
- - - -- - - ---·---------. - -
• 

!:' A L K 1 N G Ö Z O . r-11ıımı-.,. 
tlALKı N KUL ,-.. . 
HA A\.::l I 
~ LKIN DILi 

Sene ıo 
- No. 8312 

SALI t 7 BİRİNCİTF.ŞRİN 1939 l'latı S K\lrUI Yazı işleri telefonu: 20203 

Almanlarla 
Sovyetıer 

C Karada, havada ve denizde hakiki harb bDtDn dehşetlle başlıyor =ı 
• 

ar~sında yeni 
uornşmeıer 

Şimal fiıemieketleri 
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• 
konferansı sulh 

te.şebbosu~çin toplanıyor 
Hıtler "Ve k -
istişarele ~r . adaşlan henüz 2 - Alman lıava kuvvetleri dün lskoçgada 

rını biti" • 
rmemişler 

llelstnkt --tnn 16 (AA.) 
'"" nıebatlllndekt. - Buranın 1Y1 "'ft"... nn Stoıtt--A•~ vaYlalara ~r '
:lllenıleke -..un'da toplana ırört, Ç8.?ŞamJ>a 
80llntd tJert konrerall& o.at ola.n otmaı 

• 
/ngiliz donanmasına lıücum ettiler 

lQ oyn:~~Utnt bir 4ul~d~~111.uzvelt lle Mus 3 - Alman de nizaı tılarının en 
r···················· .. ·········••n•• .... ···········-············-··············································-···, 

Sovyetıer, Kafkas yada ~cektı nın rıca edllnı n nıutavasaıı ro 

Aırn:-.U.tla So e.si hUSUsu ııarn.. büyük İngiliz zırhlılarından 
Lon<ıra 16 konU:~::r arasında birini daha tahri b ettikleri 

la1nln n <Rorter) idd.1 d • li Alınan Utkunu tntltea - &.ı,TekU Qeınber. a e ı yor 
batıanı!.ilk~u ~ as~ Berlınde ıntıer 1le 1 
iık~~lan lat'4afeıere e~~ev~~ ı• • ıt h • ı ı • d 1 
::~t~:;~~~~~tlk mahfellenn ngı ere sa 1 erın e i 
:~:b6!1nd~~~tırnıanı~:.aı~:rıı: du·· nku- muharebeler · ~ hnrbı ~~e da::ı:~e bir aakert 

ığı anıe..ıuı-- k toın Yenı rıne~n ön. • 
Teyidine _,....,"'ktadır. c;arele:- afaf • İ • 

:: huau..ı 1:~~ hnkln olnııyan b ~~ı.~izler lskoçyadaki hava ınuharebesinde dört tayyare 
tıaera.~ nı~~~~~ ff~n~~ duş~rdüklerini, buna mukabil 35 bahrjyelinin öldüğünü, 
:ı~uı nı:h~Ta1a har~;:; etme11 bır kruvazörün de hasara uğradığını bildiriyorlar 

at elde edlhn-~ hıı.ttında ı!_t.tn1t-

tahşidat yaptıkları 
haberini tekzib ediyorlar 

Mo.Jıova 16 (A.A.) - Taaı ajanaı bildiriyor: «Mançheıta GW11'
dlan»,, «NflW• Chronicleı> ve « Yorkamire Poat» gaetelm ve diğer bası 
gauteler, Britiah United Pr .. ı ajanıının, Kalkaıya hududu boyanca 
Sooyet lut'alarının kuvvetli tahıidat yaptıklarına dair olarak verdill 
bir haberi nef"elmektedirler. Bu haber, Moıkova radyo iıtaayonuna 
at/edilmekte ve mezkln iıtaayon taralmdan teyiJ edildiği ılJylen • 
mekt.dir. 

Tan ajanaı, fflf'ek bu haberin, gerek Moılcova radyom tarafından 
yapılan bu humdald nqriyat üldla1ın111 tahrik maluadile tertib eJil
dlll aıikltr ve ga1'eSC mllıtenitl olduğuna b.yana me~ndur. Maahata Bt.au - ...... U4tlr. ·-.. btr 

dlece1ı: 06Ynb :a.ı n tararlll<lan b \._ ................ ·-··············-···-······ ······-----............................................ / 
b3tının tesbitı t.lertn mUstnkbe u nıesaJa ve. 
taktır. nde ıtı.ilhlnı bir l hattı hare-
D~er ta!'att.a roı O.Ynıya _ 

Berltn ile ~ n Ztlrıhten bil 
leron tnuha~ araalllda nı dirtıd~tne Köre 
htıkflınGt arası 7aı>ıltnatta:tenıadıyeıı te. 
nıUı reı Oda baıı ır. Bu 1so iki 
lnaktadır er ccırenn ettı~seıeıer etraf~nda 

• bir deıu sa ... ı L-----_ 104 -

Al~anyaya petrol 
ko~etı.ren gemilerde 

Tii.rk-Sovyet 
müzakereleri 
devam ediyor 

. 
l 

zıuıb ~.n}st beyannameleri 

• • 
!!!t ıs ;ıs 

• • • lngiliz gazeteleri, görüşmelerin uzamasının 
mUşkUlattan mutevellid olmadığını bildiriyorlaı 

... 

cetıren vapur~~ - Alnıanynya Rus P6trom Fransız gazetelerine göre yapılan müzakerelerin 
tUı konıunıat 'Gosınponun, alman ti• • R "l ""tt fikl d b. · Btettın'<1en b beyannaıneıorı 

61 
cara. ne ceıı usya ı e mu e er arasın a ır nevı 

N 
~rUnıekt«ı1r. 8 geçlrdJğl, Almanların tahr:lb ettiklerini bildirdikleri lngiliz Repul.se saffıharb gemisi köprü tesis edecektir 

uman M - Loncıra Hl CHuaua!) - Bahriye hava ve da- ı ıwyarak, dört bin kadem irtifada flddetıi bir ŞUk u s );.' .-----------....... enemen · "'I hill emn~t nezaretlerlnin mattereten net- muharebeye tutuımufle,rdır. r aracoy u 
cıog u rettıklerı btr tebliğde, fU haber verilmek _, İlk hava çarpl§Dl.8ları Ma1 adaaı ii:rıerlnde, avdetle Rumen Harı·ciye M 1 k - - tedlr: ik:ine!st da OraM'ye yakın hava.llde vuku -

l
es .. f! • hayatının 2S i . hll~:uu sabah Alman ıam.reıerı iskoçya aa- bU:'t!!~~~ tayyarelerden dördü dfioürru _ Nazırile görüşecek 

fl don\.İ!l\ij •• 0Cl lardır. zerinde bir 1.!ıtıqaf UÇU§U yapmıt • m{Lş, diğerleri de kaçını.şiardır. Düşen tayya- -- .. . 

b
. ınunasebetil ö relerden birlslnln pilot " maklniatl, denlzdt MllSkova 16 (A.A.) - Türkıy~ Hari -
ır zi f e ~~en aonra saat 2,30 da ıse ı2 Alman ta7 blr İngllts destroyeri tarafından kurtarıl _ ciye Vekili Şükrü Saracoğlu bll8iln Sov-

Ankar ya et "Verildi Y~resıh tekrar İak:oç:ra aahllleri üzerinde gö - ıardır. Maahaza pllot. muharebe esnasında yet komiserler heyeti ve hariciye komi -
:a . . a 16 _ rtınmuş ve Forth koyu köprüsü ne RosJth aldığı yı:ı.ra.lar netlc&inde gemıve 91kar 9ıt.. seri Molotoru saat 16 da tekrar ziyaret 
n arıcıye Inesleğt nunta1ı:asına hücum teoehbüsünde bulun - mas ölmfiotilr , . etmiştir. MülAkat iki saat sürmü§t{ll". 
i c _ ıntı hının 

2 
• ınu.şt.ur. Alman tayy~relerinln bombardımanı neti- Umumt intıba mü:r.akerelerin henüz 

ncı Ylldônütnü ın 5 Dütma.nı taroetmek üzere, bava batarya _ oesinde karada hiç bir hasar olmamış ve ıl- bitmediği merkezindedir. 
hasebetile büt .u lan derhal tat\llyete ııeomtoıerdlr. Ayrıca in- vU halktan kimse ölmem!4tir. Şükrü Saracoğlu avdette Rumen 
~~riciye arkadaşu~ ııuız avcı tayyareleri de d~~~~ www .. ~Devantı ': in~i sa1fada) Hariciye Nazırile görüşecek 
r· ~ tarafından Ha. Londra 16 (A.A.) - Bükreşten Reu -

' ıcıye Kitibi u G a rb cephe s ı· n de ter ajansına bildiriliyor: "1Utnisi Nuın · Saraooğlu ile Gafenko arasında ya 
flıeınen . an Mo Köstencede, yahud Karadenizde bir mil-

fine cıoğıu Şıere. d •• k •• h b 1 JAkst yapılacağı ve bu mülakatın Ti.lr -
~ l\.arpiçtc bir un u m u a re e er kiye Hariciye Vekilini memleketine gö-

Yafet Vertı . (Devamı 3 üncU s:ı.yfada) Şükrü Saraco"'lu 
tir. llli§ - :::ıı=ıı::ııı=ıı::================~==~;;;ll~=== 

tin. ~~afet _e.cınasın- Fransız Başkumandanlığı Almanların Fransız toprağına 
tor n:;~~ dok .. girdikler· ni, fakat tardolunduklarını haber veriyor 
tararınd aydaın 

an M Giki tnl'~ıoğı ene .. de diplo Paris 16 (A.A.) - 16/10/939 akşam ikinci haftasında Alınanyaya aid 25 bin 
dc-rtı Uon gön _ "tı.l Numan ~tı- tebliği: tonluk eşya müsadere etmişlerdir. 
tUh ş~n 90k lllült f 1tetneflcio1'l e- , Almanlar bu sabah topçunun da mü - Son Posta - Anach Lüksemburg hu-

Hususi otomobillere 
benzin verilmigecek 

llarıc~detU alkı f ıtane yaz.ı1nı~ b . u zan.aretile Moselle'nin hemen şarkında duduna yakın bir mevkide ve Fransa M 1 k tt b • • t · h 1 Ak• . . 
lü t 1Ye hukuk ş ıu:. arasında okun ır ınek 6 kıfometrelikJ>ir_c~he üzerinde taarruz toprağındadır. . em e e e enzın ıs 1 a ını tahdıd için 
~tn~af~dan SÖ TU§aviti Keınaı ~~ş "'.e e~mişieı:.w--eff~isatına dayanan ha- Parls 16 (A.A.l - Dkteşrinln birinci haf. hazırlanan rapor - 1 
~n ~.cıoğıu tay enen nutka Nuın Opru- fif nt!;l4ret la~ızın bulunduğu tası sonundan itibaren ağır Alman topçusu un esas arı 
'4-. U!l' hitab l'llfından sanıiınl an M~ Sclıncsberg ıni ı.şgal etmişlerdir. Moselle üzerinde Fran.sıa gerılerlnl ve bllhıı.s-

e ile nıukabeıe e®C...,~ - Ates~z al taar · z durdurulmuş _ ~a S1erk ne Apach arasındaki Ruutroff köyü. ~nkara. 16 ~H.us'!5i) -: M~_leketim~z haber etrafında aldığun mütemmim ma-
<l>e --~ - tur ~an an ı girdiği Apachını ntt bombardunan et.mi.ye başlamıotır. Kean. dekı benzın ıstıhlak nisbetını tahdıd lCımata nazaran bu mesele muhtelli V&-

ftaıı 8 Uht.'ii eaJfaq -fimaltt'ie çe~ir., ~ dÜfDlAD erkAnıharb!.yes1neh ma.U.\mat verme. maksadile hükfunetin bazı tedbirler al - kll'.!tler müme,.'iSi.llerinıdmı ~ edilaa 
• > Deıniz .,.~~tl~ Teşrinievt.relin (Devamı 3 uncil sayfada) mak ta.savvurunc::La. olduğu hakkındaki (J>eonuw J ılnc.a •ariada> 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergiin Resimli Bakale: J ki cepheli hakikal .. 

Sulh olacak mı 7 

Yazan: Muhittin Blrı~n _J 

B u suali daha dotru bir §ekle sokmak 
için charb olacak mıh demek daha 

müna..sfbdir. Çünkü bugüne kadar meydan-
da harb nlll.metl yoktur. Dünkü diplomasi ve . 
politika mucadere& ile bugtlnkü arasında 
Yalnız Lehistanın I.şgallnl mucib olan askeri 
müdahale ile alllh şakırtıları ve top sesleri 
farkı var. Harb, Eylfilün birinden evvel de 
olduğu gibi, yalnız radyolarda ve matbuatta, -
diplomatlar arasında ve nutuklarda cereyan 
ediyor. Asıl har.be gelince, o, henüz başlam~ 
değildir; ne b1r taraf, ne de di~eri, knr§ı -
sındaklne kıyasıya taarruzlar ynpmıyn te -
ş~bbils etmlyOl'. Her 1k1 taraf ta mnlik ol -
dukları tan.rruz kuvvetlerini harb meydanı-
n::ı atmaktan çekiniyorlar. Blruz gnyre: et.
seler, aro.da .sıtada knr~ıklı savurdukları 

gülleler yerine de, çiçek demetleri kulla.na -
caklarl • 

Halbuki, biz bu harbi hiç te böyle bekle
miyord uk. Muharebe ba.,lar başlamaz, her 
iki taraf ta butün taarruz kuvveUerini ha -
rekete ~etireeekler ve böyle bir taarruz içln 
hazırlanmış olan bıitün tahrıb v:ı.sıtalannı 
kullanarak birblrlerlni imhaya çalışacaklar 
zannediyorduk. Şlmdiki nakle, meydanda 
böyle bir şey :yoktur. Butün mucadele vasıta
ları, propagandaya inhisar tıt.ml§ gibidir. 

Haı b cephelerinden gelen ilk fotoğraflardan birinde bir 
dini ayin hazırlığının intıbaını görüyoruz: 

İnsan hP.r zaman için ~amimidir, her zaman ıçin hak, ha -
kikat, adalete fı§ı'-ctır . Hep bu hisle hareket eder. Bu hakla 
dövüşür, can verir. Fakat onun bildiği hak, inandığı hakikat, 
istediği adalet hep kendi gözile, kendi menfaati zaviyesinden 
görülmüş hak, inanılmış hakikat, iyi bulunmuş bir adalettir. 
Ferdı ve milleti yektliğeri üzerlne·saıdırtan his karşı taraf
takinin da hakkı, hakikati ve adaleti bir başka şekilde gör
meye hakkı olduğunu kabul etmemesidir. Yalnız kendi men
faatinizi değil, muhatabınızın menfaatini de düşilnilnüz, iki
sini t<'life çalışınız, ihtilAftan ancak bu sayede kurtulabilir
siniz. 

Acaba ne bekliyorlar? Bek.ied!kleri bir şey
Jer mi var? Yoksa, bu harb için henuz her 
iki tara.tın da muayyen bir plA.nı yok ta böy. 
le bir plA.nın tertibi ile mi meşguldürler? 

Bu suallerln cevablarını vermek için, her 
1k1 tarafın da harice karşı sımsıkı kapalı du
ran kafalarının içine girmekten b::ışka çare 
olmamakla beraber, bunun lmkA.nsızlığı kar
§ısında., kendi kendimize muammayı halle 
çalışalım. NeUcesa de kalsa, bu gayret sa -
yeslnde hiç olma.zm merakımızı avutmuş O

luruz. 

* Almanyanın sulh beklediğine hiç şüphe 
Yoktur. Yapacağını yapmış, !4inl gormü.ş, blr 
sulh konferansında elde edeblleceA't bir ta
kun yenl faydalan da bunlara ilAve ettiği 
takdirde kendl61nce mıı.Uüb olan gayelere vA
sıl olmuş buluna.cağı için, Almnnyanıtı sulh 
istemesi ve onu beklemes1 lidar tabU blr ~Y 
olamaz. Böyle bir sulh .lçln henüz ünıld ka -
pısı açık bulundukça, Almanya, insan ve ser. 
vet J.mı.fına blç te lüzum görmez.. 

Ordu papazı siper gerisinde bir tahta masa üzerinde mu

vakkat bir mihrab yapmıştır. Az sonra askerin istirahatte 
bulunanlarını çağıracak, dua edecek: 

- Allah namına, haY. namına, adalet namına harbediyo -

ruz, diyecektir. 

Bu dakflcada hiç şüphesiz karşı tarafta da ayni hazırlık 

vardı". Oı ada da bir başkası bir başka dilden ayni kelimeleri 
söyJiyecektir. 

lsvlçred~ 
Otomobillerin 
Silr'atl azaltı:dı 

• 

1 r-···--······· ............................... -.. -""\ 
·! Hergün bir fıkra 

Azrail tatil yapıyor 
Ertuğrul Sadi Tek, Şehir tiyatro -

sunun önünden geçiyordu. Camekd
na yapıştırılmış ilam okudu: 

- cAzrail tatil yapıyor.> 
Bu esnada Hdzım da tiyatrodan çı-

kıyordu. Sadi ona sordu: E 
- Erttığrul Muhsin, evinde istira· : 

hat mi ediyor, yoksa seyahate mi çık- : 
i tı? i 
'--------,-----' 
Kadın ayakkabılarında 

GiJrülmemiş bir gen ilik 

Alman tahtelbahirinin 
Batırdığı 

Yunan gemisi 

Birinciteşrin 11-
:JC 

Sözün kısası 

Tramvayın on parası 

,_ _____ I!. Ekrem Tatu 

.A. dı on para amma, sırası gel~~ 
insanl~rı dinden imandan çı1' ,. 

rıyor. Kaç defa. sizin de, eminim baŞJ!l,... 
za ızr>Jmiştir. Eminönündcn Sultanah~att 
de, Harbiyeden Taksime, Beya~? 11 
Aksaraya gideceksiniz. İl-.incl mevlö J'ıo. 
tramvay araıba.sma binersiniz. Ko~d 0 
töre bir çeyrek uzatıp bilet fstersinız. kl~ 
b<>yaz kağıd parçasını size uzatma 
ber .. bcr sorar: 

- On paranız var mı, bay:ım? 
-Yok. 
- Bende de yok.. 

1 
Ya. çelebi bir adamsınız.. cKa.JsUl~ 

dn, ~eçersiniz: yahud ki hesabisinız, zS" 
ufak bir parava kıymet verirsiniz: o bit 
man da kondüktörle aranızda bütün ~ • 
tramvay halkını rahatsız eden bir rtıı.1 
nakne;adır baslar. 

V c her iki kaziycdc de, sizin ve ben~ 
,gib1 namuslu. havsivetli bir vatandaş ,, 
lan 1,içare kondüktörün izzetinefsi lO •' 
rılrnaktadır. On para .. Bağışladığınız va~ 
kit 1:-ir sadaka rnahiveti alır, bağıslaıt\dd 
yıp d::ı ısrarla istediniz mi, o vakit tJ' 
o b;r meteli(!i bulamadığı için iadP ~~ 
mi ven adama boş vere bir suiistimal dw .. · 
gaı::ı vapıstırmıc: olursunuz. 

En ivisi. ec:ki sirketten devir alınatl 
şu münasebetsizliği ortadnn kaldı~ 
tır. Acaba bunu beledivemJz nedf>n ~ 
edemiyor; ve neilı>n. bul?iln kendi le 
muru olan kondüktörlPri heııan bM' , 
çirkin bir mevkie düşmekten korurnıı ı 
yor' 

J 

frc kuruş on parava c:atılan bir rnırı 11 
taknhk ikinci mevki bileti ya vuvnrl~ô 
hcsab ıüç kurus yapmalı. yahud ki.. • 
btı<"t~]!a c~armalı<lır ki. esasen duntı 
durıımunıun pek ziyadP hozrnuş oldlllı
sinirlerimiz, tramvaylardaki bu .. on J": 
rn davasI:D ndan biraz daha bozulrn8 

sın. 

On para de'l'lilen sikkP ortalıJdıın }1~ 
men hemen cekilrnb::tir Bac:ka hirhir ll 

91 JısvPriı::te ic:P v:ıram:ıdılh iC'ln arannı~ ~ 
P"'k vok. Hatta dilen"il"r bile ,.,.,, pıt 
alnıai!n tenP7"'1il etrrdvorlar. Sn lınl~ 
bunu tramv:ıvlnrdn ib'k'l edip d" t-;t!l l• 
bul hPmserilerini rahat<;1z etmektf> r1l 
nn ne? 

TJ,.,m bunC'a tE>rtPmiz vatandac:ın hn1: 
c:ivC't' d" boc::ıı boc:una TPJ\Cide olun ~~ 
.,..uvrır. Bf'l<'div<'mizdeıı bunu rirı:ı ı>dt 
nız. Tanrının t'iil"Ü ninı VE' asabi•·0 t <J~ 
ııilC'~i olan ~ı on par:ıı.rı bi7dC'll o <ı lc:ın; 
~"v<' seve hı:ı~, .. ,.,,,...,7 'f',..k. biz d" ır,..,,an 
törl<'r de h•· ~ ... .. l~"" kurtulalım 

c. E tl!l'l1t rz:-(11t1 

····························································' 
Akşam kız san'at mekteblPrİ 

hakkında bir karar 

Fransa w İngiltereye gelince, zahire ba -
kılırsa onların sulh istemediklerine htlkmei
mek kabildir. Herhangi bir sulh, bugünkt1 
v:ırtıar içinde, bilhassa İngiltere için, manen 
çok zararlı bir .sulh olur. Şu halde, Alman -
yayı mal!;Hib ed~lnden emin bulunmak 
şa.rtlle İngilterenln şid<letll bir harbe taraf
tar olacağına hükmetmekte tereddüde ma
hal yoktur. Fakat, acaba, İngiltere bu har -
bln net1ces1n1 böyle vuzuh ve kat'lyetle gö
recek kuvvette midir? Bu noktada mesele 
çatallaşır. Eğer, İngllterenin karşısında yal
nız Almanya buluMaydı iş kolaydı. Fakat, 
henüz ne yapacağını tayin etmemiş ve İn -
giltereye karşı hiç te dostane olmıyan tam 
ile, hAdlseler1 uzaktan taklb ile meşgul bir 
Rusyn varken, mukabU cephedeki tehlikeleri 
gormemek kabil değildir. En Iyi bir ihtimal Maarif Vekft.letı Akşam kız san'at Xlle1' 
11<> RÜSya, şu harb gürültüsü esnasında bita- t<ıblerinlle sınıfta kalan talebe hakkınd::ı ~ 
raf kalmak ve ne kadar devam edeceği bel11 zı kararlar verml.ştlr. 

olmıyan bu harbde Almanyaya. tptıdnl madde Akşam kn san'at mekteblerlndc terfi cde"f'" 
vermekle l.ktlfa edecek olursa neticede Av- +-~' . 1 .. 
rupa ve Asyanın en büyük kuvveti Rusya _ J.BVIÇl"e hüktlıneti Avrupadaki harb Resmini gördüğünüz zat, geçenlerde mlyen birinci sınıf tnlebelerlntn• tklnd sıJl 
d::ı.n ibaret olacaktır. Almanya, İngiltere ve 

1 

hali dolayııile seyrilsefer talimatname - Lands End'de bir Alınan tahtelbahiri ta- devamla yeniden birinci, sonra da lktnd s; 
Fransa cephelerlnl uzun müddet tutrnıya ta- sinde tadilAt yaPDUfbr. Buna nazaran rafından batırılan Yunan gemisinin kap- nıf imtihanını vererek mezun olmaları t1l 

0 
dlr askerl bir kudrettir. Bu kadretı yenmek bundan bayle, otomobiller 20 kilometre- Londr h h" mı d k _ tanı Panagos Pateras'tır. bikatta iyl netice verm<'mlşttr. Vekalet b ... 
için mukabil tarafın sarfe®ce~i kuvvet o - . a, ava ucu arın an orun ?>lv-
kadar büyük olacaktır ki günün birinde RW- den fa~la süratle seynidemıyqceklerdir. mak için geceleri zifiri karanlığa bürün- Alınan tahtelbahiri batırdığı geminin vaziyet üzerine akşam kız san'at mekte tel' 

' B d · ! · ı b 1 k kl a . . . . k ı ·1 tayf ıt_.-:1 d K rinde Haziran devresinde i\ç dersten UÇ yanın meydanda tek bir askeri kudret halln- una aır svıçren n av ıca so a ann mektedir. Pıyadelerın herhangı bir ka - ap anı ı e asını ILUJS' tere e erry bt # 

de kalması çok mümkündür. Böyle bir ne - dikilen ilAn direklerinden birini yuka - zaya uğramamalarını temln için gece _ sıJıillerine çıkarmıştır. Londraya gelmi§ n,şağı not alan talebenin birinci aınıftıı a~ 
t1 Y1 İ ut d Frn ist l rl1 ' rakılmasını, en çok iki der!IJten Oçten ~· _.ı 

ce ne ng ere, ne e ns:ı emez er. rıda g~ yorsunuz. M leri beyazlı birşey giyerek sokağa çık _ ?ulu~an kaptanın ifad~e göre, blr dil not alan talebenin Eyliil devre.!lnde ı~ 
Farzedellm k1 Rusya da Almanyn ne birlik- Bu ilAnlarda 20 kilometre suratle gi - malan tebliğ olunmakla beraber, müm- allrru kadar muhtelif lisanlar bilen Al - imtihanına tA.bl tutulmasını. ikmal 1ntt1 

te İngiltere - Fransaya kal'l}ı harbe iştirak AL tı0• 
ettl ve harb sahaları bütün Asynyı da ihtiva dileceği. abi takdirde ıllw:ı istimal e - kün mertebe az hedef teşkil efuıe1c ga - man kumandanı, kendisine ve tayfala - hanında blr dersren gene üçten n.şağı -
eden btr genlş.Uk iktisab ettikten ve uzun dilP.reği bildirilmektedir. yesile de kadın ayakkabılarının arkala - rına iyi muamelede bulunmuştur. Ara- alan talebenin sınıfta bırakılmasını ıı:ıırııf , 
zaman devam eyledikten so~111 her ikl ta - nna konacak iki ışıklı yuvarlağının pek larında her türlü' konuşma mevzuuna Ja.ştırılmı.ş ve keyfiyet aUUrndarla.ra bUttıt 
raf ta yoruldu. O zaman İtnlyl\ ne yapacak? !Qin de vuzuh, İngiltere - Fransa 1çln de vu- mükemmel işe yarıyacağı ilAve edilmek- temas edilmiş, fakat yalnız barbden bah- mlşt1r. ~ 
Ta.re kalan kuvveUerl ile, İtalyanın da Af - zuh. Bu vuzuh hA.ıııl oluneıya kadar da her ted' solunmamıştır. • ....................................................... . 
rlkada geniş bir fütuhat harekeUne geçmesi lk1 taraf, sulh tmtA.nl&nnı reddetmtyecek - ır. T A K V I M 
ihtimali yok mudur? o İtalya kl, bu ayın !erdir. Eninde de, aonunda d.a ancak bir ton- H'tl "/k d ,~ t b 
sonundan itibaren Llbyaya yeniden 20,000 k1- ferans me-roud oldukça, beriki taraf için de Kırmızı b11lıgını aç bırakan l er ı e,a a anca 
şillk .bir kuvvet göndermek üzere hazırlıklar- bftyllk olan telıllltelerl h1oe aayaralt, ne Al - taşıdı/ 
da bıılundu?undan ba.hsedll1yor. manya, ne de mukabn taraf, körllkôrüne fld- bir odam mahkum oldu 

detJI bir haıt>e atılacak dellllerdtr. İngiliz gazeteleri, Varşovada Alman kumf scoe 

Bugün lıQ!nde bulundutumuz stıktnu, ta. _ Lcndrada 26 yaşlarında bir İngiliz de- askerlerinin resmigeçidlııde hazır bu - 11.116 

BİRİNCİTEŞRIN 

17 
raraızlığı, ~lti. ancak bu mül1hazalann likanlısı beslemekte olduğu kırmızı ba- lunan Hitler'in belinde bir tabanca ol - Birlociterio Resmi sen 

1939 
-Hı:z;ır 
166 

Bu faraziyeleri bir tarafa bıra.talun da b* 
ka btr lhtimal1 göze alalım: Har~ devam et
ti; Rusya ve İtalya bitaraf kaldılar; Alman
ya. mağlftb oldtı. O zaman Avrupanın en 
büyftt kuvveti olarak kalacak devlet Rus -
yadır. 

çeroevest içinde tuh ed.eblllrtz. Bu karar - lığının suyunu değiştirmediği ve hay - duğunu ve Alınan devlet reisinin, son 4 
mlık irv~ sllk~ dem d&ha bir müddet usı - vana muntazam yiyecek vermediği için harbdenberi ilk defa olarak ceslihai na - ıı..,.==-:csc=:::::::!:=-5-A=L=-I==="=---==-
yabll e. _ /1 1 • • fD • rn.ahk~eye verilmiş ve bizim paramızla rlye> den birini taşıdığını kaydetmekte-

Bir Fransız muharriri, Journal eazeteslnde 
geçenlerde yazdığı bir makalede, H1tlerl 
• Sovyetıer sellnt, Avnıpaya akıtacak olem 
kap::ı..kları. açmakla itham ediyordu. Hltler 
h::ıklı veya hablz, mesele burada de311, ka -
paklann açılmış o'masınd::ıdır; göriılüyor k1 
Fransnların zihinleri bu hA.dlse Ue çok me.ş
guldtlr. 

Hltler sulh ıstıyor ve onun lmkA.nlan mev
cud bulundukça taarruz hareketlerin" geç -
mtyeceğl muhakkaktır. Aca.b:ı ötoklleı'.' de 
sulh istiyorlar mı? İmkl\n old•ııı;u takdirde 
öteki tdrnfm da sulhe muıınz bulunmıya. -
cağını takdir için vaziyetin bu karışıklığım, 
ihtimallerin bu çokluğunu hat.ıra getirmek 
kt'Lftdlr. Harbin ba.şlnması için, mutlaka, her 
lkl taraf 1çln de bazı meçhulleritı halledllme
sı zarurettir: Almanya, hnrbe başlamak için 
hiç bir ihnidlert kalmadığına kanı :ılmalı
dır. İngiltere ile Fransanın ,tddetl,I bir harbe 
gin,ınelerl !çtn de Rusyanın, İtalyanın slya
eetlerl hattında bir dereoeye ta.dar vuzuh 
~olmasını beklemeleri Ii.lımdır. Almanya 

(A{,,uhi.tün u.Jt.119•,_ dh 5 lıra para cezasına çarptırılmıştır. dirler. < .. ONEŞ 
s. u . 

r IS TER I NAN, 1 STER iNANMA! 

Şöyle bir mektub aldık: 
- cBirkaç gün evvel her mekteb çocuğuna bir gaz maske

si tedarik etmesi için yapılan tebliğden bahsetmiştiniz, ben 
de okumuştum. Temas ettiğiniz mevzuun gerçekten mühim 
blr mesele olduğunu aradan 48 saat geçmeden a.nladım. 

Ben ayda 70 lira ile gOç geçinen kalabalık bir ailenin rei
siyim. Dört çocuğum var, dördü de illonektebde. 

Çocuk ~in maske tedariki mecburlyetini evvela büyük 
oğlum haber verdi. Gidip öğreneyim dedim, teyid ettiler. 

Ayda 70 lira ile gQç geçinen bir adam bu pararun 24 lira-
sını maske tedarfld:ne nıt~ıı ayırabillr? ' 

- c Bir tane alayım, dördü de sıra ile kullansınlah dedim. 
Mektebin müdürü güldü: 

- cTehlike gelirse hepsi için de ayni zamanda gelir, bi -
rini tereih edip diğer nçünü nasıl feda edebilirsiniz?> 

Mektebin müdürüne verilebilecek makul bir cevab bula

madun, Düşündüm ki 2 ayda bir maske alarak bu ~ sekiz 

ay sQrüncemede bırakmak da mQınkündür. Fakat müdür 
buna da itiraz etti, mektebden sıkıntı içinde çıktını ve düş{ln

düm ki ayda 70 lira kaznnamıyan çocuk babalan da mevcud
dur.> 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMA! 
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Garb 
dünkü 

Hukomet Dikili 
felaketzedelerine 300 

S F. ı d. bin lirahk tahsisat ayırdı cephesı·nde ovyet • ın an ıya Anko.ra 16 (Huswıi) - Meclis buglln top -.. ke eler·ı lan~ ve ilk olarak yeni b!iytllt elçlltkler muza r memurlarının maaşları ve zelzeleden mUte-m U h b ı • ? cssir olanlara yardım tahsisatı görütülmiif, 

Sayfa 3 

are e er netice verecek mı 1 bu arada hatlbler söz alarak mütalealnrını 
(B -------- blldl.rml.şlerdlr. Bundan sonra Sıhhat ve İç -

e Bir sulh formülü 
bulunabilir mi, 
bulunamaz mı? 

J11'tlhdat ...,.°!}4ran 
1 

inci B4Yfcdcı) lihtim 1 ör A'- .. . apılan Londra 16 (Husust) - Moskovadan dönen tJmai Muavenet Veklllnln l!ahatı dinlen -lıertnı .....uı en kuvvetıt baa a e g e u.as ovam uzerıne Y Finlıındlya murahhası Pasiklvl bugün Hcl - miştir 4ır. de /Jnıanıar bu >nlnlakao!"' hu....._ Laııterburg mevzilerine bir bücu~ . ha- s!nkl • ..,,1 olmuş ve derh•I harlclye na _ Mll~aklben Bafrekll doktor Refik Say - ı nglUs ve Fran= ba§veklllerlnln ıeklen 
l'ransıı k yapm141ar- zırla~k ~aksadile Luenwald gerısın - zırı Erko tarafından kabul edilerek, Mosko - dam söz almış, Ziraat Bankasındakl ~ara ayrı, fakat mana itibarile b1rb1r1nln ay-

Yazan· Selim Ragıp Em~ 

t!ınaıı ka Ulnandanı~ anı bl ta de killlıyetlı kuvvetler toplamakta olduk vadakl temasları hakkında uzun boylu izahat borçlarının tecili meselesine temas ederek nl olan cevabi nutuklarından sonra birçok.. 
•'-·- rşıatn.da büttın 1htı r arruz 1h • lanna dair Fransız kaynaklarından daha verm'"'r g-en ayın yinnl be§lnde görüşmU., olduğu larmın kanaatince artık sulh ümidi kal -._. ... ~ Dert ""' ,.,.., Yat tedbirlertnı e" 1 1 h b 1 t' hsu .., ... · v.. Jki t Y Alnı t Ilın l h d 

Burad "'e·c.uert tahUye tti »ve a ınan a er ere, sure 1 ma sa - Pa.siklvinin verdiği izahat yar.ın tayyare İzmir meb'uslarının verdikleri notta, D - mamış :ır. a anya es o ur, ya u 
Ciinldl a tunu kaydetmek JAzı e d rmlttı. da ehemmiyet atfetmektedirler. Ue Stokholma hareket edecek olan Finlandl- ı ltye hükilınet tarafından b!r isUhUm bôlC.. harb devam eder. harbını~~enin nıanzarası 19~ ~e~' !u - Fransız ~ayyareleri, Cologna, Cebleniz, yıı cümhurrel.sine bildirilmiştir. j ğü gönderilerek enkaz altında kalan tUtlln- · Buna mukabil gene birçoklarınn göre her Şinıdlki nı nzar~ına hiç benzemez. per Bonne, ~aınz ve M~nnheim mın~akala. - Bir Fin hariciye memurunun beyanatına l lerln çıkarılması, Dlklllden askere alırunıç o.. iki nutuk müzakere _ kapılarını kapamamış. Iercıe etsen evtUer dertnlemesınedlr ve U nnda dil_şma~ tahşıdatı keşfetmışlerdı~. göre, Sovyetlerle yapılım müzakereler çok na !anlara 15 gün izin verilmesi, 1Skfrn. idaresi- tır. Nitekim ayni mutaleayı benlmsiyen bu tadır. Ya nıcınrerld Postaıar b 1 eri- 1 Bu kuvvetlerın, Polonya dan getirilmış ztk bir mahiyet arzetmekle beraber, bir un - nin ve Kwlay ellnde kereste mevcud 139 o satırların kaili de bu ikinci kısım tlklr sa -Schne.ııbe u unmat • ı 13 fırkayı ihtiva ettiği zannolunmakta - ııışmaya varıla.bileceğl ümldleri de mevcud- 1 mıntnkaye. gönderllmesl, halk elindeki pa - hlblerlle beraber şu kanaatteyim ki henüz lfiaıı he rg ~Pesinin Almanlar t f dlr. dur. mukların alınmam 1stemlldlğ1n1 Te bir de katı olarak sulh ümldlerlne zatı olmuş na.. obnuşturr ~de hemen heınen m::.a ı~dan Alınan diğer bazı haberlere (Öre, Mer- t•t ! t tı Vilnoya girivor mekteb 141 bulunduğunu söylemiş ve demlt- zarlle bakılamaz. Bütün mesele, bunun için 
tahliye ~ nkü bu nıevzi f\de•a are esiz zig - Sarrbruck ve Berz - Bern - Zwei 1 

va'llya cı :ıa . kıtaatı bugün tir ki: münasib bir formül bulunabllmeslndedlr. tuUandıkldllın.1.ştı. Muhaclnıler o"rad evvelden brücken hattı gerisinde, müteaddtd Kaunas 16 (A.AJ - ~itv~ny.ı !ardır Sovyet c- Milli Müdafaa Vekft.letı ayın 21 sinde Yalnız bu formül nasıl olabilir? io burada _ fllaımıışıa ~ı hıırb vasıtasue, torpııı: 1 t~ndt tanklar ve tayyarelerle birlikte, düşmnn Vilno arazlsl~ale ~ a°ı:_~~dlr · bir ı.stıhkAın bölüğü göndermiş ve enkaz al- dır. LehJstana karşı askeri harekAt icrasını 
Bu Alın: ır. re ar. ı top<'usunun ehemmiyetli tahşidat yaptı- kıtaatı bu ~ en çe me · tında kalmlf olan tekmil tütünler çıkarıl - lüzumlu gören Almanya, o zaman, kendi 

bllha&.'1\ ~ taarruz hareketinin m hl j tını bildirmektedir. Letonyaaan ayrılacak Almanlar ~tır. devlet rel.slnln ağzından bu işin sek.iz haftada aınırı hattı llanılan kuvvetlerın nı: yeti n Trcptan 'bir ta'h.mine göre, Almanlar, Kopenha.g 16 (AA.) - 35 bin Almanın RI- Asker olanlara da 15 şer ~ün iz.in verllmif- tamamlanacağını llAn etmişti. Bllhaasa Ma-lllühını k nt'la henüz taf311At yott vcu~ n 1 hücuma hazır 300.000 ilA 900.000 askeri gayı terketme.sl lazım gelmektedir. Tahliye tir. Mahallln<leld vaziyete nazaran inpat reşal Ooerlng bu müddeti yan yanya lndir
r•tet mı UYVetfflrle ve fakat nıevzı~rbl :za, seferber etmekle meşguldürler. Umumi için Umana on gemi gelmiş ve diğer yirmi ge- ba.şladılı zaman elde mevcud kereste ıönde- dl ve dört haftada Lehistan harekAtının aoha.Un~ ' Yotı:aa btitün cephe boyunC: a - surette tahmin edildi~ine göre, düşman. minin gelmesine de intizar edilmekte bulun- rllecektir. na erişeceğini kaydetti. HAdlMler bu mil -batıang:a.ı>ııacat zorlayış hareket! ini Mrt Polmıyacta yaptığı ilk taarruzda tatbik muştur. Ta.hllye edilenlerden hiç birisi nerey.e Mekteb meselesi yeni ba.şlıyacak umumi taleaları teytd ettiler. 
etmek heı :!1

1 

nıevzuubahstır? Buer +~-~ir edil"n tAbiyelerin aynını tatbik edecek. gönderileceğinden haberdar değlldlr. teşkllA.ta ald blr meseledir. Pamuklar da çık- Lehl.stana karşı harekete geçen Almanya_ nuz hnkAnn nu ..._,,ıt i ta ,_ - - - t . 
A '""

1

Zdır. yan nır.larla harekete geçtikten son - • • • tığı zaman alınacak ır. nın nazarında Ingiltere ile Franaanın, belki 
lrnanlann haıırlıkl ra topçunun ve tayyarelerin himayesi ıtalyanın vazıyetı Bu izahattan sonra kanunun heyeti umumi son da.klkada LehJsta.na müzaheret etmeli: -

Londra 16 (AA) ın altında müsademe kıt'aları kullanacak - yesi üzerindeki müzakere kMI görUlerek ten vazgeçebllecekleri kanaati hA.sıl olmlJ4 rıın Partı; muhab' : - Reuter Ajansı - tır. maddelere geçllmiş ve kanun kabul olunmu§- olabllir. Bu, biraz uzakça bir 1htimııldir. ıra.. t:ıma~ .taarru:zun
1

~~ garb cephesinde bir AJman tebli~ yeni elçi Londra tur. .. kat Leh devleti gibi mükemmel bir orduya .,.ın llOrilndü.lffinfi artık tamamen ya. Be •• ,. • b h t Buna nazaran zelzeleden ve seylu.bdan za_ sahlb otuz milyonluk bir memleketle harbe ıtıal(hnatı ll!'ı~e e haber ~ermekte ve şu tebllr~~n 16 
(A.A.) - Ordu başkumandanlı~ hukumetıne U US.US a rar görenlere yapılacak yardım için Kızılay girişen Almanya için aksi lhtlmnll de hesaba Alınanlar bü ?nektedır: ğ . " h t erecekmlŞ turumuna ünvanlle Maliye Vekftletı bütçesin dahil e~k blr zaruretti. Nitekim bu ihtl • CUmıı ge ' .~ün cephe üzerinde h" Polonya harekAtı nihayet bulduğundan, 1za a V . de açılacak fasla 300 bin lira fevkalAde tah- malin daha evvelden hesaba katılın~ oldu-Ya""'akt;:;ıelk UZ!'l'c büylik batı 1 k~ - b,.kıunandanllk, bundan böyle ıa'\ cep'"' - Londra 16 CA.A.) - Itaıyanın Londra yeni si.sat konulmaktadır. ğu Zlgtrld IBtıhkft.mlarmm garbde vücude ge. ı., hatbn.a'~ ar. Bu ınüna.<;ebetle ~l~ ar alne dair tebllt vennlyecekt!r. bllyılk elçl.sl S..Uanlnl yarın harlclyo ne - MecllB ruznameslne dahil bulunan .,. Ha- IJrdlklerl sütre ile sübut bulur Şu hale glire dllınittır 'il\.._ azı Alman kıt'aları ' k a- Garbda, mahalU bazı taarruzlar, hafif top. zaretıne giderek mutad ziyarette buluna - vil ... ' U teşkiline ald kanun:ı ek lAythayı Al an ayı harbin lklncı ıı.yı ·l,.lndc nefesl kaht> . ~ ran~ız t sev e - çu tahrtb teşl mı tay liye lı m Y ' v 

1&- ;;,ı'"'"•kt.dir, ~';':,Jddetle ınu - Rhln O:rtnde~ a:=t,. cenubu garbi - ca:;.:., mchalllde mevcud kanaate göre bu ı..vlb ederek Panrt..sl günü "oplanmak ""' kes\11114 bir vazı,.tte tasavvur ebnet .bir b-ı.. 1 ~ işltilını'ş n, bırçok mo slnde Fra 1 1 yü'-~l _, d 1 ü betil r'talyan büyük e!çlsi bil- re içtlmaına nihayet vermf4tlr. _ · parça aceleclllk sayılabilir. Kaldı ki böyle .... ıın de ve Ahn to . nsız ar, su arın AD<; me ... , o R- ziya.ret m nase e t 
1 

Al İ glli Fr 

~d%~n~:~~1~~ı~!u etnı~ek ~~su:l:.ıe bir kaleyt tahliyeye mecbur olmuşlar - =~~~~ :~h ~~~~. ~~~~~~~:nı~~ Belorad Bu'garistanı :~ ~~~::r~~:n eıı:~::eatı 0gen~,v:ayn~~ 
-.,,._ hidlert, Alma~ıa1;;dra~ın asko- Hudud yakınında, 00 iki taraf tayyareleri, madan hareketinden evvel Mussollni ve Kont v:i 1 !arın mahlyetlerinden de haberdar bulunu -

B 1. . ~b bir ctizı halivet g&te.rmışıerd!r. Olano ile yaptığı mfilAkaUnrdn oldukça ta Balkan Antantına yordu. Demek oluyor ki Lehl.standn icra et-er ını h t alm olduğuna Londrada ıJUp- tl~I muharebeden sonra dahi orousunu gene e. ecr na T k S marn tallma ktedlış tamam olarak muhafaza etmıye muvaffak do - ür • ovvet he edilmeme r. s km·y~ çalışıvormuş olan Almanya lçln, bugUn, aman dilemek va. ŞUren A' N M . g"" lu o l :ı J dyetı olamaz. Sııdece, dünyanın en modern t illan müzakere!er"ı uman ene mene 10 Londra 16 (A.A.) - Dally Telegraph ga71e - ve en kuvvetll orduları arasında cereyan e-ayy~re • • • . · eter tesıne göre, Belgrad hükO.meti, Romanya ile decek olan muharebenin husule getireceği in-~ Si ımış ' d d" (B:ı~tarafı l ıncı sa!f1a ) Macarlstan arasında muvn.ffakiyetle netice- san ve malzemece azim zayiat mevzuubaM-U:ındra 16 (A.A,) _ ' avam 8 ıyJr Başvekilin gönderdiği mektub şudur: Jenen tavas.sutundan sonra, şlmdi Bulgarla- tir. Me!ele, lmkft.n vnrsa, bu müthiş zayiatı = Beri1n!n taYyare 
0urnarteaı. Pazar e.. Ha:ici e Vekaleti Kdtibi Umu.misi tanı Balkan Antantına girdirmek için Ro - vermekten tevakki eylemektedir. Yoba İn -raı :~~ıncıtaı1!.r tarafından taarn~za (Baştarah 1 inci sayfada) J1.1:num Menemeneioğluna manya ne Bulgaristan arasında tavassutta bu gtıtere gibi, Fransa gibi Almanya da blllyor 

--uaunun ar Alına. tfi · ~ 1 ktadır ki hıuıım taraf sulh fikrine yanaşmaua en nevvnr •bn verııuş Olduİu bl.r n !atlb~ - • ren gen:ıide wkubulacağı tahmın e - Azizim Numan, . . . . . . . lunma&a ça 1.§lllll • lmans:ız şekilde bir harb mukadderdir. Dü -
Ahnan ı.:rı. gibidir, haberle te.. dilmektedır. ,. • Hariciye mesleğine gırdcğınızın YU:mı ,nnnıen "" b6yle bir ınUhadan lçtınab et-rara,ınln blr :arat ibürosu, bir . Türk: Sovyet paktı ~akkında katı hı~ beşinci senesini t~marnl~d.ıgını~ . bugun, İranda yalan mek mtımkün müdür, ddll midir? Harbin 

derek BerUn 9\lf e&nasında Yol Alınan tay_ bır tafsılAt verllmem~ı, gerek buradaki 'Sizi senelerdenberı hancıyemızm kly - mes'uliyet! bahsine gellnoe; tarlhln bu hu. 
tan 11.rın.ıtt. Ü7.erindekt nıenınu unu ka)'be - g~ek diğer Balka~ memleketlerindeld metli bir uzvu olarak tanımaktan d~y - ha, ber lere susta verdiği hükümler de çok detn müteha-ınıenınu llU.nta lr. Bava btılutl•ı blr ınınta _ re.smt mehafili mütereddid bırakmakta- du~um iftihara ilave olarak, ~sadufcn llftır ve tarihi yazan, ek.seriya, harbi kaza -

Abnan ta kaya ~ ola Oldutllndan dır. Veklılet vekili sıfatile de tebnk etmek k r•ı tedbir nana göre kanaat izhar ediyor. Bunun 1çln 
Jottu. Ta Ynreaı. Oldutunu t n tayyarenuı Bununla beraber umumiyetle iyi ha-1 :fırsatını bulduğum için çok bahtiyarım. a T misal ı.stenlyorsa eldeki eserlrr!e müddeayı ~ diltll:re danı bataryaı:hkıka lınlcln ber alan rna~feller, Türkiy~nin, mütte-ı İştirak ettiğiniz bütün ~ühi~ si?'a.si Tahran 16 (A.A.) - Dahlllye nezareti et - lsbat etmek her zaman milmkilndilr. Bina -d1s1nı k11rta~lr. PUot, Pa:· bu tana _ fikleM. menafiıne aykırı hiçbır şey kabul müzakerelerde, Türkiye Cümhurıy~tının tArı umuml~yi heyecana verecek yalan ha. enaleyh bu bahiste de ameliyeye !Uzum yok-

~ffak ıı:'iltıe ten - etnıerlığt kanaatini izhar etmektedirler. hsklarını ve halis rnaksadlarmı yuk;>ck berlertn neşrini yasak etmiştir. Bunu yapan. tur. Hiç olmazsa harbin sonu beklenmelidir. Hus t - ~ Uftur. lngiliz gazetelerinin neşriyatı kiyaset ve zekanızla müdafaa ve d~ım~ ıa.r hakkında _,ıddeUi tedbirler tatbik oluna • 
0 

zaman ortaya d?küleoek ve.cııknlarıa ha -us oto b"ll müsbPt ve parlak neticeler almaktaki bu oalttır. klkat itiraz kabul etmez bir şekil ve surette 

b mc 1 ~re <li ~ondra 16 (A.A.) - Times gazetesinin yük gayretlerinizi ve çalışmalarıruzı if - •• b k arzı endam etmiş olacaktır. enzı· . ... p O!natik muhabiri ya:ı:ıyor: tthar,a yAd ederim. Eski bronz beş ve ıkı uçu 5 rn b n Yerıım·ıye k Sovyet • Türk kanuşmalan neticeye H~r zaman şahidi oldu~umuz dürüst • k I lllbn UC agı.11- Gm.llç 
(B C .- ~klaşmaktadır. Molotof - Saracoğlu gö- faaliyetinizin, bundan sonra da. memle - kUrUŞ'Uklar V8 nlk81 UrUŞ ar ............ ·-···········--······: .......... -··-······-· 

bir koınta Clftarafı 1 inct .~•elerinin uaın fasılalara uğramasını, ketim iz için daima hayırlı nehceler ve- I b d · C k 1 ı k ti • nıtay0n Yonda tetkik ol 8<!YfadaJ ~~şkülAttan mütevellid zannetmeğe ma- rece~ne kani olarak, daha çok uzun se- JI 3Şln a geçmıye 9 ş·ıma mem 8 e erı 
IJQ hatır-~~sinf tama~nnı1 ve ko - ı:r roktur. Sovyet tekliflerinin, Ankara neler için sıhhat ve muvaffakiyet dile - Ankara 16 (Hususi) - Tedavülden 
Xonıt~· Yara raporu- ~ 1ndan. Londraya ve Parise bildiri!- rim. kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk k f Si .,.fık olıc :· ral><>runda aluunaıı :;1 . 1kertıyeti, Ribbentrop'un ziyaretin- Başvekil, Hariciye Vekaıeti kurusluklarla nikel 1 kuruşluklar yılba- on eran ~ir. a:tır tedbirler! izah 'Ve U mu - B~tı~ en .gelen teahhurlarla,. S~vyetlerin Vekili Dr. Refik Saydam şından sonra ne mal sandıklan, ne ::le halı bu raPo lanacak olan k dad et- nı· t• takı meşguliyetlerine mzımam et- Merl.rez ve Ziraat Bankalarınca kabul e- Stokholm 16 (A.A.) - Norveç ve Da-

ttr. rdaki esaslara ist~nu~ layi - h"ı~t· Tür~ye hükU.metinin, Balkan Pir Avustraly.a nazın dilmiyecektir. nimarka Kralları, 18 Teşrinievveld~ ~u -
ltap0l'd na edecek u ,!J1etlerinı a!Akadar eden maddeleri, 1 -------- su.s1 trenle, Finlandiya Cümhurreısı d~ 

h@r tarafı·~ esaslara gö kendilerine tebliğ ettiği muhakkaktır. "Avustra ya cephane lngiltere ile Holanda tayyare ile Stokholm'a geleceklerdir. MU laıı nı .. L._ n akı taksı bre nıenıleketin Fransız t l • · · ld d" . zakerelere Çarşamba sabahı başlanacak ~-~u;;;_llın n.Ufusun:r!e •:~ çalıştık - p . gaze e ennın n•t•ıvah deposu O U" l''Or arasında hava Seferlerı ve öğleden sonra devam edilecektir. Da. 
-.mır. n bir tahdide tAbi /•cına ga- Finl~ns. 16 (~.A.) - Gazeteler Rusya - Melburn 16 (A.A.) - Avustralya harbe te- Am.sterdam l6 (A.A.> _İngiltere ue Hol_ nimarka ve Norveç Kralları ve Finlandt .. RJsu.~ utulacak - ş d ndiya dıplomatik ihtilafı yanıba- darlkA.tı nazın casey, radyoda verdiği bir hl- landa arasında husll.!i hava seferleri bug{ln ya Cümhurreisi Perşembe günü memle-ltıeat, !re OtO?llQbnıere benzi . ın a s~?cqğlunun Kremlin sarayında tabede demiştir ki: tekrar başlamıştır. ketlcrine döneceklerQir. 
:ferlert Y n 

1
•11Yen banliyöle n verı.~nıe - iJ:PtıR"t müzakereleri de büyük bir alaka c- Avustralya, şimdi yalnız kendi lhtı - .......................................................... - ................................................................ .. Mıtrlerd ~tırtlrnarnası, tra re otobus se- taklb etmektedir. yaçlannı genLt gerrlş tıemln etmekle kalmı-

detı-iryol~n otobüs .ıteferleri~vay bulunan So~:dre ~zetesinde Pertinaks, Türk - yan, ayni zamanda Büyük Brltanya ve do -
'°büs ve a tnilva~ hatlar n ilgası v~ tic '~t nıuzakereleri hitam bulunca, ne- mlnyonlanna müessir 3urette yardım edebi
eaas1A.r m:arnYon seferlerin· arasın?a o- v e~:n bir taraftan Fransa ve İngilterel len bir İnglllz !mparatorlu~u rephane dep0-

I ~. ın men'ı bu e ı~er t~raftan da Sovyetler Birliği 1 su olmuştur. 
ngi)iz H . --..___ arası~a hır !levi köprii tesis edeceğini İstıhsalAtın tezyidi projesi, harb malzemesi 

S ll'"tciye N • v:a .. rkivenın bu k6prüni.in m~s- tabrlkalarının bomba, makinell tüfek, hava 
OVyet el . . -.ıız1r1 ıle n ır.ı t~şkil edeceğini bildiriyor. Al- dafl t<ıpları vesaire gibi mühimmat bakı -

Çısı aras d nıan dıplOtnaJrlsi bu köprünün in - mından verimini blr ml.sli arttıracaktır. 
bir in ""l "k ın a ~asına mani olma~a çalışıvor, fa - Yakında, Avustralyanın tavyare lmal:\tı, 

tond.ra 16 u a at i~t TUrkiye tarafından demokra her Uç haftada bir fllo nLB~tlne yükselecek-
8o'Yet el ~A.A,) - Havas: ~üe:e karşı yapılan taahhüd1eri tehlikeye tir .• 
~. n ç Ma13Jcy bugtın Ö~l z· Ştırmeğe muvaffak olamıyacaktır. 
~ü.tt::,aretıne giderek Lor\l ~~n aonra ıh ıra. ?0~ nıeseleııi bütün vüs'at ve e • Erga ""'i tahvilleri 
'-n~ · allrata ile eı;mıvetıle ortaya geldiği zaman İn -

1-\etın u lldi~tne göre bu tonuşnı ~h~ !ilos~nun müzaharetindeki avantaj /kr11mlue kpe>/fl,,•I 
~ ao91:~~t nıUna.ıtebetlerı ve ~r~kl lllenı n ara hukumeti için pek büyüktilr: Ankara 

16 
(A.A.> _ hramlyell yüzde 5 

ün tneae~ie Flnl~ndiya müzatereı i Sov. 1 faizli 1933 Ergani t&tlkrazı tahvillerinin 13 

B• _:1 h1lkkında cer~an eet:ı ilbt zmirrfA pasjf korunma üncü ikramiye keş!desi bugün 16/10/1939 Mer 
ır A' . ittir. kez Bankası idare! merk.eziyeslnde Maliye m':)n Sınema arfi r fatbi!tafl YaDfldı Veklıletl, Merkez Bankası mümessilleri ve no-

2{l tevkif edif m' s 1 İznıır 16 (HU.'IUBt) - Bu sabah şehrimizde ter huzurunda icra edllm1.ft1r. Bu keoldede 1 

.\1 tlh 16 (A..A. IS Burnovada ve Karşıyakada pa.,lf korunm~ ikramiye i.'labet eden tahYWerden bazılarının 
fetı.ı~'n •l~nıa> - Havas ajnn&ı blldl.ri tatbikatı yapılmıştır. Sabah saat 10,25 te do- numaralıırile isabet miktarları aşa.Aıda.dır.20 
~~··aJ, berun art1atı Madınav.ıı Len Yor: kuz tayYareden m11rekkeb blr hava flloau gö- Bunlardan başka 299 adet tahvile de ı 
~~ la.tarı den verııen haberle 1 Ri • rllnmüş, mevcud canavar düdllkterl çalmağa oer Ura ikramiye isabet etmiştir. -
t..ıl rıurıa trıu~an tevltır "!<lllnıi tir re göre, baıslamıştır. Bunun thıerlne halle gayet mun- 191132 numaraya 30 bin lira, 13333 numa -
'-tı lttr~ll4thaı~lefet suçundan !a . Dt\y!z tnum bir şekilde ınefruz sıtınaklara çe-kil- raya 15 bin Ura, 43545 numaraya 3 bin 11.ra, 
~:;Ylhatıel"\1 ln ecnebi nıemlek tıznundur. :rntştir. Tatbikat QOk güıael blr şekilde olmuş ımıo numaraya 3 bin Ura, 185759 numara -

' b~<!övı:: tedarik ettı:ı :re yap.lhlç blr hAdlae çılmıam14tır. Halkın tecrilbe ~ ya 3 bin lira, 1712, 34028, 43543, 64S0'1, 71848• 
tı &öylenmektedtr e Rayt. lerde r&te.rdığt intizam ve sotukkanlılık alk- 145798 numaralara da 909 ıu Ura ikramiye 

· re deter ınah17ettec:ur. gıtmı.ftır. 

Sabahtan Sabaha 

Numan M0nemencioğlu 
Hariciye Vekaleti Umumi Klılbl Numan Merıeınenciotlu meslek hayatının yfr-

1 beşinci yılını idrak etmiırtJr. Bu münasebetle bir Jübile yapılacatı btdlrUl,yor. 
:i ıomasl ıilemhtde uzun yıtlar tecriibe ıönnüş şahsiyetler başlı başına birer "11-
m:ıtirler. Gerçi •her mesll'll'tn kendine göre hususiyetleri oldufu ve bunlan kaYl'&-

k iç.in ciddi emek sarfetmel{ lcab ettı.tı muhakkaktır. Fakat politikanın ince. 
=.eri tahmin edl ernlyecek kadar na zlk ve şümullü olduh için bn meslekte pl•
mek Dun.yen olmak hem esaslı bir tahsile, hem cevval bir zekiya, hem de selis bir 
lisa~a ihtiyaç ıöııterir. Bunları taklb eden bir de istidad 't'e kablliyet noktası gellr 
ki hepsini nefsinde t.ophyabilen bir di p:oma.t artık mesletln künıhjjnii kavramı1 
sa.yılabilir. Bu kudrette btr diplomat hadiselerin seyrini detlştlr~ek, bir milletin 
taWılnl en fena şerait içinde bile lnırt&racak kadar meharet gösterir. Cavour ıtbl, 
BL~marck .-Jbi. Talleyr:ınıl gibi temsil ettikleri milletin haya.tında sırf şahıslarlle 
büyük dejişiklik'.er yapmış diplomatlar: milli tarihleri ba.,lı başına btrer kıymP.t 
olarak zaptetmiştlr. Hidlselerin menşelni ve miintehasını i)i hesab eden bir dip
lomat harb meydanında kazanılnt14 kanlı bir safer kadar faydalı olabilir. Bu iti.. 
bana diploma&I meslekinde bu kıratı., insanlar yetiştlnnek mlli müdafaa lçfn 
yapdan hizmetler kadar mühim olabilir . 

ingillz hariciyesinin devir devir yetlştlrdltl tip ıibi. Salisbury gibi devlet ve 
siyaset adanılan İD«flterenin harici satvet n azametine büyük armada kad:ır 
hizmet etmlşlerdir. 

Cümhuriye& Hariciyesi de bize Numan Menemenciotlu ıibl çekirdekten yetişmiş 
n her bakım.dan m.esleklni yenmJt ıü zide bir clll(oınat yetiştlrditi itin iftihar 
edebiliriz. 
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Hi~ueler KarfU1Dda • J ( Sehir Haberleri , -
Avı·upa 

trenlerinde 
teahhur 

Çocuğunu düşüren 
bir kadın tevkif edildi 

Yeniden 
fırınlar 

) 
Nasll dinliyoruz 'l 

Müddelumumlllk: TA.ki bir ihbar üzerine blr 
hA.dJsenin tahkikatına el koymuştur. 

Dtln sabah konvansiyonel treni Qç buçuk HAdlae, fudur: Slrteclde Mehmedin aşçı 
ıaat rötarle ancak saat 10 a doğru Sirkeciye dükkarunda çalışan Cemlle fsmlnde bir ta. 
gelml§tlr. Bu teahhura sebeb muhtellf mem. dın vardır. cemue, bundan 8 ay evvel htınıile 
leketlerden hali hazır vaziyeti dolayısile ya • kalmış, karnı gün geçt.lkçe büyümeğe baş -
pılan sıkı Jrontrollardır. Dünkü konvansiyo.. ! lamıştır. Nihayet, çocuk 8 9.ylık olmuştur. Fa 
nene Fllibe tonsol().$umuz ve birkaç yolcu ı kat, tanıdıkları birkaç gün evvel Cemllenın 
&elmilt.lr. Tarife mucibince dün sabah saat karnının 41.şldnlltınln mll olduğunu görünce 
'1,20 de gelmesi i<:ab eden .semplon ekspresi birdenbire hayrete d~müşlerdir. Kendisine 
de on saate yakın bir teahhurla ancak saıst çocuğun ne olduğunu aormuşlarsa da, mü.s-
17 de Sirkeciye gelebllmiştir. Bu teahhura ı bet blr cevab alamamışlardır. 
Bulga.rlstanda bir marşandiz treninin yoldan j Böyle<:e mesele zabıtaya aksetmiş, kadın da 
çıkması sebeb olmuş ve bu yüzden tren hu- adliyeye teslim edllm~t.lr. 
dudumuza 10 saat teahhurla girm~t.lr. Tahkikat ve doktor tarafından yapılan 

Gümrliklerde: 
muayene .sonunda Cemllenln 8 aylık gebe ol
duğu ve fakat şimdi karnının b~almış bu. 
lunduğu hemen tesblt edllmi.şttr. 

A ile halkı, radyo başında toplan -

ınışlardır. Ailenin büyüğü: 

& C ı} l Y 0 r - Ankara radyosunu açın da biraz 
' ha" adis dinliyelim! 

Fırınlarda yapılan teftişlere devam edil • Der, ailenin küçüğü radyonun düğme-
mektedlr. Şl§ll nahiyesindeki fırınların tef. Jerfni çevirir. Hoparlörden ae.1 gelir. 
tlşlerl esnasında 1223 ekmek, 119 francala R d p . 1 müsadere edllmlşt.lr. - a yo ans. 

Fırıncılar arasında semt semt vücude ge. Ailenin büyüğü yüzünü bunı~rur: 
tirllen birlikler henüz dağılmamıştır. Birlik - Ukalalığın lüzumu var mı, Anka -
yapan fırınlar bakkallara tenz!lf\tlı !iat ü - rayı açın, dedim, Parisi açtın. 
z.erinden ve veresiye olarak ekmek verme - ,__ ..a...anına 
dlklerinden, bakkallar yer ıer birleşerek fı. Ailenin küçüğü radyonkl.n AaUı. 
rınlnr açmağa karar vermişlerdir. Bunlardan bttkar: 
ilk fırın açanlar Sarıyer kaymakamı Husnü. - Ankarayı açtım. 

nün yardımı ile Sarıyer ve civarındaki bak- Ailenin büyüğü hiddetlenmlştfr. 
kallar olmuştur. Bu şekllde açıla!l fırınlar iyi 
netice verdiği takdirde diğer kazalara da te~ - Üstelik benimle eğleniyorsun ha, 
mll edilecek, böylece fırıncıların usulsüz ha- artık o kadar bunamadık. 
reketleri önlenecektir. -- Vallahi Ankara! 

Müddelumumlllk Cemileyi dün Sultanah -
GOmrük memurları bir komisyon med l inci sulh ceza hll.klminin huzuruna Denize düşen bir kadın kurtanldı - Daha da, Ankara, diyor. Fransızca 

komıstuğunu duymuyor musun? kararile te fi edecekle~ çıkartmıştır. Genç kadın yapılan sorgusun- Dün Haydarpaşa iskelesinde bir deniz ka.. 
_ da: zası olmuş, Göztepe vapuru Haydarpaşadan 

Gumrfik memurlarının terfileri bugüne ka- - Ben evıı değllim Jc1, hl'ımlle kalayım. Ge- kalkarken vapura atlamak Istlyen blr kadın 
Ailenin ortancası saze karışır: 

- Ankara, fransızca neşriyat yapı -

- Bu kadarı fazla ..• 
Defolun buradan. ~ 

Ailenin küçüğü ile ortanoası . , 
çıkarlar. Ailenin büyüğü sinirlı 
odada dolaşır: , 

- Terbiyesizler. benimle eğle 
ha ben onlara gösteririm. .., . e ,, 

Odada kalan büyüklerden birın 
ner: 

- Düzeltin şu radyoyu.. . 
Radyo kendi kendine dürelrniştit· 

0 
Ankara şpikeri ajans haberlerini 

kur: dıaJl• ... 
- cHavas muhabirinin LondrB 1 • 

Ankara şpikeri okumasına devaf11 ~ 
derken ayni zamanda kadın da şar 
devanı eder: 

cPari sctünö blandö> 
Ailenin büyöğü gene ayaktadır:~• 
- Çıldıracağım, bu da nereden 

tı. Bsksanıza canım. 

dar Amirlerin t_ezkiye.slle yapıl"Dakta idi. çen gün çalıştığım dükkiinda bir nohut çu. denize düşmüştür. Kadın va.purun tay!ası ta. 
Gümrük ve Inhlsarl.ıır Ve!ttı!etl bu şekli valını kaldırırken, hastalandım. Yoksa. ço - rafından kurtarılmıştır. yor ya. - Ne Ankarası? 

mahzurlu görmüş, terfllerini lstlyen memur-ı cuktan !alan haberim yok, deml..ştlr. ,............................................................. Ailenin bOyüğü, ortancaya döner: -· Basbayağı Ankara! -".; 

- Ankarada! 

ların vaziyetini incelemek üzere Ankarada bir Şahidler ise, Cemilenin müdafaasımn ak - A k } • k • l • - Siz akıllı, biz aptal değil mi? Gaze- -· Ajans haberlerini duyamıyacll"' 
komisyon t~kll etını.,ttr. 1 sini .soylemişlcrdir. S er l ifil 8rl tede okudum. Bu saatte Ankaradan a- V1z yahu, ne oluyor? ..• 

Badema terfi edecek memurlnr ancak bu Hliklm, eldeki dellllere nazaran, kadının T J • 

.kom.l.syonun vereceği m\isbet rapordan sonra tevkifine karar vermiştir. jans havadisleri türkçe olarak verile - - Karışmış olmasın! ,ı ' 
terti edeblleoeklerdlr. ----· As'cer:ik yapmamış 316 - 334 cek. _ Gene bu çocuklar karıştırlll1şl, 

Diğer taraftan gümrüğe stajyer olarak Bir motosiklet kazasında dogu-mlu gayriislam erat Tam bu esnada Ankara spikerinin se- dır. çağırın ımnları karıştırdıkları A allnanlann iyi yetiştirilmeden as!l memur r ır"' 
oldukları da VekA.letln nazarı dikkatini cel _ illi k;Sİ Vara andı çağırılıyor si işitilir: düzeltsinler, düzeltmcılerse crapJJl 
betmış, bundan sonra biitfin stajyerlerin Evvelki geoe Kadıköyünde bir motoslkJP.t Fatih askeırllk ~ubesinden.: 15/Tc.şrl- - Burası Ankara radyosu! ğım kalmaz. 'il 
gümrüğün bütün şubelerinde çalıştıktan son. kazası olmuş, neticede iki k~I yaralanmıştır. nievvel/939 tarihli cdb llA.nın:ı ilavedir. Ailenin büyüğü, ailenin küçüğü ile Ortanca ne küçük odaya gtrerle~;J 
ra asil memur olarak tayin edilmesi JQzumu Kadıköyünde oturan diş doktor·ı Sülcrü ı - 316-334 (dahil) doğumlulardan hiç ortar.casım şüpheli şlipheli süz.er: ikisi birden radyonun kadranına, dvY 
büttın gümrük dairelerine ~mredllmiştlr. kullanmakta olduğu 345 sayılı motosikletine askerlik etmeml.ş cezalı ve cezasız ve teb-

Ticaret işl~ri: 
arkada.şlanndan Fevziyi de alarak Maltepe dlllhavası hitam bulanlardan (gümrük), - Gözle kaş arasında istasyonu de - lerin~ bakarlar. 

1 istikametine doğru yol almağa başlamışlar- (tank), (hava), (harb sanay\D, (kimya>, ğiştiriverdiniz. _ Doğru. uzun dalgada, An}car8 · 

dır. Bir müddet sonra hızla gıtmekte olan mo <topçu), (m}zıka), Clstlhl>:iiml, (muha - Her ikisi birden itiraz ederler: Ai1enin büyüğü bağırır: 
p· d d I k d ,J• toslklet garaj mevkllnde birdenbire devril- berel, <nakliye) sınıfinrlle gene 316-334 _ Eğer elimizi sürdükse elimiz kırıl- _ Jsrar ediyorsunuz ha! 
ıyasa a urgun u evam e ıyor ml.ş ve her ikisi de yere düşmüşlerdir. 1 (dahll> doğumlulardan hiç rı.skerllk et -

Piyasada durgunluk devatn etmektedir. Bu du.,me neticesinde Fevzi tehllkell su - memlş cezalı ve cf:'Zasız ve tebdlllhavası 
1 
sın. . .. .. . . . - Vallahi billahi Ankara .• 

Yalnız yerlt fabrikalarımızın hanı :nadde rette yaralandığından Haydarpe.ş:ı Nümune hitam bulanlardan gayri ısıtım ve erat : 1 At le buyuklerinden bırı daha, ailenın - Ya Paris ne oluyor? 
' mflbayaatı devam etmektedir. Bu cümleden hastanesine knldınlmıştır. Doktor Şükrilnün celb ve sevk edllecektlr. ~ ı büyüğü tarafından çıkar: - O da orada olacak. t'' 

olarak dün kllosu 45-46 kuruştan bir fabrika yarası hafiftir. Zabıta kaza hnkkında tnhkl - 2 _ Şubede toplanma gilnii 25/ 10; 939 ; - Yalan söylemek çok fena şeydir, _ E artık sıkıntı bastı. Kapayıtı 
ehemmlyeUl miktarda yapağı satın almıştır. kata devam etmektedir. sabah saat (9) dur. ~ insan yaptığı şeyi yaptım, der! nu! ~ 
Di~er tnrattan lthaH\t ~nclrlerl yabancı b J'B'l'-

memıeketıerden getlrllebllecek maddeleri tet- Cümhuriyet bayramı programı 3 - Vaziyetleri cezas1z bnlunanlann e-; Ankara şpikerinin sesi birdenbire Radyonun düğmeleri çevrilir. ..~ . 
.... ~ tt h l , dellerl 24/10/ 939 akşamına kadar kabul : f1 b. k d k .. 1.. d .. h 

1 
. ıı..tl>' ~ e lrmektedir. "Zlr a.,"'1 dll ktlr. : zayı ar, ır a ın şar ı soy uyor ur: nın ışığı sonmüş, opar ör susın i. 

Önümfizdeki haftalar zarfında Almanya • Cümhurtyet bayramı programı dlin ak~am e 4 ~Davete gelmlyenler hnkkında ka _ E - .. Pari Renö dü mondö> fi jJ ıP' 
ya tütün, Bulgarlstana fındık, bal.ık, Ro - Partide toolanan komisyon tarafından ha - nunı muamele yapılacaktır. : Ailenin büvüği.i ayağa kalkar: • J lr11ıet '"'.::;4 
manyaya susam, fındık, kestane, Inglltere. zırlanınıştır. Diğer taraftan kıı.ymakamlar ; :J 
ye, İsveçe, Mısıra ve Fransaya da fındık gön-1 belediyede bir toplantı ynpmı~. bayram ha- ı ............................................................ ~ c 8 un 1 arı b ı' l ı' yor mu •ı d ı' n ı' z ". 
derllecektlr. zırlıkları etrafında konuşmuşlardır. ., 

1 

İhtikar yapan iki dükkan kapatıldı ..;;;;n,.s1;;,;;;~ Amerikada baş şeklinde kaya 1 Bir seferde 1045 fok 

Kapatılan dük1::dnlardan biri 
Meni ihtllı:A.r komisyonu faallyet.ıerine de. şebbfuı ettikleri anlqılan iki mühim firma 

Tam etmektedir. Komisyon Jhtikli.r vazlyetJe- yapılan cürmü meşhud ve tahkikat netice -
r1n1n tesblU lçln ıpollsle ı•birllıw yaparak e ainde, komisyon kararlle zabıtaca seddedil • 

'9 6 ' ' Y r, mJ.şlerdlr 
Jer cürmü meşhudlar tertib etmektedir. 1 Bunlar. Tahmis cıvannda inşaat malzemesi 

Dftn muayyen flattan fazla satış yapmak toptancılığı yapan Hüsameddin Gözler ve 
suretlle plyBMda büyük mikyasta ihtikflra te Karakin Kuyumcıyan müesseseleridlı-. 

Gece ve gündüz Paris ... 4 1\ 
Bütün otellerile ve orada gizler.en dramlarile Paris .... 

l~e: Bu PERŞEM E a~~.:~~:an s ARA y 5!~~:;:.a· 
GOtserilecek ve bü.On sey.rcileri teshir edecek olan 

ŞiMAL OTELi 
Bny:ık, zı:mgın ve pek mOkernıııel filminde görece'.<sıntz. 

Baş Rollerde : 

l ANNABELLA - JEAN PIERRE AU.'lONT 
~----·-- ve LOUIS JOUVET 

BOYER fÜUl(rt
BELL -SÖZLÜ-"~ 

Çlllngirlcr arasında "lQllmıştır. Açıiış Fok balıkları 
şerefine: Oirleşik Amerika -

Aman Kaynanam Duymasm 1 da Main hükfune -

İlaveten ı ti arazisinde bu -

Son Trakya Wıanevrahrt ıunan bir kaya, ay 
Cumartesi ve Pazar gunlerl ı ve 3 de iki 
matıne, diğer günler 5,30 d~ umumi ma
tine. Geceleri sinema tam a,30 da ba§lar. 

Amerika Çocu.c Esırgeıne Kuru
mu un A.tın Madulyusını Ka
zıınnn bOyUK ur .. st 

JACKİE COOPER'in 
en son oynadığı 

SOKAK~-_-.. 
ÇOCUGU 

Şimdiye kadar misline raslaama
nıış bir mevzuda çevrilen senenin 
en h~yecan!ı olduğu kadar mUes
sir ve hakikt htıyattao alınmış 
mUlhiş macera tiiml. 

YARIN Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Yarın matinelerden itibaren 

ŞEHZADE FERAH Sinemada 
Başı Tel: 21359 

DENiZ ALTI D -1 
TÜRKÇE 

ayrıca Şaheser bir Film daha : 

KARA ALAY 

"Bu kızı nasıl 
Evienc"ireceğlm?,, 
Bir erkek okuyucum bana yolladı

ğı mektubda kızının istikbali ile meş
gul oluyor. Mektubu aynen naklede -
mem. Yollıyanın hüviyeti hakkında 
kendi muhitinde şüpheler uyandıra -
bilir, buna mukabil mektubun küçük 
bir hü}{ısasını yapabilirim. 

Okuyucum diyor ki: 
- Kızım 16 yaşındadır. Liııeyl bi • 

tirnıek üzere, evlenme çağına da gir~ 

rrJs sayılır, güzeldir, hatta bilmem 
bana mı öyle görünüyor, çok güzel • 
dır, fakat annesi yok, ben çok rneş • 
gulüm. Mün~cıbette bulunduğumuz 

/ailelerin sayısı çok mahdud. Kızıma 
1Avık bir kocavı nasıl bulacağımı dü~ 
şünmcye başladım .• 

* Okuyucum meseleyi ciddiyetle rlü-
şünmeve başlamakta haklıdır. Fakat 
ne vapabiUr? 

Eski zamanlarda: 
- Kısmet, derdik. Gerçekten dP 

işi kısmete bırakır, fakat çıkıp görün
mesi gecikince biraz endişeye dilşere~ 
ck!lavuz kadın, lara başvururduk 
Bütün bunlara rağmen o zaman dahi 
geniş muhit, dar muhit kızın istikbali 
üzerinde ~k mühim tesirler yapar .. 
dı. 

""" Bugün vaziyet tamamen d~~ 
tir. Şüphe yok ki, kısmeti, tal~ı ~ 

dafü gene tamamen inkh etrtıl>'., 11 
Falfat ikinci derecede bırakıy~rıJ ~ 
vekküle düşmeden önce tedbıf ;,ti 
y1 düşünüyoruz. Okuyucumun ti ti 
yo1lamış olduğu mektub bu bale bıtf' 
hivenin en bariz misallerinden ·t' . ~· 
dır. Yalnız alınacak tedbir Jle ,I_ 

Bir defa kızın lisede bulıırı~~ 
iyi bir mukaddeme saymak if' 
Or1da birçok arkadaş edin.rniŞı ~ 
daşlarının ailelerile de rnilrı8;~ 
girişmiş ol:tcaktır. Bu tn-On&'ıt l"' 
devam ettirmek, sıklaştı.r:ınal< 
edC"r. 

Almanlar: 
9
1'.f 

- cHer yeni tanışıklık ser~~ 
ilave edilmiş bir rakamdır• ,.,J 

ı,e ' 
Tamamen doğrudur. Bu münasel< b', 
kontrol etmek, elekten geçırnıe 

1 
4' 

baya düşen bir vazifedir. tıcınc e'tl.f. 
re:ede cgörünmek, meselesine ti ~ 
miyet verirdim. Baba meşguliY~0ptl' 
k adar çok olursa olsun faydalı .,.,1 
t•Jarda bulunmak fırsatını asla '~ 
mıyacaktır. Sonra elbette bıstJl~ıı1' 1 
bası, eşı· dostu da vardır. onıar ~f 

"J'I 
istifade edecek, hillasa kızı ıçı 
said bir muhit yaratacaktır. "'/) 

'($> 
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Snyfn 5 

•Son Posta• m.n tarihi tefrikası: 26 

Ynmn: Reşad Ekrem 

Bir miras yedi 
Deyip gitti. Hüseyin efendi: 1 yansından sonra ancak yatmak için dönii
- ~hmı, efendi hazreUert stz.l bana pek yordu. Hüseyin efendinin dört kansından da 

methettiler. Burası kendi eviniz, bm de sizin ~ugu olm~ Tayyarzadcyl yet.lşmı,, oır 
öz babanız yerindeyim .. şu yalnızlık devrim- oğul yerine koym~tu. Ona en kıymeUI ku
de benim yold.a.§ım olacalı:.sın13. ı maşlardan İstanbul un en me§hur terzUerlno 

Dedl. Sonra Tayyarzadeden kendisi hak.- birkaç kat esvab yaptırtmıştı. Sokaklık, bah. 
kında ve aile durumuna akl hazı şeyler sor- çelik ve evlik samur, slncab ve kakum kür:t
du. Delikanlının tonwpru.ısını, tavır ve ba-1 ler vermişti. Mücevherli hançerler, pırlanta 
reketlerlni çok beğe~tı. Bir aralık uşaklar yüzükler ve elmaslı saatler hediye etmııtı. 
Hüseyin efendiye çubuk takımını getırdl. Arada bir de b~ on altın ocb harçlığı verl
Tayyarzade derhal efendinin çubuğunu dol- yordu. 
durarak yaktı. Gümrükçü biraz evvel oku- Tayynrzade haftada bir lkl defa Hüseyin 
makta olduğu kitabı 'Uzatarak: efendiden izin alarak evine gidip anasını 

- Seldnikll tarihidir .. biraz okur musun dolaşıyor, azıcık ta Kemani Osman Dedenfll 
oğlum... kahvesine uğrayarak şehir haberleri toplu-

Dedl. Tayyarzade Hüseyin efendiye bir lk.l yo:du. 
sayfa tarih okudu. Sonra mus~den konuş- Istanbul, Mısırçar§ıh Osman ağayı da, ba. 
tular. Tayyarzade, Hüse)1n efendiye bir iki lıkçı güzeli Ahmed! de unutmuş gibiydi. Ar
p.rkı okudu. Tayyarzndenln güzel bir sesi 1 tık herkes her ikJsinln esrarcngız birer ctna
vardı. O gün Hüseyin efendi yenıeğtni taşrıı yete kurban gittiklerJne kat'i kanaat getır
dlvanhane.!lııde yeni çubuktan Tayyıırzade 1 mi§t.1. Yalnız b:ı .. lıkçılar nrasında, bllhıısw. 
ile be.ra.ber yedi. Tayyarzade efendlye boş ı Kumkapılılar aramndıı Ahmedin adı, günde 
fıkralar anlattı. Bir aralık §atranç oynadılar. I belki blnbir ve.c>lle lle anılıyordu. MeseJfı, gece 
İkindi namazından sonra Tayyarznde evine lüfere çıkan sandallardan blrlndc yem ke. 
gitmek üzere HUseyln efendiden izin istedi. mek için çakısını çıkaran bir b:llıkçı, çakı. 
Hüseyin efendi kAhyıısını çaıtırtarak Tay. sını fenerin titrek mum ışığına tutarak ar.. 
yarzadeye bir kese akçe vermesini emretti. kadaşlannıı tutuyor: 
Delikanlıya da: - Ahmedin yadlgflndırl 

- Oğlum .. yarın erkenden terziye gider, Deyiveriyordu. Artık ondnn..sonrn, hep ba-
blr kat çuhalar kestirirsin. Sonra gene bu- lıkçı güzelinden babsedlliyordu: 
rayı teşrif edersin ... Senden pek hoşlandım. - Açma o yarayı be ... Gözünü seveyim. •• 
Bundan sonra sensiz olamam oğlum. Açma o yarayı ... 

Dedi. Tayyarzade ~kkür ettı· - Ahmed gibi ylğlte kıyılır Jill be •. 
- Başüstfine efendim sultanım, dedi, sa- - Geçen yıl bizim Ahmedle bir t'llemlmlz 

bahley1n erkenden gider, sizin kapınıza H\- vardır ... Çekmecede ... Küçükefendlnin çift.-
yık bir takım çuhalar ke.slnlrlm .. sonra da llğinde .. . 
devlethanenlze gelirim... - Yaman mirasyedidir o herif ..• 

Tayyarzade, birkaç gün, sabahları erken. - Ulan bütün Çekmece onun be ... Amma 

!arını sö 
1

311b hükOmeUn şefl . c gordugunuz şekilde delik deşik edilmi ... tir 

SUlh çık~ ~ilcr; fakat bunlar~~ nhutu~-ıtefikler ne yapacaklarını biliyorlardı: Al ateşi~i bütün Avrupaya ve belki de dün
büyijk Av~ 1' Bitaraflann ve bah:s en~:z ı manya garbde Zigfrid mevziinde müda - yaya yayıp günahsız birçok devlet ve 
kurnet başk Pa ve Atnerika devlet u\ ~ç faacla kalarak ordusunun büyük kısmile milletin başına harb belbını musallat 
tavassutıar an!arının ciddi ve t .v1~ b~- Leh 'lskeri kuvvetlerine taarruz edecek etmektense makul şart ve esaslar daire • 

l Vaki l esır ı ır müttefkl d z· f .d. . .. . Yacak tnı? 
0 

o acak mı yah d 
1 

ı er c ıg rı ı tazyık ederek u - sınde barış yoluna sapmak daha makul 

den Hüseyin efendinin kona~ına gelerek ak- eli çok açık adanı doğru.su... Ahmed, ben, 
şamları evine gitti. Fakat, Hfü;eytn efendd Adalı, Balaban, İstavro, dur bakayun ... ea
güzlde çubuktannı tamamen konağına al- rı Kanad da vardı galiba •. on kl§l kadardık ..• 
mak ıstedl. Tayyarzadenln anasına içinde ıAy mehtabında• tandırı sandal:ı koyduk.. 
nadide kumaşlar ~ çamaşırlarla iki bohça iki de damacana aldık... Zurnacı Demlr de 
hediye gönderdi. Tayyarzadenln konakta ya- bir köçek alıp getiTdl .. açıldık .. Samatyada. 
tıp kalkması için 1z1n aldı. Gümrükçünün ki konağından bizim sandalı KUçükefendl 
kona~ının sellmhğında Tayynrzade için der. görmüş .. hemen fırlayıp iki çifte bir piyadeye 
hal ıblr mükellef oda döşendi. Çubuktarın atlamış .. bizim sandala geldi: ıÇekln b:ı.ka.. 

hlzmeUno aynca iki uşak verildi. lım Çekmecedeki çiftll.ğe ~.ocuklar .. orada sı. 

rnuharib d 
1 

da he>lli değil' An u k 
0 wmı zerlerine mümk"'iln mertebe fazla Al- ve daha insanidir. 

v . ev C'tlerde 1 . ca eger man kuvvetleri lbed kl 
e cıddise Yllk SU h arzus . ce ec-e er ve bu su Fakat görüvoruz ki sulh taarruzundan 

l\lirasyedl Kilçük6fendl 
ze kuzu çevlrttlreyimıı dedi. Çektik Çekmıt· 
ceye. .. Herif Çekmecenin padişahı. bir yer 
var_ şey ... Soğuk.su mu, Soğukpınar mı ne 

b•t arıda u var ıse retle Polon , · · · k ı ı kl ı nraf de"} ı· andığırnız u··ç b- .. k ~anın ışını 0 ay aştıraca ar- bir netice çıkmadıktan başka muharibler 
ta y e ın rnüşt uyu dı. . • • 
vassuuarı tesir . erek veya ayrı ayn H b" . bıtarafların muhtemel tavassut vazifele-

dı. sız ve faydasız k 1 _ .. ar ın bu ılk safhası memulün pek rini de fevkalfıde güçleştirecek surette 

Tayyarzade Gftmrükçtlnfin 'kona!nna yer. diyorlar... Oraya gittik... Kuzu çevirdik. •• 
Ieşell bir aydan fazla olmuştu. Hüseyin e- Gelsin rakı .. gelsin şara.p ... Ertesi giln de 1t
fendlnln kendl.!1ne karşı besledlitl sevgi ve tanbuldan Güllü Fntmayı getlrt.mesln mit' 
ıtımad gilnden gilne artmış, bir taraftıın dn - Vay canına be.·· Doğrusu orada olmak 

b a amaz- ustunde çabuk b"tt" Leh d 15 ·· d rınr.b ba 1 . ı 1• or usu gun e birhiri aleyhine çok ağır neşriyata baş -
bu ş ıyalıber· • esır veya imha edil k Leh' ta Al günkü k d ı vazıyet A d ere ıs n man- }adılar. Almanva Daladyenin nutkunda 
rn t a ar karanı k vrupa a ya ve Rusya ara d t ks' 1 d B -

Tnyyarzadeye karşı lı:onakta ndetıı. dftşmnn isterdim ... 
bir tırkn te.şekkt11 etmLştl. TaVYarzadenln - Güllü Fabnn da bizim Ahınede abayı 
nfifuzunu çekemtyenlerln başında. onmrük- yakmasın mı? 

ış ı. Gihık.. . 1 ve tehliker 1 sın 3 a ım 0 un u. u tam bir harbe devam arzusu sezmiyerek 
ve Yanııac ... kui ]bıdayette vaziyetlerı o ~ha esnPdıt Fransız ordusu seferberlik ve te- Fran"ız basvekilinin sözlerini mü -

çünfin dört karısı vardı. Sonı-R bütUn harem - Bak kftflr çingeneye ~ak~·· 

u s er sarı cerr .. .. .. 'k t . 
Ya tE'histand ' az çok, bı-Hi idi Al ımuunu 1 mal etti ve ntJiliz harE'ket layPmetle telfikki etmişti. Belki de bunu 
tid an Danzj.ı.· · m:ın oı·dusıı da Fr n k1 a·ı · b ı ordan da hl ,,ı ,gı-ri istc>m' K · a saya na· <' ı mıyc aş an- kasden böyle yaptı. Ancak Çemberlaynın 
ği k r Alma ış, 0 - dı Fnkat bu 1 · · z· f ·a urnıu~tu p n otostradı geç· • n ar ıçın, ıg rı hattına sözleri radyo ile yayılır yayılmaz Alınan 
taa · olonya ırme- rebrı bir hüc b h · 1 d rt'uz <'tti. t raz.ı olmayınca d . . um a ıs mevzuu o ama ı- lar hunu sulhe tamamile aleyhtar bularak 
tanı <hhcı e ngiltere ve Fransa ise Le

0
h. a ğı ıçın, sadece. bu hatta, büvük bir ihti- hiddetlendiler ve Alman milleti ile hü-

lar • vveı garanr ıs- razla olsa d h. kl k h k · aa AJm... ı <'ttikleri içi ~ 1• ya aşma are etlerınc kCımetini birbirinden ayıran İngiliz nazır-
hua unyaya ha b n on- devanı tn 

.udunun Ren .
1 

r açtılar ve Alman t · e ı er. lar mPclisinin başkanına ağır sö1Jerle ta-
gestn·fo Alma tı e Mozel arasındaki b~l- ş:n tam bu sırada sulh taarruzu fikir arruza başladılar. Bu, böyle mi olmak IA-
rna knrşıların~ opraklarına ,girdiler· 

0 
ve J~~ırdısı meydana çıktı. Bu fikir şöy- zımdı bilemem amma bu hal herhangi 

dhuvarı vardı 
0
3 Alınan müstahkem ' arr.b. le hulas;ı edilebilir: Mademki Lehistan blr tavassut ihtimal ve irnkAnını fevkalA-

att · nun · • gar ku • l ının ileri ıçın harekat Zigf ·a r an amamıı.;tır ve mademki ne Alman- de güçleştirecektir. 
doğru . UZak arazi • . rı lctr müttefiklere a · u ·· h t • 
k Uztınan w sının Fransay Y nı ına)ıno a tına ve İnrriliz ve Fransız harb planı esas iti ~ 
Uttıla arndt onn a ne de müttefikJ AI l · z· · b rından dah ,. . anı Blies çı _ .. er man ara yanı ıgfrıd bari1e uz.un bir harbde Alınan ordu ve 

Fakat gerek A~ ıçenlere gideınedi. mlevzııne taa.rruzla seri ve kat'i bir z.afer memfoketini yıpratarak alt etmektir. 
nıanlar ve e de ctmelerı kabil ı · h Id ıl - llau gerek ınüt- 1 ° amıyor, 0 a e Y • Müttefiklerin uzun bir harble muvaffaki· 

nı .,ır, biraz b arca vuruşup har b 1 kta h b ~ ltaıınakta urada dlnı a 0 ma n ve ar (Devamı 6 ıncı sayfada) 
llattkaten n korkuyorunı enece~ırn; Yal- . 

t:araıar lttlzünıün k §lındi... cSon Posta. nın tefrikası: 70 
V1lcnd~Yda oluyor, nc:r~ısında fena man. 
dıınue ..... Utretl1ordu NYhb bir korku büttin 
"~-"' .,._ - ""nıek Od • a ide ha ~...ırak Bö21er1nı &sındatJ. qnaı:ım!n Yar. 

Aqarna d ~ 1 kapadım üzertno 
dl. ~li2ii to~k ru Cahid dokkır 

- N&11ıJaın unç denecek kala beraber gel. 
- İYiytzn Ya'fruın? dar sarı ldl. 

halkl, dış:ırdn ıse k~hya, haz1nedar, ve ve. - Kız ıyandmı balıkQı guzellne... Me
ktıharç gellyordu. Eğer aya~ını konaktan dedi. Mededi .. • diye narayı basınca, vallab 
çelttlrtemezler.!e, bir gUn genç çubuktarın blllft.h dnğlar lnlm inim lnlcrdl ... 
kendilerini birer birer attırnııağım anlıyor- - Ahmed şimdi hepimiz! yaktı ... 
lardı. Gümrilkçftnftn şehir Ue altıkasını kes. - Açma~ o yarayı be.. gözünüzü seve. 
mı., olarak yaşamasından 18tlfadf' eden bu yim ... Açmayın o yarayı ... 
üç adam. etendllerlni 50ymak ne meşgul idi- - Nurlnln anlattıkları gönlümü bulandır-
ler. Tııyyarzade gibi zeki ve namuslu bir dı benlm ..• 
gencin çubuktarlık ile konnkta yerleşmesi, - Neden be Topal? ..• 
kendileri ıeın en Myük bir tP.hllk:e idi. - İşin içine Güllü Fatma girdi mi glrm.e-

Tayyarzade, konakta kendlslııc karşı te- dl mı. .. 
§eklrlil eden dl\şman :rıfkayı birkaç gün için- - Ulan Topal... sen nkıllı adamsın be. •• 
de tarketmı.,t1. Pakat BUseyln efendinin - Bulut.tan nem kapar o ... 
gösterdiği .sevgiye dayanarak J?heınmtyet -- Sultan Murad tutkun diyorlar şimdi 
vermemişti. Gftmrükçfi yata!hndan kalkınca Fatmaya .. kız ağzından kaçırdı Ahmed!.. ye
sel~lılttakl divanhaneye çıkıyor, sabah dl delikanlının baŞını ... 
kaJıvestnı, ore tahvnltısmı orada Tayyarzade - Pek güvenmesin kendine yoksa, bir da. 
ne beraber içip yiyor, hemen btltnn gUnnnü ha aynklanırsn bu İstanbul, onu da, etratın. 
orada, ya hud kondın bahçesinde aevgnt dakl senıerilerl de kendi kanlanndn bojtaı 
cubuktnn ne beraber geçiriyor, ha~c. gece inan olsun... (.\rkası var) 

Daha fazla ısrar edersem bu iyi kalbll hlk 
nmıefendlyl gücendirmekten korkarak stl.9• 

tum ve iki hatta sonra, yanımızda Fatma ııt 
Mersinden hareket ettik. 

b.ıtact.hn · · · Bir OCylJn 

do
- llaYır,' 1.stı ltaınıadı; birazdan 
ktor? rahat eh.... 

~~:: _NA\l. l EJIEN _; ~·.·~- MU·A -1. 2.E~Z. .. TA\-\PiN · . {?EQK.A W{/. . ·· · ·. . .... . ... 

~rek Mersinde geçlrdl~lm son günlerde, 
gerekse seyahat esnasında orada geçen müt.. 
hiş vak'a hakkında blrbirtmlze bir şey sOy .. 
lemedlk; ikimiz de o korkulu ve kl'lbuslu ırtın.. 
ıert unutmak istiyorduk. 

w.ııeıtsın 
- Evet, bir ııu . ··· Deit nıi 

ha. nınn~ıb OlUr ttün Yataktan 
Illç kllll8c öı . çıknıasa da-

to.t CVln ü.st ~ enıerden ba 
Bô~n h Unde onların .. hst?Lnıtyordu r 

' er harekette .. anacı • a. 
ko~bl bir lnad dlşle~~nı~,l?y:r~:.ı~ı her 

Untn u!~ Pençeleri ban:ı~ot, her saniye 
top gibt e hfictım edece~i VrlJnıı, bir c: 
n Yerlnıde G nı ıa. e.. 
Oktaya dik n sıçrıyor, gö21 nnedereıt 

Rlltl Şey d ı erek dalıyordum E erınıt bir 
l1nıdt. ' e inin tırnıaııyarat k n Ç<ık baktı. 

tıır anattı~ eu 
C1aıı ara, 8.Sa.blyetını e. 
~C1nrı~n Fatnıayı So~::dar arttı ki, kapı. 

- n... zannederek h 
13 

~nıc ay. 
ı.._ unıın n'"" Gttı Gttı 
v;ı.~ ~r1ll{l d ,..._ 
~ l'nk d~ On.wrla Cahld h 

tOtQ batıcı 'Ve~ Çıktılar; biraz Yu;: Yüze 
........ ~ Yatırcıııa.r 1nı beni zorıa sonra da ted"1ll on be • Odanın gB. 
l'l\ttle.re 'Ve ş ıtin, l9t1~1nı un 1 

8\uı, UYutnıa ç.ara, Yapılan 
. lara ra~en ken. 

dilme gelemedim. Sık sıt baygınlıklar geçi. 
r Y<>r, kendimi kaybederek bağırıyor, kcndl
~I yataktan dışarı fırlatmalı: l.stlyordum. 
unları hep sonradan Nahide hanımdan öğ

rendim. 
Yalnız, vakit vakit çoıc müşfllc bir çltt gö

:nn bana dol;ru eğildiğini, sıcak bir sesin 
ula~ma bir şeyler fısıldadı~ını hisseder gi

bi oluyordum amma bütiln bunlar çok karı. 
§ık ve bulutlu idi. 

Ya~a düştüğümün tam on beıtncl günil 
göZfimu açtığun zaman başucumda Nahide 
hanunı gördüm; tat.lı t.ebessiimlle bana geldl: 

- Allaha şükür kurtuldun yavrum ... 
- Qok mu hasta olmtıftum efendim? 
- Artık geçti kızım. 
Evet hastalığım geçmişti; fakat aklım ba

tının yava.ş yavaş gebneğe ba.flayınca etra
fımda blrl.slnl ara.dmı; yoktu. Niçin geımı.. 
yordu? Nereye gitmlft1. Birkaç gdn bu me
rnkı içimde gtzJiyerek ldmseyc bir §CY sor
nıadıın amma niyabet dayanamadım, bir 
gün bana. yemek getiren Fatınadan sordum: 

- 13evelend1 ne.rede? 

- Doktor tehlikenin geçtiğin! söylediği 
güniin akşamı İ.stanbula hareket ettı. 
İçimde bilyük bir kırgınlık duydum ..• De

mek .. demek ... Hayır, bunu tasavvur etmek 
bile müthişi 

O gfuı gelen doktorun yüzfı gülüyordu: 
- Artık iyileştin ıuzun, istediğin zaman 

gldeblllrsln. 
Hayretle lhtıyıır adama baktım: 
- Gldeblllr mlytm? Nereye? 
Cevabı Nahide hanım verdi: 
- Beni tebdilhava 19ln Dörtler Qlftllğlne 

götüreceğim senılha. .. 
Şaşkınlıktan alzJm açık kalmıştı: 
- Dört.ıer çiftliğine mı gideceğim? Bent 

sır.: mı götQrecekslnls? 
- Evet, bunda f&§aCB.k ne nr? Cahid biz

den evvel gidip her şeyi hazırlattı. 
Yüzüme ateş çıktığını hlsootmlştlm. Çek.1-

nerek sordum: 
- VMlm ora.da mı? 
- Hayır, her te.Yi hazırladıltna dair ~na 

teıgra.f gönderdiktıen aonra kendisi Alman. 
7ayn g1tt1 

Bftyilk bir intlsarla ba.şıını önüme eğdim 
ve içimde bir isyan coştu: nxrtler "lftll"I ... M 

hl Ü 
v .,. ı:; e..'!'ud gnnıerlmln beşi. 

- sızın zahmet etmenize ç ı zum yok x.ı z 11 lhtl 
efendim. Nleln rahatınızı bırnkıp benimle ı; ••• ava 1 yar dadım, topnl köp<'~lm ..• 
Bursaya kadar geleoekSJniz? Mademki nslm ı s:zden ayrılırken içimde vahşl bir kuvvet, 
mUnnslb gönnfl§ ve her şeyl gidip hazırlat- buvfik bir yaııam:l arzusu vardı. O zaman 
mış, ben kendim giderim. Orada dadım var. havat.ıa dolu idim, baııım g/i'(lerde idi, g62-

Fakat lhtlyar han·;:tefendl sözlerimi be- lerim dünyayı görmüyordu Şlnıdl kolu ka-
ğenmedl: nadı kmlmış, yaralı bir kuş gibi kuvvet.sız 

- Seni hasta hasta yollara mı savacağım bHab ve YO'"gıınum Hiçbir şey beni tatınln 
ben? Orada da cahll bir kadın elin<' bıraka.1 Ptmlvor, hiçbir seyden zevk alamıyordum. 
cağım creğll mi? Aşkolsım 'lllnn Semlhıı; ben Hattl\. tamburumln blle aramız e.çılmıştı. 
de senin bent sevdiğini zannedlyor<lum. Bazı günler erkenden dağlara c:ıkıyor, sös-
Mah~ub olm~um: de bir kltab okumak bahaneslle Nahide ha-
- Bızt ne kadar QOk sevdiğim! ve s17.e ne nımın gözlerinden kendimi kurtararak yaı.. 

dereoe minnettar oldn~umu pektııa bUlyor. 
!unuz; ı.şte stre olan rnuh!l.bbPtimdrn dolayı nız kalıyor ve bir zamanlar içime hryecan 
bu uzun yolculuk yorgunlu~una katlanmam. ve saadet veren yeşil yamaçları, mor tepeleri 
z.ı ve buradaki '"ahatınızı bırakıp konforsuz lakayıd gözlerle seyrediyordum. Artık da~
bir çiftliğe gelmenizi istemiyorum. ı lnrın esrarını öğrenmek istemiyordum; bun-

- Ben orn.cnnı dlli}ilnme; ben kararımı dan vazgeçmiştim; çünkü onlarda benim nn. 
verdim. Hattd bu seyahatin bana da faydası llıyamıyacağım kadar karışık ve karanlık bir 
dokunacağını sanıyorum; bum.da pek sıkıl. takım sırlttrın gizlendi~ini biliyordum. 
dını; çiftlik hayatı beni meşgul edecek. (Arkası var) 

.., -
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(Memleket Daberleri) 
•Sou Posta. nın zabıta romanı: 
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19 

Çankırıda nmnmı işler 1 iyi tutun yetişti~~nlere 
mUkAf at verıhyor ÖLÜ 

Vali Refik Noyan: "Köylerin ve şehrin imarına 
büyük bir gayretle çalışılıyor!,, diyor. 

Çankırı köy1.erinde hanrıan faaliyeti 

Çankırı (Hususi> - Valimlz Refik No:yan 
bana verdll;i beyanatta Çanlarının sa~k 
dtı"umu. köycülük, ~ehirclllk 'V'e belediye fa
alıyeti üzerinde de izahat verdi. D3di ki: 

- Vilayet dahilinde bütün hastalıkların 

teşhisi ve frengililerin tesblti yolunda bir a
raştırma yapmak 1sUyoruz. Bu ciheti VekA
lete yazdık, emir beklemekteyiz. 

Kızılırmak mıntıı.kasında ıo köy sıtma 

mücadelesi çevresine almmı.ştır. Mıntakada 

hastalık pek yok gibidir. 
Çankırıda sıtma bataklığı kurutulmuştur. 

VJU\yctte belli başlı başka bataklık yoktur. 
Birkaç günlük hastaları kazalarda dl8-

panserlerde yatmıısı için tahsisatlarını ar
tırdık. Çerkeşte 8 yataklı dispanser vardır. 
Ilgaz p:ı.nslyonu belediyeye alddlr. Doktor
suzluk yuzunden faal değildir. Ilgazda sıtma 
mücadelesi doktorluğu da münhnldir. 

Bütçemiz müsald olursa vilayette iki üç 
tane seyyar tablb bulundnrarak köylerde 
hastnlıkları önlemeğe çalışıcağız. Bunun ook 
faydalı olacağı şüphesizdir. 

Kaza ve köy telefonlarının muntazam bir 
hale gelme.si için' çalışıyoruz. Evvelce Çorkeıa 
"e Dgazla muhabere temini giiçM\. Şimdi çok 
tyl bir hale geldi. Dlğer komşularımızla ko
nuşmak yolunda çalışıyoruz. 

As:ı.ylş !se düzgün gitmektedir. 
Köy kanunu Uzerlnde hassas davranmak

tayız. Okuyup yazmıısı olan kimseleri köy 
muhtarlığına getiriyoruz. Bu suretle de köy 
kltlbllklerl lağvediliyor. Muhtarlar tendl işle
rlnl kendileri yapmaktadır. Köylerin umumi 
~eri üzerinde büyük gayretlerle çalıfllmak
tadır. Köy odaları yapılıyor. Gelecek sene 
Qerkeşte blT Halkevl yapıla.cak. Dgazda bir 
belediye dairesi ve dispanser yaptıraca~ıs. 
Dgazın suyunu bu sene kasabanın içine 

getlrmeğe uğrn.şıyoruz. Çerkeş elektrik tesi
sa tmın projesi ha~rlandı. Gelecek yıl da su
yu getlrtllecektlr. 

Çerkeşte cami karşısında evkafa. ald köhne 
dükkı\nlan belediye alarak ve ik1 han 18Um
lfık ederek, buralara güzel dükkanlar yaptı
racaktır. Çerkeş cam!Blnln minaresi yapıl
mağa başlanmıştır. 

Ulucaml karşısında yıktırılan dOkklnlara 
ıhaı. yapılacaktır. Diğer yerlerdeki köhne 

binalann yılı:tınJ.masını ve aahiblerl tarafın
dan yaptırılması üzerinde duruyoruı. Evka.
fa aM! dllkkA.nlar da yapılacaktır. 

Belediye yenl bir pazar yeri aldJ. Bu yere 
18 dl1klcA.n ye.pılmab be.4lanmııtır. Bura.sı 
bulday pazarı olacaktır. 

Dabakhane tamir edilecektir. Dabaklaro 
hUBll!l idareden 800 lira yardım edllcll. Bu
nunla dolab gctirteceklerdlr. 

Dore Uzerlnde eski Develer köprüsü de ya. 
pılacattır. 

Şehirden kar,şı mahalleye geçmek IçJn fl
mendlfer idaresi üstten bir köprü yaptırma
ğa karar vermLştır. İstasyon meydanlığının 
genlşletllmesJ üzerlndekJ müracaatımızı>. 

müsbet cevab verilerek Lşe başlıındL 
İstasyon caddesinde parkelenmlyen kısa 

bir yeri idare yakında par.!tellyecektlr. 
Belediyenin cznbıtal belediye nizamnıı.. 

met sinde sıhhi bakundan bircok noksanlar 
buldum. Tadil edilecektir. Bu yeni nizamna
meye uymıyan işler üzerinde durulacak ve 
elı:mekçi dUkkft.nlal'l gibi sıhhi olmıyan yer
ler yıktırılacaktır. 

Taruılfat işlerine ehemmiyet verilecek, zıı.. 

yıf olan itfaiyemiz c&nlandınlacaktl!' . .Şehir 
elektrlitl kıttan evvel ikmal edilecektir. Ma.
klneler gelmiş, gümrükte beklemektedir. 
Şehir üzerindeki tepe eteklerıne ağaç dik\.. 

mlne ehemmiyet verlleci!ktlr. 
Spor .sahuı ve tribün in§:ı.sını bltlrmek ft

zereytz. Kurşunlu ve Çerke.şte spor sabalan 
yapılacaktır. 

----------~~~----

Somadaki seylAb ve 
bir dUzeltma 

8 Blrlnclte4I'lnde bu sütunlarda Dlkill 2el-
21ele.!t ve Somadaki seyllibdan bahseden bir 
yazı çıkmış, bu iki hA.dlseye ald bir arada 1ld 
resim de intişar etmlft1. Bir yanlışlık eseri 
olan bu yazının serlevhasmda Somadalcl sey
l&bdan bahsedllmemı.,tı. Resimlerden üstte
lcl Somada vukua gelen 3eYllbda evlerinin 
yıkılması, baba ve annelerinin enkaz altında 
can vermelerlle kl.mse8iz kolıı.n iki yavruyu 
gösteriyordu. 

C Samsun Halkevinin köy gezileri ) 
~--------Samsun ( Husu -

d ) - Halkevinin 
köylerde muhtelif 
geziler yaptığı ve ir· 
ıad heyetleri dola.§ • 
tırdığını bildirmiş , 
tim. Bu resim. bu ay 
içinde dordı.incü ge · 
zlde Halkevliler,i köy 
lülerle bir hasbıhal 

esnasında Son Posta 
objektifi karşısında 

göstermektedir. Os • 
man Cudi Gürsoy ta· 
rafından köylillere 
verilen irşad 'Ve ten • 
vir edici söylevlerden 

başka muhtelif bas • 
bıhaller yapılmıştır. 

Nakleden: Hatice Hatib 
Hendek (Hususi) - Villlyetimirin tll

tüncüHikle meşhur olan Hendek kaza -
sında iyi tütün yetiştirme tesisatı yapan
lar arasında Hendek inhisarlar müdürUi
ğü tarafından bir müsabaka açılmıştır. 

Bu müsabakada birinciye elli lira, ikinci
ye otuz lira, üçüncüye de takdirname ve
rileceği ilan edilmiş ve müsabakaya dahil 
olmak için köylü ve kasabadan birçok 
kimseler müracaat etmiştir. Müsabaka 
kaymakamın reisliği altında inlırisarlar 
müdürile ziraat odasından iki ve ticaret 
odasından iki azadan teşekkül etmiş bir 
heyet tarafından idare edilmiştir. Heyet 
müsabakaya dahtl olmak için köy ve ka
sabadRn mılracaat edenleri naurı dik -
kate alarak tetkikat yapmış ve neticede 
gizli reyle birinciliği Mustafa Asım Ak
aya, ikinciliği taayare muhasibi Kaz.ıma 
üçiinciilüğü de Hüseyin Şeyh köyünden 
Mehmed Çavuş almışlardır. 

Hesab pnslaları 

LUleburgaz orta mektebi 
derslere basladı • 

- Bu işl~ bugün meşgul olacağım. Yalnız 
size .bir şey sormak isterdim. Acaba benim 
yaptığım masrafları klm ödlyecek. 

- Kaç paraya ihtiyacınız var. 
- Paraya şlmdlkl halde ihtiyacım yok. 

Çünkü 1.§1 ben arzumla üzerime aldım. Ziya
nı da gözüme almam lfızım. Faka Ti 1§1 halle
dersem tabii o zaman ma.sranan ııeri almalı: 
i.sterim 'Ve anlamak lstecUilm dt oudur. o 
zaman hesab pusulasını kime yollıyayım. 

- Eğer sız meseleyi halleder.senlz dokto
rwı bu hesabı büyük bir memnuniyet.le öd1-
yeceğinden emlnl.m. 

- Sahi mi? Demek doktor zengin bir a
damdır. 

Gomarın bu alakası avukatın nazarı dilı:.
katlni celbetm~tf. Onun yüzündeki manayı 
gören hırsız güldü: 

- Rica ederlm, dedi, korkmaym11, maksa
dını onu soymak değildir. Yalnız bu paranın 
ona nereden gelcllğlnl anlamalı: arzusunda
yım. 

- Marraud babasından mıra.s yemlftlr. O 
Lüleburgaz ( Hususi ) - Kazamız.da hiçbir zaman para. knzanmat için çabalamış 

kurulan orta mekteb müdürlüğüne ilk bir insan değildir. o hnyatını Umt tetkiklere 
tedrisat müfettişlerinden Yalgın Bilgü- hasretmiş olan bir Jru;andır. Fakat :ııenglndtr. 
var tayin edilmiştir. Diğer 4 muallimin - N~anlısı da buna rn~en kendlslle ev
de tavin emirleri gelmiştir. Okula bir lenıncrni.ş ha!. .. Şaşılacak şeyi. .. Fakat ka-

dınlardan her şey beklenlllrl. Şimdi ben 
günde 90 talebe kaydedilmiştir. Kayda defolup gidiyorum. Siz Marraud':nt telefon e-
dcvam edilmektedir. diniz. Ben de gidip kendisini zlyare\ edoce-

Dün yapılan bir törenle tedrisata baş- ~im. Gene .kahveyi beraber i900eğımlzi Z'an-

1 t 
nedlyorum. Kahve ile beraber size yalnız 

anmıc: ır 
~ Roçildln evinde o da noellerde içilen nefa-

Lü 1 eburgazlılar Trakya umumi mü - sette calvado.cı içlrmeği de vMediyorum. 
fettişi general Kazım Dirik'in a18kasın- Daha son sözleri bitmeden ka.pıdan 9ık-

dnn dolayı duydukları samimi şükran - ml§tı. ıtm 
. . . O gider g ez avukat dok~ra telefon e-

larını kaymnkamlık vasıtasıle kendısıne derek kendlslne bir dostunu yolladığını bll-
bildirmişlerdir. dlrdl. Doktora onunla samimi ve açık konuş.. 

masını söyledi. cesed mesele.!inl ortnya çı

karmak için buna lüzum olduğunu bildirdi. Cizredeki Irak heyeti nitti 
Bir saat sonra Gomar doktorun odasından 

Mardin (Hususi) - Bazı hudud mesaili içeri girdiğ'i vakit, bu ucubP.yi gören dokto
ni görüşmek ve Cizre kaymakamının zi
yııretini iade etmek üzere Cizreye gelmiş 
olar. Zaho kaymakamı Said Namık Kazza
zın idaresindeki Irak heyeti Ayindiverde 
Fransız istihbarat ııabitile bir müla~at 

run yüzünde bir sukutu hayalin izi belirdi. 
- Burly'nin yolladığı dost siz mlslniz, diye 

sordu. İnşallah bir polis hafiyesi değll8iniz. 

- Hayır, ben bunun tamamUe zıddı bir 
insanım, yani kasa hırsızıyıtr. ve bunun için 
de bana emniyet edeblllrsintz. 

vaptıktan sonra tekrar Cizreye dönmüş- Doktorun menfnaUoo olarak avukatla bir. 
tür. llkte yaptıkları şeyleri, gece Zanette'in evine 

Dost Irak heyeti ~erefine bütün rne _ nasıl girdiklerini velhasıl her şeyi anlattı. 
murların iştirakile büyük bir akşam zi- - Nişanlınızın, madam Zanetwı tedavi 
ynfeti verilmiş ve Ayintirp bahçesine gi- ettlğlnl blllyor muydunuz? 

- Benim yanımda nl.şanlım bu lami ~ 
dilmiştir. söylememLştl. 

Znho kaymakamı Said Namık Kazzaz, _ şn.şııacak şey. Halbuki Mösyö zanette 
jandarma komutanı Mehmed L~tfi, tah- sizi gayetle iyi tanıyor. ZatP.n .sizin mahke
rirat katibi Mehmed Ali ve 4 polis me- menize aid gazete kupürlerini .saklıyan insan 
murundan ibaret olan Irak heyeti şehir- da kendisi. Rica ederim doktor siz hiçbir zn-

. .. . man nişanlınızın niçin intihar ettı~tnl dü-
de bır gezinti yapmış, hukumet devaır şünmedlniz mi? 
rüesasını ve inhisarlar idaresini ziyaret - Dalma bunu düşündüm. Bunu çok dil-
ettiktcn sonra Iraka gitmiştir. şiindiim ve der kendl \şlml bozmaktan 

korkmasaydım. müstantlğe şunu derdim. 

Edirnede ihtiklrla mücadele 
- Ne derdiniz? 
- Hlç .. hiçbir §eY söylemezdim. 
- Rica ederim. Bunu bana aöyleyinlz. 

Odanın t~ ortasında idl. sanki ... 
- Bir insan onu oraya ııtmı.ş gtbl. 
Doktor alnında biriken wlert 811erken bit 

nefes kadar yava.ş bir sesle: 
- Evet, dedi. 
Gomar yerinden fırlam~ı. Bantı p '6'" 

zel, çok hoş bir havadis al~ glbt meınno
nlyetıe ellerini birbirine oğuşLuruyor n oda
yı geniş adımlarla dört dönüyordu. 

Sonra kendisine mütehayyir a&ıierlt ~ 
kan doktor yaklıu,tı ve: 

- Bu tafsllMı kimseye ~ylemtyerek ga
yetle iyi hareket ettiniz. Çünkft oond•11 

bahsetmiş olsaydınız hi9 şüphe yok t1 bAl& 
hapishanede bulunuyordunuz. Ç11nttl me~ 
bir insan öldükten sonra '\ttndett bir ,er 
istedJği tarafa fırlatamaz. O o1stm eıındB!i 
olduğu gibi d~r. Bir rovelverln oeııedden blf 
kaç adım ötede bulunmMI bu anAbın bit 
başka el tarafından oraya atıımı.o olduttun' 
delfilet eder, ne yazık kl siz hiOblr tıJDaedetl 
şüphe etmJyorsunuz. Slzln !41nhı gibi eski bit 
işi bulup meydana çıkarmak bizim ştındi ul
rn.ştıRunız meseleyi ortaya çıkarmaktan da~ 
güç olacak. İşittiğim şeyler beni oot nıt1t.,. 
heyylc etti. Dilim güneşte kalmıı, btr .nnget 
gibi kurudu. Gidip onu blraıı ı.slatıp gene ge
leceğim, geç kalmam doktor şımcımt Allah• 
ısmarladık. 

(Arka.9 nr> .. 
···························································· 

Avrupanın bugunkD 
acıkh vaziyeti 

karşısında düşünceler 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

yet için umdukları birçok değişiklikler ~~ 
vardır: Mesela İngilterenin büyük b ı.ıı 
ordu seferber etmesi, bazı bltaraflat 
Almanlar alevhine harbe .girmelerini A.1-• ve 
manyanın abluka neticesinde açlıktan 
ham madde fikdnnından teslim olması ve 
ilh . . . gibi. Ancak bunlar muhakkak şe'r 
ler değildir. 

Buna mukabil Almanyanın urun ,,e 
sürekli bir harbi kabul edip etmıyeceRl 
heniiz belli değildir. Kabul ettiği takdir· 
de o da tıpkı müttefikler gibi aleddeva~ 
tayyare, tank, denizaltı inşasına ve yerı 
tümenler sefer edip techizine devaıl'l 
edecek, bitaraf devletleri kendi lehinde 
işliy<>cek ve Zigfrid gerisinde mQttefik • 
}erin taarruzunu bekliyecektir. Ayni zg· 
manda Lcmdra ve Farisi ve diğer tngillZ 
ve Fransız şehir ve sınat imalAtını bOJl'l' 

bardımandan çekinerek bu suretle ken .. 
dininkilerini koruyacaktır. Bu esna~: 
har1:: Zigfrid ve Majino hatlan arasın 

' br arasıra top ateşile kara ve hava keşif 
reketlerine inhisar etmekle beraber de 

1 

nizlerde bütün şiddetile devam edecek -Edirne (Hususi) - Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğünde t~ekkül eden ihtikArla 
mücadele komisyonu çalşnalarına baş -
larnıştır. Son dünya bAdiselerinden isti -
fade ederek ihtikar yoluna sapanlar ve 
bu suretle piyasada gayritabii bir vazi -
yet ihdas edenler şiddetle cezalandırı -
1acaklardır. İhtikarla her sahada ve çok 
esaslı bir şekilde mücadele edilecektir. 

Çünkü ben sizden bunu \şltmeğe geldim. 
Doktor kendisini müdafaa ediyordu: tir. r-
- Hayır! .. Hayır!.. Bunu aöyllyemem dl- Ancak eğer Almanlar, ne suretle ol~a· 

Trakya ziraat müşaviri 
) Edirne (Hususi) - Halkalı Ziraat mek
tebinde yap~lacak toplantıda bulunmak 
üzere umumi müfettişlik ziraat müşaviri 
Şevket Arı bu akşam İstanbula gitmiştir. 

Edirne ehli hayvan sergisi 
Edirne (Hususi) - Her yıl yapılmakta 

olan ehli hayvanlar sergisi 5 Teşrinisa -
.nide açılacaktır. 

yordu. sa olsun bir sulh yapmıya muvaffak o 
- O halde ben size yardım edeyim de söy. mıyarak sürekli bir harbi de kabul etnıl· 

Ü ri• 
llyeytm. Nişanlınız intihar edeme7dl. Çünkü yeceK olursa 0 zaman .mnttefikler zeaı· 
intihar etmek için ortada hiçbir aet>OO yoktu. ne s~ri ve kat't bir netice elde etmek ve 
Evet intihar etmek için hlçbır sebeb yoktu. mifo ne yapıp yapıp Rusya }<• 
Vakıô. şahldler bu hft.disey~ takaddüm eden ttalvayı kendi tarafına harbe so tfl 
haftalarda onun pek bezgin ve mükedder bir mıv~ çalışmaktan ve bunun iç 

9 
halde olduğunu söylemtşlerdl. Mesell bunun mümkün olmıyanı bile yapmaktan başl< 
b9.4ka sebeblerl de olabilirdi. Bizden korka- bir caresi kalmaz. Fakat bunda muvaffa~ 
blllrdl. , ~ ek ·· helidir; çünkü ne So'VY'e 

Bu sözün doktor üzerinde yaptığı teslr1 olacll5 • p şup . dld harbe ka· 
anlamak istiyordu. Doktor vicdanı temiz bir Rusya ve ne d~ İtalya şım en IS-
insan gibi Jdi, tel6.ş göstermedi. atır atır ba- rısarak kan. can ve mal sarfına teşne gerı 
şını salladı ve: rünmüyorlar. Onlar herhalde muayY 

- Benden korkmazdı dedi. O benimle faz- bir zamana kadar Almanyaya müteınıı .. 
la meşgul olmazdı. Hayatında benim mühim yil şimdiki bitaraflıklnnm muhafaza ede
bir mevklim yoktu. Hattfi. bu facJadan birkaç . 0 h ld lacak ve netice 
dnklka evvel benimle evlencmiyeceğinl söy- ceklerdır. a e n~ 0 

• la .. 
leml,ştl. Buna inanmak lstemedJğim lQln cı.e neye varacak; suallerı yenıden soru .. 
bir b9.4kaslle evlenmeğe karar verdıtlni bil- caktır: fakat genel vaziyetin karanlık 1' 
dirmiştl. Ona hayretle: «Kiminle evlenecek- ları içinde bunlara sarih hiç bir ce\l'a 

Pazar Bey Ola Diyor ki : Hasan 
sin ı » diye sorduğum vakit •bu a1z1 nedHl a- b 1 ktır · u un11mıvaca . 
lakadnr etsin!» demişti . Tam bu sırada aal8- .. k.. kl z1-ve • 
tan kapıya vurmuştu . O içeri girdiği vak.it Awupanın bugun u _şu acı ı va· - 0 

- Hasan Bey :iU havadisi 
tyi dinle ... 

Şehrimlııie bellibQilı 
boş yerler göze çirkin görün
düğ11 lçin ••• 

. . . Derhal ağaçlandırılm:ı
sına karar verilmiş .. 

• Hasan Bey - Eyvah is -
tanbul birkaç sen~ sonra or
manlar içinde kı:ıvbolacak de · 
sene! 

Marthe odadan şiddetle çıkmış ve kendi o- tinde !'Öylenecek tek hır sev vardır ld . 
dasına gitmişti. Birkaç dakika asistanla BÖ- 'la Alman veva Fransız miistahkem rne\f 
rü.ştükten sonra, nişanlımın .odasına gitmek ?ileıi':ıdcn birine hangi taraf büytık bil' 
için odamdan fırladım. Korıdora geldiğim . t vapmıya kalkışı:ı:sa :rna~· 
zaman tabanca patladı. Daha kapıdan içeri vnr-nn aarruzu bir 
girmeden elinden düşen tabancanın turu bir lUbivete nam1~d olacaktır. Kezalik • 
ses çıkardığını lşittım. taraf hava h arbine baslarsa diğeri de JJll~ 

- Kuru bir ses mi? k&bf'l" edPeek ve n eticede Avrupa hartı 
tb• 

- Evet! olııcaktır. Bu haller karsısında mutıar • 
_ Peki içeri girdiğiniz v.aman rovelverl lere ı:ıid olan vazifeleri dOşünmek Jteft 

cesedin yanında mı buldunn??... orı· 
- Btrakınız ... Bana bunları sormayınız. dilerJne aid kalır. Bitaraflara gelince . i 

Ben hakikati avukatıma dahi söylemedim. ların en mukaddes vazifesi harb ateştfl 
- Rica ederim söyleyinhı ... Mesele bura- körUklemiverek afetin genişlemesine bO" 

da.dır. Bundan eminim söyleyiniz, rovelver tün kuvvetlerile mani olmaktır. 
nerede idi. ıcuee 

- Niganlırnın cesedinin ya.ıunda delildi. H. E. Er 
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~17 Birinclt.eşıin 

Karada, ~.a!ada ve ~enizde hakiki S .. 1~~
0

;;,;~?u~ .. 2 Yemenli Galib Efgani hadi;~~i 
harb butun dehşetıle başlıyoı ~;E.:~~~::: ~;ı:.t ·~:~ yeni bir saf haya girdi 
(B~arafl 1 inci On iki senedir tendJ&tn1 taybettlm. Nere-

Ancat, denız 1l sayfada) Muharebeyi uzaktan dürbünle takib de olduğunu bilen varaa a.şa~ıdıı adreslme 
arasında cereyan ~de 1k1 taraf tayya.reıert etmis <>lan bu balıkçıların ifadesine gö- blldlrmelertni 1nsaniyet namına rica ederim. 
da, atılan bombalar en çarpışmnıar esnasın- re, İngiliz oldukları tahmin edilen Uç Umnköprü Bablbhoca m.&ballesi Keşanlı 
knıva7.Ör1lntın b dan biri cSouthempton.. harb gemisi, tek başına bulunan diğer l\fustala otuııarmdan Ml!!ımed Sa.brl oilu 
aUnu hatır sure: ~tını ve kaptan köpril- bir harb gemisini sıkıştırmağa muvaffak Basan Basri Kanlınş 
•Ed!nbu~a ve t.Ra ara u~atmıştır. olmıışlardır. 

kınına <!il.şen Wkrı de.stroyerıerı ya - ( 
lllü~ttebntından ~ba Parçalan da, geml Ayni şahldlerin üadesine göre, tek bn yeni P-eşrivat ) 
ve ölme.sın sebeb klşlnln yaralanmasına. şına bulunan harb gemisi ağır surette ---------------

olmuştur. }"aı'el~tır. Balıkçılardan bir kısmı Deniz - Kıymetli bir meslek mecmuası o-
Alrnan t hl" w. ge~fnın batmak üzere bulunduğunu da- larak çıkanlnn cDen1za ın 52 ncl sayın dol-

. B<'rlin ı~ (A.A e ıgı hi töylemlşlerdir. gun mündericat ve bol resimlerle intişa.r eı.-
dıyc-r· .) - D. N. B. tebliğ e- Batınlan Alman denizaltıları mlştlr. 

16 'I'f'srini • • "k" · b "i;:~!Zl:ED::::!m:ımmm.,.m;;rmı•-. ra l"d Al evvelde saat ı4 30 .1 15 30 
yırmı ı ıyı uldu 

ri F nı n bomb ' 1 e · a P" · 16 ( orth'da tn .1 ardıman tavyarele- . nns .. Hususi) - Resmen bildiril-
~uz f'tmiştir!.gtt~~ hirb gemilerine ta _ dığine gore şimdiye kadar batırılan Al-

Viık ~:tpta b l ngiliz kruvazörüne ran tahtelbahirlerinin sayısı 22 ye ba -
'I' lllı:ı: . "idd tf111tba~a; isabet etmic:f ığ olmuştur. 
rağmen (> ı ngılız m .. d f " ır. İn ·ı· F 
nf' h . varılmıstır Al u a aa ateşine gı ız ve rnnsız gazetelerinin 
d \IC'um <'den t ir man tayyareleri- • 

C>n ~" ikisi düsü~l ı7:. a-:cı tayYarelerin- neşny3b 
İh tayyarc>mfz n:uştur. Londra 16 (A.A.) - Gn?Jeteler, Royaı Oak'ln 

İn •1~erı gelmemiştir. zJyaının İngl]tere için ağır bir darbe olduğu-
Lr-ndr gı ız tebliği tu kabul etmekte. ancak bu kabll darbelerln 

tarafında l6 (A.A.) _ B h . ngt]terenJn denizlerde sarfetınekte oldu~u 
lif!<!e ~~ bu akşam neşr~l~~e N~zarcti cenkcQyane gayreti arttırmn.ktan başka bir 
Forth ü ~an tayyare} . an bır teb- netice Tennlyeceğinı söylemektedirler. 
harb zenne yapılan ~n tarafından Thneıı gazete& diyor ti: 
ınüş v~e~ne~ Yakinine b~""':,z~a İngiliz ;Denizlere hA.khn olmak ~tiyen, bu haki _ 
Edin bur out ampton kruv: .. a .. ar düş - m yetın bedellnl ödenM!~ lmade olmalıdır. 
hnvk de~ kruvazöründen zo:unden üç, Bu bedel,, ara sıra gft~l gemllerln Te o ge -
tür troyerinden de 25Yedı ve Oo - mllerden daha gftze1 olan lnsanlann rlyaı 1 

. ki i ··1 .. dır M -T<'bliğd ş 0 muş - · ~. oe.sur evlldlanndan bazılarının 
Yn 14 Al e taarruza iştirak ztyaına a~lıyacaktır. P'akat d~er evl!dlan de 
Ş{ifi;ldüRü man t.aYyaresfnden ~de.n }2 ve- ~iz üzerinde fta ~ekleri v:ızttentn muha -
Şen 4 t tasrih olunm kta Unun dü- aralarına daha btlyük blr zevkle göj!Us ge
leri dü a.wa~_eden 3 ünü t . ~ır. Bu dü- receklerdlr.» 

Allrmuştür. ngılız tayyare • Dally Telegraph, 111.zıyor: 
manya üzerind 1 . . «İngU~ 1ndirllmif olan bu kabil dar-

ta ~ ngılız belerin netfoesi, dahna onun kendi evlAdln _ 
Londra 16 . yyal"elen rından maktul dflfenlertn ölftmlerlnln bNJa 

diyor ltn.vnn; latlhbarat nezareti t gitmemiş oldu~nu 18bat edecek sıırette ha-
t.a11nre1erı dU fenalığına raJlme ebİnll~ e- reket etmelerini istemek olmuştur ... 
ve Olrrı ' n gece Alın n, gll1z iN 
Yruı b nıı tnıntaknları' . anyanın nıerkezt ews Chronlcle gazete&nden: 
lar b lr k~if uçu•u üzerinde nıuvaffald •Böyle darbele:re mann 1taldı!nmız zaman 
F~nku Uçuşa l4tıra/a.ı>tn14l!lrdır. Alınan - ŞE!caatımız ve feragatımlz, za!ert tendill'ıze 
d~unfort ile Darın t eden bir tanarenin malolmağa icbar etmek hu.!1l.8Undıı't1 lktl -
tur. il blldlrlY<>rlar~:dd:rıı.sında düşürül - dnrunızın ~derecede olduğunu gö.1tertr ... 

• bunun a&ı yok. DaUy Herald ga21ete51nde okunmuştur: 
Alınanlar • •Royal Oak, battı. Fakat ttıomuzun kuv _ 
ı1"hhsı Yenı bir lngiliz ~tı ve müesoortyet1 bugftn her zamankinden 

Derıın ıo <A. nı mı hah-~ılar ? azlndır ... 
•lıoyaı Oak. 

1
·A. > - Ordu b Parı., 16 (A.A.) - P'ranmı gueteJert, İn -

l>ll}.,e, harb batıran aYnl ~kunıandanıı~ı gllterentn Royal Oak'ın zlyaını tlfın etme -
fıharb hartc~eınısını <!e toroı~~ltonun cRe.: sini ve nikbet ve fell\ket kar.şısında gtsster _ 
rntt r.ını trbıı~lecek d r~ede dlğlnl ve saf. m~ olduğu şecaat! sena etmektedirler. 
ııe Berıın 16 <A.A ~eltt~dlr. ha&nro. uğ - Le Jour garetesinde Leon Dailby, coura _ 

ıırhIL'!ının sarr - D N B aja geous ve Royal Oak'ln ziyalarını 'herkesten 
:an teJ<>ratını ~rb harici edlldnsı, Repuı_ enel İnı?illz amtraıııt dairesinin haber ver-
f rafından defüı h ve gemini •lğlne dair mlş oldu~nu habrlatmaktadır. 
ınd:tn to bir denıza n bir torpıt lk· F 
~Pul.!erplJlend~int ta ltı ~enıtsi tara 

0 ı ransız vapuru bab"'lldı 
d zırhJıs VZlh etnı k -
enı <.' lnd '"llnı 1 32 OOo to'l.luk e tedlr. Londra 16 (A.A.) - Oumartesı gftniı At -

aund d ?Q ıp 1'Ur Bu geını llup 1912 de lantık OOnlzinde batınhı.n cBreta.gnerı ve 
du R PU1 P'd,.~.ı s:ı.fto. ntu'!tay~ed nP,IU-a tilo - cLou!.siane. ls1.m.lerlndek1 Fransız vapurları
~awn llOQd Ne li8tun g<-nıu .. r a:ulunuyor- nın sağ kulan yolcularından 400 kişi, Pazar 

1 - GENÇLİK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edeb]ir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva 
Jet müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
susiyeti itibarile yüzdekJ 
çizgi ve buruşuklukların 

teşekkülüne mfuıi olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

P-sl de harbe! laon, Radnf'y cnk, Re - @nQ bir İngtltz llınanında laı.mya çıkarıl _ 
nl'PW.,e•nın sıa"" sonra inşa Zırhlıian olup mışlardır. Kurtulanlar arasında kadınlar ve 1 
llk on lkl ı -. hlnrı 38 5 luk edl1mlşlerdlr çOcuklnr da bulunmaktadır Bunlıı.rda_n ba 
t.crpı "l.•Pt n il altı top · · • -
b 1 kovanı tn rekkebdi G ve l0.2 zıları ikl saat kndar .ruyun içinde lı:aldıktan 
P Uhınuvordu ~iirıca dört ~~yY:mlde Bekiz sonra Vak'a mahalllne gelen İngtllz harb ge
a u 229 nıetl'<' rNk>batı 1200 ki~~ ;rıevcud nıUerı tarafından kurtanlmı.,lardır. Öle::"le
k atıe :!ı ınıı Y uzunıuğund1 bi dl. Re. rln 15 kişiden ibaret olduğu zannedllmekte-

2 - KREM PERTEV: Bir güzel 
Jik vasıtasıdır. Genişlemiş 

mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çil ve lf'keleri 
iT,ale eder. Teni mat ve şef -
faf bir hale getirir. 

:ıatte 22 apıyordu, Roynı r ~emi -olup d.lr. 

t l'llllden ib Arcın sur'atı 
ngil" zt arettır. «Bretagne. vapurunun sandalları deniz~ in 

Lo 1 er tckz"b ,J dlrlldlğl zaman kndınlar ve çocuklar tah -
mis· ~dra 16 (A A ) l e iyorlar t-elbahırın attığı obtıslertn dağılan parçıı.la-

nın n . . - ne 1s rne ya al mar to' ~ova] Oak'a n PU e harb ge- r anmışlardır. 
tıldı~ı v~ıtoau tarafınJ!~n-uz eden Al _ Vapur mürettebatının ifadesine göre va -
dn Al saff tharb h • · hasara uğra - purun içinde yedi kişi yaralanm"'tır. çBre -
h man rad nrıcı edildiği 1 + ... ~ ""I 

abere k Yosu tııra[ d Yo un- """"ne., sandalların denize tndirllmesini mü • 
ınl'Ynn arşı, lngiljz amirm ~n Verilen teaklb batmıştır. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 

siyah noktaların tezahürüne 
mani olur. Cild adalesini besli
yerek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağsız 

cildler için,, yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

Lona~flE'cek bir müt 
1 

allıgıncıa der- •Loul.!1nae. vapuru, kendisini durduran 
tıh,.a ile a df'nfz mehafi]~ ~a ~ok~l'. tahteıbahlre Y1~ek vermek istemediği lçln , .,. Göz he kimi ... -,ııı 
RanJasınak:r~ılarnakta ve Xı ıddıayı is - topla batırılmıştır. Vapurun birinci sabiti öl- ı Dr. WURAT RAHMi AYOIN 1 
etını>ktedirl 1Pık bir Yeni nüm man Propn- m(iş ve tnytnlardan birinin gözQ r.ıkmıştır. .... h "~' 1 B ,.1 Pa makkapı 

Ş. er. une telakki B" N - ınunyene an~n eyoe. u - r 
1tnal denizinde • ır orveç vapuru mayna I İmam sokağı 2 numaralı Hamıımcıoğlu I 

1 
Londra 16 bır rnuhar~b ça,..parak battı apartımanına nakletmiştir. 

~rına dönmu:liUSu
1 

si) - Bugün l" c Amster~a.m 16 _ Gress.holm isimli \.. l\luayene saati 3-6. Tel : 4155l .al 
'-Um:ırte . .. o an No r ıman- No 
8Üren .61 gtınij Şimal rv~ç.ı balıkçılar neç vapuru Cuma akşamı, bir mcynn 
cereya~ ddl'tli bir d denızınde iki saat ~ı::mıştır. Vapur batmış, tayfadan üç ZAYİ - Belediye Turizm Şubesınden al. 

Nti~ını bildit>nizi muhorebesinin t ıbşı ~ğulmuştur. Mürettebatının mü - dığım Kondöktörlük vesikamı kaybettim. 

-

nn şlerdir. e al~isı Ommi isimli Finlandiya vapuru 

-

tarafından kurtarılmıştır. Yenisini alacağımdan zayUn hükmu yoktur. 

- - F&hri l\lanavolUıı --
Baş, Diş, Nezl 

Nevraı·· k e, Grip, Romatizma Jı, ırıklık ve büt .. 
~ İcabında un ağrıl 1rınızı derhal keser. 
~ --ra günde 3 k 
~ aşe nlınabi:i:-. 

lstanbul T -- -~- - -
i<tare ııı elefon Direkt .. ı·· ... tarrıa. Uyacı ıçın 200 llf\ or u g :inden : 

Olup etsııt.ıneye 300 ton Marint 
ll'ı ekalıt.tnesı 

20 
çıka.rıırn11tır. Muhanune ave lre 70 llfl 121 ton Kok kömürü kapalı 

\a.layorıunda /10/939 Cwna KÜnll saa~ ~edeı 6775 llra muvakkat temtruıt 500 llra 
le nunı ..,..~iYa.pııacaırtır. İsteklıı 5 de MMürlük blnamndakl Satınaıma. Ko-

r. "-~. -" kl tn.uhtevı er muvakkat temi t 
~aıne.ı kapaıı zartıann na makbuz veya banka mektubu ile 

beretın Levaaun lnıırlll:uı~n aaat 14 e bdaT KomJBYoıa •rmalldJi. 
en alınab1J1r. t607I) 

İstanbul beşinci icra memurfoğımdan: 
Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine 

karar Yerilen ll8 lira kıymetinde muhtelif ev 
e.şya.sı açık arttırma suretile 2\/10/939 tari
hinde saat 11 den 12 ye kadar Şlıll KA.ğıdhane 
caddesinde 93 No. ıu evde satılacaktır. Bi
rine! arttırmada % 75 şlnl bulmaz ve satıla
mazsa ikinci arttırması 24/ 10/ 939 güntınde 

ayni yer ve ayni saatte açık arttırma aure
Ule yapılacak ve satılacaktır. Almaıt Jstıyen
lerln mahalllnde memurumuza milracaatıa-
rı Uft.n olunur. (938/'749) 

Zayi - Kullanmadığım soy ad.sız imza 
mührümll zayi ettim. Hiç bir hükınll olma
d:ğını l!A.n ederim. 

Sultamalımed Ticattıthane sokak No. 1 
Kas.un dede 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sebim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Yemenlinlrı 931 ceneslnde de şehrimize gelerelı 
birçok kimseleri d.o:andırdığı iddia olunuyor 

Yemenli Galib evvelki günkü muhakeme esnasında 
Kendisine Hind mlhracesl süsü vererek be buru kesmektir. Blnaennleyh böyle ufak te

raberindek1 üç kadınla Perapall\.s otelinde !ek hesablar için bent rahatsız etm.eylnlz• de. 
büyük bir debdebe ile üç ay oturduğu ve he- m1şt1r. 

sabını ödem.edili gibi ayrıca otel sahiblnl de Gallb Efgani bu sırada Asya bankası na • 
dolandırdığı ldd11ı edilen Galib Efgani hak- ntlle bir banka tesis etmek üzere bazı k1m • 
kında dün de emniyet müdürlQğüne müte - selerle müzakereye girişmiş, bu meyanda ıe
addld dolandırıeı.lık ihbar ve şikAyetıeri ya- vazımcı İsmail Hakkı (Paşa) ne de bir mM.. 
pılm~tır. det temaslarda bulunmuştur. 

Dün emniyet müdürlüğüne celbolunarak j Nitekim Matmazel Plrfuıyan da bu met. 
sorgusu yapılan bu adamın 931 sen~de ruz banka. hlkfıyesl kurbanlarından biridir. 
tehrimlze gelerek blr ay kaldığı ve bu mud- . " 
det zarfında bazı klmseleri mühim miktarda Galib Efganı bu t.lcari munasebetlcrc de. 
dolandırdığı tesbit edllmlştir. · vnmla bir taraftan otel idaresml 800 lira, ~ 

Dün lfadelerlne müracaat olunan dolan - ~er taraftan da Piriisyanı 12 bin lira do -
dırılanlardan Matmazel Plrilsyan Gnllb FJ _ lan~~~ı.ştır. . 
gani tarafından 12 bin lirasının dolandırıldı- Gunun birinde 15 bln Ingillz liralık ha • 
tını yana ya.kıla anlatmıştır. valesi geldiğini söyllyerek otel sahibinden 200 

931 senesine aid olan bu dolandırıcılııt hfı-
1 
llra lst.lyen bu adamın hareketinden §ilphı 

dJselerlnln çok enteresan tarafları vardır. edilmeğe başlanmış, bu havale meselesi & • 

Galib Efgan! 931 senesinde İstruıbula gel- raştınlınca nslı e.sa.sı olmadığı meydana Qı -

diği zaman Sirkecideki Yeni Aydın oteline in- karak Galib Etganlnln dolandırıcılıRı taha.k
~ ve otel klaresine kendlslni çok zengin kuk etml.ştlr. Faknt ne garibdir kl; bu toya. 
Yemenli bir tüccar olarak tanıtmış ve bu ların meydana çıktığı günün saba.hı, malıq 
meyanda, Kalkütada yazıhaneleri olduğunu dolandırıcı kimseye görünmeden esrarengfıı 
da söylemiştir. bir tarzda dairesinden ve otelden çıkıp git

miştir. 
B~ında siyah kalpağı, ayağında beyaz 

ipek şalvarı ve elinde altın saplı bastonlle O

tel idaresine bu hlssi kolaylıkla vermeğe mu
vaffak olan Gallb Ergani bir hafta kendi -
sine tahs~ olunan dairede yaşamış ve bu a
rads kendlslni tehrlmlzln mar•ıf birçok halı 
tüccnrlan ziyaret etm1ştlr. Buna rağmen o
tel idare memuru Osman epey bir yelttlna 
baliğ olan haftalık hesab pusnlo.sını çıkara
rak Yemenli tüccardan bunun tedlyeslnı ri
ca etmiştir. 

Galib Etganl bu müracaate fcmı. halde kız_ 
mı.ş ye: 

c- Ben gayet zengin, milyoner bir ada
mım. Mutadım blr otelden ayrılırken hesa -

Halen ÖZipek palfuı sahibi bulunan esk! 
Yeni Aydın oteli idare memuru Osman o 
günden sonra 1smln1, cismini unuttuğu bu 
kurnaz dolandırıcıyı evvelkl gün merak ~ 
kile gttUğl Perapalfıs dolandırıcılık hAdlaed 
davasında ve suçlu mevkllndc görünce der • 
hal tanımış ve hayretten dona ltalmı,,tır. 

Dun emniyet müdürlüğünde Matmazel Pi,. 
rüsynn, Yeni Aydın otell .sablb1 Nu.mıt 18 
ÖZlpek pala.s sahlbl Osman Belir davaeı 11 • 
fatlle dlnlenml.şlerdlr. 

GnUb Efganl bütün bu iddialAn rodded~ 
ifade vermekten imtlna etmiştir. Zabıta &atlı 
klkntını genl§letmelrt.edir. 

1 fstanbul Belediyesi ilanları T 
İlk 

teminat 
Muhammen 

bedel 

143,17 1908,80 Üskfüiar dispanser binasının tamirl. 
87,- 1160,- Ba.hçeler Mtidürlüğ11 lçin alınacak muhtellt cins çlç.ek soğanı. 
Tahıpin bedelleri ile Uk ~mlnat mlktıırları yukruuda yazılı l.fler ayn ayn açık ekııD\. 

meye konulmuştur. İhnle 27/ 10/ 939 &ılı günü .saat a de Dalın! Encümende ynpılııcaktır. 
Şartnameler Zabıt ve MuruneJA.t Müdürlüğü kaleminde görü.14.ıbllir. Üsküdar d1spansfl0 
tamiratına iştirak etmek 1.stlyenlerln buna. benzer en az 1000 liralık lş ynptıkle.rınn da!t 
Nafıa Müdürlüğünden vesika almnlan ltızımdır. Tnliblerln Uk teminat makbuz veyi. 
mektublat.ı lle ihale günQ muayyen saatte Dalın! Encümende bulunınala.n. (8334) 

İlk 
teminat 

2,59 

33,75 

37,50 

2,25 

Muhanuner 
bedeli 

34,50 

t!KJ,00 

500,00 

Senelik 
tlra 

Aksaray yangın yerinde Mesihpa§a caddesinde 11 lncl adad::ı. 6,90 
metre murabbaı yüzstlz Belediye malı arsanın satışı. 
Fatih 46 inci okul blna.sı yanında 1 ve 5 numaralı evlerin het!mt 
ne enkaz satışı. 
Bebek - İstlnye asfalt }'Olu üzerinde vıktnnlan binalardan tahu
sw eden enkıı.~ satıp. 

30,00 Büyükderede Maltız .sokaiPnda 219 numaralı kahvehane 6nfinde't1 
225 metre murabbaı ars:ının kira arttırması. 

Muhammen bedelleri lle Ulı: miktarlan yukarıda yazılı işler 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddes11N! göre temdlden açık nrttırmnya konulmuştur. İhale 23/ 10/ 939 Pn~ar. 
te.sl günii saat 14 de Dalmt Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mtınmel!ıt 
Müdürlüğü kaleminde g6rtı1eblllr. Fatih 45 1ncl okul yanındaki evlerin enlmz arttırma.sına. 
gireceklerin buna benzer en nz 400 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa MüdürlQ~Undcm 
Teslka almaları ıazımdır. Tallblerln llk teminat makbuz veya mektubları ııe ihale gllnil 
muayyen saatta Daimt Encümende bulunm'llnrı. r8522) 

Deniz Fabl"ik~aları Umum Müdürlüğünden: 
İşçi revirlerlnde çalıştırılmak üzere 210 lira üc.retıl lk.l tablb lle 108 Jlra. ücretli bir ec 

zncıya ihtiyaç vardır. 
i.cıtekll olaca.klann yedlerlndekl vesaik.le birlikte Gölcükte bulunan Dcnlz Fabrlkalan 

Umum Müdürlüğüne mQracaatlnrı. (8396) 

TASHİH 
15, 16 Blrlnclte.şrln 939 tarihinde intişar eden nüshalanmızda Deniz Fabrlkala!" u. 

mum MüdürlüğQnün Gölcükte bulunan işçi ve revlrlerinde çall§Dla.k üzere alınacak ~ 
zacı ücreti sehven 180 lira yazılm~tır. 108 Ura oldu~ tashihen ilfı.n olunur. f 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
tdaremlzin muhtellt yerlerl.nde Jstlhdam edllmek üzere kı.mn hek:bnlerine lhtlyao 

vardır. Verilecek maa'} 177 liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. Serbea:lı 
bulunmak ve ya.şları 45 de~ yukarı olmamak iiy,ere tallblerln Devlet Demleyolları z6' 
İşleri MikltırlQDne müracaatları. (8445) 
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8 Sayfa SON POSTA: 

Terkibinde: JYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır. 
K A N S 1 Z L 1 G A ve V E R E M E istidadı olanlara ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI 
Beyoğlu tramvay ~ 
ğı karşısında Yalı kor

caddesi No. 6/8 

Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

Sabab, ölle l! ak,am ber yemekten sonra 

Kullanmak şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 
denebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-

... roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

~ 

Sabah. aoıe ve aktam her yemekten aonra ullnde 3 defa 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman lş:etmesi Revir 

Amirliğinden : 
1 - Dursunbey devlet orma.n 1t~tm.e81 1atuyon deposunda tstute mevcud c4e0. aded 

muadlll c466• metre mlUb c02h de.s1metre mlkAb 98.Dl tomruıu qııt artımı& Ue aatıııaa 
çılaı.rılmı.ştı.r. 

2 - Tomrukların a.yrıca b9.Ş kesne paylan meT<lud w tabut.lan eoyulmuı olup ha
cim kabuksuz orta kutur üzerinden heaaplamrıı.ft,ır. 

3 - Tomrultlara a!d satış ıartnameaı k"-nbul, Ankara, Balıtealr Orman Çevtrge M1i
durlüklerlnde ve Dursunbey Revir Am1rl.111nde görflleblllr. Tomruklarm beher metre mi
kAıbının muhammen bedeli db lira c70a ltaruttur. 

4 - isteklilerin % 7,5 muvakka\ pey atoelertıe 2'1/101918 Cuma ailnl1 saat 1i de Dur
sunbey Revir Amlrllğlne müracaatları illn olunur. d'8b .. 
Sıhhat Vekaletinin Reımi Ruhsatını haiz 

K A S E 

Bııı;;, DIŞ, ağrılarını, ROMATİZMA sancılarını, s1N1R rahatsızlıklarını 
DERHAL Geçirir. ORlP, NEZLE ve SOGUK ALOINLIÖINA karşı mQee
sir Ua9tır. lcabındn g11nde 1 - 8 luıoe abnır. Her ecıanede bulunur. 

' 

Beyoğlunda 8 E R Mağazaları ~ 
En birinci lngiltz ve Fransız kumaşlarından mamul 

TRENC - KOTLAR, GABARDiNLER, PALTO-
LAR, TÜVETLER, SPOR ve FANTAZI 

KOSTÜMLER, PARDESÜLER 
Her yerden mnsaid şartlar ve ucuz fiatlarltt satılmaktadır. 

Çeşitler bozulmadan evvel lbt17acınızı BAKER mağazalarından temin ediniz. 

lstanbul iş Bankası karşısında 

A 

.QiŞESi 
Bu defa da; 

• 2 • Li 
vererek iki vatanda9ımızın yOzünt;l güldilrmD,tOr. Sahibi : 

Yeni ihdas edilen ve birinci keşidesinin Malül Cemal CanteJ 

En büyük ikramiyesi 80.000 lira olan 
• 
1 E • 

1 
A 

1 
Kemakan muhterem müşterilerime gişemden verilmektedir. 

Giıemden çıkan ikramiyeler reklAm yapmak ve teşhir etmemekle sayın müşterilerimin arzularına 
hizmet etmiş ve edeceğini temin eder. 

Biletlerinizi tükenmeden evvel tl'darlk ediniz. Telefon : 22954 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
- KANZUK 

isimli 2 ("aheseri, bütün dtlnyanın en 
mükenunel güzellik müstahzarlandır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin aihrini terkibindt 

saklıyan en ciddi ve pyanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
ıarurl bir ihtiyaçt.cı'. Cildin letafet 
ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu,aklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cildt 
lltif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczaneal 
Beyoğlu İstanbul 

Parasız Diş bakımı 
Cumartesl, Salı günleri S. ıs den 15 e 

kadar ~iş çıkarmak ,. tef hla fukaraya 
meccanendlr. Dlf röntgen filminden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Semlblı>.tfi apartıman 
No. 149 014 tablbl: oevdet Germeyan 

• 

önünde 

KADINLARIN , 

HAYRETi 
*-....... 

SihrAmlz kolorimetrlk 
bir makina vasıtaslle 

istihzar edilmektedir 

*-----... 
TENlN GÜZELLIGINI 
IK.1 MlSLl ARTTIRIR· 

Pudraya tam teninize cinsindendir ve yağmurlu " 
en uygun rengi veren rüzgArlı bir havada bile sabit 

durur. Burnunun parlama• 
Kolorimetrik yeni bir na mini olur. En sıcak bir • 
makine icad edilmiftir. londa dans ederken bile teni 

nizin tueliğini ve sevimlilJği 
Bu makine sayesinde fim· ni muhafaza eder. Hemen bu 

diye kadar görülmamit em ~ günden bu yeni Tokalan pud 
salsiz bir güzellikte yeni pud~ rasını tecrübe ediniz ve har 
ra renkleri icad edilmektedir. gün biraz daha genç görünft 
Bu yeni pudra clU aeçmua nüz. _..-

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

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

Kiralık emlak 
semti Mah&lleai Sokak No. su ~ 

Kasınıpa.şa lroçlllt P:lyale Zlnclrllkuyu 288 j'I 
Yukarıda yazılı emll\kln il/5/ 94D ıtınfı sonuna kadar kiraya verllıne.sl açık ~ 

ya konm\lftur. İsteklilerin 25/10/ 939 gQ.ntı aaat 14 de müracaatları. (&493) __./ 

Ankara ve Dil, Tarih, coğrafya Fakültesine 
talebe kaydı 

Fakültede bu sene Felsefe Enstltöaü cı. tesis olunduğundan bir Edebiyat P'ak~ 
de mavcud olması IA.zını gelen bütün ders ıümrelerl vardır. Bunlardan bMta ~ 
İnglllz. Franaız dil ve edebiyatları ayrı b1ru ders zümre hallndedJr. O' 

Fakülteye kaydolunabllmek lçln 1118 Illft\lnu olmak ve olgunluk imtihanını .,erısılt D 
lunma.k llzımdır. 

Talebe kaydına 28/ 10/ 1939 tarihine !tadar devam edilecektır. . • .dl 
Fazla izahat almak için Dltekt6rllllt müracaat edilmesi lltuı olunur. (52'18) <,...-


