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PAZARTESİ 16 BİRİNCİTEŞRİN 1939 l'iatı a K\U'\4 

• 
ransız ve lngilizler garbde 
man taarr11z11n11 beklirorlar 

arasın_da faaliyet arttı, . taraflndan teuBil edttdJ 
F 1 

Tevkif edilenler arasında 3 
ransız ar ilerlediler general ve iki albay var .. 

Berıı·nde hnynk askeri hadı·seler beklenı·vor Mareşal ve GeneraHer, Hitlerin u Kavgam" eserini J yazdığı Lanzberg kalesinde hapsedildi'.er 

G Londra 15 (Röyter bildiriyor) - Bel-

r·····--······--··--·••w eneral Gamlen diyor ki ......... - ... ·-· · ~r~:':: ~:.!~n::!~~.ı:skl :.::.~ 
Ordumuz 310 k ·ı ı· d b . von Blomberg ile di~er yüksek rütbeli 5 t~l~:f}~ zapt t • 0 l Ometre geniş iğin e ir arazı Alman sübayı tevkif edilmişlerdir. Bun-e 111 b [ lar Bavyerada L~n'Zberg kalesinde mah-

h 
lŞ • ıı unugor, 1939 harbinin uzun bir sabır pus bulunmaktadırlar. \. b Anlatıldığına göre, Hitler Polonya ..... R ................ -.~~-.~-o/dug_"" u __ n __ u, akıldan çıkarmamalı... harbinhı ferdasında, 31 Ağustosta dev -

_ ___ letln umumt siyasetinde muzır tesir ve 

orkunç bir ~-;ki~e ·-..... ·-s·· ov_y ... -e--t"ı"_e_r.... ~~r:;!a~ev~:~~ı:;:;~ :~e~::!l.ann 
Mareşal Blomberg'den maada tevldf 

Ve f h b • edilenler General Pogrell, General Ni -. aggare ar ı Estonya ::; :::~.~·~g::~.O.blnky ve al· 

Frans
a
12 

rıf e_sinde migiz .? topraklarında \T:ı::k~~::u~~d1~~:: ~ıc;=~! ~z:~ 
_ rl inkişafatını kaydeden raporlara mut -

generalleri • " z . . . . tali olmaktadır. Nazi makamlarının id -

hareketi . . • . amanımızdakt bazı taarruz Londra, 15 (Royter bıldınyo!) - Tal- diasınca da mevkuflar bu suretle Hit -
lln'~ verilen malilınata aore, Rua - , ' . . 

erı intihar demektir ,, diyorlar ıcstonya anlaşmaaı mudbince, Sovyet or- ler in siyas~ ve askeri. akıdelenne karşı 
dul'U'l Estonya arazisine girmif ve bu - beslP.diklerı kanaatlerın yanlış olduğu ·ı 
gün Palmisky'ye vasıl olmuşlardır. Şiın· nu Anlamaktadırlar. . 

(l>M&JIU 8 lnul aaytıtda) Hftler, 1923 te hapsedildiği ayni kale-

:t :t de meşhur cKavgam> isimli eserini kale-! 
ngilf z • ta,ly aD me almıştı. Mareşal Blombcrg'in son bir resmi 

mö.nasebatında 
yeni devre 

Londra 15 (A.A.) - Diplomasi meha· 
fllinde İtalyanın yeni sefiri Bastianini
nin Londraya muvasalatırun İngiltere ile 
halya arasındaki münasebetlerde yeni bir 
devre açmakta olduğu mütaleası serde -
dilrnektedir. (Devamı 8 inci sayfada.) 

Benzinin 
istihlak nisbeti 

azaltılacak 

Finlindiya, Estonya 
ve Litvanya arasında 

seyrüsefer durdu 
Finlandiya vapurları hastane gemileri haline ifrağ 

edildi, 250 bin kişi silah altında 

Haher alaığınııza göre memleketimize Sovytt .. Finlandiya müzakerelerine Çarşamba günü 
hariçten gelen maddelerden benzinin 
yurd içindeki istihlak nisbetini azaıı - tekrar başlanacak, Finlandigtı Hariciye Nazırı nikbin 

C mak maksadile hükQmet bazı ~dbirler R~ma 15 (Husu.si} _ Finlô.ndiyadla, j 
Londra 

15 
epheye aeukedtZQn ıümak tasavvurundadır. Bu cumleden . ' 50 b" kişiden fazla silAh 

J'ranmı tebıor. (lnliUSUJd) _ So.n F'ranırız bidktetU askerleri olmak üzere demiryolu bulunan şehir ve halıhdaurbd~ 2 k~dır Finlandiya. Es _ 
Jıııd.a Fr '6 e gör w· n8'redilen 1ın Alman . . (Deva.mı 8 inci sayfada) 'altın a u unrna · ı.r anaız kettt ke l.Sieınberg c.tva 

1 
an eaırlerinden ıcab eden mı· tonya ve Litvanya arasında bahri seyrO-

,.;e.rnelerde ?llakaud olları Ytıptıkları i : t~atın elde ed1leceğtni beyan etmek - Almanlar yanlışlıkla sefer durmuştur. Finlandiya gemileri, 
.& ,_~lardir. Bu ~ olan hedefl in ler. hastane vapurları haline 'ifrağ olunmak-
·~n askariertnı ~ekAt esnasında e~a e General Gamelinin beyanah 1 • tadır. 

Di~ r taraftan a:r ~hnıtıardır zı Parla 15 (Hu.suat) - Harb vaziyeti kendi tayyare erinı • Moskovadan dönen Finla~diy.~ delege-
erı Jnütebass' hakkında beyanatta bulunan Fransız or- si yarm sabah (bugün) Helsınkı ye vara-

A l 
~1ar_ a- . <Dnamı ı IJıet sayfada) dUşürdUler <:ak, icab eden talimatı aldıkt~~ sonrll 

l 
.... " " .. """ -• Çarsıımba günü Moskovaya donecektlr. man Q d e l d Berlin 15 (A.A.) _Yolunu kaybeden FinlAndiy~ hari.ciye !'azırı verdiği bir r ın en ız ·r e bir Alman tayyareclsi Cumartesi gilnü beyanatta nıkbtnlığinl ıwar etmiş, ve· 

~ Berlin barajı arazisi Üzerinden uçmuş - Finlftr.diyanın pek yakında Sovyet Rus-

a l • tur. Hava çok bulutlu olduğundan tay - ya ilf' 1;>1r anlaş.maya varacağını. umdu -1 a l r netl . tt (l>eYamı • inci sayfada) ğunu söylemiştir. . ~ er ı ar ı ......................................................... --. Ültimatom mahiyetinde değil 
ll6~t F DÜNKÜ MAÇLAR Helsinki 15 (A.A.) - Sovyetlerin ilt!-
Alfll ransız ve b · 1 . . rı 5ilrmüş oldukları metaııbatta pek o 

anıar de . •r ngıhz gemisi daha batırıldı . F . kader acul davranmamış oldukları ve bu 
nızaıtt yeri d , Beşıktaş enerbahçeyı metallbatın kat'iyen bir ültimatom ma-

t0ndra 1 ne estroyer kullanıyorlar hiyetinde olmadığı mütaleası serdedil -

~ler ao 5. (Royter bildiriyor) . . dun 4 • 3 yendı" mektedir. .. e! l..ouıaı n &ünlerde La -:--- Al- ı ışıanne gemisi, batırılmadan evvel bi . Paasovikl'nin birkaç gün sonra Mos - Ç,arşam.ba gunü. l''ınldııdiya delegel iZ. 
~1rnı.ı110~ne i.c.ııninde üç u~e Bntag~e~Alrnan,.J,thtclbahirl tarafından durdurul~ G l t d İ S kovaya döneceği ve yeni müzakerelerin görilşecek olan Molotof 
la!\ crı ttr ır. Sağ kalanla ıı~ .gemısi ~U-~;t$ızaltısının istediği kömürü a a asar ay a • pora bir itil!fa müncer olacağı ümld edilmek- .. .. 

Uıne ~k!ıından kurta 1 r ngılıi ge - ~nıekt4...i5t· f ettiği için bombalan- 1 2 mağlub oldu tedir. turlu şartı reddetmeğe karar v~ oJ... 
ttlinışlardır rk mı~ v~ ngifü ştırp-·~ · • Gaz.eteler, FinlA."'ıdiymu:n memleketin duğunu tebarüz ettirmektedirler. 

. · un ar n Lou ~ ~ "'* ( ~va.mı 8 inci ıayfada) (Yazısı 7 net sayfada) feref ve tamamtyetini fhW edecek her (Dennıı 3 ihıcli 11a1tıada) 

- ::!,. • . .. . 



2 Sayfa 

Her gün 
Jeopolitilc ve siyaset 

Yaıan: Muhittin Blrren ___ , 

SON POSTA 

Resimli Jllakale: 

Bazı ailelerde çocuk sebebli sebebsiz mütemadiyen tek
dir edili:-, mütemadiyen tecziye edilir, azarlanmadığı daki
ka yoktur. Böyle hııreket eden aile çocuğuna iyi bir terbiye 
verdiği zannındadu, halbuki en büyük fenalığı yapmak
tadır. 

s Çekinilecek hareketler .. -== = 

ÇocuktR tedricen inkişaf ettirilmesine çalışılacak b~lıca 
hassa ckendı kendine güvenmek. hassasıdır, vazifemiz bu 
hassayı artırmak iı;in çocuğa kolay İ§ vermek, yapınca mü
kfl.fatlandırmcı.k, h'1tasını nefis izzetini kırmadan tashih et-
mektir. 

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA! 
Bir dostumuz .söyledi: 
_Akşam saat 8 de Harbiye tramvayından inerek Vali ko

nağı caddesine 1apıyordum, beş on metre farkla önümden 
bir kamyon gidiyor, içi toprak ve amele dolu. Şoför birden -
bire direksyonu kırmış olacak ki önUmden giden otomobili 
bir sanıye içinde yaya ksldırımın il>zerinde gördüm, fakat 
durmadı, yürümiye devnm etti, gözden kayboldu, arkasından 
gittim. Kamyonun .saphğı yer Çocuk bahçesi yapılacak yer
dir. Ve gecenin sekizi oJmasına rağmen orada daha dört 
kamyonla birçok amele vardır. Toprak getiriliyor, dökülü -
yor, projektörqn ışığı altında tanzim ediliyor. Birisine sor -
dum: 

- Mümkürı olduğu kadar süratle bitirmek için geceleri 
de çalışıyoruz, cevabını verdi. 

İstanbulcla belediyenin gece de çalıştığını ilk defa olarak 
görüyordwn. Hoşuma gitti, hatıra defterime bir tarih olarak 
kaydedeceğim. 

Çocuk bahçesinden çıktım, gene vali konağı caddesini ta
kib ediyorum, Bu c·adde üzerinde, bu caddeyi amuden kesen 
diğer bir cadde vardır ki, adına Emlak sokağı derler. Hemen 
hemen Vali konağının tam karşısına isabet eder. Yeni yapıl
mış apartımanlarla doludur. Oraya sapıyorum, bir dostumu 
ziyarete gideceğim, fakat sen misin sokağa sapan, yağmur 
yenj yağmış, bir Arnavud kaldırımından dahi mahrum olan 
bu Vail konağının tam karşısındaki sokak bir çamur der -
yasıdır. Bir taraftan Vali konağı, bir taraftan Çocuk bahçesi, 
bir taraftan dn orta çağdan kalma, nihayet küçük bir mas -
rafla yapılabilecek küçük bir sokak ... 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 

Birincitcşrin 16 

Sözün kısası 
-····-

Ramazan fıkraları 
I!. Ekrem Talu 

ı: çlerinde ne güzelleri vardır! D~ 
lermizin ince nüktedanlığına ~li 

mune olan bu fıkraları hatıra getirdi1'çf 
kendi kendime gülerim. 

Önce mesela şu fıkra: rn~
Adamcağız arüe günü arkasındn .. ) ilJl

lü bir hamal ile eve gelir. Kapının on 
de kendisini karşılayan oğlu, yıgın yıgıO 
erzak1 görüp: tli 

- Şu mübarek Ramazan ne berelce 
aydır! deyince. herif: ıW 

- Sen onun bereketli olup olmadığ ı 
şu duvardan giden mücevherli kılıca sat 
cevabını verir. 

* Bir fıkra daha: _ 
Bektaşi fukarasının biri, bir yaz ~ 

r.nazanında, gündüzün konakladığı SfJ 
köyün çeşmesine sokulup lıkır lıkır 
içmiye başlar. ,,.-

Orada oturan birkaç köylü ada:ınc 
UÇ~~rl~ ~ 

- Utanmıyor musun, baba? On bfll 
ayın bir sultanı mübarek Ramazanda 
içiyorsun?! 

Bektaşi cevab verir: • 
- On bir ayın sultanı, Allah izin vefr 

rirse gelecek yıl gene gelir .. ve!Akidab• 
kir susuzluktan geberlrsem, bir ~ 
dfinyaya gelmem .. Onun için kusura b 
mayın, canlar! 

GÜNEŞ 
S. D. 

6 !O 
12 

16 
Resmi ııeu 

PAZARTESİ 

Ramazan 

Yarına aid evkat 

LC•~ 1 Ramazan :;,. lJ. 

6 11 4 12 4.ı 

(J~lo 1L:indl Akam 

s. o. ~. D. s. D. 
v. 12 O<• lU 04 17 1:8 

i. 6 30 J Bı 12 
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Harb vasıtalarında Rusya Uzakşarktaki 

----- ---------- . - ---

Sayfa 3 

Mulıaribler müracaat 
ederlerse Ruzvelt sallı 
teşebbüsünde bulunacak 

Parl.s 15 <A.A.) - Siya.si mehafllde Sovyet 
Rus,ynnm Uuıkşarktaki faal siya.setinden as- biliye nazırı Cordell Hull Ruzvelt'in kesi ileri sürülerek bir ıbnrı.ş taarruzuD tec-
lA vazgeçme~ olduğu beyan edilmektedir. bir sulh konferansı akdi hususunda mü- rübesi yapılmak suretile lğltlk edilecektir. 

:_ıcsıntn Berlln ~Uh •Libre BelglqueD ca 1 Sovyet Rusyanın Japonya ile çarçabuk d~~alede b.ulunabilec.~, fakat ~öyle bir Fakat, Excelslor gazetesinde Marcel Pays 

0 
ve İnı:Utere lle a abiri, Almanyanın Fıa~ Almanlar, böyle söylüyorlar, fakat tngı. _ bir mütareke akdetm~ olmasına ehemmi _ mudahalenın ~cak uç muha~b devlet bltaratıann tahrif ve tehdide kulak asmı:va: 

Unu;:ıa günfindenbert~k 13 Birincıt~rfn 
1939 

~zl~rln Almanyaya kar$ tatbik etmekte oL yetJe işaret olunmaktadır. Bu sürat, To:tyo t~:afmdan ~~kı •. olaca~ ~ir teklıflc teza- caklannı bildiriyor ve buna delil olarak· da 

13 
e bulunınakta 

1 
kiki aurette harb h u arı abluka teslratı o ks.dar §iddetlldlr ki ile Moskova arasında bllhas.3a balıkçılı': me- hur cdeceğını soylemıştır.. artık pek nadir gazetelerin Alman tezlerine 

u lllUhablr, iyi nı:1 du~ nıütale8.Slndad a-, Almo.nya, yakında bir taarr112 icrasına k.a - selesi hakkında yapılan müzakerelerin bata- Bununla ber.aber .habc~ıl! başka ~a - sayfalarında yer vermekte olmasını göste -
=in kendbtne fıınat almakta olan nı ır. rar vermek mooburlyetınde kalacaktır. B- eti ile bir tezad teşkil etm.Lştir. Almanya, mü kamlardan teyid edılmedıği ayrıca ila - rlyor. 

lf oldu~unu 11(8'fıdaki beyanatın e- ter Almanya, buna karar vereceic olursa bu tarekenln kendi siyasetinin bir ınuvnffalti - ve olunmaktadır. Epoque garetesinde Bcrnard Alevergnc do, 
c •Alnıan -Ordusun ve Cdlyor: ya - taarruzu~ bir hava taarruzu olacağı, ingll - yeti olduğunu iddia etmiştir Fak.at haklkat- f Parls 15 (Havas> - Bu sabahki gazete tıpkı Oeuvre. Populalre gazeteleri gibi Stok 
U::: etınek eınrınıu:ı Magınot hattına hti tere ve IngUlz harb gemileri üzerine büyük te gal'b devletleri ile gö~ek hususunda tefsirleri: holm konferansının Almanyi\nın barı; tek : 

uhıı.btr diyor ki· aca~ına inanma - hava filolarının sevkedlleceği tahmin oluna.- serbest olan Sovyet Ruaya bundan böyle de ! Bu sabahki Parls gazeteleri, Btokholm kon lifi gayesine hizmet edebileceğini zanne~ _ 
Berlln<Ie Fr . Yllllz.• bilir. Uzak.şark meseleleri lle iştigal etmek husu _ gresinden ba~ederken. bltarafların sulh le- mektedir. 

rtllerı be ha aıı.ııızınrın Rhl ü Bu münasebeti h sundn serbest bul d hinde teşebbüste bulunmaları hakkındaki Al f d k.. l k b l 
68 b r Ya etıneı 1 n zerindeki köp d e arb vasıtaları sahasın - unuyor u. Alman manevrasının akim kaldı~ını ve bu- manya e a ar ı ta u unmıya 
nın una ihtiyaç olın:r blr 1htlyaı tedbiri i a yenı esrarengiz keşifler yapılmış oldu - A --- nun Almanyayı endişeye düştirdü"ünü kay- temayül etmiyor 
........ niyet ve tasaVY dı~ ÇÜnkü Alınany - ğundan yeniden ba~dllmekte ve merı·ka gr. h;llerı•nde ı; ~;1 llluhtk e&tcreoe~lannın böyle bir ıe: - bu k6f}fierln önümüzdeki hava taarruzu ea- tt 1 l dctmektedirler. Am.sterdarn 15 CA.A.) - Önümüzdeki haf-
~ ınh ütalen.ııı ileri .w.~üahlyette bulunma : nasında o:uıya çıkacağı söylenmektedir. Al d . 1 1 Peut Parisien gazetesinde, Bourgues dl _ ta içinde hMlselerin büyük bir ehemmlye• 

u ablr llAve edı ow- lmektedlr. Muhabır, önüınüz.deki hava taarruzun- man enıza tı arı yor ki: kesbedeceği tahmin edilmektedir. Yor· da t ğ Bazı İskandinav gazetelerine göre, Stok- Telegraph, gazete.sinin Berlln muhrıbirl, 

B 
:-- · bo o; aya çıkaca ı bildirilen cesrarengiz holm konferansı şlmal memleketlerinin men garbde maruz bulunduğu tazyikin nlhrıyet erhn Uz . d m a. lardan tekrar bahsetmektedir. Tahtelbahir~ere Alman faat hududunu tecavüz eden meselelerle m~ bulması takdirinde Almanyanın genlf bl.r 

erın 8 uçan v d "f gul olacak harbin Avrupnda ihdas ettl~1 U- nefes alacağını, fakat B. Çernberlayn'ln 1.s -

ta 
arşova a tı Us ve gemileri ma 1zeme mumt vaziyeti tetkik eyllyecektlr. Rununlrı tedlğl şekilde müsbet fednktırhklara rıza göa yyareler n • beraber, Berlln rlcnllnln üm!d ettiği gibi, termeğe mütemayil olmııdığt söylenmekte -

I
• .,. 8 kol er k b 1 ve :ıyormUŞ Btokholmda toplanan devlet reislerinin, Aı- dlr. Maamaflh biraz itldnl gösterilmesi ihtl. -
ngı iZ ne de F a ur an ar Nevyork 15 (A.A.) - Almrın tahtelbahlrle- manyanın Roma ve Vaşlngtonda hiçbir akis mali vardır. B. Çemberlayn'nil'l nutku blrns ' ransız' • rlnin AnUl denizindeki faallyetlermden bah- bulmam~ olan manevrayı tekrar ele almak daha fazla takdir edilmektedir. Umumi te -

11 

Berlin, 15 (A.A,) - ••• verıyJr seden New _ York Tlmes, diyor ki: llrere bitarnflar nez~~n~e tesl.ııe çalı.ııtığı ya- mayül, bu nutkun en az ltlltıfglrlzane telll.k-
:ı o.su, Doa•nın dil Alman istihbarat b Meksika liman d bul Al ml nl barış cephesine surukleneceklerl şüphe - ki olunan fıkralarını yeniden gözden geçlr • 
• ın üz n nk§aın • u - A t ın a unan nıan ge - 1 d dl 
l'<l31n erinde uçmakta 

1 
çok Yüksekten Ber tı lll8 erdam 15 (A.AJ - Polonya hükftme- lerinln Alman tnhtelbahlrlerine malzeme Jldir. mek merkez n e r. 

dir e 11.~ &.çını§ ol<tu~n bir ecnebi tayya ın nezdlndekl ecnebi devletler elçileri, Al _ 1 vermekte olduklannn dair ortada bir şayia -.-- • E ı• t ~ u hube.r vermekte: u~~ ~fikfı?Ietinden, işlerini tasfiye etmek deveran çtmlş olduğundan M•kslkn hilkiı - Fınlandıya stonya ı vanya 
tust ~nas 15 <A.A) de.si 

1 
ç gun için Var§Ovaya gitmek mü.san- meti, Colombus adındaki Almn:ı transtı ilan -

de t lgranar, ge~ - Be.rllnde.n gelen hu Teı8 nnşlnrdır. tlğl ile diğer Alman gemilerini ve Almnn dos ' ' 
enda~.YYarc datıı batarısına do~ru Berıın : fınd egr:f gazetesinin Berlln muhabiri tara- .tu olan bitaraf gemileri mkı bir tnrassuda .. fı d d tı ltltllnıiştır aryalarının Şiddetli bir 1 dl lan u hususta verilen bir habere göre, tabi tubnaktndır. arası a seyruse er . nr n 
~Lonaxa ı6 (A.A; tıp om~Uar vagon restorrında yemek yeme- COlombus transaUantlğlne Jl'ütealllk bir -
fın;nlldlğlne «öre. d- Londrada bu b tre v~ arşovnnın suyu şüpheli olduğu için, çok meseleler, tenevvür etmiştir. Mesela, bu 
eun:n Berıının bo ün gece tayyareıe .. 83 ah hU: n verdiğinden gayri su içmemeğl tanh- transatlantiğin Verncruz mendireğini terko- . . • . • . 
d dair bitaraf ınbardıınan edllm 4 tara- dun mecburiyetinde kalmışlardır. Bombar - derek Anton Lizardo adasının ıssız körfezln- (Ba.ştar.:ıiı ı l~ci sayrııdıı> • Sovretıerm .teklıflen Fınlandıya h~. 
~LŞtır. nıcınıeketıcrd iş oldu- an, su yollarını tahrib ettiğinden şehrin de demirlemiştir Su kesimi hııttı pek aşağı- Moskovadan alınan bır telgrafname, kumetıncc malum olmasından ve mezkuı 
&.ıtıhlyettar -0 bir ş:ıyta suyu Cesedlerden kirlenmiştir. Tifüs ve ko- da idi Bu da g~minin fazla yüklü olduğunu Moskovadaki müşahidlerin hiçbir şeyin hükfımetin telaşa düşmemiş bulunmasın· 

mette ve l
1
e İn nı1eharu, bu haberı len, şimdiden kurbanlar verml' bulunmak- gösterİyordu Tabii mürettebat gemide tal _ I dostluk havası içinde müzakerata deva - dan nikbin olmağa imkan mevcud oldu· 

relerini g llz ve tekzlb et.. tadır . • • 1 d y •• t l d b l gy • f t d'lm kted· n dün g ne de Fra . mı.ştı. Geceleyin iki aan<lal indirilerek engine ma manı o ma ıgı mu a ensm a u wı - u ıs ın ac e ı e ır. 
nıeın~ o~uklar: b~llnt boınb::~=~a - Va~aziyetın .bir hfilft.sası yapılacak olursa, yiyecek, içecek nakledilmiş oımasındna ştlp- duk~ar~nı ~ildirmektedi:. . . . Finlandiya Reisicümhurunun 

Londra 16 (A Yan eylcnıektedi et- A" ~vanın, hemen tamamen tahrlb edildi _ he edlllyor. Frledrlech ndındrı~I Alman s:ır- Fınlandıya halkının uçte bınnın umu- b 
membadan bUdİ~.) - Berıınde r. ki SOyleneblllr. 80 binden fazla yaralı, bara- nıç gemisinin de Tamb!co'da iaşe maddeleri mi seferberliğinin icrasındaki sü'rat, ec- eya "'ah 
var tayynreıerı ;~dl~ine Etöre İ 

1 
resmı bir b alıırda ve gel!fl güzel yapılım meskenlerde yüklemiş olmrısındnn şüphe edilmektedir. nebi memleketlerde hayret uyandırnuş- Kopenhag 15 (A.A.) - Flnlnndiya Cüm • 

lln fizerlndcn ~ı;ın n &<?eıc Pek~~ llz istik - arınmaktadır. Ümidslzllk ve ıztırab tasav- tır. hurrelsi B. Kallio, cihan matbuat mümessll-
Tehlıke ~rctı ~lardır. ekten Ber- vurun fevkindedir. Varşovada ölenlerin ha - Alman endu··sır·ıs·ı 8 ay Sovyetlerin metalibah lerine verdiği beyanrıtta demiştir ki: 

'taryaıar, tayyarel ve1rllıneını tir F k kikl ınlktarı henüz tayin edlk!memektedlr. ne ın~nı olma er n daha ~ a at ba - Stokholm 15 (A.A.) - Finlandiyadnn Rusyanın, 1932 de bizimle akdettiği ve mil 

nı!şlerdır. k için nıu1.e.nı:1::nı~~~eert1 _- Mısır ve Fı·ıı·stı·nı·n sonra ,,ıkı' acakmış aıınrn ve bazılarının kontrolü asla kabil tenddid beynelmilel konferanslnrdn. esası ü .. 

R 
....., J almn1an haberlere nazaran Sovyetlcrin zerinde ısrar gösterdiği ademdi tecavüz pak. 

0nıa ne d" Vaşington, 15 (A.A.) - Ticaret nezaretinin scrdetmis oldukları metalibatın azamisi tına riayet edece~inl umuyoruz. 
LoMra 15 <R ıyor? m Ü d af aa ~) neşrettiği bir ıstatlstığe göre, Almnnyanın şu olduğunu söylemek mümkündür: Aaland adalan 

:ine göre de zıer) - Ronında b K . bu senenin altı ayı zarfında kendisine lü- Crnnstnd önündeki üç küçük ada ile e Beınaıarıncİ ınan hava mat n Hdlrll -
1 

ahire 13 (A.A.) - Inglllz askerl makam- zumlu olan malların yüzde so.ı ini satın al- sasen evvelce tahliye edilmiş olan Hog- Berne 
15 

(A.A.} - Rusya - Finlandiya ml\ -
te,aır tnyyarele al Pek Yüksekten anıları, Ber- arı tarafından Fl11$t1n ve Mısır sahillerinde dığı memleketlerle olan temn~ı bugün kesil- land adasına Sovyctlerin vaz'ıyed etme- zakerelerlnin Aaland ndalarını n.? dereet>ye 

Ve gene Pr r lll\i4ahede olu~Çan İngnız alınan ihtiyat tedbirleri iki memlekette çok mlş bulunmaktadır. . si kadar alakadar ettiğini, 1'"lnlandlyada hlo 
tnyYarelerİnın a~z nıakaınıarı uştur. iyi knrşılnmnıştır. Mütehassıslar denizden ve ı Nevyork. 15 (A.A.>- cWnılr!;'ağh adında- Finltındiyanın cenubu şarki münteha klmscnln bilmecllğlni Basler Nııchrlchten ga-
l'll.PUan uçu•ı ki iece evvel B da Fran•nz ~avadrın her türlü taarruzun bundan böyle ki endiiBtriyel mecmuada n~rettlğ! bir ma- noktasındaki Hongoc'nin kiralanması. zetesi yazmaktadır. FJnlandlyalılar, adalan 
blldlıınışlerdtr ara !ftıra.t cttıkl erlin üzerine mkdnaız olduğunu bildiriyorlar. ı kalede bir Alman ekonomisti bugünkü Alman Aaland adaları hakkında iki rivayet pnyl~mamnk teminatından Uerl geçmek ıs -

- · ertnı resmen Kudüs 15 CA.A.l - FillsUnde yerleşen Ro- endüstriyel sisteminin hububat, pamuk, ba- vardır: temlyorlar. Müdafna hıı.zırlıklnn faallyetıe 

Çemb 1 
::~!a ihtiyat sınıfları Rumen konsolosluk kır, petrol, demir gibi iptidai maddeler tik- Ru.r,ya ile mesai birliği yapılmak su - devam etmekle beraber, harbi bert.arat et • 

ı°' udi ve Arablar kayda devam ediyorlar. tını tahmin etmektedir. fın<lan bu takım adaların tahkimi. Fa - · 

b 
er ayn ve ç-

0 
.. rç·ıı y h mlan tarafından davet edllmlşlerdir. danından dolayı 4 veya 8 ay sonra yıkılnca- retile veyahud yalnız Finlı\ndiya tara - mek ümidi kuvvetlenmektedir 

eyanatt b : mdlden 40.000 den fazla FlllstlnU Arab Almnnyada amele yorgun düşmüştür. He- kat ikinci halde geniş bir siyasi teşriki 
T -dra 15 a ulunacaklar nydedllmlştır. Bunlar harbin yakın dofu - men bütün endüstrilerde adam başına elde me~ai misakı akdi şarttır. Almanlar meşhur fabrikatör 
A.IQTJ ~~-sirayeti halinde sillh altına alınacaklar- edilen istihsal miktarı eksilml~.ur. Nihayet karşılıklı yardun misakı ka - Bat ' t k · f t · 1 

Jlarlfirnento (A.A.) - Rö Alrr an ticaretı lıyor. a YI ev 1 8 mış er 
ça1"11'in Ç Inuhabirl Çyteber ajansının . M·ıı· 'kt d Diğer taraftan Rusyanm Finlandiyaya arş ' em ı Mu•"'ol"nı' Jta.'gsn Berlın 15 (A.A.) - ı ı ı ısa nazı- kt ld ""· "h t ti t• i t Parla, 15 <A.A.> - Nouvelle Tchecosıo-\raztyet nmba .. .. r ayn ve ~.., t T bl k yapma a o Uı-;u ı raca oarc ın en-hakbndavesı.Ro~al Oak guzı~~ı' beynelmilel rı Dr. Fun~ •. ~lmanyanın ngıkız a ldu a- sik etmek arzusunda olduğu söylenmek- vaque gazetesinin verdiği malQmata göre Al-
tını ra ıl b ·~ı ısını Top,.u /ııg ... U hakk nda sının kendısını mahrum etme te o u - t d" man polis teşkilatı Moravyaön zmn mevkt-

bildirnıekte~· eyanatta bulu~a z.ıkl'yaı J 11• 1 ~u iptidai maddeleri diğer yollardan te- e ır. inde meşhur ayakkabı fabrikatörü Hatayı 
- ır. ca a- zahaf 11/lfı darik edebileceğini beyan etmiştir Na - Müzakereler uzun sfirecek tevkif etmiştir. 

Bul 
- Roma 15 CA.A.l _ stefani ajansı, B. Mııs- zır bu sözl~ı,:i Viya~a .f~arında söylemiş Stokholm 15 (A.A.) - Helsinki'den . Bu tevkife sebeb olarak Batanın ahiren 

h 
gar casusl rı solinl'nin harbiye müsteşarı general Parlano ve sunları ~lavc ~troıştir. . haber alındığına göre Finlfindiya hüku- Ingillz tabllyetlne girml.ş olmrısı ileri sürül.. 

kk 
ikı, topçu dniresı genel direktörlı general ~ııı:ıan tıcaretı, cenubu şarkıye ~.0~ - met·, henüz Sovyet teklifleri hakkında mektedlr. a ında ·ı Bane'yt ve Snrrıcino'yu kabul ettiğini, İtal - ~ ıstık~me~ almıştır. Ve bu hal, muhım etraflı ınaH\mat verebilecek vaziyette • • • 

L ~ varı en karar yan topçuluğunun 1nkl.şafına mütea!Ilk me - bkiır .rudıscdı\t1ml~n~~I~ c:~u~u ş~~ - dc~ildir. Yalnız bu hükfı.met, µıüzakcre- AmRrıkanm hır ayhk ıhracatl 
znı 4:Gllllr 13 <A.A) seleler üzerinde kendilerile görüşerek bu me- 1 e Y?.P:.r18 a 0 u5 ... ıc.aı ~ ı e n - lerin devam edebileoek-i kana.ptindedir. 
~ ~lreeza ın~hk Casusluk suçund . &elelerden en mlistacellerlnln hallini emret _ kadar. b~tün _ me~elelerlcl ışhgal edecek Müzakerelerin bir hafta ve hattA daha Nevyork, 15 (A.A.) - Amerikanın EylfU a. 

edUen em&ıinde an 1Z- tiğlnl haber vermektedir. hususı bır buro ıhdas 0 unacaktır. ziyade devam edebileceği tahmin olun - yındaki ihracatı 283 milyon dolara ballıı. ol-
nııuıteın ve hnklarllld ~VVe!c~ mah - & rından e.'llnce natzo1una atı hükuın temyiz M Belgrad Fuarında ~?.~!!.~!!'.:. ................................................ !?.~~~~· ......................................... -····-
kında ~ı:l~eNartırı, Slnko~i:~~g~· Cll8ll3}a _ 8CBr ~f Çlllk heyeti 
oere1an edenza ınahkenıesınd~ _nınbo hak- Mnskovaaa Tilrk f}Rt'gnnu 
hftlctrne t.Skl hümuhakenıe· n-"tt dun Yeniden ... Belgrad, 15 CA.A.) - Dün sabah beynel-
t•- kii""'d " CC.Sinde h uıOSkova 15 <A.A.) - Tass aJa""' blldlri -u-. • .. e ısrara eyetı yor-. ..... milel sonbahar fuan mutantan merasimle 

karar verın•· 

1 
----- .., - açılmv,tır. SVeçt' ~ B. Kristoff'un ba.şlı:anlığındakl Macar el - Aç.ış meraslmlnde lı:ralın mümesslll, lı:or-
e ecnebil Çll\k heyeti 13 Teşrlnlevvelde buraya mu - diplomatik, blrÇ<>k nazırlar, milli llı:tısad Ale-

sıkı tedb1"rle ere karşı vasalat etmiş ve K:rlstoft ls~onda harı - mine mensub Yıevat llh .. hazır bulunmuşıar-
clye protokol fefi tarafından sellmlanm11 -

lli Stolı:holrn 15 (AA) r alındı tır. dlrÔün sabah Alman pavyonu da açılmıştır. 
ıneseıesı · · - Ecnebı l ın'4tır 

8 
•Yeniden daha 

1 
Ierın kontro Fransada komu""nı"st Belgrad fuarı, bu sene, dlin açılmış o an 

htlar~ ~~lhlyettar nıaka~!dl bir şeklt al : Türk pavyonu lle zeııeinleşmiştlr. 
l'llıe •e' to~rlkalara ve l!ına~ı :Yabancıların meb'usların muh.., kemeleri Ruzvelt yeniden 

namzedliğini koy mıyacak 
~lnı olınat grar makinesi k~a Cirıneıe -
:t~ na1ı:u v ııaltlhiyetını halZdl anına1anna Parts, 15 (A.A.) - Parls mahkeme.91 1stln-
·~t Oltnakasüıtzalarına, ancak :ı-ahEdcUdnebller, tak hA.k1mi, dün blr takım komünl.!t meb'us-
1 ... ~_ ~ ere kabul d Jnilı:- ları lsticvab etmiştir. 
~ktir ere1~rı bazı ın h e Ueceklerdir. İk Eski komünist teşkllA.tçılanudan Lelomet... 

--.... 8 aııere hasredUebı ~ te'ln Thorez'ln firar etmiş oldu!:u 18tlhklm 1 mütrezesinde onun yerine ker.dlslnln ikame 

Nevyork 111 (A.A.) - New-York Sunday ıra
zetesl, B. Ruzveltln üçt1oo11 defa olarak Cum
hurrelsllğln~ narnzedl1tini koymaktan vaz_ 
geçmiş olduğunu yazmaktadır. 

Ztn" t • • edilmesini başvekil Daladyeden lstemlf ve 
1~cıleri Hataya mumaueyh ıe bu ta1eb1 ıs·ar etm1.t oıdutu Sovyetlerin yeni Tokyo sefiri 
oıd" haber verilmektedir. t7?tıi ~ ıyor ar ------- Tokyo 15 (A.A.) - Do.mel ajansı bil-

den a r 15 (AA) Lib ' •d 20 b• diriyor: 
RtderQrlacak 'ı . :- Şehrimiz r . ya ya yenı en ID Refakatinde konsolosluk kadrosundan 
bau tetkikı 20 ızei Yak ıselerın- İtalyan gönderiliyor 6 memur bulunan Sovyetlerin yeni Ja - ~ 
rtıln tıedh.ciler 1,.fr Yapacaktırın~a Hataya ponva sefiri Smetanin ve Sovyet sefa -

"Ccık " n istifad ı · u seya - Ro l"' (A.A k Dair 5 l'dek. tcdbirı e l olmasın t ma u .) - Libyaya yaniden reti erklnı To yo, en ve eu ı 
er alınmıştır ı e - 20.000 kili gönderilecektir. Bunlar, 1,600 vazifelerine iltihak etmek üzere bugün 

• den fazla aile ttıtldl etmektedJr. Jıfoslcovadan ayrılmlflardlr. 

Sabahtan Sabaha 

Avrupa kasırgası 
Geçen Büyük Harbi yakından ıeyreden iska.ndlnaTYa milleUerlnin seferberlik 

Din edip bir kısım 'jehlrterini tahliye etti.itleri a.nlaŞJ.ldL 
Bu Pınaf mltletleri Ayrupanın ne belalı yer olduğunu anladtklan l9Jn coğrafi 

"t'lUiyetleıinden i.<ıtlfadp ederek birkaç asırda.nberJ ha.rb meyd:mıarmıla rörumnes 
olmuşJa.rdı. Tam bir ııftkün H saade& içinde yaşıyorlardı. Kereste, demir ı;ibl kıy. 
metil matalannı satıyor, deniıı: nakllyatınd.an büyük !lervetler kazan•yor, kuıtiir 
ıeviye4erini emniyet ve refa.h içinde yükseltiyor, bol bol ilim, saın'ıa adamı yetişti
riyorlardı. Edebiyat, feleete, muıılkl, tababet rlbi eski ve yeni fikir 'Ye illm sabala
nnda yüksek kuı&et (Ö'lteriyorl&rdı. O kadar ki İsveç ve :<ılorveç, nıodern ilmin 
teknik sahada.ki eseırlerJndt en kaneUi örneklerin! l'eren bir kutub haliine ft'l
miş!erdl. Siya.si lhtiraat-an uzak barbstz, mücadele>ız gıl ve gışşız bir ömür sürii
yorla!dı. iskandln.avya iJllm !\damlarını, fllr iştklarını, fen 'Ye ı:Jan'at erbabnu 
~beden bir yeni dünya, bir sütiın n saadel dünyası gibi görünüyordu. 

İpe bu sakin ve mes'ud ülke de nihayet A'YJ'Upa.yı saran barb kasırgasını :ra
kından duymab Te bunun lçhı hnırıanmata başladı. 

Avrupa anın en kfiçük parçasıdır. Fa.kat derdi o kadar büyüktür ki bicblr kö
ıesinde rahat ve huzur kalmamqtw. Bu kıt'ada komşulanndan bir şey ist.ernr.mdt 
'Ye kendi ileminde yaşam.ak belaya saplanmamak için kafi değildir. Bu kıt'l\da 
yaşıyanla.r ancak hududlarını çelik ve beton tabakalarile çevlrmek, orta çağ site. 
leıri gibi kaleler, duvarlar arkasına kapanmU: veya.had zaman :zamnn kabnrar 
dalgalara kapılıp ka.ynamamak için istikametlerini iyi tayin etmek mecburiyetin 
dedirler. Geçen Biiyö.k D:ırbln dalralarmda.n kurtulmasını bilen İskandinavya mil· 
letleri. bablım bu 1ent hallccle ayal meba.reti ıösterebllecekler mi? 
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~----------------------------~~----~~----~-----~ 1 hadi.eler Karıısında J t._--=Şiiıııı.ııı-e_h_i_~_B_a_b_e_r_l_e_r_1._· __ J MCRACAATLA~ 
Yurda. gelecek Polis kursllrında bugun Ca.m ve Yaşlı bir kadın matbaaya geldi: 

serbest derslere başlanıyor boya yüzünden - oğlum! 
göcmenler Emniyet Müdürlüğü polis memurları - ihtikar = ~;I:: :!::, diye nine diyecek 

Hariciye Vek~etı, Türldyede yerle~k nın mesleki bilgilerini artırmak maksa- Haber verildiğine göre; ayna, cam, ne vardı, hanım hemşire desen dilin mi 
maksadlle ve hükU.metten 1skAn yardımı l.s- dile şehrimiule iki kurs açmıştır. hırda\•at eşya ve boya gibi maddelerde a§mırdı? 
tememek şart.ile dı.ş memleketlerden anava- Biri Beyoğlu Parti binasında, diğeri yüzd<' 60 - 70 nisbetinde ihtikar yapıl - _ Ne var hanım hemşire?. 
tana .serbest göçmen olarak gelme'.t isteyen- de Alayköşkünde açılan bu kurslara 150 ma~a başlanmıştır. _ Ha şöyle yola gel, hadiseler kar-
lere serbset göçmen vize.si verilmesini kon - şer polis memuru dev.am edecektir. Kurs B' k f b i d ? 
solosluklo.ra bUdlrmiştır. ır ısım esna u vaz yetten son e- şısında, sütununu kim yazar. 

Serbest göçmen vesik.a.sı verlleceit oı:ın müddeti 9 ay olarak tesbit edilmiştir. rece mutaııarrır olduklarn:dan cemiyet- _ Ben yazarım hanım hemşire_ 
kimselerin Türk soyundan olması, ana dili - Kurslarda Emniyet dördüncü şube mü- lPrine müracaat etmişler, bu hususta a- _ Dün 0 sütunda ilanlar vardı. 
nln Türkçe bulunması, Türkiyede hayatını düri.ı Taceddin ile muavini, iki avukat lakarl ar makamlara başvurularak bu - _ Evet. cküçük ilanlar. ... 
kendi emeğlle temin edecek mali kudrette ve birkaç sübay bugünden itibaren ders nun bı'ran evvel önüne geçilmesini iste - M t t cı 
bulunma.sı, bulunduklan yerlerden her türltl - u awssı aranıyormu:o-. 
mall, maddi ve ailevi alakasını kesmiş bu - vermeğe başlıyacaklardır. mis1ı:>!'dir. - Evet, İngiltere - Frat1$ ile Al-

lunması şarttır. Türk.iyeye girmesi memnu nı~n Mo ,,la Mnrangozlar ve boyacılar cemiyetle - manya arasında sulhü temin etmek için. 
olan eşhas serbest göçmen namı altında (F, ri. rsnafın bu müracaaüni büyük bir e- _ Benden iyisi bulunmaz evladım. 
memlekete gelemlyeceklerdlr. A11ıh farında bir hemmivetJe nazan itibara alarak piya - Bu işde çok tecrübeliyimdir. Mahallede Bunlar meskun ve gayrimeskun bilumum v 
çingeneler, katil, şakavet, dolandırıcılık, hır- J( B dın Ce.'I ed / b U 'll n "'a sa da geniş mikyasta tetki~t yapmış - irim kimle kavga etse, Hürmüz abla ~el, 
sızlık gibi cfirilmlerJe mahküm olan kim~ - lardr'. derlı:>r. Koşar giderim. Hüda şahid şim-
ler, Türkiye Cumhuriyeti rejimine karşı Dün sabah Kadıköyünde, Moda açık- HE'r iki cemiyet ayrıca bu hususta diye kadar kimlerin · '8I'a'6ına girdimse 
menfi bir ruh taşıyanlar, yat>~ncı rejimle:- larınrla bir kadın cesedi görülerek, de- bir r;ıpor hazırlamıştır. muhakkak barıştırmışımdır. Hele sen 
le a.IAkası olanlar, şeyhlik, beylik, aşiret re - nizrkn çıkarılmıştır. fhtikfır yananların isimlerinin de mev onlara söyle .. aralarına .bir gireyim, ali· 
isi, seyldlik, a~ıılık gibi sıratJarıa bir züm - Yapılan tahkikatta cesedin Kadıkö - k 
reyi temsil edenler ve. hudud harici edilen - cud bulunduğu bu ra.por birkaç güne a- mallah eskisinden ıyı olur, bundan 
ıerdlr. yünrle Vişne sokağında oturan marangoz dar mevkii muameleve konulmak ü zere oöyle gül gibi geçinip giderler. 

Doktor, eczacı, avukat, mühendis gibi ser- Dimitrinin 55 yaşındaki karısı Aksapete mıntaka ticaret müdürlüğüne verilecek- _ Peki söylerim hanım hemşire, ad-
be.!t meslek erbablle herhangi blr .san'at er- aid olduğu anlaşılmı~ır. ti 
""abı .... an olanl"" .....,.rklyeye l'"'rbe.n,.e gele _ r. resini de söyle onlara bildireyim. 
., "'" ~ ~ u '"' ..,...,. Tahkikata, devam edilmektedir. 
bileceklerdir. p il I - Malta çarşısında tramvaydan in, 

zl d ki _ .. ı ""-'ıu n ~ l': 1 
Akdeniz ve F,ge deni n e u.ua ar "'" Bir Binl'mBda sola sap, karşına gelen aşı boya ı ev .. 

Ue Yunan ve Bulgar garbi Trnkyıw- ahaH - R · ·ı ,_ • k hem orada kime sorsan gösterir. 
sinden olup evvelce yurdumuza yerlc:plilf Fili f l f amazan topu ı e vır çocu 
!fe müstamn vaziyete gecmiş, maddi alA.ka m U U Ş U yaralandı Bizim küçük ilanlar tesirini gösterdi, 
peyda eylemiş bulunan alle reislerinin garbt Dün öğleden sonra Şehzadcbaşında Dün akşam Fatih caml:ıi avlusunda atılan diye düşünüyordum .. hademe elinde bir 
ırrakya ve Adalarda kalmış clanların serbe8t Turan tiyatrosunda yangın zuhur et- iftar topu bir çocuğun ~ır surt!tte yaralan-. çok nıektubla çıkageldi: 
göçmen olarak memleketimize gelmelerine miş ve büyük bir tehlike atlatılmış _ mnsına sebeb olmuştur. · -- Bu mektublar size! 
mO.ııaade edilmiştir. tı Avluda arkadaşlarUe birlikte oynamakta Küçüklü büyu"klil renk renk zarfları 

Bundan evvel garbı Trakya ve Adalardan 1 r. olan Eminönü nüfns memuru Mahirin 10 _ . ' l . . 
askeri ve yüksek mektebıere girmek n!yetlle Sat>t 17,30 da sinema gösterilirken yaşındatı oğlu Tahir Ersin tam patlıyacnğı masamın uzerıne bıraktı. çlerınden bır 
memlelcetlmlze gelto hfikfunetc .. açıl.an mO - birdenbire film ateş almış, bu vaziyet sırada, ho.zırlanan Ramaza~ topunun önlin- tane.c:tni çekip aldım. Bu mektub bir ilk 
sa.baka lmtıhanlann<la muvaffalt olanlar da sinemayı dolduran halkta büyük bir he- den geçmek lstemlştır. Bu sırada top ablmı.ş mekteb talebesinden geliyordu; mektu
serbeat göçmen olarak yurda p:elebllecekler - yecan tevlid etmiştir. Halk, 'kapılara ve ağır tazyikle topun ıığ'zından c;ıkan pa. - ı bun hüllisası şu: 
d11'. hücum ederek, kaçışmağa başlamıştır. ç~~rıılhardçochuğubnl sahğlbacakmğınatfsabet ede - cRoma radyosu türkçe şpikerinin 

. rem.. ur a ~ r a e so uş ur. , .. Miltef Pr.,.lk: 

Maliye Vekilhhı tetk;lrleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Mallye Vek!

ll Fuad Ağrah, bugün Vek!Uete bağlı mü -
esseselerd

0

e tetkiklerde bulunıır.aktır. Vekil 
bu akşam Ankara ek~res!ne bağlanacak bu 
sU&1 vagonla Ankaraya hareket edecektır. 

AtPş fılm tamamen yandıktan san - Ağır şekilde yaralanmış olan Tahir derhal turkçe dersi almak istediğini, gazeteni-
ra, etrafa sirayet etmeden, yetişen itfa- imdadı sıhhi lle cerrahpaşa hastanesine knl zin - Hadiseler karşısında - sOtununda 
iye taJ.'13fından söndürülmüştür. ldırılarak, tedavi altına ıılınmıştır. okudum. Bu işe talibim, şpikere bildir-

Bır çoct.:k tramvaya asılırken menizi rica ederim .• 
Kültür İŞ[l'ri: düşti\ rğı .. yaral;n 'ı Mektubu daha tamamile okuyama-

! Fatlhde Sarıgüzelde oturan Abdinln 7 ya- mışbm. Dısarda bir bağırışma oldu, ga-

f ·ı· d kit hl ......,.,: fi · ~ndakl oğlu Avni, Edlrnekapıdan Sirkeciye 

; 
rib garib sesler kulağıma geldi. ~ 
oluyor bir anlıyayım; diye Y~ fi 
kalkmaya hazırlanırken kapı açıl '1. 
tak:tl oğlu, Yasefin oğlu, Liino.rıctJ~~ 
Dümbüllü İsmail, Kavuklu Ali, ~" 
Şevki, Naşid, Hazım, Mahmu~, .şe~ 
Bedia, Behzad daha birçok ıoşı 

duldular: 
- Ne var, ne oluyorsunuz? ,; 
Demiye kalmadan hep birdell 

başladılar: 1~ - Majino hattile, Zigfrid }ıat .. ~ 
bize iş varmış. Dünkü gazetede go ,, 

- Evet evet? Doğrudan doğruY• 
reye müracaat edin .. 

Çıkıp gittiler, telefon 
- Alo. İsmet Hulusi! 
- Benim söyleyiniz! 

çalındı. M" 
·~ - Bir falcı, gazetelerde siyası 

leler yazmak isüyorrn~. ~ 
- Evet dünkü gazetede ilanı 
- Adresini verir misiniz? 
- Peki amma siz kimsiniz! 

- Söyliyemem. .. 1~ - Ben de falcının adresini so'i il., 
- Peki söyliyeyim. Biz birço~ ~ 

teler bu iş için bir şirket halinde ti fi. 
miş bulunuyoruz. Bu çok kıyınet "ıl.. 
harri:'den birlikte istifade edeceği; 1 
ta tngilterede. Fransada, AJınartY 1ıo' 
bircok gazeteler şirketimize dahil 

0 

]ardır. ,,,; 
Telefonu kapadım, radyoyu 

Londradan bir sM: ~ 
- Kabili sevk havadis balonla 

fazh miktarda istiyoruz. ~~ Düğmeyi çevirdim. Alınan 
sesi: ;' 

- Kabili sevk havadis balonlatl 
radvomuza müracaat etsin. 

Farisi buldum: ~ 
- Kabili sevk havadis balonl~ ":.M 

·oı fi'" ne k:tdar varsa radyomuz hepsı 
fiatil,. mübayaa,·a hazırdır. tP, 

r:J &tmet ./Jıı 
ngı 1zc:e ers a an 6""~r 1 enuyor gitmekte olan bir tramvayın arka.c;ına tnkıl-
Avrupadakl harb vaziyeti dolayısılc bu yıl mı.ştır. Belçikanın Ankara sefiri gddi 

İngUtereden yeniden JnglI!zce ders kitabı Fako.t birdenbire müvazeneslni kaybede -
Belçlkanın tanınmış dlplomatlnrındnn ve getirtmek mümkün olamamaktadı!'. Kütüp- rek, süraUe yere düşmüş ve başındcm a~ır 

Ankara seflrt M. Ptyer Lakost dl\n snbahkl j hanelerde bulunan pek az mevcudiar da bir surette yaralanmıştır. Çocuk, hastaneye kal-
ı_ Bunları biliyor mu irl1niz ? ' Bemplon ekspreslle şehrlm!ze !'elml lr. kaç gün içinde bitmiş ve birçı:>k talebeler in- dırılarak, tedavi altına alınmıştır. 

M. Piyer Lakost, buradan Ankarayıı gide- gllizce kitabı tedarik edemenu4}erdir. 7 b' k b ko da 
cekttr. Maarif VekMeU, harb dolayı.süe harice yaşın -8 ır ! 0 C:.u a. n n 

1 du~tu Dünyanın en kı-Dtlnkü ekspru ve Konvansiyonel trene - döviz vermek bakımmdo.n müşkülfı: arzeden ... 
rlle Avnıpada tah.;11de bulunan tnlehelerl - bu vaziyet üzerine yeni tedbirler almıştır. Fatihte Kız\nşında oturan A7Jıln 7 yaşın- sa nehri Filorida -
mlııden yeniden birkaç kafile de memlekete Vekllet okullarda yabancı dil tedrisatı üze- dakl oğlu Bedii, balkondan sokağa sarkar - dadır. Bu nehir, 
dönmüştür. rinde k.lta.bsızlığın müessir olmaması içln ce- ken birdenbire müvazeneslnl kaybederek. bir yeraltı nehri -

b •f k Qen sene kullanılmış klt.abları talebelerin ı beyni üzerine aşağıya düşmüştür. ğ ~ 
Noter ~rç ta,... e 8

"
0 '°'0 bu sene okuyan arkadaşlarına devretmeleri· Başından ağır surette yaralanan çocuk, dir. Topra ın Y'- -

Adliye VekA.let1 noter harç tarife kanu - nl kararlaftırmı.ş ve bu husıısta lcab eden cankurtaranla, Ha-Seki hastanc.slne kaldırıl- züne çıktıktan sonra üç yüz metre bir 
nunda bazı tadlHl.t yapmağa karar vermiş tedbirlerin alınmasını mekt,e.b idarelerine mı.ştır. mesafede akar ve sonra gene toprağa gi-
"' bu hususta yeni bir kanun projesi hazır- blldlrmlştır. f<ir o+-o.,,obil bir adama çarptı 
lamıştır. Kanun projesi bugünlerde Başve - Kızıltoprakta oturan İsmaıl oğlu Ali Is - rer, kaybolur. 
ikllete verilecek ve Meclisin İklnclteşrln içti- Cağaloğlu kız talebe yurdu mlooe biri, dün Kuşdlll köprusfı üzerinden 
maında müzakere olunacaklı!r. yangın teblik~si atlath geçmekte iken, Kadıköy 1stlkamettnden ge-

Ounyanm en kısa nehri 

Şehir işleri: Cağnloğlu kız talebe yurdu, evvelki gün len şoför Alinin idare ettiği otomobil kendi-
blr yangın tehlikesi atlalm~tır. sine çarpmış Ye omuzu lle bacağından ağu- Civcrve benziyen patates 

24 defa nakavt yapan bo'fl 
Boksör Pol Ber-

lan bak, birbiri ar

dı sıra yaptığı 

yirmi dört boks 
maçının yirmi dör
dünü de rakibini 
na}rnvut etmek 

suretile 
nuştır. 

kazan -

* 
267 sene yaşayan bahk Mektebin müdür muavini odo.sında yatan ca yaralanmıştır. Nevyork civa -~ 

Seyrüsefer nizamnamesi projesi hademe Ahmed yatağında sigara içerken, HAdlse zabıtaya aksederek; şoför yaka - • rında yetişen bir ::~ 
hazırlandı ·birdenbire yorgan tutuşmuş ve at~ diğer lanmış, tah~Jı:ata başla~rrufk~r. nevi patates, lez - ~ ~ İsviçrede bir---...... ... 

e.,,yalara da sirayet etmiştir. Bır otomobı - Z'lSl zet itibarile en iyi akvaryum içinde ......,.~lılllııı .. !!!! "'~~ Dahlllye VekO.letı seyrüseferi yeniden tan
zim maksadlle bir seyrüsefer nlınmnnmesl 

projesi hazırlamış, İstanbul vfiAyetln!l gön
dermişti. Polis Mildttrltiğllnde toplanan bir 
heyet, projeyi tetkik etmiş, bıı hu3USta pro.. 
Jeye bazı illl.veler ynpmı.,tır. Proienl:ı yent 

Hlidl.9ey1 duyan hademeler derhal yetişe - Dün öğleden sonra, Şehzadeba.şında bir O- olar.ıdıı:, şekil itibarile de tıpkı bir civ- beslenen bir Tur _ --::.-: - r J 
ret, ateşi aön<Iürmll.şlelr ve böylece tehlike tomobll kazası olmuştur. IJtl~ 
önlenmiştir. Şöför Ahmedin ldareslndelci 2198 numa - civi andırır. Bu patatese şeklinden kinaye na halığının yaşı tam 267 i bll '· 
...................................................... ._ ..... nlı taksi otomoblll Şehza.debnşından geç - olarak cCivciv patates» adını vermişler- Bu balık, babadan toruna intikal e c .1' 

C T . y AT ROL AR ) mekte olan Abdullah oğlu Ömere çarparak, 1 • D h kimbT k ç e elik ömrü 11'1':~ 
fekll Dahlliye VekO.letlne gönderllecek, ora
dan da kanun projesi halinde Meclise aevlc 
ı>lnnacaktır. 

1 vücudünün muhtelif yerlerinden yaralamış- dır. a a ı ır a -·~-: .. _ _ ~/ ~ 
tır. • ..... .___..---...................................... ..-.-....... - ... -··· 

Şehir Tiyatro.su Tepeba§ı dra.m kısmında. 

akşam .saat 20,30 da 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklan 
Cumhuriyet bayraın.mda ya,ııacak şenllk

aert tesblt edecek olan komisyon bugün öğ - 1 

leden sonra saat 16 da Vllfiyctte toplana -
eaktır. Komtsyon Cumhuriyet bayramınrta 

lstanbulun muhtelif semtlerinde yapılacak 
takların ve konulacak vecizelerin yerlerini 
tesblt edecektir. 

-

iki kere iki 

Raşid Rıza V(j S:ıdl Tek tlyatrl'\SU 
Bu akşam Üsküdar Hale alnemıısında. 

Gaib aranıyor 

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 
Zır Deliler 

Yaralı, Cerrahpaşa h~tanesine kaldırıl -
m14, kaza etrafında tahkJtata geçilmiştir. 

Bir kadın tramvaydan düştü 
Aksaraydan Şehreminine Bitmek üzere 

tramvaya binen Hüseyin kızı Fatm:ı isminde 
blr kadın, Çapada lnece~i sırada, ayağı ka -
yarak: yere düşmüştür. 

Sukut netıcesı kalçasından yaralanan Fat 
ma, hastaneye kaldV"ılmtt ve tedavi anına 

alınmıştır. 

PIERRE AUMONT 
Harbe gitm dan evvel demişdi ki : en güzel fimlm. 

Henüz b1tirdiğim ve A il· il A B E L L A ile beraber oynadığım 

ŞiMAL OTELi 
Filmidir. B u H A F T A i s T i s N A E N y A R 1 N A K ş A M o A N itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
SENENİN iLK BÜYÜK TÜRK FİLMi 

ALLAHIN CENNETi 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bayan cİzmirlh ye: 
- cSevmiyorum, fakat menfaatim 

evlenmekte, hiç olmazsa sıkıntılı ha 
yattan kurtulmuş olactğım, diyorsu
nuz. Şimdi size: 

- cMademki sevmiyorsunuz, evlen
meyiniz desem ve tesadüfen de bu n:ı
sih~timle amil olsanız beni en aşağı 
25 sene tel'in edesiniz, gençliğinizde 

anyacağmız biraz görünmek, biraz 
eğlenmek, biraz yaşamaktır, a§k esası 
olsa bile görünme, eğlenme, yaşama 

arzuları size bu esası unutturacaktır. 

Fakat aksi ihtimal ile: 
- Evleniniz, hayat sadece histen 

ibaret değildir, desem ve sözümü din
lemiş olsanız eminim ki ilk gençliği 

geçirdikten sonra beni gene tel'in e -
dersiniz. Zira eminim ki o zaman ma
ziyi hatırladığınız günlerde hayatınıZJ 

* Bayan cP. D.>a: ~ 
- Haksızsınız, karısına (Sl /. 

kadar ayni aşkı verebilen erl<el' ~ 
yada tek nesne olarak dahi yııt~, 
mıştır. Siz ondan daha z.iyade 
istiycceksiniz, hakkınız budu!· 

* Bay cŞ. K.>a: ~ 
- cGüzel giyinmiş, boyasıZı ·f"~ 

miz, ciddi bir kadın hissi ,.~ 
bkikatin büsbütün başka tütl~i~ 
ğunu nereden anlıyacaktıınb. ~ 
sunuz. Size hak vermekliğlı111 

ynrsanız aldanıyorsunuz. 51)9~1 .. k diyot c:Uç ay da konuşmuştu > t J< 
~özünüz görüneni gördü. Fakll ·ttl 
larınızdan giren söz nereye gı 

söyler misiniz?» Tf,'i'/J 
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Sovyet - FinlôndiyG 
g ·· rlişmel inı 
başlıca hedefler 
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Sayfa S 

f T ARIHTEN SAYFALAR 

Birinci Mahmudun 24 
saati nasıl ·geçerdi? 

Hazinei Hassa Başkatibi tarafından 200 sene evvel 
kaleme alınmış hahra defterinden parçalar 

Piyasada teneke darlığı hissediliyor 
Şehrlm1zde son günlerde razııı miktardı 

balık çıkarılmakta, bunlann bir kısmı dahil
de lstihltik, bir kısmı da taze olarak harice . 
sevkedilmckt.edir. Fakat balıkhl'ln asu mü. 
him kısmı konserve haline ge•irllmckte veya. 
tuzlo.nmaktadır. 

Harb vaziyeti dolı:.yıslle harıçten teneke 
tt.lıall azalmı,, ve fıo.t.ıar da dunya piyasasın
da yüzde ıo-ı:ı, dahilde yuzde 2.ı nlsbetindo 
yükselmi§l.U'. Ayni zamanda memlckeLl.mlzde 
fazla teneke stoku da yoktur. 

Bu vaziyet bu sene balıklan konserve htı.

linc getiren müesseseleri müşkülfıta nıaruı 

bırakmıştır. 

Teneke memleketımıze Amerika ve 
İngllteredcn döviz müşkülM1 yil -
zünden getirilememekte, İtıllya de. 1hrncı 
Alınanyn ve İtalyo.dan getlrllmek~ iken ~ 
menetmiş bulunmakta, Almanyadan ise ge-

1 
tlrllmesl kabll bulunmnmaktadır. 

All'lkadarlar '11carct Vek~etln~ mürncaa~ 
ederek balık konservMt ihracı muknb1Unde 
teneke ithali kabll olaca~nı ve bn lcabtl kon 
servelerl.n ihracına müsaade odllmeslni Jatı. 
1eceklerclir. 
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e Sayfa 

C: Baltık denizinde Estonga :J 
., 

Sovyet - Estonya 
anlaşmasının 

stratejik ehemmiyeti 
Balhk denizi, her zaman için, Estonyanın hayatında 

fevkalade mühim rol oynamışhr 

Estonyanın hükumet meTkezi TalHn'in uzaktan gÖTÜnÜ§Ü 

- - - - -

SON POSTA 

Tayyör altına 
giyilecek 
yün bluz 

Bol etekler yen! 
yeni moda olmıya 

başladığı zamanlar 
bu bolluk elbiselerin 
daha ziyade ön tara· 
fına hasrediliyordu. 
Telanil kloş ve bliz -
gülü modeller de yok 
değildi. Ve bunlar 
yaza doğru büsbü 
tün arttı amma şiş -
man gösterdikleri i · 
çin kadınların çoğu 

tarafından bir ke • 
nardA bırakıldılar 

Az bol ve yalnız ön· 
leri bol etekler umu· 
miyetle bunlara ter · 
cih edildi. 

Bu sonbahar bol 
eteklere yeni bir şe
kil getirdi: Arka bol
luğu... Gerek kloşu, 
,gerek büzgü, gode ve 
pliyi arkaya topla -
mak, diğer taranan 
hemen hemen vücu -
de uydurmak. 

Bu tarz; bol etek
lerin en fazla -'evile
ni olacaktır. Çünkü : 
Ne tekmil kloş ve 
büzgilld elbiseler gi· 
bi insanı şişman gös· 
termek tehlike;i, ne 
de yalnız önleri bol 

Birinciteşrin t!_. 

elbiseler gibi karın 

şişkinliğini meydana 
çıkarmak ihtimali var. Bu düşünce ile, kahve rengi çizgili lameden ~ 
pılan ve bu tarzın seçkin bir nümunesi olan şu modeli çok bt' 
ğeneceğinizi umuyoruz. ~ 
~~=====~=-=--=--==-=--:-=:=======:ıı:::ıc::z==-=-~ 

Pısırık 
olmayınız 

ince dudakl~ 
nasıl boya.maJJt 
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--lta111.azan Günlerinde 
aa.nıa.zan 
fıkra.ları Karagöz tiyatroda 

Hacıvad - (Per • 
deye gelerek) yar ba
na bir eğlence me 
ded!: 

Kıar~öz - (İçer· 
den) Şimdi geliyo • 
rum sabret. 

Hacıvad - Bu ses 
tanıdığım bir sese 
benzer. 

Karagöz - (Per 
Ballfe Ömer bi R deye gelerek) Bura 

de narnaı kılan :ı amaza.n gecesi cami- larda efendimiz ne 
Çok acele naınaz k~ Arabı görmüş, Arab gezer.? 
tlrince, Öıner: ıyornıuş. Namazı bi- Hacıvad _ Kah 

- Bu olmadı d kah kah kah. 
namaz kılının b emiş, bu kadar acele Karagöz - Şimdi 

Atab Yentdaz aııtan kıl! tokadı yersin vallah 
Yavaş kılınış ne~ na~ durmuş, Y.avaş billah. 
ıorrnuş: az bittiği zaman; Omer Hacıvad - Darıl • 
d -: Söyle bakalım bu ma Karagözüm, seni 

uAotebki ınl? namaz mı iyi ol- göıür görmez güleceğim geldi. Hacıvad - Neye? 
r Ce\'ab vennı1-· Karagöz - Neye? Karagöz - Yalnız başına sahneye çık-

tım- Tabn 15teki .. onu. Allah . Hacıvad - Neye olacak; başındaki mış, Jülyeti yanında. yo~. .. .. 
· Bunu da dayak ko kusil içın kılını§- ıskarlağa güldüm, onu giyince, son moda H~~ıvad - İşte ıımdi Şülyet de go -* r e kıldım. şapka giymiş kadınlara dönmüşsün de.. rilndu. . . 

Ratnazan Riinü Seni görenler karısının şa'Pkasını giy - Karagtiz - Haydi kalk gıdelım, Rome-
)'apan çocub. hoca~ektebde yaramazlık mi!? de sokağ~ çıkmış zannedecekler. oyln Jülyeti görmiye gelmedik miydi? 

- Uslu otur, yo~ Karagöz - Yahu o benim, asırlardan- Gördı1k gideriz. . 
Diye ba~ca ÇOeukdayak yersin! beri başımda taşıdığım ıskırlak. Hacıvad - Daha oyun yenı başladı. 
- Hoca efendi dem •Yağa_ kalkmış: _ Racıvad - Öyle amma onu kimse dil- ~aragöı: - Demek oyun da seyrede· 

Ymn, dayak Yersem 1$, bugün uruçlu - şunmez.. Ha Karagöz aklıma gelmişken ceğız ha.. bunlar ne oyunu oynarlar, 
ını? orucum bozulmaz söyliyeyim: polka mı. kadrıl mi? . 

+ Seninle şöyle bir Ramazan gezintisi Hacıvad - Oyundan maksadun,tıyatro, 
Bekti Ram " yapsak hiç fena olmıyacak. temsil, şimdi anladın mı? 

Sayfa 7 

1 Son Posta j SPOR 

Beşiktaf kalesi önünde kesilen bir Fener hücumu 

Be$iktaş F. Bahçeyi 
dün 4- 3 yendi 

muş Takı tçty~'tan gunü :meyhanede otur- Karagöz _ Olmaz ya! Karagöz - Hacıvad Jülyet balkona 
den ge~ btr ~· Meyhanenin 6nün _ Hacıvad - Şehir tiyatrosuna götüre- çıktı baksana. J 

- Bekrt dt OCa garın~: yim mi seni? Hacıvad - Romeo da balkonun altın- Ualatasarag da stanbulsporla Takslmd• 
~azan gGnQnd~ı;~~· :mübarek Ra- . Karagöz ..:_ Tabii Şehir tiyatrosuna da. yapltg'"'ı ma,.fa !J - 2 magv /iib oldu 
e burnundan R~le 5 •n rakı yann ahret· gı.tmek isterim. Şehirde iken, şehirden Karagöz - Bu kadarına ses çıkarma • Y 
ın ~ekrt hiç iıtitını~ ~ıkıp köy tiyatrosu anyacak değiliz ya? dım amma, daha farla ileri giderlerse na- İstanbul lig maçlarının en cazib oyun-! 

fı, dan cevab veT- Hacıvad - Demem o demek değil, mus damarlarım kabarır, eltılern içinde larından biri olan Fcnerbahçe • Beşiktnş 
- Daha tYt ya, Ka adı Sehlr tiyatrosu. aşıkdaşlık edilir mi? maçı dün Kadıköy stadında yapılmıvtır. 

l'ln).. doldurur, doldurur~l bum.uma tuta- Karagöz - Olmaz. ben atasına gitmek Hacıvad - Sus Karagöz tiyatro bu... jtık devre 2-1 Fenerbahçenin lehinde bit) 
Be * • ~ene ıçertm. istivorum. Adi Şehir tiyatrosunda işim Karagöz - Sustum .. meğer niyetleri miş, ikinci devrede mağhlbiyettcn, gali-
~Ye llOnn\14) yok. de fena değilmiş, Allahın emrile evlen - biyı>te geçen Beşiktaş, maçı 4-3 kazan • 

B ~ler Ram a~ Hacıvad - Adi demedim, adı; dedim. diler. Hacıvad bir dü~Jn hediyesi gön- mıştır. 
~··""'1 ~ab "azan a naaıl!ın? Karagöz - Ha sim.di ~nladım. O ti- derelim mi ne dersin? • En kuvvetli kadrolarile ıahaya çıkan 

gibi Biıttın sene,~ Yatro~un adı, adı $ehır tıya~ros~ ha... Hacıvad - Sus derim. her iki takun oyunun ehenuniyetini müd 
_ ~~YOr. için Ramazan Har>ıvad - Canım sade Sehır tıya~rosu. Karagöz - Sustum. P ... eki ne oluyor, rik bir ekilde ieab eden soğukkanlı bir 
_ R Ütftıı lene oru Karagöz - Hacıvad. doğr~su~u ıster- a a adam öldürdü. Polisler de bakıyorlar hareketl~ 0 a başladılar. İlk daklkn-

aY'lr YiYoııun ç nıu tutuyorsun? gen, ~ekerllsi varsa oraya J?ıdelım. Ben da ses cıkannıyorlar, vallah olmaz .. Ha- yun . . .. 
· me,•Hlda _L!ldecek olsam da daima şeker- cıvad. Jülyet uyuyor ha.. Romeo geldi. larda. alınacak netıc~ ıle m.açın zaferını 

İzzet Molla, Ram* lishi tercih ederim. kızı ölü zannetti. Zehiri içecek, vallah kendı taraflarına çevırmek üzere hareke. 
ra mtıntş, iftar 

80
;7.anda bir yere ifta- Hacıvad - Ne laf anlamaz insanmış - haber veririm. (Ba~ırır) Hey bana bak te ~e~en ~ener~~~ç~, son za~anlarda 

'1arrn1 . Sofran bQ a&tnda bir de obur sın. Yani Şehir tiva~rosun?n. ~omf'C' mu.sun nesin, enailiğin lüzumu ender .tesaduf ettıgımız parl~k. bır oyun
~= Reldlitt ~an ~ btr tabak elınasi- Karagöz - Yanlnın eskiden meyhane- yok. Kız ölmedi, uyuyor ne diye zehiri la Besıktaşı sıkı bir çember ıçın~ almak-

şı~ını daldınnı, btı herkesten evvel si vardı. Simdi de tivatro mu actı? içip t:ıtlı canına kıvacaksın? ! ta zorluk çekmediler. Oyunun gıdiş tar-
~~p abına gôtnriır~ bir parça ko. ~ıı~ıvad - Patlıvacaih.m yahu, sadC'si, 1 Hac-ıvad - Karagöz, beni rezil ettin. ?.Jnı kavr.amağa vakit bulamıyan ~ılk
M ~t Mollanı:n ku~ kaşıktaki parça YBT't')I yok. Şehir tlyat:osu. . . . . Bak :!lerkes bize bakıyor, oyun bozuldu. taşlılı:ır, neyeA u.Jtra?ıklannın fa.rkı~da ol-
t k· n kucağına d'lşeıı dnŞ?nüş, 1zıet Karaı?öz - Her ne ıse dedığm gıbı ol-ı Karagöz - Bozulduysa bozuldu. Yazık mndan maJtlubıyetı kabul etmış bır şe -
a ehnuıyeye baka- sun: ı?idelfm he1P! değil mi; delikanlı ne diye ~lsiin? kildP birbirlerini bozan bir oyun içinde 

All Bu oburun ~ Racıvad - Simdi bir tramvay alalım. P.acıvad - Şimdi de tiyatrodan atıla- kaldılar. 
aha sıtJnt detnlf nindezı, bana değil, Karagöz - Sen bilirsin amma, evimin ~ağız. Fenerbahc;enin cidden yüksek ve he -

:., barcesi yok. . . . Karagöz - Atılırsak atılalım. Deli - sablı oyunu karşısında topu tutamıyan, 
Adamın blr:hu H:ıı-rvad - Senin evının bahçesı olup kanlıyı kurtardım ya... pas veremiyen, en nihayet kalesini mü· 

~:am Yolda Riderk~ara davet etmişler, olmadı~ını sormadım. H:lcıvad - İvi mi ettin: o zehiri içe - dafpa edemiyen Beşiktaş 22 nci dakika
} rn1ış, konuşrnuşla n

1
bir tanıdığına rnst 

1 
Kadragl3z - Tramvav alalım, dedin, cekti. Sonra Jülyet uyanacak, bıçağı alıp da Eı:adın ve 30 uncu dak1kada Yaşarın 

ern ş, öteki: r, ftara Bittiğini ö - !l ın a acıkta bırakırsak calnrlar. kalbine saplıyacaktı. k tl' "tl .1 b" ,... .. i1 • "ki g 1 
- B s Y- Hacıvad _ Anlamadın Karagöz tram- .. . .. . uvvc> ı ~u erı e ıruırı zerıne ı o n en de geleJfnıt vava bi 1' Karagoz - Daha ıyi soyledın ya, onu birdcrı vedi. Beşiktaş bu vaziyetin böy-

erntş, adanı ftira · Kara~·~ ım. H .. 1 .. 1 H da kurtarmış oldum. lece devamındaki tehlikeyi sezer sezmez, 
Se-d Ca.nıın nasıı 0~ etınt,) di bineli oz - a şunu şoy c roy e. ay- Hacıvad - Yıktın haneyi eyledin viran kendini toplamak lüzumunu hissetmış, 

n "e .. fülstn. ur, ben davetliyim. Hac md. G ld'k 
1 

el' gideyim sahibine haber vereyim ! ıbiraz hırçınlaşma~ başlıyan ovun için -
- ıvıerak ıv~ - e ı n ım. . . . ~ 

nt ete tan 
1 

etrne senı iftara ğı Karagöz _ Ne çabuk gelmişiz yahu, de bellı belırsız parlamağa başlamıştı. 
"Blrlikt~r. ça ran be- tayyare ile memlekete sevahat eden si- Toplu bir halde hücum yapım Beşiktaş .. .. 

davet ed Yilriiıntye başla.mı 
1 

yaset adamlan bile bu kadar süratle bir 40 ncı dakikada penaltıdan bir gol yapa- Dünku maçtan heyecanlı ikı safha 
,çılmıs evenf"ıı ~apısını calını.şı!ra\ iftara yerrl<>n bir yere gidemiyorlar. rak. ı?alibiyet işaretini vermiş oldu, devre ruk - Hüseyin, Bedii, Feyzi • İbrahim, 
b:ısknsını ıtU 1 davctltnln ya~ın::ı b~· Hacıvad - İste burası Sehir tiyatrosu! de hövlece bitti. Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. 

- Sen da ~~· suratını asmış· r Karagöz'- Hele bir tetkik edeyim. 1kJnci devrede Beşiktaş takımı göze Hııkeın: Adnan Akın (iİstanbulspor). 
bu vanındak1Yek mstn iftara geldi~· fak t Ffacıvad - Nevi tetkik edecPksin? batan bir canlılık, hatta galibiyete doğ- ômer Besim 

T:'t erata kim ı ' a Karattöz B' t'k b .ıw sahfbt ~t o uyor? • ... - ınpyı, asarı a ı aya en- ru ?.iden bir fevkalfidelikle oyuna başla- lst bul 3 - Galatasaray 2 
- Bak 

1
..,. de tanırun. diyen z:i ~r da. . . dı. D:lha dördüncü dakikada idik ki sağ an spor . . . 1 tıasıl t ... e, demiş, sr6r11r .. · rıacıvad - Bina eski amma içı yem, . . Günün en esaslı ıkincı karşı aşmasını 

anı<tı? iQrmez beni sah,,esi döner. açık oymv.an İbrahım Beşıktaşın bera - teşkil eden bu maç hakem Ahmed Aden. * Karal'öz - Bayılırım Hacıvad ağzımın berl1k sayısını rahat bir vuruşla yaptı. idaresinde oynanmış ve takımlar şu ~ 
a 'Rarnazarıda alenen suvu aktı. Besi'ktaşa maneviyat yilksekli~i, Fener • kilde yer almıılardı: 

Y kahrnışla.r: oruç yiyen birini Hacıvad _ Sahneye mi. daha görme- bahr;<>ve bir durgunluk Arı-z olmasına .se- Galatasaray: Osman - Faruk, Salim -

g 
.. - Bre adanı demi 

1 
din? ~b olan bu sayı oyuna, şevk, zevk ve he- Eşfak Enver, Celal - Bedii, Salfilıattin, 

or" ı?Ör ' ş ~r Raına d '({ · d k .. · ' d · S f' C e oruç Yentr ntl? zan a göz aragöz - Sahneye değil canım, dö- yecan verdı. Bu ara a en ço goze çar- Cemıl, Bu un, ara ım. 
_ f'~ab \rennı~: ne;P! Ramazanın biri ıeldl, pan hareket Cihadın sağdan, soldan ve lstanbulspor: Saim • F~ruk, Hayr~ -
_ 0~nlm ~t1lın var. ı:.:ra<'ıvad - DaimdPn bir bilet alalım. On bir ayın piri ıeldJ, bilhııssa havadan gelen şiltleri kurtar • Tarık, Se~, Enver - Fahrı, Hasan, SU -
_ R ZÜtiln nedir? ' K:ıraı?öı - Muvakkaten alı:;ak olmaz ıtapmua timdi ba.kın; mak için sarfettiği gayretti. leyınan, Cihad, Orhan, 
- };: a~Vlnı! nıı? 'Bf>?l buraya birkaç sene kalmak için Çok ııöyliyen biri geldJ. b ı..~ • .. df f har de bo Oyuna GalataGaray güneşi karşısına 
_ A e,ıen ha.ortasın? gelnıedim. Fener a • ..,enın m'! . ıı.a ın : alarak başladı. Daha ilk anlarda cid<!f ~ir 

~lılrtanıı lfacıvad - a· ed b"l t . d calama.~ından a7:ami ıstıfadeve bakan Be kaç tehlike atlatan İstanbulspor enerıik * Daiın. ış e ı e verenın a ı Dnuluma alayım mı, siktaş 23 üncü daki~~d~ Hakkının güzel bir hücumla Cihad vasıtasile ilk golünü 
~lr bayraın gl}nQ 'Karagöz _.:_ Adı Daimden bileti aldık. Xapmızda çalayım mı; bir kafa vuru~le Uçun~ golu kazand.ı. attı Bu, Galataaaray üzerinde ani bir 

Ye. tehre gelen köylü • Soralım bakalım oyun neymiş: Hoşka _ ~~ ~e:; ::,.:d:; Fe'lerbahçe!lın galibıyetten ;nağlQbı - tesir yaptı ve ak.ablnde Buduri vas1tC1 -
- Rarn&"llaıtı ka dem C?ebe mi, yoksa komikler müsabaka- vete doğru gı.den oy~nu üzerıne Esad sile :mukabelede bulundular. Devre bu 
Div Yde naaı1 k sı mı' müdafaaya. Fıkret hucum hattına geç - şeklltie 1-1 berabere bitti. 

e sonnuolar k• çı ardınız? H · Yenicaml mahya karda, · 'dd~ bi tad'JAt 1 İk' · d ed G ı t k \.. l - Otu ' uvlt\ c~ b · acıvad - Ben sordum: Romeoyla mek suretıle cı ı r ı " yapı mış ve ıncı evr e a a assıray pe .,ar z 
mınde çık~nıu7 btr aran tov~ vernıiı: Jülvet ovnuyormus. Uıaldarclan okam1rdu, Beşiktaş aleyhine çekilen kornerle Fik- bir Mkimiyet kurdu. Oyun Adeta tek ka· 

rıverdlk Rlttt. P andık, bir Karagöz _ İki kişi ha ... Yazık bizim Görür ıönnes l'Önül Terdim; ret 28 inci dakik.ada iki takımı gene be- le haline girmişti. Fakat Galata.sarayın 

* 
Ne de boşta hndlk karda. t ti bl ·· - d 1 1 b 1 N"crtıaddtn H ~manımızda tivatroda sahneye on kişi. rabere yapıverm ş · pek şanssız r gunun e o uşu stan u -

h~sablatnak oca Rarnatanda .. yırmi kişi çıkardı. Gol nzerine gol yapılması, esasen SÜ - sporun da canını dişine takarak didin -
hcr(r{j" bi ~cin bir tah>tın icadgünleri Hacıvad - Gel şöylP hele .ızirdik. Ba.şlıyorum ıene söze, ratli ve hı'Zlı olan maçı biraz daha coş - mesi oyunun cereyanını değiştirmiyor -
J'tsı Hoca r ç mle~e bir taş atamı etm\ş, l<araS?öz - Hep de bilmediğim yerlere Gitmem artJk taracıszeı turdu. Beraberlik ile bitecek zannedilen du. Nihayet Eşfak bir gol atarak bu va-
ltendl de~~ ~5mleJte taş attı~nı g~· Ka- girivnruz. :=..:r:-:;:: = :~'!::' oyunun. 33 üncü dakikasında Sabri gali- ziyeti bozdu. . 
~t!a lio0a vuç ta$ atmış, bir ı?il:nüş. Hacıvad - Simdi perde açılacak. Yer- biyeti ilAn eden son sayıyı yaparak, Be- . Bu arada yaptığı ender akınların bı-
!ortnuıı}a?'·'.Y'a Rnma-ıanın kaçı oldu çar- lerimize oturalım. şiktasın ne pahasına olursa olsun galib nnrle bir gol daha atan 1stanbu1spor va-

- Hel ğunu 'Karagöz - Perde açıldı. Bu delikanlı- Bir elimde fenerim nr, geleceğini anlatmış oldu. ziyPtl 2-2 berabere soktu. Galatasaray 
DPnıls e eve gidevfm 8~1 i 

1 
lar l·im? Bir yurdum ftl', bir yerim nr; p k h 'd b' h 1 1 kl be kat'i netice almak ,için, tstanbulspor da 

lar: ı:.,,...,:. evine gibntş çômlerktın,~ Hacıvad - Ovuncular Bften bfir eskJ kurdum, beP f otşba lgı enl ır da o kmamt b~t a hl. eline geçirdi1tf bu avantajı kaçırmamak 
. •aıte. tekra ' eıu taş K • . Çapkınlıkta binerim ...,. ra r, u o maç arın a pe a ı r . i t ta la ta k lı k - r,~ r ~rsıva çıkm . - arnguz - Yahu kantocular nerede? • takt'k il B ikt i . ild f dök ıç n opu c ra a ra ça şır en pe • 

tıırı k•"lt b,. dlnı, derntş, bug{}n ~· Hat"ıvad - Şehir tiyatrosunda kanto 1 e eş aş .şı m a aaya e : naltırlan galtblyet gollerini attılar ve o. 
_ A. ~1 am.aza- yoktur. Davulumu çalclmı dan dan rek. artık hak etmış olduğu galiblyetı yun da bütün tahminleri altüst eden bir 
'Rrıı-;1~n 'Qoca nasıl kırk beşi ol , Kara~z _ Tuhaf bir tiyatro öyleyse.. Bakm haydJ bana candan, eld~n kaçırmamağa dikkat etmiş ve ni- netice ile bitti. 

f' .. - o,.rı fhıünmtıs· ur· Hacıvad _ Bu kabaran delikanlılar ds :een "1Jcmı 1DWl etin<!, tekırn de muvaffak olmuştur. * 
ls ""'rılnlı- ...,e. demfıı. ~Pn insanı da d kim oluyor? Buluplmı uman uman! Fenerbahçe: Cihad - Lebib, Orhan - Dürı Şeref stadında lig maçlarına d~ 

l; Yüı k"""k"h"'ll 'haltılına kırk "b: dun. 'Karag6z - Romeo. DAVUJ.CU Reşad, Ali Rız.a, Fikret - K. Fikret, Esad, vam edilmiştir. Alınan neticeleri yazıyo--
ır 'betti o- Racıvad- Cok loakanc bir adam oldu- Yaşar, Rebll, Buri. ruz: 

ku belli. Beşi)ttq: Melımed Ali - Hüsnü. J'a - (Dftaım ı 1 lnd .aylada) 



8 Sayfa SON POSTA 

.son Posta. nın zabıta romanı: 18 Almanların denizlerde 
faaliyetleri arttı 

Fransız ve lngilizler garbde Alman 
taarruzunu bekliyorlar la:aç.aNI 

6LÜ 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Almanlar dün sabah bir İngiliz ge -

misini de batırmışlardır. (Ba.ştarafı l inci sayfacto.) lorının son nutuklan fuıerlne ekiplerin ta .. 
Almanlar denizaltı yerine dul:ın başkumandanı General Gam.elin, lln_ılerl son derece ileri götürülmüştür. .. 

deatroyer kullanıyor Fransız ordusunun cephede 38 kilomet _ Inglliz tayyarecllerinln, Fransız ~YYaı;. .. 
Nakledftı: Hatice Hatib Londra 15 (Royter bildiriyor) - Al - re genişliğinde bir arazi zapte~miş. ol - ~~~= :~:=e:~u~:n=~ b~ 

manların, düşman ticaret gemilerine kar- duğu, ve bu arazide bulunan. d.ınamıt ve e.n harekAt ile kendln1 gös~' 
p d~nizaltılarmın yerine destroyerler kap-:ınların, Fransız askcrlerının har - yagı; bede f kalıid Işkı yaptlına~· 
kullanmalarını tefsir eden Fransız ma - katını güçleştirmiş bulunduj:;1\~nu, 1939 şım: ceph ~ bir :S,kım ~uazzam ~ 
kamları, bu mecburiyetin, Alınan tahtel- harbinin bir uzun sabır har~ı olduğu : ~ t e BI ta 

8 
bu tuzağa ıneceS 

bahirlerinin azaldığından neş'et ettiğine n~~ ıı.~lda~ ~ıkanlmaması lazım geldı- veyahuduşb'::.tS.:..yon~ tank bu tuzala •4 

Bej renkli otomobil 
~ Tllk1 yüzünü tenin ta.sında biraz - Bej otomobil zanette'ln otomobllldlr. işarette bulu~aktadırlar. ğını soylemıştir. • • _ • feoek olursa iş1 bltmtş demekUr. Ne tsdt' pa~ sakladı. ve ::ıın o~ında aiga.ra Diyen avukat adeta kendlslnl pek mahcub Batırılan lngiliz zırhlısından Fransız Generallerıom sozlerı çabalarsa cabala.sın bir daha ye: ytist1ııe ti' 

)le yakıp açtıtı delikten doktoru aeyrebneğe hisaedlyardu. kurtulanlar Faris 15 (~.A.) - . <~ :emps. gaze - masına 1htlmal yoktur. . u dl 
'bqladı. - Ben de öyle zanned.f1orum. dedi. Şlmdl Le dr 15 (A A ) T ill R tesir.in hususı muhabın, duşm.anla temas Fevkalade ba.şko. bir şey da.ha var. 13 .. 

- Ona bakınız patron orada oturuyar. Ken bankaya bir adam 1Qllarım ve kapıcıdan 1 J1ak a hl · d 800 ~ıı enenb eh~ bali~de bulunan ordu kumandanlan ge- İnglllzlerln mallk olduklan makine ~ 
dlsinl gözetledilimin farkında defll! Zanette"t:ı otomoblllnJ hangi garaja bırak- ~ nC'fe;i ~fm:~r~ Kurfa1rıf!nı~~ın a isrı: nerallerin, harb muhabirleri~e \ aki o - rldlr. _ 

0 
.. 

Bir baş işareWe iri :yapılı fa.tat aolgun çeh tığını ~nirim. Zanette L:yona glttl.ğlnden.. Y .. "hf ed ş b - ed"l e- lan beyar tını nakletmektedır. General- Bu makineler, geçen harbte dovilpn;... 
reli ve bir sa.hah gazetesi okuyan bir 1naan beri otomoblll kim garajdan çıkarmış. Ya- mkiziı~ı 1

• l~vta d elnS v_e. ugundneşBr ı en stl ler Fransız seferberliğinin intizamını lan askerleri hayrette bırakacak btr ıa' 
ncı ıs e e ısım var ır. u sure e • , 1 f d · i ,__ ktad H lbu. ~i .. asıcer cıo• C~terdL Bu adam doktor Marraud idi Ara- hud otomobil hep orada mı kalmış. Bunu da kurt la la k• 414 b l"ğ l ak hatırlattıktan ve kıta ar tara ın an, nıs- .siperler a.cızma ır. a ~ uU tll' .. 

da. bir etrafına korkulu g~erle bakınıyor - anlamak !hım ~er otaınobJI hep garajda tadı:. n rııı ye unu e a 1 0 m - beten dlz'i ~ayiat p~~~ına k~Ul!1ı1an siperlerini kazma ve kftrelde vCieude ge 
du. Sanki blrlnin üzerine aıçrayıp kend.l.s1ne kaldıysa demek ki, bu bej otomobl!, o bej 0- R • ak t 1· 'lt . h bd mevzilerin mukemmellıgını belırttıkten m~lerdi. 

to bil d ~ndı So da z tte•ı h esmı m am.a ' ngı erenın, ar e d · 1 d" k" F f b "k 1 da bir fenalık yapmastn<fan korlcuror gibi bir mo eıs r. nra ane n uııu- maruz kaldığı 1bu ikinci ehemmiyetli hah sonra emış .er ır ı : ransız tayyare a rı a ann 
hali vardı. .91 hayauna ald bazı tat.snlt ö~nmek mee- ri ziyaın hangi şerait altında vukua gel- 1914 barhıle bunun ara.sında ne kadar Parı.s 

15 
(A.A.) _ İstihbarat nezareti yat' 

Gomar ona pek acıdı: "- burtyetındeytz. Fakat bunu baldızlle, erk"k diğine dair şimdiye kadar hiçbir tavzih- fh~rkb. var. Harbf mtmia~zemesı oTlaahrakki...., haetınume~ resmi bir tebliğinde şöyle demektedir: ..ı.''"' 
- Zavallı doktor dedi. Kodea onu çat uı- lı:ardefinden öğrenemeyiz. Bunu memurların.. te l ulunm 1 rdır ıç ır şey sar e yoruz. ... ta adan denil-J.11'" 

kütmüş. Tabii öyle yerler bize göredir. Tıb dan daha iyi öğrenim. Ben adıımlanmı işe > ~ a · . • . .o kadar sağlam surette yapılmıştır ki Nlkbinllkte ifra varın berllğim1Z l~ " 
lllmlerine göre değil .•• Bu apartımanda ba- başlatıyorum. Evvell ben bn tah1tlkatımı Almanlar tayyare gemısının C:üşmanın, bize sadece taarruz etmesi ki, sanart sahasın~~~ :!:ıundakl 111~~ fllla gelen hAdlseden sonra her taraftan O&- :yaptmı. Bizim aabıtalılann hiç biri Belgrad batırıldığını ısrarla tekrar ediyorlar için yığınlarla efrad ve malzeme sarfet- mal edlllr ~eı:, inşa edeceğiz. 
tüne bir cescd düşecek gibi bir hali var. Ben sokağına glrmem!.ş. Berlln 15 (A.A.) _ StefanJ ajansı bildiri _ mesi lazımdır. Bizi Mnjino hattından nn- rın beş m:i yya:nayll, yakında soo blJl .. 
&rtık bir cesed1n onun sırtına dUşmesinden Usun m~t bu Lfln ancak blr amatör işi yor· sıl tardedebilir? Zamanımızdakı bazı ta- FraI1lllZ yyalreistlbdo.m -'"ecektlr 

- l 11---~ lzal b 1 d . . h k 1 . . tih d kt. s··y den fazla ame e ıı::u •• ----değil onun cansız bir cesect olarak yere dUf- o ab~eoını dennen• ıa ça a a ı ve en Dün Ingiliz amlrallığı tararmdan bildiri _ arnız are et en, ın ar eme ır. o - ph indeki fa.allyetten baDa--
mesinden korkuyorum. Am$n ntkl onu sana. son aös olarak ta: len cRoyaI Oak. zırhlısının batması hAdlse- leyin, tekrar edin ki, zaman geçtikçe, ve- Ha.rb ~ te~Uğ şöyle demektedir: 
emanet ediyorum. - Ne deralniz acaba Belgrad aotaitındaki si mü~asebctlle, D. N. B. ajansı, Arc Royal saitimiz i!l~i af etmektedir.. ~n ~er ya::e r;:ııws ne 'de Alman tayyareleri tst"" 

Oomar •bundan sonra etrafına dlkkatJI, apartnnanı ben tutayım mı? 1B1mli Ingiliz tayyare nakliye gem1sln1n dahi, hafta 1ngılız ordusunun talım "e terbı : ndan oe he üzerine hiçbir bomba. a~ 
dtkkatıı bakınarak herkesin çehresi sanki - Niçin? 26 EyltUde bir Alınan tayyarr.sl tara!ındnn yesi artmakla, toplar ve aveı tayyarelen fı i P 
hatızMına. aaetUrmek istedi. Gomar izah ettı: 500 klloluk bir bomba atılmak sureU1e batı~ yapıl:naktadır. Bu müddet zarfında, me- değlld r. l h b" 

Oaston Ingilizoe gazeteyi mütalea etmek - - Bu suretle vak'a mah~lllnln ıçınde bu- rıldığına dair olan Alman haberini tcyld e- n abiini yeniletebilmek için · bizimkilerle Manevra ar ar ı ansıııı1l 
te devam etti. lunmuş oluruz ve L,lmiz böylece daha kolay- den dcllller mevcud olduğun:ı bildirmekte _ müsavi vesaite malik olmıyan Almanya, Londra 15 (A.A.) - Royte~ aj jbtİ" 

Gomar holü kıso. adımlarla geçti. Bir baş la.şmı., olur. Bire H\zım olan htitiin maltimatı dir. terazide işgal ettiği kefenin yükseldiğini askeri muhabiri, g:ırb cephesı~d~ ~iit" 
aelô.mile kapıcıyı selamladı. Kapının öniln- daha çnbuk elde etmiş dımız. Siz de blllrsl- Arc Royal'in mcrumb olduğ:ı İnglllz filo _ görn:ektedir. yat,. harbinin Alınan generallerının ındl 
de açık renk bir spor mantosu giyinen ve bir nlz ki, tahkikat müddetince pol•s vak'a m:ı- su, 26 EylOlden sonra, Alman tayyareleri ta- Bu harb, sabır, yani maneviyat har - tefiklenn müdafaa ha.tıarı karşıs ol .. 
Arjante tllklYI boynuna at1nL1 bulunan genç balllnl işgal eder. Maale.sef bu bizim elimiz_ rafından birçok defa görülmüştür. Bu tayya- bidir Şimdilik biz imhal ediyoruz. Halk muazzam kuvvetler tahşıd etmekte lcJS 
bir kadınla karşılaştı. O zaTlıan haklkl bir den gelemez. reler, Arc Royal'in yerine şimdi Furlces t _ da, askerler de anlamalıdır k i her ge - malarına binaen, pek yakında.. hd1"J,a .. 
cenWmen nezaketne kenara çekilerek genç - Ben bu ıeyln elsem olduğunu zannet- simli tayyare nakliye gemlstnln ikame edil- cen gün bizim lehimize geçmektedir. ve rr.anevralar harb~e tahavV'.ıl e Net"' 
kadına kendinden evvel dışarı çıkmuı için mlyorum. dlğlnl müşahede eylemişlerdir. • leccğini bildirmektedır. Ne zam~~-?~1 ııiSl 
yer verdi. Fakat! Yanından geçerken de ken Avukatın zihni 'hırsızın Zanette'ln apat'U- B" 1 l . ö Büyük askeri harekat de~ suallerinin ortaya attığı nı.e:teJ~-dl 
d1ainl tepeden tırnağa kadar dikkatli dik - manındnld gece ziyaretlerine devam etmesi- ır ta yan gazetesıne g re Bale haİli., Almanların hatlarının geri~ 
kat.Ji aüzdfi. nl kabul etmlyarda. Roma 15 (A.A.) - Almanlar .tarafından Berne 15 (A.A.) B<!rlhıden mütt('fiklerin mukavemeti zafa uğrat' 1İl 

Sonra geri döndü. Ve kapıcıya: Fakat Gomar flkrlnde mmnrdı: torplllenen cRoyal Qakı m ziyaını m~vzuu- gazetelerine gelen haberler, Ş('hrl kaplıyo.n ram.az müdahalede bulunacak ınotöt ~ 
- Affedemnlz dedi. Bu matmazeli tanı - _ Bana şüphell görünen şah:slarm ynkl- bahs eden cTrlbuna• gazete.i!, bunun Ingi - ağır sükütu belirtmekte ittifak etmektedirler. kuvvetler ~d etmelerine binaen, Ço 

dığımı zannettim. Acaba kendisi Breat"ten nında ya.şadığım zaman. blr~ok suallere ce- llzler için ciddi bir kayıb old~unu fakat Dlplom~ mahfil de dahU olmu üze.re her - .. leşmiştir. 
mi geliyor. Tab bulacağımı u.nnediyorum. Ben anlıyor- İnglllz donanmasının ü.stünlüğün.:ı ağır bir kes, bu sukütu, büyüle a.skerl lıadlselerln.hll!}- guç y· . Alınan hrkaa 
Kapıcı· dum. Biz., sizin genç matmattlle olan müna- şekilde tesir etmedlğlnl yazmakta ve ayni za !angıcı gibi telA.kkl etmektedir. Almanla.:, bir ırmı . . . . 
- Ha~; diye cevab ftl"d1. Matmazel M!bet!nlzl bozaca~dan endiııe ediyonıunuzl manda üç Alman denizaltı gemi.sinin tahrib tavassut teşebbüsünü memılU'tlyetıe karşı - R~yt~r muhabırı, d.ıyor k.i. aııJ8' 

Tlıibault Lozanlıdır ÖYle değil mi? edlldlğl hakkındaki haberleri de aynl ısrarla lıyacak olmakla beraber, HiUer hiçbir blta - İyı bir menbadan ~ğrendim. ~ardı' 
Ce b rd1 • Burly knardı ve çabucak şu ceva!>ı verdi: menuubahs etmektedir. raf memleketin tav~utunu Lstememl.§tir. Polonyada harb etmiş olan ~r tit " 

va ını ve • - . , F hl" w • en azı 20 fırkayı garp cephesıne gı:_.\.ılt Tekrar dı.tan çıkan Gomar, kaldmmda - Bu ı.,ın diler l.tle hicbtr alA.kası yoktur Bs.brılan Fransız gemılerı ransız te ıgı mişlerdir. Almanların faal ordusu ~~ 
dalgın, dalgın yürürken birdenbire tam kal- dedi. ~bu evde oturma.sını muhakkak Is- Parls 15 (A.A.) _ L'İntranslgeant gazete- Parls 15 (A.A.) - 15/ 10 Tarihli Fransız ak- yüz Nalli gen~lerinden mürekkeb ve g~ 
dırımın yanında ağır, atır ilerlemekte olan t\yonı&lllll, Jstediğfınlzl J'l.pmllkto. 8e'Ibestsl- aı. Fransız bandıralı Nuguet, Breann, Bre - şam tebliği: eephesinde bulwunaktadır. Bu ordu, hl. 
bir otomobil gôrdtl. Bu o mahud bej otomo - nhı. tagne ve Luls!ana vapurlarının, son günler Ho.va yağmurlu ft .sisli geçmiş, cephede, bil rinci sınıf bir ordudur, fakat Kayseri' 
bildi. Ve Oomar tam bqmı o tarafa çeYire- .................................... ~~-~.~~ •• ~~ •••••• zarfında batırıldığını ve tayfalarının turta- tün gün büyük. bir faaliyet olmaml§tıır. Wls-

1914 
ısenesindeki ordusunda gö~ 

celi dakikada aür'atlnl arttırdı. Ve süratle r rıldıfını haber vermettedlr. .sembourg'un şimali garb1slrıde, baskın hare- olan bir takım naldseleri vardır. Ç~, 
oradan uzakla.ftı. Ckmıar JUlll"SUZ blr hare - e· d k 1 1 """ fngilizlerin Almanlara cevabı ketlerlmiıı beklenen neticeyi vermlşUr. fırkıılann adedi dört senelik bir ınUd~I 
ketle otomobilin uçup gtttiği tarafa dotru ır o torun gon ÜK Paris 15 (A.A.) - cResmi ooblll•: e.ma.s1nda 70 den 90 a çıkarılmıştır. 
bir müddet kcııJtu. Gene içindeki lnsam gô- Londra 15 (A.AJ - Bu ak.ş9.m, AmiraHık, Bu gece dü.şman, Moselle ile Barre arasın· t rübeli zabitleri azdır. Halbuki nıü~ 
rememlşU: ti d Alman ld~alanna rağmen, Arc Royal tay - da birçok ke.,l! kollan dolqtmnL7 'H sürpriz ~c oktai nazacdan evvelce oldu)' 

- Allah bu otomobilin belAamı versin! dl- no arın an yare naklıye gemisinin ne b!ltmış ne de ha- mahiyetinde bir takun taarruzlar icra et- fikl~ bu: h . dirl 
:ye küfür etti. Bu otomobil bf'..nlmle ala7 e - .sara uğramış olmadığını tekrar beyan et - mtş.,e de hiçbir muvaffaklyet elde edeme _ ların an a a zengın er. 

diyor. V. I /l bil mektcdlr. mJ.ştir • ·ı· ·ı 1 
- Otomobili bir kadın mı. JOkaa blr er - ar s ve , Keşİf kollarımız, cephenin ™'r noktaaında. ıngı il - 1 a yan 

!kek mı kullanıyordu? fartetmedlm. VarLs ve eski fieblt neticesi varlı olan- Almanyada köpekler fauliyet gö.."ltemıişlerdlr. 
Neş'eslnl ko.ybetml§ti. KendJsine ka111 o- lardan tıa.ııtalı.kları hakkında esa.slı ma- top)anıyOrIDUŞ Sarbrüken'in garbinde topçu düellosu ol - munasebatında 

lan emniyetini kaybetm1ttl. Demek: polla ha- llllnat taıeb etUklerlnJ aldığımız mektub- muştur. 
f.iyellğl uzaktan zannedlldf!i kadar kolay larda görüyoruz. Hakikaten kadın veya Amst.erdam 15 (A.A.) _ Alman ordusu Parls 15 (A.A.) - 15 Teşrinievvel sabah • d 
bir şey değlldll. erkeklerde doğum ve doğumu müteakıb ıtrumanda -heyetinin 1 il~ 6 yaşında ve boyu Fransız tebliği: yenı evre 
~le olm~u. Hayatta onu hlc tertetme- vukua gelen bazı arızalar netloesl flebit- 70 santimetre olarak Buldok köpeklerini top Gece &ırre Uel Moselle arasında dt\.pnan a> 

mtıJ bulunan 1§tihasını da.hl bulamıyordu. ler ve bunların neticeai de varisler tee.s- lamakta olduğu rivayet edilmektedir. Bu kö- keşif k~llannın Japtığı ufak taarruzlar ne - (Ba.ştarafı J inci .a)'facl çe'JO 
Bir müddet bulvarlarda aerserfyane dola- süs ediyor. Erkeklerde de bazı ha.sLalıklar pekler, irtibat ajanı, muhafız ve .sahra sıh _ tice.siz kalmıştır. Cephenin heyeti :umumiye - Roma, daha geçenlerde İtalyanın . 

şıp durdu, sonra aklına bir birahaneye girip meselft. tl!o, tl!üs, zatürree vesa.ir bazı blye servisi hamalları olarak istihdam cdl _ sinin de istik.şat ku~tlerlmlz faaliyette bu- berlayn'e sulh müzakerele~inin açı:.0-.avukata telefon etmek geldi. Avukat ona: hastalıklar flebit ile lbtllA.t eder ve bu. leocklerdir. Bu köpekler, a hafta talim gö _ lunmuşlardır. 
51 

icin yeni bir takını teklıflerd: ~ 
- Hayrola diye sordu! nun neticesi de gene varisler teşekkül c- receklerdlr. Bütün vatandaşlar H Teşrini - Sarrelouıs garblnde tarşlıklı topçu fo.all - mak tas.avvurun?9: oldu~una ~81!' LO' -
Gomo.r ters ters kon~ordu: der. Bundan maada ameliyat olan bazı evvel ile 28 TeşrlnlevYel o.rn.sınd!l bu nevi yeUerl olmll!jtur. bir Berlin habermı tekzi~ etmış~ .. ~ 
- Yeni hiçbir şey yok. Yalnız size pınu kadın ve erkeklerde mesel! apandl.,-lt, n- köpekleri muayeneye .sevketmek mecburiye- Alman tebliği dradaki İtalyan diploması m.ehafi":, . pi' 

haber vermek için telefon ettim. Doktor hA.- mell:yatlanndan sonra gene tlebh; ve va- k tianini'nin Londraya bu kabıl teklif~.kç' 
lA. berhayo.ttır. Onu muhafaza etmek için ris tefelclcül eder. itte mes!ef ve .san'at tlrıdedlrler. Berlln 15 (A.A.) - Alman ordusn Baş u - mil olarak gelmemiş olduğunu a~-
aynl otele o.dn.mlarımdan birini yolladım. I acbeblle ayakta durmak me.Jclesl olma - S d d k" · "lhaneler mandanlığı t bllği: söyle"nektedirler. .. " 
sıne şunu söyllyeylm ki blrtsl blzl gözetle- dan do. vo.rWer böylece meydana. gelebi- '" ırgı a ıremı Şarkta lşaro. değer yeni blrşey yoktur. İtalyanın şimdiki ihtilafın bugtl~ 
m<ıktedlr. Bir sizden çıktl!nn zaman, bir de lir. Herhangi şekli olursa olsun varisler bPşka yere kaldırıllyor Grupte, düşman topçusunun zayı! faallye- künc1.<.'n daha hakiki olabilmek tehlile ~ 
otelden çıkarken ayni otbmoblll gördüm. clddl takayyüd istilzam eden bir arıza- tıne tarafımızdan mu~abelel eddllmd~~r. "ir ni arzetmekte olduğunu idrak etnıe ; 

- Ne otom.oblll ... Nasıl bir otomobildi bu dır. Mutlaka lfi.stlk çorap veya Hi.stlk Sındırgı (Hususi! - Kasaba yakınındaki 13 Te.şrlnlevvelde, _B:r~.en!~l He, r.er "'_ medıtr olacak derecede diplomatik ve " 
- Bej bir otomobllf.. band koymak ltlzımdır. Ayakta durmak Kiremit ve bardakhaneler hükfımet tnbabe- dlişmo.n tayyaresi duşurulmUşt~\1~4f T~~r~t yasi tecrübesi vardır. Blnnetice dipl~e-
- Marko.sı nedir? asla caiz değildir. İcab e<lersc meslek ve tinin gö.'>terdlği sıhhi mahzur dolayısile 4ehir nlevvelde, her iki taraf eheı:nm ye aa Y - masi mehafilinde Bastianini'nin ifa bat 
- Farketmedtm. aan'at tebdil edilmelidir. Çünkü nihayet harlclne kaldırılacaktır. te bulunmuşlardır. d fi ceği haslıca vazifelerden birinin ÇefJl 41 
- Otomoblll kim kullanıyordu. Küçük sa- bir hale gelir ki ayaklar ~işer, çok a~rı Bu yasak şehrin umumi sıhhati üzerinde İnglllz Amiralliği tarnfnd~ d:ü ~~~o e layn'in "'son nutkunun medlulü hak~ 

bllı iri bir adam mı? verir ve hatıl günlin birinde varisler çok faydalı olacaktır. bildirildiği veçhi.le, İngllteren n yü • • - izahat "lmak olacağı söylerunektedif· ııt" 
- Bilmiyorum. Vücudümü dört parçaya patııyarak nez!l dahlllye de sebebiyet E I kf d yal Oakıl zırhlısı bir Alınan denlzaltuıı taıa- Bm:ti~nini'ye İngiliz başvekillnkı ıı 4" 

ayırsalar bile buna oovab veremlyeceğjm ?erir. Maamaflh şüphesiz bu çok ender- Sovyetler stonya opra arın a fından batırılmıştır. im ıt Aimanya- kundan daha kat'i ve daha vazıh ~. 
Çünkü dikkat etmedim. 4te beni de ümid- dlr. Fakat görülmüştür. Varısler klnln iğ- (Ba.'jtarafı ı inci sayfada) 14/ 15 Teşrinievvel a~ı:ı:o.n:ı tayyarele- mat verileceği şüphesiz görülınekted 
sfzllğe dü~ren nokta burası! .. FaBetanl-; dsizek nelerlle kurutulur veyahud büyük varisli dilik 300 kişilik bir kuvvet sahil müda - ntn ~p~:~ı~;~ıı%ı~ti~. ~avo. da!! topçu - Benz'ın'ın ·ısf ·ıhlAI. n"ısbeti 
bunun tçJn de telefon etmıyonım. o - damarlan ameliyat ile kaldırılı:. Böylece faasilc meşgul olaeak ve diğer Sovyet r n •'" lşt! Cl" 
tora takdim. e~nlzl lstl70rum. Fakat bu hasta da rahat eder. kıt'alan Çarşamba gllnü Estonyaya va- muz faallyet~ geçm r. it 1 k 
tnkdim mera8imtnde ~ı~ hazlr bulunmayınız racak ve tesbit edilen araziyi işgal ede - Fransızların hazırlıkları aza 1 aca 
Bu adamın sizi tanıdığını :ı;annediyorum ve Cevab istly~r: okuyucularımın posta ceklerdir. Anlaşıldığına göre, Sovyetler Paris 

15 
(A.A.l _ Havas ajansı bildiriyor: (Başta.rafı 1 inci scıyfC'da) t -

slzl doktorla beraber görürse belki bir şeyler pulu yollamalarım rica ederim. Aksi tak- hükumet merkezinde garnizon kurmıya- Cephenin heyeti umumlyeslnde, zaptedUen kasabalar arasında ve şimendifer bil .;I 
a.nln.r diyorum. Ona telefonla kendisfnl ziya. dlrde Lsteklerl mukı.bele&z kalabJllr. caklardır. arazide sağlam ~urette tutunan Franst?; kuv lanr.a müvaz.i olarak otobüs, kaınyo~a.if 
ret edeceğimi bildiriniz. Sovyet filosu veUerl intizar vazi~tlnde ve her lhttma.ıe kamyonet seyrüseferlerinin taJıdı ıet' 

Burly: ' Tallln 15 lA.A.) - Bugün ö~leden sonra karşı bazırlo.nltl'l4 bulunmaktadırlar. Dün tabi tntulması, tramvay işliyen şe~it{jl ~ 
- PektılA. dedi. Memnuniyetle bana ynpa- Bovyet filosu, Tallln açıklarında demirle _ cereyan eden yegli.ne hfı.dlııe, Sarre'ln şark de otobüs faaliyetinin men'i düşil11~ 

rım. Fnkat dalın evvel sizi görmek istiyorum Nöbetçi eczaneler mtştlr. Filo, ikisi zırhlı olmak üzere 11 gemi- mıntakasında Almanlann ya.pt.ığı bir çıkış mektedir. Hususi otomobillere bazı 
Size .söyllyecek bazı ta!sllAtım var. Hemen den mürekkebdir. hareketidir. Mtiteamzlar, Fransız mltralyö-z.- didat korunası ihtimali mevcudtiu~ 
bana geliniz. --·--- lerinin ate.ŞI altında sürat.le geri çckllmeğe Bır kanun me~u .. ~~n ~u ')4e#' 

Gomnr ısrar ve ricaya vakit bırakmadı. 8
• gece nöbetçi olaa emaueler ıunlar- Deri fiatlan dü,fiyor mecbur olmuşlardır. hakkında hükfunetin Buyuk Mıll~ 

İlk rasgeldlğl taksiye atladı. dır: &rre _ Loul.s mıntakesındo.. diğer mın - !isine bir Uyiha tekli! etmesi bekl * İ*nbul cihet.i.Ddekiler: Son günlerde küçük baş hayvll!l derilerln- t&kalara nazaran biraz daha gtddetıi topçu tedir. 
~"' ... o.debn•ında · (Asaf) Enılnönünde· de mu" hlnı bir fint d""ilklil~n kaydedllmek -
V"-'"" ..-. • ' • • \.L'J b atışları kaydedilmektedir. 1 1 1 ki k d•ı Avukatın artık Gomara. büyük emniyeti (Yorg1), Alaıarayda: (Sanml, Alemdar- tıedlr. Bu nevi derilerin ihracı llso.nsa tabi Muhtemel büyük Ahnan taarruzuna gelin- Alman ar yan iŞ 1 a en 

'ftl"dı . d adama ol:ın biten şeylerin hep&nl da: (Sırrı Asını), Beyazıdda: <Belkls), olduğu halde dış piya.so.lnrdan taleb vuku - ce Fran.sıs a.skert mehaflll, bunun yakında I . . dU U dUfer 
116ylemezse, işine aed çekebileceğini düşün- Fatihte: (Emllyadi), Bo.kırköydc : Cİstan- bulmaması dolayı.sile geçen hcıftaya naza - tahakkuk etmesi ibtiınallnl dU~ünerok her tayyare 0rl01 Ş r 
dl\Aü için blltı.tereddüd, aralarında Eve He b ıJ) . Eytlbde: (Eyübsultan), Beşlktıışta. ran keçi, oğlak ve kuzu derilerinin beher çlf türlü tedbirleri almışlardır. • (Raatarafı 

1 
inci sayfada> ..1• 

geçen müll\katı büt.ün konn:mlmu, şeylen (Sfileyman Receb). tinde l0-20 kuruş düşüklük olmuştu:. Bil - k ~ il P"' 

anlattı. O lakırdısını bitirdiği zaman: Boğaziçi, Kadıköy, Adaıa.rdRkBer: hassa piyasada oğlak derisi s~kları artmış _ Tayyare ve ma ıne yare iyice teşhis edilememişitir. :fla~şilt" 
- Mndemki sakallı adam Lyondadır Kndıköyünde: (Kadıköy), Üsküdardn: tır. , Londra 15 (A.A.) - rReutıerı> Fransada - fi topçusu ateş açmış ve tayyareyi ~-r 

Ly0nda bulunan bir adam ayni zamanda (.Ahmediye), &ı.rıyerde: (Asaf). Adlılar- SıAır derilerindeki düşüklük kısmen zail ki bombardıman tayyarelerinin ve lngUlz mü~r. Tayyareci paraşütle at 1'S1" • 
l'utste bulanamaz. Demek biz!. taklb eden da: (Şinasi Rıza). oım~. kuru sığır derilerinin kilosu 55-60, to.yyarecllerinln adedi gftn geqtikQe artmak- muvaffak olmuş yaralanmaksızın 
ı-uan dn o değildir. EvvelA ı;u bej otomobllln l J salamura 37_38 kurup. yük.&elmloUr. tadır. Olicr taraftan m1lttetlt devlet adam- ya inmiştir. 
ı-ıme a1d oldalunu otrenm.emlz llzım. • 
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Yeni' VeZ"~fiizam 
Bunun fizerı 

Neş'esini muhafaza eden 
bir genç 

M-etrsinden Ab. 
du.llah, karakteri• 
ni soruyor: 

çevı1ı Zeki ve 
hare.ketleri var· 
dır. Bir iş üzerin, 
de münakaşa ya• 
par, fikir beyan 
edebilir. Canı tat. 
lıdır. Tehlike kar-

rlkfltına hız ne, Sinan Paşa se• 
için Jii?.un 

8
eJererek buyuk bir ~~r h teda- 'diyete göç etmiştir!.. Fakat Oenabıhakkın o- şısında cesaret~ 

not.sanuu tam en her türlü askeri ı:::ı:ı~:ı~ na tnkdfr ettığf ömür bu ~.adarmış ... Hemen bağlt hamlelerde bulunmaz. 
dan Belınekte ~ttı. lİlkenııı her tarnf Oenabıallah ona rahmet ve mnğflret. ihsan 
Utnuını bir Yokl unan e.skerı goZden geçır~- :Yles1n!.. Artık ne ben, ne de benim çocuk -

LfLkın bütün r;:na yaptı. ' arım bu değerde -bir ndam görmeğl bekllye-
eeu gUndn~,~ u çalı~alar bu 

1 
meyiz .. Şimdi benim slze tavsiyem budur ki 

d -..u didin • yo dn ge k U§urdu ve a.nı meıer lrenduılni or - endi ~lninizce dua ed~ttk Cenabıhnktan, 
hücuınuna uğ olarak şlddf'IU bir dly gun vakti~ slilere sadaka veren, İbrahim Paşa-
Oldu. 0) radı ve Yatağındı:.ın ç~onteri nın veziriazam olma.smı dileyin!.• 

Sonrad rnaz 
Sinan an soylendiğine ·· * 
hedty:r::~ni, l'Ü:Jvet~~re~:al~de Sultnn, Sinan Paşanın ölümünden iki hnftn ka -
verdırtnı ndırarak ' z amaştırıcı dar geçm!~ ve bu müddet zar!ındo vezlr'--

lş ve b ona b:ızı aksı Un l ı k ... l>llfanın bu d~ u suretle setız gü i çar zam ı makamı için birçok er.trik:ılnr cere-
ct.ın.1şu. unYtldan göçüp git n çlnde, yan etmiş ve sonunda '!mührü hümayun. 
Binanın mesını ternın lbrnhlm Paşaya "rerllmlştl 

bir teessür öJlbnu, halk B 
lllnıün ü muclb lın nra.,ında çok büyük u zamana gellnc!ye kadar bizim kara -

* Zeki ve sevimli bir çocuk 
1&Vanbuldan Sü

{eyman, fotJogra
fının tahLiHni ısti-

yor: 
Görgülü bir mu. 

hitte yetiştiğini i· 
iade eden tok göz· 
lü halleri vardır. 

Küçük zorluklar
dan büyük şikL 

yetler çıkarabilir. 

Sayfa 9 -cSon Posta. nın tarihi tefrikası: 25 

IİNIİIDIİllEK 
IATAKHANESI 

Yazan: Reşad Ekrem 

Çubuklar Tayyarzade 
Dedi ve kahvedekilere batnrak da: 
- Bre ağalar lınıin diyelim 1 
Dedi. Hepm, can ve yürekten: 
- Amin ... 
Dedi. Bundan sonra KeysfidAr erendi Sul

tan Murada doğru ilerledi: 
- Bre yiğit! Kumruyn altın zincir ver uç

masın... Sultan Murad Ba~dad suyu içme -
sin ... Gün gecelkttr, safasından geçmı?Bln ... 
Bre ytğlt .. bre Gazi Murnd .. Bre üç yudum 
pir aşkına ... 

Diyerek afta.ç matrasını sipahi kıyafetinde
ki imparatora uzııttı. Kahvedek\ler, demin -
denberl konu.ştukları sipahinin Sultnn Mu -
rad olduğunu anlayınca, korkudan donup 
kalmışlnrdı. Çopur ağanın ıse, kalbi dura -
yazmı.~tı. Murad, Keysftdar efendinin Çuç -
tura kumkuma.sından üç yudum su içtikten 
sonra bu derbeder şeyhin ellnl öptü, sonra, 
kahvedekilere: 

- Eyvallah ağalnr ... 

'

ilk e~ zengin bir ailenin '7nrls1 olan To • 
kııdlı Huseyin efendi, servetınln ve zekfısının 
yardunı lle imparntorluğun en mühim me-
rnurlyetl~rlnden sayılan gümrfık eminliğine 
kadar yubelmlş !dl. Ayni znmanda, hlSanm 
ufak bir gafletinden istifade edilerek kolay. 
lıkla. lekeleneceği bu maknmda, be~ yıldan 
fazla muvaffakiyetle ça1ı.şmıştı. Sonra bir 
iftiraya, ve dolayıslle Sultan Muradın gaza
bına uğrayarak az1edllnılş, kellesini, defter• 
Ierinin intizamı ve hesn.blnrının doğruluğu 
sayesinde kurtnrmı.ştı. 

Azledildikten sonra, Yenlbahçeye bakan 
konağında oturmağa mahkiim edilmişti. suı 
tan Muraddnn korktuklnrı fçln eşi dostu, 
hatta yakın nkrnb:ılnrı blle Hüseyin efen .. 
dinin kapısının önünden blla geçmez ol .. 
muşlnrdı. Hüseyin efendi, tkl yıldır, kitnb, 
bllhnssa divan ve tnrih okumakla vakit ge
çiriyordu. • 

Fakat yainızhktnn bunnlıyordu. Kon:ığa 

lar e ağlıyor, ruh~n U.Ştu. Herke3 onun ö- ko!n da, prang:ılar içinde, tıısılası; ıztırnb 
rrıern~kunuyor, Sadak~n lstırahntı için, dua- çekmemız üçüncü yılına ginnlştl. Blnacnn -
fak!;:ete Yaptığı işi ~r verlllyor ve bu ~yh bu esnalarda manen, maddeten çok ez
b erı f.e.rennünı e ' e1de ettı~ı muvnf- g n ve her şeyden be'Lgln ve tam mana.cılle 
n~ı:ırı:rde <şecaat v~n '11rler yazılıyor ve artık pek bitkin bir hal<ie bulunuyorduk. 
du (2~nınüş bulundu~ ahramanlık ışığının) :ununla beraber hiç blrfmlr: il!müş deltlldi. 

Sakin olmıyan harekeueri 
rarlı olınıyabilir. 

sıkıcı ve za-

Deyip yürüdü. Deli Hüseyin koştu, atlan 
çözdü. Biraz sonra iki sipahi, Topknpıyn doğ 
ru, gözden kay.bolmuşlar<iı. 

Çopur a~a, bl.r müddet dlll tutuk kaldı. 

dışardan ara.sıra Keysfldar 1.~hmcd efendi 
uğrayor, hlç kimseden pPrvıısı olmıyan 
Mehmed efendi, ikbal zamanında çok büyfiJI 
iyiliklerini gördü~ Hüseyin efendiye ncıyor
du. Bir gün eski gümrük em1nl içini çekmiş: 

Sin u beyan ediliyor - azılanmızın cildi, pislik ve kirlilik yilzün -
<>bn ana Yapılan cen d~n. soyulmus, kokmuş idi. Öyle bir koku ki * Sporcu bir tip 

8
;:tu. aze aJayı çok muhteşem YDlnıı bizi t.a'll.b de~. muhafızlarımızı da 

lünı~: Pıı.şa blzlrn h m~ztarlb edlvordu. Onun lcln, bilhassa, kl8 Akşehirden Ke~ 
la .be.r en en cxık sevı:mı canımız, onun ö- ?JJ vc;imlerlnde kt>cıkln, acı Jra!'ayel rfi7pftrla- nan, lcaTakterini 
bu ad8;>er, hakikati J ıduvan bizler olmak- nnın estiği ve bizleri hasta düııürdüf{ü za - soruyor: 
bir l.eerüın hartkn dene!'e~mek lazım gelirse, rnan - her ne şekilde olursa olsun bu zln - Bedeni zorluk • 
Jarınd be salılbı idi v derecede Yiiksek dandan kurtarmam irin, Allaha _ göz yaŞ
a<faını ~onunıa nLsbet e~;:~ada 03nıanlı dL lame - ne kadnr yalvarm•stık, ne kadar• .. 
81nanı;vcud de~1ldi. Uecek bir devlet Zindanın, -veya blzlt>rfn- pislikten mfi-

lara tahammül 
gösterir. Rahatına 

pek düşkün de -
ğildir. Spor hare ~ 

ketlerine yabancı 

değildir. Mücade -
leye bağlı işlere 

I>ıtıdar ~ ö.lüın haberini nl tevellld l~"enc kokusunu bir dereceye kaClar 
araınıza ~~· g~rlnden ır nlmaz, biz.im \?:ale etmek üzere, mnhafızlllnnıız, arn sı"a 

- Siztn 
1 
~ ve: "Yaşlar boşanarak defne veyn aroıc dalları getMyorlardı. FUı 

kat. blzhn iç n, demtşt.ı lyt bu.,lan va1rarAk -kıs tse- hem ısınıvor 
nlrnış bulun Çin Çok ne; ve ~e sevinçli ve fa- °ht''TI tiit 41"1f>n~rPk W.rimlznckf kokuyu g! ~ 
rübel! bl uyoruın .. O d eder]f br haber "'"'"me~e C'llıqvordult. 
sn~ r ituınand a Çok tl"i!Prll P inde olan anın, illkemızın ve tec- t ""ı.ıctan, ındıı"ı.,Jıktan o kt'dnr 1a:vı.f dii.q -
S~nın bugun bir 'Vez.ırın, yanı bü:e~ı me- JilYfımfiz, ka<lld haline f.?~1df~lmlz. mllthlş 
hin.an Pata ki b'Vefat etmiş oldu~ : Sinan ~rıınJıf!ı. tıınaJr1miHfel'<!ıı. l~renç kok11~J ı -

Zlnet et.ınış u devı .. te Y1ll u urı .. O "lnrle fztıNıb}a klvranı:hlh.npz bu zlndnndnn 

p~k gözlü davrana.bilir. 

* işine b~ gh bir tip 
Onun tapt v~ ~~nnıarırıın ar~!~ sadıkane lll"llk kıı .. tıılmn ümldlPrfml.,.I tnmıımll; ır'lv
'Y<llrtu ki onun hlr etm"k ls•e<fi r~ışt.ı ... h•tnııc: b11J111'.rlnlJı•mu7aıın hh·nn eV''Pl ,;ıme- Kamandan Ha~ 
J>ılıırını kendıs~~ öntill<İ ... d ğl bir kale ı;ı ve bn maddi vP mnrw-vt ıc:kenceden 4>h" _ nıfi, karakterini 
Ynzık ~ acnı :ınnnıış v k rU h ın ·· ne Ynzı'k ki anıı, ol!!Unı e a- ven ıılıı<ı nl.,.. 11 ~1 dlleyor, bu mes'ud ölüme soruyor: 

ı2Jdan eksUını. b bu blivilk ask. ··· Ah .. ne "ııc:ret rpkfvorduk. 1 İşine bağlılık 
-- 491 u tecrfib~ er de ara -
(l) Sin~ "l 'VC?Ir de ebe _ r Bu mec:'um mcıhuesten b!~ kurtaracak bl- gösterir. Menfaat 

l1aIJ olup Pa.,a Yeni lclk frmld. Osmanlı Hakanı ne tmparatnru- bahsinde pek ka-
Gürcıstanın f ta Uaı.kuı nın1.afferiyetıere muz arasında, harb ha11ne b!r .son verilerek. naatk.iir davrar 
Rııaunun (., ethiie rnıa.L Vlldın, Yemenin sulhün akdolunması idi Halbnkl iki millet, Gö .. b"" -k 
dl "'i'ri) •-- -..a1' o"d ı:. • iki lmpa t 1 k . maz. ru uvu . nde iken _ , oqıhirile t . • u6a şanı 1 ra or u arasındaki çarpısma olan - . 
1596, ~r:ceıeu. 'lel.atetvıç etmek ümi - en şiddetne devam ediyor, J"'les'ud sulh gü - tedır. Arkadaşla· 

(2) l\:tüt-. a), hanınıe e7ıedi. <3 N"ısan nesinin doğacaıtına dntr l'n ufak alfunetler rile geçim husu· 
0 -elsU r r, Cilı} "' b 11 nıanıı larih utuııaıı ve '• S. 209. e rmlyordu!. .. •Kar8'kule..ve oıDlrller me - sunda müşkülpe-
ed_en Sinan P inde Pek ,an~u7affcrlyatı De tarı. denilmesi tlM!~er ne ltııdar doğru imişi send değildir. 
Uuncı S &şa; Suıtan ı sayfalar i 1 Çfi 
llled eıırn, i.içün .. Si.iıennanı K gu ı nkü bizler, artık gerek dostlarımız, ge - * 

81 
deylrtdıinin cu Murad \"e üçün .. nnuni rek düsmanlanmız tarafından tamamen u-

de nan :Paşa, Ak;: büyük bir kahra':: Meıı-t nntulmuş gibi görünüyorduk! .. Bizi bu kara Gön O' eh ~ bir tip 
ırıuvaır ne tedbi 1 :uııdır. zlnda d kazan •klydferUe ta r erile ve fevkal!ı n an çekip kurtaracak bir yardım eli 1stanbuldan A. N. Erman, (fotografı. 

rnüte nıış bir kah rilıte ı>ek büy k - bir tür1ü be11rmlyordaf.. 
caViz bir l'aınancıır s kı u Pn nın dercini istemiyor) karakterini som• 

tarıstan \'e DıÜddet r.artı~da e .sen senert Mnhpe.,Jere abldığmınıdanberf, gerek ba -
teshiri eJnrin Tunus gibi üllteı ~emen, l\la - ncı, gerek müteveffa Za.hradet.'lky'ye ve ra _ 
U~b işi de Yiiksek liYak:ı erı'!. zapt ve hlb John Winorz'a memleketJmlzden gön -

hını nıiin erile siyııseı iş]erı t lösternüşttr. derUnıış bulunan yüzlerce düka altını da bir 
ha~At &sebetı ~1 d"kka arasındaki mü- türlil elimize ula.şm~ ddildl' .. 
Yat ı ~dı te . ı te alarıık k Z1 -il. bir Yolda nune en :ılyad as eri ra, oz Y\ll'<idan buraya !tadar olan mesa-

yor: 
Üstüne başına dikkat eder, olduğun· 

dan fatla görünebilir. Mücadele ve mü~ 
npkaşadan ;1iyade an l~ağa. mü'tem.a. 
yildir. Muhitine ve .karşısındakine ça· 
buk kendini tanıtrr, sevd1rir ve kullan· ::unın filı.fr •e sevar Ye ida.rc er.em ek mu -ı fenin evvela uzunluğu ve bu mesafeyi kn _ 

ne göre 11...1-.... Jnaksadırıa, ad· . e ' has- tetrnenin bin bir tehlike tle dolu olması sa -nıa ..:~v.6 ~et etmek P".... at •e ııbva - nlyen mahp""tyet h t kıl ~ dığı tatlı lisan ile de etrafında çekeme-
• - .. ..,.. eyıecux. -.,,-.nın heme ı ..., aya ımızın sı ıı;ı ve . . . . ~d Clfias kaidelertı n daJ_ 1 sertıı~ı yüzünden bu paralar elimize gele -ı mezlık hısler-nı yaTatmaz. Kadın mev. 

A 
Ahın: ltldt: miyordu. zu ve meclislerinde daha çok neş'eli ve 

Yakı arı efık ArLık büttıının ucuna basar k (Arkası var) şakacı olur. 
da o.cı ve n dünyayı unu~ ller1!yorduın. • 
dan b fellket içinde uştunı; karşını- «Son Posta .. nın tefrikası: 6Q 
b ~ka kimse çırpınan bu d 
lın.ın bUt" mevcud değildi a am -

duın un aıcatı~ue ve ben kat 
hl~ ona. doğru Yür·· -
... ıcdenbı.r uyor_ 

kn.pı,n a e nıüt.hlş bir 
rilndu.1:na:u eşlkte blrŞe:a~ldu. Balkonun 
bdı. dakikada Cahid ın lıayab gö _ 
kadın koc de Yerinden fır_ 

dOdden a&nı görın~ 
g~tlnd:°~~ÖZleri a~a:~nsanıye tered -
ru llerıenıı.şu .,..., n\Uı ll~nı ka fırlamış ve 
li Dıllll2nra · A uYlerıın tl sı rat ona doğ - Size bir §ey olmadı ya? 
a.ttıttan Y1 8CYredty0rd ll>erere!t bu dehşet- - Hayır yavrum; hayır benim oesur kı -

oonrn ,....._ >'- u.rn. Kıtd zım · tn d Uş tnktı· kUd """Uı;unun ın lki adım • m zamanın a ye erek beni muhte-
uıa~ k urmu., bir ~an cesed!nı yere bı _ mel bir tehlikeden veya.hud kendimi nıüda -

Bun:nn kocasına hücnın e~!~ı Pençelerini faa etmek için fena blr mı işlemekten beni 
Na.ıııı sonrasını arta h · menettın; sann nasıl ~e"ür edeceğimi bU-
hide k:~tu da aynı sanı;;::ı:ıyaınıyoruzn.. ınlyoruın. 
tene.sın rak bir haınıede on e ben d~ Ca- Oüçltlkle kanapeden kalktım: 
tun ~ knrbettfrerek onu u ttrnış, müva- - Haydi gidelim, burada durmıynlım ar-
'1a~a erımı uzatarak de1ı!~re Yuırarlamı.ş- tık ... 
<?tlrnc ~ak lstedtğlnıı ve onu~ Pençelerını - Blraz daha dinlen; baygınlığın ve buh-
tararı ttığını, vücudümü tırnatınrının ranın birkaç saat sürdü, seni saratı. 
liı1aa~~ı~ sarsılarak Yeren fır:~ demir kol - Birkaç saat ml? 

ltendlrnel gôrüyorwn. a lldığını bir - Evet ynvrum; bu müddet zarfında bir 
«la, bit ka geldiğim zaman yııb iki defa ayılır, kendine ge11r g1bl oldun am-
<la 't'alııın naPe üzerinde uzanmı :ı.;cı bir eda- ma. etrafındakllerf tanıyamndın. 

Göııe.rinıve Yabancı bir a.d!l.nı ş ım. Yanım- - Bu müddet zarfında ben hep burnda 
Yük bir 1 aç~ımı görü vardı. mı nldun? 

tcvı nce Cnhld be · - Qok n91e c.llınl Yakalnrtt Y bil- - Tnbli, seni doktorla hastabakıcı yntırıp 
l3tnı tanldfl\kür, kendine gt>ldin Scnı tednv1 ettiler. Ben maalesef seninle pek meş 

11 13itdcnb~ nu Ynvrmn? lha ... guı olamadım. 
llın: hatırladım VA tıtreyer k Gözıerin<iek1 acı ve derin iztırab bana her 

e sor - .şeyt hatırlatmıştı. Karışımda duran adnın, 
birkaç sanı evvel oğlunu tnybetml§ olan blr 

baba idi. Birdenbire knlblm biltnn şefkat 
ve hararetlle ona glttl, ellml uzatarak onun 
geniş elini tuttum ve ilk de!n olr. rak ona 
kendi lsmlle hltab ettlm: 

- Zavallı Cahid 1 
o c~vab vermedi; fakat yilziinun c1aha faz 

ıa sarardığını, kirpiklerinin ucunda yaşlnrın 
parladığını gördüm. 

o gtine kadar karşımda bir da~ heybetlle 
duran bu adamın zayıf. Aciz bir insan gibi 
keder1enınes1 ve ağla.ınMı benl altüst ettı~ı 
için gözlerlml kapadım, onun bu derin yelsl
nı gördüğümü ve anladığımı belli etmemeğt 
onun namına tercih ettim. 

Ak4ama doğru ha.cıtaba~ıcının yardımlle 
eve dönerken etrabının derin sOttnetı na -
znn dikkatimi oelbetml.ştt. Ortada ldmse 
yoktu, küçUk dairenin bfttOn pencereler! a -
çık, sokak kap181 arkasına dayalı idi. Bu 
gayrltabllllk hayretimi muolb oldu~ için 
hemşireye sordum: 

- Hn.stayı nereye götürdOl~r? 
Evvelft. §Uallınl anlamadı, benim QOcu~n 

ölümünden ha.be.tim olmadııtını zannettl. 

Yüzüne su serperek, kollarını, bacaklannı 
oğuşturaraır kendine r.or getirdiler. Adıımca
~n ilk sözü: 

- Efendi hazretler!, demı,tı, meğer bu A
lemde candan bir nhbab edlnemem~lz. Bir 
zaman evimizde oturacak, knlkacak yer bu
lunmaz iken şimdi azledlldlk, semtimize bir 
ahbab bile uğramaz oldu, hoş buna felek der
ler, bir gün gene bizi mesrur eder .•. 

- Hakkınızı heHU edin .•• Blıe şahadet mu 
karrerdlr ... 

Ded'. Kendisini teselli ettiler. Fakat Çopur 
afa kahvede duramadı. Ar.lmsına bile dönüp 
ba!rmadıın evine gitti. 
Ynn<ıni Kn~ıdar Mehmed elendi haslrn 

ba~daoı Jruruo oturdu: 
- Bre nqnan celebi kahve ..• 
Kemani Omtan dede: 
- Bı'!il<ıt{ine sultan ... 
Dlverf'lr: tcertye kostu. Ke'lrll eUle plslrcfü~i 

kahvevl İznlk cln.c;lndf'n koc'lmnn bir k~Pye 
kOV9'"n1( l!'Pt!l'd!. R'PVSfld'lr efendi: 

- Bre yA{fü çörek hani? B:-e çabµk yağlı 
çörek!. 

Dedi. K 0 "Tlant Osman de<lt', genP kendisi, 
bu M!fer <' 0 blrka~ diikkfln 1lndek1 Şehre -
mini fırınına kosarnk efenrlıve ya!t]ı çörek 

alıp getirdi. Kaoani Mehmerl efendi kahve
ye ba11arnk ya~lı cöreğlnl yedikten sonra: 

j - Kahveye bereket ... KnhvPye izzet ... Ey
v<ıllah .. 
nıverPk kıılkh. Bir ellle rayynrzadenln bi-

- Vfrr"i Tnyyarznde .. Seni çırn~ ettim ... 
arımrfikrüye cubuktar götftrşem gerektir .. 

O zaman Ka.panl efendi: 
- Bre Hüseyin Çelebi.. Allah ömrünü zı_ 

yade etsin, bir gün gene parlnrsın" 
Oevabını vermişti. Ftı.kat Hüseyin efendi: 
- Öyle efendi hazretleri amma, ahbab ııe 

alıştım, yalnızlık beni hel!'ı'!t ediyor, bir söz 
anlar zarıt kimsem yok ki onunla sohbet e
deyim ... 

Diye lllhe etmişti. O zaman Keysfidar e _ 
fendi: 

- Bre Çelebi.. Şehremini semtinde Tay
yarzade derler on sekiz yirmi yaşlarınd:ı ga
yet nazik ve dllft.ra, zarafet ve fesahat ile 
konu.şur bir efendi vardır 1t1 fnrisi ve arnbl 
blllr, muslklye aşinadır, sesi güzeldir, tnm
bur çalar .. hemen getireyim kapına çıra~ e
dev1m .. inşallah hoşlanırsın ı 
Demiş ve hemen ertesi gün erkenden: 

ııBlsmlllah!• deyip kalkmtş. Şehremhilne, 
Kemani Osman Dedenin lcahvehane.-ılnc gel
mhttl. 

Yolda, Tayyarzade, Keysl)dar efendly:I gQ. 
cendlrmlyecek şeklide bu hizmet için Ozü.r 
dllemeğe çalıştı. Fnkat keramet sahibi şeyh 
efendi: 

Dedi. R.acı Ahmed ~ıu •ı"' Muslu Sultan 
vak'nları ızlbl Kevstidar efendinin keramet -
leri ile kulakları dolu olan Tnyyarzade hiç -
bir sev söylemedi. Bir blle!U şeyh efendinin - Sen benim çıraıPmsın! 
nenoıu::lnı1e olı1ull>u hnlde e~llhı nvnkkcıbıla - Dedi. hatt.'i. sanki çocuk lrnlş te kaçacak-
, uıı ızıvnek Kemani Osmnn dedeye: mış gibi, delikanlının bileğini de hiç bırak-

- Hnvdl All11hnısmarladık dede amca .. madı. KeysMar Mehmed efendi ne Tnyyar-
efı-nrll Jııı.,.,.etlcrl bl7.I cubukdarlık ile çıra!:! znde OümrUkt'iinOn kona~ındn büvük bir 
etmlıı .. B"raber giderim... hürmetle karşılandılar. Konnğın taşra dl-

Dedt Muradın sipahi kıyaf P.ttnde tebdil vanhalM!Slne al•ndıl9 r. Hfiseyin efendi kö-
gezdl~I. Conur ağanın da can korkuslle evi - şede oturmuş, kltab okuyordu. Tnyyıı .. zade 
ne kapandığı ve Tnyyarzadenln Keysfıdar hürmetle lrlellyerek Gümrükçünün et,e~lnt 
Mehmed efendi tarafından Gümrükçüye çu- öpecek oldu. O da zat.en ~yh efendiye hür
bukdar olarak götürüldUAü Şf>.hremlnl hal - mene nval!n kalkmıştı: 
kına yeni bir kahve sohbeti mew.uu teşkil - Estdfuruııah oğlum .. ho~ geldiniz, bu. 
ettiği ve Sehremlnl semtınde ilk defa olarak yurun şöyle oturun. 
Mısırçar.şılı ne balıkçı güreli unutulur gibi Diye yer gösterdi. Sonrn Keysiidar efen-
oldu. dinin elinden öptü ve sonrn elinden tutarak 

Keysl)dar Mehmed efendinin Tayyarzade- serllre oturtmak istedi. Fakat Keysüdar e
yi kolundan yakalayıp çubultdarlık etmek Ü- fendi: 
zere götürdüğü Gümrükçü, iki yıl kadar ev- - Bre Hüseyin Çelebi... Tayyarzade oğlu. 
vel Dördüncü Muradın gazabına u~yarak mu getirdim" sann Allah emcınetldlr. Sen 
azledilmiş olan gümrük emini Hüseyin efen-ı onu hoş tut, o sann kul köle olsun.. haydi 
dl idi. hoşça kalın .. eyvallah ... 

Mtanbulda, babadan oğulı:ı. yıllarca celeb - ( Arka!':ı varl 

medlk, elimizden kurtuldu, yıldırım süratne 
koşarak bahçe kapısından dışarı çıktı. Blz 
yetlştlğlmlz zaman o çoktan kendlsinl denize 
atmıştı. Hemen bir sandal bulup taharriyata 
teşebbüs edildi amma kadını bulmnk kabil 
olamadı. 

Yerlmde mıhlanmış gibi kald:m. Blr gün 
içine sığan bu müthiş vak'nlıı.r ne ldi ynrab
bll Göz.lerimden akan yaşlnrı tutmağa mu
vaffak olamıyor, güçlükle ltonuşuyordum. 

- Bu feci vak'adan Cahid Beyin habr..rl 
- Zavallı çocuk öldü .. Doğrusunu l.stcr - var mı? 

seniz öyle bir ftcubenln yaşarnnsmdan ztya- - Tabii ... O da bizim gibi onun nrkasın. 
de ölmesi hayırlı idi; zaten hayvandan, his- dan koştu ve sonradnn sandrıJa binip sant-
siz bir hayvandan farkı yoktu... lerce onu aradı. 

- Evet; takat ne de olsa babası üzüldü. - Bu müddet zarfır.da ben de bnygın ya.. 
- ona şüphe yok: biçare adam zaten me- tıyordum değll mi'; 

yustu: büsbütün yelse dilşti\. - Evet, doktorla beraber slzi nyıltmağa. 
- Ancak, ben size bunu sormadım, öteki uğraşıyorduk. 

hastadan, Qocuğun anasından b:ıl)scttlm. Bütiiıı bÜ' vak'alar slnlrler!ml altüst etmiş. 
- HJıl Onu mu soruyorsunuz? Zavallı ka- j ti. Artık ne yaptığımı bllmeden koşa k~ 

dınl eve doğru yürüdüm. 
Bir şeyler okluğunu nnladığım 1çln ısrnr Ta!:lıkta Nahide hanım beni tarşıladı: 0-

et.tım. nun boynuna sanlcırak hıçkırmağa başladım• 
- Onu nereye götürdüler? - Ne feH\ket yarabbi! 
Evvela cevab vermekte tercddüd etti, fa- Yaşlı hanımefendi, cöz y~lnrını glz1emeğe 

kat benim yüzfundekl metanetten kuvvet n- çalışarak metanet gösterdi: 
larnk nlh::ıyet .söy~I: - Tnkdlrl llfı.hl böyle imiş kıztm: ellmız-

- Size hücum ettt~ı zaman, onun nasılsn den ne gelir! Fakat sen de harnb oldun ynv. 
oda.cıından dışarıya fırladı~ını ve çocuğunun rucuk; haydi odana çık, yat, blrnz dinlen. 
ee.sedlnl alıp kaçmak 1.!tedl~lnl anlayıp ar- Hastabakıcı onun sözlerini tasdik etti: 
kasından koştuk, fakat biraz geç kalmış oln- - Birkaç saat süren bir bı:tygınlıktnn vo 
ca~ız ki sız bizden evvel davrnndınız. Ayni buhrandan yeni nçıldınız, mııtlnkn yntıp ı.s. 

saniyede biz de yetişerek onu tutmak iste- tırnhat etmeniz lfizım. 
dik, fnkat bir delinin kuvvetine karşı gele. ( ATkası var) 
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(Memleket llaberleri] 
Kızıltepede tntnn ekimi 1 izmi~ valis~ _ve Kızılay 

reıs vekıh zelzele 
Mezopotamya topraklarından bir kısmına malik olan 

Kızıltepede her tür!ü hububat yetiştiriliyor 
mıntakasında 

İzmir (Hususi) - Kızılay Cemiyeti Umumi 
..,qisi Dr. Husamettin Kural ve Umumi Mü -
fettlş Dr. Mustafa Cantekin bu sabah İzmir 
ValUslle birllkte Dikiliye giderek zelzele mın 
takasını gezmişlerdir. 

Kızılay Umwni Reisi, zelzelenin harnb et
tiği kasabayı ve köylerle Çandnrlı nahiye 
merkezini gezerek Jelfı.ketzedelerle goriış -
mü.ş, dileklerlni dinleffi4tlr ve not etmiştır. 
Halen 1046 çadırda iskan edllmi, bu
lunan halk, geceleri yağmura ve soğuğa kar 
şı çadırlarda sığınmanın müşkülAtını anlat
mışlardır. 

Kızılay Umumi Reisi, hastalanıı.nlarla ala
kadar olarak derhal tedavileri için tertibat 
aldırmıştır. 

Kızılay Umumi Reisi, Dikili mıntakasında 
jeoloji tetkikleri yapmakta olan heyete Ka -
bakum köyünde tetkikat sırasında rastlamış 

Kızıltepeden bir görünüş ve kendilerinden izahat almıştır. 

K 1 d 1 M •1A ı 1 il d · · d "f . b . 1 .. Meşhur Jeolog Profesör s. Kalvi zelzele 
ızı tepe en yazı ıyor: • ı attan evve usu er aıresın e çı tçıye u ış er gos - hakkında izahat vererek Dikilinin volkanik 

bir milyon nüfuslu büyük bir şehir olan terilir ve öğretilirse tütün rekoltesi bir iki blr mm takanın merkezi olduğunu, son sar _ 
ve Artıkoğulları zamanında tam bir ala- yıl içinde normal verimini bulur ve artar sıntılarla boşluklar husule geldiği lçln, bun-
ka gören Kızıltepe 932 de kaza merkezi bile .. lar avnrlzin teşekkülll.tue doluncaya kadar 

h 1. · il · b tl · k" f 0 G d .1 t k "ki zelzelenin hafifçe devamıının mümkiın ol _ a ıne getır mış ve u sure e ın ışa a rta urs a ı verı en mm a a on ı d ğ f k t ... d "i .... d u unu, a n 'uun an u r "asarın mey ana 
blşlıyarak iki yıl içinde mahsus bir de- köyden ve dört bin küsur nilfustan mü-. gelmesine intizar edllmedlğlnl söylemiştir. 
recerlC' umran ve imara kavuşmuştur. teşekkildir. Dar bir vadi arasına sıkış- Kızılay cemıyetı, Dlklll ks.ıasının yapıl -

üst Mczopotarnyanın münbft ve mah- mış olan bu köylerde yaşıyan dört bin ması çln 300,000 llrıı tahsis etmiştir. Evler 

ld t kl d bi k h"b insanın geçinme vasıtası yalnız tfitfincü- tek katlı ve Sakız blçlml ynpılalcaktır. Kı -
su ar opra arın an r ısmına sa 1 . _ zılay Umumi Reisi Pazar sabahı Ankaraya. 
olan Kızıltepcde her cins hububat bü - lüğe munhasırdır. dônecektlr. 
yuk bir mebzuliyctle istihsal edilmekte- Bu itibarla Gurslular ve Kızıltepe tü
dir. Orta Gurs adını taşıyan mıntakasm tüncüleri inhisar idaresinin alakasını ve 
da Samsun ayarında gayet nefıs tütün eksperin gönderilmesini dört gözle bek -
yetişmektedir. İstihsal rekoltesi bes yıl lemektedirler. 

Tokad ve mlllhakatmda 
Halkevleri teftiş ediliyor 

cvYelisine kadar yüz ton iken, son sene- --------- Tokad (Hususi) - Tokad vilayeti da-
Ierde b;ızı sebeblerle otuz tona kadar Dikilid 'l BV!er bir katft hilindcki Halkevlerini teftiş etmekte olan 

düşmüştür. Bu düşüşe sebeb olarak inhi- Olarak yapılacak Halkevleri müfet • 
sarlar id~resinin mahsule iyi para ver - tişi Mehmed Ali 
mem"si gösterilmektedir. İzmir - Evvelki gün Dikilide 3 Çamlıca, Tokada 

Mnlm3fih bu sene fiatlar yükselmiş zelzele daha kaydedilmiştir. Zel - gelmiş ve Erbaaya 
olduğundan tütün ekicilerinin yüzleri zele mıntakasını görmek üzere şehrimize geçerek Halkev • 

.. . gelmiş olan Kızılay Cemiyeti umumi re-
gulrrıcktedır. isi ve Ağrı meb'usu Hüsamettin Kural !erinin mesaisini 

Bununla beraber, rekoltenin düşme - ve u.YJ"ıumi müfettiş Dr. Mustafa Cante- tetkik ettikten 
sinde baz.ı mühim sebebler de yok değil- kin, dün Valiyi ziyaret etmişler ve hep sonra Evin faali -
<lir. Ezcümle: kaçakçılık, ekim, idrak ve beraber Di~iliye . giderek zelzel~ mınta- yetlerinin hızlan -
· 1 t 1 · "d Tğ" b k b"ld kasını gezmışlerdır. rnası hususunda ı~a arz arının ıptı aı 1 1 u a ı en- Heyet, rnıntakanın ihtiyaçları üzerin -
dır. de tetkikler yapmış ve halkın dileklerini Halkevlilerle çok 

Tütüne tam ve iyi fiat vermekle kaçak dinlemiştir. güzel bir hasbıhal 
çılıl!ın önüne geçmek milmkündür. Dıkilide yapılacak evlerin ı.elzelcye yapmıştır. Bu has· 

Biıiııeitqria ·~ 

Son Dakika: 

ouuuM Alman taarruzu oeı 
uaMında baş11uacaM 

Londra, 16 (Royter bildiriyor) - Garb cephesinde kayda dair bit 
tahavvül vukua gelmem ittir. 

Paristen bildirildiğine göre, Almanların gayet sıkı ketumiyet1erio• 
rağmen, büyük Alman taarruzu pek yakında baılıyacak ve bu ~ 
zun sahne•; de Saar civarı olacaktır. 

Petit Pariıien gazet~inin askeri muharriri de, büyük hamlenin ~ 
yaklaftığını kaydetmekte ve Almanların Rende mühim miktarda harb 
malzemesi toplamış ve 700, 800 bin asker tahtid etmif bulunduğuıııl 
ilave etmektedir. 

Saar civarında hatlıyacak olan bu büyük Alman taarruzunun tariJıi 
belli değildir ve Fransız askeri makamatı her türlü tedbirleri almıı bu
lunmaktadır. 

Almanyada, Alman ordularının garb cephesinde bir faaliyet gÖI~ 
memelerinden dolayı ıa~kınlık hüküm sürmekte, ve Almanyanm, lngı
liz bahriyesinin denizlerdeki hakimiyetini kırmak için fevkalade gayret 
ıarfetmeden evvel büyük taarruza batlamıyacağına inanılmaktadır. 

Avam ve Lordlar kamarasının bu haftaki toplantıları 
Londra, 16 (A.A.) - Avam Kamarası, bu hafta içinde üç gün bi': 

birini müteakıb ·içtima edecektir. Salı, Çarşamba ve Perşembe. A.,oı 
günlerde Lordlar Kamarasının da toplanacağı tahmin edilmektedir. 

B. Çemberlayn, Çarşamba günü beynelmilel vaziyet hakkında be,-
natta bulunacaktır. 

Şimdiye kadar 300 muhtelif mesele hakkında sualler tertib 
ve tescil ettirilnıi§ olup bu sualler bu hafta içinde nazırlardan 
cak ve nazırlar bunlara cevah vereceklerdir. 

edilıı1İf 
sorula• 

' Yarın birbirini müteakıb sorulacak suallerden sonra B. Winst0? 
Churchill, «Royal Oakn zırhlısının ne gibi ahval ve §erait dahilinde :ıı
yaa uğramıt olduğu hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Başvekı:Iin beyanatı üzerine kısa bir müzakere yapılacağı ta}ulıİll 
edilmektedir. 

Muhalif amele fırkası, harh iktısadiyatının faaliyetlerini tanz;m pıe
selesini ileri sürecektir. Amele fırkası, bu tanzim işini temin etıneie 
bilhassa memur edilecek bir nazırın tayin edilmesini istiyecektir. M~
halefet fırkası, Sir John Simonun şimdiki vezaifii ile birlikte bu va:ıı
feyi de ifa etmeıine rıza göstermemektedir. 

Mareşal Peten ispanya Hariciye Vekili ile görüşecek 
Londra, 16 (Royter bildiriyor) - Lizbondan haber verildiğine götef 

yakında Fransanın İspanya sefiri Maretal Petain ile ispanya haricİYe 
nazırı Madridde bir görüıme yapacaklardır. 

Holanda sahillerinde hüviyeti meçhul tayyareler 
Netekirn 937 senesindeki alış fiatları- mukavim bir şekilde ve tek katlı olarak bıhal büyük bir Londra, 16 (Royter bildiriyor) - Holanda ıahilleri açıklarında ı•-

d .. k"" ı·· ~ ·· ·· d k k 1 k hı1 yapılması düşünülmektedir d"kk t ıı1k . . . k -nın uş un U5u yuzun en aça ·çı ı <1- • ı a ve a <t a ıle Mehnıed Alı Çamlıca yet yüksekten uçan ve milliyetleri tesbit olunmıyan hır ta ım tayya• •· 
dfseleri o yıl içinde kendini belli edecek T k dd 1 k b " 1 k dinlE'nilmiş ve muhitte iyi bir tesir bırak- ferin cenubu garbi istikametinde uçuılarına devam ettikleri müpbede 
derecede artmıştır. O 8 8 meyvacı 1 Ve agCI 1 mıstır. Erbaa Halkevinde intihabat da olunmuttur. 
Şu halde kaçakcılığı önlemek bakı - Tok.ad (Hususi> - ViH\yetlml1.de meyvacı- yapılmış ve evin faaliyetlerinin matlub F" 1 d" h""k• t" • b" t k "b" 

mındım ilk hatıra gelecek şey müstahsili Iık ve bağ-cılık günden güne inkişaf etmek - dereceye varması için güzel kararlar ve- ın an ıya U uma ının ır 8 ZI 1 
tatmin etmek tedbiridir. W.::~hassa toprağı:ı ve iklimin müsaadeUr- rilmiştir. Londra, 16 (Royter bildiriyor} - Finlandiya hükUmeti, Sovyet Rut-

Bu arada ekme, bakma ve kaldırma lığı, nefts şarablık ve sofrııhk üzümlerin yanın, Finlandiyadan, bir askeri itti fak ve Hogland adasile, Finlandi1• 
i-;leıini de fenni bir tarnia ıslah etmek la- mebzulen yetı.,meııiM Amil olmaktadır. lzmirde Uzum satışlarında körfezindeki bir takım adalan kullanmak talebinde bulunduğunu t~• 
zımdır. Çünkü, yetiştirici mahsulünü, İ3tilısall çoğaltmak için zfirra ve al!'ıka - f zib etmiıtir. · ' 
"skiaen kalma iptidai göreneklere göre darlar devamlı bir tuzda çalışmaktadırlar. asgrari iat ç· I" 100 J . h . t . 1 
~lde etmiye çalışmaktadır. Bu vaziyet Bu sene, merkez mıntnkasındl\ tetkikat İzmir (Hususi> _ İhraC3t Birliği Umumi in 1 er 8p0n tayyaresi ta rlp 8 mıŞ er 
· ihs ı k b·ı· · k"l kl yapan merkez ziraat muııll!ml Hakkı Beşli Heyeti toplıınarak harice U7fim satışlarında Londra, 16 (Royter bildiriyor) - Çinlilerin iddiasına gÖrt!, Çin t•r 
ıst a a ı ıyetıne mani teş ı etme a hatların hastalıklarını önlemek çarelerlle k d k J d ki b. bir 
beraher kaliteyi de bozmaktadır. me•gul olarak muhtemel zararların önünü tatbik edilecek asgari tiatı tesbi~ etmiştir. yarelerinin Han ov a i apon tayyare mey anına yaptı arı ır 

,, Sultaniye üzümlerinin İng11!z piyasalarına d yü J • b b 1 Halbuki bir eksper marifetile ve fenni aımağa çalı.şnuş ve muvaffak ta olmuştur. cum a z apon tayyarcsı ara o muttur. 
satışlarında asgari fiat. yüz kilo b~ına 22 

C ) şlllndir. Bittabi ekstra kaliteler için bu tla -
Karahal il Halkevi faaliyeti tın fevkinde flatıar tekllt edl!ecektlr. Key -

---------------------------- fiyet tasdik için Ticaret Vekaletine blldlrU -
Adliye Vekili Fethi Okyar 

Kızılcahamam da 
Çankırı köylerinde kendir 

ziraati ve urgancıhk Karahallıdan ya -
zılıyor: - Uşak'ın 

güzel ve uyanık 

bir nahiyesi olan 
Karahallı Halke • 
'Vinde çalışmalar 

hızla devam et -
mektedir. Evin köy • 

oülük şubesi bil· 
hassa daha verim • 

ll faaliyet göster • 
mektedir. Bu ara. 

da sık sık köy ge -
zileri tertib edil -
mektedir. Son de-

'\ , 

fa yapılan toplantılarla kış çalışma -ı Karahallı Halkevi 
tarına daha zengin bir programla azalarını bir köy 
girilmesi kararlaştırılmıştır. Resim 1 termcktedir. 

köycülük 
gezisinde 

mlştlr. 

Kızılcahamam (Husust) - Adliye Ve- Çankırı <Hususi> ·- Taşköprüden ~ 
Bugün ızmirde pasif korunma kili Fethi Okyar kazamıza gelmiş yeni len kendir tohwnları ziraat dairesi ıarafıOJIJ 

.. . ' dan köylüye dağıtılmış ve ekttrflın1tt1 tecrDbeleri yapılıyor y~pı~an mucrım çocuklar ıslah evın1 gez- mahsuı çok güu1 ·>ıarak aıınm}ftır. • 
. . .. ,. mıştır. Kendir ıınertnden koylilnUn urgan öte ,.S 
Izmir CHuswıı> - Pazartesi gunu, gece ve Vekil bu müesseseyi taftiş ve tetkik- bilmesi için de blr urgancı wta get~ 

gündüz şehrimizde yapılan pasl! ha va tec - .' . . 
rübeleri hazırlıkları ikmal ed\lrıdştlr. Vlliiyet ten geçırdıkten sonra adliye bınasına uğ- bilhassa çok kendir yetişmiş olan Şa 
makamı, ııehlr halkına hitaben neşrettl,.i blr ramış burada da liiı.ımgelen hususatla nahiyesine gönderllmlştlr. 11' 

.. ~ Örülen urgnnlard:uı ilk parti Çanklf 
beyannamede, talimata aykırı hareket eden- meşgul olmuştur. 1 ki d!l ğt 1 bildi 1.. ge mlş ve piyasa.la çok beğenllıniftlr. dit 
lerln kanunen ta b e ece n rm"'i - Fethi Okvar muhtelif mahkeme işleri AIA.kalıların tddlalarnıa nazaran teıı • 
tir. Mü:afa:t~ertibatını askeri komutanlık hakkında al~k~darlardan izahat almış ve mahsulü Çankırı topraklarında çok tyi 1' 
idare e ece . k .. . A k d"" ·· tü t.işmektedir. -• a şam uzerı n araya onmuş r. fi"" 

Köylüye k!rlı bir ziraat ve urgancıl.ıt 
150 liklPrden eski Dahiliye de kulı ıbir san'a.ti ö~retmelte çalışmak t:;, 
Nazırı ka b sektesinden öldü lzm:r ve Ehgedeki fabrikaların ~:~ı~, ı:_~::;:. ve beğenuecet ,eı 
B<?yoğlunda Kontinantal otelinde mi- İSti Salleri arttı · . 

ubesi safireten ikamet eden ve Avrupadan ht!· İzmir (Hususi) - Harb halinin Avrupada Samsun belediyesi elektrik iŞ1 

gos • dahiliye nazırı Mehmed Ali dün gece sındaki bazı fabrlknlıırla madt'n ocaklarının Samsun (Hususi) - Samsun bel~ _ 
ş .. 

1 

nüz gelmiş bulunan 150 liklerden eski devamı dolayıslle İzmirde v~ Ege mıntaka _ .1e' 

··cJ.-:tC'i kalbıiPn ölmiic;tür. lstihsallerlni azaltmıya karar verdikleri hak si elektrik tesisatının ihtiyaca yetebile 
-=-==--==ıı=-====:P:==a=z::ıı::::ııa-==r==C':::=':'la-==H:=:==========~~~============= kında çıkarılan haberlerin i\511 ve esası ol - cek bir şekilde genişletilmesi için ~rı~ 

asan t....ey Diyor ki . madığı anlaşılmıştır. BiH\kis maden ocakla- rava gitmiş olan belediye reisi do~ 
rı ve muhtelif mensucat fabrikaları istihsal- T w • • • • • • dÖfl • 
lerlnl şlmd111k yüzde yirmi beş nlsbetlnde ar-, N:.c~.eddı~. Dıvıtc~o~lu ~e~r~ e<Ji• 
tırınaya azmetmişler ve ona göre tertibat aı- ı mustur. Dun kendısıle goruştüm. Bel 1, mışlnrdır. 1 ye reisi, seyahatinden çok iyi intıballlr • 

Son gunlerde harlcden m\lhteU! maden döndüğünü sövledi. Belediye reisi, seY'0 cevherleri için siparişler alınmıştır. Bilhassa f h kk d k" t f Tt Ç ba gflf1 
Amerika ve İngiltere her nevi mndenlenmı- ha ı • n ın a 1 a sı a 1• arşam L-

1
edif' 

ze tallbdlr. fevkalade içtimaa davet edilen oc;> 

meclisine bildirecektir. . 

lzmirde T~''aS Limeted Şirketi Samsun elektrik tesisatı ileride ye~·; 
sub lSİ acılıyor ıendiği takdir<la su ile mi, yoksa J'Jlaıo ıt 

~==========~~=====~=====~============~=======~~======:!.lı . • ""' ~ , mı işletileceği hakkında henilz bir Jcll~ıı 
Iz~ir (Hususi) - Takas Llml.e~ Şirketi - verilr.ıiş değildir. Bu işler üzerinde de . 

- Hasan Bey bizim kar
tıkl apartımanda oturanların 

çocuğunu görsen ..• 

... Öyle Avrupai 
yetiştiri:> orw· ki. .• 

tart:da Oynadığı oyuncaklar 
bile en madeni, en asri ~ey
ler-

Ha~an Bey _ Elinden 1 nin Izmir şubesi bir hafta .sonra Izmlrde a- t tk"kl 1 kt d D kt Necıtled 
• · ··ct" ··5p , c ı er yapıma a ır. o or 

zırhlı tahtelbahir hk eksik çılacaktır . lzmlr .şube mu urıuı:; .ne EmlA.c . . . . . ~ 
' . . • Bankası sabık müdürlerinden B. Şerif ce _ ,~ın Dıvıtçıoğlu bu mesele ıle çok 1 

olmuyor, bıhyorum. mal ta}'in edilmiştir. dan meşgul olmaktadır. 



lG Bi..;-:t • == -~ eırın 
SON POSTA Sayfa ı 

1~
110•ııııw· "Son Posta,, nın Hikayesi "lflrı~ ( ç o c u K J Beşiktaş Fenerbahçeyi dün 4 -3 yendi 

- Mazi kıskanılır mı'/ 1 30 E ıoı t ·hı· (Baştarafı 7 ncl sayfada) larasınd.a yap~lan b~ maçta Beyoğluspor sıııı- • 1. y ar 1 1 v f 2 Albnt ğ 1 4-0 galıb vazıyette ıken halk sahaya hfiıo 5
'h lllh,. Yazan . . _ e a • 

0 
. cum .ct?1iş ve büyü~ ~ir kavga başgös • 

M: : Hatice Hatib .... ,Ht ffi bılmecemızde Milli küme takımlarından Vefa lle terIJ"lŞtır. Sahada hıçbır zabıta memunı "anoenıuanhat şiddetle yerinden fırladı. Pi- h 1 b' birinci kümeye bu sene terfi eden Altın- bulunmadığı için hakem Feridun Kılıg 
.r yanına doğr 't . ve hala hatırasının haşmetile, yanız ır k 

1 
tuğ (Kasımpaşa) nın yaptı~ı maç, tah- müsabakayı tatil ederek sahadan çek:U-dayıyarak kt u gı ti. Kolunu ona gölge ve bir hayal olduğu halde benim azanan ar minin fevkinde heyec.a:ılı .ve güzel old~. mişttr. • 

- E aya a durdu ve: bütün kadınlığımın, gu .. zelli~imin, k;y - K.asımpacza Vefaya bınncı devrede mu- Tek d "'f Af 
Vet kısknnıl d' ~ "' d 0 0 b ır ag ' man Yec:ınJı söz b ır ıye heyecanlı he- metlerimin canlı hakikatini eziyordu. 30 Eylıll tarihli bilmecemizde .kaza - kemmel mukabele etti ve evre - c-

:S e aşladı. Mazi k k 1 İ ld raberlikle nihayet buldu. • • "'I b . 
ın:~~7 ~:~i~i 1:~· ·:•nler h~ :

1 

;:,,;;;, da~·~ıs~::ı::~:,;.:::·;.~~ b~:.~:~:~ '::~!:r.·ı::.tr:ı yo:;:~:~~~:u p~ ve:i~~~.~~~~ro~.:~;i~ :;~~ ~0~t~v: goreşç ıyı mag o ettı 
olan bir erk ğ" aş ın hatıralarile dolu kıskanıyordum. Ben onu sevdiği kadar zartesi, Perşembe günleri öğleden son- sında Muhteşem Vefaya bir gol kazan - Ankara 15 (Hususi) - Bugün burada 

Fikri . ~ ı sevnıemişleıdir. sevmediğini zannediyordum. ra hediyelerini bizzat idareha?W?mizden dırdı. Altıntuğ Hayri vasıtasile üç da - oldukça hareketli bir spor günü yaşan.-
ye ıtıraz etmek ist' d 1 kikn sonra beraberliği temi~ etti .. D~~- mıştır 19 Mayıs stadında büyük güre, 

- Fakat geçmiş ıyoı u: Bana karşı hariku18de iyi, müşfik ve almaları lazımdır. Taşra okuyucu an- renin mütebaki dakikaları sıstemlı oır ve futbol müsabakaları yapılmıştır. Te-hayatlarına -girdiğ.' ~eçmiştir; dedi. Eğer muhnbbetli olduğu halde bunun her ka- mızın hediyeleri posta ile adreslerine oyur.la Vefa yücumlarını durduran Al- kirdağlı Hüseyin ile Alman güreşçi VU.. 
leri il(' uğr ınıız erkeklerin mazi - dının sevdiği erkekten beklediği 0 büyük gönderilir. tıntulhın müdafaasile geçerken oyunun li M'lrn güreşmişlcr ve Tekirdağlı Hü ... 
dt!lilerden na!acfak olursak Posteki bitnıesine 5 dakika kala Hakkı Vefanın setin 8,5 dakika gibi kısa bir zamanda " ark sayan {}Şk olmadığını hissediyordum. Bir k"ılo ç·ı•·o'ata ·u f 2 l 

Od d ımız olur? ı ti C!'alibivet golünü yaptı ve ve a maçı - Alman güreşçiyi tuşla yenmiştir. a a bulunan · · Onunla avrılmamıza sebeb, onu terk k d F 1: ı ı dınbr gülü t"J genç kızlar, genç ka- İstanbul Işık Lisesi sınıf 1-A dan Cemal az:m 1• ut o maç arı 
tnedi O ş u er. Yalnız Melahat gül etmeme sebeb de yalnız bu kıskançlık Köymen. Beykoz 2 .. Süleymaniye O Lig maçların~ı Muh:ıfıtl1giicü ... Günetf 
bir fi.kri ~~~d~u iş hakkında bambaşk~ olmuştur. ZARİF EL İŞİ MODELİ Şeref stadında son maçı Bevkozla Sü- 6-2. Harbiye Kırıkkaleyi 3-1 yenmişler 

Geçen ya-zın sıcak bir ~ecesi idi. Cok (Peçetelik yapma!'. Jçln) levmanive vaptılar. Birinci devre her ?.~~; ...................................................... _ yn~1~:;~erdindi~ kat'iyen halkikate da _ Yıldızlı bir j?ece, Suadivedeki köskte idik; İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 2 talebe- iki t~rafın hN:ıJıklı hücuml;ırile müte-
t • e ı Ma-z: · balkon kapılan açıktı. Piyanonun üstün- sinden Ülker Doğan, istanlJnl se1çuk kız va1in eedi. Yalnız Bevko71u Kazım dev- Nüfus yazımı nsanın nla-Hsı"ni.n ba-.ı~ın,h sevdiğiniz bir M l t T"nı·n. ı:<'nuna do"--1 bı·r "Ol V"'ptı~ından nu b ... -n ay t d -le ynnan ışıktan başka, ışık yoktu .• e.snstıtüsü talebesinden 295 ez ye. ..,. .. - l!•• " "' 14 Hazırlıkları 

n Ugünkü • a ınn a o - MUHTIRA DEFl'ERİ birinci devre l-0 Beykoz lehine netice -
den dah., bu'· üaklaka ve münasebetlerin - Bunun için gece odaya dolmuştu. Ciçek- lenrH. D h'li Vek·ı t• .. f k dl .. , .. 

" Y bir ı·kı d G ğı <Son Posta ha.taralı) a. ı ye a e ı, nu us ayı an ........ tiğini sizinle o ehemmiyet kesbet - ı er e yaseminler vardı. ece a r ve tkinci devrPnin baı:nıda Sülevmanive> yenilenmesi maksadile, zabıt şeklindeki 
sizi Y"va.. nun arasına dikildi~ini ve sıcak bir gece idi: yasemin kokulu bir Çorlu Cümhurtyet meydanı bakkal Ihsan hakim ovnııvnr ve rnütr>madiven fırsat beyrumamelerle yapacağı nüfus yazımı 

.. . .. • Yavaş ond l'; d k. k 1 yanında İsmail, Bursa Cümhurlyct caddesi knr-ır•vf'\r .. RPvkonın ;ılrmlrın sevr"k ol- etrafındaki hazırlıklarına dev.nm etmek-gboriırsÜnüz... hira-ı an Uzaklaştırdığını gece. ·· Macid piyanonun yanın a 
1 0 

- No. 296 da Ali Saib AkgÖl, İstanbul Dlvanyo- rn"lrh hAr<>hnr nı>lı<> tf''h1n,.nli ve nih:ıv•t tedir. Vekalet yapılacak nüfus yazımına 
en kendi nefsi etmeyiniz bunu ı tukta oturuvor; ben piyano çalıyordum. lu Ali Faik apartunanı l numarada Necmi, 'KA·mn k:ır:ı ilP flrinri P"lü de vaotı. Vn aid bir tecrübe talimatnamesi hazırla • 

ben kendi h mde biliyorum. Bunu BiJmiyorum nasıl oldu, parmaklanm Şo- İstanbul 49 uneu okul sınır 2-A da Selma bıı ~,,,t;...,, o"tti"TT'IP"m~;,,den ovun 2-0 Bey mıştır Bu talimatnameye göre Dahili • 
niçin evlen ~~h.mda tattım. Macidle penin valsına kaydı. O zaman nişanlımın Uygur. kaz 1t.,lıine neticelPndi. ye Vekaletinin tesbit edeceği yerlerde vı 
ŞÜnnıed' . rn ığımt bir kere bile dü ' yerinden şiddetle doğrulduğunu gördüm! YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ T. Ôzerengin günlerde hiçbir hukuki kıymeti haiz ol• 

ınıt mi? Ji - R" . d d. (Son ~osta hatıratıı Ort kö 3 K 1 1 rnamak üzere yazım denemeleri yapıla • dü ünın .:ı· . · avır biliyorum· b - ıca ederım bunu çalma!. e ı. :ı v • - P ~ caktır. Dahiliye Vekaleti deneme için lfuo C'\;ını~· he · · ' unu İstanbul erkek ıısesı sınıf 5.c de S3 Orhan 
b ~h, çıl~ın b' pınız beni kaprislerine Parmaklarım tuşların ür;tüde döndü. İskıt. İstanbul 44 üncü okul sınır A-2 de 212 E 11 ill(: karşılasmacia rakibinP karo;ı da- zumlu evrakı daha evvel yazım yapıla • 
dc>r, hiç birinlır ka~ın olarak telakki e _ Sonra ellerimi ağır. ağır piyanodan çek- Er.gun, İstanbul Hayriye li3E'.sinden 410 F.:n- ha ü"tün bir oyun çıkaran Ortaköy 3-1 cak mıntakalara tevzi edecektir. Vilayet 
ka VC' çok dahz ~nı~ de içimde bir bas- tim. VC' ona sordum: ver Gökhan, İstnnbul 44 üncü okuldan 104 kazrnw1<:t•r. ve kazalarda bu yazım için vnli ve kay .. 

n cıcHı M 1• • Peyl,.rbPvİ 4 _ F"frb 1 makamlann reisliğinde birer komisyon nı E('zersiniz B e alıatin yac;adığı- - Nicin? Zülfü. kuruJ:ıcaktır. Bu komisyonlarda müdde-
dC' Sf .. ı•n hiç •b' .en• lVJ, llCİdj Sevdı"m , hem T'l "J • d k "k d nf~ 11.ır /\ l"'T~'rl'J h ,_ ,.. • ıa • d • "1 •• f •• d"" 

'· n• mıv0runı; zavıf bir a ı rısın a 1
'"" '" Bu ntaç ıı..-nm ... ~mı , -:ırr>c;ın P ıumumı er. nu us mu ur veya memur -

\rec" i k:ıdar ~::ızın sevmediği, sevemi- l'll~·ıl;u kin mi? Yoksa b"na yalım sövlP- Mersin maliye kırtasiye deposunda Hüse- oVPnrırn1c: VC' nnti,.0 '1<> Rpv]nbPvi hn'imı- ları. irlare heyeti ve belediye meclisi ta .. 
"c>~clırrı 'Bir daha vheı· ku.vvet.li bir sevgile meği ı;evmediğinden mi bu cevabı VC'rdi. yin Irmak kızı Sibel, İstanbul B:>şlktaş 20 ln- na ı.'l .. .,ı r-ıkardı<Yı f-ıilr hir <" mııın F.PID"· rafından intihab olunacak birer aza bu-
rnı'l:c- " 1·..., k d ~ bır kımseyı· seve el ilk okul sınıf 3-B de 155 Fehmi, İstanbul rn .. i r 1., .. ~1r m<ır-ı 4-1 gibi kat'i bir galibi- lunacaktır. Müddeiumumilik teskilatı ol-
rn ... a ar o 1 - - Kötü bir hatırası var bende .. ve İ">'i"lM lL"<'<sl sınıf 2 de ceırı.ı Sözer, İstanbul yefü bitirmi51ir. rnıvrın yerlerde komisyonlara sulh veya 3 

Hı'i::ı <.'idır · nun a aramı'Zln açıl- ben bu f'P"e övle mes'udum ki... Beşiktaş Pa.şa mahal1esl No. 61! de Münür. hukuk hakimleri istirak ede>cektir. Şehir 
beb olarak g~· ~e h~kiki bugün size sc- - N<>c.ıl bir hııtıra; dedim. Ne hatıra c;ı? ALOMİNYO ı: BARDAK KaroUnırük '"' Be•·oijluspor ve kasabalarda 200 - soo nüfuslu bir mırı,. 
Yoktu. os erebıJeceğim hiç bı'r şey ..1 k kt tak"'ya bir nüfus yazımı deneme rnemu• - Bırak şimdi! <Son Po<.t:ı hatıralı) maÇJntıa a• Q3 ÇI 1 " 

VC> halbuki kl t İstanbul Pertevnlval füesi sınır 2-B de S:ı.- ru ve beş mıntakaya da bir kontrol m~ hiı; bı·r ş onunla benı·m ar d _ .-. Yerimden kalktım. On .. n ya aş. ım. Sülevmanive stadında ikinci küır.e 
1

muru tayin olunacaktır. ey anı a t B 1 k Uıhattln Tunalı, İst'lnbul Cn~nloğlu Şeref - .. vardı. O k d rnu - ırınd defa Maddin ban::ı sov rmr> ı"tP· , karşıl<ısmaları da dün yapılmıştır. İlk Yazım günü hiçbir kimse sokagva rık-Onu tanıın a ın Vardı. m d·~· b" . d . sokak No. 15 de Abdurrahman. .... 
nl" . ıvordurn 0 e 151 ır şeyı on an öğrenrnıye ısrarı mac Davudpa~a ve Gnlataspor arasında mıyacaktır. Yalnız umumi hizmetlert ıştım. Ve kimb·r · nu hiç görme ettim KOKULU SABUN oynarmıstır. Davudpaşa güzel bir oyun- müteessir edeceği tahmin olunan müesge ~nr~ımıza çık 

1 

ır belki de bir daha hi- . 1 ·0 '"' L'ocrt:ı :t-a•ıralı> la ~-1 ıralib gelmistir. se mr>murları evlerinden çıkabilecekler b mı\rac k b Ç --Sövlemeni istivorum. t 
lr 7aman onunh ~- . elki bir daha hiç . , İstanbul Çengelköy BekAr deresi Tnshba. l:inci mac müesc:if hadiseler yüzün - ve kendilerine izin vesikası verilecek • 

kC>rnik oln k dı .U('nım aramda et v - Bırak dıvorum .. Ne oıur. dedi. • yır sokak No. 3 de Talat Gönlil, ist.'.lnbul den ta til edilmiştir. Karagümrükle, B.Spor tir. 
gnrü\•orduın. B"t~1l<>rnive(l(>kti. lia].b k: O kndnr ısrar ettim ki nihavet onchın 161 inci Uk okul sınıf 4..C de 5::13 Sedad Atalık, 
lC' sevd· . u un vnrlıi; u ı, öITT-endim. Ayrıldıklan J?ece son defa ola- İstanbul Beşikta~ Kılıcaıı cııddcS! No. sn de 

ı ım erkeğ· ,.,ının canlı} v • Yusuf Şenyuva, l"tıınbul Kıırtuluş Baruthıı- ı L d p · · h F b "k 1 d I ~·aşıyordu ın kalbinde d" ı~ı- rak Fa:zıla pivanoda bunu çalmış, bera- ne caddesi Na. 100 de Orhan. o:ı ra ve a ısın en meş ur a rı a arın an ge en 

Niçin · ' ınıağında ber g"'cirdikleri son gece. ALBÜM BAYANLAR için de son moda ve Yüksek Fanta2i 

d ~ildııc:~~'".1•lnrdı; ••don bo Dudoklarım titriyordu. Birinci dcln (Son Po<ta h••n·ah) l\foUŞAMB. LAR ve MANTOLAR, 
sorrnıva d mıvordunı. Bunu k r.a?er olarak Fazılaya aid bir sual sordum: Nazmı çeşmebıışı No. 18 dı> L'UI\en Ökmen, B A K E R ı a CC'sarer endısıne ı e .1og"'!u 'da Mag~ azalarında rn bilrrı('mi . ım Yoktu Ç" k" - Onu çok mu severdin? İstanbul Kadıköy Mühürdar Beı kmen .apar- • 
le bır ıstemiş olsa d : un. u be- . . . . · d tımanı birinci katta Lerzan Giınkut, Ista:ı- teşhir edilmek~e ve g"lyet m~h. ait şerait ve ucuz fiatlarla satıl-13 SUal sorınarna v . V ı, Macıd böy- - Çok ıyı bır ınsandı; dedı. Sen. e .bul Boğaziçi llsesl birinci devre sınıf 2-A da 

ana onu sevdi i akit bırakmazdı. taf\ımıs clsavdın. Onu sen de severdın. Hikmet Erdem. maktadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacınızı 
rnıyıı mahkörn ğ kadından ayrı yaşa- Gö.,l"rime yaşlar dolmuştu. oda karan- BOYA KALF.J'Jİ şimdiden temin ediniz. 

Y~du.~knt ~~ ~~b~ri a~~ lıktı.Yüdmü~~üymdu. AdaMSKftn~~anl~~umnıf4del~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ katılTıize ve• konun Ve> bE'nim bütu'·n d:rnikı - - Öyle ise niçin ayrıldınız? Bedla, İstanbul Fener yolu Bnğdnd caddesi rn 'lntro1" .. -
ızda Ondan b l. uınuzl' rağrrıen an Div" sordum. Boğuk bir sesle: No. 186 da Rngıb. 

alanı "" sc>tnıekt - · AYNA . ıvrırduk E en kendim· · - Hayat!. 
rınct .. b · 'l afaki b" · ızı ta h t ı l k lı "dilirkf"n ır mevzu üze _ Dedi. (Son Po<o a ıra ı 
ıvrırdu . t mi div onun ismi ortava çı- Yanından fırladım. Balkona doğru yü- İstanbul Samatya Sultansııyu sokak No. 1 

~uva Fazılrını,n . '>~um. DoITT-uaan, doğ- n1cüm. Macid o :zaman bana yaptığı fena de Hasan Hayri, istan~ul 'il ıncl okw tale-
r ıkat M . ısmı ortaya k . ğ . . . k besinden 531 numaralı Nejad. 
nı 'lC'JıHn t has .. çı mıvordu .• ı ı hıssettı ... Yerınden kalktı. Ar am- KİTAB 

Ad i Tıp işleri Genel Direktörlüğünden 
Kalorifer için malfim evsnftn ve azı 3 X 6 çoğu 6 X 12 büyüklükte 50 )( 55 ton Tilrll: 

antrasıtı beher tonu 19 llrn firtla depodan \eya s tın nlmak komisyonunda takarrür 
edecek nakliye ücreti zammllc müessesede tesıım ve teslim ışı on gün içinde tamrupıan. 
mnk şartlle açık eksUtmeye konmuştur. İsteklllerln ihale günü olan 19/Bırlncıt~şrln/939 
Per.şembe günü saat 14 oo yiizt'le 15 teminat parru;ı (156) llrn 75 kur~ yanında buluna
rak Salkı.msöğüdde Adli Tıb işleri Oeneı Dlrektörluğündeki satın3lma komisyonuna 

le nr.Jar, ~ok Sr>verek surle bahsettiği za _ dar.. geldi. Ben balkonun direklerinden Muğla yüzbaşı Hilmi kızı Özden Elçt, Sivas 

rh~~~~·k n~ı~~~~~~~~~nına~~~~~nn ~~~Ş~~clj~d~a~~tanı~u~MU~ı---------------------~----------~ 
hc>p onunla birlıktı te geçen zamanlar; hıçbra hıckıra ağlıyordwn. 0 yanıma dar, Ürküp sorgu hakim! kıtı Nlhru, El:ı.zığ O Vl81 demiryOllctrl V8 limanlafl işletmesi UmUm İdaresi ilanları 
t>l('Ji ıdi e Yaşanılmış d·· ı.:ı t 1·\çu··ncü okul sınıf 5 te 343 numaralı Necati 

gelmeleri ilan olunur. (7997) 

' Bana "? unva kö- ge ·ıi. Arkamda duruyor omuzlarımı u- • 
1 SC-'Vd'ı;· venea•w. Emre, İstanbul Galatasaray lisesi idare llm -•..,ınden hahs d' ıgı ne kadar çok tuyordu. ri Nuri o~lu ı·~~an, ıs· tanbul Aksaray Ça. t:ıriht e ıyordu. On . . ~ ,...,, 

z C' orada bulund ? . a. cliangı -· Ni9in ağlıyorsun; diyordu. Niçin Jurağa mahallesi Sorguççu sokak No. 3 de 

tanıan bana verd·~· un.a dıye sorduğum ağlıyorsun? Biliyorsun seni slc'vi;yorum. Muzatrer, Burdur orta okul sınıf S-B de 478 
&n•şt ~ 1l'>ı tarih t . . t k u k hukuk Mklml kızı 

b. ı5ı tnrihti. B am onunla ilk Senı çok pek çok sevıyorum. nan bana ... Ali Daim Te uş, şa 
ır ahb b eraber t Meliha öztürk, İstanbul Alemcta.r caddesi No. a ın iytlı'ğı· d anıdığımız Mazi böyle kıskanılır mı? Onu evvelden 

1 11 
dde 

SC'df\ro d n en kıym f 36 da Nejad. Bursa Meydancık mc r en -
. r u. Yavaş e ınden hah- sevmis olmamın ne ehemmiyeti var ... O- si No. 5 te Handan, Bursa Sectbap Namaz.. 
öğreniyorum ki ' iYavaş ağzını ararken nu eğer hala sevmiş olsaydım; seni se - glh caddesi Armağan sokak No. 3 te Kemal. 
şöy1P Veya böyı: b~san vaktile Fazılava ver miydim? RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 
hoyle bir ır iyilik .. 1 • M k . ·1 .. ~ ti 
1 Yardırn ' şoy e veva elahatın iri siyah bebe 1ı yeşı goz- Kırklarell devlet demlryollan ... ısım fe 
kSrnlni &Öylemekt Yapmıştır. liayır on~n lari yeniden yaşarmıştı. Sesi hıçkırıklarla oğlu Ercümend, Lüleburgaz Blnbir çe§ld klr-

at her dakik en Çekiniyorduk F dolu olarak sözünü bitirdi: taslye mağazası Hüseyin oğlu Abdullah, A-
Zıla hakkında hiaç bari anıtzda idi. On.a Faa-- t dana kunduracılar çarşısında Ollndo~du 

- şte o gece Macidle aramda geçen d s yakub F'.sm r suaı Kundura evinde Fikret, A ana an 
G" er mi, sarışın mı? t sorınamıştım. son gece oldu. Bir daha onu görmedim. mahallesi mümessili Sabrı oğlu Ziya Kum-

tızel rnı·? ç· . ' nce -ı·? T B" .. · d. E t c b i Erinç ""ltak Na 20 de b' · irkin mı :·• · oplu mu? ır d3ha onu gormek te ısteme un. ve .sal Ankara e ec av • 

Yıarl ley .bilmiyordum. ııFedır, nasıldır hiç mazi kıskanılır mı çocuklar? İki insan Rıdvan Erinç, İstanbul Beyoğlu Küçilk Par
nız b ak t h makkapı Abdullalh sokak No. 17 de NlzalCık ır karaltı gibi ar a er dakika arasında mütemadiyen bir heyula gibi metUn, Çnnkın askerlik şubesi memuru Av-
Yaştyordu. arnııda o nıah • dikiJPn bir mazi kıskanılır sizin gibi, si- i kızı Yücel Ankara Cebeci Tanyeli .sokak 

du .. c}3l"ı c>~inı]e niçin evlen zinle birlikte olan ve sevdiğiniz bir erke- ;o. 21 de Me;al, Ürküp İnkılAb oklundan sa 
nuy mek i t Nurten Glileç, Hayrebolu kahveci Şllkrtl ot-ııevıy ordurn. lVJadenık· s edi; diye ğin karşısına sizin gibi hakikatin silah - i B çakçı 
orrrıu ı ı onu b k 1 . . lu Basr ı · 'B ·• u adar arıle mficehhez olarak giren bir rakıbe KART 

un~; Macidi tanıdığı ' kolaylıkla yenilebilir. Çünkü nihayet 
bir rn onun ' ir başk nı kzanıan biliyor - silahlaı· müsavidir. Fakat kusurlan hatı
orarnıza:a ebeu vardı.a 0 adınla bilinmiş ratın müphemleşen hayali arasında si

debııc- ıt onun hergü ~adın da hala !inmiş olan sizin safınızdan çıkıp has-
0 kad~l!i, RÖtebilece~· Yetışebileceği, gi- retlerin, iştiyaklann safına girmiş olan 
tıırı ... naı _kıskanınıyorgdı Yerde Yaşıyordu. bir rnevcud ile nasıl rekabet edilebilir. 

• •YI cıd· um Ç" k" 
hır göl ın hayatınd · un u o kadı- Gözünde yaşlar varken gfildil: hı ge .. ·ı_. an iz bınakrnı 

s edfyc.. ' gelip geçmiş ol Ylln - İşte, ben böyle bir kahramanlığı gö-
\l '.Macia· :Fakat ötek'f duğunu ze alamadım Ve ıilihlan terkederek 

ın bütün ha1att 'dfakat ll'azııa kaçtım. • 
nı oldurrnu§tu_ DedL 

İstanbul Beşiktaş Yenimahalle Ihlamur 
caddesi No. il da Basri, Ankara lltekin okulu 
aınıt 4-A da Fahlman Türker, Çorum Gazl-
a.şa llk okulu sınıf 3 te 49 numaralı .AIAet
~n Tokad defterdarlık evrıık memuru Tn
fik, kızı Oönfil Demirel, Konya erkek orta o
kul sınıf S-B de 816 Cahid, İstanbul Beyler. 
b y1 çamlıca caddesi No. 58 de Sadiye, Tar
a~ terzi İsmail yanında tıya.s, Alcşehlr in
hisarlar Müdürü tız1 Kadriye, İatanbul Hay. 
riye llseslnden 382 tısmaıı ön~. Diyarba
kır Cihan eczaııeıl aahib1 Re.glb oilu ll'lkret 
Q1ina7. 

Muhammen bedel ve teminat miktarı apğıda yazılı 135010 Kg. cıvata ve somun 
27/1Ul939 Pazartes.I gıinü se.at H> de tapalı zar! u.sullle Ankarada İdare binasında sa-
tın alınacaktır. 

Bu Lşe girmek L,Uyenlerin a.şağıda yazılı muvakkat teminat He kanunun tnyin ettJft 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de tadar komisyon rP.isll.ğine vermelc.rt lhımdır. 
Şartnameler (125) kuı"UiB Ankara ve Ha7darpa.p veznelerinde sattlmaktadır. (8272) 

Muhammen bedel Muvakkat temlnatı 
Lira L1ra 

Yetll malı teklif edildiği takdirde. 
Cif tekııt edlldlği takdirde. 

48129 
25058 

3609.68 
1879.35 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 _ Kurumumuz talebeleri için alınacak c470• çltt erkek ve ı40ı çitt kız ayakkabı 

e.çık eksiltmeye konulmuştur. 
2 _Muhammen bedel •291911 ve muvakkat teminat 220 liradır. 

3 _ 28/10/939 ~hlne müsadlf Cumarteal günü saat 10 da Rektörlük bina.sır.da ko • 
misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. . 

4 _ Nümunelerl görmek ve parasız. şart.name almak fstiyenlerln enstitü daire mü .. 
dO.rlütün.e müracaatJ.arı. c8342ı c521b 

D~vlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atölyelerlmlzln ihtiyacı için açık eksiltme usullle 62 metre mlkitbı mlltı\clU cins ve 

eb'adda kerestıe .satın alınacaktır. Muhammen bedeli üç bin lira. ve muvnltkaı teminatı 
lk1 yllz y1rm1 bet lira olan me:kftr keresteıertn ihalesi 2/11/939 tarlh\ne ras\!ıyan Per
oembe günli saat on be§te Galata rıhtımında umum müdürlük blnıuıında t03>lnnacalıc 
olan satınalma IMmlsyonundcı. yapılacaktır. 

Şartname.si her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (8392) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
işçi revlr~rlnde çallf tınlm.a.k üzere 210 lira ücretli iki tab1b ne 180 Uı·ıı 

eczacıya. ihilya.ç Tardır. 
ücretli blr 

İstekli olaca.klann yedlertndekl 
Umum Müdürlütüne müracaatlan 

Teaalkle birlikte Gölcükte bulunan De.nlz fabrlkalan 
(8396), 
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Fındık çerez değil, gıdadır. Avrupalılar ve Amerikalılar her 

ıene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

1 T 
e 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz ve nefiı 
şekilde bütün yurddaşlar takdime hazırlanıyor. 

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

i/111.~/H llllft/llKRnın "1111'1111.ITl.DI' 

SATIŞ YERi • , 

GENERAL ELECTRIC MAGAZASI 
Beyoğlu, İstiklAl caddesi No. 28 Tel : 43849 

AGARAN 
SAÇLARA 

Saç boyalıtn ıttçlıınn tablt renk
lerini lııde eder. Ter ve yıkan· 

makla çıkmaz, daima sabit ka· 
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

saç boyaJandır. 
lNG1LlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - lsT ANBUL 

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

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğünden 

Bir Sıhhiye Memuru 
Alınacaktır. 

Fa.brikalarım'ızda istihdam edilmek tlzere bir sıhhiye memuru &lına.caktır. ~ 
istida ile Umum Müdürlfil• mttracaatıan. <8381) 
~~~~~~~------~----------------~~~-----.......,.,,,/ 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Orman umum mUdürlüitt için ıartname ve nftmunesi veçhlle 1000 aded ..

orman ç.eklcl ile 1500 aded orman çetlcl kapalı za.rf u.sullle münakasaya v~· 
2 - Mezktlr çekiçlerin muham.men rıatı cem'an (24000) liradır. 
3....- Eksiltme 939 Birinclte§rln 17 nc1 Balı günü saat US de İstanbul orman ~ 

müdürlü~ü odasında yapılacaktır. 
f - Muvakkat teminat (1800) liradır. 

5 - Şartname ·ıe nümuneler t.tanbul orman ç.evirge müdlirıüğiinde ıörüleb~Hf 
6 - Eksilt.meye girebilmek içln ıatetıllerın arttırma ve eblltme kanununa ~ 

lhtı.sas vesikası ve bu gibi itlerin tamam yapml§ oldufuna ve bu l~ ıtrebllecek191"

dalr vesika ve ticaret odası ~mın ibrazı. ~ 
7 - Teklif mektublarını üçüncü. maddede yazl.lı saatten blr ı!laat evveline tadat I' 

tlreceklerl. (8012> ./ 
~~~~~~----------------~------~------------~----------~~~~~----------~~--~------------~--~-------.......,,,,,,,. 

Bursa - Merinos 

Makine ve Kroşe YOnleri 
Toptan ve perakende satış yeri: 

o BA y • 
1 

latanbul, Ankara, lzmir, Adana, Mersin, 
Beyoğlu, Kadıköy. 

Meki:upla ıiparİf kabul olunur. 

lstanbul P. T. T. Mtldttrlftğtlııden: 
R. Hisar P. T. T. merkez binasının yeniden infuı iti tapah zarf ~ullle eltsilt.meye lı::o-

nulmuştur. _ 
Eksiltme, 1/11/939 Çartamba saat 15 de B. Postahane blnMl birinci ta.tta P. T. T. Mtt.. 

dllrlüğü odaBı.nda toplaruu:ak Alını Batını KomJsyonunda yapılacaktu. 
Keşif bedeli c21405• Ura 16 kurut. muvakkat tıemtnat cltl05• lira c39• kuruttur. 
İstek}llerin mukaTde, eksiltme, bayındırlık itleri genel, hu.rua! n fennt oarmamelerl, 

proje, keolf hülAsaslle buna müteferri diler eft'&tı cU>7• kurllıl mttkablllndı almak Te 

muvakkat :teınlnatını yatırma'!t üzere ÇallfIDa cttnlelrinde ~kftr miidllrıtllc idari talem 
levazım kısmına, eksiltme saatinden bir aaat enellne kadar, en u 15,000 liralık btı )49 

bemer if yaptıtına dair idarelerinden alm14 oldulu M81talara 11Jt1naden İstanbul VllL 

,.et1nden eksiltme tarihinden en aı 8 gün enel alınm1.1 ehliyet '9'e 939 ~nesine ald n
caret Odası veaitası ve muvakkat teminat malrbuso veya .banka teminat mektublanm 
havi kanunun tarifine ,ÖN! haınrlanmıt mettublaruu aözü ıeçen tomlayon b&fkanlılJ... 
11& No. lu makltm muta.blllnd9 tevdi eylemeleri. c8Hlb 

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

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
lcabtnda pnde 3 kqe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ıırarla isteyiniz. --------

ilan Tarifemiz 
Tek aütun aantlmi ···················· ······ 

•ahile 400 lturuı 
••hile 250 » 

Vçüncü sahil~ 200 n 
Dördündi sahile 100 n 
iç sahi/ela 60 » 
Son •«hile 40 » 

Muayyen bir mllddeı zarfında faı
ıaca miktı.rda illn yaptıracaklar 
aynca tenzilitlı tarUemizden istifade 
edeoeklerclir. Tam, T&rtm ve oeyret 
sayfa Ulnlat 19ln a,rı bir tarife derpif 
ed1lmlttlr. 

Son Posta'nın tlcart lllnlanna aid 
141er tçln fU adreee mllracaat edil
melidir. 

llAueıLl. &ollekU.f llrteu 
&abramamade Ban 

ADbra c:addMJ 

.............................................................. 
Son Posta Matbauı 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Eknm UŞAKLIGIL 

"OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Bedin 

Tirltiye ,.belmı 

Galata - İatanhul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün G\lmrilll 

* Her tiirlii banlca iti * 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUtjü 
işletme Umum 
ilanları 

16 Birinciteşrinden 23 Birinciteşrine kadar muht;pf 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış güO 

ve saatleri ve kalkacakları nhhmlar. 
Kalradenb hattma - Balı ıı de (-

0

e), Perşembe 12 de (Güneysu), c.ma ıt -
Barlın hattına 

izmıt hattına. 

Mudanya hattına 

(Ofnnhuriyet), Pazar 16 da (İzmir). Galata nhtımmctaO-_Jj 
- Balı 18 de (Burtıa), Cumarte.si 18 de (Mersln). ~-

nhtunından. _ 

- Balı, Perteınbe ve Pazar 9,30 da <Ulur>. Tophane dJll' 
mından. ti 

- Pasartui, Balı ve Pazar 9,60 de ve Çarşamba, P.,........~ 
Cuma 11 de CMarakaz>. Cwnartat aynca lUO da (fi" 

Galata nhtımından. _ ~ 
B&ndll'ma hattına - Pasartell, Qar4amba ve Cuma 8.15 de C8ua). oaı.ıa ~,;f 

dan. AJnca Qarf&lllba 20 de CMeraln) ve c~ ..,,, 

Ka.rablp hattana 
İmroz hattına 
Ayftlık hattına 

<Bursa>. Tophane rıhtımından. 
- Salı Ye cuma Hlda {Seyyar>. Tophane rıhtımından. 
- Paaar t da (Ta71a.r). Tophane rıhtunından. _Jj 
- Çarwamb& tG de <Kemal>, Cumartesi 15 de (Saadet>. _,,-

nhtunından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Kadef) . Galata rıhtımından. '-
Menin hattuı& - Salı 10 da rrı:rhan>, Cuma 10 da (Çanakkale). 81.r-

tımından. _./I 
Not: Vapur seferleri hakkında her U\rlü malftmat aoatıda telefon numaralatl r : 

Acentalardan t>trenllir: 
Galata bat acentellll 

Galatn Şube acentllll 

Blrkecl Şube acentelllt 

Galata rıhtımı, Ltmanlar Umum 
Müdürlüğü binası aUında. 
Galata rıhtımı, Mıntnka Liman 
Re1sl.lğl binası altında. 
Sirkecl. Yolcu salonu. 

(8<l'll> 


