sevdiği kadını 
bıçakla yarale:idı 

Kızıltoprakta istasyon çıkmazında bir e1; 
de hlzmetçlllk yapan Artuht adında genç bi 
kadın evvelki gün çarşıdan dönerken önil;:j 
Musa isminde bir adam çı!tarnk kend15 a.1' 
sevdiğinden ~ beraber yaşamalarınd 
bahsetmiştir. Artuhl bu tekllnerc aldırış elı" 
mlyerek yoluna devam etmek Lmnıl.şse ~ 
bu cevabı redden fena. halde nsablleşen }y{11" 

sa. bıçağını· çekerek genç kadını ynraııını~ 
tır. Artuhl tedavi altına alınmış, Mus:ı 'Y'
kalanmU}tır. ~ 

•ıt•• ............. ı:···A···K:"v···i··M······· 
BIRINCiTE.şRiN Eğer, me.<ıeleyi bu şekilde mütale:ı edersek 

sulhe çok Ytlkın bulunduğumuz netıceslne 
vnrabUlrtz. Yeni bir nutuk teatfsJ, yahud. a
raya girecek ·bir mütevassıtm h~r iki tara
fın madde üzerinde konuşmalannı temin ey
lemesi gibi bazı hAdlseler, en+.erna.syonal bir 
konferans toplanması fmkfın'annı bir ara
ya toplar ve biz süratıe yeni bir Avrupa ni
zamına doltnı ge~tmlzi görürüz. Bu neU
ceyi, gerek Türk. ~rek tn311n olarak, bütün 

Yalnız şuna dikkat edelim: 9H le bugün 
arasında birçok farklar n.rdır ve garb cep
hesinde fllli bir harbin şartlııı çok değlşml.f 
bulunuyor. Ayrıt zamanda, Avam Kamara
sındaki bugünltii hava, samımı bir sulh ha
vıw olmaya da.ha müsaiddlr. Bu müşahede 
bizim ümidlerimlzl kuvvetlendlrmeğe Uft 
gelir. 

İngtllz gazeteleri, askeri heyetimiz reisi ar. 
general KAznn Orbay ile yakından alAkadar 
olmaktadırlar. Bu meyanda Bayan Orbaym 
da gördüğiJnüz remnlnl koymu§lar ve kendi
sinden tak.dJrle bahsetmişlerdir. 

Düğün hediyesi olarak 
verilen otomobil ve benzin 

zivill~, Olyko Wolhyniadaki malikAnesin- i i-r._u_m..,ı ..... -.-""!'ı--1-4--..,.-Ar-a-bl_ııe_ııo-ıı 
de öldürülmüştür. Prens, böyle bir sui - U66 1858 - . -kasdc• uğrıyacağını bilmekle beraber, ül- Birinciteş--in Re1rıu &e!u Hız.ar 

t 1939 162 kesinden kaçmayı taınamile reddebnişti. 

yfireğlmlzle temenni ederiz. 
Fakat, bu thtmıaıı .. r mlirnkün olduğu gl~ 

bl, İngllteren1n bütün bu yumuşak sözleri, 
.sulh kapısını kapamıvan ve Almanya da da
hll olduğu halde bütün mllletlede hak, hür
rlvct ve refah temin eyllvecek bir Slllh 
vft.deyllyen bu müb:ırek gayeli vlidlerl. sırf 
Almanya.ya tevcih edllmltı sivasi hır sllAhtnn 
ba.şka bir şev de olmıyabnir. B0 n. Clhan Har. 
binde, gerek İn!dlterenın, gerek Fransanın 
dört se~ mütemadlren bu nP-vl sözler söy
lemlf olduklarını ook 1y1 lıatU'hrım. Wllson 
prensipleri de tarihe gecmb: bir şöhret ha
llndedlr. BüLOn bunJnn .sövlıven d"vlet1er, 
bllfı'hare gö.sterdller 'ki bu 50,.1.,r sırf .slvas•t 
sllAhı olarak kullanılmı.ırtı. Nlt.t>ktm. o zaman 
Almanva da aml ~lerf sövlfivord'J ve bu
gfin Hltıer de 11vnl Revlerl sövlernekte devam 
edlvor 'Röy~ lv1 sö1le,.ın '!Övlenmeın, tam bir 
muzafferivet elde edOdl~I takdlrd<.> her iki 
tarafın da yeni yeni ~ersalliesler ve yen! ye-

Ümld edelim ve bekllyelim. 

~ulıittin c23u9'" 

İngHterede Benzinin vesikaya bindiril- düğün hediyesi olarak bir otomobil ile, 
diğini biliyorsunuz. Son günlerde Lan- bir aylık benzin sarfiyatı vesikası almış

drada evlenen bir İngiliz kızı kocasından tır. 

1 STER I NA N 1 IS TER iNANMA! 

Gazetel"r haber veriyorlar: . 
- cİngiltcrc He aramızdaki ticaret müzakerelerinin müs-

bet bir şekilde neticelenmesi üzerine şehrimizdeki radyo, 

motör, bisiklet ve makine üzerine iş yapan birçok müessese
ler İngiltere fabrfr.alarile muhabcrelere başlamışlardır.- di-

yorlar. Bu müesseselere başladıkları işi muvaffakiyetle bi -

tirmelerini temenni ed.elim. Kendi hesabımıza bizim yaptığı
mız teşebbüsler aksi netJce verdi. 

İngiltcredcn kfığıd &lmak istemi§tik. Finlandiyaya verme-

ğe alışkın olduğumuz fiatın iki mislini istediler. Bir makine 
yaptırtacaktık. AJmanyada bulduğumuz fintın yüzde kırk 

fazlasile karŞllaştık Altın para esaslle Londrada fabrika em
rine bir cari hesab ı.çtırmak talebi de caba. Bu vaziyeti do
ğuran sebebler ikidir Birincisi İngiliz malının ötedenberi pa
halı olmasıdır. İkinci sebeb de par a farkıdır. Binaenaleyh biz 
serbest döviz esasına dönmenin yolunu bulmadıkça, yani ara
dan para farkını kaldırmadıkça, hele İngiltereye mal sabna -
nm imkAnını temi., etmedikçe Londr adan mal getlrtebilme -
nin kolay olabileceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen : 

IS TER 1 NAN, i STER INANMAI 
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14 Sayfa 9 - SON POSTA ,,.,... 

Garb cephesinde 

isveçte 20 ~ehri boşaltmak 1 Daladye kabinede bazı köprüler nz t dvb bir buçuk saat berhava edildi • r~~~;tpmberlayn ere e irler alınıyor izahat verdi ııt~ lS CAAl - 79 - Numaralı harb teb- Yazan: Selim RaKJp Emet 

O l.ondro,, 13 Clius l Cephenin heyeti umwnlyesinde gece, sakin i nglliz başvekili Çemberlo.ynin Her Hitle-
listav No us > - İsveç kralı be 

1 
Parls 13 (A.A.) - Nazırlar Meclisi, Leb - ge"m'•tlr. warndt mıntakasında düşmanın rin sulh taar d il landıya' cr.~~ç ve Danimarka krallaril şFnct Berlln sefiri Ue &tonya hükümett, Sovyet ,.-··"l ruzu a ı ver ~n nutkuna sa-..,,ı.nur is e ın R 

9 
rün'ün riyasetinde toplanmış, siyasi ve as - keşif kolları geri püskürtülmüştür. bırsızlıkla beklenen cevabı evvelkı gün Avam 

inek üzere ~ re ini, bir konferans nkt t- usyanın ı 14 senesindeki Rus hududlarını kert vaziyet hakkında Daladler tarafından 1 Parls 13 (A.A.> - 13 İlkteşrın akşam teb - Knmarnsının bir celsesinde verildi. Bıı 
Stokholrna d onUmüzdekl Çarşamba üe fi ele geçirmek niyetinde oldu~ mütnleasın.. verilen lzah'.ltı dinlemiştir. llğl: nutuk hakk111da naçiz kannat1mlzi kaydet;.. 
Kraı Oüaı.:;eı etın~Ur. g n dadırlar. Blnnetlce bu gazeteler, artık Fin- Lebrün, Fransız milletinin temayüllerini ve 1 Hava sJsll ve yağmurludur. Cephede faa - meden evvel husule getirdiği umuın1 intıba 

l'llftndan katı :n bu davetı, altı.kadarla t landiya için Almanyanm yardımı tmkAnın- hlslerinl tarif ederek kullandığı sarih ve kat'i 1 Uyet zayif olmuştur. hakkında söylenebllecek şudur: 
Norveç, Da:m~lu:muştur. r a-

1 
dan bahsetmemekte ve ümidlerini İskandl- ifadeden dolayı başvekile teşekkür cLmiştir. 1 Pirmnsensln cenup mıntııkasında düşman Bu nutuk müzakere kapısını aralıklama-

nazırıarı da hUkar a ve Finlandiya hart~ navya devletleri ile Birleşik Amerikanın me- Daladler'nln izahatı müttef1kan tasvlb edil mttteaddld keşif kollarını ileri sürmüşse de mış, bunu tamamen açmıştır. Mıster Çcm-
lc~ır. Ütndarlara refakat edecei: sal blrllğlne b~ğlamaktadnia.r. mi.ştlr. 1 bunlar netice alamadan çekibnişlerdlr. berlaynln nutku. küçük tarJzler üzerinde 

Isveç kralının b Ame·ıkanrn teşebbüsü Bıı.şvekll, son hadl.9elerden bahsetml.ş, Al- ı Alman t0h!iği durmayan, davanın ana hatlarını birer clim-
::!eketıert tnraf~n~bb~ısü, Sknndlnav Vaşington, 13 (A.A.) _ Harlclye nezareti, man - Sovyet paktının n.kislerl üzerine ısrar; Berlln 13 (A.A.) _ umumi karnrgflh teb - le He izah eden ve meselenin esas ruhuna 

YnPUan ınüra t dün Moskova nez_ Amerikanın Moskovadakl P.lçiaı Steinhnrd- etmiş ve Baltıktnki vaziyet ile Balkanların llğ ediyor: nüfuz eden dört ~ı mamur bir parlman-
Sovyet • Fi l ca~ ı tak!b etmektedir. dan ya.ptığı demarşın neticesi hakkında ra- vazlyetl hakkında etraflı mah)nuı.t vermlı- 1 Şark cephesinde kıtaatın Ruslarla Alman- ter hltnbedlr. 
Mosıı:ova 

13 
n andıya rnüzakerel • por alır nlriıaz blr deklarasyon neşredecektır. tir. 1 ıarın menfnatıar oldukları 1'attn doğru yaP- İnglliz başvekili, İnglllz tezine ve .slya.setl-

l'ahb~ı bu . CA.A.) - Finlandl t!. ı .. s~li\hlyettar mahfeller, Amerika teşebbü- Garb cephesindeki stratejik hareketler makta oldukları harekat hitama ermiştir. n1n icablnrına göre Alman - Leh münase-
te.lerde buıu~un Sovyet ricaıııe ~;. he~etı mu sunun Amerikanın devletler arasındaki mü- hakkında izahat verdikten sonra başvekil Garp cephesinde karakolların ve batarya - batını izah eyledikten sonra bu arada AL. 
taıınıat b ki rnanuştır Heyeti Y ı muzake - nasebetıerde kuvvetin hakim olmasını red- diŞnanın hareketleri ve kendlsıııe izn.fc edl- lnrın geçen günlerdeki faaliyetlerine müma - manya ile de cereyan eden muhaberelere te-

Hetsınk~ 1 edtl;ı zannedlllyo~ n Helsinklden detmek prensiplnln yeni bir teyidi olduğunu len maksadlnr hakkında son haberlerı ver - sil faaliyetleri görülmüştür. Dun Fransızlar. mas etml.ştlr. Hadisatın seyrinı Alman dev
bucun n 3 <A.A.) _ Finlnrıd ı şimdiden kaydeylemektecllrler. ml.ştlr. Daladler'nln izahatı bir buçuk saat Rhin üzerinde ve Vintersdol'f. Bre1sach ve let reisinin anlattığından bamb:ı.şka bir men. 
tından Y e.şrettı~ı bir tebli~de s!;a hükumeti, Şlmdlllk sadece, tıpkı Hull'un ıo gün ev- kadar sürmüştür. Neuenburg üzerindeki köprüleri berhava et - roda göst.ermeslne rağmen nııtkun bu kısım-
hüküıne~Pılan tekUnerın tetkll: vyetıer tara- vel Polonyanın feµıını tanımaktan imtina ml.şlerdir. lan da enteresandır. Çünkü bir vakıa. haline 
Odilebilec~ıMoskova nıiız:ıkı>r ,edlldl~ini ve eden beyanatlle aldığı vaziyet glbı mRnevı ir ayda 12 Alman Tefsirler gelmiş olan harb me.s'uliyettnln elftn hl<; 
tooır. netıc~ıne vard ~ e.erlııe devam sahada bir vaziyet almak mevzuubahstlr. Parls 13 (A.AJ - Diln havanın güzel ve kimse tarafından kabullenmek lstenllmedl-

Fi~~:;~·ı ıa muaus1> - li ııı. bildirilmek - Ruzvcltin beyanah tr.htelba.hirİ batlrıf dl ~::~n ı::a~e1:~ =~r~! ;~~~;m~~~~:n~ !~~~i~~rmek itibarile ayrı bir husustyot 
nu fak ~Ye ıneınuru vezı elıııngforsta bir V~ington, 13 (A.A.> - Rı>islcümhur RUZ- bir faaliyet göstermemişlerdir. Tayyareler. Burada, iki tarafı birbirinden bllhııMa a-
rıı; d a Sovyetıer tar fyetın ciddi olduğu- velt gazetecilere yaptığı beyanatta, yüksek Parls 13 (A.A.) - Yarı resmi bir tebliğde d t yırd eden noktal nazar, Alman"" ve Sovyot evaını a ınd Sovy t Al hududun öbür tarafına geçmişler ise o a - J~ 
bir lale na tnAnı teşkil an müzakerele.. e. mecUsi rel.sl Kallnine şahsi bir me-

1 
bildirildiğine göre geçen Eylul ayında 12 - t> nzer hiçbir karekettc bulunmamı§- Rusyanın Şarld Avrupada müstakUlen ha-

leınt tir bin henüz orta edlleek: herhıın~l saj gönderdiğini ve Moskovadakl Amerika man tahtelbahir! bat.nu.ş veya ağır hasara arruza e reket etmek istemelerinden do~uyor. Lehls-
O:r · Ya atıınıadığını söy _ büyük elçlslnln bu mesajı dün tevdi etmiş uğramıştır. Iardır. hll Alma batarvalan faaliyetle.. tanın mukadderatının t~ylnı münnsebetlle 

ketıe ~k Amerika, gerek olduğunu söyl<!mlştlr. Ayni 1:~ e tte n altmışl~rdır ileri sürülen bu görüşe, Ingtltere ve Fransa 
etıne~ vazıyeun inkişaf Skand!nav memle- Sovyet hükumeti üzcrlndt> bir tazyik sure- Almanyada ri~:!rt ~:=~idle;,zbu sükfmetı~ bir fırtı _ muarızclırlar. Bir <lefa Lehlstamn llkıbeti ll 

F' edirlcr. ını aldkn ne taklb \tinde tefsir edilmemesi için mesajın neşrine dd'" ed bir süküne• olup olma- aldkadar olmak istemelerinden, sonra da 
ınlandiy~da ( müsaade etmıyen Ruzvelt. Skandl.nnvya • • d } naya taka uk~ d ~n ~ ı Avrupanın böyle ayrı lkl nüfm mıntakasına 

l 300()) kişi silah memleketlerinin hiçbir zaman kendisinden gız ) f 3 yo ar dı~~~~r;-;.:ns~-ı ~~~f kolları Hnardt ormanı, taksimine rıza gösteremlyecek olmalarından. 
nı~er t a hna . alındı Moskova nezdinde müşterek bir harekette ü tll kcşl.fler yapmışlar ve bir Bundan dolayıdır ki Mister Çemberlayn Hit-

Ya.t ledbı~;~ftan ~'.F'inıandiyad bulunmasını istememiş olduklarını ı.ıave ey. Umdra, 13 (A.A.) _ Almanyada Nazilere tarafından s ra la.rını tuza~a dlişürmüşler _ lerln bu hususta nutkunda lrad ettiği cüm-
IJlındlye kad 1 suratıe ta a alınan lhtt - lemlştlr. muhalefet eden ve «Alman hüı:riyetı.. ismin- çok Alman grup leler üzerinde hassaten duruyor ve binneUce 
Yısı 300 btnı ar sU~h altına ~':mlıınınaktadır. İsveçte alınan tetbirler de bir grupa mensub olduğunu blldlren gizli dlr. • • • t H!Uere, bu noktada cevabı l'\.."d veriyor. fakat 
bu rakamı bUlınuştur. İhtagırııanlann sa- Stokholm . bir radyo ıst.asyonu vnrdır. Gestapo teşklll\tı, İngiliz hava kuvvf>.tV··ının Zftyıa 1 

gene müzakere kapısını kapamıyor. 
bl~ cenlaği s<ı~ı!ı~ak':1,_~1de 450 ~~: ı:ı~kğueudn1d1ea, kısmi sefer~:ıı~~-:-~ edllm~~;~~e~~~:~ı~~~ şim:lye kadfafr kbu 1radyom~ttaırsyonHuaıl1buukikeşdfeu .. li-n Londra 13 musus1) - Ing\fü hava kuvvet- Mister Çemberlaynln te'barü~ ettlrdlği dl· ~· 

1 
ndi ~ r. - zı lhtıy t fl 1 mebe m uva n o ama -. . lerlnln z:ıyla tını gösteren beşıııcl liste neş - ğer bir nokta da Çek~ovakya ve Avııstıır-

aııe takvı Ya kabınesı, ü 1 a sını an silflh aıtı~a çagırılacaktır. gece !kinci bir radyo istasyonu faaliyete bal}- redllml.ştlr. yanın llhaklarıdır. Mister Çf>mberlayn, bll-
hltııbe Ye edllmtştır ç Ye.nı nazınn ilave- Berne, l3 <A.A.) - New Zurcher Zel.tung 1 t B d serbest Alman radyosu» Bu listeye göre 32 öıü ve 15 kayıp vardır. hassa Çeklerin Alman vatanı lclne nlınmala-
hor n liÖyiectıtı bi ' Cuınhurretsl mil'- gazete.sine Stokholmdan geıım bir habere amış ır. u ra yo, 

11 1 l f }" ti t 
t1r .ııe:vc hazır buı r nutukta saki~ fa~tet göre, İsveç pasif korunma mütettl.şllğl hal- olduğunu _:::ın etmektedir. P. man arın aa 'Ye rlle Almanyanın ırk nazarlyesln:. zamanın 

F
,' unınalarını tav.siye' etn a kın büyük bir kısmını hava bombardıman- Al d . J,ondra 13 (A.A.) - Yorkshire Post lcablarına göre kullanmayı münı>slb görmfil 
ınlandiya ke d' ılŞ-ı larından korumak için belll başlı 20 bilyük manya a verg 1 gazetesinin askeri muharriri, Almanla - olduğu bir nevi kalkan olmak üzere gösteri-
,.._ n ı şehri rın faaliyetlerinin azami haddi bulduk - yor ve Hitlerin samimi olmadığının delilini 
v_jlo, ıa (A.A) 'Vaziyetinden • n icabında tahliyesi için lüzumlu tet- • h k"t 

Jander, Norv · - Finlandl emın klkatın yapılmasını emretmiştir. m·ıkt .... rı artırıldı Iarınt yazmaktadır. Dünkü are a esna- bunda görüyor. Yalnız Mister Qemberlayn, SÖYlenıtş 
01 

eç ınuıetıne hlY·a başvekili ca- Btokholm için halkın yüzde 20 llft 25 nin sınaa, Alm~n~8:r•. havıa?a müttefiklefrle evvelki nutuklarında olduttu gibi Nazizmt 
Uhndlltl du~u bir taben radyo lle tahliye.si de ~ , miisavat te.sısı ıçın yem gayretler sar et- yıkmaktan bahsetmiyor. Bugünkü Alman 
eun .. vaııyetllld.en ~ULukto. Finlandlyanın L' rpi.ş olunmaktadı.. cenevre 13 (A.A.) - oe.utsche. Bankın son misi erdir. Bu da gösteriyor ki. Alman - hükumetine inanmanın güçlüğüne işaret e-

u .soyli!tnl.ştır. evkallde <!mln oldu- ıtvanya Almanyada n talebde bülteni Almanyada harb. ıktlsadıyatı kanun- lar, simdiye kadar, Fransız ordularının diyor ve milletler arası dav::ılnrın behemehal 
ii Alnıanylldan . • bulunacakmış narı hakkında bazı malwnatı ihtiva etmek- tahaş~datı hakkında iyi rna1Cımat ala- müzakere yollle halllnl. lüzumlu görüyor. Bu-

elsln1c1, ı3 <A. ünııd yolt Parls. 13 (A.A.) _ Zannedlldlğlne öre tedir. mamışlardır. • rada sarfettlğl bir c~mle, bilhassa manalıdır. 
rinln öğrendlkle .\.) - Finlandiya Litvanya pek k d Al d Ki ~ 200 marktan yukarı gellrl olan Almanlar Bu malumat noksanı, Alman askerı Zira. o cümleslle, Inglllz başvekill, bilyük 

rlne göre F'inl Cnzetele- dayı iatı~ecek: ::;ta man: ant! n ~= kazanç vergilerinin yüzde 50 si nlsbetlnde harekatının mümeyyiz ve mulad vasfı mlllt dnvalann harble de hnUedlleblleceğine 

Buk 
ancUyanır. ı zaheret etmektedir vruıyaya vye er m yeni vergiye tabi. tutulacaklardır. " değildir. Alman gizli servis direktörü. kani bulunmamnktadır. 

reşle p t . Bundan maada perakende bıra ve tütun hadiselerin aldığı şekil dolayısile o ka - Mister Çemberlaynln, herkes tarafından 
eş 8 1 L t E flatJan tUzde 20 nlsbetlnde bir munzam ver- dar meşgale içindedir ki, Alman kuman- samimi surette kabul edilmesi şart\le tebcile 

arası d e ony stonya ve giye tabi tutulacaktır. Şamnnnya ş~lerl fi • ı da heyetine yardım edecek olan malti- 11\yık sözü şudur: . a dosta 7 yatlnrının her markı için 50 pfenig vergi a- matı her ne pahasına olursa olsun topla- cÖyle bir enternasyonal '11St.f·m kuruluma. 

U 
ne L~tvan 1 • d k lınacaktır. mağa çalışmaktadır. Iıdır ki harb gelecek nesillerin önüne geçll-m zakerel . yayı erKe ece Vergi yekunu henüz mo.Ium değilse de yeni mez mukadderatı olmasın. şnn:ı kanllm ki er oluy Al vergilerin devlete 258 milyon Relchsmark te- Leh Hariciye Nazırı :bütün Avrupa mllletleri, Alman mllleU de 

Ronıa 13 (H or manların sayısı mln edeoeğl tahmin edllmektedl't'. Lon~rada"" Par\se döndü dahil olm~k üzere şlddetlel sulhU arzu ct-
car hududu d u~ust) _ Ruın 

1 
d mektedlr. llh ..... 

nın norınaı ~akı iki taraf en. - Ma - Rlga l~ - Talllnn n RlgR llmanlarnda Vatıı1 · 1 mt"ıha:.ı ar a Londrl\ 13 (Hususi) - Üç gündenberl Bu sözleri söyllyen insanın, elde edllmesl 
kıh, g~ttikçe :dde indirilme:i~ızo.nları- 20 kadar Alman gemisl vardır, bu gemller, ' Londrada bulunan Leh Hartcive Nazırı Za - çok kabll bir garantiye müstenid bir sulhll 
car munaseb alah bulan R ınütea - Alınan tebaası Ue Baltık menıleketıerlnde 3 50 t 1 b k d le.sky. bugün Parise dönmüştür. elde etmek için birçok şeyler yapmaktan çe. 
rnck üzere Bn:ını daha fazl. Ulllen .- Ma - Alman ekalliyetlerini Alman a a ötürecelt- .:; 8 e azan ' Leh nazırı, gerek Çemberlnyıı, ~erek I,ord klnmlyeceğlne hepimizin inanması lrtzımdır. 
tane rnüzıik Ukreş ile Peşt a takvıye et - tir. Y Y g Hallfaksla yaptığı temaslar netıce.oıinde, müt- Mister Çemberlayn, bu nutku ile menfi ae-
hlaktadır. creler cereyan ee~~ası· ında dos Bu ekalllyetıer, Letonyada 

62
.000, Estonya- Ankara, 13 (Hususi> - Bu yıl parasız yatı- tetiklerin harb gayelerine tamamen mutta - ğH, çok nıüsbet konuşmuş ve müzakere ka-

Yugoslav h·· ğ anlaşıl- dal4.000 -ve Lltvanyada 15.000 !dşidlr. Lcton- lı imtlhanlanna 4498 talebe iştlrak etmlş, 11 olmuştur. pısını tamamlle açmıştır. Şimdi lş, kolay ol-
rln süratıe . ukfuneti, bu .. Yadaki Alman tebaa.ın, 3.500 kişiden ibaret ve ·bunlardan 350 talebe kazanmıştır. Kazanan- mıyacağına hepimizin emin olduıtumuz sulh 
dir. ıntacına Ya d ınuıakerele _ &ıonyadakUer 

1000 
kadard ıar mevcud l.L9e ve orta okullua. tevzi oluna. H at ay vilaveti ka '"'UDU rormill11n0 bulmaya kalmıştır Yok.ı;a, harb 

r ım etmekte _ ır. caklardır. devam ederse, gallb de, mağlOb da bundan 

B 
----- Ankara 13 <Hu.su.sn - Hatay vllflyetı ku -İr l -h =-------- Macar hudrdundaki rulmasınn dair 'kanunun muvakkat beşinci rnlı:: elim 7ararlnra u~rıyacaktır. Bu, acı. fa-

b 
el G o: nerali Rus R Donanmamız maddesinin tadili hakkındalti IRylha enen - kat dosd5oAru olan h~tattn t!\ k~lsldlr. 

at arı aras· d umen kıt'aları Besarab- menden ~çe.rek Meclis ruznameslne alın - eliın ur an ı.,,,. GmllÇ 

P &'CÇerek p . •n a~ . yaya mı naklediliyor? Çanakkalede m"'"· thıı~::: 13 <.u.ı - p;rıse ıı ıttı Bükreş 13 (A.A.) - Röyter bildiri - Çımakkale, 13 (Hususi) - Bafta Ya- Norveci"t Ankara elcH Et'bPnk G>nel . o· r -k!llrlUğll 
llu G Son.ııkovov.sJtı Plonyaıı Generaı Ka - Y<>r : donanmamıı bu akşam limanımıza geldi. Qglo 13 (A.A.) - Narveçin Lahaye . AT\k:r~. l.~ (Hususı) - .. Etıba~~ genel 

4!ar h enera1, bazan Lürl.se gelmi§tlr. Macar - Rumen anlaşması üzerine Deniz sübaylarımız şerefine Orduevinde yet.- elçi~i Rader Ankara ve Atinaya ve An- dırc>ktor1u~une m?dc~ muhend"LJ~ Re -
Suvyeta.ı-bet.nuş ve an ek -,ıae aon ana ka _ Macar hududundan çek ilecek olan Ro - mi§ kl.şl.llk bir ziyafet verild i. kara elcisi Siırord Bent zon da Lahaye sid Genc:r.ın d600 lı.rkat.ucretlte ~st~leten t:ı· 
düı...- ha.t.ıarı ıız-asınctcak 4 Ilkteşrln sab~hı manya kıtaatından bir kısmının Besa - . d'1 . t' yini millı ıra eye ı ıran c mış ır. a.ı.c:n •Anr a 109 kll " rabya akl d 1 tav1n e ı mış ır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lanın.ı-- a Polonya h onıetre Yüru - ya n e ileceği bildirilmektedir. Vapur arımız ......................................... -······--·-·-··"'' 

-.. Erkfuılh ududunu 
varcıır. arblye reis geçnılştır. ' "it d h b r'cnebi limanlarına Sabahtan Sabaha 

-- ı ile iki erbaş 1.1gı ere e ar c. · 

Moskova _ S - fabrika· arının f ı. aliye ti Se/ ere haşlıyorlar 
Ha va . <•f ya Londra 13 (A.A.) - İnglllz harb fabrika- Ankara 13 (Husust) - Ege. ve. Akde-
Mosk Sefer/ er/ !arının faaliyeti muazzamdır ve olmdlye ka - niz havzasındaki yakın ecne~ı lım?nl~-

Buıga ~va 13 (A.ı\ ) dar tasavvur ve tahayyül edi!enln çok üs _ rına büyük ve küçük her .n~vı ge~len-
Yaı>nı~k Lan arasıııd.a ~1 Sovyetler Birliği 

11 
tündedir. Başlıca sanayi merkezlerinden bl - mizin sefer yapmalarına ızm verılme· 

tesia e ve Moskova _ r hava ınukavel~. rinde haftada yedi gün ve gfınde 24 saat 90 si Heyeti Vekilece kararlaşmıştır. 
lunnı tmct: uzere burQQ:Ofya hııva seferleri bl~ erkek ve kadın fnnllyettedlr. Buradaki 
dönnı'Z olan Bulgar alba rnUzakereıerde bu _ atölyelerden biri o kadar ~enişttr kl Queen 

Ha tGr, Yı Bo!det Soty Mııry ve Queen Ellzabeth vapurları yanyana 
l'ı..lır ber alındığına Kore aya bu a~ı~eye sıbblllr. Biraz ötede Avrupanın 
tonO:arllınaz MQ.skovad~~ihaı anıaıımaya va en buyuk elektrik fırını mevcuttur. Bütün 
cakt r derpı.ş olunan rn ki Btılgaı· clçısı An mııkineler ordu ve donanma ihtiyacı için 24. 

ır,. u aveJeyı ltnzaıay • saat tam verlmlo çalışmakta.<lır. Yalnız bir 
A • a - tek fabrika 150 bl.n ton kömlir ve 1 milyon 

hnan poli t soo bin kadem mikabı gaz tstlh!A.k etmekte _ t ı s eş '-ılatı re 1si dlr ki bu rakkamlar b:ırı.ş zgmanındakı sar -
a yada ne. v •• fiyatın 30 mislidir. 

Muano 13 < .e. goruşt1.1? ------
Evveııs1 &tinAİ~aı·> - Havns: A rab memleketleri 

tere bur Yan Polısı il d 
bl lilın ara geıen Alman Pôll e gorüşınek ü- emokratlarla beraber 
~Uka m er, bucün Al s te,klllltı re 
tla rı Adlıtedekı ınanyııya donmuşt • Amman 13 (A.AJ - Emir Abdullah, Alman 

ltlını ı:oruştu~ Alınanların Alman ur. radyosunun imalarına ceva.b vererek Er -
ho.aaıtı.hlyettar İ~~unnecııımc'!ktedlr. yaya l dtin'ün İnglltereye sndakatlni teyld eylemi' 
ıeı!kllldn kat'l blr yan mahatııı bu mlilaka~ ive Arab mcmleketlerlnln mllll emellerinin 

elcte<tır. lccLumiyet muhafaza e : ta~akkukunun demokrat memleketlerin tam 
Y muzaharetın® görmekte olduklarını bildir • 

miştlr. 

Japon Hl!riciye 
Nazırı /.ctifa etli 
R1Jma 13 (Hususi) - Tokyodan bildi

rildi~ine göre. Japon hari:iy.e nazırı A· 
miral Nomura istifa etmıştır. Nomurs. 
19 gün evvel bu vazifeyi deruhde etmiş-

ti. . . 1 
Naıırın istifası, hancıye memur arı -

nın kiıtle halinde .istifası ile al6kadar 

dır. 

lngilt ?re Norveçe 
12 torpido veriyor 

stokbolm. 13 (A.A.> - Afton Bladet gaze
te.sinin sa.ID.hlyettnr blr membadan öğrendi
ğine göre İngiltere No~. bu memleket ta
rafından harbden evvel sipariş edilmiş olan 

12 torpidoyu yaJonda. t.esılın edeoektlr. 

Müze d ğil, mabed 
Şair TeTfik Fikretin Hisar kayahklıın üzerindeki «A. iyannı İstanbul Hdediyesl 

tarafmda.n sa.tın alına,.aktır. Münıcvi şairin yuvası bir edebi m üze haline ıetlri-
lecelt. Fikir çok isabetlidir. 

Son aıafta içinde ııFlkrebin şahsı ve eserleri hııkkmda bau neşriyat yapıJd:.. 

41Fikretııin milli şair olmadı~ı iddiasında bulunan bir imzadan bahsetlilerek ec ab
la verildi. Böyle yersiz lddbyll ka11ı en müskit cevab hiç şüphe yok şrJrln lnzl
V:ıabını şehre mal ('1)lp blr edebi müıe haline r etirmek kararıdır. 
uFikl'etıı ın şiir ve SP.n 'atindekl kıymeti ölçmek daha ziyade adebiyatın bu nev'i 

te meşgul olanlann hakkıdır. ı<Edf'biyatı Cedide" neslinin bize en kuvvetli ·iı.ir 
olarak gösterdili .. Fikret ... hayalimizde ve dinı:ıtmuzd:ı. her şeyden evvel y{iksek 
fıtratta blr insan olarRk yaşar. Eıtebiyatı bir fesad unsuru teliıkki eden ve mü • 
nev.~er kütleyi bu kanaatle susturan bir devirde 1''ikret , gönüllerdtı birikmiş kin 
ve infialleri Rübabı Şikeı tc'nm mısratarile ifade etmesini bilmiştir. 

Fikret, idd la.<:ına a.hlb olan bir adamdı. O iddiası gibi kendi havnsında, ken· 
di ıöklerinde hür vıışa.yan bir ı:.damdı. Sa.tanat devrinin sırma kaplı iaşeleri 
arasında buna muvaffak olması bile Fikret hesabına şerefle ltaydedllecek nıu -
vaffakivettir. En münevverinin bir kaleme çını.ğ olmak için el etek öptüğü devirdo 
müşahhas bir vakar n rurnr halinde baş eğmeden ayakta durmak ve zamamn 
seniatmı mısralaruıın gizli tcrennilmlerlle ifade etmek bir şair hesabına san'at 
~bilnorl yapmaktan çok üstün bir meziyettir. 

Bana kalırsa Aşiyan bJr nıiize delil, nesillere feragat ve gurur telkin eden bir 

mabed olnuCıdır. 

Calıid 
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( llaberleri ) 1 h idiseler KarJlsında f 

Ramazandan ramazana Şehir 
Piyasadaki stoklar 

teshil edildi 
Bir maya 
fabrikası 
acılaeak 

' htanbul Belediye.si dcğlrmen ve fırınlarda 
blr müddettenberl ynpmakta olduğu tetkik
lerini bltinnlştlr. Bu tetkiklere göre, fırınlar 
esaslı şekllde ıslaha muhtaçtır. Ekmeğin içi
ne konnn mnyaları her fınn kendine göre, 
dlledlgJ gibi vücude getırmekt.edir. Her fırı

nın mayasını muayene etmek imkfmı mev
cud olmadığından, ekmeklerde bulunan ma
yaların bir çoğu gayri Blhhıdır. Belediye, hal
kın sıhhatini bozan bu nevl mayalard:ın 

kurtulmak için maya fabrikası :ıçma~a ko.-

Bazı iddialar üzerine !)lynsada yapılan 

tetkikatı müteakıb ihtiyaca kt\11 çivi ve çlvl 
imaline mahsus tel mevcud olduğu anlaşıl
nuştır. 

Bu arada piyasa.da yalnı-ı yedek makine 
alcsamı ile elektrik malzemesinin nisbeten 
az oldu~u ve fa.kat bu vıı.zlyeUn flaUarı ar
tırmnğıı. bir sebeb teşk.ll et.miyeceğl netlcesl
ııe varılml§tır. 

Mınto.k.n. Ticaret Müdürlüğü komisyon ka
rarlle bunu altı.kadar tüccarlar ablldlrmlş ve 
fiatıarda yapılacak herhn~i b:r fazlalığın 

kanun! takibatı tstUzam edece~ı 111\ve olun
muştur. 

7 

Cumhuriyet bayramına iştirak 
edecek mektebler 

ra.r vermlştlr. Avrupa maynmnın kilosu alt
ml§ kuruşa malolmnktadır. Halbuki şehrl

mJzde tesis edilecek bir maya fabrlkasınd:ı 

mayanın klloou beş kuruşa malolabUecekUr. 
Diğer tnrartan bir mütchassı.s Bele<llycye 
müracaat etmiş, hususi surette vücude getir-
diği fabrtkn.mıda. maya yaptı~ını ve maya
sının tecrube edilmesini !.stemışUr. Belediye 
bu mayayı fırınlara göndermeğe karar ver-

Cümhurlyet bayrammdo. şehrimizde yapı
lacak merMim ve geçkl resmine yalnlız lise
lerle, muallim mektebi ve enstttü talebeleri 
iştirak edebileceklerdir. Orta mekteblerle ilk 
mektebler mahall1 merasime iştirak ettlrlle
cektır. 

ml.ştlr. • 
Bu iş için seçilen 'komite Salı günü topla

nacak, programa son şekllnl verecektir. 

- Sevdiğim Kadını ben öldürdüm ? ..• 
- Niçin mi? 
- Sebebini anlamak için bugün 

LALE SİNEMASINDA 
EM1L ZOLANIN Dehasının yegane temsili 

( JEAN GABıN - SIMONE SİI\10N ) un 
kuretlerlnın en bUyOk şah •seri : Tckmıl dll ıyunın en btı.yUk Fransız tilmi 

HAYVANLAŞANiNSAN 
Filminde: Alkolik babalarl'1 gnnahnı ç •ken ev.atı rın rec: hay11tım ... 
Kıskanç.ıkları ı do~urdugn acı sahneıeri ve httki' i h ıvatı ce!cm l c ırıhlı'da 
seyredeceksiniz. l1Avdten: En son ME fRO JUHNAL ıiaı-b habelcrı. Re:ıkli 

. MlKI VALT DİSNEY 
Bugün sHat 1 ve 2.SO da tenzılRtlı halk mllineleri. Su ıreler için bll"'tlerinlzi 

evvelr1en aldı, ımı. Tel: 4359fi .,4 ,/J 

A 

1 Hakiki hayattan aşk ve bin bir sı zu ve ıstırabla 
dolu emsalsiz bir film 

~------~s~~~~-------------~ 
1 Bugün A R A Y Sineması ' 

Boton zevkleri tatmin ve kOçOklerle bo,nklerin takdir nazarlannı 

celbeden zengin ve emsaJsız b.r p•ograuı t.ıkdim ediyor: 
Ağlarcasına güleceğiniz .şen Esrar... Heyecan... Macera .•• 

ve nq'eli Lir komedi • Aşk ..• Hateket... Sergüzeşt ... 

LOREL VE HARDı dolu bir şaheser 

HARBE Gl.Dı.YOR. Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Hind stnnıu D'ANGı\:OH ihadet-

Bu ems.•ls.z Kahkaha KrtıUannın gahında cereyan eden bllyllk 
TOrkçe sOzlll son temsilleri zrıhıta romanı 

Jıaveten: FOKS JURN • L en son Harp Havadisleri 
Bug1ln saat ı ve 2.BO nıi lenzilAUı mRtineler. 

• 

,.-----------·Bugün·------...... -., 
TILDIZ 

Sinemasında 
3 bOyük Fransız arfü,tinin en güzel faheseri 

AL TIN MABUD 
Oynıyanlar : MIRELLE BALLIN, DANIELLE KO URTOIS ve 

JEACOUES COPEAU 

Otellere 
yardın1 

edilecek 

Hacivad perdeye gelir: - Onlan değil, seni bağlıynca~ 
- Geçen Ramazandan bu Ramazana Hi<: Rusya ile Almanya ittifak yapar ~fl 

kadar bizim Karagözü görmedim. Ben - Yapar ya, Lehistan mahvoı.ınaCJY 
aramasam. onun da beni arıyacağı yok. evv<•J .• 
Muhakkak ki, bir senedenberi ne evin - - Sen han.gi tarihten bahsediyo~ 

Pcrapalas otelinin sahibi Misbah dün fs_ den çıkmŞır, ne de kimse ile gör.işmüş- Lehistan mahvolduktan sonra, tePj 
tanbul Vali ve Belediye Rel'linl ziyaret et- tür. müstwl devlet oldu. Yirmi senedir 
m~tlr. Bu esnada Misbah bir muharrlrimlzc Hacivad bir an durur, gene konuşmaya müstakil yaşıyor. 
kapanan oteli hakkında şunlan söylemiştir: başlar: -· Hayır canım son bir ay içinde. 

- Perapalas otelini mü~'.!rl<rtzlik yüzün- - Hay hak nakşı san'atın...... -· Bir ay içinde mi mahvoldu? 
den kapadım. Hariçten seyyah gelmediği için Karagözün sesi duyulur. - Öyle ya! , 
otellerimiz müşkül mevkie g\rd!. Bu şekilde - Bu muhakkak bizim Hacivaddır. - Çeko-Slovakyanın ilhakını ıniite 
devam etmektense kapatmayı ehven bulu- Gere rnutad perdeden başladı. akıb. 
yoruz. Belediyenin yapacağı yardıml3. da o- Harivad susmuştur, sese kulak verir: - Zır! 
teli açmak niyetinde değllim. Çünkü bu su- - Karagözün sesi olacak, hele bir ba- - Ne oluyorsun Karagöz? .. .,ç, 
retle zarara Belediye de ıstırak etmiş ola- ğırayırn... Hey Kamgö21iim neredesin, - Ne olacağım Hacivad, senin .,.. 
caktır ki, bunu temenni etmeyiz. Siya.cıi M- Karagöz perdeye gelir: malachğına şahid oluyorum da. ....ı 
dlseJer normal şekle glrlnc~ ve istanbula - Sensin ha Hacivad .. Sen aramazsan - Saçma değil bunlar hakikat. G~ 
seyynh gelmeğe başlayı,ncaıyn kadar Pcra- benim de evden dışarı çıkacağım yoktu. birkaç gündenberi garb cephesinde sU 
palası açmıvacağız.Jl Geçen Ramazandan bu Ramazana kadar kun~t varsa da.. J 

Belediye Perapalastan sonra kapanma teh- ne l:5mseyi gördüm. Ne kimse ile konuş- - Hacivad kendine gel, garb ccpb 
llkeslne maruz kalan otellere yardım etmeğe tum. habc ... 1r>ri Umumi Harbde çıkardı. 
tarar vermiştir. Ynlnız, müst.erlsiz kalan o-1 -· Oh oh memnun oldum .. Söyle ba - - Yahu, Zigfrit hattı. , 
teller kapalı bulundurulacak. fakat toplu o- kalım Karagöz ahvali fılem ne merkez - - Ne dedin Zigfrit hattı mı, ınilst!:ı 
larak hariçten gelenler olursa muvakkat de? kim hat, münhani hat bilirdim amma P1f' 
müdde~ için açılacaktır. - Eminönü merkezinde i~i, oradan a- frit hat dive hat hiç işitmemiştim. J1e1>" 

lıp Gal.~~ meı:~~zine .götürdüler. desede yeni bir hat mı keşfettiler? . ...4 

Askerlik yapmıy~- Iar cağn ıhyo• 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Ştıbeslnden: AS

kerUk yapmamı, yoklama kaça~? olarak şu
bemizde muamele görmüş havn, gümrük ve 
tank sınıfına mensub 316 Ua 334 doğumlulıı.r 
askere sevkedlleceklertnden lô/I. Teşrln/939 
Pazartesi günü saat 9 da şubede bulunmala

- Cürum mu ışlemış acaba? - Hendesede değil, Alman - FrallY 
. Hayır, gergefe kanaviçe takıp fş - hududunda. 

1cmı.ş. - Mrsele çatallaşıyor. J. 
- Bu mühim bir mesele olacak. - Tabii çatallaşıyor. Baltık devıetl_~ 
-- Çok mühim bir mesele .. DC'mek şim Sovvet Rusya ile paktlar yapmakla ~ 

di Galata merkezinde. ~ller. İtalya tavassuttan vazgeçmiş J" 

-· Evet. biraz sonra da oradan Bakır- bi göninüyor. 
köy merkezine götürecekler. - Tavassut, İtalya! 

K' '? At' - ~m~. . - Öyle ya, sulh için İtalyanın taV!J" 
- · Kımı olacak senı .. Tımarhaneye en sutt:ı bulunacajh tahmin ediliyordu. * yakın merkez orasıdır da .. Ayol ben, ge- - Ne sulhü Hacivad? .. 

Beyoğlu Yerli Askerllk Şub!sinden: Bugü- çen Ra_m~zandanberi evimden çıkmadı - - Ne ~ulhü olur mu Karagöz? Bu Jısf' 
rı Jlıin olunur. 

ne kadar hiç askerlik yapmamış 316 na 334 lğımı soyluyorum. Sen bana ahvali alem bin sulhü! 
dahil gümrük, tank, hava, muhabere ve ıs- ne .mc>rkezde diye su:ı .. soruyorsun. - Hangi harbden bahsediyorsun? f' 
tıhkfım sınıfları askere alınacaktır. Bunların - Dar.~lma ~aragozum. Hal, hatır so- - İngiltere ile Fransanın. AlmanY9 

toplanma günü 25/I.Te.ş/939 dur. Yoklama rarken boyle soylemezler mi? Dil alı~ - karsı açtıkları harb: Avusturya ... 
kaçağı bakaya olmayıp normal olanların be- mış rla.. • _ . . - Avusturya da mı harbediyor? ;ı-
delleri 24/I. Te.ş/939 akşamına kadar alın:ı- - Pekı oyl~. ıse Hacıvad, ben sana - Hayır Avusturya da Almanva)rB , 
caktır. sorayı~. ahvalıa~em ne merkezde? hak edilmişti ya. Sonra Südet AlroaJl 

Bu doğumlulardan askere glı'llemiş olan- . :- Dünya halı bu, Rusya ile Almanya ları... • 
lcı.nn vazlyeUerlni iooelemek üzere ~imdiden ıttıf;ıkı. . KnrRl?ÖZ avazı çıktığı kadar ba~ıJ"lf• 
4ubcye bat vurmalan llfuı oı·· 'lUr - Ba~~anrn Hacıvad.. - Ünuneti Muhammed. yetişin, b~ 

Denizyollen umum rrüdürü 
Ankar"yA ~tti 

Devlet Denizyollan Umum Müdürü İbra
him Kemal Baybura dün Ankarayn gltrnlştlr. 
İbrahim Baybura beraberinde İdarenin 

yetini ve ihtiyacı gösterir mütehassıs bir he
yeni kadrosunu ve vapurların umumi va2'1-
yet tarafından hazırlanmış bir raporu götür
müştür . ...... ······················································· · Bu H2fta 

SAKA VA'da 
gene zengin b ır progr \m: 

1 - LUISE RAINAR'in 
( B'..lyUk Va.s'dan) soııra en 

hnvn t muvaffakiyeli 
ROBERT YOUNG -

NELVYN DOUGLAS 
ile ber ı ber temsil ettıği 

Genç Kızlar 
l<'r.ınsızca Söıll\ fılıni 

2 - BENJAMINO GİGLI 
tnrafrnılırn oyn ınnu ı nefis 

SAADET D0ŞMANI 
Filmi. Buğlln saat 1 ve ~.30 da 

tenzılatlı matineler. 

TAKSiM SiNEMASI 
GDlnaz 

Su.tan 
Şarkın fnsunkAr güz J.lik.erı içinde 
canlandırı.mış ıuvt ızece mssalla

rı .ıın muhteşemi 

TÜRKÇE SOZLO -
TÜRKÇE ŞARKILI 

33 KiŞi:ik Saz Heyeti 
40 kişilik Mehter takımı 

20 kiti il< Koro heyeti 

1 
Ayrıc.ı Ekler Juruıılda Almanların 
Havadan, Knrudan, denızden Po

lonyaluara taıırruzlan. 

1 
Buglln saat 1 ve 2.30 da ucuz 

b ılk matineleri. 

- Neyı bağlıvacaksın, Ru..c;ya i1e Al - Hacivad deli olmuş, saçmalıyor. 
rnarıvavı mı, onlar çoktan birbirlerine rl / ı _. ' 
ba~l:ınmışlar. • '-j ôm.et ~ul~ 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Bu bir daire mi? 

Murabba çiı..gi -
ler ortasında gör -
düğünüz daireye 
dikkat edin. Per -
gelle çizilıniş bir 
daire mi? Yoksa, 
kınk kırık hatlar -
dan mı müteşek -

kil?.. Pergelle çizilmiş daireye benzemi

yor değil mi? .. Halbuki pergelle çizil -

miş bir dairedir. Murabba çizgiler gözü 

aldatır ve o daireyi gördüğünüz gayri -

Ne kadar korkunç 
Deniz ortasın -

dnki bu iri hayvan 
da ne olabilir, di -
ye merak edersi -
niz. Siz resimde gö
rüp merak ediyor
sunuz. Bilhassa de
nizde hakiki ola -
nını .görüp merak 

.., -edenler, korkanlar da olduğunu diiŞiJ 

nüni:z. Fakat bu hiç merak edilecelc" "il 

k~kul~cak birşey değildir. Kalif orni1' 

mun~azam şekilde gösterirler. sahillerinde görülen bir kayadır . ................................................................. --..--. ...... -......... _._. ... -.... - .......... A 

Gen~ yabancı 
Kan meselesi 
Bir erkek okuyucwn soruyor: 
- cAlacağun kız ecnebi tabiiye

tindcdir. Biliyorum ki, benimle evle
nir evlenmez Türk tabiiyetine geç -
mek hakkını kazanacaktır, fakat de
diler ki: 

<Muamele bir sene, hatta iki sene 
uzıyabilir, bu müddet zarfında kızın 

i!t:~met tezkeresinde yazılı müddetin 
hitmesi, hudud haricine çıkarılması 

ihtimali vardır. Lötfen gazetenizde 
bi1C>nlerden sorup öğrenebilir misi -
siniz? Böyle bir tehlike mevcud mu • 
dur?> 

* Sorup öğrendim: 

,,. 
('ettir. Yalnız okuyucum iyi bir hare;. 
kPtte bulunuyor mu, bulunmuyor l1l, 
bana ta!'Silat vermediği için bu no1' 
tarla çok mütereddidim. ..J4 

Gözlerimin önüne mekteblerillliY 
birinde okuyan bir yavrunun hal~ 
liyor. Annesi Almandır. O da el' 
Tiirkten sonra Almana teveccüh , 
cektir. Bu çocuğu mevzuunu AlJJl~1' ,
yaran teşkil ettiği şiddetli bir ro~1-
kaşanın içinde farzediniz, vaz.iyet.JP' 
nezaketini anlarsımz. ....ı ' 

Her neyse bir başka zamanın !I,......., 
mesine intizaren bu bahsi bu noJdY 
k:ıpıyalun. 

* Aydında Bayan Hayriyeye: a, 

BÜTÜN I~ T ANBUL HALKININ ALKIŞLADIGI - cHayır böyle bir tehlike mevcud 
değildir, muhakkak ki ecnebiyi tAbii -
yetimize kabul etmekte çok müşkül -
pesend davranıyoruz, kanunt tartlar 
haricinde manevi emniyet şartları da 
arıyoruz. Fakat bir Türk erkekle ev -
lenen ecnebi kadın miistesna bir mu -

ameleye tabidir. Onu derhal yarı 

rürkleşmiş sayarız, tabiiyetimiw geç
mesi kendisinin bu arzuyu izhar et -
.nesine bağlıdır, muamele otomatik o
l:mık yürür. Hele bu ecnebi kadın 
"!'ürk kanından ise muamele büsbütün 
bJaydır, adeta bir formaliteden iba -

- Bay Zekai benim bildiğime ~ 
re Aydınlıdır. Aydın mektebini b·~ 
cilikle bitirmişti. bir erkek dostufi1 , 
işitmiştim. Mektebde son smıfın 11;.

maraları okunurken müdür dcrsl ANTOONETTE 
Şaheserler Şaheserinin 

NORMA SHEARER- TYRONE PO WER 
Türkçe Sözlü Nnshası FRANSIZCA Nüshası 

:1: p E K DIE L E K 
Sinemalarında Layık olduğu muvaffakiyeti kazanmaktadır. 

Dikkat: SEANSLAR t.80 - 4- 6.30 ve 9 dttdır. BugOn her iki sinemada saat t.30 seansı Tenzllatlıdır. 

lzmirlilere: Bu Fılmi Tnrıcçe sozıu ELHAMRA Sinemasmda da mu~atraktyetıe göstermektedir. 

~----------------------------------------------.,, 

isimlerini saymış: • , 
Türkçe, arabça, farsça, hesab, ~~~ 

rafya vesaire, hepsinden de bıı1 
Zekaidir, demiş. ~ 

Zekai, elinde kalem kağıd nurıı91"' 
brını yazmaya hazır dururke~ ce' 
ciimleyi işitince kağıdını ka1cınİil1 ıt 
bine koyarak gülümsemeye başla~ıtf 
Bav Zekai bir aralık Moskova s ~ 
idi. Fnkat bu meseleyi neden sr.-ıl 
snnuz? 

• 
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PANTltZI 

. D&T.&N BD.& 
ILB MÜLA &T 

Demirspor kalecisi Necdetin 
muhakemesine dnn başlandı 
Dünkü celsede dinlenen Necdet, hadise esna. 
sında kendisini kaybettiğini, ne yapbğın• 

bilmez bir hale geldiğini iddia etti 



8 Sayfa 

C Akknrt ailesi seyahatte =ı 
Bay ve bayan Akkurt bir şehre in -

mişlerdi. Geceyi otelde geçireceklerdi. 
Şehrin en iyi oteline gittiler. Onlan ka- • ~~ 
pıdan karşılayan otelciye; geceyi otelde ·\' 
geçireceklerini söyleyince otelci biran 
tereddüd etti Tesadüfen o gün otele çok 
müşteri gelmiş olduğundan otelin bütün 
odaları tutulmuştu. Otelci bayla bayan 
Akkurt'a odalarımız meşgul demeyi doğ
ru bulmadığı, otele gelen milşterileri o -
dn bulunmasa bile kaçırmak istemediği 
Jçin: - Odamız hazır mı? 

- Hay hay, dedi, sizin için bir oda ha- Garson ceva'b verdi: 
zırlatırım. - Hazır! 

Bay ve bayan Akkurt otelin salonun- Garson önde onlar arkada banyodan 
da otururlarken otelci, .en açık göz otel bozma odalarına çıktılar. Garson çok 
garsonunu yanına çağırdı: tertihli adamdı. 

- Kan koca müşteriler geldi. Oteldeki Banyo dairesine, banyo dairesi hissi -
odalar dolu, ben kendilerine bir oda hn- ni vermiyecck eşyalar koymuştu. 

zırlayacağımı söyledim. Ne yapıp yapıp Bay ve bayan Akkurt yatağa yattılar. 
bir oda hazırlamalıyız! Baya!'l Akkurdun bir şey nazarı dikka -

Derli. Otel garsonu müşkill vaziyette tini celbetmişti. Tavanda abajor olduğu 
kalmıştı. Otelin damına bir oda yaptıra- nalde elektrik yanmıyordu. Odayı komi
mazdı ya.. dini~ üzerindeki mwn aydınlatıyordu. 

Otelci ve otel garsonu birlikte d:lşü - Bunu Bay Akkurda da söyledi. Elektrik 
nilrlerken, otel garsonu: rlüğmesini duvarlarda aradılar. Duvarda 

- Buldum, dedi, bizim oteldeki büyük düğmeye benzer bir şey yoktu. Bayan 
banyo dairesindeki banyoyu çıkarırım. Akkurt karyolaya ya'kın bir yerde sarkan 
Oraya bir karyola koyarım, olur. zincire bağlı bir tokmak gördü. Bay Ak-

Otel sahibi gilldli: kurda: 
- Bu olacak şey mi, büyük 'banyonun - Bu otelde maşterilerin rahatlarını 

tam ortasında tavanda duş vardır. Onu çok dü9ilnmilşler, dedi, gece yattıktan 
ne yapacaksın. Otel garsonu da çaresini c;onrP elektriği söndürmek, yahud kalk -
bulımıştw-: rnadan evvel yakmak için elektrik düğ -

- Duş tertibatının ü-zerini bım~la mesi yerine bu kordonu ikame etmişler. 
örterim, abajor zannederler. Şimdi çekersem herhalde yanacaktır. 

- İtte bu oldu, haydi sen bu işi yapıver. Bayan Akkurt bunu dedikten sonra e-
Otel garsonu hemen banyo dairesine tini tızattı. Kordonun ucundaki tokma -

çıkını~, banyoları boşaltmış, karyolayı ğı yakalayıp çekti. Fakat onu çekmesile 
kurmu§, ve duşun da üzerini kumaşla ör- avaz avaz bağırması bir olmuştu. Çünkü 
ttip abajor şekline aokmuştu. bu kordon duşun kordonundan başka 

Bay ve bayan Akkurt akşam yemek - bir şey değildi. . 
Jerir.t yemiş, bir müddet daha salonda o- Kordon çekilince, kumaş altında saklı 
turduktım sonra yatmak için odalarına bulunan duş açılmış, ve su şakır şakır 

çıkmıya niyet etmişlerdi. Garsonu ça - :lkmış, onları tepeden tırnağa kadar sır-
ğırdılar: sıklam bir hale getirmişti. 

C Yeni e~ımecemiz :=1 

SON POSTA 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmeeemisde kazananların Jslm
leri Pıuartesi &"ilnü çıkacak sayımızda 
ilin edilecektir. htanbn1da bulunanlar 
hediyelerini her Pazartesi ve Perşembe 
C"Ünle.ri ôfleden sonra matbaamızdan a
labillrler. Taşrada bm:unanların beıliye
leri posta ile gönderilir. Bilm~elcrde lıl -
rinci ve ikinci hediyeleri ka:unanlardan 
bireıı fotofraflıırıru isteriz. lstanbulda 
bulunanlar hediyelerini almıya gelirler. 
ken fotoğraf.arım da r:etlrmeyi unutma
maJıdırla.r. Taşrada bulnnanlar fotoğraf
larını posta ile gönderebilirler. Bi.ı, bo 
fotoğraflan p:zctede ne retnıı-k için isti
yoruz. Bo sebeble hediye kazanan oku -
yuculannmın gönderecekleri fıJto~raf -
lar en iyi çıkmış foto"r:ıfiarı olmalıdır 

ki ıazetede iyJ ~ıksm. 

Okuyucola.runızın bllmeee hediye:eri 
~ak.kında bir dilekleri, bir ~ikayetleri 0-

lu1'9a bu dilek ve şikayet için yazacaklan 
mektublan bilmece cevalılannıtan ayrı 

zarf için.de göndermelidirler. Bu tan 
mektubların zartıaln 1r.eıı:ırına «İ<larh 
kelimesini yazmak lizımdn·. 

Bay Şİ!pman er 
yarıt;ta birinci 

Bay Şişmaner sporun her şubesinde 

çalışmak istediği için bir kere de dört 

yüz metre yarışa iştirak etmek hevesine 

kapılmıştı. Bay Şişmaner diğer koşucu

lar arasında iri göbeği ve ince bacakla -

rile göze çarpıyordu. 

Yıldız, babasının do -

ğum günü, biriktirdiği 

paradan bir hediye alıp 

vermek istemişti. Bir ma

ğaT.aya gitti. 

Vazoyu eve getirdi 

Bir sandalyenin üze -
Hiç kimse onun yarışta kazanacağını rine çıktı. 

ümid etmiyordu. Hatta halile eğlenen -

ler pek çoktu. Koşucular bir sıraya di -

z:ldiler. Hareket tabancası patladı. Hep 

birden ileri doğru atıldılar. Hepsi bay 

Şişmaneri geçmişlerdi. 

Şişmanerin sonuncu geleceği besbelli 

idi. Koşuyu seyredenler arasında bir 

adam dikkatli dikkatli bakınca Şişmane

ri tanıdı. Bu adam Şişmanerin taksitle 

elbise yaptırıp taksitlerini ödemediği 

terzisiydi. Kaç zamandır Şişmaneri arı -

Maksadını anlattı. Ma -

ğaza tezgahtarı porslen 

bir vazo çıkardı. Bu va -

zo Yıldızın bo§una git -

mişti. 

• 

Bitinciteşrin ~ 

Parasını verip aldı· j• 

ve getirirken, babam pil' 

nu görünce kim bilir ıı!, 
dii· kadar sevinecek diye 

şünüyordu. 

Babası evde yoktu, iyi Kapının üzerinde bit 
bir yere koymayı düşün- raf vardı, onu münıısi~ 
dü. / buldu. 

lf ] 

o 
Vazoyu rafa koydu ve 

sandalyeden indi. 
, 

Babası da bu aralı1' I' 
ve gelmişti, kapıyı itti-

yor, f~kat bir türlü ele geçiremiyordu. Kapı açılır açılmaz raf- Ve babasına hediyesi - Yıldız şimdi niye ~ 
Şimc:li görmüştü. Artık bırakmıyacak, ta bulunan vazo sarsıldı. ni göstermek için sabır - sın, varonun kırıldıi~ 

Resimdeki vapurdan dört yolcu ka -, kek okuyucumuza bir futbol topu, iki yakalıyacak taksitleri ödcttirccekti. Ön sızlanan Yıldızın başına mı, yoksa ba§ının acıS' 
raya çıkmışlar, öteye beriye dağılmışlar. kız okuyucumuza, çay ve yemek sofrala- sırada bulunan seyircileri sağa sola iterek düştü. mı? ~ 
Vapurdakiler, bu dört yolcunun nere - nnda kullanılabilecek elişi altı kişilik kendine bir yol açtı ve sahaya fırladı. it 
}erde bulunduğunu bilmiyorlar. Bu yüz- peçetelik. diğer elli okuy.ucumuza da Şişrr.anere doğru koştu. Şişmaner onu kendini geride bı:akmış olan koşucular- Diye alkıılayorlardı. Bay Gişııı"'I 
den vapur da hareket edemiyor. Siz ara- ~'<>k güzel hediyler vereceğiz. Bilmeceye görmüş,· tanımıştı. Eyvah şimdi yakayı dan birini, ikisini, birer birer hepsini yaşa seslerini duyduğu zaman işi .. g.tJl ti 
yın, bulun ve bulundukları yerlere birer cevab vemıe müddeti on beş güncfür, bil- ele verirse, ne diyecek ne yapacaktı? geçti. Ve koşunun bittiği yere pek yak- Yarışı birinci olarak bitirmiş büyı.1~ 
işaret koyun.. b b. ·· d d. . . . f K k b k . k B. d 1 .. d k .. d .. Et 1 or.f k t 

B ld b 1 d kl 1 . a rnecc ceva ını ıze gon er ıgınız zar ın açma tan aş a çaresı yo tu. ır en- l~mış o an en on e ını e geçmiştı. - t<:c.t atı azanmış ı.. _.et 
u unuz, ve u un u arı yer ere ış - aJ1V' 

ret koydu-nuzsa resmi gazeteden kesip üzerine cbilmece• kelimesini ve bilme - bire s'.iratini artırdı, ve koşmıya ba§ladtı. raftan: Artık terziden de korkusu kal.Jn 
bize gönderin. Doğru bilenlerden bir er-lcenin gazetede çıktığı tarihi yazınız. O kadar hızla koşuyordu ki, biraz evvel - Yaşa yaşa! seyircilere döndü onları selamladı: .. ./ ................................................................................ ······························ ............... ······· . . ............................................................................... ---·················--············" 

Bayan Naciye, yün yu ~ını mutfaktaki ma
aanııı tt7.erine bırakm14tı. Küçük clv cly mutıa
tm penceruln4en içeri pip m.uanm ber1nı 

.apla.,yuıG&. 

Solucana benzer bir şe,'.I gozüne iJlştJ. • Küçük civciv solucan diye yünü gagasUe 
yakaladı, 111tmıya ba§ladı. O yut.tukça yu .. 
ma.k ufalı~du. Küçük civcıl.Y OOk aev1n9)l 
id1. 

~~1~~= ~ 
·~I P'J 1 

- Ne kadar uzun .solucanmıf: diyordu. Bayan Naciye mutfağa geldi~· ... u r Bu görc!Qn teY .oıucan delil, yumaktan 
ç&rillen yüııdtı. ,Un yuınatmı yerinde göremedi. Ve yumatın ne <>*<!uğuna bir türlü a-

med.L Chch1n lriı"dtnblre Jif!Da•lamurna da 90k Plllllftl. 
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C Garib ve inanılmıyacak şeyler ::ı 

Garib izdivaclar 
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Dhıta romanı: 
16 1 s p o R Berlin, Londra, Paris, Nevyork ve Roma 
K~Ç~N Pera Şişli vaziyeti nasıl görüyorlar? 

OL V - TnXmm :tadyomu .. !~~~ te~~?u~ ' 
~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~---·~···••i g~emn~~ınoonu~wubu a~m s~ ..: dokuzda Taksim stadında Beyoğlusporla, 

.. . 
Nakleden: Hatice Hatib 

Gomar işba ında 
Şl:}li arasında yapılacaktır. 

İkinci ligdeki oyunlarında, federe olma
dıkları tçln oynıyamıyan oyuncularlc. takvi
ye edilmiş bir şekilde yapılacak olan gece 
maçlarının bu son oYUnuna büyük bir ehem
miyet verllmektedir. 

MektebJerde spor hareketleri 
haşhyor 

Ma.rraud'nun sizin apartunı:mınıza glrmiş başlamış . Doktor Jounlalne'ln intihar ct
olduğundan emindim. Kapıcının küçuk oğlu m~ olmnsı ihthna' "11 bankerin niçin kaoul 
muhakkak dalgınlıkla onu buroyıı. getlrm1§- edemediğin anlar gibi oluyordu. Ve 4lmdl i§ln 
t1 anahtannı bulmuş old•Jğunu zannediyordu. 
Oradatı halimi ı:ordfinüz. bir tek arzum Madam Zanette Ue do"torun nişanlısının Ö- Mekteblerde ba.şlıya.cak olan spor faallyett 

vardı. O dt. resmin altında bir dJ.np lı:ap:ığı lümü arasında muhakkak bir münasebet var için dün beden terbiye.si hocalarının iştlra
l>ulunup bulunmadığını öğrenmek.t.1. Falca.t dı. Bu flkir onun vlieudünü lkrA.hla tıtrettı. kile Maarif Müdürlüğünde bir toplantı yapı
enişten!z bunu öğre:.:ımctten benl menetti. O- Eve muhavereye devam ettiği müddetçe lacaktı. 
nun tıeıtışı bende her rıe pahasına olursa oı- hep zihni bunn takıltp kaldı. Genç kız: Eberlyet olmRdığı için bu toplantı önil-
sun r~mın nlt.ında blr dolab ve dolabın için- - Bu m~·um günü dü~ünmek bile istemi- müzdeki Salı sant üçte tekrar edilecektir. 
de bir ccscd olup olmadığını öğrenmek az - yorum, diyordu. Kız kardeşimin neden ten- Mekteblerdek.1 spor faaliyet.ı Ciimhurlyet 
mini uyandırdı. Znnnetmeylnız ki beni Mar- dini öl4ürmüş olduğunu hô.la anlamıyorum. bayramından oonra yapılacak, futbol maçla
raudnun mc.selesl. nıt'ıkadar etmiyor. Fakat o kadar genç, 0 lmdar canlı, kocasını 0 kadar rı llg usullle yalnız bir devre olacaktır. 
sizin bir cescdle bu kadar yakın yaşamanıza .seven ve herkes tarafından 0 derece ~mar _ Atletlımı için de me-vsim icabı §imdllllt yal-
tahammfilüm yoktu. İşte bunun için evinize tııan bir kadın nlçln bunu yapar. nız kır lınşuları yapılacaktır. ... 
bir hırsız ~~bl girdim. Ben avukatım. Bu - Btr. po.r;ta merkezi öntine gP.lmişlerdl. içeri ... Spor ~ neşriyat 1'1erlnl muhtellt komlte-
nun için boyle bir hareketin nasıl netice - girdiler. Eve Liyonda Palas otelin adres1nl Is- ler idare edecektir. 
leri olablleceğlnl ben herk~ten iyl blllrim. ted.l. ----------

Hele insan cürmü meşhud halinde yak.ala - ı•talya t ki a nırsa. Fııkat ne yapayım ilk gördüğüm da - Orası oevab verince Burly'e öteki ahizeyi 7 opra arın 
klkadnnbert sizi seviyorum. Beni atfediyor nlma.sını işaret etti. • ı • d A ı 

Otelln kap'ClSl onlara Mösyö Zanette'nln 1 tıca e en vusturya 1 m~u~:? çoktan affettim. dlyen genç kum gelmiş olduğunu ve ilslerl için şehre 1nmlf 
bulunduftınu söyledL k 1 . • d . 

se.U artık sert değUdl. Ve gözleri )'afam111tı. as er erı ıa e atmıyor - Eğer sizden ffipheleı:m1' olsaydım. 81U! ETe büyük bir memnun.tyetJe arukata dön-
ayakkabılarınm y:>llo.mo.zdım. Slz1 ç~ırken mütLü, gülüyordu. 
gördüm Jan ve size şunu söylemek üterim ki. 
pek blçare bir bırsızsuıl2. Arkadaşınız haki
katen usta bir hırsızdı. Fakat siz bu mesleğe 
elverl§ll değllsinlz! .• 

Gözlerindeki yaşlar dinmeden gülmeğe 
başLımıştı. Burly onun bir elini iki avucu 
arasına alarak öptfi. Genç m: 

- Devııın ediniz. sızı dinliyorum, dedi 
- Dolabı boş gördüğüm 2runan gönlüm 

- Gördünüz mü? diyordu. Şimdi bana ina
nıyor musunuz? 

Burly: 
- Ben size her zaman inanıyorum, diye ce

vab verdl 
Bu dakikadan 1tib3ren artık ne cinayetten, 

ne tat.Udcn, ne de e.rrareı:tz hftd!selerden 
balwttller. 

Burly genç kızı evlnln kapısına kadar gÖ
türdü. Oradan nyrıldiklan zaman artık on
lar iki dosttan daha fazla blr şey idiler. İki 
A.şıktılar. 

* Gomar, bu gece yalnız blr 1k1 saat ayu -
yab1lmlştl. 

Londra, 13 (Hususi) - cHürriyet istuyO
nu• namı aıtmda çalı.şan glzl! Alınan radyo
su, ~tapa tefi Hlmmlerln İtcılyayı zlyaretJ
ni iki sebebe atretmektedlr: 

1 - Musaollnl Ue görüşmek üzere Hitlertn 
yakında Romu.ya yapa.cağı ~yahat münase.. 
betlle lfwın gelen emniyet tedbirlerini al
mak. 

2 - Ahiren, Alman ordusundan firar e
derek İtalya.ya iltica et.mlş olan yüzlerce A
vusturyalı askerin iadesinl taieb etmek. 

İtalyan hfikQ.metl, şimdiye kadnr yapılan 
teşebbüslere rağmen firarileri iade et.me
ml§tlr. 

(Baştardı ı inci saylad:ı.) Çcmberlaynin dünkü beyanatı esnıı.sında. 
cÇembcrlayn, neticeleri fevkalade va- Führerln sulh teklltlnl, beklenildiğinden dıv 

him yolu seçti. İstikbal, hangi İmparator ha kat'i bir şekilde reddettiği mütaJeasını u
luğun malhvolacağını gösterecektir. Al- muml surette dermeyan etmektedir. 
man milleti İngiliz hükumetinin seçtiği Svenska Dagbladet gazeresl, bir dünY• 
harh yolunu kabul ediyor. Bunu sarsıl- sullıfi ümidinin münsellb olduğunu, ma~ 
maz bir azimle kabul ediyor. halinde yazmaktadır. Bu gazı.?tenin ı.ondr• 

Büvük Britanya bütün tarihinde he - muhabir!, öulh ümJ..dlerinin pek zayıf teın.tıl 
nüz yaşamamış olduğu bir mukavemetle edildiğini haber vermekte ve B. Çember· 
pek yakında karşılaşacaktır.> laynln kat'l isteklerde bulunmamış oıınaA 

f I . . . bclkl de bir müzakere ihtimall lmkô.nını or-
ıte yan gazetelennın DeJrıyab tadan kaldırmadığını, fakat b~veklli dinlB"' 

Roma 13 {A.A.) Çemberlayn'in m~ olanların artık boşuna ilmlde kapıınıa-
nutkunu mevzuu bahseden İtalyan ga - yacaklarıru söylemektedir. 
zeteleri, Almanyanın bu nutku bir mey- R t l · · · tı 
dan okuma mahiyetinde karşıladıklarını umen gaze e ennın neşnya 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. BükreŞ, 13 CA.A.) - ttnıversul gaze'eslo 

Lavaro Fasclsta gazetesi diyor ki: Çemberlaynin de sulh istediğini söyledlğlnl. 
Artık söz toplara intikal etmiştir. Zar fa.kat, sulh için hiçbir ümid bırakmıyacııl 

lar atılmıştır. derecede çok sert koşt~unu beUrtmekteôlr· 
Amerika gazetelerinin neşriyab Diğer gazeteler de ayni tıklrdcdirler. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Reuter ajansı bil- İngiliz gazetelerine göre 
diriyor: Londra, 13 (A.A.) - İnglllz gazeteleri, S 

Amerika matbuatı, mtıerin cıluı kiki harbe. Çemberlaynln nutkunu hararetle karşıla· 
başlanması lçln emirler verdiğine dair olaralt makta ve İngllterenin vermiş oldu~u kara
Derllnden alınan haberlıırl, heyecan verici rın kat't olduğunu ve milletin bütün kU~· 
manşetlerle tebe.ri\7, ettirmektedir. vetıerlnl seferber etıoos.i ve sonuna kadat"' 

Nevyoa Herald Trlbmıe gazetesi, 1ng!llz mücade~de bulunması U'ı.zım gelmekte bU'" 
başvek111nln, İngll.ls milletinden ziyad.} Al- lundu~unu ehemmiyetle kaydetmek husıl'" 
man milletine h1tnb ettığl aş\kfı.r olduğunu sunda müttefiktirler. 
sôyltiyor ve dl;vcr k1: Dally Exp~ diyor ki: . 

cmt.ıer. 8.8.la sulh teklif etmiş de~ldlr. U- cB. Çembe.rlayn, B. mtıerc sonuna kadaJ 
fak lşle.rlnl bit.lrdlkten sonm, ffituhatınm mücadelede bulunmak hususundaki sarsıl
tanınma.sını ve kend1sfnln, tehlikeli bir or- maz kararımızı bUdirm1şt.lr. Yol, uzun oııv 
tak olan Sovyetlerden kurtanlmnk suretlle, caktır. Akıbetimiz tehlikel.ldlr: Fakat neref' 
bütün Avrı.ıpanın en yüksek Mkimi Jl!n e- doğru gitmekte olduğumuzu bUlyoruz.» 
dilmesini Fran.sadan ve İnglltereden istiye- F b d" "l 
rek bu ufak f4leri bQytik mferlere tnhvll et- ransız mat uab ne ıyor r 
meğe yeltenmltıtlr.• , Parls, 13 CA.A.) - Bu sabahki gazete tef• 

ı · l . . . sirleri: 
ısvıçre gazete ennın n~şnyab Parls matbuatı B. ÇembC'rlaynin nutkun• 

Bern, 18 CA.A.> - B. Çemberlaynln beya- büyük bir yer ayırmaktadır. 
natı, İsviçre matbuatında, diğe: bitaraf Excelstor gazetesinde Marcel Pays vaztyetl 
:ıne.mleketıer matbuatının görlişü hllA.fına, ou iki cümle ne hfilMıı etmektedir: 
tam bir tasvlble karşılanmıştır. cHitler ve maiyeti, Fransa ile İngUtercnlJI 

Le Jourrınl de Geneve, Çemberlaynln mu- Çekoslovakya ve Polonyanm imhasını Ye eın
tedll ve sakin ifadelerini mevıruubah6 ~ r1 vakileri tasdik eden bir te.•'1lmiyet paktın• 
mekte ve onunla Daladyenln vaziyeti tenvlrc razı olacakları ümidinden vazgeçmelldlrler.t 
şayanı dikkat bir şekil<H ,ardım ettiklerini Sofyada inkisar 
söy1em6'ktedir. • • • Sofya, 13 (A.A.) - QembcrlaynlL nutkG 

rahat etm~t Çünkü doktorun müthiş h1kfi
yesinln lsbatı ort..ada yoktu. Demek doktor 
hayal gormüşt..U, diyordum. Fakat bu gönül 
rahatJ uzun ~ürmedl. Yazıhaneme döndüğüm 
vakh btitün çckmecP.leriml karıştırılmış bul
dum. Bir şey kaybolmamıştı. Fakat dokto -
run bana yolladığı mektubun bulunduğu 
90kmece açıimlltı. Benim oekmecclerlml ka
r~tmp bu adresi bulmakta klmin menfaati 
ola.bllllr. • 

Blmhaneye girer girmez bütün m~terl -
lelrl §Öyle alıcı gözlle süzmeğe ba§ladı. On -
ların hangllerlnden istifade edebileceğini dü
§finüyo.rdu. 

İsveç gazetelennın neşrıyab umumt bir inkl.sarla tarşılanmtştır. Sulh 11· 
Stokholm, ıs (A.A.) - Bura matbuatı, mkllerlnin bu suretle blr kere daha uzaklar 

Londra 13 <A.A.) - "ttç Polonya destroyeri Londradan ald$ haberleri neş:-ederken, B. tığı söylenmektedir. 
Manş denlzinde İngiliz ba.rb gemllerile tq - ================================-' 

3 Polonya destroyeri 
Manş denizinde 

- Polise müracaat ediniz. Eniştem bunu 
duysa evvela size bunu tavs1ye edecektir. 

- Mösyö Zanet.te hakikaten seyahate gtt.. 
U ml? 
En~ ona hnyretle baktı. 
- El.bette. Hem de bundan emin olmamız 

bl:rlm için pek kolaydır. Llyon şehrinde o dal
ma Palas otele iner. Otele telefon ederiz. İs
ter :mlslnlz? 

- Siz telefon ediniz ve bana neticeyi 
blldlrlrsinlz 1 

- Hayır Jan, ben eniştemle konuıur -
en sız de benim yanını!!a bulununuz ti ak-
lınızda hakkımda en ufak bir şüphe blle kal-
mamasını 13tiyorum. 

- ~nlla.h orado.:!ır. 
Diye genç A.şık lçlnl çekti. 
Ben ıblitün kalb\mlr, bütün bu hlkrıyenln 

yalnız doktorun muhayyl!Pslnde yaşamış ol
m11.51m temenni ediyorum. Marraud'nun nor
mn.l bir ndam olmasından korkuyorum. Vtı.kıJi 
niş:ı.nlısının naglhnni ölümü her ne kadar 
d:ı. onun asabını bozmuşsa da. onun blr çıl
gın olduğuna inanmak elimden gelmiyor. 

Ha Eve s,zden bir Ş"'V ö~emek tsterlm. Bi
zin evinizde Marrauct davaslle kim alAkadar 
oluyor. O davadan bahseden gazete sütun -
!arının 1rosllip saklanılmış olduğunu gördüm. 

Genç kız avukatın hayretini celbeden şu 

cevabı ı; erd1: 

- Heplml%1. Biz fatmnzel 1ourdalne'I çok 
jyl tanırdık. Ablamı tednvl eder, bunun fr)n 
bizim eve sık, sık gelirdı. O noel günfı öğle
den sonrn hemen l:endlsfnl telefonla çağır -
dun. Fakat telefon çaldı, çaldı, kimse cevab 
vermedi. Tabll bunun sebebini iblliyorsunuz. 

- Ha.yır bilmiyorum. 
- Nasıl doktor Jourdalne'ln noel gece -

sinin sabahında ölmüş olduğunu unutuyor 
musunuz? 

- Evet. şlmdi anlıyorum. 
D!Vf" ba!nt"dt. 
Ve bak11mten şimdi bir şeyler anlamata 

Nlhnyet içlerinden cTillde yi M'arraud'ya 
muhafız yapma~a karar verdi. 

cTilki daima fevkalMe şık gly:nirdl. Çok 
kibar tavırları vardı. Oayet hilek1ir bir in
sandı. Ve dahna insanları kolaylıkla alda -
tırdı. Onun ~ğl şık bir otelin kalabalığı 
arasına knrı.şmaktı. Buraya girince k:ıpıdakl 
küçük boydan itibaren bütü hizmetkArlarla 
dostluk yapardı. Hntta dlrekttire kadar ken
disine bir yardıml:ı.n dokunnbllec&k trlltün 
insanlarla arkadaşlık yaperdı. 

* Goma..r blrahaneslnden çıktı~ zaman ken
di kendine. 

(Arkaıu var) 

Gülhane hastanesinde parasız muayene günleri 
Gülhane hMtane3inin pollkllnlk muayene günlerini gösterir cetveldir. Müraceat sa

ati 9-11 dlr. Muayene ve tedın1 1çın para alınmaz. 
OU~ Hastalıklar 

Nls::Uye Prof~ÖT All l!!snd Birol 
Pazartesi n. Hariciye • Murat Can-kat 

Flztyoterapl • Nüzhet Şakir Turgutlu ~ 

Dahiliye • Süreyya serter 
Salı Bevllye • Kemal Serav 

~ulak • Vahdi özan 

Asabiye • Nazım Şakir Şakır 

Göz • Niyazi ismet Gözcü 
Clldly~ > Bürllan Urus 

Çarşamba 

I . Hariciye • Mim Kemal Öke 
Perşembe N!salye !9 Ali F.c;ad Birol 

Flz1yorerapl JI Nüzhet Şakir Turgutlu 
R .1tgen > Şükrü Emm rangö~ 

Dahlliy.1 > Abdulkadir Noynn 
Goz .. Niyazi ismet Gözcü Cuma 
Cildiye lt BürhA.n Unu: 

Asabiye • Nazını Şakir Şakır 

Kulak lt Vahdi Ö?.an Cumartesi 
'Bevllye • Kemal Sera-ı 

rikl mesaiye b~a.ınltjtır. 

lzmirde pasif hava 
korunması tatbikah 

İzmir 13 (A.A.) - Şehrimizde pasit havıı 
korunması Uı.tblkatınnı ayın on altıncı Pa -
zartesı günil ya.pılma.sı tekarrüt etmiştir. 

............................................................... 

~öbetçi eczaneler 
Bu ıtte nöbetçi o;an ecnne{er runlradır: 
İstanbul cihetindekHer: 
Şehzadebaşında: <İ. Halil), Emlnönünde: 
CHlkmet), Aksarayda: fZıyn Nuri). A -
lemdarda: <Esad), BeyaZldda: <Asador), 
Fatihte. CHüsamettln), Bakırkoyünde: 

(Hilfı.l), Eyiıbde: (Eyübsuıtan). 

Beyoğlu clhetindekiler: 
İstlklA.l cadde.sinde: CDellAsuda l, Bostan
başındn: (İtlmnd), Taksimde: (Llmon -
ciyan), Pangaltıda: (Nnrgileclynn>, Kn
raköyde: (Hüseyin Hüsnü), Deşlktaşta: 

(Nnll Hnlid). 
Boğaziçi, Kadıköy, Ada!ar.lakiler: 
Kadıkö~e: (Halk, Hulftsi Osman>, 
tlsküdarda: cömer Kenan), Sarıyerde: 
(Osman), Adalarda: (Halk). 

İngiliz Sulh Cemiyetinin 1 İngilizler dun Uç Alman 
mitingi denizaltısını 

{Ba.ftaratı 1 inci sayfada) 

Londra, 13 <HusU81) - Vaşingtondan bil
diriliyor: 
Cüınhurrelsi Ruzvelt, harbin durdurulması 

için Almanya tarafından Amerıkanın tavas
sutunu tnleb eden hiçbir teklif almadığını 

söylemiştir. 

~-----------
Bir otombil duvara çarptı 

Nlşant~ında oturan Dr. Halid Zlyn, kul
lamnaktn. olduğu 79 sayılı husmıt otomob~Ue 
evvelkl gün bera.berlnde bir de arkndnşı ol
du~u ihalde Üsküdnra giderlerken, IIaydıı.r
paşa haı;ta.nesi önündeki virajda otomobil 
patinaj yapmış ve hnsta.."lenin duvnrına 

çarpmıştu. Bu çarp:ı.şma netlcesinde otomo
bil hasara uğramı.ş, Dr. Ha.lld Ziya ve arka
d~ı muhtelif yerlerinden varalanmışlnrdır. 

birden batırdllar 

Kumaş çalan bir kız 
tevkif edlidi 

Beyazıdda berber çıraklığı eden Mu~~ 
terem isminde 18 yaşında bir kız, ayw 
semtte terzi Zeynebin evinden ilç ıne'° 
re ipekli kumaş çalmak iddiasile, adli
yeye verilmiştir. 

Genç kız, Sultanahıned 1 inci sull! 
cezada yapılan iddiayı reddetmiş ise d& 
hfıkim tevkifine karar vermiştir . .......................................................... ,.-

Turk - Sovyet 
görüşmeleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Moskova 13 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
nun bugün saat 17 de Molotofla 
:vaptığı mülakat 2 saat sürmllş -
tür. 

Ziraat Vekilinin Moskova 
seyahati 

Ankara 13 {A.A.) - Moskovıı 
ziraat sergisini ziyaret etmek n -
zere SoV;yet hükfimetinin daveti 
üzerine Ziraat Vekili Muhlis Erk
men, yanında bazı meb'u.slar ve 
iazeteciler olduğu halde on beş 
İlkteşrinde iİstanbuldan Odesa yo
lile Moskovaya gidecektir. 

Ziraat Vekili bu akşam Anka -
radan İstanbula hareket etmiş -
tir. 
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--..__ 18 ncı asırda l~tanbura gele 1 Bo.ıs n ıııı 
Baron Wratrslaw'11f hatıraJırı : 7 4 Yazan: İteşad Ekrem 

AK 

ina .ü .... , • ..,;,.m .... ,.. DUm.. - •• Tayyar zade 
Sinan P .. a b o m Tayynnade on s•kl•, on dokuz yaşlonndn, l l"l kadar kaide Faka t bir yaz Hnfızın cerre 

dikten sonra ; u nleaıdekl nutkunu . Allahın özenerek. bezıenerek yarattığı fevka.. çıktığı ve TayyaC?.ndenin anasının evind 
aizlltI<>rtnden' ~:uzı devlet ndamlannın b~!~ - ı ~~erini ve fakat padlşahı:ı yüce buyruğu la.de güzel bir gençti. Billur gibi bir ses, n~ş turduğu sıralarda id~. Tayyarznde ilk ~e~ 
l'Olla l<trnr -: uzaO•ya bahsetmiş ve b~ • >nda l<reddüdsilz, canla başla gazoyn ko- gibi bir ze>JI vücudünUn pehlivan yapın, yn- oıa ... ık kahveye 0,.mağa başlad• Kendi k ~ ~" kil. Bu ınuı~ •lun teveccuhunu kazan .. cnklanm ve bu nğurda .cı.sım ve can o ıa- im Iohcn Ç>pfak •ö<ilsle yürüten bir cesaret, rnnıarmdan, kendisinden biraz kab..,., :, " 
inıseıer tnak ka~ın netJcc.-:.mde bır - rını feda edeceklerini söylttiyor v~ bu ses _ güzelliğine illi.hl blr kıymet. veriyordu. kada.şlar peyda etu. Fülyn ve sünbul bahçe • 

llll§lcrdı. anı ve ınansıbhrını kaybeçtok 

1 

lerinin hünkflr tarafından lşitllmeslni temin Ta~z:ade tıms:yı kırmaz, kalb lnclt - lerlne götürüldü. Pek çabuk şarab:ı alıstL is-
Bu arada eyllyordu. 0.,,-ınanlı lmparatorluğununı en mez, buyuklerlne hunnet eder, ve her gitti- tanbulun sayılJ, fı.!etlennden Pembe topukl 

topJadığ'ı ser~ct:11''lkann."'lda:ı, yıIJardanb ,.
1 

kuvveuı 1st1nadlarmı teşkil eden Sipahl ve ~ yerde hürmet ve sevı;I. görür:iü. İzzeti net- Ernetl.ye vuruldu. ve bundan sonra medros u hayatırın.na k n:ıen başk:ı. boynu e. Yeniçeri taffesf, ı;özlü isteklerini hünıt:\ro sine d~kün, mağrur bir gençtir. Tayynrza - kendisi için artık bir zlnd:ın oldu. Kn=""ilel, 
~ı . '-'"' llYbe<.le nu, yaııt duyurmak! kal • .,w ..... F ec kenctısınd n olınuytu. Meseıı ev . a mamışlar, hlikümdar bir cu- denin asıl adı Mehmeddl. Çok fakir bir aile- Hafız da on • hsll 

erhad Paşa · hc.n birkaç yerde babset•ı . - ma günti camiye giderken kendisine bir nrl- nin çocuğu idi.. İki odnlı küçüclik bl.r e'Yde bir ' un :.a e devamı Jçin fazla ıs • 
~akı konuşm'anıUnlcıirI.ı Sınan Paşa ara~ı~~ ze de takdim ederek, kudreUu padişahları- lanacığı ile oturmakta 1dl. Bab:ısını bilmezdi. ~~d~~:~~Y:=e ~lu ~eş yıl lçinde öğ-
ur cı, ve o n erte l ı;ün:.ı boğdurul nın hıristiyanlara ka:-~ı bizzat harbe azı Blr esklcl olan o adıım çok genç ölmüştu. lefl' • . rlcald h h a e, erhangl bir kn-

;:;;,.ten blrooıt va~ı. kada, b;rlkfüd>ğl ;:;•~ metini ve ecd•d• ''"'"mm yürildüğü izlerde~ Mehmedl bir yemenle>nln y•mnn çu·nk ver- iyi ye bu~n :'',""~1r;, mbn ~pınndn 
neye Jntık: ly:>ıı dcğerındekı emvaıı 

1 

yur ımesinl yazı ile de dilemişlerdi. (3) 1 mlşlerdl. Fakat çocuk orndn durmnmıştı. Blr r up ""eç neoı r · Faka. lnyyar-
tnuştu. ettırUmcsıne irade sadlr :~ Fakat pad~hın bizzat sefere gihnesinl. . . 1 marangozun yanından dn hemen ertesi gün zııdenin gruru, herhııngl bir kapının kulu ol. 

Ondan so arzu etmlyen lm'Pilratorlça, (4) gerek Sinan Katıl Rızelt Hamza kaçmıştı. Çocuğun bir san'at ö~renemlyeee- masına ve herhangi bir kalemde emir al -

: Sinan p~: :a utnıihriı humayun. tek _ Paşanın ve gerek aske.r taifesinin bu ar _ Dun öğleye doğru Mahmudpaşada Ayna- ğinl anlıyan an!lSl, mahallen!n hayı.r .sahlb- tındn çalışmasın~ mani olmuştu. Fakir bir 

11 
?JUlkıunına Y te~dı edllereıt •Veziriazam- zularına muhallf bir vaziyet almış cılar caddesinde bir cinayet olmuş. bir kişi le~inden birinin yardımı Jlc çocu~u mektebe delikanlı olarak, serbest nyak l§leri yaparak, 

13 

oturıulınuştu. b~l~~uyor, Kur'anın, yeni. tahta çık~n bir olm~. iki klşi de yaralanmışt!r. göndermiş, mahalle mektebini muvaffnklyet.. fnkat tam hü.rriyeUne snhlb ynşnm:ı!!ı ter -
Ut u hfıdi1eJe d * hukumdarın üç yıl geçmedikçe sefere gitme _ Katil, Kumknpıd:ı TelllodRlor sokağında 9 le bltlren esklcl oğlu Mehmed, znmanın okur clh etmişti. Haftada birkaç defa Balıkpazn 
ı:r akçede; ı.~n sonradır ki her blrimMn ğe me~bur olmadığına dair olan ahkflmını numaralı evde oturan Rlzell Hamza adında yazarlnr lçln bir imtiyaz glbl kabul ettiği ve Yemlş lskeleler!ne iner, oradaki balıkçı 

ıı tlç tlYJ te a~et. olan glinde.tık tahs~ llerl sürerek: askerin, Si.nan Paşa gibi. tec- 2<l yaşlarında bir gençtir. cznde» llk ile arulmağa başlamış, Tayyanade ve manav esnafından birkaçının toptancı _ 
~en tcdl:ye ecı~~2 e.tmtş bulunmasına ra:: rübell bir serdarın kumandasında ve de ~ Vak'a etrafında aldığımız ma10mata göre, olmuştu. Bundan sonra Tayynrznde, Fatih larla olan alacak verecek hesablnnnı ~5rOT, 

. Ylfıınııda tekra ntl§.1. Bundan dolayı ya -1 ğerlerlnf harb meydanlarında lsbat etmiş clnayete sebeb olan htıdlse udur. medresesinde Kayserlll ijafız diye anılan haftadn, yahud nyda dünyalığını toplar dö-
~~~tl. Bunur ~kı~t~. zorluklar baş k~mandanlartn bayrakları nltında peknUı 1 Hnmzn bl.r müddet evvel !eyya; elb1se ve bir softanın çömezi. olmuştu. Arabi ve Fartsı nerdl. 
<la : na gl<Jerek ~I ~ıerme ağam~. •Kubbe- ı ~u.şmanla snva.şablleceklerlnl beyan ediyor tuhnfiyecllfk işi yapmak üzıerP. Yervant, Ka- de çok derin bir bllgis1 olan Kayserıu Hafıza, _ Merhaba delikanlı!.. 
nın veı1rıazanı11 a sz::ı tahslsatımı: hakkın- e. 1 rabet ve Slvanlk adlarında üç kişile ort.nk e.sldr.l Tayyarın o~ıu. henüz on on blr yaş - - Merhaba Tayyarzaoo! .. 
nı~t~ddetıı ve hiddc~ıtçnu~ ve fnkat. paşa - - Vellnl.meUeri olan padişahı ve onun ül- olmuştur. Dört ortak beraberce, bir hayll za- lnrında iken te.cıllm edilmişti O zamanlar ya- - Merhaba oğlum!.. 
o~ ~. cc vablarlle karŞl}aıı - kesini korumak asker kullarının vazifesi de- man ta§rnda pazarcılık yapmak suretUe bir şı ot.uzunu geçmiş olan V'! gallba asıl adı o- - Merhaba oğlum ... Snfa eldi t. lJı Cöre hep . ğU midir? H .. mlktnr da kflr temin etmLşle dl Fak t nun da Mehme1 olan Ka~r!If Hafız, zeki b ki g n ... O U? 

Yauz halde,, Yüı~:Uızln derl..'Si, diri oldu~ küffar k .. ~nılkll.r b~arında olmadıkça zamanlarda seyynrcılıkta Lşl:r\ rİy1. glı:m~~ bir adamdı. Devrin iiJemasmdnn Sivaslı e - a ım ... 
PUacak id1 ecek ve bu 

1 
- a arşı ıç çekmlyccckleri lakırdı - ğ - fedlnin 'hayranlarından idi. sı.vas1ı efendi., Tayyarzade hasır kenarında yementıerlnf 

ze btiyük ı.. Bu haber ıı. nardan davul sını nice ederler? .. Şu halde padişahın an - inden zarar gormeğe başlamışlar, ve müş- Kndıznde diye anılan bir yobaz ile taraftar- çıkardı. Temiz yün çorablntı ile salımı salına 
hidA.... bir l<!es,s- • llı;;a tarafından bi- terek sermayeli bir tuhafiye dükkı\nı açmağa 11 ıı ek 
,._ ""~inin SÜk"·- urıe blldl.rllmi§ pa"aııın cak bu maksad için kendllerlne vermiş oldu- karar vermişlerdir lannın kü!fu ıle ıtham etmelerine rağmen er yer Osman Dedenin gösterdi~ yem 
~ dua ,..._ wıet bulma"' i 1 • " ~ • .,..re! . . ... z1 ~--4h l'"i li b t 111 1 l ıı. bağdn.ş kurup oturdu. 

Bu vwııeınız ta? l ~ ç n Cenabıha'lt. ır.u .,.~ e ve onun bunca inam ve ihsanına Bu maksadla Aynacılar caddesinde 16 sa- uya ye ve .... .,,.. g .J m s e m er c lln -
'I'ranau Slralardva a ger~:e ~~~işti. H'ıyık olmndıklannı izhar etmiJ olmuyorlar yılı dükkdnı klralıyarak, ufaktefek tamlra- raşmanın !azlletlnl kahramanca müdafan e- - Dede amca bir hnber var mı? 
ları ıa."'t nyaıııa.nn, Türkle<AUlrdı kilerin, gerek mı?ıt , tına da başlamışlardır. den cidden büyiik bir adamdı. Knyserlll Hn- - Osmnn ağanın kızı ço'ı: hasta imiş dJ-
Yanı ~-veya lstırd:ıd t en bazı hisar _ Diye ilave eyllyordu. 1 Son bir iki gün içinde mahlvetı anlaşılamı- fız, şllr ile de meşgnl olur, medrese havasın - yorlnr Tayyarzadem. 
l • urklerden b e tiklen bunJalrd Fak t he bi beb 11 . dan beklennmıvan bl.r znrafet ve hassasiyet - Hnstalanır elbet ... Ben tanırdun balıkçı 
erı hntıcrı is , lrçoğunu iınha an, _ a , r şeye rağmen, Sinanın şiddetle ynn r se e Yervant, Karabe~ ve Siva- lle şarkılar yazardı. Sivaslı efendinin der!;Je-rnanıarının tanbuıa vAsıı ol eyledik - luzum göstermesi ve ordu nıensublarının da nfk Hamzayı bu yeni iş ortakl!gından çıkar- rl, onda geniş bir tefekkl\r n.fkv açmıştı. Öyle güzeJ!nl, kıyılır delikanlı mıdır? Uzunçarşı -

ıklYetkrını .. ~Udbeud boviannd~~şbtuu. m(2) Düş- bu yolda ayak diremeleri iızarlne p:ıdişha mak istemişlerdir. ki, bn?.an, nmbl ve fnrlsl.yi ana dut gibi ko - ddakin bir hanının geliri ile ynşıyan Çi>nur da er d '"" r aı "" uvaua • n·· sal> h d- A en en adam. ıı:koca bir devlet bir avvnş ne 
Ülk e.rhaı harb h arak yelse diişen Tiirk - ordusunun başında, Macar seferine gltmeğe un a ukk n~ g:len Hamznya fikir- nucınn bıı Hafız efendi Anadoluda cerr~ git- bir calgıcının elinde kalırsa daha nf'ler gö -

~erının "- azırlıkların:ı ba"l - tema w· - ._ .... , Ierint açarak, bl.z üçumuz bn işi ynpaca~ız, UM zamanlar bPraber ""§adı!!:ı 1nsanl:ırı:n ği &.cıkerı •n:r bucaıı. "amışıar ve Y gos~'""' b __ _. .,, ,,_ - rece z neler?ıı diyecek ik"n sözü T <> vyarza-
erını İs ır.ındak1 garnl7.o , sen aşmın çaı=ıne bak demişlerdir. · dillle derdlerinl dökerdi· larctı. Vezırın tanbuıa çekmekte bulu nlardan (Ari(GS& var) Hamza bu vaziyet karŞlSlndıı. eski ortakla- denin gelmesi.le yarıda kalmıştı. Faknt da-

?nanda (serd ıa.nı Sinan Paşa dn a nmuş - 3 • . . rınn, evvelki lşde zarar gördii~nü, hiç ol- Söyleyin ol nev civ:me, ha ckoca bir devlet bir ... ıı diye başJprnn ko-
Blr ..,

11 
arı ~zamı u· yni zn _ < ) Yeni~erllerın de padı~-ıhsıı harbe gıt- eski zararlarını tellfi ed ... hlle ıı.ı 1. ö , 1 Göndersin bana gi;'llümti! puk bir cümıe, Sultan "MnradlJl :n-ıbında 

hl " cvveı ıı... an edllmiştl. nıiyeeekl · · ~ le<fkl · d .ı......d ·· ~" ces n 8 yıem ş irisdirmedi dermirı~. ··t nınc çcvırnıeıt'euxn"'ndl~ı t.nllhslzllıw k d tercim erını soy ı erı o .... ur. l\tu • , maz.sa bu yeni işe i.ştirak P.ttlrllmesl suretlle mu hh bir kamcı tesiri vn rymıştı. Bıı,,u far-
Q nan; bud eıue bütiin 6• en 1 le. . - . . . ve ortak1•kta ısrar etmiştir Gönde.rsin bana gönlümil! keden Deli Hüsevln. lcnb•nda bi.itü,., kahve 
tan harQ etn blzıat Padıa gayretı ele alan <4> l\luellıfm (lmp:ıra.toriçe) diye kaydet- " . halkına rnevdan okumııf"n hazırlnnmıcstı. 
tlyor Stlhasına 8Ütilkl "Yalu da Macarts- tiği kadın, üçüncu l\lur:ıd zamauınd.ı Haseki Bir müddet bu şek_!lde cereyan eden ko- GQnJümü alan onmasın, o~c bu Yolda hi.lnka:Y~p gotül'lnek 18 - Sultan, üçüncü l\lehmed devrindı: ele ':ıJ;dc nuşmal_:ır. az sonra munakaşa ve mliteakıben .4 ıldıktan knrtulm:ısm, Murad Çopur ağaya döntiü: 
Yaptnak Çalı.şıy0r, alttU;U u2erlnde miıessir Su.tan sıla.tile hükümet eden, devletin idari de dövuş halini. almış ve bu esnada Hamza Sağ o1sıın kıymet bulm:ı-ıın, - Bre nğa yarı kaldı lafın Bre nnlnt ba-

)..fn .. hı tQn gerı kalmıyor alta Proı>ae;anda işlerinde panna!ı olan Safiye Sultandır.. Ve- hAmil olduğu Neğnnt tab:ıncasmı çekerek Göndersin bana gönlümü! kalım devletten, padisahtan bl.ze de .. Bl.z de 
Cl] ....,., tı bu arada "17 du. ncıdiğin asH Balo ailesine mensub ola b ateş etmeğe ba.şlamışt.ır. öğrenelim devlet, p:ıdl..şah i~lni bre . . 

arat onı z enıçerı " "· 
11 Çık Tn d k nın k arın, ınadeın1t1 ve SlpahUeri ele kadın, henuz pek genç iken v.s Bafa adını 1 an kurşunlardan biri Yervantm mesa- Gittll:i yerler dağ olsun. yynrm e .anca o uman bu iki slpaht-

varıatUZ:ıandıı.sı altında kher hangi bl.r paşıı- taşırken, \'encıdikten, bab:ısmın vali bulun- ı nesine isabet ederek ağır yaraıanmasınn ve Çevresi sünbüJ l>ıığ olsuu, nln yüzlerine dikkatle bnktı Bakar b'tkmruı 
başlan aınadıkların .. Üf!o.rn karşı mu dutu Korlu adasına giderken bindiği gemi kısa bir zaman .sonra da kaldırılc:!ığı Cerrah- Cand!ln sevdiğim sili olsun, da Sult.nn Muradı tnımıştı . Hemen v

0

r!nden 
~ntnad~ Core, bizzat padt.şah~ ı Türk k(\l'Salllan taıra.fınıhn vurulmuş ve paşa hastanesinde ölmesine sebeb olmuştur. Göndersin bana gönlümü! kalkarak ayaklnnna kapanacak oldıı Bu-

(l) Ferb ç:ı, ~~re gitml.ye - . kendisi üçüncü Sultan Muradın ~hzadeli -ı Katilin attığı 6 kurşundan diğer ikisi. de Bütlin çömezler gibi. eskici oğlu Mehmed nu !arkeden Murnd. TnyVarzadenln vüzüne 
Peste bııl ld Paşanın katr 1 tinde onun eline dü~mü:ı idi. Sebzadc l\fıı - KarabeUe Slvnngin bacaklarına tesndüf e- de Kayserili Haf•z:ın oda.c;ın3 yerleşmişti. Ha- şöyle bir sert sert bnktı. Tnvyı:.rznde kıpır -

b 
unan 1

• o esnacı.. b d h · d 1 d 1 ' . . dıvnmndı. C<rour ağa bosbo"n"Zın hJrl.Mi afııları d rnuenın11 şh h . .. :m:ı - ı ra ın aremine dahil ol:ı.n bu çok güzel kız erek on arı l! yara a.rmştır. fız efendinin odasını slllp silpürhyor, onun · .. 3 .... • hiink&.rı: an !şlttlği cıb~p S~mz kule mu -
1 
Safiye adını almıştır. l)eh~ade .Murad Safi -ı Katl.l clnayetl müteakıb, "llnde tabancası biltün hlzmetle!'ltıi görüyor. geceleri de o _ I Koltuklarını kabarttı. Cihnn için mu'hılt bir 

Bu hususta hıÜlikatından sonr nan Paşa ile yeye o kadar mafiiıb oldu ki gerek padiş:ıh - olduğu halde dükklndan fırlamış ve kaçmak nun odasında yatıyordu. Artık .eti He df'r!sl huzur ve sükiın ı~tıyakı , bes:ı.tetin gıı,,·lc;idJr. 
de 200-2

02 
Uammer tarihinin a·etl~lman;ış~ır. lığından evvel ve ı:-erek ('Üllısuııdan ~onra isterken sllfth .seslerine kôş:ın çarşı bekçisi Hafız cfendln°ln. te:nlkle,.1 anasının .. idi. Basit ın~anlnrın !Hem nlzamı_nın sırlıı"101 bll-

l\lütcrcfın ncı sayfa! rınıl.\ t.ı.)fsilı.~ci <' ldın- - çok kadın sever olmakla beraber - Safiycyc Mehmed tarafından yakalanmıştır. Knyscrill Hafız, küciik Ta.yyarzndenln zekl\- mek lddiasne ('.mmr ağa d<t öksürdü. 
(2) Bo · a ':lrdır. kaqı olan savgisl hiç sarsılm:ımıştır. i!ife Cinayet tnhklka.tıle dün geç vnkte kadar sına meftun olmuş, ona biitıin bilgisin! ver - - Beni din~eyin delikanlı .. Haberi nlmat 

cün enız~~10kla.rdn.n dolayı ist:ı. şimdi Vıılide SUitan mevkiinde bulunmakta müddeiumuın1 muavinlerinden Kemal Tan meıte çalışını~. Sivaslı cfenı:H denilen hazine 1stersen Taberı okuyasınız .. dedi. 'Iayya~ 
ı:nak hua' ayetler gelmekte, M nbula her olan bu kadın, ordunun basımla olarak har meşgul olmuştur. Katll Hronza; Yervant ve ne Tavvarz:ıde adını taşıyan bıı küçü~ zeka ~ Çcpurun sözünü kesti: 
tararıncı ıuıundattl o mantı 

1 
acaristan Te lbe gitmekten vazgeçirmek için eUndc'n geleni arkadaşlarının kendisini dövmek üzere eı-1 anısında bl.r köpr\i, bir nakil vnsıt..'lsı olmak - Çopur ağa, boyundan büyilk işlere laı • 

~n. \'a~n inıdad Web ohınm~::an~alıarı yapmıştı. Safiye Sultanın bu yoldaki ~ay !erinde keser ve sop:ılarla üst.üne hücum et- tsremi'5tl. nşma sen, evvelö. öğrendlğ!nl do~ru dürüst 
l'ttgöfü i Klıyıı, isa.kçı, ism il idi •. b - retleri hurb talihinin al:sl :ı:ublır etmesHe t1klerln1, bunları korkutmak ve bu suretle Tayyan:ade, Kayserlll Hafızın yanında beş öğren de sonrn knrış devlet işi.ne_ 
Cerznan '~usçllk, Bükreş. Akge a • ROıstrc, otlunun ~Ueceli müşkütita analık kendlslnl müdafaa etmek m~ks2dlle taban- Kemani Dede .meşhur beyU okudu: 
kutn ıı;.,beri laırba?, U&turcon ~11;:t Can - ı sevgisinin rıza ~ôsterr.ıiyeceğinden dc~il, casını ~ekerek bacaklarına doğru ateş etti- por gelmemiş olduğundan hlıdlse meşhud _ Alınak istersen hnberi, oku tnrlhl TaberU 
US95) 

11 
eri bırbirinl taklb ~ nln ~- kendisinin bulunamcya.cağı bİJ' !'>eferdc mü~ ğlnl soyleml.ştir. .suçlar kanununun dışında kalmıştır. 

aınıner, rUd 7, R. zıs. e L (Eylül I sil' bir rol ifa edemlyeceği endişesinden ne- Yervanbn cesedi otopsi yapılmak üzere Müddeiumumi muavini Kemal Tan bugün Murad, Tnyyarzadenln, mnksndını nnlndı. 
F!rtc.sı 8Ün nıi3af ri geliyordu. l\lüterenıl. morga kaldırılmış ve bu husustski fenni ra-1 de tahkikatına devnm edecektir. ( A,-kası vıır) 

::~eC?udi. 8aba'hl~yı~le~e~kkşamH trenne gide - ttm. Bugün ayni .ilızlerl trkra.rlamaCa bir se. 
.beb var mı? zun bir " a anıın:ın Cahid •Son Posta. mn tefrikası: 67 

:ıı:nın Nevzna ::~ti Yaptılar. Fahriye Hn 
ı:rc"~rlp fısııcıa,t11a:. ~~ek odasında ba.şba: 

öıı. ettını. · odamda oturmağı 
ı ır.leye Ynlnn k 

h.ç beklenı apının ham 
gördünı Cdlthn halde "'- çe vuruldu ve 
var . Halinde ı:ok -.rşı:nda Vasim1 
İstadı. Tıpkı Dörtıeı- ağır ve ciddi bl· mana 

nbula ceti Çlftll~:ıd • 
benzı:rord ren ataıneuı en beni alıp 

u. ve m~rur adama 
ın - Seninle cltkıi b' 
e~ geldını Benıi~ me.seıe hakklndıı görtiŞ-
- Buyurunuz . 
Birdenbı efendl.nı. 

re Bln\rlendi 
- Efendim · 

hltn,.. -- .. efendim B 
.. u ~mez ·· · ana b '-- ???! !I mısın sen? aş...., tlirlü 

- Ağabey., 8JnM 
Cahid... ..... ... IY.ıha d ıı. 06ruzu sadece 

Ocvab vennedlm Ot 
aını be""' · urrnasını .uıyordum; fakg,t o ve konuJma-
ınuş glbl odanın içinde d i hiç aceıe.sı Jok -

- Buraıı evı o aşlyordu. 
insan kendl..'Sln~ :: güzel odalarından birt 
deniz o kadar yak.ı~ta vapurda ınnnedlyo~: 
ll'llşııin. Bu ört1U . .. İçerlslni de iyi .süsıe: 

- Evet... erı sen :ını l§ledln? 

Biraz cvveıld iUruru n 
se.sı Ylllnuşuyordu. Y va.ş yavaş düşüyor, 

- Qok güzcı Tnn tık?.. ... bur çalmıyor musun ar-

~a~apenin üzertnde\ti sazı eline alnı 
"'V'W<lU. 1§, ba-

- Çalıyorum; fakat kimsenin evde olma -
dığı zaman ... 

- Niçin? Halbuki yengem senin çok iyi 
Çaldığını ve sesinin pek giUel olduğunu .söy
lfiyor. 

bu sabah Nevzad bana nıürauat ederek seni 
resmen l.6tedJ. Ne diyorsun bu lşe? 

- Ne aca.yl.p Adam! sesinde Uh ofke, kfıh 
gurur, klh tıtrlyen blr acı beliriyor, gözleri 
benden kaçıyordu. Bana gell.ncc, ı aşırmış, 

- Nevzad benlm akrabam .. kcndlslnl se -
verim. 

-Onunla evlenmem lçin ibu klıfl mi? 
- Namuslu, iyi çocuktur, .faka:. .•. 
- Fakat? 

- Blr gün bana blrkaç prkı söyler misln 
Semiha? 

apt.allaşmı.ştım. 

- Niçin ceva.b vermiyorsun 
On yaşındaki blr çocuk gibi 
- BUmem ... 

Semi.ha? Bu dakika.da ben vahşi, twıcı, kendine hl\
tltr.yordum. kim 5emlha idim ve gaHba, ne söylediğimi 

pek bilmiyordum. 
Yanıma yaklaşm11u. Sıcak batışlan, .sıcak 

sesi varlığımı altüst etti. Fakat o birdenbire 
değişti; kapıdan glrettenki maskesini taka

Yerinden kalkarak yanıma geld!. oturdu. 
- Söyle Semiha.; Nevzadı seviyor musun? 

Onunla evlenmek istJ.yor musun'/ rak koltuğa oturdu. 
- Şuraya, karşıma otur Semi.ha; bir vasi I.srarla soruyor. yüzümii, beynimi delerek 

için en mühim ve ınoe bir meseleyi müzakere fikrimi öğrenmek için bakışlarını iki keskin 
edeceğiz: Evlenmeli hiç düşünmedin ml? ok gibi gözlerime saplıyordu; fakat bllmi -

- Evlenmek mi? B~ mi? yorum nlçln onun resi.nele: 
- Evet... Sen farkında olmadan seneler - Nevzadı sevml.yorsnn, onunla evlen mi -

- Seni iyi. anlıyacağını zannetmiyorum; 
görü.§ ve hls bakımından çok ayrılıyorsunuz. 
Mıuunatih birblrlnlzl sevdi~lnlze göre .. 

- Blibl.rhnlz sevdiğimize göre ml? Ha sa-
hi ..• 

Birkııç gün eVTellti vak'n11 hatırlamıştım 
amma o günden sonra yiiz sene geçtiği tçln 
artık ona güoen~ olduğumu bile unutmuŞ
tum. 

geçmiş, etrafında seni severıler, seninle ev- ycceksln değil mi? diyen bir sual duydum ve 
lenmek istiyenler :>eyda olmuş ... Bir va.si 
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_ blrden'btre içimde tuhaf bir isyan uyandı. - Benimle alay mı ediyorsun? Cevab ver-

fntUe bunu sanrı söylemeğe mecburum. Ne - Evvell flkrin!.zl .siz söy~yinlz, vnslm ol- sene Semi.bal 
demek 1sted1~1 ben dahn söylemeden 8en duğunuz lçhı aımı bu hususta ne dfışilndü - Muhtıercm v8.61rn fena halde öfkelenmişti. 
anladın de#ll m1? L;izumsuz yere masum r-o- ğünüzü anlamak S,ştJyonnn. Yerinden kalkmış, karşımda bir heykel gibi 
cuk tanrlan nlnuı; senl bir gün onun kolları Bunu hiç beklı'...mlyordu. Şafırdı, elimi tu - dimdik duruyordn. 
a.ra.sında. yaka1adılunı peWa biliyorsun. İ§te tan ell geV§ML - Dün aqam Nevzad Beye cevab ve.rmlş-

- Dün geceki teklif gayri resmi idi, bugün 
do~rudan doğruya vasine müracaat ett.1. 

- o halde va.st'tl de lütfen kendisine he
nüz pek genç olduğumu, şlmdlllk evl .. runek 
1stemediği mi söyler mi? ~ 

Bu müstehzl sözlerme kızacnk, kıynmeUe.rt 
koparacak sanmıştım, fakat onun yüzünün 
birdenbire sevinee çok bemıyen bir htslc kıı
rıştığını görünce şaştım. Konuşurken sesi de 
hafifçe tl.trlYordu. 

- 9nemek reddediyorsun, öyle mi? 
- Şlmdllik öyle ... 
- Sonra ... 
- sonrayı kimse bilemez ..• 
Pencereye giderek başını çerçeveye dn.yadi 

ve uzun 'bir zaman denize h:ılctı. Ne düşün -
dfiğünü, he l;issettlğlnl anlıyamadım. 

Bana ı;ellnce. Nevzad Beyin izdivaç tekJL. 

flnl o kadar mlihlmsememtştim ki, bu me • 
.sele üzerinde fikrimi yorm:ık bile istemedim. 
İçlmde şeytandan gelen ·oır meralı: vardı. ca.
hide ynklll§mak, Refika Hnmmla ne zaman 
evleneceğini sormak istiyordum amma, bune. 
cesaret edemedim. 

Bir Ud dakika sonra o, yüzüme b:ı.kmndan. 
ağır adımlarla dışarı çıktı ve Semlhıı 1le 
muhterem vasisi arasında. geçen gürültülü, 
karl§lk, biraz da gülünç ve mana.sız sahne do1 

bu suretle sona erdi. 
(Arkası .-ar) 
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( M emlek~t •a. berleri J "Son Posta,, nın Hikayesi ··•mı~ 

Çankırı da İmar ve Babasını vuran -~~!!ea ~ !,me~2u~a!~ ... ı 
k .. it.. f ı • t • bir genç Gilbert Briks henüz on sekiz yaş.ıııda den b~r iş de gelmez. Bir baltaya sap olsa. 

- Ilerde büyük işler başarmıyacağını u Ur a a ) ye ) muhakeme edı.ldı• idi. Tabiatın ona verdiği güzellikler 
bir yana kalsın, tenisde şampiyon ol -
muştu. Yakında bir otomobil yarışına 

ne biliyorsunuz? 
- Belli. 

Vali ·nafia ve maa rif 
muhabirine 

işleri hakkında Son 
bulundu 

Posta 
beyanatta 

Çankırıda Hükilmet caddesi 
Çanlwı (Hususi) - Vallmtz Refik Noyan matlk olacak, 952 bln Ura sa.rfedilmJş ola _ 

Ça.nkırının lktlsndi ve zira.i vaziyetini evvel- caktır. 
.ki mektubumla. bildirdiğim glbı izah ettik -
ten sonra sözlerini Çankırırun diğer saha _ 
!ardaki işlerine çevirdi ve lllt önce na!la işi
ni ele alarak dedi ti: 

- Çankıruıın iktisadi kalkınmasında yol
larının da büyfik bir ehemmiyeti olduğu şüp 
he.sizdir. Nafia işlerimizde bııgün hayll ça _ 
lışma vardır. Ankara - Çan'cırı arasında
ki 40 kllometrelik yolumuz üzerinde lkl bil -
yük asma köprülerimız 150 şer metre uzun
luğundadır. Beton yapılması gereken bu 
köprülerin şl.mdlllk Vekalet tarafından tami
rine başlanılmıştır. Dlğer Ankara kısmı üze
rindeki tamirleri kendimiz yapmaktayız. 

Tahta. bir köprüyü betona çeYlrdik. inan -
dık, Pelldozü {(öprfilerlnl tam'.r ettik. 

Kastamonu - Çankırı arasında bu sene 
bazı tehlikeli virajlar ortadan knldırıldı. ve 
7 kllometrelik yolun yenl<k!n 008\·iye ve fer _ 
şiya tJarı yapıldı. 

Pisdereyl tehllkell vaziyetinden kurtarmak 
için yolu da.ha. genlfleteoeğlz ve kenarına du 
varlar yaptıracağız. Yapılmakta olan Dev -
reı: köprüsünün kı.şdnn evvel bitmesini te -
min edeceğiz. Devrez yolundnn Tosyayı bu 
tarafa bağlamak üze.re ı.şe bıışlandı. Ve 4 ki
lometresi yapıldı. He~I 15 kllo:netredir. 

Ilgazlo. Kurşunlu ara.sındo.k! 40 k1lomet -
•relik yolun tesviyesine ba.şltlndı. Bu yol do
layıslle Çankırı ve KWJtamonuyu Dgu, Çer_ 
keş tarlkile Geredeye ballayaooktır. 
Kurşunlu lle Qerkeş arasında 30 kllomet -

relik yoldan 11 kilometre.sinin ferşlyatını 
pptırdık, rnütebakiBI t.e3vlye halindedir. 
Çerkeş - Gerede arasındaki Hamamlı töp

rusunun ta.mirine ve yollan'l virajlarının 

gen~letllm.eslne çalışılıyor. 

Bir de Devrezden itibaren Dgu kL'!aba -
sına. kadar olan yolun yenlden yapılması 

etüd altındadır. 
Şlmendlrere müvazl ve Çerkeşe en kısa yol 

olan Hizmet yolunu tttn aktannalarında lü
zumlu köy yolu olara.k tamir ediyoruz. Bu yol 
Karabfike kadar uzanmaktadır. 

Yüklü ve Yapraklı tarlkUe Toayayı daha 
kestirme 'bağlamak için köy kanununa tev -
fikan yol aı;tınnaktayız. 

Yapı.lnuıkta olan Halkevinin bu yıl üstü 
ka.panacaktır. Bu lbinnnuı .WO kışı alabile
cek bir sığuı~ı vardır. 

iMnarlt ~erl: 
Bu yıl vilflyetln maarll B'lhasında üzerine 

aldığı eğitmen okullarıdır. 48 eğ!tmcn oku -
luna 2Q tane de hu yıl il~ve edlllyor. Bun _ 
Iardan 48 inin binalarını ynptırmak i~1n ted
birler aldık, kerestelerin! verdik, çatıları ça
tıldı, damları kapatıldı. 

62 llk okulumuz var, bunlaı:ın içinde 4 ta
nesi yatılıdır. Esklpazardaki bitmiştir. Su 
tesisatım da yaptırdık. Bnhçe kısımlarını 18-
tlrnl~k ediyoruz. 
Kurşunludaki yatı mektebine yen\den bir 

bina yapılacaktır. Gelecek yıl bu ~e b:ışla -
nacaktır. 

Yapraklı yat15ında 5() talebe daha alabile
cek bir pav1yon yaptırıyoruz. Şabanözünde -
:kini de da.ha 30 talebe alınması yolunda ha -
zırlattırıyoruz. Gelecek yıl Orta, Kızılırmak 
nahiyeleri merkezlerinde ya.tıh okul yaptı -
rılması ihusu.sunda tedbir alıyoruz. 

Atkaracalar mektebinin fizerlne bir kat 
daha ilave edilmek: suretlle burnnın da yatılı 
hale gitlrllmesln1 düşünmekteyiz. Ovacıkta 

bir yatılı okul inşasına başlanmıştır. Gelecek 
yıl ikmal edllecektlr. Çerkeşte de yatılı okul 
yapılacaktır. Yeri alırunıştır. 

Ilgaz mektebi yanına bir pavlyon llt\veslle 
yatılı yapılmasını da dü§üntlyoruz. 
Bunları ikmal edin~ vil~yetln kaza ve na

hiye merkezlerinde 10 tane ynWı okul olmuş 
olacaktır. 

Bu yatılı mekteblerde çocuklara arı, tavuk, 
seb'lıC yetl.ştirmek gibi ~lerl öi;retmek için 
marııtmelerlnl gönderdik. Oayemi?. buralarda 
hem tahsil, hem de zirai tıllgllerl arttır

ma.ttır. Çanlonda Cümhurtyet okulunu iyi 
bir tamir ~ ~nl~n betonarme bir mekteb 
yaptırmak niyetindeyiz. 
Kurşunlu nahiyutnde bir okuma odası aç

mak ı.,tıyor~. Mümkün old ukca ditmenlerln 
adedini arttırmda çalışıyor ve te.şvlk edlyo. 
ruz ve istiyoruz ki bu suretle en ufak köy -
lertn dahi okumasını temin edelim. 

Bahkesir asma köprUsUnUn 
inşası ltitmek Uzere 

Yüklü üzerinden Bayat ve İskillbi bağla -
mak üttre gene .köy kanunu mucibince aç -
t.uıyorug. 

Qank.lnyı Sungurlu tarikll;? Yozıada bağ- Balıkesir (Hususi) - Atatürk parkı 
ıamak ilzere Kızılırmak üzertnde büyük bir I ile yeni hükumet konağı arasındaki tren 
köprünün etüdüne ba.şlanmı.ş ve Nafia Ve - . . . 
ttletlne gönderllmlftir. yolunun üzerıne Devlet Demıryollan t a-
Şabanözü, Orta nahiyesi yollarının Çerkeşe :;:-,ıfından yaptırılmakta olan büyük asma 

ve Çanlorıya ballanması fi7,erinde köy ka -1 köprünün betonarme kısmı bitmiştir. 
nunu muclb1nce tamir edllmekt.edir. Köprünün iki tarafındaki toprak kısım-
Bundıın başka hııstan~ntn ikmali için alı - }arının da tesviyei türabiyesi pek yakın-

nan 35 bin lira ne oor tarafı kapanm~tır. ı . . . 
iç kısmının te.sısatı kalorlf Pr, elektrik, su, da ıkmal edılerek halkın geçmesıne açı-
ça.maşır yıkama makine~ri!e, her şey oto-, lacak~ır. 

r Mudanya mütarekeslnin yıldönümü 
Bursa (Hususi) -

Mudanya mütareke · 
Blnın imza edildiği 

,günün yıldönümü mü 
nasebetile Mudanya -
da bir merasim ya -
pılmıştır. Şehrimiz -
den Vali Bay Refik 
Koraltan ile Maarif 
Müdürü ve diğer ba· 

zı zevat bu merasime 

:iştirak etmek ıçm 

Mudanyaya gitmiş -
~rdir. Resim Mu -
danya mütarekesi -
ntn imzalandığı tarihi 

' '.... Jl-

binayı göstern.ektedir. 

Bursa (Husu.si) - Bundan takriben bir ay 
kadar evvel Mudanyanın Göynüklü köyünde 
blr cinayet lşlenml.ştlr. Şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde ilk duruşması yapılan bu ci
nayet serdedllen iddialara göre şöyle cereyan 

girmcğe hazırlanıyordu. Ve hukuk fa - M:ıdam ve Mösyö Briks birbirlerine 
kültesinin birinci sınıfından ikinci sıru - baktılar. Madam Briks kızını kolay kola1 
f ına geçmişti. caydıramıyacağını biliyordu: 

Mösyö Briks'le, Madam Briks bu eşi - Kızım, mademki sen Fredi münasib 
e~ir. 

Göynüklü köyünden 54 yaşlarındaki Halil 
bir gün oğlu 17 yaşında bulunan Süleyına -
nın yeni elbiselerini giyerek ökUzlerl otınt

mıya götürdüğünü görmüş, bunu menetmek 
:istemiştir. Halilln ifadesine göre her şeye 
karşı asnblyet gösteren Sülevman buna da 
kızmış, evde bulunan bir sll.5.hı alarak kaybol 
muş ve o gece eve gelmemiştır. Süleymanın 
kızıp ta eve gelmemesi blrlncı defa vaki ol
madığı cihetle, ana ve babasının pek te en
dişesini mucib olmamı.ştır. Halli ertesi sabah 
arabasını ko.şarak çalı 5etirmek üzere köy 
kenarından geçerken oğlunun elinde kendi -
sine müteveccih bir silahın soğuk: narnlosunu 

emsali bulunmaz kızları üzerine titrer - buldun. Biz de nihayet razı olacağız, fa· 
Jer, onun bir dediğini iki etmezlerdi. Gil- kat Fredin bir iş sahibi olması elzcındlr· 
bert ne kadar becerikli, ne kadar bilgili Gene o kargacık burgacık resimlerin i 
ise, çocukluk tarafı da o kadar kuvvetli yapsın fakat ayni zamanda da sağlam 
idi. Bnzan öyle çocukça işler yaptığl o - bir işi olsun. Altı ay müsaade et, babaıt 
lurdu ki Mösyö ve Madam Briks, Gil - onunJa meşgul olur ... 
bert gibi okumuş, şampiyon olmuş, oto - Mösyö Briks de karıSlnın fikrine işti " 
mobil kullanmasını bilen bir kız.ın böy - rak etmişti: 
le şeyler yapabileceğine akıl erdiremez - - Evet evet, altı ay müsaade edin! 
!erdi. Gilbertin, pek acelesi yoktu. 

görilnce: 

Gilbert bir gün babasının, annesinin 
oturdukları odaya girdi. 

- Sizinle biraz ciddi kon~mak isti -
- Oğlum, ne yapıyorsun?! diye sormuştur. 
Süleymanın: yorum. 
-:Şimdi görürsün, clemesUe tüfeğin pat - Dedi. annesi hayranlıkla, babası tak -

laması bir olmuştur. Yaralı baba arabadan dirle k1zlarının yüzüne baktılar. Anne -
atlıyarnk ka~muya çalışırken oğlu " da elin - si: 
deki sllft.hı babasının arka.sından üç defa da-
ha boşaltmıştır. - Ne güzel kızım var! 

Hdk.lmin suallerine. Süleyman. mısır tar _ Diye düşündü. Babası: 
la.sına domuz girdiğini zannederek yalnız bir - · Ne yaman, ne alim kızım var. 
defa ateş ettiğini, bunun baba.ııı olduğunu DiyC' koltuklarım kabarttı. 
bilmediğini söylemiştir. İlk mermi Hnlllln Gilbc>rt söze ba larnıştı: 
sol bacnğını delerek geçmiş, sıı~ bacağın içe
rlslnde kalm~tır. Diğer mermller isabet et- - Sözüm kısa olacak, sizden cevab 
memlştir. Suçlunun yaşının tııyıni ve hft.d~ beklivorum .. ya evet, ya hayır diyecek -
mahallinde tetkikat icrası için mahkeme b* siniz. 
ka güne bırakılmıştır. M:ıdam Briks evet derneğe çoktan ha-

0 d 
"' ı · ı · · 7.lrhnmı~tı. Çünkü şimdiye kadar kızı 

C eger 1 genera imiz ne istese evet der hayır dC'mezdi. Mösyö 

Karamanda l3riks henüz evet demel'!e ı.. ..... •rlanma -

Karaman (Husıısiı - Orgeneral İzzettin mıştı, amma onun da evet. c 'Ceği mu
Çalı.şlar, Korgeneral Keramettin Kocaman, hakkaktı. Çünkü karısının evet. dediği 
•rumgeneral Fa.hri Belen hususi t."en- bir şeye . hemen ekseri erkekler gibi, ha-
le şehrimize gelmişler, başta ban • yır d"mek onun d:ı. fıdeti değildi. 
do ve bir bölük asker olmak üzere znbitan, - Anne baba, ben kararımı verdim 
ndliye, mülkiye, parti ve belediye ınensub - . ' 
lan ve kalabalık bir halk tarafından karşı - 'lrtık evlenıyorum. 
lanrnışlardır. Sayın generallerımlzin şcrcfıne 1 Evet deme~e hazırlanmış olan Madam 
belediye tarafından 19..30 da. blr ziyaret ve - Briks, bir şev demedm yutkundu. Mös -
rilmiştlr. vö Briks ceketinin düğmesini ilikledi, 

Sahkesir lisesinden iki muaff m 
Antakyaya tayin edildi 

Balıkesir (Hu.s•tsi) -- Balıkesir lisesi mii
dftr muavini ve riyaziye öğretmeni Nacı A
lev terfian Antakya erkek lisesi müdürlüğü
ne, lise coğrafya öğretmenlerinden Bedia A
lev de Antakya kız 11.sesi öğ::etmenllğine ıay:.n 
edllm1şlerdir. 

~~~~~~~~~~ 

Karamanda f i r ınlar kontrol 
altında 

Karaman <Hususi> - Belediye zabıtasının 
yaptığı sıkı kontrol netice.nnde şehrimiz fı
rıncılarının taşlı un 1.şledlklerl, hamur ve ek
şi ekmek çıkardıkları görülerek un ve ek -
meklert müsadere edller~k haklarında Hizım 
gelen muamele yapılmı4~ır. 

SögUd - Eskişehir yolu yap ldı 

çözdii, tekrar ilikledi. tekrar çözdü .. 
- Peki amma kızım sen henüz pek 

~encc;in. 

Madam da ilk defa kocasının fikrine 
ic:tirak edivordu: 

- Evet kızım, henüz pek gencsin! 
Dünya tuhaftır, annf"lef babalar, kız· 

larıtıdan o~ullarınrlan hicblr şey esirge
!llezlc>r amma, bunlar yaşları Gilbert'in 
vası kadar genç olmasa, tam evlenecek, 
hatta vakti E!ececek yaşda olsalar bile, 
ben evleneceğim, dedikleri zaman bir .. 
denbire. hay hay evlenebilirsin, cevabını 
al amazlar. 

- Gene olmama gencim amma, siz de 
benim yac:ımdn iken evlenmiştiniz. 

- O zaman baska idi. 
- Bu zaman daha başka. on sek iz ya-

şımda <>1marna rağmen hukuku bit irmek 
:izereyim Tenis şampiyonuyum. Mü -
kemmel otomobil kullanırım. 

- Peki, diye cevab verdi. Altı ay bele• 
Jerim. 

Gilbert altı ay içinde Fredden soğursa 
Madam ve Mösyö Briks bundan çol< 
memnun olacaklardı. Ya soğumaz.sa, altı 
av sonra da ben Frcdle evleneceğim, di· 
ye tutturursa; Mösyö Briks ne yapmalı 
yapmalı Fredi adam etmeliydi. 

Mösyö Briks tam altı ay bu işle meŞ • 
gul oldu. Fakat umduğundan çok fazl a 
muvaffakiyet elde etmişti. Fred altı a1 
içiı:ıde tamamilc değişmişti. Artık beya21 
:ığar.lar, turuncu k östebekler yapmıyor, 

bir konst>rve fabrikasını idare ediyordll· 
Fabrikanın sahibi bu çalışkan genci ya· 
kında kc>ndine ortak bile yapacaktı. Gil· 
bert artık Fredle evlenebilirdi. 

Gilbert Ltvları hcsablamış olacak tci, 
bir ~ece gene annesile babasının yanına 
geldi : 

-· Vadinizde duruvor musunuz? 
Her ikisi de cevab verdiler: 
- Duruvoruz. 
-· Demek evlenmeme itiraz etmiye • 

ceksiniz? 
- Bilakis, hemen evlenebilirsiniz. 

Fred bizim zannettiğimiz gibi değilmiş. 
- Bu cok iyi bir tecrübe oldu. Ben de 

memnunum; Fred şimdi b ir konsen•e 
fabrikası idare ediyor. 

- Ya ne iyi! 
- Evet iyi oldu da onu öğrenebildirXl· 

~foğı>r san'atkarlığı bir yalandan ibaret· 
miş, ben de şimdi müsterih olarak be .. 
nirr.le evlenmek istediğini müteaddid d~ 
!alar bana söylemiş olan Jcanla evlene • 
bilirim. 

Briks'ler şaşırmışlardı: 
- Jean mı dedin? 
- Evet J ean, ne güzel şiirler yazıyor· 

'l'arr. manasile bir şair. 
- Geldi, gitti; diye iki mısralık şiir • 

lcr yazan teyzezadenden mi bahsediyor· 
sun? 

- Şiirlerini herkes 'beğeniyor. Bilhas· 
sa ben çok beğeniyorum. Artık itiraz ts· 
temem. Altı ay bekledim.. daha fazl8 
bekliyemem. J eanla evlenmeliyim. • 
··············· ······· ·····································~· 

Söğüd <Hususi> - Bene!erdenberi bozıık 
bir halde bulunan Söğüd ile Esk~hir ara -
sındaki yol bu sene Blleciit naflasımn ener
jik ta.allyetlle yapt•rılmıştır. Yağışlı zaman. 
tarda Bursa - Eskişehir yol'ı kamyonları bu
radan rahatça ~eçerek yollarına devam et
mektedirler. 

Hukukta okuyan ve ilerde belki de iyi B• d ki U IUk 
bir avukat olacak Gilbert tezini çok yan- ır 0 orun g n 
~ış müdafaa ediyor du. Madam ve Mösyö ti d 
Bril:s kızları böyle olduğu içindir ki, o - no arın an 
nun evlenmek arzusunu iyi karşılamı - l==;/;:============= = :::::f 
yorlardı. $imdiye kadar G ilberttcn bah - n J llıBZ 

Göne~de bir orta mektsb açıldı 
Balıkesir (Hususi) - Maarif Vekale -

tince bu yıl Gönende orta mekteb açıl -
mıştır. Orta mekteb müdürlüğüne de 
('zÖr.en Parti ve Halkevi Reisi Osman 
Gör.en tayirt edilmiştir. 

Geyv de yeni bir klUp kuruldu 
Geyve (Hususi) - Beden terbiyesi ka

nunu mucfüince kazada bu kere (İdman 
yurdu) ünvanile bir spor klübü tesis edil

miştir. 

Yapılan umumi toplantıda reisliğe 

hakim Hasan, reis vekilliğine Necati, a
zalıklara Zeki ve Atıf, umumi katipliğe 

seden ler Madam ve Mösyô Briks'in kız -
1arı diye bahsederlerdi. Gilbert evlenir 
evlenmez, filancanın karısı diye bahse -
decck1erdi. 

- Peki kızım kimle evlen mek istiyor-

sun? 
- Fred'le! 

- Amcazaden Fred'le m i? O sana la-
yık bir koca olamaz ki! 

- Niçin olmasın baba, bugün bir res

sam. 
Mösyö Briks'in gözleri önüne Fred'in 

yaptığı resimler gelmişti: 
- Kırmızı renkte deniz, çivid mavisi 

insan resimleri yapan bir adam a da r es
c:am rlemeğe bir türlü dilim varmaz. 

İsmet, muhasib ve veznedarhğ~ ~ehm~ _ Böyle düşünmeyiniz. Fredin yaptı
ve umumi k.~ptanlığa Ba.h? seçılmışlerdır. ğı re:.imler çok beğeniliyor. Daha doğru-
ıBu te~ekkul .. cfutbol, bısıkl:t ve avcıl:k, su bc-n çok beğeniyorum .. modern san'at 
ı:mak uzere uç koldan faalıyete geçmış- böyledir. yarının san'atı böyle olacak _ 

1 

tır. tır .. Hatta daha ileri gidebilirim, yarı -

G d k
. . nın ressarnlnrı insanları kaplurnbnğa şek 

1 

ayve e tOUln e ımı ıınac, kaplumbağaları rn şeklinde yapa -

Geyve (Hususi) - Bu yıl kazada 18 caklar. 
i köy~e 542. ekici, 203 .. hek~~r .. araziye tütün - Doğrusu kızım b~n bunlardan bir 

Bu büyük ve crevarnlı bir teaemmlbn ae .. 
babl olan bir Arızadır. lnaan mttnubı• 
olunca yavaş yavaş bir 38hlrJenme vaıd 
olur. Ba.ş atrısı, iştlha.sızlık, yemekler· 
den sonra sıkıntı ve ı\3&biyet hali hü • 
kümferma olur. Renk solar, dil paaııdır 
ve hastaların ndesleri kokar. BütilJl 
bWllardan maada apand.lalt haataıılJ.P• 
yol açar ve ayrıca evramı buur17e de • 
nlle ba.cıur haatah~ının meydana seııne· 
sine amll olur. Hele tansiyonu ytıuel 
olanlarda mtlnkabız olmak, detıtabJ1 e&
na.sında şlddetll cehd ve tazyik ?utye
tine girmek beyinde birdenbire bir da ~ 
marın çatlamasına sebebiyet verebilir. 
İnkıbaz ekseriyetle ka.ra.cl#erln vuııeeı... 
ni l~ılcile yapmamasind.an ileri ıeur. 
Kafi dere<:ede safra ifraz edllemez. sat· 
ranın mebzul miktarda ltrar:ı em'ayı ııa· 
rekete getirir, bıırsaklardakl m1troblat1 
öldürllr. Safra en güzel muzadı t..eattnnll 
dahllldlr. Bundan maada kalın banak • 
lnrdaki tembelllk te inkıbazın amuıerın· 
dendir .. Her ne şekilde olursa olsun ın· 
kıbazı bir an evvel giderme~e 9&lışmalı· 
dır. İnsanlar her gün bir defa, hatıl tıd 
defa detlhacet etı,nelldirler. AUl tal• 
dlrde çabuk çökerler. 

Viktor Puşe insanları ihtiyarlatan kY 
lın 'bars:ıklardır, der kl bunda hakikaten 
haklıdır. 

1 

ekmışlerdır. Mahsulun buyume ve kurut- ~ey anlamıyorum. Hanı başka birile ev-
mn voziyeti normaldir. Yeni tütOn mah- !enll"<:>yi arzu etseydin, derhal razı olur- Cevab 1stıyeıı okuyuculanmın post• 

· · 174 000 kil l " t hm" pulu yollamalar•l:i rica ederim. AUI u~· 1 

ı
:suli.ınim , o o aca0 1 a ın edil- duk. Fakat seni F rede vermeğe bir türlü dlrde istekleri mulı::t.beleslz talabllk. 
mektcdir. gönlüm razı olmuyor. Mübare.ğin elin - l. _,,,,,. 

t 



> 14 Birincitqrln 
SON POSTA~ - Bir Haftallk 

PROGRAM O 
---------=--- RADYO -----

13.30: p C~IARTesi H/10:1939 
13.35: AJ~Bram "le memleket saat ayarı Ankara Radyosu 1 Zeybek, 3 - Victor Radeglia: Rapsodi or -
Türk müzı~İ. ~aı1:ıt:?.rolojt haberleri. 15.50; DALGA UZUNLU;t.U _ yantaı, 4 - L. Mayeur: Saksofon Alto için 
Cevdet Kozan 

1 
... • Veclh:?, RuşPn Kam \.- konser Solo.su, 5 - Masserıet: Scenes Alsa-

1 - Leıni _ Rast, - ~kuytm: Meli!k Tokgöz'. 1648 m. 18'? Kes. 120 Kw. clenne.s: a) Dlmaru:he Matın, b) Au Cabaret, 
~nht.) 2 - Sa<ıi ş:;cı: <Sazuı gibi sinem T.A.Q. 19,'H m. ısws Kes. 20 Kw. C) Sous le.s Tllleııls, d) Dimanche Soir, 22: 
olen natnıecıe > 

3 
- cgah tarkı: <Ruhumda T..A.P. 31,79 m. H65 Kes. 20 Kw. Memleket saat ayarı, ajans haberler!, ziraat, 

nfık şarkı: t&rt3lz - Mustafa Nafiz _ Suzi _ esham - tahvilat, kambiyo _ nukud borsası 
Burhan _ Suzinll.k bu sabah.J 4 _ Neyzen mençe taksimi 5 _ Ded hn Ulat>, 22,20: Se.mest saat, 22,30 Müzik <caz-
2 - Okuyan· Ne şarkı: <Hayli demdir) edip çağlamak 'ıster> 

4 
eR- Şe K azpuselllt band - Pl.), 23,25/23,30 Yarınki pror:ram ve 

naz Peş · c.ını Rıza Ah • . _ _ • -:- uşen am - Ke- kapanı§. 
c;: l'i!V1. 2 - l\Jl b ıskan. 1 - Şeh I şarkı· <Kuçuksuda gördüm seni ı 6 _ De:ılz 
d:ıısarkı: !Yu~ld!kı-:Y - Hicaz şarkı: tDer ~u - Şehnazpıısellıı: şarkı· <Y~lun bula - P * 
lU arzet.rneğe o ıwutn yuceldl.) 4 - .. . .. - marn). 7 - Dede - Şehnaz;usellk Yürük se- . ERŞE.'\IBE 1/10/1939 
rı caz Şarkı: !Gi.llşenı .> .. 3 - Nedim - Hl - mal: <Bir dilberdir), 8 - Sedat Öztoorak - 12~0. Program ve memıeket ısaat ayarı, 
d:or.) 5 - Dede - H:. husnune kimler va - Şehnazpusellk saz semaısl, 2 ·-Oku an· Mü- 12,35. Aj~ns ve meteoroloji haberleri, 12,50: 

fda bir Yeşil caz şarkı: <Şu karşık! zeyyen Sena.r 1 Halk .. _ _ .Y • Türk müziği, l - Mahmud Karındaş ve 
sel Uciımhur Ban~aodtr.) 14.30: Müzik: (Riya- bir koltuğa s;ğar --;nı) ., turkSeusl~h: !tltkı ı kparpuz Sadi Yaver Ataman: Halk t.ürkülerl, 2 - Ça-

- Pauı sn - Şef· Ihsa K , • - "' a n ınar- lanla.r· Vecihe Fahir Fe R f"k F 
1 

te Wnchs· Leıı · n K'.inçer.J arcığar .şarkı: Cana gönül verdin ) 3 ı · ' e rsan, e ı crsan, s° lmezzo.) 2 - .O Muscadl:u; ıMarche- Karcığar türkü: <İkide türnam\ 4 ı • K -ı Okuyan: Mefharet Sıığnak, ı - Mahur peş-
- Ouateuı· O . S.rauı.,: Tralala (Vals) cığar türkü· <K~lk S'l. • • - '>ar - revi - Raut Yekta Bey, 2 - Rahmi Bey - Ma-

~e Lachatıme: u;,er~tır.e 0rientaıc. 4 - Aı- Müzik (küçUk orkest.raçın ş~~~~ldıı~\ w~,ı~· hur şarkı: (Esir ettin beni el dilpesendlm), 
erdi, Fantalsii! a 10~-e B:ı.dlnc. 5 - O l - Franz Leha,.· - - . ec ş m , 3 - Faik Bey - Ra.st şarkı: (.Jaleler saçsın)' 

ı5.3o: Müzik m.ı:::r ~Le Tronvere,. 15.lS ~ potpur.ı, 2 _ wııı;· E~~;:erg~tte o~~;~t~d_en 4o -::- Rakım - Huzzam .şarkı: (Aşkın bana bir 
ranı 18.0S· Me muzı~i - Pı > ıs· Pro nü 3 L i . • - erger. ' uz_ (Oozlerlmden gitmiyor), 6 - Mustafa Ça
ınet.eorolojİ ha.:1leket snnt aya~ı. ~jaILo; gv; Er~t Fische~·~nr: M:''lr balesi Sulti,_ 4 - gizli elem oldu), 5 - ...... - Gülizar şarkı: 
~z orkestrası) e:~erı. 18 25: Muzit (Radyo b - Beklen~ly::1 :~n:ı, ; .. f Tatu ~u~lerl, VU§ - Bayati şarkı: (Canım tezdir sabrede -
zaecıııe, Ruşen' R : Turk müziği. Çalanlar· ajans haberleri- zlra; t ahu , c - u arL"l mem), 7 - Saz semaisi, 13,30/14: Müzik (Ka
~· Mes.ud Cem~' Reşat Erer, Cevde~ KO-: sükfınetı, d _ Avd t 

2
;. 'M es ~ - tahvilat, nşık program - Pl.>, 18: Program, 18,05 Mem 

ın Us!i:nhlttın _ Ni~a~:~a:az eserleri. 1 - k~~~yo - nukut b~rs~ c~:ıt).e~t:o~t ::U:ı~ :~~!r~::,2~~~:!~~~0m;~o~~~~~1; 
rt Ce - Suz.ldıııi.rn semaısı. 2 - < uçuk orkestra - Yukarıdaki programın 19' K ' ' 
b mU - Suzidlllr ' ı>eşrevl. 3 - Tanbu- devamı) 22 35· M- lk zb d Pl .. . onuşma (Ziraat saati,, 19,15: Turk 
tıri Ceınu _ Ze a saz semaısı. 

4 
_ l'ım- 23,

30
. y' ' · uz <ca an - .), 23 .25' muzlğı (Fasıl heyeti), 20,15: Konuşma Cdok-

Mnuıırer İlkar ~~k h:ıvaa:ı. 2 - Okuya"!· . arınkl program ve kapanış. torun saati), 20,30: Türk müzlğl, Çalanlar: 
R~n - Ud tak.s ~nl §:U-kılar.) ı _ Cevdet * Vecloo, Fahlre Fer~n, Refik Fersan, 1 -
~~· !Yavru güı tın~ 2 - Lemi _ Nikriz şar- SALI ll/10 '}q39 Okuyan: Semahat Ozdenses, ı - Bayatıra-

ya: Neva ş:ırk .Y na~ıaı.) 3 - Şem.-ıettın 12,30: Program, ve memleket saat ayarı ban peşrevi, 2 - Leml - Bayatiraban şarkı: 
:- Izınırıı Hay~· IR~ sinem ateşe yansın.> 12_:35: Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50; (Bakıısız hüsnün güvenme anına), 3 - Refik 
g(ıgüzeı Sllhlle.) S - _Huzırun şarkı: <Her gün Türk müziği, Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ko - Fersan - Hicaz şarkı.: (Geçti rüya gibı), 
sc h şa~_kı· !EUt) 

6 
. S~ettln Kaynak _ Se- zan, Ruşen Kam, 1 _ Okuyan: Muzaffer İl- 4 - Şemsettin Zlya - Hicaz Şarkı: coıaıı ben 

Yni turkıi: cc - J.zmırıı Hayrl - Hü- kar, l - Vaslll'nln KürdUlhicazkfı.r peşrevi sana bende), 5 - Refik Fersan - Tanbur 
~: - Hu evnı :~;. kız) 7 _ Yesari A _ 2 - Lemi - Kürdlllhlcazkiir çarkı: (GÜi glui ta~i~I, 6 - Mustafa Na!lz - Hıizzam şo.rkı: 
ıiğı &eınaısı 20: Ro ı: <Sarı zambalt.) 8 - dolaşırsın), 3 - Selüha.ttln Pınar - Kürdili (Gonlum nice bir senden uzak günleri .say -
turk !Karı.şık Proo~:uşma. 20 15: Türk mü - hicazkl\r şarkı: (Nereden sevdim o zalim ka- sını, 2 - Okuyan: Melek Tokgöz, 1 - Rahmi 
Fer Uler. Çı:ılanJı.:. tn - Muhtelif şarkı ve dını), 4 - Cevdet Kozan - TM tnkslslml, 5 - Bey - Hlsa.rpusellk şarkı: !Bir nevclvansın>. 
Yensan. Cevdet Ç:ı ·,Fahire Fe.rsan, Rf'fık Rahmi Bey - Kürdllihlcazkft.r şarkı: csana ey 2 - Rahmi Bey - Hlsarpusellk şarkı: tDllde 
Bey Sennr, Me"hnr~~· Okuvanlar: Müzey _ canımın cq,nı efendim), 6 _ Le~H\ Hnnım _ artık kalmadı), 3 - Sel. Pınar - Karcığar 
Ası - lilcaz şa k. Sı:ı~nak. ı _ Şe'lltl Kürdllihlct'zktır şarkı: <Çeşmanını göster şarkı: (Kalb.lml ayağına. atsam), 4 - Osman 

(i
m Bey _ li r 1• <Flra"kınıa zaıım \ 

2 
de), 7 - Kurdlllhicazkli.r su semaisi 2 Nihad - Kurdlli şaı~ı: <Kaç yıl yüreğin\), 

6 za ) 3 caz ~arkı· · - Ok . ' - 21 15 · M ik ('K ük k tr · b stnı.ı - Fahire Fe- . IHrr zahmı cl~er- uyan. Melek Tokgöz, 1 - Nevres - Muhay. , . uz uç or es a - Şef. Neci 
...,., . 4 - Leını .san - Remcn"e tak yer şarkı: <Gun kavuştu) 2 Refik Fersan Aşkın, 1 - Montı: Çard~, 2 - Rachmanl-
bu?J(lll) - H c·v " - M h ' - - · Se d 3 Er t · Yalnız it • .şa.rtn· •&!vf'rim her a ur şarkı: (Kirpiğine -;ürme çek> 3 _ now. rena , - ns Arno Naundorf. 
~ak Müstezat: n~:~~;e retakatllc. 5 _ lTıı- Udi İbrahim _ Şehnaz şarltı: Süzüİdukçe Arzu <vals), 4 - Robert J.euschncr: Mnzur
ııai'k U~k şarkı. '~vle bu şeb.) G _ Ar~a- gfizel gôzlerln), 13,30/ 14: Müzik (karı.~ı:.C ka <Fantezi), 5 - Fra.nz Abt: Ormanlarda, 
:ki turkutj\ _ <s vlıo dama vakın gel 1 ., _ .saat ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, ve Ninni, 6 - Keler Bela: Kelebek Avı <Ba
na Bey - Uş.ş:ık Şarkı Ytn güneşe) 8 -- Şev- program - Pl.), 18: Program, 18,05: Memleket Jet milziğl), 22: Memleket saat ayarı, ajans 
rapıı;ni Bey _ Suztnru/ Esiri zillfünüm. 9 _ 18,25: Müzik (dan.s müziği _ Pl.), 18,55 : Ko- haberleri, ziraat, esham - tahvll~~. kamb~o -
Çnltt lO nılk türkü ş.arkı· 'Bir sihri tn _ nuşma <Halk iktısad saatn, 19,ıo: Tiirk mü- ı nukud borsası mat>, 22,20: M4Zik tkuçuk 
N an.) 21: Mfiı:lk 'fit: <Benliyi aldım kn- zlği, Çalanlar: Veclhe Ruşen Kan cevctet orkestra - yukandakl programın devamı), 
J.e~lb Aşkın) 

1 
_ ~~ur,u~ cı~kestra _ Şer: Kozan, 1 _Okuyun: Radife Erten, 1' _ Rnh- 22,35: Müzik (cazband - Pl.ı, 23,25/23,30: Ya-

ler trauss: Ne~·eıı vaı.s orak. Humore..'lk. 2 ·- mı Bey - Bayati şarkı: (Gfü hazin sümbiil rınki program ve kapanış. 
Sc~aısı . ı 3 '3ecc• .. o~erPtinden · <Buse _ per!J;an>. 2 - Refik Fersan _ Hicaz şarkı: * 
Yana tt: Süvarı val'>t. i, _ ~turno 4 - Hans <Göğsümden kaçıp gittin), 3 _ ..... Hlcazkflr CUMA 20/ 10/ 193!1 
F'ra • n benim rüyala'"ım:anz Sadelt: Vi _ şarkı: (Bana hcmdem eyleyen), 4 _ Sel. 12.30: Program, ve memleket saat Ayan. 
at nz Lehar: Ch:a~ n k; ~ sehrlsln. 6 -· Pınar _ Huzzam şarkı: (Beviyordum onu ru- ı 1~35: A~ans ve meteoroloji hab:rıerl. 12.50: 

1 
rdhaberler1. 22.ı 5 : K~n~ 22. Ajans ve zira- humda kanarken), 5 _ isb2t varan _ llüz-1 Türk muzlğl CPl.) 13.30 - H: Muzlk (Kan _ 

23 
e.) 22 45: Müzik CCa şma 1Ec~bl dil _ zam şarkı: (Kaç yıl .seni ben yaraları, 2 _ şrk program - Pl.) 18: Program. 18.05: Mem 

30: Yarınki .Progra zband - Pl.) 23.25 _ Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan, 1 _Arif Bey. lekct saat ayar~: ajans ve meteoroloji ha -
m ve ltapanq Suzinak şarkı: (Bir dllkl esiri,. gıım olur), berl~ri 18.25: Türk müziği <Fasıl hey'etl.) * 2 - Arif Bey _ Kürdlllhicazk~ şarkı: <Dü _ 19.10: Konuşma (Haft.nlık spor servisi.) 

12 30
, PAZAR 15ılO/l919 şer mı şanına), 3 _Asaf B!?y _ Kürdlllhlcaz-ı 19.25: Türk müziği: Çalanla~: Kemal Niyazi 

12 3 
' • Program v ktır şarkı: (Bazan dalanın 0 güzel çehreye> Seyhun, Cevdet Çağla, Şerif Içll, Hasan Gür, 

• S· AJ • e memlek"t ' ı Ok · M- Se ı s ı· Tur · ans ve met.eoroı ~ saat ayarı, 4 - Suphl Ziya - Kürdlllhlcazkür ş:ırkı: (Bir ı - uyan. u?ıeyyen nar. - a a -

A 
k ınuztğl: Ruın h 0H haberleri 12 50 . gamlı hazan) 5 _ KürdllWcazknr Sirto 1 hattın Pınra - Rast şarkı: (Yalnız benim 

nkar e allnd ' • · ' ' ld a rıı.<tyosu kti e Yenı şarkılar 19,50: Konuşma (Omınnlarımızı tanıyalım ve ol.) 2 - Arif Bey - Mııhur şarkı: (Senin dur 
zı:~R:<ten: Mes'ud ~~~e.s ve saz he;~~: koruyalun), 20,05: Türk müzlği: Klüslk ~ak derdlnak eyler benl.l 3 '- Halk türkü -
Jos S uçük orkestra - Şer.' 13,30 '14,30: Mü - program, Ankara radyosu kiime, ses ve saz sü - CA ~d_ı.mem haydi senlf' kaçalım'> 4 -
J>a • a traUSs: Kadın Kalbi Necib Aşkın\. 1 - heyeti. İdare eden: Mes'ud Cemil, 21: Kon - ı Halk türkusu: <Meşeli Meşeli.) 2 -::- Okuyan: 
P rç , 2 - Ni~m"nn· ç operetınden bir ser takdimi· Halil Bedii Yönetken 2115· Mefharet Sağnak: 1 - ......... - Huseyni şar-

uccini · M "" · :ı rlsto . ' ' . k cr.,,kt1m 11 l rl 2 H". y1 :ıh Ror3ak~ . ndam Butt.erny 'l Cdans>, 3 - Muzik (RadYo orkestrası _ Şef: Hasan Ferid ·ı: ~- e m gay .) - use n F -
nub Çi :·Hint Ş<ırkısı 

5 
<Fantezı), 4 _

1

Alnar), ı _ Johıı.nn strauss: ıı.Çlğnn Baron•ıri - Huseynl şarkı: (Vaslınla cana.) 3 -
ka~:hnlıç b~eri tvaısı, 

6
' _ - J. Strauss: Ce _ operetinin uvertiırü, 2 _ ~otow: e:Marta• o- Halk türküsü - (Esmerim kıyma bana.) 3 -

Pr adanı 0"" Franz Lehar· Üç P<"ra.sınm uvertürü 3 - Auber· ıPortıçenin Okuyan: Sadi H~: ı - Lemi - Hicaz şar-
<>graın 18 05 11\;retındC' . ' . d ta.Itri h t) 2 U". F h 

've ıneted · : Mc:n\eket ~ Potpuri, 18: Dilsiz Kızı. uvertürü, 4 _ Josef strauss: kı: <Var mı ır re nce . - •• ı a -
caz ork rokıJI hab tbrı l~ saa~ ayarı, ajans «Köy Kırlangıçları. (Vals), 5 - Offenbach: 1 r1 - Hicaz şarkı: (Bahar olsa çemenz:ır ol -
tnl ııı. estrası), 19· ç ' .25: Müzik lrndyo 9 0rfeo Cehennemdeıı 22· Memleket saat a- sa.) 3 - Sel. Pınar - Hicaz şarkı: <Hnsta 

ız .,ı · Çal ocut sa •• . . 1 ki rı• Şeh kanı C anıa.r: Vecihe R aw, 19,30 'l'ürk yarı, ajans haberleri. ziraat, esham - tahvllft.t, kalbimde açılmış.) 4 - Ze A ' - .naz 
za Ah evdet Koz:ın, 1 -· ~ad Erer, Ruşen kambiyo - nukud borsası (fiat'. 22,20 Serbest şarkı: <~nl ateşlere yakan) 20.10: Temsil: 
2 Ar~~an, ı _ Nıhav~n~uyan: Necmi Rı- saat, 22,30: Müzik (caiband _ Pl.ı, 23,251 21.10: Müzik (RadYo orkest.rac:ı - Şef: Ferit 
fernı Bey - Nıhave i kebi: peşrevi, 23,30: Yarnki program ve kapanış. Alnar.) 1 - Franck: cSenfonh <Re nılnörJ 

Sayfa 11 

SATIŞ i LANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Hüseyin Funt ve Mahmud Em!n ve Mehmed Celdl tarafından Vakıf ParnJar 1dnresln· 
d~n 22487 ikraz No. sik borç alınan paraya mukabil 3/4 hl&sesl birinci derecede lpotok 
gösterllmlş olup borcun ödenmemesinden dolayı !§bu ipotekli 3/4 hlssenJ::ı satıl __ . . . m~u 

..... ıı.r verilen ve tamamına yemınl: uç ehli vukuf tarafından (7296) Jlra kı~ct t kdl . 
edilmiş olan Boğaziçinde Çengelköyündc eski Yenimahalle. yeni Bostan Yenlmahall~ ~:. 
k.ağındn eski 1, yeni 2, 4, 7 No. ıı bir tarafı müteveffa Feyzullah Paşa veresesi konali 
ve bir tarntı Yenlmahalle caddesi ve bir tarafı Mezarlık sokağı ve 1ki tarafı Yenlına • 
halle caddesi ve Mezarlık soknğına çıkan yol ile çevrili iki ahşab evin evsaf v;: mesa
hası aşağıda yazılıdır: 

Oayrlmenkuller bir b:ıhçe dahilinde iki ev olup sol taraf hududu üzerlııdeld binanın 
evsafı: 

Zemin kat : Beş ba.samakh dar taş merdivenle çıkılır camekanlı kapıdan glrlldikte 
zemini kareslman döşeli bir t.P~lık üzerinde Bostan sokağına açılır 2 No. ıı ve iki ka • 
natlı ıbüyük bir kapı ile zemini çimento doşell bir oda ve gene zemini çlmento döşC'lı ve 
adi ocaklı duvarları kagir bir mutlak, aynl tıı.şlık iınerlnde bir kapı ile aynlmış zemlnl 
muşamba döşeli içinde Hl.bavosu, ve buradan bir bölme ile ayrılmış ter.ınoslfonlu bir 
banyosu ve aynca lavabosu 1lnn bir banyo mahalli vardır. 

Asma kat : Merdiven ortasında bir odadır. 
Birinci kat : Ufak bir .sofa üze!"lnde üç oda mevcud olup yan taraftaki odaların b! • 

rlnden zemini çimento döşelı ve zemln kattaki mutfak üzerinde bir tnrasa, balkon blr 
kiler ve bir he.lfl vardır. Bütün zemini muşamba döşelidir. ' 

Umumi evsafı : Binanın alt kısmı kalın kliglr olup, üst kısmı ahşaptır. B.lnanın en fıs· 
tündeki çatı arası alçak tavanı!, zemini tahta döşell, kısmı bir oda hallndedlr. Binada. 
elektrik, su ve havagazl tesisatı vardır. 

Büyük evin vaziyeti hazırası : İki taraflı mermer basamaklı ve demir korkuluklu 
merdivenle zemini mermer döşeli bir sahanlıktan ve çift kanatlı ahşab kapıdan glrlllnce: 

Birinci kat : Zemini merme!" döşeli t k bir taşlık üzerinde karşılıklı nlt.ı oda, blr 
heıt\ ve merdiven altından zemin kata .ll!r merdiven v-e arka taraftaki bahçeye çıkılır 
bir kapı ve diğer merdiven alr.ındn bir kiler vardır. 

İkinci kat : Blrlncl kattan çl.tt merdivenle çıkıldıkça ufak bir sora üzerinde bir salon, 
karşılıklı altı oda, ve beladır. IklnrJ kattaki sora üzerinde bir kadem bıı.srunakla fnlllr. 
Ve arka kısımda zem1nl mermer dcşell bir soğukluk ve eski sistem bir bnnYoluk mB
halllnden geçUlr, gene zemini mermer döşeli tek kurnalı alaturka bir hamıım ve bari • 
cinde bahçede bir mutfak, odunluk ve kömürlük vardır. 

Çatı katı : Tavan arasına buradan dar bir merdivenle çıkılır. Büyük bir tavan arası 
sofası üzerinde arka tarafta yan yana 1kl oda ve yanlarında iki taraflı koridor ve çatı 
altı üzerinde 12 yük dolabı ırıevcuddur. 

Zemin kat : Bilyük bir kemer tavanlı ve zemini kınk malta döşeli b!r taşlık üzerin
de bir sırada üç oda ne blr merdiven altı ve bir de heladan ibarettir. 

Umumi enafı : Binanın hududu muntazam duvarla tahdld e<lllmlş ve bahçenin ön ta... 
ratı muntazam tarhlanmış olup içinde büyük üç fıstık, üç çam ve bir nalmlye ağacı ne 
1kl muntazam havuz ve cenheden bahçeye girilir kapı ürerlnde blr bahçıvan veya ka
pıcı oda.sı ve muhtellfülclns mey\•a ağaçlan olduğu glbl sarnıcı ve kuyusn da mevcud• 
dur. Bahçeye nazır ve binanın zemin katının sol t.nrafındakl sarnıç önündı> antika mer
mer ve etrafı somaki çerçeveli v~ önü gene mermer yalaklı bir çeşmesi mevcud olduğu 
gibi bahçe tarafında güzel bir kameriyesl de vardır. 

l\tesaJhası : Tamamı 26-03.5 metre murabbaı olup bundan 106,5 metre murabbaı üze
rine ufak bina, yanı selamlık ve 235 metre murabbaı üzerine de büyük bina, yani ha -
rcmllk inµ edilmiş. bakiye.ı;i bahçedir. 
Yukarıda hudud, ev~ar ve m<'cıah:ısı yazılı gayrimenkulün 3/ 4 hissesi açık ar~tırrnaya 

konmuş olup 22111/939 tarıhlne rnstııynn Çarşamba günü saat 14 den lG ya kadar 
Üsküdarda İhsanlyedekl dalr,.mizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 ~ni bulduğu takdirde gavrlmenkul en çok nttırnnın üzerine 
ihale edilecek, ask! takdirde en son arttıramn taahhfıdü baki kalmak üwrc arttırma on 
bes gün müddetle temdld e~l'erek 7112/ 939 tarihine rastııyan Perşembe günü saat 11 
den 16 ya kadar gene dairem'rde !kine! nçık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttır • 
mada dn arttırma bedeli muhammen lcıvmetin % 75 şlnl bulmazsa borç 2280 No. lı kn,:.. 

:nun hükümlerine göre beş mi.is:ı.vl taksltte ödenmek üzere tecil edilerek sat.19 geri bı. 
rakılacaktır. Satış peşindir. Tallblerln arttırmaya glrm~zden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 nlsbetlnde pey akçesi vermeleri veya mlllt bir bankanın teminat mektubunu ib
raz elmeiert lazımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunnn k1mse derhal veya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı f 0 .-holunarnk kendisinden evvel en yüksek tekllfte bulunan 
kimse arzetmlş oldu~u bed"lle alm~~n raz.ı olursa ona, razı olmaz veya bulunma.zsaı 
hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale e<!lllr. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen ~ünler 1çin cı:. 5 den hesab olunacak faiz ve dl~er zararlar ay. 
rıea hükme hacet kalmaksı~m memurlyetımlıce alıcıdan tahsil olunur. 

Blrtkmls vergllerle. beledlPYP. aid tenvlrfye. tanzlrtye ve tellrıllye resimleri ve vakıtl 
tcarec;I .s:ıtış bedelinden tenzU edlUr. 20 l':enellk taviz bedeli müşteriye alfüHr. 

2004. No. lı 1cra ve lflA.s kanununun 126 ncı madde.sinin 4 üncü fıkTasında bu gayri • 
menkul üzerinde lpotekll alacııkhlar ile diğer aH\kadaranın ve irtifak hakkı sahlblerlnln 
hnklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan lddialanm bu UAnın neşri tarihinden 
lt1baren yirmi gün içinde ~vrnkı mtisbltclertle blldlrmelerl, icab eder. Aksi hnlde haklan 
tapu .skili ile sabit olmadıkc!l .satış beörllnln paylaşmasından hariç kalacııkları, ve dahıı. 
fazı malfım1lt almk ıstıyenıerln 23/10/939 tarihinden itibaren herkesin cörrbllmesl için 
açık bulundunılaca.k olan arttırrnn şartnnmeslle 938/6735 No. lı dosyasına mürac:ınf>. 
ları nrm olunur. (8408) 

Devlet dewir o11an ve limanları isletmesi umum id~resi ilanları 
Muhammen beden 1200 Ura olan 2 aded otomatik ş:ılter ternb:ıtı ile beraber elektrik 

motörlü santrfilj tulumba 26110/ .939 Perşembe günu saat 05) on beşte Haydarpaşada 
Gar binası dahlllndek1 komisyon tarafından kapalı zarf usulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesika
larla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Rel.sll· 

ğine vermeleri IAzıiiıdır. 
Bu işe ald şartnaırıeler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8016) ısa ~e), 3 'Rah:tı nt şarkı: (Şarab iç f,'ül 2 - Tschalkowsky: cCaoorlecio İtallen1>. 

ha' çarına ba.~ıan~İı/ Bey - Nihavent sarkı· * 22· Memleket .ı::aat i\.y~n. ajans hab~·:rrl, 
S vent şarkı: (A !rı • 1- Reşad Erer -- Ni: ÇARŞAMBA 1811011939 zira:ıt, esnıım, tahvilat, kaTI"blvo - mıku!o M 'b f G } K l .. J b 
13 .. - Reşad Erer -ş K~la ben ey nııvcivan) 12,30: Program ve memlP!:et saat ayarı, borsası Cflat.) 22.20: Müzik rr:azband - pl.) Gümrük j u a aza ene omutan ıgı stan ul 
dı:n- Nihavent Urk~:nnn taksimi, 6 _Arif 12~35: Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50: 23.25 _ 23.30: Yarınki program ve kapanış. Levazım Atrir" ig" j Satınalma Komisyonundan : 
" bn>. 7 _ Arif 

8
· (Çözülme Zülfüne Türk müziği (Pl.l, 13,30/H: :Miiztk (Kiıçük + 

endi kebir saz ,,. ey - Nihavent 
3 

ey orkestrn - Şef: Necib Aşkın>, ı - Suppe: 1 _ Ford kamy:metleı i için satın alınacak 62 kalem yedek :;>arçnnın 16/10/939 Pa. ... 
~Söyle nedir haiıJırnaısı. 2 - Okuyan· : rkı: Hatif süvari alayı komik operasının uvertü- CUMARTESi ıl/lOl1939 zartesl günü saat 10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

at Özdenses 
1 

t!l.rım benim) 
8 

· ema-

1
rü. 2 - Fram Lehnr· Çocuk Prens operetin- 13.30: Program, ve memleket saat t\yan. 2 _Tasarlanmış tutan 1920 Ura ve ilk teminatı da 144 liradır. Parça listesi kom1a .. 

<Zaman olur 'kil - Lemı - lI"-~ 
1
- Nihn. den potpuri 3 _ Chopin. Noktu-rno No :,ı 13.35: Ajans ve metebroloH haberleri. 13.50: co li , 2 L ''"kYll şarkı· • · • · • _ yondadır. Oörulebll!r. 

F.viçc !~l g_b7Jerle b:ı~ emı - llfiseynt şartı; 14 - Vittorlo Olullanl: Yalnız Sana <Sere - Türk müzl~I: Ç:ılanlaOrkuy: Vecl.heM. R~ş;n çKa~m, 3 _ isteklilerin k:ınunt vesikaları ve ilk teminat makbuzlarli-e Galata Rıhtım cacı .. 
4 urku: <Yuıı- asını bU), 3 _ nad), 18: Program, 18,05: Memleket saat a- Cevdet Kozan. 1 - an. usa a aı; - desi veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (7902) 

O~nn:~~ l~kç~~~b~u1·······y~~ajnnsft~~ro~iha~rl~.18~: ~~ ı -~~~u~2-~kım-U~ak~~~~============d~~~~====~=======~• 
CeldJettın Paşa ret .. Sa~naıt, 1 - ~n·h~ - Türk müziği, Çalanlar: Fahire Fersan, Refik şarkı: <Silemem bir gün.) 3 - Faiz Kapan- ( ) ( 
2 - Arif Bey - K~uzuım Şarkı: Kereme l~d 1 Fersan, Cevdet Çağla, Vecihe, 1 - Okuyan: cı - Uşşak şarkı: (Haynll çı~mıyor.l 2 - o- yeni neşrh·at - TiYATROLAR ) 
feganı n:ılem~) 

3 
rdIU hlcazicrtr şarkr c~ >, Sadi Ho.~. ı _ Ra.st peşrevi. 2 _ Arıf Bey_ kuvan: Mefharet Salmak. 1 - LAtıf ağa - ~-------------

CGeZ<:tım yü-"-d.U - Lt'ml - Muhavue · :ııs 1 Rast şarkı· (Fitneler ..rn.1eml.şl 3 _ Şiılrrü Mahur şnrkı: IDÜ!ltüm y1'1e bir şuhu sitem- çıtır - Ankarada çıkan bu edebiyat ve 
'l'"' ı u ml 20 3 "' r şarkı· · r.•.. • -urk rnli"'li~I CFıısıı' h O: Konuımı:ı, 

2045
: Arif Bey - Rnst şarkı: <Nlhar.sm dldeden), klıra.) 2 - Tanbur1_ Cemil~ Mahur şarkı: .san'at mecmuasının 1!2 ncı sayısı intişar et-

<Dans mllzi~I _ pı ı 2~.~Pt!), 21.30: MUzlk Rast Şarkı: !Uyusam göğsün~ koysam,, 4 _ <Var iken zatında boyle hiisnn an.\ 3 - Mu ml.ştır. 
Yarı, ve afans ha.b~rl:;1 Memleket., saat a _ 5 .. - Re!lk Fersan _ Ma.hur ,arkı: «Diin yine sa Süreyya - Mahur şarkı: (Tacı hüsnün Kültür - izmlrde çıkarılmakta olan bu e-
t<'"'\1sl 22 2S· M. lk • 22.15: Ajnns gunümüz) 6 _ Kemal Emin Mnhur şarkı· hiikmeder.) 3 - Okuyan: Mıısta!a Çağlnr: debt, terbiyevt, sosyal derginin 84 üncü sa-
2., 3 • . uz ICaıba d l!J>Or (n..1 • - . U k ?-.f h k "• O: Yarınki pro ra • n - Pl ), 

23 251 
~~ gözüm sensiz), 7 - MahU!' saz semaisi, 1 - Sıdet n Kayna - • ıı ıı.yyer şıı.r ı: ~ı çıkmıştır. 

g '11 ve kapa'!lıı, ' 2 - Okuyan: Safiye Tokay, ı _ cevdeL Çnğ- <Batan gün kana benziyor.) ~ - Muhayyer Aramak - tzmır gençllğı tarafından çı • * la - Keman taksimi, 2 _ Bimerı Şen _ Beste- kürdi şarkı: (Etem şimdi ellP~ sözüne kan - karılan bu edebi mecmuanın 6 ncı sayısı in-
nigli.r şarkı: (Her zrunan ,:;erde havayı z(ilfü dı.l 3 - Muhayyer türkfı: (!rafa fincan tlRar etmiştir. 

PAZARTWi 16/1011939 
12,30: Program v 

12,35: Ajans e memleket saat ay"
"".,__ ve meteoroıo i h ... '· 
.ıurk müziği hl.), 13.30'J . :ıb:rıerl, 1250: 
Program - Pi.), ıs· Pr 14. Muzlk CKanşık 
saat ayarı, ajans v og~ın, 18,0S· Menıle,ı::et 
18,25: Mu7.tk (rad e m.teoroloJl haberler! 
n\lşına Yo, c.ız otk"strasıl ' 
<F <Tavukçuluk) 19 ıs·- ' 19: Ko-

asu heyeti) ' ' · Türk müıiğt 
llllizığt ' ıo,ı5 : Konuşma, 20 30· -
~ • Qalnnlar: Veclhe R • · Türk 
4-~' Cevdet Kozan 1 • Oekşad Erer, I!uşen 
.IJ""" ı • - uvan · M eş - ~hnaz :puseııt . . uzaffer 

hnaz Pusellk Pt!Fevt, 2 - Dede-
6ecıacı ö beste: <Bir devlet 1çln) 3 

ıtoı>rak - Şehnazpuseııt şartı:' \C; 

candan eser), 3 - İshale varan_ Bestenlgft.rı koydum.l 14 50: Mimk CRlyAsetıcümhur ban ;;::::::====:::=:============ 
şarkı: <Gönül sana QOktan bende). 4 _Udi dosu _ Şef· İhsan Künçer > l - J. Bouehel: Basri Üfler. 2l: Müzik <Kfıçük orkestra -
M h ttls h) 2 Le G şer: Necib Aşkın.> ı - MlchPll: Çardaş, No. 

e med _ Hüzzam şarkı: <Açmam açamam I La Voyante (Sco c · - cocq - ua- - 1 1 ö 3 
soyllyemem çünkü derinde), 3 -- Okuyan: tello: BouQuet de Va?.ses. 3 - J. S. B:ıch: 2.. 2 - Chopln: Nokturno, m m n r. -
Mu.stara Ça~lar, ı - Udi '\.hmed - Karcığar r Al Canon Double: <Bl Fngue . .ı - J. Ot - Knrl Blume: Göl kıyılarında. 4 - Salnt-Sa
şarkı: <Beni blgMe mi -;andınl, 2 - Leon fenbneh: La Grande DuchPsse de Gerolste - eruı: Akşam hülyası <Süit.) 5 - Yvain: Du
Hnncıyan - Karcığar türkü· (Bilmem ki safa 1'1 (fantezi.) 5 - cesar Franck: Marche des daklnnn operetinden potpurt. 

6 
- Walde -

neş'e bu omrün neresinde), 3 - Halk tür _ F""nncs Vlotorteux. 15.15-15.30: Müzik mans mar Glblsh: Çakır keyfim <Viyana şarkısı.> 
küsü: <sabahtan kalktım>, .ı - Halk türkü- müziği _ Pl.) 18: Program. 18.05: Memleket 7 - Peter Frels: Lejyoner asker <Vals.) 

22
: 

sU: (Demireller demir döver>. 19,25: Konuşma saat t\yarı. ajans haberleri, meteoroloji ha- Memleket saat lyarı. ajans haberleri, zlrnnt 
(dış politika hAdlselerl\, 19,40: Türk müziği berlerı. 18.25: Müzik (Radyo caz orkestrası.) haberleri. 22.15: Konuşma <Ecnebi dlllerde.> 
CFasıI heyeti), 20,20: Temsil, 20,50 Konuşma 19: TUrk milzlğt: Geçit kons:?rl - 12 okuyucu 22.45: Müzik ıcazband - Pl.l Amerikadakl 
CHattalrk posta tutusu), 21,10: Müzik tRi- sıra ue. 20: KonU41lla. 20.15: Türk müziği: radyo kiüplerlnln talebi ü'!erine bu klüpler 
yaaet.ıcümhur bandosu _ Şef: ihsan Küncer), 1 _ Halk türküleri: çaıanl!\r - Hakkı Der- azala.rına ithaf edllmı.,tlr.) 23.25 - 23.30: Ya-
l - M. Ali: Muhacir marşı, 2 - Saffet: Bale man, Eşref Kadri, Hasan Gilr, Hamdi Tokny, rınkl program fe ltapanlf. ' 

Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram 

ak.şam saat 20,30 da 
kısnımdaı 

Romeo • jij\yct 

İstiklal mı.idesi komedi kısmı 

Gündüz saat 14 de 

Kel Oğlan 
Gece saat 20,3:> da. 

İki kere iki 

Halk opereti Du akşam 9 da 

Zırdeliler 

Raşid Rıza ve S~dl Tek tıyntrQSU 

16 Blrlnciteşrln Pazartesi aqamı 

Üsküdar Halede 

Gaib aranıyor 



12 Sayfa SON POSTA 

Cihanın Seve Seve Yediöi Kalori Ve Vitamin 
Dolu TUrk FındıOını 

1 

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

Şirketi Hayriyeden : 
Gelecek Salı akşamından \tibaren Ramazana 

mahsus gece seferleri tarif esi iskelelerle vapurla
ra asılmıştır. 

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

ı - Teşkllt\t ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmenin 18110/939 Çarıamba aüılü 
ıaat 15 d~ kapalı -ı:.ırfın eksiltmesi yapılacaktır. 

z - Tahmini bedeli 8000 lira Ye ilk teminatı 600 liradır. 
3 - Şartnanıemle evsafı Ye nümunw komisyondadır, görülebll.r. 
4 - İsteklilerin bcll! Riln Te saatten bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun tari

fi veçhlle hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata Rıhtım caJdesl Vell Alemdar han-
daki komisyona vemıelerl. c78~8ı 

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

sınıfiar için yatılı ve yıtıını, kız ve erkek talebe kaydına dev~m olun
maktadır. 

2 - Jst~yenlere kayıt şartlarını bildiren taritnama aönderillr. 
Adreı: Şehzatleltafı Polis karakolu ar.<uı Telefon : 22684 

Urfa Gümrük muhafaza Taburu sahnalma 

Cinsi Milttarı 

kllo 

Odun 97~000 

Arpa 595200 

Komisyonundan : 
Tahmin % 7,5 
Mllen tıemına:tı 

Ura Lira 

Sur&tl 
lhale 

24450 1834 tapalı zarf 

17856 

İhalenin 
ılinü aaatt 

25/10/939 9.30 
Çartamba 

26/10/93{1 9,80 
Pertembe 

A. - Yukarıda yaıılı dokuz yüz yetmlt sekiz bin kilo odunla beş yüz dokun bet bin iti 
yüz kilo arpa Urfadıı gürnrlilt taburu kararglh binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 
-s - Ttı.llbler ihale sutınden bir saat evvel zarflarını komlayona vermlf buluna.calt -
lardır. 

C - şartnaıruıleri okumak 1.stJyenler A. fıkrasında 8Mü geçen blnadat.1 satınalma ko. 
mJsyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olar&k alabllJrler. 

D - İ.stekUler girmek istedikleri kalemin lilıa.aında gôsterlliın te.mlna.t altçe.ıtnl Urfa 
gümrük veznesine yatırıp vezne makbuı.u veya banka mektublle şartnamenin dördüncü 
maddesinde kendilerinden tatenUen vesikalarla birlikte ~le~klerdir. c8139o 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ...1 

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

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
lcabmda günde 3 kaıe alınabilir. --------

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmakta -
dır. Anadoludan ayni şeraitle sipariş 

kabul etmekteyiz. 
Mahmudpaşa Kürkçü han 

BEVKO 
içerisinde 

Telefon: 
21685 

Ya tak, yemek ve çalışma oda • 

laıi!e salon takımları velhasıl her 
nevi mobilyalar; BAK:ER (ES-

Kİ HAYDEN) mağazalarında teş

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak

tadır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiirltiye ,.,,_lcriı 

Galata - İstanbul - İz.mir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlü banka iıi * 
........................................................... _. 

İlan Tarifemiz 
Tet .sütun santJml ·························· 

•ahile 400 Jıqruı 
ıahil • 250 » 
sahi/.,. 200 » 

DirJiincü aahile 100 » 
iç ıtıhil•ler 60 >> 

Son ••hile 40 >> 
Muayyen bir mttddet zarhnda ta.a

laca mııcurda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenzılı\t!ı tarifemizden istifacte 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa Ulnlac için ayrı bir tarife derpif 
edllmifUr. 

Son po,,ta'nın tlcart llAnlarına alcl 
işler için ıu adrese müracaat edU
meUdir. 

tla11cı1.~ KollektU Şirketi 
Kahramanude Han 

Ankara caddflli 

······························································ 
Son Posta Mathaası 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

Birinciteşrin ı!,.--

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçala~ 

POHLIG 
Kömür, Maden, Tahta, Taş ve Toprak gibi 

bütün maddeler için 

·y iS Ti 
Büyük mıkyastaki nakliyat teaiaatlan için 

LiMAN TAHMil - TAHLiYE TESiSATI 
J, POHLIG AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN 

Türkiye için umumi Vekili : 

eşfiyat ve nşaa.t T. A. ş. 
Sodet 

Galata, Voyvoda Caddesi, Assikürasioni Generali Han, Kat 4 
l.ıtaabul Posta kutusu: 1321, Telgraf: Tanre - İstanbul 

Tel: 42501 

Nafıa Vekaletinden: ,. 
17/10/939 lia.lı günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde malzeme ınil • 

dürlütti odaaında toplanan malzeme ekBiltme komisyonunda cem'an c5950ı Ura muheJll' 
men bedelli Ht.ydarpaşıı.da teslim oaruıe 70 aded gün~likll mahruti yerli çadınn p.pal' 
zarf u.sullle elr:.slltmesl yapılacaktır. 

Ekalltme şartname..1 Te teferruatı bedel.siz olarak malzeme mtidürlüfünden a!ınabiJJJ' 
Muvakkat teınin-t c446.25ı liradır. 

İsteldllerin teklif nıektublarını muvakkat teminat ve •artnameslnde yazılı nat.kalatl' 
birlikte ayni ıün saat 10 a kadar makbuz m.ub.llllinde k9m1syona ~rmeleri lbmıdıt· 

c7887• d95b 

P. T. T. Umum Mildürlüğündenı 
1) İdare 1htıya.cı için on dokus kalemde kurşunlu kablo ;capalı zarfla eltslltme1e ft' 

karılmıştır. 
2) Muhammen bedel (90.000), muvakkat teminat (5750) lira olup ekslltmeal, '1/İklllol-

te•rin/939 Salı ıünü saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki ,.-
tınalma omlsyonunda yapılacaktır. · 

3) İstekliler, muvakkat teminat ınakbuı veya banka teminat mektublle kanuni vesaııs 
ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) şe kadar mezkur komlsyona verr' 
ceklerdlr. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. •r. T. Levazım Ayniyat şo-
besl Müdürlüklerhıden (450) kuruş mukabUinde verilecektir. (7505) 

1 lstanbul Belediyesi İlanları J 
Beşiktaşta Abba.sap çocuk bahç~inin ihata duvarı inşaatı ile tevslatına ald 141et 

kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 16 _ 10 - 939 Pazartesi günü aaat 15 et• 
Dalıni Encümende yapılacaktu. Muhammen bedeli 16672 lira 37 kuruş ve Uk teıntıı•tı 
1250 lira 43 kuruştur. Şartname 83 kurut mukabUlnde Fen İ.şlerJ Müdürlüğll ıtaıeırı10" 
den -alına.bilir. Tallblerin !ha.leden 8 gün evyeı Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ıal•" 
cak.ları fenni ehllyet Ye 39 yılına ald Ticaret Odası vesikaları ve llk teminat matb1" 
veya mektubları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını tbal' 
günü saat l4ı a. kadar İstanbul Beledlyesl Daimi Encümenine vermeleri. (Tlli~ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare Jtrtiyacı için ıoo,ooo aded talik halkası açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 3000 muvakkat teminat 225 lira olup elc.slltmesl 20ıairlııol" 
teşrln/939 Cuma günü saat llJ da Ankarada P. T. T. Umum Mildtirlillt binasındaki ""' 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle kanuni f#' 
slkalarmı hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara.da P. T. T. Levazım İstanbul P. T. T. Levazım Ayntyaı p-
beSl Müdlirlüklerlnden bedelsiz olarak verilecektir. c5244o c8389.D 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~-__..,,,,. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizce iki hasta nakledeıbllecek bir imdadı sıhhi otomobilinin paZflrlıkla , 

aıuımasınn lcarar verildiilnden otomobil acentalalrının tarih! 11A.ndan itibaren bir '1 
~rfın<ia teklif melttublannı JlJdlrne Belediyesine göndermeleri 111\n olunur. ,11296• 


