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::: os ova müzakerelerinde ı-ç 
den itilila varılamadı 

Hariciye Vekllimlz ve diğer heyet azası Moskovadan 
Ankaraya müteveccihen hareket ettiler 

Baş~ekil Parti Grupunda r·-·-a;yetiiDiii.D--
Moskova 17 (A.A.) - -Havas-: 
Türkiye Hariciye Vekili Şt1kr6. Ba· 

raco~lu, anlaşmayı imzalamaksızuı bu 
1 dır. Kendilerini Odesadan :t.tanbula akşam Moskovadan Ankaraya d&ı -

mektedir. 
Türk mehafilince, Saraooğlunun 

ek•ıı Türkiye hükUınetini müzakerelerin ce-1 er H rey:mından haberdar etmek üzer• An-

1
.srn • ey eti Mareşalin da iştira kile ;:ds.!.t~~l~:;.bXn\:'.:;!te;:.k ~:':;k~:~ğt~:~.~ ~=~~:;:~:ı.: 

et 1 n 
Jl o d ~:~!~~ akşanı Moskovadan hareket hükfunetin de bunları tetkik edecek -un o . ı· d t 1 '<l lerlni söylemekle iktifa olunmakta -

Ba,, n n rıyase ın e op an 1 Tr!'no;:;ııe;~~~~~a~ü~ı!ıe~~is~ dır. 1r 1 .. .1 Mookova 17 (A.A.) - -Havas- : 

eoli.&ı Sov .... etı ı Ü i 1 i d t dir. Alman, Fransız ve lngı·liz Ti.irklye Hariciye Vekili Saracoğlu-
J er e m nasebetler m z D OS ane nurı. Ankaraya dönüşü hükumettne şi-esa.sl ajanslarının verdikleri malumat fabl izahatta bulunmak kararınd:an ve 

PaMi Grupunu~:rtla, berdevam olduğunu bildirdi ~~0;ea ~~~·ı;ıçisle~e~· :~z~- ~~~::ı~~~~· b~~~~n~;tıd~~~:r ~~~ 
gü~~~ara n (A.A.) _ Oplanbsı !hötlerinden bcqlıa hükümlerden tevalJıi etmeği eacu t~c~lere yaptığı .. be:(.anatta Türkiye Ha- müddet kalmayı muvafık gönnemesln-

o~leden sonr . C. li. Partia{ ittiltas .J.,. .ı.,,as.tine Sovyet metalibi uygun 6 arül • rıcıye Vekili Şukru Saracoğlunun bu den münbaistir. 
riyasettnd t a reıs vekili 

0
_ B. M. Meclisi gruıpu bu - • • • __.1 T L.1 S R ü--L- akşam Moskovadan hareket edeceğini Londra 17 (A.A.) - Royter : 

Kürsü e Oplandı. uuYhan meb'uau Hilmi Uranın medili cthflR• lr1Rye • ovyet . u•ya m :MURJTatının ve Saracoğlu ile Molotof arasında 23 Moskovanın saHihiyettar mehafilin-
Sovy tl Ye gelen Başv k' 6a tlJa Ma.lıoootla intacı mlimkiin olamamlflu. gündenberi cereyan eden müzakerele- de beyan olunduğuna göre, Saracoğlu 

Ol 
c erle liarfofy Ve il Dr. Re~L. Sa d M Bununla berabffr Sovyetlerle olan münasebatımı% esldal rir. neticelendirilememiş olduğunu aöy· Rue tekliflerini yeniden tetkik edilmek 

uzake 
1 

~unız a.uTI&Ua d ~- de b 1 aktadı ern..q• r uzere n araya goturmektedir. an rn" e el.."· ... Y am os'--..a- ~ {..+f •• A k ·· ·· 
bulundu· re er hakkında arasında ~ereyan etnwkta gibi doatane eeaalaı' a Ut"I vam u urun r.> · Baş~ekıı· berveç1ıLlu ı.aıı.ı ve be7anatta Partinin kararı 1 ................................. _,_ ·-· -·--· _.,1 

- li . . ın beyanat. HilkQmetçe ittihaa edilen hareket tarzını tasviben beyana• Garb ceı n/ıesı·n Je dün tanı arıcıye Vekili 
1 

ta bulunan bazı batfblcri de dinledikten sonra grup umumi I' U ~ 
be~ıJ:da ne Yolda bi rn ı Moekova.ya giderken 8ovy .. ,-ı_ heyeti.aoe Bqvekllln beyan.atı müttefikan tuvib olundu. Ve 
~;;• ndc iÖriltülınü~~Uahede Y.&pılabilecett. iki~~; rtyaae~ oelaeye nihayet verildi. -'e şı• _I -'etlı· pı·ya -'e 

neden nıu u. Moskovada bu v k H ti i . t• u~ ua~ a~ ınatnııtır. ıak'1'eler1ıı bir i tillf• v .... ıar dahWııde oe- e iller eye n n iÇ ımaı 
81rn11n b arnı. nrilmkO.n o1a - Ankara 1'1 (A.A.) -İcra Vekilleri Heyeti, bugün, saat 1-t te lı b l • ld '"İ~ bü.:!.~'i, .so.,,., 1aaL..a~ ı Bü·.l'lr ma are e erı o a 

)'eni 1_._11:"1~1 . Y•ni 
1 
.. 1..•,·ıı.RUJll, ~ln H~ Vdl& Başvekilett. RaiJic(lmhur İsmet nömln11n rtyuetinde 1-

""" ""111 Mruefml... Millet Meolill Reill Abdülhalik Renda ve Genel lturmay Bat-
cla Sou"-•l.,~ Tltrlriye U. ln..:ı.. • olnttuwl ... Ba irakil bir topl t 
1 l 

,,_ er111 11 
LI •'"ere ue I'- kanı Marepl Jl'evd Çakmağın da ift e anı yap -

ara tel.il a,. u d«Allind • ._ ... .....,. • mıftır. 
ba~ efntelt ntiiın~ e talıarı lir elen ..._ 
'ao.hu;·~"cl°" bi.ze Uerile il olınaclıiı Bibi enutiy«lınü Parti Orupu tekrar toplanacak 
l cacllere t ._ ._ n ıarantile-ri b ·-~ .. ar iizer· el eıtaoiil etıneınekt b l:ı, ı~en ,.,.,..,. Ankara ıır (Husust) - Parti Grupu galıö bir ihtimale gore 

Alman tayyareleri dün de iki defa İngiliz sahillerine 
taarruz ettiler, 4 tayyare düşürüldü, 

Fransızlar bir Alman ticaret gemisini yakaladılar 

ın e ele Türkiyenin bey:el~. nduiu V• Bolca- gelecek Salıdan evvel ve belki de Peraembe veya Cuma gilafl ( 
111 

~.,_,_~~ktır. 

ı· Aokara 17 (H 11.S) 11.D makalesi 
:~~ı~kı Atay U:::.:1> - (Ulus) da Fa. .. . .. 

ci:ı~ · le şu makale intişar kü Parti grupundaki beyanatı ÜT.erine, mevkiindc It;alJ:nasınm sdbeblen şoyle 
ŞiıkrU ~ıyc Hariciye V . . intiş:ır oden tebliğden anlB§llacağı üze- hülAsn ed~~ştır:. 1 . 
delı 27 nkaradan Mos ekılı Saracoğlu r~ «Hariciye Vekllimlz Moskovaya git - 1 - Türkiye ıle ngıltere ve Frana 
but n d~kn olrnUŞtur kovaya hareket e- mezdım evvel iki hilkfunet arasında gö- ara~ı~da, Sovye~. dostlarımız.:ı.n vukufu 
d t S atıl'r li · O ıaına da be ·· şillm.. dtthılınde takarrur eden esaslarla tezad 
ti . ovvetıE.'r ariciye V ~ .n rl ~ uş olan esaslar dahilinde bir itilA- te.şkil etmiş olmak, 
h ZC'rıne toplan.ın~rasındaki m"e luniı.le n var1lmas1> mümkiln olmamıştır. 2 - Emniyetimiz bakımından bi1e 
te~~~rlC'r: ~ıvayet}~~r. :a~ sırad~~~reler Grup tebliğine göre bir itilMa varıl - verilen garantiler, bizden istenen taah -
Cü 1 ' k~ı tefsir ' Şa~ı~lar çıkt . ço~ ınamış olmasının sebebi, Sovyet hüklı. - hüdlere tekabül etmemek, 

ınhurıyet hükan;eti;nn tekzib \;~1 ıneti:ıin Harldye Vekilimize bir takım 3 Boğazlar üzerinde Türkiyenin bey 
aş,_.ekilinin ~ .. 1• Yeni teklifler serdetmiş olmasıdır. Hü - nelmllel umumi taahhüdlerinden başka 8 un- kOmetiınizin bu tekllfierl kabul •tmemek (Devamı 8 inci ıayfada) 

oşanma hükümlerini Şimal memleketleri ıı,, destroyerin denizaltı gemisine hü"'mu -'e ~ e t • nufuz mıntakalarına Londra 17 (Bususi) - Alman tayya-ı 
u~ •a_ış ıren pro~·e releri bugün, biri sabah, biri de öğleden r O _ ı ? sonra olmak üzere, İngiltereye iki yeni 

l<arı ko .. mı ayrı ıyor. akın yapmışlardır. 
ca tn t İskoçya sahillerinde, Skapa Flow ü -

Garb cephesinde 
hiçbir tarafın hiçbir 

büyük taarruzu 
mevzuu bahis değildir! 

&Und • . uş erek hay t] • Hitler Staline gönderdiği zerinde yapılan birinci akına 4 tayyare 
a ıttıfak ede l a arına nıhayet vermek arzu- iştirak etmiştir. Bunların attıkları bom-

tnuayyen b r erse mahkeme kan .1 . .. d .. v.. mektuba cevab balar, hftlen silahtan tE'crid edilerek mek 
se ebleri ar unun ı erı sur ugu bekliyormuş teb ı;temisine ifrnğ edilmiş olan eski et -

~kar 
17 

aşbrJHdan kararını verebilecek -- rone Dukcıt kruvazörü yakininde düşmüş 
"-b~ (Husus!) - Kanunlırrı • . -· ._: . Berne 17 (A.A.) - Havas: ve bomba parçaları gemide hafif hasa -
leyi .Adlt hükfunlerlni değiştir ml\l r,ek me(lent kanunumuzda, gerekse hukuk Berlinden TelgJf:rl gdzetesine bildiri- rat ~apmış.tır. 
dilli Ye VekAietı B F Pro· ll8Ulil m\ıhak el liyor: DıJter bırkaç bomba da, cStola, adlı 

'tınit bulunma &ŞVekAiete tak 1 ~e 'k em eri kanununda bazı Hitler'in el yazısila gönderdiği mek - bir İngiliz gemisinin yakınlarına düşmüş 
ktadır. Bu proje i•, ,. !İ! Ukler yapılmuını istihdaf etmek- tuba Stalin tarafında.d silratle cevab ve- tür. İnsanca hiçbir zayiat yoktur. 

· ·~ ' (Deva'* B ind n.y/a.do.) (Denml S indi •1fata> (Devamı 8 inci sa.11fada) .... 
· ~ 

!••••••••••••••• Y A Z A N • • •••• ••••• ····~ 

~ Emekli General ~ 
~ H. Emir Erkilet . j 
·····················································' 
(Yazısını 5 inci sayfamızda 

bulacaksımz ) 

• 



2 Sayfa 

Hergin 
Yeni harbden 
Çıkan dersler 

Yuan: Muhittin Blrren --• 

SON POSTA 

Resimli Bakale: ;;;;;;; Korkulacak adam, korkulmıgacak adam •. • 

Heyecan verici yalan haber neşretmeyi yasak eden ilk 
devlet Almanyadır. Arkasından Fransa geldi, onu da İngil
tere takib etti. Bugiln gelen telgraf haberlerinden anhyo -
ruz ki komsubnmı:r:dan biri de bu yol üzerinde yer almıştır. 

- Naflle zahmet, diyeceğiz. 
Bizim bfldlğlınb, yıılan ilk insanla beraber doğdu, onun-

la btrltkte devam ~dip gitti. En sakin ve sessiz kaldığı devir 
sulh ve sükCın devri, serpilip gürbilzle§1'11estne en fazla ya
rayan zaman da h9rb zamanıdır. Binaenaleyh biz harb de -
vam ettikçe, hele propaganda daireleri çalışıp radyo söy -
ledikçe yslanın önüne geçmenin miimki1n olabilecettne 
inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

IST ER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Sözün kısa9J 

Müstahsil, müşteri 
Ve mütevassıtlar 

'-.,. _____ E. Ekram Tel• 

kuml •• 
li.66 

t.UNEŞ 

s. IJ. 

6 18 
..7 

BIRINCITEŞRİN 

18 
Reeml ııen 

1939 

Ramazan 

OJ 17 

8ö 12 

Ramazan 

6 
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18 Birinciteırin 

Batırılan Alman Kıymetli maddelerin 

Ziraat Vekilinin 
Moskova seyahati ·e' 

Vekil Odesada Tas 
ajansına beyanatta bulundu 

• Muhtemel i1.1arruzu 

beklerken 

m 

taht /''- h ihracını meneden . . e oa irleri ÇorçıI d ·· kararn2me un Avam K Moskova 17 (A.A.) - Tas ajansı bil- Ya7.an· Selim Ra~n F,m~ 
dığını b . . amarasında 13 tahtelbahir batırıl- Vekal :t giimrüklere bir diriyor: ll!!!!!!!! on günlerde garb cephesinin ba-

l 
, eşının de tahrı"b d"ld"... . . .. l d" Ziraat sergisini riyaret etmek üzere ;;;;;J} ak ngn· e l ıgını soy e 1 t . .. d . Moskovaya gelmekte plan Türkiye Zi - zı rnınt alarmda artan faaliyet 

iZ Zlrhhsını ba . a· ım gon erdi raat, Vek~li ~uhlis Erkmen riy.asetinde Almanların yakın bir taarruz hazırladık-
m.. liran Alman denızaltl gemisi Ankara 17 (.H • . - mebus Şukrü Esmer ve Sadrı Ertem, tarı zehabını uyandırdı. l.ondra ve Pari-
urettebatına nişanlar ver·ld" llnde olduğu glb~~~etlis~:d:~e:ııç~u~:; ~ariciye Vhekal.etiSmiımd. Dessil~ tCeva~. Ükl- sin. bazı ahvalde hadiselere dahi tekad-

Londm 1 ı ve masn hald en ve mu arrır ua ervış en mure - d"" d . . Ava.ın 17 (A.A.) _ u e de memleket dışına çıkanı keb Türk heyeti, dün Svannetia vapuru um e en ıstıhbaratına bakılacak olursa, 

nıa. .ga~:lSIIldaki be:ınston ChurchUI, Sc:apa Flow kört ~~ı~~~ened~ k~ra.rname hakkında Güm- ile Odesaya gelmiştir. Ziraat Vekili ve faaliyet, ecphenin daha ziyade Sar ve 
hakko.k .... dort Alınan t:ı~l~'lda, geçen cu mirli bulunan R~Oa:gümk işti. Orada. de - lu bir tamehntl g~.mdruk.:;1r,!, tatbıkatı izah yol- refaJ..atindeki zevat, rıhtımda, Odesa şch Lavter rnıntakalarında göze çarpmakta -
B ~ .. rc~t.e tnh ~ uu.hlrinin J<W ve Repulse Ingil!z gon er .. U<J.ir • S t" • · S k h u· · u dort tah rlb edUdııı.ı mu - harb ~ilerini torpl.llOOi M . Bu tamim .. ha.ri . ı rı .. ovye ı reısı ovçen o, ma a ı zıra- dır. Buralarda keşif kollarının faaliyeti 

·~k~ lelbahır 66 nı blld!rmtşttr. lamı · a.yınlerln ve. ağ- e gore çten gelen blr yolcu at dairesi şefi Nagorni mahalli teşekkül- .• lxıhl 
1 

t sahası genı.tl.eyunında.. Almanıann gUlzl mevcudiyetine dağmen, denizaltı, ın _ ~rinde taşıdığı kıymetli madenlerden ler mümessilleri ve gazeteciler tarafın- artmış, baskınlar fazlalaşmış, mevzu ha-
N~~r1nden ikisi de 0ci:

1
tn büyük tnhtel~ ğa meu~~f;ı1ukabU taarruzundan kurtulma - mahlul ~ynsı pek çok olup ta trenlerde veya dan karşılanmıştır. rekata iştirak eden kuvvetlerin sayısı 

denizalbs~tı.rb1n ~ındıınbe.r~ulunuyordu. Bu saba:lt!~ud k zda, =~ar~al~un~arı etra.me kayıd ve tesbtte Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Ta~ mütemadiyen arttığı gibi tayyarelerin 
clddt snre~1:1._ batırıldı~~nı b0~ .. üç Alman nıan limanına gı--~D~ Alındeannlzalbahrltı, Yb~lAlk - palı b;;:: ntn 1°çı~ndedıkğuı ;:,e ybo~cu ~uh~l:ırıltka-1 muh:ıbirine verdiği beyanatta demiş - keşif uçuşları da pek ziyade sıklaşmış -

Ch ~ ""hrtb ed • ~ t.an.estmn .... ...., · ço u- :.-~· • ..,un ır mu ur a ına tir ki: taa.ıı urchııı, Fransız d ikUğtnı söylemiştir mandam amiral Rneder, denizaltı stıva.ristle nlmarak o suretle yedinde bırakılmasını ıs - Şehrinizde ikametimi ilk d k'k 1 tır. 
kanı ~~tCTdı~ınt, f~ııun da ~ ~~t=tırselA.m1amak üze.re o limana ha. t.edlği takdirde kabul edlleceiı:tir. nnda, Sovyetler Birliği ~illetle:inıe ~rk . Gerek Umumi Harbde, gerek bu har-
ve etnıtştır Illen1n kendisine dü hu.suata re. _ M.. . · . . . ş· J d • • milletinin selamlarını ve samimi dost- hın. başlangıcından beri yapılan tecrübe -

f .. · Sinedl~ni llL Beri u ettebata nışanlar verıldı } ffia evletlerlDJil hık hissiya~ın~ .bildirn_1~kl~ mü.t:tehirin1. lcre göre taarruza kalkmak niyetinde o-
ngilız Z1rhlıs b in 17 (A.A.> - D. N. B. ajansı blldlrl- Sovyetler Bırlığıne gelışımın hedefi Sov- lan taraf. umumiyetle taarruz mıntaka-

ını ab yor· l t B' l'"'' · t · · · · ' ran Alma . top a t ye ır ıf;ı zıraa sergısını zıyaret etmek sın da fazla gürültü olmasını istemez 
t htelbahir' n Alman bahriyesi ~kwnandanı amiral Il iSi ve Sovyetler Birliğinin zirai bnşarılanm . . . 

Derun 17 CA.A) ı Raeder, RoyaI 08.k zırhlısını batıran v R.e- tetkik eylemektir. Sovyetler Birliğine ilk Bılhassa topçu faalıyetinin artmamasına 
ri~r: · - D. N. B. aJansı blldl Pulse kruvazörünü torpilltyen tahtelba.~r ef- D defo olarak gelivorum. Fakat memleke _ da dikkat eder. Çünkü bu nevi hnrekAtın Rcp:! O:ut Zirhlısın - rndını birinoi ve lldnct sınıf sallb madalYMUe evlet reislerinin toplantısı tinizin muvaffakiyetlerini daima bü - fazlalaşması tasavvurları hakkında kar-
sonra 'Yl batıran d~ı ve Zirhlı kruvazör taltif et.ını.ştır. Perşembe günü yük bir alaka ile takib ettim. şı tarafı süpheye düşürür. Bundan do -
l'aı>or' bu hft.dtseıere d:t.ının avdetinden ri Be~lin 17 (A.A.) - D . N. B. ajansı bildi - iavırlır ki. topçu kuvvetlerinin de hengA-

vennek lınktı olıı.rnk resını YQr. sona e k R F. ı A d. . 'I'uhteıbahir suv~dah1Jinded1t. biri Führer, tah~lbahlrler başkumandanı kO- rece u :;ya - ın an ıya meve karıştığı bu hay ve huyun yakın 

B 
- ' Prlen tah~lbahiri ll modor Doenizti, hizmetlerine mükrtfat 01 _ Londra bir taarruzdan ziyade Fransızların al .. 

it k 
e ntnk ü 17 (Hususi> - Yarın Stokholmda •• k ı • a f f 1 • • """ amiralliğe terfi eltlrm14tır. i.vcç, Norveç ve Danimarka kmll.,.llc Fin_ muza ere efl d>klan t.dbirlere dnir malümat edine -nem eketlsrını p 1 d lftnd1ya cümhurrelsinin iştlrnkUe toplana • cek esir yakalamava matuf bir nevi av -

terkeden At 1 o onya a ça.rpışma ::. ·.~,~r!~;·;~;·.:;,~··mbe nkşanu m'.'"t- Kal~nin Ruzveltin • ~r.f,.Jlyetinden ibaret olduğu samlnbi -

l ~antig 17 (AA man r dev m er'ıyor sı:~?!tnıavı huk~darlarının ayni gunde meS:lJIDa cev 'l b ve,.dı Çünkü geçen harbde. bilhassa 1918 de 
crını le k . .) _ B 

1 
_ me er... er ne donmelerl muhtemeldir. · "' • $ d kl b. yük Vakkate~ eden Alınan ~ tık ınenıieket- . · Yarınki konferans münnsebetlle blr beya. atnpanya a y~ptı arı il taarruz -

kalacak} °'1nzig'de muıtecıleri, ınu _ ~a~ıs p (A.A.) - Polonya sefareta - nııtta bulunan İsveç harlclye nazırı s:ınd _ Londra 17 (Hususi) - Vaşingtondan da Almanlar. bır takdir hatası yüzünden, 
gelrresi ~r~r. 1'akribeve 

4 
Gotenhafen'de fesının oğrendiğine göre, muntazam Po- ler, ezcümle <1emı.,t.ır ki: bildiriliyor: beklPdiklerini elde edememişlerdi. 

Mültecir l?nilnıekte~ 0,000 Alınanın ~nxa ~~'aları Litvanyn hududları civa- - Skandlnnv memleketleri. kendi ıstıklrıı Sovye~ler Bir~iği devlet reisi Kalinin, Zira Fransızlar son dakikada birinci 
geıni, dun erı getirrnekt r. 1 ııı a kaın Suwaldki mıntakasında ve ve bitaraflıklannı tam manasile muhafaza Ruzvelt'ın mesaJına cevaben. Sovyet - .. . gelrniştir ı akşarn Lit e olan ilk altı f 8;roatl~rda Almanlara ve Polesya eya- ebnek azmindedirler. Bu devletler, kendi mu- Finlandiya müzakereleri esnasında Fin- ınudafaa hatlarını terketmış ve hücuma 
burada k lk olaııak vanyadan buraya etıle> Bıalowe~a'nın sık ağaçlı dağların _ k:addero.tlannın harici tesirlerle tayinini asla 1Anc1i~,ra istiklaline riayet edileceğini ve kalkan Alman kıt'aları bu hattı tama -
mernurln~aya_ çıkznı~elen 349 mlilted ~? t3ovyetlere hala mukavemet etmekte - .kn.bıJl etmiyeceklerdlr. yapılan müzakerelerin iki devlet arasın- men boş bulmuşlardı. Asıl müdafaa ikin-
memurlar ~ ~rnan teşt1• ve hükumet ır er. Hı> zırlıklar bitti daki dostluğu takviyeye matuf bulun - ci hatta yapılmıştı. Halbuki Alınan top -
~n ka~ı:~t~~~ . mt'nsub Ç du~t1nu bildirmiştir b' · 1 h tt d'" ·· 'k' 1 F 

Al 
•n .... __ 

1 

~ 
1 

• ı ·t • b a stokholm 17 <A.A.) - Şimııl devletleri re- K h 17 (AA M k .. çusu ırmc a ı ovmuş, ı ınc ran -
S as m uht . ~ş ardır. l n '[' er 1 n l r tslerinln St-0kho~m~a . yapaca.~~rı toplantı zak;~~fe~i:~e FinifinJiy~ dei:ge~~a :a:si: sız hattını ihmal etmişti. Bundan dolayı 

arıyetç 1 • IV1 hazırlıkları bltm~ır. Isveç hukumet merke- .k' S . 1 D kr t . Fransızlar cekildikleri ·mevzilerinde Al-

h 1 eri U 
ı ././ k • f • zl b:ı,,tan ba.şa bayraklarla süslenecek kral vı 1• ocıa emo a en gazetesme yap- • • apse tı~ ,.,.. VQJ J Q l g e 1 sarn.yı ve resml binalar, gece donan~ktır. tığı ~;yanatta .Stalin'in Rus - Finlandi- man hücumunu beklemiş, böylece mües-

p . Kw uılar Çuntıng 17 (A.A) . F zl· .. Al l ya .. ınuzaker~lerıne hazır bulunduğunu ve sir bir mukavemet ibraz etmislerdi. Bu -
' :ırıs 17 (A cenub . - Çin kıtaatı Şn.nslnln ransı ara gore man arın muzakerelerın tamamen dostane bir ha- .. .. 

Nanl•y'den ö .A:) _ E1cce . zan u .şarldstnde iklnol bir zafer daha ka _ gayesi va içinde cereyan ettiğini bildirmiştir. gun Almanların huc~ma kalkacaklarını 
Muhtarı ğrenıyor: lsıor gazet i ::ı.mk Ça.rıgzo mınta.kesındak:i büyük Ja - Parls 17 (Havas> _ Oeuvre gnzeteslnde Ba.. T 'k k tahmin ettiren, geçmışt<'ki buna benwr 

ve Osse'ni:e;çı :ıneb'uslard es =~uzunu kanlı bir muharebeden sonra yon TabouJ.c;, Stokholm konfernnsına işaret azyı yo hadisatın bugünkülerle mukayesesinden 
bir lıüknrnet aalıyeti Alsas·~n Sturıner Jans J muvaffakiyetJe tardetmtştir. Çln a.- 1cderek, Skancllnavya devıet.ıerlnm barış ta- Amsterdam 17 (AA.) - Telegraph ga- istihraç edilen neticelerdir. Fakat her he-
nılşti, ~ teşkili karar·ı a «müstakil dl~ı>onlann 1() bin kadar zayiat ver -1 ~utu hakkındaki Alman oyununa. fılet o - zctesjnin Helsinki'deki muhabirine gö - sab daitna doğru çıkmıyacnğı ı;bi yirmi 

Bu huk·.,- 1 e neticelen -•·tıkl ve muharebe sa.hasında 5000 ölü bı- 1 ıaoakla.rını zannetmediğini bildiriyor, fnkat re, Finlandiya hariciye nezareti namına b ık· ziy tle b ...nn- ol p nı 11. \.UUCtin G - 4 ....... a.nnı ilAV'C eylemektedir .. .. 1 ğ ı-h· tt 1 b eş sene evve ı va P uE> .. un u 
''Uncy d aulai~--" · 1 Alm:ınyanın Sovyetler Birliğini kendi yn - soz soy eme e sa a ıye ar o an ir zat, . . . . ~ tıkıı~!.!le m · nıında muharib olarak 'Y(fr almağa mecbur et- gazetecilere aşağıdaki beyanatta bulun- bıtenınden, hıle yolu ile dahı mana çıkar 

Rum
hfta.. ~ uavı - CUmhur·ıyet bayramı mek için FinlO.ndlya.yı itllatglrlz davronmıı~a muştur: ınak. hakikatin yanında tef'eülil tercih en B k" . . sevketmesinden endişe ediyor. cRuslar, b.iz~ yapmış ~l.duk1.arı t.~klü- etmek kadar iptidaidir. 

aşve ılının h 1 "' Ordre ~azetesırıde Pertinn.x. bu endişeye lere vereceğımız cevab ıçın bır muddet Vaziyet şudur ki Almanlar taarruz 

be 
z~r 1 " arı yer olmadığı, zira Froruıız - İnglllz anlD,4 -, t~s~it etm.emi~ oldukla.rı gibi. bizim üze- etmekten ziyade taarruz edil~eyi tC'rcih 

Yan at 
mala.ı:1le bağlı bulunan ve bunlara sadık 1ta- 1 rınuzde bır guna tazy1k de ıcra etme - .. . 

Bükr~ 1 _Ankara 17 <A.A.) - Tür.k mlllettnln en bil- lan Anka.ra hükfunetlı:ı.tn Sovyetıer Birllğt • mektedirler. eder görünuyorlar. Maamafıh bunun nk-
Dün ti~u:ıA.A.) _ lıad yu: ~1 olan Cümhuriyettrı 16 ncı yıldönft _ ntn bugünkü harbde bitaraf kalmasını te - Bize gelince, pek yakında Moskova ta si de doğru olabilir. Bir şartla: Sovyet 

111<1önUnıünü ll'll':nıleket ~ aJıınsı blldlıiyor· : :~ın her yıl olduğu gibi bu sene 1 mtn eylecliğl kanaatindedir. rafından kabul edilebilecek tekliflerde Rusyanın fiili müzaheretinin temini şar .. 
le bütün k1ı t.e..<ı•ld e~ Karo1•un ta ınc~ kutla yı oldutu v?s'nt ~ mükemmeliyette • • • , bulunabil.ea:ğin_lizi ünni? edlyuruz. Hü~ tile. 
tlhn14 Olan Lseıerc1e lYinı tir. Bu münasebet- h:ı.z ~ı için Cümhwiyet Halk Partisinin Nazı lıderlerı e ldimet, Finlandıyanın bıtaraflığını temln G b h . . b - k- . ti, hiirıer VUku feh1r ve köy7 YaPılnı.ış ve dona ıa.a:t' adılı talim.at da.1resin.de her tarafta • için icab eden bütün tedbirleri alacak - ar cep esının ugun u vazıye 
liJ.-et m buitn~tur erde lnühiın te - ~te geçllmt.ş bulunmaktadır. d k • tır.> tıpkı 1918 senesi gibi bir intizar devre -
"6ltll ~Virlerı sara'ra II~~rnet azası, :a: kö~tte.kl esasa göre he.r şehir, kasaba ve Qf U 8 r anı . • sine girmiştir. Nasıl ki uzunca ve sinir 

te?nennllertn~~ll'lfoketin 'Ve ::ıu~ı;r ve b~ - lıkln.rı~~!omlteler bayram hazır- d .h ., ·t ? Şım1I memleketlerı yıpratıcı beklemelerden sonra Almanlar 
b:raı lnüteaJn~dlrnıtştır. metın gür.eı Blltün matbua.t ba ar. h arPsın a 1 ti a mı o senenin Martında Senkenten'den ve 

Ö~~ir. on kor&pJonıattk ıızasını ka ~~ büyük ~n re: r::~ı: ı!ı:~~: Kaunas 17 (A.AJ - Röyter: ' nüfuz mıntPkalarına Mayısında da Şömendedam'da malum 
büyük bir sonra Muıı R" Y ba.nda.şıarı en lyt şeıdkıe aydınlatıcı neşri- Hltler nezdinde yapüıın .90n içtima hak _ knn1t taarruzları yaptılar ve ondan evvel 
kil söı Ula topl&.ntı Y'apı] O~ns Partisinde a~ ~:tn.ak için hazırla.nmaktadır. kında Berllnden gelen bir ha.herde, Sovyet- mı ayrılıyor? etrafa birşey hissettfrmedilerse, bu defa 
c1a bütUıı l'a.k, l{aııneskınış ve burada ba.şve.. mlll~ t.ıer, Cümhuriyet Merkez Bankası ve ler Blrll~ ile teşriki mesai meselc..cnnde Nazi • da ayni suretle hareket edeblllrler. Fa-
faa 8a'h..- SD.haıal'd o kabtnesı zam cemiyetler 3 bayram günü zarrında • . • ib knYde '""-'>ıncıa eld::; bil~ Mllll M~::a- ra.dyOda mühim konferanslar vereceklerdir. Uderlcrile ordu şefleri arasında görüş ihti - (Baştarafı ı inci sayfada) kat yukarıda kaydettı~ımiz g i muvaf-
tunıu Ylecıı~ sonrn""llen rnuvn.ftakiy t.ı - - -- lfıfl:ı.n ınevcud olduğu blldirllmektedlr. rilmesi bekleniyor. Hitler'in batı cephe - fakivet şartlarını azamı surette topla -

duya ::ı bütün teeh~C:an~nın hale~~ H ;- tayda beleaiye Berlin M-r_ eşal Blomberg'- sine gitmek tasavvurunu son dakikada dıktan sonra. 
\"e huıur !k bulundllğunu rnucehhez bir Or- Se i 1 L. • bu y!.izden talik ettiği bildirilmektedir. c . . m ı;; Ç~e uyuyabıı Ve lllllletın rahat ç m ı:ı ili . t k"f d"ld..... . t k "b BC'rlinde mevcud intihan göre, Sovyet- ._)e/un U\ aqLrı L.Antıç 

t 
~ltu bildirmişti Antakya 17 (A.A.l _ Ha'ft d ·•-ft ta JD ev l e l ıg: nl e ZI ler Birliği yardımına mukabil Alınanya- ....................... ._ .................................. -

z . d - r. ola.n be .,.,..y a yapu.uuak dı" v or ı . · ı . mır e k ledl~ seçhn1, Antakya müstesna ol - e dan Finlandiya sveç ve Norveç hakkı11- ıngı terenın sah k 
an } ÇO Çocuk} = üzere, diğer kaza ve nahiyelerde sona Bertin 17 (A.A.) _ D. N. B. ajansı, Lon - da srrbest bırakılmasını istiyecektir. Bu 1 

ne ere ot u ş ve c. H. Partisi ruım7.edleri ittifakla d.radan verilip bUare.r meırileitetler gazete - na mukabil, Danimarka Alınan nüfuz B .. f. . . 
hlÜk"f Uzar lira BeÇllmiştlr. lıerı tarafından iktibas edJlen ve Ma~:ıl von mıntakası dahilinde kalab!lecektir. erıın se 1rının raporu 

hm a at Veril k Seçim Anta.kyadıı birkaç gün daha devam Blomlber~ie diğer dört ~n~ralln 31 Ağustos Amsterdam 
17 

(A.A.) - Royte.r ajaruıı bil-
83 tr 17 - VUO.yet ece :~ktlr. Belediye seçimi dolayıslle Sökmen tarlhinde, Führerln emrile tevkif edilerek dlrlyor: Londm 17 - İ.ngtlterenln e,,kl Berlln btl... 

anneye otuzar ll.ra halkından ç k r şu beyanatta bulunmuştur: 1 La.ndsbe.rg ta.lesine seYlDedild!klelrıne dııir o.. Be.rllndıen buraya gelen haberlere göre, yük elçisl Nevllle Rendersonun Berllndeld 
COktlr. ?ntiklta.t te~ı Çocuklu •Qok muhterem Ha.tay halkının her Türk lan haber~rt tekzlb etmektedir. IDtler, Staline gönderdiği ,a.hst mektubun vazlreslnin nihayet bulmasına müncer olan 

F 
Cdlle - vatancıa.,ının göğsünü ittihıırla dolduracak Londradan verilen maı<unata göre, tevkif cevabını sabırsızlıkla beklemektedir. hfldi8eler hakkındaki nihai raporu hu akfam 

elemenk m•tı"' .__ :adar Yilksck olan ~nl olgunluğunu öte. edllen von Blombergden başka, General von Telegraph gazetesinin Berlin muhabiri, bu Londra.da bir beyaz k1tab hallnde netredll -
l 1 tn Üd f k enberi blllrlm. Bu bllgim bu defa daha çolt t Pogrell Lang von M®urg ve Viebandır. hususta diyor ki: mlşt1r tahsisatı b" . a aa u~vctlldlr. D. N: B. aJ~ı, Mareşal von Blombergin Filhrerin me~tU'bla birlikte, ~llnden MOB- Sei.ir bu raporunrla, nasyonal - SOS • 

Ol lr tnıs}i dı urnda H:ıtnyın uyanık ~ vatanperver ka- Bavyeradn, V1eSSC'dekl evinde yaşadığıru, 1Jto11:ı.ya husu.sı bir kurye .. gonderllmlttlr. yalizmin içtimai ~lahatını tebarüz ettir-
artbrdı sa nlığınm erkeklerle yarış edercesıne 1nt1hab General von Pog.rell'ln Krakovl'de bir süvari Berllnde tahmin edildiğine g~re, bu mektu - diktım sonra, Hitlerin büyük Almanya-

Atns~rdanı 
17 

rn ndıkları başına kO§muş olduklarını şük - fırkasına kumanda etttğinl, General Lang ııe bun cevabı, müstakbel 'l~ıseierde büyük yı vücude getirmek hususundaki muvaf-
~eu, Uk ıoo rnıı CA.A.) - Felemenk h y n duygula.rlle işaret etmez isem vazifemi Generol Vleba.n'ın hart>de bir fırtayn ku - blr rol oyna.Dlak bakl.Jllından son derece mtı... fakivetini anlatmakta fakat neticede Hit 
b 'hsısatı tükend Yon flortnUk ınım mn Ükt\_ aprn:unış olurum.• manda etmekte oldulda.rlnı blldirmektedtr. him oıaoa.ktır. . leri~ de hataya dü~üş olduğunu kay-

r l<ıb.,is;ı ~I içln lOO mil dafaa D N B bundıın nuuı.da. Alman ordusun- Ayn1 muhabir şunu llilve ediyor. d t kt d. 
: tetlişttr. Yonlu!t lklncı Kastı.monu ve Tosya da Q.e.;,er~ von Nieburg ~inde bir kimse H!Ue.r. gnrb cephesine yapa.cağı seyahat: eRme ed ır. H "tl . "f 't N 

B 
- -- b vabın gelmesıne bır.alanıştır apor a ayrıca, ı erın mu rı a -

e} "k - h ast .. Peleri bulunmadığını, keza, bütün diğer bazı ha.her u ce · . zi unsurunun tesiri altında kaldığı ve 
h d çı a Kralının Knstamonu 17 (A.A.l - lı<ı y'16nee ı....,. Jenle zikredilen., .. , von 08"'W•kl: nlbaY .. ~::-~ ':':.::ı=..~: d.::·:~·~ hazan anlaşma temayülü gösterdiği hal· 

l! U udlaroa t f • na başlanmış olan Kastamonu ve 'I'osyn has- Tybon 1simlerln1n de Alman ı;:ıusun a mev- mektcdlr de, biraz sonra itiliifgiriz tavır takındığı 
(J l"Ükaeı 17 e hş ~eri taneleri hışantı bitmı.,tır. Bu hastııneler mo- cud olnUıdığını t.:ısrih etmek r. B. A. 1 h . M k d tasrıh edilmektedir. 
h "anı ottnok<A A.) - l{raı tertAş se. dem ve her türlü sıhhi konroro ha.izdir. 

40 
ır man eyeti os ova 

8 
Hitler. İngiltere ile dostluk tesisini sa-

'.k~Udu e..ra, tecıır. Dun Anvresı .Yahatıne yataklı Knstamonu memleket hastatıe8lnin f zmir telefon müdürlüğü Moskova 17 (A.A.) - A~n hükQ - mimiyetle arzu etmiş olmakla beraber, 
14tı ıı.ıaı, ter~nda, Schllde clvn.-ın~ :oH\nda kalorırer ve diğer tesisleri de yapılm~tır. Anlaı.m 17 (Hususi) _ İzmir telefon mll - met\nin, murahhas heyetı, Alman ırk kendisini Polonya seferinde alıkoynrna-
hıc~ı etmt.ş ve muvııJtkata 

1 
ulunan Hastanenin yakın blT zamanda açılablllmesl düril 8ad1 fen mütettişllğine, fen müfett.!fl gruplarının muhacereti meselelerini tan- mıştır. Çünkü Almanyanın iktısadi va -

Cezmtştir. s oerıerıe lçtn nok8a.nla.n süra.tıe tama.mlanına.sına. ça. Fuad İzmir telefon müdtirlUğtine naklen ta.- zim etmek üzere Moskovaya gelmiş - ziyeti, ya dahili veya harici bir hnreketl 
llfılınaktadır. y1n edJlıni.§lerdU' tir. icab ettiriyordu. 
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Daberleri ) I· Hidiaeler K•rp1mda ı 
cümhurivet Bilmiyorlar ki! 

Sehir , 
Dun bir otomobil 

kazasr oldu 
.,, ıetl ba vra,mı - Bilmiyorlar efendim, beceremiyor -ı de !ISJ1abilir .. Şimdilik aklıma geletı bit 

.,, lar vesselam. söyliyeyim: Mağaza tabeialarındB11 ~ 

Kağıd 
ihtikarile 
mücadele Progr Vapur, Kadıköyden henüz hareket et- kısmının altına bu reklamlardan 85 tıt 

Dün Mecldiyeköyünde bir kişinin ağır ya- a,mı mişti. Sıranın başına oturan orta yaşlı da çok faydalı olur. Fakat tabelaları tr 
ra.lanmasUe neticelenen bir otomobU kazaaı Cümhurlyetin 16 ncı yıldônılmüue ald kut- adam çok yüksek perdeden söze başla - kik etmek altına reklilm a51lacakları bit Men'l ihtikar tomlsyonu dün de mıntnlttı 

tioo.ret müdürlüğünde toplanmış, çlnl ı.·e kıl
tıd tlatlannda.k1 yükseli.ti tet.klk etmt.,tir. 

vukua gelmiş, hadise adliyeye intikal ederek, mıştı. Mecburen dinleyecektim. Bilme - yin etmek elzemdir. İmlası doğrU 
tahkikata ba.şlanmıştır. lulaına programı Cürnhurlyet Halk Partisı u-

Bu nra.dn. çlnl ve Uğıd toptancıları da dln
Jenllm1ştlr. K!ı.ğıdcılar, kfığıd ıiatlıı.rının yük
selmes!ntn İzmit .kfığıd fabnlt'Mı mamulli -
tınm pa.ha.lı olrnMından lleıi geldiğhıl söyle
ml41er ise de bunun evvelce ithal edilen kflğıc.! 
ııauannın yükJreıtUmoolne bir sebeb teşkil e
demlyeceğt neticesine varılmıştır. 

Mahallinde yapılan tahkikat ve ke•fe nn- mumi merkezinden şehrimizdeki alllkadar - dikleri de acaba neydi? Bilmiyen kim - mütehassıs bu işi becerebilir. _ ... 
.. la - d llm'•tl di' Devam etti- ·aıılıı..-zara.n, vak'a şöyle cereyan etmlftir: ra gon er ~ r. · · . , Tabelfılardan bazılarında okU) d • 

Şoför Bürha.nın id&reffindekl taksi otomo- Bayram münasebetlle yurdun her tarafın- - ~e.~ı~cılık başbbaşına bır san at- sinirlendiren imla yanlışlıkları ınevcı.ı~ 
blll sür'atle Zinclrllkuyu - Şişli Lc;tlkametlnde da l6 yıl içinde memleketin tstlklftl ve istik- tır. Duşunu~meden yapıl~ış . reklamlar dur. Altlarına sinir ilacı reklamı asıla 
Mecldlyeköyünden geçerken, önden giden halini kurmak ve korumak ma.ksndlle her pAarayı sokaga a:makla mu~vıdir. Rek - tabelfüar, işte bu nevi ta belalardır. ıı: • 
Tuhlr Lmıinde blr yolcuya çarpmıştır. Şoför sa.had.~ .sarfedllen gayret, '!'mek ve elde edl- lam. yapacak !11u~ reklam yapacağı Sinir ilacı icin daha başka türlü re e • 
sür'at dolayısUe otomoblll birdenbire dur - len buyük muwffaldyet~rin bıiti1n Türk emtıanın reklamını De suı:etle yapaca - Iamlar da yanılabilir Mesela gazetel • 
duramam1.1 ve Ta.h1ri 10 metre kadar yerde mınetınce ve cihan efklirın~ duyulmasını, ~mı, ~erelere astıracağını: nerelere bas - rin sivasi haberler sÜtunlarının aıtıarı dt 
sürüklemiştir. Vücudünlln muhtellf yerlerin- blllnmesinl, görfilmeslnl ve anlaşılmasını te- tırac:ıgını hesablarsa reklam ancak 0 za- na: cfilan sinir ilacını kullanın> tarııDıjlD' Komisyon Uğıdların 31 Ağustostaki flatlar 

ilııeı1nden satılmasına karar vermL' ve bu lta
ra.n alı\ka.darlara bildirmiştir. Yarından 1t1-
baren nuntaka, ticaret, iktısa.d müdürlükleri 
teşklllltlle Ttca.ret odası teşkil~ tı p!ywıada tef 
tlşlere ba.şlıyaca.k.lar ve yüksek fiatla satış 

ya.panla.r hakkında kanuni takibat geçecek
lerdir. 

den çok a.tır .surette yaralana:ı yolcu, has - mln .edecek faaliyet aarfolunacaktır. 16 ncı j man. faydalı olur. yaz:lmıs bir satır sinir Hacının sat 
taneye nakledilerek, ltamnın müsebb!bl şoför yıldönümü yurd içinde bütün şehl'", kasaba• . Sıyaset Abahisle;i~e .sişen. kafam, şim - yü?CIP vüz arttıra~aktır. • 
Bürban adliyeye tesllm edilmlstlr. ve köylerde, tara, deniz ve havad'l, gece ve dı ce reklam bahıslerıle bır kat daha şi- RPklfım mütehassısı su u tu perıce 

Suçlu, dün müddelumumlllkte alınan Ha- gündüz bütün halkı alftkala~dıracak b!r coş-! ~cekti. Fakat kafruı:ıın . şişmesini, başka rede,.., dısan b:ıktı: sm ş · 
de.sinde, keşif raporunu reddetmL, ve: kunlukla kutlanac-:ı.ktır. Memleket. dışında bır tarafta durup, dızlenme kara su in - _ Vapur Köprü g 1 . 1 ~1' 

_Ben fazla .sür'atle gitmiyordum. Yarala- Türk elçi ve konsolosluklannda bayram tö. 1mesinden ehven bulmuştum ki yerim - Avağa kalktı Ky~ k"~ ~ış. J<ÖPrtı. 

Komisyon kai::'ld ihtlkô.rlle şlddelH blr mü-
cadeleye geçmiş bulunmakta.dır. 

Diln Tahir ile üç arkad" .. "Olda •aknla•a _ renle ve Türk vatandaşlarının i.ştlrnklle kut-ı den kıpırdamadım ve dinledim. deıı·n"A"e kadar. kea dı' ~v. ed~ Jeyerııere· 
....,. J .. ., 1 kt M lA d d. . . fIA 1 . • n .... r:' n ısını ın j"'O' 

rnk yiıriiyorlnrdı. Ben yanlarından geçer - anaca ır. A - ese a, e ı, sınır uç aı: ıçın rek- - Bu!!ünlük bu kadar. dedi. bilfll.'ıt 
ken, arkadaşları şaka olsun diye, Tabiri o - Devletin, husu.si 1da-rele,.ln, 'belediyclerln, l~mlar yapıyorlar. Duvarlara oteye be - ruz beceremivoruz ~ F nasıl sııı • 
tomobllln çamurluğu ürerlne ittiler. Böyle - bütün ulusal kurumların ltöprli, fnbrlka ve- rıye ası.vorlar. ~e~ic~ ne .?luyor? Sıfır. iJac.1 reklamlarını as:ca~~::ı~:· bastıra~ r 
ce yaralandı. Yaralıyı, çarptıktan sonra 10 salre gibi yaptırıaoaklan eserlerin tem~~ at- HaPmkı ~unlar ıçın oyle mukemmel yer- J!ımız yerleri bilmiyorsak, di~er e111~_ill r 
metre yerde sürükleml• de deıı.uım, dem•~tır. ma mera.simi lle bitmiş işlerin açılma toren- ler var kıl cı·n de o- l b" d h d tesaduf 

" 6 ı.q 1 1 ba - r1 M k t w b 1 y e, ır a a vapur a 
Suçlu, 4 üncü sorgu Mklmllğinc verilerek, er yram ~nle nde yapılacaktır. - era A e mege aş amıştım. Sinir ilaç- derc: .. k .ı?ene bu bahse avdet ederifll· Jı;ts> 

Killtilr işleri: 

Müsabaka ile mekteb kitablan 
yazdırılacak 

orada da ~ticvab edildikten sonra, tevkif e- Bayramda cum~urlyetın feyiıler!ni anla - la;ı reklamlan acab<ı_ nerelere asılmalıy- Yanımdan geçerken yilzürne b8 
dllmlştlr. ta.cak, yayacak bır :programla radyodan d:ı dı. O susmamıştı. Mutemadiyen anla - sanki bana da aözl ·ı . ·f 

Maarif Vekaleti, san'at okullarında o- G l"b Ef · h kk d t hk'k t 
kutulacak ders kitablarını bundan son- a ' gam a '" a ... 1 a 
ra müsabaka ile yazdırın.ağa karar ver - devam ediyor 
miştir. Yeni hazırlanacak kitablar tale- Kendisine mnd mJhrace.sl sü.~ü vererek Pe-
be seviyesine uygun bir şekilde olacak mpaH\.s otelini dolandırdığı lddinsile tahtı 
ve s:ın'at bilgisi hususiyetlerini ihtiva e- muhakemeye alınan 01ıllb Efganl hakkında 
decektir. San'at okullarında okutulan em.niyet müdürlftğüne, son yapılan dola.ndı-

1 
· 1 ,_e t k ı · · i ncılık ihbar ve şlkt\}'t!tlerlnden bah.oı;etmlşt!k. 

,r yazıye, mes e.ıu e no OJı, umum me - Emniyet müdürlüğü, dün de bu iddiaların 
kanik, tatbiki mekanik, motörler, resim. tahkikatlle m~gul olarak bu adamın bera
gerıel teknoloji, fizik, kimya, elektrik, berinde gelen üç kadından bazı lznhe.t al -

mesleki okuma, mesleki cemiyet kitabla- mıştır. 

istifade .edilecektir. hyorrlu: ,., erı e · . jStı ,. 
· B" k t - Uzun etme, sen de dersımden 

Cümhurivet bayramında Jstanbuld:ı. yapı- -:--- ır ere stanbulda iş1even otobüs- de etti ı 
lacak tenliklert te..'!blt edet"e!t komlsvon bir Jcrın göze .ı?Örünür yerlerine wbu reklam- Den-:\ ·sı· d 
1kl güne kadar fıuı.llyetini bitirecekti:-. lard"n assalar ne kadar istifade ederler Vapue a~· ?or u. d .. k k seslep~ 

-------------- Otobrse b" h ı . r , ramvay a vu se d 
k

' ın~n .. er V? cu, şoföre sinirle - fora-ıs verenlerden pek hoşlanma 
A ~hPrlik isleri: n.:cC' • konduktorc sınlrlenecek, otobü - için: 

!~~rJyır:~ camına ~nirlenecek velhas1l - Y;ıka~ına bir .c;inir ilacının reıcı!JI" 
Askerlik yapmıvan ban san'atlar 

çağrı'ıyor 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 
Evvelce U!l.n edildiği gibi henüz askere 

sevkedilmc.mlş ve her hangi bir .sclx'blc as -
kere c;atırıldığı halde kanuni bir mazeret do-

. mıa~ ~ane]erın~ sığmıyacak bin ya:rıtsa fena mı olur? 
bır şey~ sı.n!rlenecektır. Bu sinirini in - Diye düsUnerek ben de dikkatli ~ 
san. ~mır ılacı reklamını okursa~ ondan katli ona baktım 
t~d~;ık etme~ arzusuna kapılmaz mı? Si ~ ~ 
nır ılacı reklamları daha birçok yerlere · J ._rm11t. _jj,,!Iİ 
====~:===~~~===~~' ~ 

b d 1 d ·rb sırasile ye _ Fransko Anna ve Angelo adların1 tnşıyan 
n u ers yı m an ı ı aren bu kadmİ ıpasapart.lartındald hüv1yeUerl layısile sevkedilmemlş ve yahuı.l bakaya kal-
niden hazırlanacaktır. hllli.fına is~run olduklarını ldjia etmişlerdir. mış topçu, ıstıhkam, muhabere, hava, mı - C Hunf arr biliyor mu idiniz ? :J 

Mahkemelerde: 
Bunlardan Anna, yıa.pılan dini merasimle zıkn. tank, sını!Jarından 316 ııtı 334 dahil do

Oallb Efganln!n ka.nsl olduğunda ısrar et _, ğumlu sa~lam Islam erat ile 316 il~'\ 331 dnhU 
mekt.edlr. Zabıta tahkikatını bıı noktalar Ü- doğumlulardan yalnız duvarcı, dulg~r, sıvn- 10.000 insan zehirliyen kadın Leylek boyunlu güzeller 
zerinde de derlnleştırmektedlr. cı, boyacı, demirci. marang:ız san atların!ı H k t . . _ 

Bir ihtilas suçlusu muhakeme e ·'l'-'i ~ına 332, 333 ve 334 dottumlu gavr:l lslam e- .a usa ısmın Bazı Zenci ka -

Defterlere fazla miktar yazmak suretlle 08 
llre.yı zimmet vıe ihtllft.stan suçlu sabılc Ba -
ikırköy evkar tahsll<hı.rı İbrahim Hakkının B w P ~thalinr'e bir ll'avn (""örül -lü 
mevkufen yapılan duruşmasına 2 ncl Ağırce-.. Oj! z m 
:ıada dün ba.şlanmıştır. ı Son zamanlarda Karadenizde ve Bo -

Maznun, mahekmedekl sorgtıS"J sırasında gaz methalinde görülen maynlerin ade
hakkmdakt iddiayı reddederek, demiştir ki: di fazlalaşmıştır. , 

- Ben, cre!rerttırde t~hrlftıt yapmış değ! - Di.in de bu cümleden •olarak Karade -
llm. Para yatırına gunü ~tnla.nmıştım. . . . . 
Tahsil ettlğlm parayı 0 gün evime gelen dal- nız<le Podunan rnevkıınde sahılden 12 
re kAtlbl Sa.1me teslim etmiştim. Bu sırada, mil açıkta yeniden bir mayn daha göriil
amcazadem Sa.bir de yanımda bulunuyordu, müş ve derhal keyfiyetten bütün deniz 
gördft. Bu suçla bir aUkam yoktnr. vasıtaları haberdar edilmiş, müteyakkız 

Mahkeme, sorguyu müteaklb bazı .şahid -
km de dinlemiştir. Fakat, bu !IBhidlerden hiç olmaları bildirilmiştir. 
tılri suçlunun sözlerini teyid etmemişlerdir. 

Muha.keme, di~er şahldlerln celbi tçln, talik 

ratın 25/I. Tec;rln/ 939 günü sc>vklC'rine ba; - dekı kadın Nero -
ıanaca.kt1r. Tnyln edilen bugünde bebeme - 'ı nun zehirci başı -
ool şube mPrkezinde bulunmaları ve bun - sıydı. Zehirliyerek 
lnr<lan 'bedel ver~ek ob.nlo.r.n bcdeller\rıi ··ıd·· ..., .. ~ .. . 

3" ~ .. k k d .... ft""el o uruugu ınsan · 24/I. Teı<ı.19 " ~ıınu a c;qmını "' ar ut.'' - . 
!erini v~rmlş olmaıan ve hu~ii..,dcn sonra ların sayısı 10.00G ı 
bedel kabul edllmlyeoeğl Uftn olunur. mütecavizdir. Ha -* kusta yanında kullandığ1 diğer zehirci -
Beyoğlu yabancı askerlik "'ubeslnılm: lerc, kullanılan zehirler ve zehirlemek 
Askerlik yapmamış yoklama kaçağı olarak usulleri hakkında mütemadiyen ders ve

şubemizde muamele görmüş topr•1, .süvarl, rirdi. 
mızıka, lstıhktım, muhabere, nakliye smıfln
nna. mensub 3115 neı. 334 doğumlularla mez -
kfir doğınnlu gayri lslfunlnr askere sevked1-
ıeceklerlnden18/J. Teş.rin/939 Çarş-:ımba gi.i
nü saat 9 da. şubede bulunmahn llfm olu -

* 
100.001 tuğlayla 

yapılan otel 

bilelcri arasında 
genç kadınların 

boyunlanna hal -
ka takmaları bir 
süs addedilir. Bu 
kadınlar arasında 

halka tesirile bo -
yunlarının uzun -
luğu 30 santimet -
reyi geçmiş olan -
lara rastlamak mümkündür. ,, 

Beyoğlu Palkevinde şa'l de-rsleri 
Beyoğlu Hnlkevlnden: Ot>ç vakte kadar ça. nur. 

Resme dikkat edin! bir genç zel'ci bl' 
dının alın tarafındaki saç kabarıJ<lı~ı d' 
günlin en son moda saç tuvaletiJlifl 
11idir. edllmtştlr. • • • lışmak mecburiyetinde bulunnn Yatanda.' - * Teksas'daki, O -

Müddeıumumılı,Ve davet lıı..ra bir kolaylık olmak üzere Pazartesi ve Beyol'u yerli askerlik ŞlJbeslnd~ı: j tel Tem:.isa~'ın in- ~· ~ * 
İstanbul Cümhuriyet 7Uüddehınıumnııı.ın. cumartesi günleri saat 19-20 arasında soıteJ ı lA J:a ını uzerıne a ~ ~ G ·ı b'i d 1 far fi 1 1 - 316-334 (dahil) doğumu Is 01m erat- :.- s - • r•~Ji~ 1 , avrı a 1 yara ı ış 

den: İstanbula geldiği anlaşılan Edirne sor- ve şan dersleri venlecektlr. tan muvazzaflık hizmetini henfız yapmamış lan mimar M. Wo- ·: ıH~ın-!~·itn:ı 1 

...,, ~"kimi Murt.aza Apalının hemen memu- Arzu edenlerin evimize müracan.tlarını rl- h b lstlhkA 111 '[itf i'Jj 
e .. ""' gümrük, tank, hava, mu a ere ve ıım odnıff otelin yüzü 'iıtt(,H1 an !ı Kalbi boynun -
rtyettmize müracaatl ca ederiz. k kedll "I l ilfın dl! • ~~==============================~era~M~~ ~6 ~"~ e -~in 10~001 t~la · da~m bu P~ 
~--••••••••••••••••••••••••••••·~~~~&~rd~b~b,31W~Cd~UJ~~~~a~ğınabir ·~ ~ ~nanın,ann~o-

Güzel ve sevimli 
Jön Pıömiyer JEAN - PIERRE AUMONT 

Mnha ebeye girmeden evvel 

ANNABELLA ve LOUIS JOUVET 
ile beraber henüz çevirdikleri zengin ve emsalsiz 

Şimal Oteli 
Şaheseıini yarın akşamdan itiba1 en 

SARAY sinEmAsınoA 
Göreceksiniz. Mevzuu : Parisin Gece hayabnı ... Sefahet mahalle
rini •.. Gece otelleri ve otellerde gizlenen esrarını •.. Sabn alınan 

kadınlar ... Seven kadınlar ..• Öldüren Aşklar ... 

LALE 'nin zaferi devam ediyor. 

• E 1YI 1 L Z O L A 'nın büyük eseri 

lumlulnrdan, keza, muva.ı:zaflık hizmet.ini arkadaşile beş do- lan inek de doğ -
henüz yapmamış olan nakliye ve süvari erat lara bahse girişmiş 100.001 tane tuğla ıs- duğu zaman kuy - • 
ile gayri l.sl~m erat bu celpte askere sevkedl- nıarlamış, ne bir tane artmış. ne de bir ruğu sırtının or - ~ 
lecektlr. tane fazla gelmiştir. Fakat arkadaşı ba- tasında doğmuş - ·· 1' 

3 - Yukarıda yazılı doğum ve sınıflardan ,,, )ıJ 
olup havatebdlll abnak suretlle şube emrine hisde kaybettiği beş doları vermekten tu Ve ölünceye kadar sırtında.il> 

f:;ı:n ;~~e~rı:~:ı~.a razıa htmıeu ıta- ::::~~~~-~~~.:~~~: ••••• ~····-·············-·---=:~~~~ı; ____ ~ 
t - Ça.ğırılanlardan aslrerllk kanununun 

J 86 ve 89 uncu maddelerine tft.bl olmıyanlarm 

'

' nakdi bedellerl 24/I. Teş./939 akşamına kadar 
kabul edilecektir. 

5 - Şubede toplanma günü 25/I. Te:;./939 
sabahıdır. • 

6 - Nakdi bedel vermek ıstiyenlerln va -
zlyetıert tncelemek üzere '}lmdldc.n şubeye 

miiraca.a.tlan mm olunur. .............................................................. 
~-· ŞEHZADEBAŞI ._.., 

FE..,AH Sınemada 
..._, Tel: 21359 

Bugnn Matinelerden itibaren 

1 - DENiZ AL Ti D -1 
Aşk 

2 -

(Türkçe) 
Kahraman!ık vazife tllml 

KARA ALAY 

SLER 
Okuyucularıma 

C"vablarım 
Bay cServen e: 

- cFakat alacağım kız fstanbullu 
değih diyorsunuz. Anlıyamadım. İs -

doğmuş bir kadın olduğuna inaJ>, • 
y<tcağım geliyor.> J 

Ben o gece bu arkadaşıma da 
şeyleri söylemiştim. 

* Bay Şakire: 14 
- Nişanlımdan ayrılacağı11lı ~

delen de manen de anlaşmak 1' rl 
değil, yalnız çok müteessir oıacll 
dan korkuyorum, diyorsunuz. . ~ 

JEAN GABiN'le SiMONE SiMON'un eşsiz filmi Korku, dehşet, Heyecan mmı 

SAN 
Belediyenin taeliik ettiği yeni fiat-

tan bulluda daha bliyük bir meziyet 
veya hususiyet mi farzediyorsunuz? 
fstanbulun mesela İzmir ile öteden -

beri hemen hiçbir fark1 yoktu. Cüm • 
huriyet İdaresinin teessi.iaıündenberl 
yiiksek veya ortahalli bir İstanbullu 
aile ile İzmir, Ankara, Samsun vesa-

Ben nişanlısından ayrıldığı ;ç~f1 ~ 
tE>tssir olan, ağlıyan, izzetinefsı t 
hm bir genç kız hayalini bedb8}1, 

zevce hayaline, hele kocasındafl 9 .,er 
mış du1 bir kadın hayaline elbette 
cih ederim. Mademki mes'ud. oet 1 
lı bir ym a kurmak ümidi yoıctı.ı 1'ı! 
sebbüse hiç girişmeyiniz, aYfl 
doğrudur. 

HAYVANL AŞAN İN lnr - 12- 20- 28 Kuruş. Bayaıılara 
mutad ve tenzUAt devam ediyor. 

On binlerce kişi tarafından alkışlanıyor. -----•• '9--

SENENİN iLK BÜYÜK TÜRK FİLMİ 

HIN CENNET 
i ALL • 

1 J şaheseridir. artistlerinin Türk 

ire gibi büyilk şehirlilerlmlz arasın -
da da fark kalmadı. Seviye ayni, tah
~ıı ayni, görü~ ve anlayış aynidir. İla-
ve edeyim: İstanbul halitalaş.maya baş 
ladığı gündenberi sive farkı da azal -
mıştır Hatırıma geldi, söyliyeyim: İle 
riye sürülmüş olan fikir yalnız size 
mahsus olmıyacak ki geçen gün bir 
kabul resminde bir arkada~ım kula -
ğıma fı.c;ıldadı: 

- Ev sahibi hanıma bakınız, mi • 
saflrlerinl nasıl karşıhyor! Afyonda 

* Bay cA.f .,, ye: .1 
- Talakı temin için takib edı 

yr.t nedir?:o diye soruyor .unuz tı 
şimdiye kadar ev bozanlılc ~~~' 
h::ıtırhmıycrrum. Llıtfcn ba;ı-· 

müracnat ediniz. 



.,, 18 Birincltewriaı 
SON :POSTA 

Garb cephesinde hiçbir 
tarafın hiçbir büyük taarruzu 

nıevzuu bahis değildir 
:······················· Y A Z A N 
1 Enıeıcii" ........ ;;eral H. E;d;·E;kii;t .. l 
. " p . 

Gündelik .: ........................... ~.!! .. _ osta,, nın askeri muharrıiri ~ 
~ndenberi ~z.ı gazıetelerimizde birkaç ······------·····-·-······················· .. •••••••••••••••••••••••••• .. ··= 
delioe Yilkl Alınanlar M<J.)in') hattına • ~- ---
Plıntul haeneC(!kler. gibi aı büyük ' 

u rflerle di 'lıni 
hayreti" tes d'' zı ş serfovhalara 

a Uf etli 
diyorun1, çünk"' yorum. Hayret e -
rafta Alın 1 u asıl harbedenier bir ta-1 
'~ 't:'L. an ar ve diğer cihette ing·ı· 

.c ransızbr Jd • ı tz 
Y'Uınurta bulu~gu _ve orta d bir fol ve 
hemen hiçbir a dı~ halde \'e onlann 
tiyatro ilanl g ı.etesınde bu çe.şid, sırf 
ı · arıına y k llnılarına 

1 
a ışır, harb rek 

ras amtıazk ıb dan daha k en iz :Yı-aJ -
gazetelerinı.izi ç~ kral oluyoruz ve 
meşr~blikle tav~/olda ~ne~ hafif. 
ve kıy af etl edebılecegim kılık 

ere sokıll\7 
şu veya bu ta f -v<>ruz. Biz bugün 

Hü~fımetim!;'1: ~;b ?ali~de değiliz. 
harıcinde oldu - rki)~nın harbin 
tir Bu va · gtınu res:meı bildirmiş 
dü~e . zıyette gündelik ib • 
1 

" n Vazıfe ve yak~an § hasıınımıza . Fra:nsızlann işgal ettikleri Alnı.an arazisinde bir :istasyon binası 
arını biiyük ib' . . • ey arb vak'a d.ir. Onların burada 

tek öylece iza: ıtıdaı ıle telakki ede- yapacaklarıı bütün ~----,~---ıııııı_..,.---~t?..,..~-------. 
retrnektir. sız vıe reklrutısız neş • dskeri harekatın ma ,,. ~ ;~ LllDPfdtn 

:Fakat bahis hiyeti az mesafeli i.. t- \.J K S E N 8 U R.G ::)/ .ı·t1ıig '1J"m'., 4 / 
bü~ ük ınevzuu ol l .ı kıt' ) c: ~ . 
1
. ,J ve reklfunc an şey yalnız er" alar hareket.. '" S3rbvrg 0 -7 
ık ~elesi değiı~~aşlıklar v.e hafif - ferinden ibaret ka .. 1.m6:{. ~ 

deıaı.et etti.kl . . Bu ib~lıklnnn lacaktlr. >.·eı e" ·~ 
Yaz.ııı erı ınanala B ) 4 .L 
u 0lan telgraf . rın altlarında ununla beraber )?" 

dYtnarnasıri- B _:ınetınlt:rine de hiç Almanlann Fransız 
lr ki '«l". ugun .. 1 kıt' 1 

ine gazete ok _0 Y e insanlar var a annı girmiş ol. 
ri eleıneğe Vnkit~ga ve ~elgrafları dukları bazı Alınan 

'Yoktu~ b rf veya tahammüıı • toprak çıkıntıların -
larındak ı Unlar d e d d l se:r1 sa e~ gazete süt an ışarı çıkarma -
Ya hi\.cii evbaıa"' 1-. un. ı 
l· .. - selerine dar ·ı Oı1.urlo.r ve dün. an bir muvaffaki • 
uınnUarını to ,_:r <>1an gündelik m., ret sayılır. F .at bu 

ze+ 1 · Pı<tI"l ... · · 
11 
~ eriınizin haşlıJt ar. Onun için ga 1şı yapmağa memur ,._,

4 
. 

· ~cu~an değiı, ;aı:_nı Yalnw satış. Alınan kıt'alarmm ., 
kunın . ı da1A1et~ ını Z<lnıanda oku. F.ransız hududunu a. rr "'o 
Ta Oan tertib etm ırakrnaına'k ba • şarak lüzumsuz ye. ..('~ 
ba:ı~Yeyi ve Türk} :1.~ri ve bilhassa re Majino hattının ~ '1 l'- • 

'!:! .• 9,.;,,,,.. 
-:1 

~ BMl/IJ 
'Y.). 

" ~ 

hanca bJr vasıta ügu hari<::e tanıta topları altına gir • 4's ıt~'u'" 
\"ası 1 gaflet ve h' olan basınıunızın n mek istememeleri ,..,,.u,11iı • <} •,. 

hnı.flarıa tavsif iffet olabUeceıt 
1
en gibi çok tabii v~ fü. ''m"'" e

0
v.tonvil ~~ 

o aları oh""- o an zurnıuı bir ~"- . -
Pek ~"Uıa.ınasına itinalı mt•razı 

d Bug\ln Çok . Yetlidir. ~Vafi.ak olmamış Yeni harcketler.c sahne olan araziyi go: terir kroki 
1~ı llluJı nazik ıbir za~and ~1: taarruz olarak göstermek iikir ve de havalarda devam edecek, fakat her 

ll'ııllcUrn· akkakt a Yı:ı.şa- ıu1naatıert muvakkat kiıtmakt · fel ız.c dücı..Lıı ır. MeJl"Jeket ve ibaret 
1 

en a an ikı taraf bu haooin neticelenmesi için 
er sıra 't"'Vı ecek k o ur. 

vazıf snıca çok ğı arar ve vazi. Elhası:l hari> şimdi'l'k A~-
1 1 

çok baŞka mahiyette tedbirlere müra-
e ve k a r olabT 1 ı ıman ar a 

nf dA e arartarın 1 ır er. Bu müttefikler arasında MaJ"in Zig· caat mecburiyetinde kalacaklar<hr. 
B VVelde k ne ol<t<bTiecekl . frid h o veya 

.... .. ......... Radyolarda propaganda harbi 

Donya radyolarının 
gazetelere geçmiyen 

Sayfa ş 

·················,ı 
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lngiliz Başvakilinin nutku 
ve Alman gazeteleri 

hır V" sinir harbi kar§ııımda bulunuyoruz. 
1914 harbi ancak üç yıl sürdükten sonra bu 
va~tı alnuştı, 1930 harbi daha ilk ayında 
o hale :geldi. 

Londra radyosu söyledi: İngilizler sabırlı adamlardır, denlltr, 0 hal· 
- Alman gazeteleri İngiliz başvekUlnin de tam kendilerine yamyacak zemini bul-

1 
geçen halta söylemiş oldu~u nutku 11.yrı~:.ı muşlardır, gözleri aydın! 
yamuıkt.a.n çekindiler, .şura.o;ındıın burasın-

dan ofnktefek h'iilAsalar yapmakla lkUta et- * 
tııer, bu hüldsalara da tendı mutaıeaıarını Tayvare!erin getirdig"i malOmat 
eklediler. rı 

. * Londra radyoıu söyledi: 
Inglliz şplkeri haklıdır, ell-ne geçP.n A1man 

gazetelerinde İngiliz başvek!1ınh1 ııutkunu rln- Tayyarelerimiz Alman toprakları fiae· 
göremedim. de ıteni bir ııçu§ yaparak k.ıymetıl mnlQ • 

GeQCn harbde Alnıanlar büyük bir gurur. mat getlrm~lerdlr. Bu suretle Almanynnın 
la liareket -etmişlerdi gazeteler.i•ıe Fransa- Yollan ve fa.brlkala.rı hakkında cllmlzdo 
run reaml tebliği ı:ı.yden geçer, memleketle. mcvcud malfunat glttl!we wkemmfil etmek.. 
rinde yabancı matbuat .s~rbe.st serbest satı- tedlr. 
lırdı. Fa.kat zamanla Alman efklı.rı umumi. * 

1 yesl bu serbest :ne.,rfyata dı:yanamadı. A:t- İngiliz tanareclslntn rumnn !abrllmla.rı 
kadan propaganda ~t41nce yıkılıverdi. hakkında getınflği malQmsı herhalde kıy· 

Hltler ktıbında yabancı propagandadan met.il olacaktır, fa.kat. .Alman yollan 
acı acı .şikli~t <'der, anlaşılan bu d"fa mazi- haritada gösterllmlı değil miydi? :Herhalde 

'den ıudığı dersi tatbik etmektedir. Ve gorü. muharebe esnasında sevklyat için yeni ya... 
Juyor ki her lkl taraf .ta mohare.benln sonu- pılını.ş yollar ınevzuubab.s olmuı olsa ge. 
na kadar her iki tarar ta neden harbettlkle. rektlr. 
rinl ancak kendi şereflerinin sözleri ~rçe. * Almanya zararda 
vesi içinde blleceklcrdir. 

k 

Bu nasıl ha rb? Londra ra;:/yoau söyledi: 

Londra radyosu •Öyledi: - Kopenhııgda cıkan Tidente gazeteSt Al
manyanın tek kur§ım de.hl almadım butün 

- Alman ordusunun bilyük bir taarruza Baltığı .k.ıybettftinl yazmaktadır, o Baltığ.ı 
hazırland~ı sanılmaktadır., takat bu ll.'şeb- 1 ki taır.am 700 .ııened.enberi Cermen nüfuzu ile 
büste büyü!: m~külA.ta uğrıyıı.ca~ı muhnk- neşbudu. 
kaktır. Blr c!era müstahkem h ... tta gelme
den evvel geçeceği topra.kJar dıı tuzakla, Jr ... * ğımla doludur, bu kısmı geçer g~.mez de Kopenhag gazete.si ibıtarar blr memlekette 
kendisini mekanik toplıı.nmııın kat'§J.Sındd. 

1 
ıçıkıyor, fııkat lte.ndJslnln bitaraf olup olma-

bulaealtLır. ıdığı belli değildir, bu noktayı kaydettikten * mll§llhedesinln doğru göründıi~ünü llı\ve e
ıdellm. 

İ.5tlhbarat nezareti memurlarının çoğu ga. • 
A1manyanm fikri 

:zetecllerdeıı seçllmL,tlr, :l.enlllyordu, ttirar 
edel'im sabık ve lahik me.ilektıı.şlıırımın bu 
5atırları yazarlarken ne mak:sad takib ettik-
~erlnl pek iyi anlılyamadun. Sulh z.unanın. Berl'ıı 1 adyoıu söyledi: 

l
da gıızete sütununda çıkabllt>cek olan böyle · illz tb t 

l
lbir cümle karşı tarar efkfm umumlyeslnde --:- Ing ma ua 1 Alm.9.nynnın ıBa.Uık 
tesir ya;pabUlr, fakat harb zamanındıı soy- denizini kaybetuği 1ddlrun üzerinde pek 'fazla 
! lenlnce muktı.bll tarafı teyakkuza davet e. durmaktadır. Buna mukabil biz bir defa da
der Herhalde benim akıl erdiremediğim bir h:ı soyliyellm ki, Polonyada ve Baltıkta vu
hJkmet mevcud olacak: 1 kua gelen bütün değişikllkler Almanya ne 

_ Geç.cceğlnlz topra.t li.tımlıdır, kar§ıla. Rusya arasında çok evvel te.c;bJt edllmlştJr, 
:şacatınız topl:ır otomatlktır, demenin ma- tk' devlet arasında siyasi, lktısadl, hattll. .as-
nası ne olsa gerek? ı·erl tam bir anlaşma mevcuddur. 

* * Doğru bir SÖZ Denlleblllr ki Alman ve İngiliz radyolan 
.. • karşılıklı kavga eden iki lldam vaı.lyetlnde-

Londra radyo•u soyledı: 
1 
dirler. Biri söyJilyor, Bt.ekl dinliyor, 10 dakl-

- Fransız ordusu bıı.şkumnndnnı General ka sonra cevabı hazırdır, dil biliyor.sanız 
Gıımlen a.skerl harekA.ttan bahsederken: zevkle dlnllyeblllrslniz, fakat buna rajpncn 

cBu harb bir sabır harbidir• deml.ştlr. Alman iddiasının hele caakeri• kelimesi ü-* zerinde ihltyatlı davranınız, çünkü bu ba-
Ba.şkumandan haklıdır. Gerçekten bir sa. histe Moskovanın sesi heııüz lşttllmem1ştir. 

Yozgadda belediye çalışmaları ~~~~n~~~b~:-~!~=a=U=a~-d~a~d~~~·~d;e;ru;'z;k;r;d;~~~;l:~~·~~~======E~·:E:m:ir~fu:k~i=Je~t 
...:ınkinu ze şlın<filik dü o az. 

Bugün} OttnaktlT. şen, a~ ve Atatürk köprüsünde faaliyet Tiyatro binalarımn proı"esini Mühim caddelerin mühim bir kısmı parke ile döşeniyor, 
bitcnı erde garb d · l k.ld h 11 d"). sızı ~re ge1ınce ~Phesinde olup . evam adıyor bir Fransız mimarı yapacak E1ektrik işi de esas ı şe ı e a e ı ıyor 
ı"""ear, Le-hi~~n ha' m~umdur ki Fran. QQzı köprüsünün 1t1 tarafında avnklar 1 
'-'l di "'~ rbı 1an d JM Dün imar müdürlüğünde ~ü olan vnll 

A ~n 'tekt b' esnc.sında Lehr ın a.kl bir .kwm denlzl:ı doldurulmasına. LOtfi Kırdra .şehrin imarına ald allı.kadar -
lrnanların . ır yardım olsun d' ı .. devanı Olunınaktadır. İntlA işi bittikten son- laro bazı direktifler vemılıt.tr. Ta.k.c;im ve 

tıı.zyik l'll k Zıgfrid müdaf 1 
,.., ra Üzerine parke döşenecektir. Buradaki top. Tepeba.şuıda yapılacak tiyatro blnal:ı:rının 

li ar .. a Sadile, b.ı , ~a mevziini ralt tamamen oturmadı!t l~ln bir muddet projeleri Fran&Z mimarı Leona yaptırılıı • 
e azısınde, bir l me\ znn bazı ile. ~ çökeceğinden, taımı.r doldlurulacaktır. caktır. Tepebaşmdakl tiyatro b!nnsının AsrI 
lnniyet ku .ısım zaif keşi.f Köpıünün açılması ya.kın zamana yetlştld· 

ler, fakat VVetlerile biraz ·ı 1 . ve Mtoeğl için toprağın yerine otutmıwıı beklen • .sinemanın yerinde yapılıp ya.pılmıyacağı tet-
Şınd. asıl tnevzl!n •- ı er emış • ınlyecektır. kik edilmektedir. Belediye Asri sinema lle Te. 
1
.., a durrnu 1 'ı.vp ateşıen dı _ pebıı.şı ba.hçesinln 19lnde tiyatro, bar bina-

l\l Alın ş ardı. Şimdi .. - . e· .. . la.rUe bir gazino ya.pmak istemektedir. 
M anlar iki gü d ogrenıyoruz ır motor hır sandala carpıp Bu binaların projesi Fro.nsada hazırlan -
d ~~el'in ve sonra d n enberi evve}A devrdi dıktan sonra, memtekedmiı.e getirilecektir. 
k~•' Fransız ileri ~ Sar'ın şarkların· Yemiş iskelesine kayıdlı 3265 sayılı 

alarııu geriye ı: zet1eme ve keşif sandal, içinde 4 yolcu5ile Azabkapı ön - Kadın yll:r;ünden bir adam yaralandı 
~~1kıt'alaı, bu. böl ~lıni.şler ve Fran !erinden geçerken, mukabil taraftan ge- Fenerde Ü.sküblü cadde5inde oturan 

F nrını tahüye :lerde Alınan 10 .. len 4 sayılı kılavuı; motörünün çarpma- Ali, evvelki gece Cibali caddesinden ge-
t nkat bu ha~e işlerdir. p sile devrilm.i§tir. ç~ken, eskidenberi bir kadın me.selesin-
aarruzu ve lle d etI:re ne bir Alın .. Bu devrilme neticesinde sandalcı ve den araları açık bulunan Bedri adında 
dıen,7mtyeceği gibt ibtr Fransız ti , a~ dort yoku denizıc dÜ§ffiÜ§lerse de etraf- bir şahsın hticumuna maruz kalmıştır. Güzel Yozgadda Saat kulesi 
Ma3ı11oya yapacak~kın.?a Alm:ınlc atı tan yetişenlerin yardı.mile kurtarılllllf • Bedri bıçağını çekerek Aliye saldırmış Yozgad (Hususi) - Yozgad belediyesi belE'<liyemi~ mühim bir müşkülü gider· 
:ruzun mu'ka~ . büyük bir ~rın lardu-. ve muhtelif yerlerinden yaralamışbr. enerjik surette çalışmalarına devam et- miştir. Diğer taraftan fenni me7.bahadan 
N'ac;ıl ki Fransı 

1 
esidir de de ar. Üç er:oin kaçakçısı yakalandı Hadise mahalline yetişen zabıta me • mektedir. Şimdiye kadar ihmal edilen mahrum olan vilAyetirnizde bugünlerde 

kafniarıru çar: a~an Zigtrid ~~z:. Dün muhtelif semtlerde yapılan taras- murları Bedriyi yakalamışlar, yar.aiıyı müstakbel şehir haritası yaptırılmağa yeni mezbahanın da açılış töreni yapıla-
badernecıik . ma gibi bir h 

8 tına aud ve cürmümeşhudlar neticesinde üç tedavi altına almışlardır. başlnnnııştır. Haritan•rı ikmal ve tasdik - caktu:. Çı!\lışkan belediye reisimiz Sefer 
şey vaPma~fe ve onlar da böyleare~et eroin kaçakçısı suçilatü yakalanmışlar • • • kinden .sonra tatb'rkine geçilecektir. Eronnt bir taraftan bu işleri ikm11le çalı-
kın bir zmna arsa, bugün1erde bır - cıır. Erzmcanda trahom mucadelesı şchriiı mühim cadae1artnin parkeıen- şırken noksan belediye niıiye.stni yeni 
linoya herh ndn Almanlardan~~ Ya • M@hmed. Hüsameddin ve Remzi adın- Erzincan (Husuaf) _ Erzincanda tra- mesi için çalışnalara hı:ı verilmiş. ve bir motörpomp ve bazı noksanlar mfiba-
l~rnek V' A:n~ı dıeli~ bir taarru a ;:ra- daki bu kaçakçılar dün asliye beşinci ce- bom nisbetini t85bit içltı Sıhhat VekA- par}.c taşları ihzar edllm~ir. yaa etmek suretile islAh etmiştir. Esasen 
:rındo bü~ tnan ·Fransız hud z ek- za müddeiumumiltğine teslim edil.m4 - Jetinin emrile Sıvas Nüm!Jne hastanesi Vilayetimizin mühim de....-tlerinden biri muntazam olan elektrik işinin daha esas
harebeı . taarruzıarın ve b~d.u üze. lerdlr. göz mütehassısı LOtfi bura.ye. gelını, ve de Yerköy ile Yozgad arımnda iyi bir lanması için bir de yedek motör mübayaa
fnrze~~ı.n Vuku bulacağnu UYilk mu Bir yangın başlangıcı slSnd6rfild6 bu maksadla evvel.A mekteb talebelerinin vesa~tfn bulunmaması idi. Bu yilzden sı takarrür etmiştir. Belediyemiz yakm 
~" Al Yalnız afbes olur. zan ve Yenimahallede Kıyıhane sokağında SB gözlerini muayeneye ~la~ır. yolcular çok mttşkülAt çekiyorlardı. Bu- bir zamanda reis Sefer Eromıtın verimli 

lleıı .
1 

mıınıar ve ne d .. .sayılı evde kir.ııcı Agavni dün benz!nle Bu muayeneler halka da teşmil edile - nun ehemmiyetini nazarı dik.kate alan teşebbüsile yeni adıml.:.ır atmış ve bu su
l'nU~~ Mozel arasıntl'a e ibı_n~ttefllcl~r karyola temhlerken, berudn ateş almış ook ve bu suretle m<k.adaleye lüzum olup belediyemiz üg otobüs gctimniye ve bu retle halkımızın memnuniyetini ve takdf
hınhiy tem mevzilerine bü~ rlerinın :ve kaplama tahtalarına sirayet etmiştir. olmndığı keyfiyeti tesbıt edildikten .sonra istasyon arasrnda çalıştırmıy.a karar ver- rini kazanmıştır. Yeni sene bütçesinin 

~ te taarruzlara girişmt.. ve kat'f Yetişen itfaiyenin yardunile yangın sön- bir heyeti sıhhiye gönderilerek tedavile- mlştir. Otobüjsler gelm1ş ve munta.7.am mühim bir kısmı da su ve kanalmlsyon 
"'.ıecekler- dUrUlmil§tiir. · re başlanacaktır. ı;ervider yapıruya ba§l.anwJtır. B"ylece işine ayrılacaktır. 
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, lhtikAr Fıkraları ) 
'························································ 

KISMET 
Anneler konuşuyorlardı: 
- Kızınıza iyi bir kısmet çıktığını 

:söylediler .. 
- Evet hemşire, bekledik bekledik ni

hayet turnayı gözünden vurduk. 
- Mühendis mi, doktor mu, apartıman 

sahibi mi? 
- Yok yok, onların hiç biri değil, muh 

tekir! 

* GÖZÜMÜZÜ AÇMALIYIZ! 
Muhtekirler arasında: 
- İhtikarla mücadeleye başlamışlar. 
- Başlamışlar ha? · 
- Gözümüzü dört açmalıyız! 
- Evet, doğru dürüst alış veriş eden 

halkla, ihtikar yapıp yapmadığımızı an -
Jamak için mağazamıza gelenleri birbi -
ıinden te!rik etmeliyiz. 

* KAÇAMAK YOLU 
Bakkal, çırağına bağırdı: 
- Dikkat et, müşteri ile, ihtikar ya -

pı.p yapmadığımızı anlamaya gelenleri 
ayıra etmek güçtür. Biri bir şeyin fiatını 
•ordu mu, evvela eski fiatı söylersin. A
lacak oldu mu, istediği kadarı tartar, tam 
parRsını vereceği sırada, son günlerde 
bu rr.alın pahaya çıktığını, kilo başında 
yirmi kuruş arttı~ını anlatır, ve parasını 
ona g6re alırsın! 

* KABAHAT KİMDE? 
Yaslı bir kadın bir mağazaya girmiş -

ti. Alacağı eşyayı pahalanmış görünce 
ıa!iırdı: 

- Bu niye böyle pahalı? 
- Kabahat birde değil! 

- Ah biUyôl'um evlAdım. Kabahat siz-
de değil. Geçen akşaıu damadım ceride -
de okurken duydum: İhtiyar kar diye bi
ri varmış, her şeyi pahalandıran oymuş. 
HükUınat peşine düşmüş amma henüz 
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(S İNEM.&J 
Holivudun iki yeni san'atkarı 

Melvyn Douglas ·ve 
Brian Aherne 

1 

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

I " ı 
~ Melvyn ftlÜ' olmalı iatedi, aonra operatörlüğe heveı etti, nihayet aktof ! 

1
: oldu ve sinema perduine geçti. Brian Aherne iae çevireceği filmi Jıett- 1 

di ·~ti ve o film:n kahramanı olan prenıin kıyaf etile kumpanyaya 1 
i müracaat ederek teklif ini yaptı. ) 

'·············································-····· .. ···-···························································· 

Hırsız - (Kansına) Hiç merak etme karıcığım .. bu akşam eve yüklü döne • 
ceğim... Teşhir edilen muhtekirlerin isimlerini, adreslerini bugünkü gazeteler • 
den \?Zberledim! 

~----~- l~~~'~!Y!~!~~ih~! 
başlıklı yazıyı okuyan tramvay yolcuıu, 
yazıyı okuyup bitirdikten sonra yüzüme 
baktı: 

- Yapmıyorlar ki!. 
Ben de onun yüzüne baktım: Brian Aherne Melvyn Douglas 
- Ne de~ek istiy.orsunu.z, yani? ihtild- Amerikan sinema san'atkarları içinde muvaffakiyet ile canlandırmıştır 

ra karşı faalıyete mı geçmıyorlar. b. . .d b .. ··k ı tk 4 • 

ki on• 
veril -_ o cihetle alakadar değilim. Bazı mühim bir mevki işgal edenlerden ırı y~m. en uyu san a ar payesı 

maddeler üzerinde ihtikar yapılmasına de Melvyn Douglastır. mıştır. e 
tarafdarım da. Melvyn Douglasm diğer san'atkArlara Filmi çevirmeden evvel Brian Abeffl _ 

Ço~ garib dü~nen. bir !ns~ndı. Acaba benzemiyen bambaşka tabiatl vardır. filmin cereyan edeceği mahalleri geze
han~ı n_ıa~deler uzermde ihtıkar yapıl - M ff k ld v fT 1 d n birini çe _ mek ve muhite kendisini alıştırmak ısı 
masını ıstı yordu.? uva a o ugu ı ım er e . . . . hllt 

- MeselA hangi maddeler üzerinde th- virdiktcn sonra birdenbire ortadan kay- mıştır: ~unun içın Meksıkaya seya 
tikfır yapılmasını istersiniz... bol ur. Kimse onun nerede bulunduğunu eylemıştır. . .

1 
_ 

Ön sır=Jarda, açık sarı saçlı, kızılımtrak bilm~z. Kendisile yeni film çevirmek için Meksika şehrine varıp da MaksiJ111 e 
saçlı. tugla kırmızısı saçlı kadınlar otu- görüşmek arzusunda bulunan film kum- yen'in ikamet eylemiş olduğu sarayı ". 
ruyordu. Onlara baktıktan sonra: .. d .. l . h ft l ca hatta ay- bilahare kurşuna dizilmiş olduğu Guers 

Sülük - Muhtekirleri bize benze - - Mesel!, dedi, oksijenli su üzerinde, panyası mu ur erı a a ar ' , . . . , 
8 

. 
SU" boyaları üzerinde ihtikar yapılsa fena lnrca onu ararlar. tero yu gezdığı vakıt adeta vak ayı y ten insanlara öyle kızıyorum ki! " 

* _ -············ .. ···································-·-···-· mı olur?. Önümüzde oturanlara bakın Cok müsaid !!artlar dahilinde mukave- şur hissine kapılmıştı. 
- ! s tı· 

BU KADARI KAFi Bunlarda mı ~e~inin saç~a:ı boyanmış, ~açları.n~n ~·- lename irn:z;a eylemekten kaçınan san'at- Bu vak'aya kendisini tamamile kil~ -

yakalayamamış. 

Kızını evlendirecek erkek, müstakbel kık •. rcn.k1e~ını kocalan bılmedığı gıbl kar var mıdır, demeyiniz. 1şte Melvyn. ran Brian Aherne imparator MaksiJnll • 
damadında birçok meziyetler arıyordu: ı·hıı·kaA r ? kendılerı bıle unutmuşlardır. Saç boya- yen'in hayat tarzını tamamile benimse 

_ Kızımı alacak erkek zeki olmalı, ları üzerinde büyük mikyasta ihtikar ya- Douglas. ·· . . k . .h. . kU -
Pılsa, bunlar sa" bovası tedarik edcmiye- Melvin Douglas çok meşhur bır pıya - me ıçin haftalarca onun tarı mı o tahsili iyi olmalı, mükemmel bir iş sa - " " 

bibi olmalı. Sabah evimden çıkacaktım. Para çan- rekler b.u yüzden saçları hakiki rengine nist, ve bir kompozitörün oğlu idi. Evve- muş:ur. . • . • ıı· 
Dinleyenlerden biri sözünü kesti: b k B k d B gelecektır. )! şair olmak istedi. Bu yüzden ebevey- İşın garıbı rol ıçın tetkikata başlaJYl 

tama a tun. eş uruş var ı. u para Ve 0 ·~ma h k'k" 1 h ,., .... 1 . . . . k il dell 
- Bu kadarı kAfi. daha fazla sayma, . . . k . . b. diğ. ik' . k' z n a ı 1 sarışın ar, aJUA ni ile arası açıldı Bu kavgalı hayattan sı fılmın çevrılmesıne arar ver me 

lhtikıı.r yapmış olursun'. ışıme gıtme ıçın ın un ıncı mev ı kumrallar, hakiki siyah saçlılar görmek · d k 1 k d K d;.,·n· b rol jçiıl 
cı ğ · k" b 1 v b kan delikanlı evinden firar e ere ve evve vu uu ur. en ~ı ın u t * tramvay parasıydı. Kapıdan çıkaca ım ım anını u acagız .. bu fena mı olur? ı .. . . b kemale ermiş olduğunu tahmin eder e • 

TARİFİ zaman karım yolumu kesti: - Bana da fena olmıyacak gibi geli • yaşın1 kasden buyUlterek orduya ıntısa W . . B f·.
1 

k a gt· 
yor. eylemek için müracaatta bulundu. Fa - mez aı ~~ı . ros ı ~ u~panyasın el 

Kayın valide damadına sordu: - Paran var mı? Kadınlardan biri ayağa kalkmıştı. Biz kat askeri makamat onun hilesini önU _ rerek bu fılmın çevrılmesıne biran e'/11 • 
- Damadım, ihtikar nedir; ben bunu Dedi. Var desem olanı alacaktı: de taraf b kt d k. · t tt• d dl k 1 k nd· · e ·mpar9 pek iyi anlayamadım, bana anlatsana! n a a ı: yanım a ı ışare e ı: yerek kendisini ailesine gön er . arar a ınmasını ve e ısın ı ifli 
Damadı anlattı ·. _Yok! -- Yüzüne dikkat et! B d Amerikan hUkfımeU Harbi tor Maksimilyen'in rolünün verilınes 

B k k 1.d ·v· 1ıı b k p Dikkat ettim, gözüme güzel göründü: u ~ıra .at· k k . t• B rica evlemlştir. - a ayınva ı ecıgım; sen mese cı Dedim. Zorla elini ce ime so tu. ara _ Fena değil! Umuınıye ış ıra e arar vermış ı. un - ~ .. ·v• vel<it 
çok konuşuyorsun ?eğil mi, !Aflar~ • çantamı çıkardı; içindeki b~ buçuk ku- Dedim, o güldü: dan istifade eden Melvyn Douglas gönül- . Kumpanyaya muracaat. eyledıgı e o-
~:~:~:l~ü~~a~ı~~tıe~~:· ~~=l~yt ~n;i~ ruşu görmüştü: - Hakikaten fena olmadığına, görün- 1il yazıldı. ımparator ta~zı~da ma.kyaJ. yapm~ş .v 

. k. . b kl d düğü ı?ibi güzel olduğuna emin misin.. Sıhhiye bölüklerinden birine tayin e- nun elblselerı gıbi elbıse gıymJş ıdı. ıenin konuşmanı bir şeyler söylemeni Senı muhte ır senı, unu sa a ın y.. ·· .. k t k t .. fi 1 0 
b ·· t d o -

bekliyoruz. Sen de lAfın kıymetlendiğini ha! urunu a a ortm Ş o an pudra, krem, dildi. Bu sefer de operatör olmak heve - nun u muracaa ın an Jl\emnun 
öğrendin ya! Eskisi kadar konuşmuyor - .. kırm!~ılık tabakaları altında ne olduğu- ine düştü. Orduda ameliyat olacak ya - lıan kumpanya bu rolil ona vermiştir ... 

Dl k beş buçuk kuruşu musadere nu bılıvor musun? 5 y · , tk 4 A ·k d k bil'1tl1' sun, tek ağzından bir iki lAf alabilmek :yere ' _ H f k t ralıların başlarından ayrılmaz oldu. em sana ar, merı a a pe ;; -
için bizi uzun uzun yalvmiıyorsun.. Bu etti. Bi~vımryoarsuan .. b·ı . .. kü k t Harb bitti Fakat 0 hevesini alama - bir rağbete mazhar olmuştur. 

l k d ğil i l 1 k ö . . b. - . ı emezsın, çun a . . . . . . . ,-
o at'a şey e amma m 88 0 ara 8 y- Param olmadığı ıçın tramvaya ıne - kat boyalar vüzünün hakiki dericıini ta - eh! Harbi Umumiden sonra aktör olan Kadınlar kendı.sıne karşı bfiyük bır 
i~~o~~~İe~~r.senin bu hareketine lhti - memiştim. Yaya yürfiyordum, önüm sıra mamilc saklamış .. Hatttı yalnız derisini bir a\·kadaşma ras.geldi. Melvyn de onun laka gösterdiği gibi, o da kadınlardarı * _ yürüyen bir kadın gördüm. Çok kapalı saklamakla da kalmamıştır. Meselfı bur- gibi aktör olmak istedi. Bu defa arzu - fazlaslle hoşlanmaktadır. Fakat uçarılığı 

ONDAN DA KAR bir manto giymişti. Şapkası ensesine ka- nur.ıın çarpıklığı. çenesinin eğriliği, göz sunda muvaffak oldu. yoktur. 
Mahalle kahve.sinde konuşuluyordu: dar eğik olduğu için saçları bile görün - altlarının buruşukluğu bile kaybolmuş - !Jk piyeslerinde muvaffakiyet kazan- Şimdilik tek bir dostu vardır, onuııl• 
- Muhtekirler! asmalı! müyordu. Adımlarımı sıklaştırdım. Ya - tur. Bova1ar, insan gözünü öyle aldatır mapa başladı. Arası çok geçmeden Glo - AsOdc bir hayat sürmektedir. 
Konuşul~nları dinleyenler arasında nından geçerken yüzüne bakacak ol - ki... ria Svanson ile; sonradan Greta Garbo i- H I' dd k. bU Uk k •ar 

bir de ip tüccarı vardı· y·· .. d .. il .. d Çü k" M.. kü. d.. d C lb rt O IYU 8 1 y az&nÇ 
Bf d Ü d ~ · ak d' d;; ... "' durr_ uzu e gor nmuyor u. n u -- um n ur. le daha sonraları da Clau ette o e , 

111
_ 

- ze e g n 05ac ; ıye u.;ıun - .... d b ··ı d K d t 1 t . . ' . t D Hollywooddaki sinema san'atktlrl:ırını:ı dü fp fiatını bir iki misli arttırabiliriz şapkasının onun e ir tu var ı: -· a ın uva e eşyası satanlar. ıhtı- J~an Crawford ve nihayet de rene un- kl _ks k U ti h kkıncl" 
... : ....................................................... :.. - Vay muhtekir vay, dedim, nesi var- kAr, amma :Şöyle çok btiyük mikyasda ih- ne He filmler çevirdi. ~:~~d~a~~e ~~za~etin~~e ıs~:ııs:ık d!Jt· 

--~ sa hepsini sakl~. tikar Y~~sala.:·· .. . . Hepsinde de büyük muvaffakiyetler resi tarafında_n neşrcdUea rakamlar /l~ '* - Nıçın buyuk mıkyasda dıyorsunuz? kazandı. Melvyn Douglas tok sözlü, ağır rllı:ada pek buyük dedl:toduları muclb 0 

it' ~ . • - Bak bilhassa bu mühim.. ihtikar başlı bir san'atk!rdır. Daima düşünceli m~ur. nıJt 
HP.r ne vakıt az ış çıkarsam, büro ıe - küçtik mikyasda olur.sa, kar verine zarar bir tavrı vardır. Ona bu hususiyetinden Bu ~şrl}'1lttan anlaşıldı~ üzere meş ıto 

' I , 

- Şimdi iki şapkayla mı dilenmiye 
başladın? 

-- Ne yapayım bayan; muhtekirler 
her ~eyin fiatını bir misU arttırdılar. 
Ben M bir misli fazla kazanmaJc mec
buriyetinde kaldım. 

fim karşıma dikilir: .. .. ~ .. . ~ rıım kumpanyalarından biri olan ){e 
• . . melhuzdur, çunku pahalı da oha kadın- dolayı cMutefekkır Dougl-as> lukabı ve- Gold Mayer -tıerlnden Louls B Mııyerl11 

- Sen bir tenbelsın az ış çıkarıyor - . . . wyn J" • ııl 
' lar tuvalet eşyasını tedarık edeceklerdir. rilnııştır. bir senelik kazancı 1.296 000 dolarmış. "i" 

sun' Bu yüzden kocalar, babalar masrafa gi - Kendisile rol yapmı.ş olan san'atldrlar 1.620.000 Türk Ura.9ı! ı-
Derdi. Dün gene az iş çıkarmıştım. rerkr .. Hiç bulamazlar yahud da bulsa - onun nezaketinden çok iyi bir şekilde Bu kazançların razlahğı, me.şnıiyetl bll., 

Gene· karşıma dikildi. Fakat bu sefer be- lar da ne yapsalar par~ yetiştiremezlerse bllhst>derler. kında mSıtbuatta bir hayll dedlkodul!lr 1 
ni tenbellikle itham etmedi: o zaman faydalı olur. Demin ne diyor _ * pılmaktadır. trlil' 

• • • .. .. • • • 4 LouiA Mayerln fa:~1a ka1.ancından pek _..t 
_ Elindekı ışlerı yav~ yavaş çıkar - dum. Evet buyuk mıkyasda ıhtıkar ya - Sem aylar zarfında Amerikan sinema- hlm bir kL'lmını hazineye terkeyledlğlnl ıı~· 

mağa niyet ettin ha. diye bağırdı, seni pıhrsa, kadınlar yüzlerine sürecek, krem, cılığmın ileri sürdüğü san'atklirlar için- .sürenler olmu.ş ı.se de neticede münaıca~ 
muhtekir seni! pudra, pembelik ruj, kirpik boyası, da - de en göze çarpan erkek de genç Brian ~ne devam eylemiştir. Halkın hRJ.Sru!lYe~ 

"i ha ne bileyim, adlarını ezberleyemedi - Aherne'dir. muctb olan mesele ş~ur kl: Louls :Mfld-" 
· b. k ı . • doğrudan doğruya sinema 1ş1crllc aHUt• ğım ırço tuva et eşyasından mahrum Amerikan sinema muhıtlerı onun çok ~ııdlt· Blr arkadaşım sordu-. 

- Sen kaç yaşındasın? 

Cevab verdim: 

- Otuz sekiz! 

Arkadaşım hayretle yüzüme baktı: 
-· Otuz sekiz ha, daha evvelki gün o

tuz yedi demiştin. İki günde bir yaş ar
tıyo~un .•• Buna düpedüz ihtikAr, der -
ler. 

kalacaklardır. Bunun neticesi sokakta, parlak bir istikbale malik olduğunu te - bulz1uıunf 
1
ama

51 
ktadırh ~l~ s~·at~~r dla de ttt~tlı 

d b d ·· d~ğüm·· k d 1 Va es nema a ın m ng er l"' 
ş~r:ı a . ura ~ go~ u uz a ın arın. barliz ettirmektedirler. En son çevirmiş eylemek, buralarda nutuklar vermektir. nı 
guzel mı, çirkın mı olduklarmı bakar bak olduğu Juarez filmindeki rolü fevkal! • adam bugün elli beş yaı;ındadır. Hayattı 
m.az anlayıvereceA-iz. Bu fena mı? de beğenilmiştir. etıldıjp vakit seyyar hı.rdavatçıhk ynparıt~,. 

- Fena değil zannederim. Bnan Aherne, bu filmde geçen asnn Bu me.selelerin münakaşası st1n'atkfıl':t-
E · ı f d ~ ·1 bir cereyan uyandırdı~ında.n bahis He /. 11 - mm o un ena egı · nihayetine doğru Meksika tahtına otu - rlkan slner'lıa dlkta.t6r:i M\11 Hays btınıl• 

İçini çekti: ran Avusturya Prensi Maksimilyen'i böyle bu ıstattstiklıırln neşredilmemesl bil!: 
- Yazık, tuvalet eşyası satanlar da temsil etmektedir. kında tefebbüskrde bulunacıığı!lı bildltıtl 

Uıtikir yapmıyorlar kil Avwıturyalı pren.si o kadar büyük bir ir. 



-- . - -- - --------·-~-------------- . 

SON fOSft:) 

Liyeı>a3'Q aslrert ll 
manı Çarlık Rusya.sı 

t.anı.fından 1890 yılla -
:rında inşa edilmete 
J>a.,ıa.nmıştı. Bu Uma -
nın Jnşası için 45 mu -
10n aıtm ruble .sa.rfe
dilmiştl. 

Ventsplls (yahud 
Vfndova) , Llyepaya -
nm 75 kilometre şlma
Unde olup Letonya.nın 

mühim bir Uca.ret H -

Sayfa 1 
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8 Sayfa SON POS!l' A 

aSoıı PMta.. mn zabıta 

ıoj=~.a-ça~ ~. Garb cephesinde dün de şiddetli 
piyade muharebeleri oldu .. • Ank ra Radyosu 

OLU- - DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 18? Kes. 120 Kw. (Ba~tarafı 1 inci sayf<U1.0.) lerlnln şiddetli ateşi altında yürümek ,__ 
lV'iitearrız tayyarelerden ikisi düşü - burtyeUnde kalmı§la.rdır. TA.Q. lll,74 m. 1!:195 Kes. 20 Kw. 

T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. IO Kw. rülmüştilr. Par.is 17 (A.A.) - 17 Teşrinievve1' 
Ökleden sonra Orkney ve cenubu şar- b:ıh .~ebli.ği.: . . 

ki İngıltcrc sahilleri üzerinde ~apılan i- Dun, ıkındı vakti, Alınanlar, ~;1°' 
ÇARŞAMBA 18/1011939 km1.:1 akına altı ve dört tayyareden mü - şarkındaki mıntnkada, takriben 30 kl ;:f 

ı2,30 : Program. ve memlP.ket saat ayarı, kk b "k" 't·ı . ti k tm•şt• metrelik bir "ephe üzerinde ktnn/ re e ı ı ı o :ış ra e ı ır. . - • .. _ 
12,35: Ajnns ve meteoroloji haberleri, 12.50: t il' h bat 1 n at şine ma bır topçu atcşile beraber taarruza ge 
Türk müziği !Pl.) , 13,30/ 14: Müzik (Küçük nk~ Irz avat gil~rya arı~: e 1 i ta mişlcrdir Hafif gÖ7JCÜ kuvvetlerirtlit. ruz a an ve n ız avcı wıyyare er • · . • 

N ll\led~n: ll:bticc Hatib 

Gomar iş baş nda 
orkestr~ - Şef: Necib Aşkın) , ı - Suppe: Tafınclan takib edilen Alman tayyarele- vazifeleri icabı muntazam surette gerı 

Saat tam üçte Gomar kendi blrahaneslnln -Oomar avukat.ıı döndü: . Hafif süvari alayı komik operasının uvertü- . h" b' ff ki t ld t d u lemi""l"'rdir Ateşimiz d"""""am .mua)'feıt 
· 1 rı, . ıç ır muva a ye e e e me en - ~ - · ~.... .:....c kapısından !çe.rl girdi. Burly kenardaki ma- - Siz de dedi §\mdi zanette'Jerln evine gl. rü, 2 - Franz Le ııır: Çocuk Pren3 operetin- kl la d olan hat ilzerinde durdumnuştur.Fraıw-

wardan birinde oturmuş, onu bekliyordu. dersiniz. Hem se.nç matmazele eni.§teslııin den pot.puri, 3 - C:hopin: Noktürno, No. 2, za B ı:ı~.ş ~ ı~ . ı· k d t re kurnımdanlığ. Polonya ordusuna doJaj!V 
Bu muhitte bulunmaktan ne kadar sıkıldı~ ne zaman Parise ilecetinl sorarsınız, hem • - lttorlo Olufüuıl : Yalnız ana lSere -

1 
d u 1dın~~. 0• ~n; .. 1ş}~ü e e~ ayya t1 - sile müzaher~tte bulunmak maksadil' 

çehTe.sinden okunuyordu. Şuphesl.z :ıcı ParlB de mümkün olur a u meltln bej araba hak- nad), 18: Pror.am, 18,05: Mellilekct saat a- ber ~ taehı .bısı dilşurudü ş vet u suclre c Alman arazisinde taarruzl vazh•et a}JnJf ,_ •- ıo 1 i . u.(!un rı e en şman ayyar e - . -~ barosunun yıldızları böyle yerleri çok nadl- ~nda malOmat ed nm~te çabalarsınız. yarı, ajana ve me...,.,ro Jl haber er, 18,211. . . 
4 

b r hn şt bulunan F ansız fırkalarını Aımanl~--: 
ren ziyaret ederler. Kapının onünde yüzleri Avukat: Türk müziği, Çalanlar: Fahire Fersan. Rcftk rının sayısı e . a ığ 0 u ur._ yeniden t: arruza geçmeleri fufunalile, 11 
güne.,ten ibakırlaşm.ış iki ınsa:ı rom 1ç1yor- - Peki, dedi . .Fo k t .. c .. ıe ne vermiş oldu- ı .Ferc;an, Cevdet Çağla., Veclhe, 1 - Okuyan: Alman dafi toplan faalıyette gün evvel başka mevzilere nakle~k 
lıırdı. Bütün mnsa.lardn Parlsll burjuvaların fu bu sözden pişm n old ıı, bir t.a..'"8.ftan da 83.di Ho.şoo.s, 1 - Rast peşrevi, 2 - Arif_ Bey - Londra 17 (Husust) - Amsterdam - kar:mnı vermişti. İcab eden harekAtaıl 
gece tesadüf etmekten çeklndiklen Upler o- bu bahane ne Eve . gorece~lnden dolayı se- ı RMt şartı: (Fitneler gizlemiş), S - Şü.kıii - dan verilen bir habere göre bt.ıgün Al - heyeti umumiyesi 3 Teşrinievvel.den bert 
turuyordu. Gomar birahaneyi kısa bacakla- vinmekte idi. Faka onunla bu kötü şeyler Arif .Bey - Rast tı rk.ı: (N1hansın dideden), mnnyada Eros nehri üzerinde bulunan ilcrr.al edilmiş bulunuyordu. 
rıııdan bcklenllmiyen bir sürııtle geçti. Yüzü hakkında konu.şm k mecb..ıriyetinde knlacıı.- Rast Şarkı: (Uyusam göğsüne koyt:ım>, 4 - Emden müstahkem mevk4Jnin hava da- . _. 
bı.iyük blr memnuniyet ifade ediyordu. İki e.. tını dii§ünınek tt onun hoşuna gitm!yordu. ı 5 - Refik Fersan - Ma.hur şa.r!n: ııDün yine fi topları, sürekli bir faaliyet göster - Alman teblıgı _ 
llnl -birden avukata uzatarak: Söztinde dumuı.k iç n. is+ mlye istemlye yola günümüz), 6 - Kemal Emin -Mahur şarl:ı: mişlerdir. Bertin 17 (A.A.) - Ordu başkulnan 

- S:ı.fıı celdlnlz, dedi. Bizi burada gördü- dütüldü. Cİkl gözlhn sensiz), 7 - Mahur saz semaisi, ı.:u faaliy~tin sebebi anlaşılmaım.ı.,tır. danlı.l{ı tebliğ ediyor: ~ ~ _ 
ğüm için ne bahtiyarım. ~u tezg~h ba.fındn Gomara gelince 0 90k uzun parde.süsii.nü :l - Okuyan: Safiye Tokay, 1 - Cevdet Çağ- Herhalde Ingiliz tayyareleri bugQn Al- Frans~z kıt'aları .istihkamlarıınız on,~!-
içkl içen çocuklara dikkat ettiniz mi? Çok fırçaladı. Melon ıupkumı başına geçirdi. la - Keman taksLnl, 2 - Blmen Şen - Beste- m an topraklan üzerinde uçuş yapmamış de s!mdıye !:adar ışgal etmekte o,.Id~ 
iyi insanlardır. Yalnız alkolü biraz fazla se- Sa.P.'113.l"l eldlvenlcrlnl ellutn.e taktı .Bnmbo nigA.r şarkı: (Her zaman ;;erde havayı zülfü hrdır. rı Alınan arazisinin bfiyük bir .ıosıı-:. 
verler. Kusurları odur, iki.si de gemlcldt;ler. atacından bastonunu da koluna ·aldıktan candan e~r~, 3 - İ.shak Varan - Bestenlglr Alman bataryalarının, Holanda hu - t~hUve etmişler, .hududa ve hududun 1F 
Gaga burunlusu bir Polonyalıdır. I.mı.l sonra iki remiclye kendisini taklb etmelerini r....rkı: (Gönül sana ooktan bende), 4 - Udi dudları üzerinde devriye uçuşu yapan rısine kadnr çekılmlşlerdfr. c 
Mickcydlr. öteki Fraru;ızdır, Arkadaşları ona ip.ret etti. Çıkarken de ~arsonıı. kendisi yok Mehmed - H~m farkı : ,.<Açmam açama~ Holanda tayyarelerine karşı at~ açmış . İngiliz deriz ~vvetlerine, aun def .. 
•Beb.;• derler ve düşmanları da ona cDeve• iken, kendlsine gcUr~cek haberleri bir 'Yere sö_yliyemem. çunkü derlndwl, 3 - Okuyan. olmaları muhtemeldir. nıden muvaffakıyetU taarruzlar yapı!Jy 
lakabını ta~ardır. Görüyorsunuz ya biraz not etmem.nı tembih etme~! unutmadı. Mustafa Çağlar, 1 - Udi .\hmed - Karcığar Dü {j .. 1 Al t l . ~:,hr. Futh Df Forth'da bulu an iki . ..t 
kamburu varı. Bunların ildsl de dünyayı _ şarla : (Beni blgr..nc mi sandınl, 2 - Leon ' ru en man ayyare en gıliz harb gt>mlsine a~ .. bomb:ılar ısa~ 

· Onları dokt.orun oturdu~u otelin önune üı· ··• il ki f diri . 6~ 'iP dolaşmışlardır Bllmedlkleri yer yoktur. Ha- Hancıyan - Karcığar t ku . CB menı sa a Londra 17 CA.A.) - Rbyter ajansı bll - etmic:tır. Ha\:a dafi toplarının kuv"e 
· - göttırdü ve birini bir kö ye dlğerlnl öteki • b ı:. - esi d ) 3 Halk tür . ·' · 

1 
ınlO nolulu ne Singapur arasındaki bütün kotu k'· -be.,.. dikti. 8 ' Bel d k neşe u vmrun ner .ı e • - - yor. ateşıne ve dlişman avcı tayyare er 

meyhanelerin müdavimidirler. Grev olduğu, oşeye no ...,.. 
6 

• onra gra 80 a- küsü: (Sabahtan laılktıml, 4 - Halk tilrkü- Dün :Firth of Forth füıerlndek' hava hü - faaliyetine rağmen muvaffakiyet elde .r 
• h d d ı .... ız kald klar p ıs ,,. fında yeni tııttu. u a;partımana gitmeden ü· (Demireller demir döver) . 19,25: Konu.oma eumu e.masında İngiliz tayyareleri ta.rafın- idil '..+: II d fi t ı dil ~ 5a u a ......., 1 ı uman ar e Ilı;- evvel bir otobtıM btn rek doktor Marraud- 4 · •• . ı ımç .. r . ava a op arımız n, . ....t 
rarlıı.r. Namuslu çocuklardır. Kendllerlne ald I (d~ politika. hMlselerl), 19,40: Türk mü:r:lği dan d~rillen Alman ta.yy:ı.relerlnln, res - , tn...tı:z olmak üzere 5 dllşma ta"""'artı'" 
olmıyan maln el sürmezler. Bir ikl kere ko- nun kllnliHne glt.U. Burnııı :Monpamasa ya- (Fo.sü he~tn, 20.20 : Temsll, 20 .• 50 Konuşma men blldlrdldi#t füıere dörtten fazla olmruıı du.;"'ş..uürmu··slerd1·r. Alman denl!:,ltı J.::w• " 

kın olan ilç katlı önti bahçeli ciddi bir bina k t 21 ıo Müz.!lc (Ri .... "'- 1 
dese girmişlerse de bu yalnız bir iki cinayet- idl. Bahçenin demir parmaklığını açarak 1_ (Haftalık po.,ta u usuı • .' . · - ihtımıa.li kuvvıetıtdtr. risi büyük Royal Oak ve Repulse zırh t' 
te medhaldar oluşlarından Jlerl gelml§Ur. çeri giren hıraı% kapıcıya bu binanın bir yasetlcUmhur bandosu - Şef. Iruan Kü~cer>, Gayrl remnt bazı mehanı, bu hava hftcn - larının Scapa Plow körfezinde torpilleıt"' 

İleride bir masa başında oturup islcambll başka kapl3ı olup olmadıfını sormajta karar ı - J4. Alt: Muhacir marşı, 2 - Saffet. Bale muna tftiru.k eden on lk1 llA on dört tayya- di~fnj bildirmektedir. Şimal ve }3alt11' 
oynnmaktıı olan bir kadınla 1k1 erkeil gös- vermişti. Ant.reye ıötıh~n merdivenleri çıktı. Zeybek, 3 - Victor Radeglla: Rapsodi Or - reden ~di ~nin d~Qr1lldUl!ünft sövl.,. - d~nlzler.inde. ticari harb, son hafta _,
tererek: Kendtsinl koridorda bu1du. Hemen sa~da. yantal, 4 - L. Ma.J"l'ur: SakBofon Alto için m"'ktedir. Miltea.ddld dü~n tayyareleri - fında muvaffaldyetle devam etmiştir. t~ 

- Bunlar da birbirlerinden aynlmıyan üç .ka.pıcının kuHlbe:ıl bulunuyordu. Bunun da konser Solo.su, 6 - Ma.1Senet: Sc'!nes Alaa- nln sukutuna ~ o11tnlann lfadelerlM r.ö- giliz kaynal-larından gelen haberlere r 
arkadaştır, dedi. D~lzlnln ismi Geo, altın ufak bir nanc&re.st n.rdL Kapıcı kulübesin. trtenne.oı: a) 'Dlmanche Matln, b) Au Cabaret, re, dllşürlllf"n tayyarelerin nyı.'iı yediden re !>lldece 13 Teşrinievvelden 15 

Teşttııi
dlşll.slnln l.Bmi Jikodur Ka.dm oeo ııe yaşa- ..,. c> So s lee Tilleul.tı, d) Dimanche Bolr, 22: 'fazladır. Fakat hA<füelerin sıhhatini JrontTOl e' 'vf'Je kad f da Jııt' 
maktadır ü~u blrllk~ çalışırlar En fazla den sonra bir kapı daha vardı. Bu kapıdan Memleket .saa.t a~arı, ajans haberleri, ziraat, etmek müşkül olduğundan, !"MiT\! mehnfll, 

1
.,

0 
d .• dar ged~n zamanlı tzarl ın tır' 8d 

· · he~zoni bir merdlY ne çitılıyordu . 1

' d bo 1 't b _, enızın e ve ı vapur a ırı mış · 
tramvaylarda ve otobüslerde iş yaparlar. esham - tahvillt, kam:Liyo - nuku r3Ul .ıicabınde. h:ı.klkt :rnfktarı yeırt bir re.ını e - gemiler cem'' 

54 996 
t d Araıarı!Y 

Onların yanında oturan adam bir 1.§çidlr. - Burası servu :merdiveni olarak ve her (flat), 22,20: Be.ı:'best saat, 22,30 Müzik (caz- Hğle te&rih etmek ür.ere. ştmd.lllk :nıahdud da F ' 8;11 b.li . kon ur. -isi r 
halde bazan doktorlar bu merdlvenl .kulla- 30 y ki e tifa tml tl · r:ansanın en yü .sarnıç ge ... Bütün ideali Camerayı bir gün yenmekUr. band - Pl.), 23,25/ 23, arın program v bir rakam vermekle 1k e ş r. lan Emile Nu$?Uet de bulunmaktadır. 

Bunun için ae boks öğrenmek ister. Boks nıyorlar. kapanış. Bir fn.rriJi:z ve Fransli A k A • 

şampiyonu olmak onun hfilyasıdır. Fakat Dedi. Sonra yeniden g-orl dönerek merdi- ............................................................ _ X& • _ _ s erı va:llyet 
manıeser bugüne kadar henOz bir tere bile venlerc baktı. Blr iki merdivenden de kapı- B hUkO le • • tayyaresı dfişurfildu P.aırts 17 <A.A.' _ on -"il..::lz gündeJl~ 
.eline boks eldiveni giymek fırsatını bulma- cıya görünmeden inip çıkmak lmklnsızdı. oşanma m rını Berlin 17 (A.A.) - Ma.yenoe lle Frankfort Fransı2 kuma.ndan~ı, AlınP.n ıa.e.rruzU'llJ" 
ı ııııtır. Boks hususunda değil, fakat boy hu- - Şimdi kapıcıdan anlarınl. d ..,,, . • • ın.rasmda. tayyare da.fil bat.aryalar, bir İn - kırmak lçln her türlü tertibatı almış buluO ti 
susunda İtaly .. lı devle karşılaşablllr. Kuv- Diye düşünen hır.1ız kapıcı kuli\beslnc gl- egıştıren proje glllz bombardıman tayyareırlni düşünntlşler- yordu. Fransız kuvvetleri tedatllt vazlytıt 
vetile meşhur bir lruJıındır. Şuradaki uyult.. derele vurdu. Kapıcı 'hem•n ufak pencereyi dir. Tayyarenin mftTettebatmdan üçü esir e- idiler ~ Alınan taarruzu ne .sevkUJceyş! ?>-'" 
lnyan ihtiyara gellnce o da ömrünün dörtte açtı ve onun sualine: (Başta rafı 1 inci sayfada) ddhntş, biri telef olmşutur. kınından, ı.e de tabiye 00.,kınından ıstı~ 
fiçünü ya hapishanede, hldenıatı şakkada _ Öğleden ~nra huta muayenesi yoktur kdir. Projede medeni kanunumuzun 132 Alme.n tayyare datu bataryaları. dün de edememiştir. 
geçlrmL~ olan bir insandır. Ona baba Rlri diye cevab verdi. nci maddesinin tadili ve 134 üncü mad - Gemrshıeim yakınfndıe Franmzla.rın bir Lrtlt- Dün earreıın şarkında., 110 kilometre!~ t# 
derler. SöylenlldJllne göre Donot çete.sinde Bunun <bö}'le olduiunn pek fyl bllen 00- desine bir ilAve yapılması teklif olunmak •f tıa.yyı&.r6Sint dütürm~ir. Mllrette - cephe fifıerinde Y&!>ık\n Alman t;as.ti~ 
çalışmış, kendisi bu hususta hlçblr §ey an- mar müteııa.;nir ve miikedder bir çehre ta- · ba.trndan blrlsl ~f olmUf, mecruh olan iki- Moaelle.'in tarlondald laan'nzun AtiJ>e ~ 
latmaz. landı. Çall.ftı.11 lçln ölJ,elerd.a evvel gele- tadır. .si de esir edllmı.tttr. U#mnuş ve Fransız munTeınet .hattı ön ... 

Yeni gelen bir müşteriyi ae1Amlıyan hırsız: medltinl söyledi. Sonra bütün hastalar gibi Proje birçok memleketlerdeki mevzu- Almanlara göre kırılmıştır. Şura.sını kaydetmek lbundll' _, 
- Eh ne var? ... Ne yot .Bertrand diye sor- ha.stalılmdan undWııl tıedavl eden doktor- at tetkik edildikten ve içt~t .bünyemi- Berlin :\.7 (A.A.) _ 17 İlkteşrinde, Al· bütün ıbu hareklt Alman araEl.atnde, )1$~ 

du. !ardan para.aını aldıkian "Jnu blr tilrıtı ted~ ze en uygun olan esaslar uzermde du - man tayyareleri Scapalfiow'a kadar bir battı boyunca ce~ya.n etımştir. Ma,JlnO ~ 
Bu bir işçiye benziyordu. Kısa boylu, orta Ti edemeınlf olaıı nrletanla.rdan şlklyet et- rulduktan sonra hazırlanmıştır. uçu~ yapmışlardır. Koyda bulunan İn - tı. bu .ınuharebelerln cereyan ett.lli mırı-~ 

y~Iı. kara bıyıklı bir insandı. Ellerindeki t1. Sonra :ly1llltnden ba~ttiklori bu hasta- . . k d ~. . bi ...tr h rb 11 1 uvaffakiyetll bir dan 3'lrmt kilometTe meeatededlr. ~, 
ç:ıtınklar, yarıklar gayet güç bir iş yaptığını neye nasıl inanarak celdtilnl anlattı. Bu ProJenın ortaya ov u6 .. yenı r e - f>4 a a li(~ ~ n~ mb il in bü- mukaveıoot hattı, tank, defi slllhlarlle 41' ti' 
gösteriyordu. sasa göre karı koca müşterek hayatlanna t~:ırruz yapı ış r.bombar lgemisabeert etmi ludur. &lnuı.nl:'lırm zırhlı -•t kull ·--·k ~ıcı da dlğc', bfitttn kapıcılar gibi, kapı- k e orla çapta a ar e ş y-.ı ann-:.ı • 

Be"4rand selô.m yerine ;ıarmaklannı kas- mu bekledııM miie eaenln ,.öhretinden lftl- nihayet vermek arzuır.ında ittifak ettik- yu bvflh b" ff h b rhlısı hasara tememelerl de belki bu aebebden Uerl •-
k ti .. tü d"' Sa ki b d 66~ ._ ve .a.<:sa ır sa ı ar. zı 

<? ne go r u. nra ınse r uyur. eme- har duyuyordu. Hutanenla roethedllmesin- leri takdirde salAlılyetli mahkemede doğ ,,. t ml,fttr. 
den masaya oturdu Uı:;rarnı~ ır. f -lef 

E a b b·1 kı 1 den hoşlanıyordu. Bunun için hır ıza bir baş rudan doğruya boşanmalarına karar ve- Bu taarruz neticesinde bir hava harbi Ma1"ino hattına yerl~•en ngı"liı.ı 
- ana r rnı111ı şarap ı.mıar a •--tu te,tekt:fi ttl Goma ka g'.ıl ı im' Y -*6 

dedi. ' __..... e r · r pıcıyı - rilme.sini istiyeceklerdir. Mahkeme bu de. o!~uş ve bombardı.man taY!.Rre er ız Pnris 17 (A.AJ _ Exoellllor gaze~e r.:.. 
düren ·bir iki b1dye anlattıktan &:>nra: b d ta ... ...,aresınl düşurmllşler ~ 

Ve bu -şarabı son damla.sına kadar içlp bl- gibi hallerde boşanmak için medent ka- ~r uşman J J - İngllf.z kıbaatı Majino hattının bir kJdl=.,~ 
- Bu katll Tak a u ~nltl çok bozmadı mı? dır ~ . tırlnccye kndnr da ağzını açmadı. Şarap bl- numm aradı;;ı muayyen sebebleri araş- ~· idd ti' üd f t . mevıcı alınış bulunmaktadır. Eğer Alııl ~, 

·· 1 k t . diye sordu. 0 .uuşmanın ş e ı m a aa a eşıne .__ 
tlnce .şoy e onuş u. tırrnadan kararını verebllecektir. v ta 1 . i bi . .. t a l· bu mmtakaya taaıTuz edecek olurlantı ,,ıt 

__ Aramızda konııştuğumuz gibi bankaya - Kalli vat'a.sı mı? ... Ha!. .. Evet an1a- . _ . ragm~n yyare .enm .z. ;ı mu~ esn ~ şıla.rındo. İnglllz ordusunun so.ooo Jd§il11' " 
gittim. Kııpıcıyn Mösyö zannette'le görüş- dlln. Şu intihar h:uU.!e.slnl murad ediyorsa- An~ak ~~h~emenın boy~e bır ~a~ara mak uzere kAmılen üsle~~: donmüştur. kuvvetini, modern sU~hlan kulla.nmaıt .~ 
mek l.stedl~l .söyledim. Tabll bana patr0- nuz. .Bu nl.çln mues.seaenln 1şlnl bozsun, varabılmesı ıçın boşanmak ıstfyen ıkı ta- Fransı:z teblıgı ırerunLt, olan, e.vnl za.mnnda dı\§manın oP"-,. 
nunun Pn.riste olınadıiını söyledi. O zamnn: böyle ~yler, en iyi insanlar arasında de ge- rafın 25 yaşını doldurmuş olmaları aşrtı Par.Ls 17 (A.A.) - 17 İlktefrln ak.fam teb. ıne htç k1m l!1lin ve hlç bir makl~nifl ~ 
•Vnh. vah dedim. Ben de onun otomoblllnl per ... Ne çlbr. konmuştur. liğt: Qemiyeoe~i bir ateş ve ölüm tufanı yal ı1f1 
görmeı- L 'lyordum. Kendı otomoblllnl bıra- (Arkası var) . . . • • • OCphenln lıeyet1. umum!J'e.'linde mevzJt ha- cak halde bJluno.n Maj1no hattının bÖ-"" 
tıp üstüne birkaç para da vererek yeni bir ------·------·--···········-····-- İkı taraftan bın veya her ıkısı 25 ya- reketler olmaktadır. Bazı noktalarda şlddet.ıi karışık mekanizmalarını çok iyi bilen frılJ .... 
otomobil satın almak istiyormuş. Biz de btr .., şını doldurmamış iseler ebeveynlerin mu pivade muharebelerine rağm.en cephenin he- efradını .bulacaktır. "'~ 
Iiat söyll~ebllmek için kendi otomoblllntn s o D pos ta vafa'katleri alınmak suretile boşanma ka yeti umumiye<dnde bu sabahtan beri bir de- Bu 30,000 İngillzlere Parisre ~,.., 
ne h1lde oldul!unu görmek istJvoruz. Acaba rarı verilebilecektir. ~..şl.klik alın~. mll&ademe e.tmek mecburt~ti.nde ~ 
otomob

1
ll hangi garajdadır blllyor musu- B~ tadilatta, hattA hakime dahi söy _ Atkı.ntık dıen!zinde bir Alman ticaret vn - kiitlelerln pişta.TJarı munrlle bakılrnA fi 

nuz?ıt Yevmi, SJya&i, H~ v dl '> ve Halk gazetesi . b 1 b ·ı ği puru devrlyeın.lz tarafından yakala.n~tır. Çok zaman geçmeden Fı-anaaya 32 tngUI' 
Kapıcı bunda şüphelenecek bir şey bulma- _ ,,,, _ lenmıyecek bazı sebebler u una ı ece A!manlann zayiatı ıaw gelmiş bulunacaktır. 

dı . Bana garajın adre.slnı verdi. Bu garaj Yerebatan, Çıı.talçe~me sokak, 25 müFıhamsı hakim olmuştur. F d "k' f h' _ ..ı:ı1·...J t N B U L _ _._ 17 (A A ) Almft·n taarruzu Fran ransa a ı ı ıını ter ıs eu• Y~ banke. in npartımanının ik! adını ötesinde S T A p.,.."' · - ... · - I'~ 
küçücük bir §tY'. Hemen ornyıı gittim, o- ( uı· us ) un makalesı• stz flit mü<lafıaa hatl1Lr1 ön11nıe gelince yerinde Pa.rls 17 (A.AJ - Daladye, cephe ,,-..,.. 

Gazetemizde çıkan yazı ve ı-. .. ıa .... ır ha t da'-- lüzuml 1n k'---• rt t'·. rndakl lş"lle.re bej arabayı sordum. Onlar da .'911.ymıya .,_ m"'l. · J8 ına ııa. u o-n m~e et'' 
iki gündur arabavı görmedilı'Jerlni sövledJJer resimler ·n bütün hakları Alman plyadeterl, bütün uhnlerine rağ cen "Ye 1ırtkA.nm müsaade..'!i nlSbetinde ~, 
Fakat bunun fevkalAde blr ııey olmadı!tını da mahfuz vC" gazetemize aiddir. (B~t!!raft 1 inci savfC'da) men. fev'k:al&de mkı 'l•'ra.Mlıo; ate~ karşı.cıında lefttfn· 1ktl8Qdt hayatına ıs~ etmek ~ 
llbe etUler. Güzel havalarda ek.sertya oto- - ····- hüki.imlerden tevakki etmeği esas tutan mi1teha.rrlk hakllrt çelik duV"J.n aşabllmek sııdlle, 20 ~~vvelden 1tı.ba.ren, 1909 'ffl 
moblller evlerin önünde bırakılırmış. O omo- ABQN E FIATLARI siyasPtine Sovyet talebleri uygun olma- thnkH tnlrrMlk.mm re.re ya.p~uya m~bur fın\l dahil yedek sübayiuia erlerl, ~oıı" 
bll sahlblerl onları .garaja kad:ır .getirmek- rnak olmUl!lardır. YapabU.eoekl.erl yegAne şey ora- kıamT vıeır:mLfttr. 1909 sı:rntmın tertrlaf "11 f" 
t.cn üşenlr1ermiş. · .k. k d 1 t lara gOmlll~ mtkte.fllerln atettne mulcabele yet 'bulduktan 801'UU, 1910 sınıfına dıa· .iM 

1 1 6 3 1 Bu sebebler 1 ı . o~u ev e ara 11
- ~tmek O?Jett koendl otomatJk sUA.hlarını yer - dek sübaylarla. erler, tıem. tıerhte edl1eo"-

Burly'nln canı sıkılmıştı: Sene Ay Ay Ay da hemen hemen ınkılabları.rmzla ya~ıd ktl 
- Hepsi bu mu? .. dedi, gene fazla bir şey Kr. Kr. Kr. Kr. olan ve hiç ştiphesiz devam etmekte bu- leş~:me r. lerdtr. ,_L'Cf 

öğrenemedik. 700 4'W ıou Junan dostluk ve itimad rabıtalarına, ye- Duımnm yalnn do~dan doğruya P'rıın - Hitler hanştan llmidini keJIP""" 
Gomar: TÜRKİYE ~~~~ 1220 710 :l?O ni v:ıziyetln tehlike ve ihti!At ihtimalle- sız piyıı.d~ln!n eto.'1neb ~1• ~ zamanda taarruz emrini vermit 
- Evet dedi, fazla bir şey oğrenmedlk, fa- YUNANİSTAN · .. ı -,t)l ,,

00 
rilP mütenasib bir km.""Vet ve şümul ve- topçunun aa ştdtıetU ara n. ş ne manız . • ~ 

!tat IH! de ol.sn. bir ı)eY öğrendik. o da iki g{in- ECNEBİ l4vU t!OO o rllmC'sine mani olmuştur. Bununla bere- kalmıştır. Bu l)fl'!'ll!t altında me-zkt\r harekl\ta Kopenhag lT (A.A.) - Röyt«: ,.....,, dür gördüğüm ara.banın Zanette'lerin araba- her, grup tebliğinde de tasrih edildiği ü- tşttrak etmiş olan düşman fırkala.n oldukea n!a::ı ı:n:t!:r :-ı:e:~ .. ~ 
sı olmak ihtimalinin kuvveuı bulunuşudur. Abone bedeli .p~indir. Adres 7ıere: cSovyetlerle olan münasebetleri - atır za.yl.ntıa. umm18 o1acs.klardır. Huauslle r.ıt Jıehiınde ta-.aaınıtımd&n 1lmld1n1 ~1,1 
Şlmdl onların evinin üst katına. taşın- değiştirmek 25 .kuruştur. miz eskisi J?ibi dostane esaslarla berde- k1 .adnn ndım ölçOlmüş •he.18 ateş ~her buna binaen büyük w.arnrı hakttDd~ 
cıığun z man bu otomoblll kimin Jcullandığ1.- - ·· .. - vam,. bulunmaktadır. çaptan l"ro.n.'!17. topçwunun "" a~ m.!tralyöz emirlerini erın1't1r. ~ 
nı Sğl'eneceğim. Ha size söyl"meğl unuttum Gelen evro.k erı verilme%. Ancak 'kendi milli emniyetini, ve bu - Muhabirin H1tlerin dün denis ye :ı 
Ben a"'artımanı kiraladım. Fena bir ev de- l l emnivet saha..cıma taallUk eden kara ve raf mdan takdir edilmekte old~ ~a ku_., _ _. .,....__., .. uzun :.J.. gö-"- 'r' 

v lanlardan me.ru iyet alınmaz. · ı · · tt lh d b t bli"' ·• .... w.ou .,,....uoaue ·ı.nc ,...,_.... ğll İçlnJe ralınt edeblleceğlmi zannediyo. deniz bölgeleriııin sulh ve masunıyet nt eminiz. Varı.ye tasr d e edn hu e tü51
1
nü. ~ını HA.ve ediyor. 

Cevab için nıektublara 10 kuruşluk müdafaa eden, bütlin münasebet ve ta - zikrettl""miz esaslar l§til a er r --------ru~ g• h i 
Gomn.r bugfıı~ çok enerjik \'C çok hıımar.:ı t.- Pul ilavesı lazımdır. a'hhiidlerini .anoak bu gaJyeye hasreden tc(slrleri önliyecek bir vuzu ve sam - Hudud ve sahiller 

tı , tczglih ba.şı yapJ.!1 iki geınlclyl ynnına ça- ,.................................. ............... Tü,.ldyenfn dnvasile, hiçbir emniyet, miyet ifadesinde olım.asını memnuniyet- .. 
ı rnrak · { Posta kutusu . 741 İ tan bul ~ 1 sulh Vf' masunivet davası menfaatleri a- le karşılaınıyacak olan yoktur. Yalnız umum müdürlüğd ~ 

Elli.şer frank kazanmak lste.r misiniz? ::. Telgraf: Son Pos ta .=. rasır. rla ' bir tezad Vl' tenakuz mevcud ol- Türl:tyenln hayat! bir ehemmiyeti haiz ıd 
8 5,.~ 

Diye sordu. • Telefon : l 0203 _ mıyecağına şüphe yoktur. olan müstesna mevkfi değil, bugünkU Ankara 17 (Husus1> - Hudı tt~rı 1' 
- N ıl bir gorerek ;,, ............................................ • ,r Tüı·k politikasının bu değişmez ka - buhranın nazik hususiyeti dahi vüzuh ve umum müdür mua~ ~A.~ 
_ ~~Y ~~Y~tomoblll gözctıl)' <'rı>I~ ~ = ., J rakt<>ri, bilhassa Sovyet dostlarımız ta - sarl'Jmlyet istemektedir. m11d11rlilğe tertıan e .m • 

' 



' 
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Mektebler arası spor 
_____ , 18 ncı asırda lstanbula gele.ı ııo.u D/111 mUsabakaları başlıyor 

BİNIİRDİIEK 
BAT AK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem B2ron Wratislaw'ın h!lltfrll] ""ı I ', 76 İstanbul mektebleri ar.asındaki spor 
:ı ~ hareketlerini idare ve tanzim edecek o-

Kara'l'Urkkçeu!e lçee+ırden:esilrena oumem lıın beden terbiyesi hocaları, dün istan -

Son Dnnler :~ t=i! :~=:~r.riyascti altında Aynah saray 
Mekteb1er arasında yapılacak aile -

y t . f tb l 1 " b ka - Sultan Osman tadar :>Imasın ••• 
le g alnız. ileride anı --------- ızm, u o , vo eybol ve atı§ musa a - _ Bani olmaz da değlldJr ... 
eıİı onde.rllen d0rt bl ataca~ım veçhi- ! A~anın tarifi iarı için tertib edilen komitelere seçi - - Bu gidi§i zaten kan paklar. 
ınan~;a altınını alab~,~~ ~fu:i. dükadan yüz nrl.zenin Yazılma::h: ~aşa~ k ~nulacak . len hocalar şunlardır: - Dün Karagümrükte 1dim. O aemtın zor_ 

a Yetişen b ~~ ru kJ tam za ha re r r ocasına 1 Ati t' İbrah · H kk z· F baları kahvede cSultan Murad.la bayram er-
n•lldan --blı.ti u Para, bu "Diriler me - va eyledik. Bu ı., olup bittikten sonra, e ızm - un a ı, ıya, er- te.si davamız olsa gereb dlye ltonuıuyorlard.ı. 
Olarak çıtnı n obnakla Oe!'aber za - ikli.~dı ağaya gönderolk ve kendtmizt evvela had, Nuri 
Bu :Paraıun :ı~a bir hayu · Ytırd~ ~:~ Cenabıhakka, sonra da ona <yanı aA'aya) e- Futbol - Hamdi Cevad İhsan - Yalnız onların değil, beplmlzln davası 
:: ~lr zarnan:ae y:~ı~n~llı, en bunaldığJJrn:~;:ıı:!~nd~;;u kbUd~rdik. Voleybol - Seli~ Sabih, Sabr~ Ra - va~ s:=!u:~~ kan isteriz biz ... 

llft.hı b1r ... ""'1 ulunınası muhak •- en, ç ç e ayır.ma atla - b İstanbul, için lçin Sultan Murad aleyhine 
tünden b114ka Yardımın t-eceııı ve .. yan nğn, .uıtanbui Y'Qlunu ';utmuş ve burnya gı . 
ll'lUknddeao ı l>lr şey değll<ıL ÇünkütezaKthu - ı rnuv:ısa1at edince •Vex.a.ret :tonnğı.. na gide- Kız mekteb1eri komiteleri: kaynamakta 1dl Ramazana bir ay kalmLŞtı. 
ac.ız n ded.lğl c tabı rek Ib hlm cSult.an Mura.dla bayram ertesi davamız 

gas~rdtti Y gibi 11beşerı ;ardım ra paşa tarafından kabul olun - Atış - Şehime, Hidayet, İffet. Tara sözü, bir 1htll'1l beyannamesi gibiydi. 
der.11 erde, llllü ya d ın :rnu~tu. AtJ t• H d Şad. Med 0 h r ım tecelli e _ A" . e ızm - an an, ıye, 1 a. Halkı, iki ay sonra patlıyacak korkunuç bir 

l lendiyi toprak temizler artık .. ,, derlerdi. B.a
ldkatte, .5ervetin1 Küçükefendl kendisi de 
bilmezdi. Bunu bilen bir Allah blr de kAbyuı 
Abdi Molla idi. 

Abdi Molla, Küçükefendinin yanına kırk 
yamalı mint.an, 1'ırk yamnlı cübbe lle glr. 
mi§tl. Ylmıi yıldır da hep yamalı mintanlar 
ve yamalı cübbelerle dolaşm~b. Konak hal
tı, efendllerlnden ziyade ondan korkarlardı. 
Abdi Molla, bütün uşak ve hizmetkArlarm 
karşısında. el pençe dumıalanndan fevkaJMe 
hazzederdl. Ona boyun eğmlyen konakt.a ba
rınamazdı. Küçükefendl bütün işlerini onun 
eline bırakmıştı. _ ı;a, paşayı, evvel~. ntlriua.mlık maka- 'r 1 · s b. f l>örcıüncü '--nı ınına şeref §erdiğinden dola~ tebrik ettlk- <' evbol - Yaşar, Alıye, a ıhn. ırtmaya hazırlıyordu. Hü:tumet., halkın bu 

"'ı:>• .,. M kt k fu b 1 içten kaynamasın ka tı k bir JAk d1 Abdi Mollanın odası, konalhn arka tara-
Zi.No.n .• DAN ten sonra, ar1zemlz1 kend' ... n" takdim ""'tınl" C' ebler arasında yapılaca t o a fil mu a .. ay ı;• ""'' "'"U ""1 .. " ~ içinde idi Dörd- - M d ıs t lerl fınc;a sapa i>lr yerinde idi. Kılhya efendi, o-

... R~ULUŞ v.. ö ve şu meaMe bir nutuk ira~ ctm•0tı: ve voleybol fikstürü için önümüzdeki · uncu um e, ende DONti' 9 r. Z YURDA S ad '9 ve gözdeleri ne. baldan bağa, bahçeden bah- rada, arka sokağa aç:JJ:'l küçük bir kapıdan 
. • Ş - a etlfı paşa! Eminim k1 Boğn.ztç1nde- Cuma günü saat 17 de Maarif Müdürlü- çeye, kasırdan kasra gezip eilenmede devam glrlp çıkardı ve hemen hergün, bir araba ka-
~ bir.ıın böyle b- - ~ bahQelerlni ziyaret eylemek üzere, bizim ğünde bir toplantı yapılacaktır. Mckteb- ediyordu. Tayyarzade tencllsıne bu haber- vun, karpuz lle, yahnd omuzunda bir heybe 

kaybetJnte utun knrtu'ı •• lsar önünoon geçtiğin bir gün, mezkfir Hi• • O O M • ne gelen köylüler de 1-r1V'.e bu kapıdan A•• 

rin bir Yela -. buıunınatta uş ütnldlerl. sarın bir kulesinde "'n-ah bul n h ]er arasındakı spor faalıyetı Cümhurıyct lerl geUrdlği zaman, Gümrükçü Hüseyin e- ,,~ " --
ı: ve tüt.ur 

1 
n nıütevellid d ....,, u an ma PUS- b fendi 90k üzülüyordu. Padl.§ahın çok ağır bir nırdı. 

le~~~~~e~k ölünıeç~e hazin l}arkılar ~= ~n:: khal~~c;dı.ğını ve bunların o zlndnn- ayrAamından sonra başlıyac.aktır. ailleslnl yeI1114, bqını celllddan zor kurtnr- Abdi Molla, bu köylüleri verlnden kalkma-
Cehr .. u>ue, nıese ret Çektiğimiz gün- ur a ar•ına yardım edeceğini va.d Skerl ı:sefer sampiyonaSI mi§ olmasına ralmen, eski gümrük emini, dan, çubuğunu fosurdatarak kabul eder, e-. 
ıılne e il~ k~rak ar:::;:: KÜ!ülll.!eyen bir ~U:~~ oyüMuğıınn .._~tırlı.yacaksın. .. Fakat • memleket! içinde bulunduğu anar§lden an- teğl 6piildükten sonra bazan lıltfen oturma-
bl ~ Indl sOylly eden ata· ke dl u ce ma ... a..ıuda yalntt kaymakam Her sene aske.ıi liseler arasında ya - cak suıt.an Muradın kurtarnblleceğlne inan- mnı işaret ederdi. 

r müJde ~enı~eği 1yı haberden 'dola~ sıfatlle bulunmakta olduğundan kendllerı;ıe p1lmakta olan spor müsabakalanna 4 mıştı. Hüseyin efendi, .Muradı felA.kete doğru Abdi Mollanın dairesinde m!saflre kahve, 
:ras~:Uın geliş!, Baba:di. ~ı:ma~at~ b:!k~ bir şey yapılamamıştı. Iş- Teşrinisanide atletizm ile başlanacak - sürükllyen et.rafındaki adamlara l!ı.net edl- şeker, reçel vesaire lltram ~tmek lidet değiL 
1 

mattıı. ol<luğu erken blr saatine 1 va n r bu zavıı.lh tutsaklar saa- t yordu. dl. Küçükefendln1n kA.hyası azametli bir ta-
unuyorduk. Fak t lldan benli?. llyklıd b -ıetıo P3 "a efendimtzin Tezlrlazamlık maka- ır. Anasıru görmek için Hüseyin efendiden 1- vır ne sorardı; meselA: 

l.şde blr levkalAd"eu~nun böyle erten a ~ - mma ytik.ııelmesı tçln, ken:ll ftytnlerlne tev- Atletizm müsabakaları üç hafta de - zln aldığı günlerden birinde, Tayyanade ge-
Blnnenaıeyh blr oldutunu anlatı ge l, fikan, geceli ve gündtttlü dnn etmekten hA.11 vam edecektir. ne Kemani Omıan Dedenin ltahvehaneslne Jı:l~=?~asan dayı; getirdio m1 değirmenin 
Çevik insanıa:r gib°t1da, hephn!z, S&.tl::du. kalmadılar ... mcbir gece, müçtemian, senin 1 .1 d f b I I uğramıştı. Cl.!ınan Dede, Tayyarzadenln ku-
hınduğumuz Yerl~:ı~ta değil, serUi b:_ için bir ilô.hl okumadan uynma'k üzere yat- AQJ tere 8 Uf Q maç 8rl lağına eğilerek: Derdi. Köylü de koynundan bir kese çıka-
larının etrafın<ıa to l en f:rJayarat rnadılar ... Gavrl mümln köpekler olmakla 1 - Küçükefendi haber gönderdi, seni bek- rıp uzatır: 
dar ağayı çevreıooı~ anan clvdvler ~ib~na - beraber, ~ene. Allahın yaratttğı insan o~lu r;gilterede yapılan dostluk futbol liyor konağında.. - Al Molla efendi hazret.ıerL beş yüz al-
etekle.rını Öı>crek bu İ ellerıuı. ayak.Jarı~ı D1z olmalan dolayı.~le, devletıfi. saadetıa paşam marlarında maruf takımların bemen hep tındır .. Küçükefendlmizln eteklerinden öpe. 
nı rica ettik, YaJva~ ~ haberı aöylemesıve ef~ndlmln bunlara .merlıamet buyurmasını si büyük sayılarla galib geJ.m41erdir. ~~ade, İstanbulun bu meşhur miras- rlm ... der, ve llnve ooerdl: 

Blztın bu yalvarışı~ - dilıvorum. Kim blltr ki bu blçar~rln dlla- Meşhur Arsenal Chelsea ile yaptı~ı ma- yedisine dair pek çok şey işi tmişti nmma, ha- - Bir de çoban arma~anı getlrdlnı" onu 
recede katı Yllrekli ızı reddedecek d sını kııbul eden ~nabıbak. kendilerini bu 3 0 k ' B 10 036 k. • nı f(iyle uzaktan blle yüzilnü görmemişti. Ye- da sen kabul etti.. çoluğa ;ocuğn çereı olur ... 
Pllfa.nın obnıyan a~ . . e - zlndaridan tahlis l,.l d «JA f .. 1 t çı - azanın~. u maçta . ışı b • veztrazaını1t r;a, Jbrahtm ..., n sen saa e. u c enu m ri ile adı ile haber gönderip kendisini kona- Bunun üzerine AbdJ Molla azıcık güıtlın-
uıunduğunu 

80 11 
ntnkamuıa Yliksel iş "ııı Tl""lr'""'ıt ı:ıetlrrneml.stır? bulunmuştur. ğına davet etmesini evvelli biraz garibsedi. ser: 

lllld.Ieri sunınu.ş ~~erek bizlere kurtuluş ~ &>n saadetıfı efendimin veıirtazamhk mn- Lig şampiyonu Everton. Liverpul ta- Fakat, ttki delikanlı, şimdiye kadar arala- _ Zahmet etmişsin dayı ... 
b lilç Ul'nınad~ımnu~bl - "9.,"""ıt ııeref Vl"!"tH~lnt k~ndllerlne müjde kımını 4-l mağlub etmiştir. Bu maçta rında 1sml hiç geçmemiş olmasına rağmen 
cau haber üterlne elJ ~-zama~cıa ~lttl"lmiz !ettl~im uman, henst, ellerlnl .semaya kaldı.- B.000 kici bulunmuw+ur. Küçülı:efendlnln Gümrükçünün dostlarından Der ve heybenin, yahud bahcede dbuirralnne, 

ndan euııılzı göğ 6 ... arak ce b b 1 ilk Lh :r ~· arabanın boşaltılmasını uşaklardan 
lluy<l . Yürekten Allah e kaldırarnk ı ,, na ı ar ve ş nın TP rna medet. ....................... .................................. -. olablleceğinl, kendisini de, belki, Hüseyin e- emrederdi, bir taraftan da kciylUnün verdiA'l 
..... U~urnuz bu a 1 a ~Ulu-anlar sunduk n~tnl sundular. E~'.l8en 1mdrt't)fı padişah e- f d'... bir h be 1 k \ l ıı. t b •11~ bl un sevınçt fe "' ı T k d t 1 k en ıuen a r a ma ç 11 çaı;ır .mtş u- keseyi bosaıtnrak lçlndeki parayı sayardı. 
ıtıZl?n r halde olduğ en Meta şaşır ~ n rn z de bu zavanılann t<ıhllyelerine mü- ra ya 1 aVŞ8RCI 1 lunacağım tahmin etti. Atına blndl~I gibi Sonra tekrar kesesine doldurarak çekmece. 
on geldl&ını at unıuman, ne yapmamız "a"de ve irade buvurmmıluıit ... Binaenaleyh Samatyadakl kon~a gitU. 1 . 
le(!~~ kıYJneuı nas~mıza BOrduk ve bu yolda hu m<ıhnuoılar halen .bütün ümldlerlni sen Edirne (Hususi) - Geçen sene oldu - xn .. ük 1 dinin 8 h. d ki k ğ hft'k sine kllldler, gitmek üzere nya~a kalkan köy. 
Şu· at.ıerlnl, tavsiyelerini din "<l ıt d••ın tfı>nı:Um,. ba~lamış bulunmaktadır- ğu gibi bu sene de Hıfzıssıhha müessese- ~ e en ama~,a a ona 

1
' ~ lüye de sıkı sıkı tembih 0 derdl: ' 

rnıy/11.9ı bir hakikatti ~'l~. Küçük bir sn'>i\nle bu. Allnhın bedbaht ]erine Trakya bölgesi Tavşan İstasyon - arasında cAynalı saray. d.lye meşhurdu. lki - Hem bak Hasan dayı .. Yanıklarm Meh-
8lca n, açlı"'ın don r k1 Sl'falet nedir bll u l"lnnı, bu müthis mahne~ten kurtarmış, yüz sene içinde imparatorluğa bir şcyhls.. mede Dayı KAhyayn Cclfil Çelebiye sel~ 
\1 ~ın acıiığ • durucu soğuk ve - "'''"'"rm suesuz ı-ım~le .. olmolanna göre de }arından kadro fazlası olan erkek tavşan- lfun, üç Rumeli kazaskeri ve on beş muder- 1 söyle.' .. Tarlaların kha.sını getirsinler D:ıyı 

lhtıyaç1 ını tatnıaınış nıadd' ya Yakıcı """""mborJ i f dlmlzl h • d'... k , larla ırkının evsafını taşımıyan reform rls yet.lştlmılş olan tarihi bir a!lenln en ıen- 1 gecen sene KU,.ilk~endlnln ~!Jlvrl-haınınrı arın lztırabııe 't , l ve nıane - za m z e en n .oşnu ....,.nı a- . _ .. gln kulunun biitün :servetine pek küçült blr Kahya 
khnse. ~z bir ündanda .. ı ~ranmnmış, ta _ nm14 olaca~!... edil.mi§ tavpıılardan 400 tane gonderll - y8fLa iken Taris olan Küçükefendl, mcdre.. ! deki çlltllğinden kırk arnb:ı. ot kaldırmıştı, 
denbı;e ~sanın biltnn sonr:ılJe M çekmemiş bir 

1 
Pasa, artl':emlzl alt;) atanın sözlerini din- rniştfr. sey1 yarıda bırakmış, ~trafını saran dalka- onun parasını da unutmasın ... 

ŞL!Jnda ek:rar canlandıra ~ tınıidlertnı bir. edikten sonra, şn ~bı ve'!lniştı: Hıfzıssıhha müessqseleri daimi olarak vukların ellnde, .şımamk bir mirasyedi ol- Abdi Molla. biraz sonra da, kendlslnl 1k1 
~lnı t~ao insanın sevinçte~ n~ haber kar - ~ - Aziz ağa!.. Elbet~ blllrsin Te takdir e- bu hayvanlara senede 2000 tane ihtiyacı mllftu. Temiz yürekli, eli açık bir adamdı. yüz altın almak için ça#ırtan e!endlsl il• 
tlrı VVur ve taha'YYÜ.l hale girece _ f'r<Jln ki omw,larıma yt\ltletfü~n vazife vükt\ ld ğ bild. ~~ B ihti k Fıkarası çoktu samatyanın hemen yansı o- şöyle konuşurdu. 
iş~ 1 edemese gerek - nck n!!'ırdrr . Bu vazifeyi htisnfı ıra edebıimek o u unu ırm~ .. r. u yacın ar - nun ekmeği il~ geçinirdi. Konağının kapısı - Aman efendimiz.. iki yfız altın bu . be-

~ran bi:ı rn~r~tten ne içln ço'k dlkkatııı olmakl~ım lAzım gelmek- şılanmasına çalışılmaktadır. herle.ese aı,ııktı. Yemeıı: zamanları, imaret gi- men nereden bulayım.. klrncılanmı:ı: para 
t.e Yazatakre de, ab, hemp:a~acnk1arını şa- tedlr. Binaenaleyh daha ·l~em olan işleri bl ~yvallah ... 11 diyen içeri dalardı. Mutfakta vermiyor, çekmece tamtakır.. uşaklara altı 
tnatnnıı d «kendisine saadet :P .şaya bir arı - voluna kovmadık, bu dedl~in eslrlenn tabll- Şereflikoçhisar yemek kalmayınca, kilerden peynir, pastır- aylık borcumuz var. Vallahi şaşırdım ke.1-
tnanıarı n a ınuvaffa,kJyet · ~ent ve Yüce ve..si 1ç1n bir sey yapmaklığım mllmkiln de- ma. reçel çıkardı. Küçükefendlnln konn~ına dım efendiciğim ... Şlrndlye kadar çektiltlmt 
ettı, Ya::a_n kareı zater-, ':1~~ın onınr ve düş ıı.ııdJr. Fakat iki nç hafta sonra bana tekrar Şereflikoçhisar (Hususf) - Şere!li - giren aç kalmazdı. bir Allah. bir ben blllrlm. Sizi diişünmekt.en 
tnk<11rn ~rnca~unız arizevı ~~enıızı tavsiye bu ışı hatırlat! Kendllerinl de <divan) a ge- koQhisar kazasının Devekovan köyü ci - Aynalı saray İstanbulun en güzel döşen- kendim blnblr yamalı 2CY1e gczlvorum .. . 
l>"sı'len ta~e~ını ve bakkımıza:atb Paşaya tırı. O vakit bu zavallıların hürrl:vetJer1n1n varındaki bataklık içerisinde hüviyeti mlş binalarından blrl idi. Uç kıt'nnın en za- Abdi Molla Küçükefendlnin de bu sözlerl-
eavııyeceAı ıY~tz için lftzım ' u nıah - lndest 1ç1n elimden geleni yııpacağım.ıı .ı.. 1 b. d bul """'..+..,,. ,., __ ..:ıı b rlf en nefis eşyaları bu konakta toplnnm~tı. ne vereceği cevabı evvelden bilirdi: 
llve 0 n Vil.deyJe<tı gelen sôz?erl * m~-uu ır cese un ... ""9•WA• ~ u • tnlzın ternı · Fakat buna k l.ını§ Aynalı saray, ayni zamanda dünyanın en - Nafile yere kendini üzme Molla ... Ya 
dlrde ktndl<;ln~ne, nıuvaftnk old~::ni tnh Ağa; İbrahim PQf& ne yaptığı mülllkattan bataklıkta .uzun zama~ .8 ve tanın- güzel yüzlerinin toplandığı bir güzellik pa- bu ikl yüz altını hemen bulursun .. . Yahnd 
tnı:>lt earıııeı . ' nıevud, iki Yii? dük tak - dönüp te. neticeyi bae anlattığı -mkit sevin- mıyacak ibır hale gelmi.§tir. Boğazında sı- zan gib1ydl Xüçükefcndlnln köleleri ve ca- da benden sana izin, var git, kendi işinle. 

'Dl-zdar ıılt~n ayı ver_ clmizden çıldıracak gibi olduk!- ve lk1 haf- kıca bağlanmış düğümlü kalın bir ipin rtyeleri, her blrt en aşağı ikişer üçer b1n al- gücünlel uğraş ... Ben de Jr..öy köy dolaşarak 
~ı., bulunrna~::: ~ husu!lta blze Yol Söst •alık müddetin dolmasını 11abırsızlıkla, bilytik mevcudiyeti boğmak suretile öldüriilüp tına satın alınmış dllberlerd!. kendi ışımı kendim görürüm .. 
&! n leltrnr el ve a te ekkürler ederek s vı er- bir heyecan ve helecanla betlemeğe başla- bataklığa atıl.mı§ olduğu kanaatini ver - Küçükefendinin serveti hakkında: ıDcnfz_ Abdi Mollanın gözleri yaş bir sünger glbly-
ın n

1 
e tkı Yüz delme klerını aprreıt ve lt e nç- dık. Şurası bizler tçin muhakkaktır ki geç- kted. cümh· 1 t üdd . ff- de kum biter, onda altın tükenmeh derler-
ıı 'Vldevledik ' daha fazla dfiica ver~ndi - mesını beklediğimiz bu 1ki hatta, bize, ev. ~e ır. . ur y~ m eıumu.m ı dl. 'Bazan da: ıBu güne.,e kar mı dayanır .. . dl Ne zaman 1.sterse, gözlerini biraz sıkınca 
Be · ceği- velce geçirdiğimiz dört yıllık mUdcH!tten da- gı bu hadise dolayı.sıle derhal takıbata Elinde kala kala Çekmece çiftliği ile Aynalı yaşartırdı: 

te ıanını bu hallertnı N hl ha uzun gelmişti!. (Arka.'lt var) başlamıştır. saray kalmış ... Onları da sattı mı, Küçüke- (Arkası varı 
ten ~~!ı :erab kalraytdad~o~~nunıa birlik- ıYakında görüşmek üzere, seni muh:ıb-
1':_ bana: alnııyordu. Hatırı k·::::a:~~~ •Soaı Posta. nın tefrikası: 71 LAiıIN beüt.le kucaklar, öpe~lm cyavrhlıdımb.l) 
h'-•A Ci1Ui~c geıeu on D~~ ç gün sonra PO! acı a eyin mektu-

.... " Yan kJ be,, gfi il e:;P'" .....,,. bunu getirdi. Bu, va.simden nldı~ım llk uzun 
rurn, dedı8 arına kan gel n geçtı~ı halde yazı idl. O güne kadar ba!la vakit vakit bl? 

O · med!ğlne sôylerk şa§lyo_ kartpostal yollamakla lktlfn etmişti. 

bana Çcv~n Nahide hanun E · Gt r\ .. A ~ 1 .Semiha, 
blek için b L,, kalbi.nıden da gözlerini u- ~ ~ l'<I cYengemden gelen bir mektubda senin 
batnuşı1 ll4ınıı de.imek i.stı geçenlert ö~en- 'lasta olduğunu, zayıflaaınını, yemek ve uy • 

.ı\rtııı: he Y'>rmuş gibi bana klrn,,e ııe ; !}ey, herke., be '<ularının lntıznmmı kaybettl~nı okudum. 
~rna kada~n~ak ı., erni ni .sıkıyordu. Hiç ~k. çok üzüldüm. S:ına ne oldu? Yotmr. 
dil.şünceıe.rtın ... endı ltendirnyeor, ııabahtan ak- man anlamanı~ mıydım? Nasıl oldu da son- onu hatırlatacak her şeyi uyutmak, gömmek kularım birbirine eklenmiş kdbus parçala- Mersinde geçirdl!Hn fena ~ünlerden Vl' yap-. 

)3 ... IÖJnUI.ın kalmak radnn kendimi gene bu t.atlı ve kavrayıcı istiyordum. Adresimi yalmz Nahide hanıma rından ibaret kalıyordu. tığın büyük fedakfırlıklardan bozulıın slniı--
u dlişünceı....ı- ek isti · ' kendi hülyalara bıraktım?. ""' '-ü Bir sabah Nahide hanımdan bir mektub lerın henüz düzelmedi mi bı>:ıım fedak•ı thn. Kendlıne k·-.ue •Itndi b Yordum. blldlrmet mecburiyetinde kalmıştım; ~ .. n.. u 

makta ne ınn arşı da ııaht.e lr ısım vernıış- Kim blllr, belki bu dakikada Refika hanı- o yanımda kl! ve bana kendisine me.lı:tub geldi: yavrum? 
ediyor ve onu~\vnrdı. Onu ~e iki Yiizlü 01_ mı düşünüyor? Hatta belki tJe kaybettiği ta- yazmam hususunda .ısrar etmişti. ıKızım, müdlrenden aldığım bir mektubda a:Yengemln mektubu 1çiml pnrça parça et.. 
ıhırpaıanıyordum eni sevrnedi~1Vdlğlmt itiraf dını, onunla geçirdiği mes'ud günlerin tatlı Erenköyünde on bet gün kadar l:aldını; senin hftla iylleşmediğini okıımr.kla pek mü- ti. Hayat ve sıhhatle dolu olan Semlhanın 
tekrarladığım flkl Hergün ken~~ inanarak hatırasını tahayyül ediyor? fakat bu iki hafta içinde, Nazlının bütun teesslr oldum. Bu şerait altında derslerine bugün zayıf ve hasta olmasım havsalam al-
keltıne Ue hUH'ıs rler ve sözle kendime Ben de onu düşUnmemeıı, tamamlle ak- gayretlerine rağmen neş'eml ve iştlhamı bul- devam edeb!Jeceğlnl ümid etmiyorum. Bunun mıyor ve senı sevglll dağhrından koparıp 

«- Benı &e a edlleblUrdl· r •u birkaç lundan ve kalbimden çıkarmalıyım.11 mak kabll olamadı. HaıtA. mekteb açıldığı sıhhatin üzerine zln'<l"r geLlrmesl de beni ayırdığım için büyük bir nznb duyuy.:ırum. 
ta~ımdn l:i'.ra~lYor: Sevnıı,, ·

0
L :ı h Bu sözleri 0 kndnr çok tekrarlamıştım ki gün müdirem beni görünce hayretle: korkutuyor. Qlhlde yazıdm, birkaç ay için Kcşk1 seni vahşi fakat mes'ud ömründe ra.

gCISterdiAI bü•"'Pk glder ınlydl? B' ll.9ta ya_ nihayet bir sabah bu üzüntüden .sllklnmeğe, _ sana ne oldu semihal diye bağırmak- aen1 tekrar Mersine göndermesini kendisine hat bıraksaydım! Keşk1 hayatına glrme-
tersır etrnck JU Şefkati ben :ı.na karşı ve bu hatıralardan kaçmağa karar Yerdln1. tan kendini alamadı. söyledim. Bugünler ondnn bir habe: alır- seydlm! 
kimse b le abcıallık ettim ba§ka türlü Zaten birkaç gündenberl Nazlı beni istan- Hakikaten fevkalAde denecek derecede de- sın ... Hemen gel yavrum; burada mektebde cFakat uzaktan böyle uzülmek ve didln-
olrnnt1ı~~~~7ıe bu kadar Yakı!!mdlyc kadar bula, Erenköyündekl evine davet ediyordu. ğl.şmlştlrn. Aynaya bakınca kendimde btr olduğundan çok daha iyi bakılncağına ve bir mek neye iyi! B:ıbanın ölüm yata~ında bana 
derek kendts~ onun Yakınlı~ını an aIAkadar Nahide hanımın Mersine avdet etmek 1.ste- çift iri gözden başka bl..r ,ey bulamıyoroum. kaç günlük bir lstlrahatten Fonrn tamamlle ettiği vasiye ti yerine getirmeli, seni m c;'ud 

Esasen bö ne ba~Jandırn aşk: zanne- mcslnden blUstltade ben de bu daveti kabul Bakl§lal'ım aeayibleşınl.ş, keyif ve ne§'e.m ta- eskt sıhhat ve ııeş'enı bulacağına kanlim. etmek için eUmden gelen her şey1 yapınnlı-
lünç Yle üınidlerc k etmeğı tasarladım. Mektebin açılmasına dl\ mamlle kaçmıştı. c~ne müdirenden gelen mektubda, mek- yun. 
bir "S~lr O klm ben ki.nı? 0 npıımam da gu_ nz bir zaman kalmıştı; bir uıbah Nahide ha- İlk günleri bunu geçirdiğim hastalıR:ı ve- teb doktorunun seni son muayenesi esnasın- cSenden büyük bir ricam var s nıiha: E-
tında bu' zengtn ve kusursuznutn gibi meşhur nımıa beraber tekrar yola çı~tık, onu Mer- da pek zayıf bulduğunu ve blr müddet. için ğer, fena hatıraların seni üzeceği Mersine 

nen Pa 1 k ' ' adam ı rerek mühlınscmiyen müdirem, yavaş yavaş ,.. .. ~d r a kadın d • etra- s n vapuruna b1nı:Urdlkten sonra ben de E- seni ça.Iı.pnakt.an menettlı;lni o~rendlm. Lü- gitmek istemiyorsan, mutlaka VC!' mutlaka. 
8lnde ~ blr kızı sever rni? ~rurken on ı>ekız renköye gtttlm. yüzüme endişe ile bakmağa, yemeklerlınl ve zumsuz ısrarlarla derslerine devam etmeğe h ususi bir kl1n1kte birkaç gün ıstırahnt et: 
dak1 en, daha Refika • nnu daha Mer. İstanbula gldcceğhnl ne Cahtde yazmış, ne uykumu yakından t.aklb etmeğe başlamıştı; ve vücudlinU hırpalamağa kalkışmadan der- bunu ben.im tçln yı:ıpl Rana hanıma ya ' chm, 

samıınıyetı ve dostı ~nımı:ı. nraların- de Fahriye hanıma blldlrm'"tlm. Onlardan fakat bütün bunların faydası yoktu, blnblr hal istirahate başlamanı hassaten rica ede- scnı kendi eme bir sıhhat evin' verleştırme-
u.u gördfiğüm zn- "l mümkün olduğu kadar uzakta kalmak, bana zahmetle yediğim yemek içlme .sinmiyor, uy- rlrn. sini rica ettim. (.\rkaın v:ır' 
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BATIL İTİKAD 
(melftleke* llaberleri) 
ı. j d b bO t tb•k t 1 Trakya boğa boyutme zm r 8 ava cnmn a ı a ı çiftliğinde faaliyet M~!~~~f~~:rnı!B~s~n -/Beyh1!rı:~!~:diy~~rsegeçbl 
Aydın istikametinden gelen tayyarelerle şehri koruyan Edirne (Hususi) - Trakyanın Boğa birinci sınıf talebesinden Beyhan, sabah- dm Lfıtfen tahta başına teşrif eti. 

büyütme "ifW~i ile Jn~lı d d lık kıyafetile gardrobunun önünde mü - Beyhan, titriyerek tahta başına geçti. 
tayyareler arasında da mefruz hava muharebeleri oldu y -e eposun an tereddid bir eda ile duruyor, o gün hangı Kendisine sorulan suallerden birine bıle 

100 tane damızlık boğanın bugünlerde entariyi giymesi liizım geleceğini bir tüı- cevab veremedi. Öğretmenleri: 

... 

köylere tevzi edilmek emri verilmiştir. lü kestiremiyordu. - Yerine otur, diye çıkıştı, bunu sen· 
Bu suretle bütün örnek köyleri damızlık Beyhan'ın koket bir kız olduğunu, onun den hiç ummazdım. Çok fena, çok ayıb!. 
kadrolan ta~amlanmış olacaktır. Gele- için de giyece~i entariyi tayin edemedi - Nndire, arkadaşının haline pek müte 

ğini zannetmeyiniz! Hayır, Beyhan iıiç essir oldu. Yanından geçerken, arkada 
cek senenin damızlıkları için şimdiden de koket bir kız değildi. Beyhana açık şının kulağına şunları fısıldayabildi: 
danalar, veterinerler tarafından hayvan gardrobunun önünde zahmetli tereddüd - Derslerin yerini değiştirmişler .. ce-
yetiştirici köylerde seçilip damgalanacak anları yaşatan şey büsbütün başka idi. bir bundan sonra olacak!. 
ve Ulaş büyütme çiftliğine getirilecektir. Beyhanın üç uğurlu entarisi vardı Nadire yalan söylememişti. Hakikaten 
Dört senedcnberi faaliyet gösteren bu Cebir dersinde fevkaltıde uğurlu saydığı bund:ın sonraki ders, cebir dersi oldu. 

güzel mavi entarisi; hiç de güzel olmadı- Genç ve sevimli cebir öğretmenleri Kad 
çiftlikler tam 400 boğa vermiştir. Bu iş- ğı halde kimya dersinde kendisine çok riye beraberinde mavi paltolu bir erkek 
lere Ziraat Vekaletinin direktiflerine gö- uğurlu gelen kahve rengi entarisi; niha- le derse geldi. Bu meçhul erkek, muhak· 
re devam edilecektir. yet yazılı yoklamalarda kendisine fevka- kak maarif müfettişlerinden biri olsa g~ 

Bahkesir belediye reisi 
An karada 

Balıkesir (Husust) - Balıkesir bele -
diye reisi Naci Kodanaz, şehre getirile -
cek su işi üzerinde alAkadarlarla görüş -
mek üzere Cuma günü Ankaraya gitmiş
tir. 

Yeni Edirne belediye reısı 
vazifesine başladı 

Iade yardımı dokunan gri entarisi... rekt;. Cebir öğretmenleri, meçhul adamın 
Beyhan, açık gardrobunun önünde bir kulağına bir şeyler fısıldayarak talebelere 

müddet daha düşündükten .sonra, ince döndü: 
güzel kaşlarını çat rak ciddi bir eda ile - Çocuklar, dedi, kalem kağıd çıkart· 
kendi kendine: nız!. Yazılı yoklama yapacağız!. 

- Mavi entarimi giyerim, diye düşün- Beyhan derin bir ah çekti: 
dü. Cebir öğretmenimizin beni bugün - Eyvah, benim üzerimde gene Ilzınl 
derse kaldıracağı muhakkaktır. Bahusus gelen entari yok. 
bu entari bana pek yaraşıyor. YürüdUk- Sorulan sualler hiç de güç değildi. Fa· 
çe, sağa sola dalgalanan gri önlüğümün kat kimya dersindeki fena vaziyetten ı;er
arasından mavi mavi görünüşü ne kadar semlıyen, ve gri renkli entarisinin ıa.ına
iyi oluyor. men faydasız bir halde gardrobunda du· 

Beyhan bu karara geldikten sonra, ma- ruşundan müteessir olan Beyhan, bu kO
vi entarisini indirmek üzere elini gardr0<· lay ~ııallerden hiç birine cevab veremedı. 
bun içine uzattı. Fakat o anda kafasına E,·e, Nadire ve Perihanla beraber d~ 

Edirne (Hususi) - Edirne belediye gelen ani bir fikirle bundan vazgeçti.: nüyodardı. Nadire onu teselli etm.lye ça· 
reisliğine seçildiğini bildirdiğim Mitat - Ben amma da budala bir kızmışım, lışıyordu: 
Vardar bugün vazifesiıre başladı diye kendi kendine söylendi. Cebir öğ - - Sen hiç merak etme, Beyhan. Bir 

. . . · t retmenimizin beni bugün derse kaldırıp başka sefer mutlaka iyi numara alırsın!. 
Y_~ni beledıye. reısımlz bana: c- şe kaldırmıyacağını kat'i olarak henüz bil· Bu arada Perihan da lafa kan~tı: 

henuz daha yem başladım. Yapılmakta miyoruz. Buna karşılık kimya öğretmeni- - İsterseniz bize gidelim: Büyük an· 
olan işleri gözden geçiriyorum. Size ya- miz Lcm'anın beni derse kaldıracağı mu- nem çok iyi iskambil falına bakar!. Ba
pılacak ve yapılması IAzım gelen işlere hakkaktır. O kaç gündür bana dik dik kalım, gelecek defa nasıl cevab vereceJc· 
dair bir şey söyliyebilmem için tetkikle- b~k:y~r. İ~isi mi ben kahve rengi enta - sin!?. 

. . b • rımı gıyevım. Bevhan, hiç sesini çıkanmyor, derin 
rımı itirmem lazım gelir• dedi. Beyha~, kendisine hiç de yaraşmıyan derin, acı acı düşünüyordu. 

kahve rengi entarisini askıdfM!l indircii (Arkası var) 
Gönende kültür sabahlığını çıkarmak üzere kuşağımı çöz- ............................................................. . 

tı..mı·r, (Husus"ı) - +zmirde l b b d d k kullanm.,.ıı- f 1· t" tt dü. Fakat bu esnada, otomobil fenerlerin_! ( T • Y ) 
-L. 11 yapı an yı om ar ıman e ere gaz ~ a a ıye ı ar ı andıran kuvvetli bir ışık karasını aydın ı AT R O L A R 

pasif müdafaa tatbiklerinin en şayanı tır. Kışla civarındaki Ankarapalas oteli- Gönen, (Husu • lattı: • 
dıkkat kısmı, Aydın istikametinden İz - ne tahrib bombaları düşerek kısmen ha- si) _ Halkın yar· - Ben hakikaten çıldırmışım, diye Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 
mirP doğru iler~ediği haber verilen ve rab etmiş. Elhamra sinemasına bir yan - söylendi. Kızlar daha dün akşam, bugün ak.şam saat 20,30 da 

b dı dımile geçen se • Almancadan yazılı yoklama vapılacağını Azrail Tatil Yapıyor 
sayıları bir düzüneyi geçen bom ar - gın bombası isabetlle yangın çıkarmıştır. ne açılan cAykut:. söylememişler mi idi? Ben budala gibi 
man tayyarelerile onları karşılamağa çı- Cezaevinde çıkan yangın derhal söndü- orta okulu, bu yıl bunu hiç diişünmedim. İsUklaı caddesi komedi kısmı 
kan son sistem avcı tayyareleri arasın - rulınüştür. Tayyare hangarlarına yapı - 125 talebe ile iki Beyhan, kendisine kimya dersinde u- Gündüz saat 14 de 
da cereyan eden hava harbidir. Heyecan- lan taarruzda hasar yoktur. Elektrik şe- ğur J?etiren kahve rengi entarisini tekrar Kel Oğlan 

sınıf olmuş ve derr k t B 
lı s:ıfualar arzeden bu hava harbi, müte- bekesi ve !n1 boruları ·tahrib bombaları as ıya as ı. una karşılık, yazılı yokla -
arrız tayyarelerin İzmlre gelmelerini 45 tarafından has.ara u~atnlmışt1r. Liman lere başlamıştır. mahırda kendisine yardım eden grl enta-

5• Bu .suretle tedri- risini giydi. 

Çocuk Tiyatrosu 
ak.şam ~at 20,30 da 

Hindistan Cevizi dakika geciktirmek suretfle şehir halkına dahilindeki vapurlara fki yangın. bir tah satı genişliyen 0 _ Beyhan gri entarisini boşuna giymiştı 
hazırlık vakti kazandırmıştır. rib ve ~mrük idaresine iki gaz bom - kulun Maarif Ve _ Çünkü Almanca öğretmenleri Rıza, bir 

Saat onu 21 dakika geçe 11 bombar - ba81 atılmı!ı, hasar gayet cüz't olmuştur. tek talebeyi derse kaldırmış, ondan son-
~ kAletine alınacağı d d · 

dıman tayyaresi şehir afakında görüne- Yalnız limandaki Norveç vapuruna v!- ra a ersın sonuna kadar gramer kaide-

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 

( Zır Deliler ) 
evvelden vadedil - lerini anlatmakla vakit geçirmişti. 

r ek muntazam filo uçuşu halinde vazife ki ümbetten bir amele yaralan~ı~tır. miş olduğundan bu Osman Gönen . Öğle paydosu çalınca, arkadaşı Nadire 
görmeğe başlamıştır. Hava taarruzunu Tayyareler toplu olarak İzmırın fal>- günlerde kadrosunun ve öğretmenleri _ hır f:rtına gibi Bcyhanın yanına koşmuo, 

Raşid Rıza ve S:ı.dl Tele tlyatıw.nı 

defcclici vasıtalar nyni anda vazife ba - tikalar merkezi olan Halkapınarı. iplik, nin gelmeleri beklenmektedir. adeta t~~ana tıkana: 
şında faaliyet göstermişlerdir. havagazi fabrikalarını. Sokoni petrol de- . . . . - Bılıyor musun Beyhancığım, diye 

Bu gece Bakırköy Mlltlyadt ı:ılnemaamda 

Yekta 
Şımdıye kadar talebe velılerınden alı- anlat"l1ıva başlamıştı, şimdi emin bir 

Düşman bombardımanları evvela Bur- polannı, Turan yağ fabrikasını, Karşı - nan muayyen birer para ile, muvakkat kayr.:ıktan öğrendiğime göre bugiln cebir 
n.>\oa, bilahare Karşıyaka ve İzmir isti- yaka vapur iskelesini, bazı !'lığınakları öğretmenlerle tedrisat idare edilmekte dersinden müzakere varmış. Herkesi te
kan.etinde uçuşlar yaparak umumi miles bombalamışlardır. İperitlenen sahalar - idi. Fakat bu vaziyet fakir çocuklara tah- ker teker derse kaldıracaklarmış .. galiba 
seseleri. hükOmet konaklarını ve kışlala- da 2 kisi gazlenerek hastaneye kaldırıl - sil imkanını vermemek suretile mahdud ?e.rstP ~i: de müfettiş b_:ılunacakmış!. Ne 
rı, havagazi, elektrik ve su tesisatını, mıstJr. İki talebe ise bavılmıştır. . . . . . ıyı etmışım de ben bugun yeşil entarimi 

Ege tiyatrosu - Nuri ~nç ve a.rlı:ad&Şlatl 
20-10-39,.. dan itibaren Kırkla.rell Zafer 

sinemasında temsllleriM b&.4lıyor 

bır zumreye ınhısar etmış bulunuyordu. givll'ic;im. Bu '-'eşil entariyi ne zam"n 
P"trol ve ben•in depolarını şiddetle bom Deneme 1zmlrde büyUk bir intizam i- J .. 

'-- <..& - Şehrimizin sevilen şahsiyetlerinden givsem muhakkak cebir dersini çok hafif 

İsmail Dümbüllü temsilleri - 1Ju aqaııı 
Üsküdar Hılle sinemasında 

Aşk nağmeleri bardıman etmişlerdir. çindr> cereyan ederek muvaffak olunmU§ Parti ve Halkevi başkanı Osman Gö _ atlatırım. 
Bir yangın bombası İzmir hük11met tur. Resimler tatbikattan ayn ayrı dört nen hiç bir maddi menfaat gözetmiye _ - Fakat Nadireciğim, daha geçenler-

. .............................................. -........... ... 
konağına düşmüş, 4 tayyare askerl kışla- görünü§'ii tesbit etmektedir. ' a d . • . 1 . . . de hu veşil entari Ü7.erinde oldu~ halde 

rck ve hatt ken ı tıcarı ış erının ıemın iki meçhunü bir muadele hallederken Bı·r doktorun gUnlUk 
Edirnede Cumhuriyet bayramı 

hazırhkları 

Bahkesir Halkevinde res·m . . 
sargısı 

Edirne (Hususi) - VilAyette teşekkül B9lıkesir (Hususi) - C. H. Partisi Ge-
eden bir komisyon Cümhuriyet bayramı nel Sekreterliği tarafından vilayetimize 

progrnmını ha.zırlamakta ve bu büyük gönderilen ressam Abidin Dino, burada 
bayramımızda yapılacak tezahürat ve bulunduğu bir ay zarfında Balıkesir ve 

edeceği faydalardan feragat ederek oku- sıfır almamış mı idin? 

lun direktörlüğünü fahriyen kabul et - - Doğru, doğru amma buna kaqı1ık notlarından 
miş ve uhdesine bir de ders almıştır. bir baska defa, cebir ökretmeni beni der-

Bu vıl ilk okullara bir hayli talebe se kaldıracağını söylediği halde kaldır - l===============::::t 
·. . . . _ . marr.ıc:tı; ben de fena bir vaziyetten kur - j\7 l i 

kay~edılm~ş :e hıç bır muracaat gerı tulmuştum Çünkü o gün üzerimde bu ye- evras en 
çevrılmemıştır. İlk okullar tam kadrola- şil entari vardı. Hem esa!'len bu mesele Genç, ihtiyar, erkek ve kadın hertefte 
rilc yeni yıl tedrisatına başlamışlardır. hakkında bentinle hiç münakaşa etme! görülebilir. Nevrasteni yanl zA.fı uhn ,.... 

Bunlardan birincisi geçen yıl 90 me - Biz ailece yeşil rengi uğurlu sayarız!. sabi hastalıtı beyni 90k yorulaolardat 
köylerini dolaşarak vücude getirdiği 30 zun vermistir. f nanmazsan gidip anneme. ablama sora- suiistimal edenlerde, anl buı ruhi ,.,cS.. 
kadar tablo ve krokilerle Halkevinde bir B h ~ t 'f K" .1 bi1irsin!. Annem ak saçlı bir kadın olduğu melere, felAketlere maruz kalanlarda, "-

§&nlıkleri te.sbit etmektedir. 

Çorlu hayvanlarmda şap 
hasta ! ığı 

sergi açmıştır. 

Ressam eserleri genel merkeze takdim 
Çorlu, (Hususi) - Kaza merkez hay- t k .. A k ·t · t· e me uzere n araya gı mış ır. 

vanatında şap hastalığı çıktığından ve -
t erinerlikçe hastalığın önlenmesi iç.in, 
~azedllen kordonun uzun müddet deva- lzmitte lig maçları 
mını temin maksadlle icab eden tedbir - İzmit (Hususi) - Bu hafta devam e -
ler alınm~tır. den lig maçlarında Gölcük takımı Kağıd-

Bu meyanda çatal tırnaklı hayvanlar- :.poru 3-0 mağlfıb etti. Hereke takımı da 
la münakale menedilmiştir. 1dmenyurduna 2-0 yenildi. 

.. u usus ~ maarı memu.:u .. amı halde daima veşil entari giyer. Seni sev- lMi ve irsi olarak asabi doğanlarda ~ 
Gokbaş her uç okulun da husnu suretle diğim icin söylüyorum: Hemen fırsattan görültir. Bilhassa hayatın son Jtrml bet 
idaresinde amil olmaktadır. istifa~e ederek eve koc; mavi renkli cebir senedenberi müteadd1d mtlfktlllt .,.. eor-

. entarini giv!. Aksi takdirde müfettişm luklarlle mlicadele mecburiyeti b!rfOk 
Erz incan~a C. H. P. konoreleri van:ncfa rezn oıursun!. . genç ve orta ya.şıııarı süratı• ne~ 
E · (H !) C H p 11 k Nadire sustu. Beyhan ıse pencere ke - yapmaktadır. 
rzınca.n usus - · · : . yı ı narında duru) or, ağır tereddüd dakika- Nevrasteni bafağrısı, uylı:uauslok, ,.... 

kongrelerıne başlamıştır. Bu yıl ıçın ya- ları geçiriyordu. Sonra yavaş yavaş, dU- hahları bel atrısı glbl araz De btrM>d 
pılmnsı lazım gelen ocak, nahiye ve kaza şi.inceli adımlarla merdivenden aşağı ın- başlıca unutkanlık ile kendini ptertl'· 
kongre günleri parti müfettişi Balıkesir miye başladı. Merdivenin sonuna geline" Böyle olanlar çok çabuk unuturlar. SIL-
meb'usu Muzaffer Akpınarın huzurile büt~.n .. hı.~ ile kendisini vestiyere attı hassa bu unutkanlık isınlhaalarda otut• 

·1• t "d h t• t b"t d"l . t• Önk~nu çıkarıp asarak koşa koşa so- meseli.\ hasta ~ahsı tarur, fakat ımıını dt 
vı nye ı are eye ınce es ı e ı mış ır. kağ~. fırladı. türlti derhntır edemez. Yeni ötnndlll 

Bevhan, yirmi beş dakika sonra üstün- şeyler çabuk aklından çıkar. Buııı.arcı-
de mavi renkli entarisi olduğu halde, ne- hafıza kuvveti çok azalmıttır. BandaJı 
fes nefese, sınıfının kapalı kapısı önünde başka. ruhi, daimi bir üzünttı tç1ııdedtr-

Diyor ki : Pazar Ola Bey Hasan 

- Hasan Bey bak gazete 

• ııe yazıyor. 
. . . 1940 senesinin en bü

yük semavi hadisesi... 
Alimlerin söyl~dikleri

ne inanılırsa Merihin uarça -
!anması olacakmış. 

Hasan Bey - Nihayet 
Merihte de insan olduğu an -
!aşıldı de.sene .. 

duruyordu. Öğretmenleri gelmiş, derse ler, her şeyi az çok karanlık glil1lr. Bad' 
ba~lamıştı. hindirler, neş'elerl azdır, takat btmlatı. 

Bevhan, heyecanını yatıştırabilmek konuşur da kendilerini ikaz veya tefl11 .. 
derseniz derhal maneviyatları d1hıettr ~ 

için, içinden yirmiye kadar saydı. Sonra makul olurlar. Mell'mkoll gibi del11d1t· 
yüksek sesle: Melftnkolldc muhakeme kuvveti Jta1D1&-

- Yirmi bir!. diyerek sınıfın ağır ka- mıştır, ikna etmek mümkiln detndlJ'· 
puanı açtı. 

Öğretmen kürsüsünde kimya ögv ret _ Nevrastenlde böyle şeyler yoktur. :N~ 
rnsteni kabili tedo.\1dlr. Tedavtntn es9'I 

menl"ri Lem'an oturuyor ve çatık kaşlar- Haçla değil. sıhht ve içtimaı ~artıarın il"' 
la: cAcaba derse kimi kaldırsam> diye, 
sınıf defterini gözden geçiriyordu. lahıdır. Yarın bunu izah ederls. 

Bu vaziyetten, bu değişiklikten fevka- Cevab ıstıyec okuyucularımın po1t1 
lade saşıran Beyhan: pulu yollamalar•nı rica edt'rim. Abl u~-

- Bonjur, diyerek, yerine oturdu. dlrde istekleri mnkı,belesiz kalabWr. 
Kimya öğretmenleri. asık bir suratla ~ ___.... 

ona çıkıştı: ~'~--------------



Fındık çerez değil, gıdadır. Avrupahlar ve Amerikalılar her 

sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

Fi DiK TARIM SATIŞ 
r rği 

Bu mükeınmel konsantre Türk g•dasını en ko·ay, ucuz ve nefis 

şekilde bütün yur:Id .. şlar tak.:ime hazır~anıyor. 

Kız - Erkek - • 
( Y" Ü uca lkü ) tnli . . 
tedrisata başlaını ~sısı Hamdi Ülkümen tarafından ( U~ak) da tesis ec'ilen Y~ni ~ise 10.~0.939 da 
naklen kayc'olun ş ır. ~u yıl bu okula alınacak öğrencı sayısı mahcu=i oldugunaan yemden veya 

.. ınak ısteyenlerin ilk önce y: zı ile müracaat ederek ye' olup olmadığını sormaları 

---- ---- --- ----- -- ------~--- ... 

Sayfa 11 

.. ~------

Baş, Diş, Nezl~ Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh,al keser. 

icabında gtin:le 3 kate alınabilir. --------

1 

r----------r.~;:;::::::=:=::=:=ge=re=k=tir=.~===~--::::::::::::::::,rıı ___________________________________ _ 
.. stanbul Belediyesi İlanları 

23 TeJjrınıevveı 939 ıarı t.nkara borsası 
un tipinin va.,ınarı ~ hinden ıtlbaren §e'ılr dahilinde çıkarılacak ekmeğe mahsus 

Yüzde on ~ sert v ıda gosterllm~Ur. 
randıman unun e YilZde seksen beş yumuşak buğday halitasından yapılacak 600 

l. - Az:unl nıtubc ('1 

2. - Ellistik kur t '° 13 v.ram. 
3· - Hamlzlyet. ~~üten nscart ~ 10 gram 
t. mızı kibri& h · 

SelIUoz azami binde e.sablle) binde be1' gram. 
5· - Küı aza.mı ('1 

45. 
il o 1,15 gram. 
7 Çavdar nlsbetı % 10 . - Ray!h &"raın. 
8 . a.sında gayrı ~bllUk 

buba~ Ihtıva et.tığı nlsbetıeri ~ ekşUlk, a~lık bu1unmıyaca\. 
l:ı. unıarııeı fik. karamuk ~ 1karıda ~bit edilen çavdar unundan b:ışka diğer hu
h::._ ınevnddı türablye ve ti 'k e anıpır, Delice unu ve emsali yabancı unlar ve tohum-

'""'"rn t k ı·ı l' s fil denıı · ı 
11 a Yen bulunmıyacak en ecsamı mütegayylre ve ecnebiye ve böcek glb 
"· - (6) N • 

ların o. h elekte baklve hıra 
"lldnn c;uvaııanna <İstanbul Biri kmıyacnk (8,} No. h elekte bakiye terkolablllr. Bu un

Ynpııınış bir etiket kopmancı nevı ekmeklik unu} ibaresini havi aa{tlam mukav-
yacnk surette batlannu.ş bulunacaktır. (8567) 

Karnağa --. 
d sı ve 30 ç 'lllilesse.satı et kesim 
lı a k istikamet makasınu t pavyonları tesls3tı 1ç1n alınacak 200 aded araba göv
caktır0~1ınuştur. İhale 26 10 ~3!lebdııı 2490 No. lu kanunun 40 cı maddesine göre pazar
•e Mua Uhanunen °bedel 5205 llraPerşembe Rfinü saat 14 de Daim! Encümende ynpıla
ltıe1ttubı~:'lat. Mudurıu,.~' .. 1 ve ilk teminat 390 lira 38 kuruştur. Şartname Zabıt 

~ı u 5 " "n eminde · ili 
.....____ -e ihale gunü ın gor CbUir. Tallblerln ilk teminat makbuz veya 
-_ ----- ıınnen saatte Dalmi Encümende bu1wıınala.n. (8565) 

ile SABAH ·· ~ 
lier Y•ınekte ' OGLE ve AKŞAM 

n sonra g-ü,d" 3 a f 
"' e a muntaznma'l dişlerinizi fırç~layınız. 

. ~. •. l :. . (' ·~ .... ._ .. 

otları ve li J • . 
man arı ışletmssı umum id1resi ilanları 

tar~~tıc1 Yolcu ve bag JF'yat tepdili 
<lakı uzun Yol a nakliyatına 1 

D. D 1107 nu dan seyahat edecek ad olup ana hatta. mer'i D. D./104 Toros kn-
rr lı.JIVrupa hattın ntnnrah tarifelerle. Yolcwardan kıaa yol ücreti alınması hakkın-
.. n ara ta ın Sem l 

1 tblk edllzn P on katarJarında 
~-~klncit.eşrın 1 ekte olan :muhtelit t beynelmilel münasebetler için yolcu ı.-e ba-
~ uaa ta 939 ta Ih enzııAt 

tsUAt için ls~~~~en itibaren JA~ved~ecektır. 
ara müracaat -'n-

20110 939 '-'"L!Uelldir. (8560) 1 
~rzururn lat_!~lhlnden ltlb ~ 
araaınd -.ronıarı areo ~kale Er 
Paıar~ hergün ak nın işletmeye açıla- ~ zurum kısmındaki Kandilll, Çiçekli, Kaplıca 
!:'- ' Oa.rtamba tal"rnasız Yolcıı ca ı ve bu tarihten 1Ubaren İstn".lbul - Erzurum 
"""-zurumdn • Curn ve her tü Jü 
ve Yemek} n hareket arte.sı Cllnıertnd İs r e§ya nakliyatı yapılaca~ı Ye haftanın 

i Vagon lşle~trnek U.:ere hatt e tanbuklan ve Salı, Cuma, Pazar günlerinde 
ecetı ilan olun~da 3 defa Erzurum - İstanbul arasında yataklı 

Aiuhn:ınınen b r. •8390D c524h 
27 ııı ı ecıe1 ve te --...., 

1939 Pazarte.:ıı ,. tnlnat 'llllktarı 
tın alınacaktır g ınu saııt 1 .. d nşa.11-ıdn yazılı 135010 Kg. cıvata ve soınun 

.13 • " ~ kapaı 
u l.şe gırnı ... k Is 1 zarr usuJUe Ankarada İdare binasında sa-

ve.sıtaıarı Ve '-kl tlye!llerın a.rıa~ 
ş <-e tflerını a tda l'azıl 
art.nanıeıer u251 • Ynl ıron saat 14 ı muvakkat U>mlnat ile kanunun tnyln ettiği 

kurt19a Ankara ve de kadar komisyon rf'lsllğlne vermeleri ldzımdır. 
lia:rdarp~a veznelerinde satllmıı.ktadır. (827:!) 

\' 11 :ınaıı • 
c.r k1 "klıt <'dlldı"' 

ır <'dUdig-ı tak ~1 takdirdn 
dirde. -· 

Muhamme!l bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

48129 3609.68 

D 25058 1879.35 

eniz F ab .k-:---------===----==--
fşçi rı aları Urnunı M"'d·· ........ d . 

tncıya ~~~rlerlnde Çalı.,tırılmak fi u ur ugun en: 
\1 ~teklı oka:a:ıardır. zere 210 lira Oc.retıı lkl tablb ne 108 Ura ücretli bir ec 

.llltılll lilıdUrıu arın Yedıertndekl vesaıkl 
tüne ınüracaatıan e birlikte Gölcükte bulunan Denlz Fabrlkalan 

• (8396) 

Açılış - Kapamş tiafları 17 - 10 • 939 

ÇEKLER 

L?ndra 
Nev - YOI'll. 

Parlıs 

MllCı.no 

Cenevre 
Amstcrdam 
Berlln 
B«ı.iksel 

AUna 
So!ya 
Praı 

Madrid 
Var şova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 

Açılış 

li ;.4 

lLO 025 
• 9 5·5 
6 7J 

2Y 84 6 
g 14..ıS 

21 87 
l '17 
l.• 975 

ıs •82~ 

23 .;.; 
o li2S 
" 4llö 

l-,.apanış 

[ı 24 
180 025 

2 9 875 
6 615 

29 o 70 
t.9 ul23 

.-
21 87 
o 07 
l.ı 97S 

ıa .ısııö 

.-
23 ·125 
o 9..ıi j 
2 49 ı 

1 
Yokohnm 
Stokholm 
Moskova 

• O 1c.G 
ı;. 19 

.-
t o 1.ıl.J 

61 19 

\ .............................................................. 

1 

1939 ııen ,; z rfın la yalnız 

ZENDTH L=)Lac·yo 
hü un dünyada el ğ~r 8 muhtel f F11oııka· 

DID Htmış olduğ 1 Rı .. iyolarden fazla 
Radyo ",+"Dış ır . 

6 ve 8 LAMBALJ 
En aon Mo'.lcl /. E N 1 T H Rodyolannı 

tec ü e dıaız.. 

ti A K ER M A ~ A Z A L A R 1 N O A her 
yerden muaaıt !.at ve şartlarla 

ı tılmalctııdır. 

Parasız Diş bakımı 
Cumartesi, Salı günleri 8. 13 den 15 e 

kadar diş çıkarmak ve teşhis fukaraya 
meccanendir. Diş röntgen rumlnden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Semlhlutrı apartıman 
No. 149 Diş tabibi: Oevdet Oermeyan 

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

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santJml ·························· 

Birinci •ah"fe 400 kurut 
/irinci sahile 250 » 
Vçüncii sahifo 200 ,> 
Dördüncü 8ahile 100 » 
iç ıahileler 60 ,, 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llfln yaptıracaklar 
ayrıca tenztlıU!ı tarifemizden ıstJtade 
edeceklerdir Tam, yarım ve ceyret 
sayfa ıırı.nıaı için ayrı bir tarife derpı1 
edilmiştir. 

Son 'Posta 'nın tl.carJ JJAnlarına ald 
işler lçln şu adrese müra'!ılat edll
melıdir. 

fliucıt,:. Kollekiff Şirketi 
Kahrnrcanzade ilan 

Ankara caddr.si 

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

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

İs'anbul Defterdarlığından: 
Hesap Mıikellefln adı 

1 
No. ve soyadı işi 

Adresi ..... ... .. ...•• Verginin .. ..••.••..• İhbarnaı. 
Mahalle Sokak N. Matrah Miktar Nevi Sene nıe ~ 

L.K. 

196 İlya kızı Sofya Mantocn H. Fındıkçı Remzi 55 135.51 lfl.51 Ceza 
739 T. ve N. Teodo- Komisyoncu H. İmar hao 12 1473.73 221.06 K. 

rtdJs 265.27 ~za 

938 

937 
11/65 

6_140 

739 T. ve N. Teod0- H. İma!' han 12 
4~.21 B. 

3000.00 281.77 K. 
281.77 c. 
112 71 B. 

936 2:5/89 
rldls 

94 Mehmed Avni İçklll lokanta > Ankara C. 173-175 600.00 72.00 K. 938 

1165 Alim Yıldız T. Mensucat 
A. Şirketi fnbrlkast 

437 İlya Levi Manifatura 

295 Zeki Yılgör Otelci 

358 İsak Mnzlıyah Tuhafiye 

> Basiret H. 33 

• Su1tanhamam 
c. 3 

H. P. Dervişler 2 

H. H::unidlye C. 19 

384 İ~ak Traves 
322 İ. Davldyan 

H. kurdura , Hayri Er. c. 11 
İçkıll Joknntn D Hamld!ye C. 21 

1 325 M. Şilkril 

1224 Sazak Madenl 
1224 Sazak Madeni 
1001 Hayım 

301 Ahmed Raslm 

302 

Oönılekçl 

T. Llmtet Ş. 
T. Llmtet Ş. 
Komlsyoncıı 

OU>l 

, Hamldıye C. 27 

, Beykcr H. 35 

> ]) 

> Hubyar H. 9 

, Mimar Vedat 

34-36 

80.40 M. 
12.96 c. 
14.40 B. 

5.00 H.K. 

1500-00 121.41l z. 

800 00 96.00 K. 
19.20 B. 

115 20 z . 
250 00 30 00 K. 

6.00 B. 
36 00 z. 

3000 00 432.00 z. 
250.00 30 00 K. 

600 B. 
3o.OO Z. 
540 c. 

1170.00 561i0 K. 
nı2 40 z. 

1132 B. 

937 

938 

937 

938 

036 
938 

037 

5.00 H.K 937 

5.00 I> 937 
43.09 517 K. 

6.20 z. 
1.03 B. 

1074 24 151.69 z. 

938 

938 

9/6.') 

9/94 

9/48 

9/23 

8/ü 

8/40 

81'1'1 
8/49 

11/2 

9 70 

219' Eyüb iskontocu » Birinci Vakıf H. 700.00 84 00 K. 936 s 51 
39 ]llO 80 z. 

l5 l:l. c. 
'16 80 B. 

~ Aram t. komisyoncu :n JCatır~ oğlu han 1200 00 172.80 Z. 
l!3 

938 9/ 811 

322 Serkls oğlu Agop Lokanta 
445 Süleyman Trlkoto.j 

H. Hamldiye C. 21 600.00 17.70 Z. 937 9/43 
> Sultanhamam 17 800.00 96.00 K. 

115 20 z. 
10.20 B. 

9~7 9/77 

1381 K. Keçeyan Komisyon • Oermanya H. 4' 16.82 2 02 K. 938 10/80 

J. Jorj Ollyon > > Rıza Bey H. 13 

R. Mancerl ve Kollektıf Ş. d. Katırcı oltlu han 4 
S. Bcsse Fanllı\ Fnb. 
Sami Benlsğllyo İ. komisyoncu H. Türkiye han 11 

Süleyman Trikotaj Fab. H. Sultanhamam 17 

40 B. 
99.27 14.29 z. 936 

10.00 H. K. 938 

763.64 109.97 z. 937 

66.67 8.00 K. !:37 
9.60 z. 
1.60 B. 

6/19 
9/83 

7/30 

9178 

Hocapnşa maliye şubesi milkelleflerlnden yukarıda adı, işi ve tlcaretgfı.h adresı yaZllı 
şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe saH\hlyetll bir kimse 
gô.stermemiş ve yapıla" araştırmadA. da bulunamamış olduklanndan hizalarında gô.ste 
men yıllara ald k~nç ve buhran vergllerlnl ve zamlarını havi lhbnrnamelerln bizzat 
kendilerine tebliği mümkün olamamıstır. Kej !!yet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 lnel 
maddelerine tevfikan tebliğ ~·erine geçmek uzcrc ilan olunur. (8526) 

Gümrük Muhafaza Genel. Komutanlığı fstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Ko "t•isyonundan 
ı - Gümrük muhafaza teşkilMı 937 modell kaml'Onetlerl lçln alınacak 62 kalem ye

dek parçanın 16/10/ 939 günıi saat 10 dakl açık ekslltmeslne vnktlnde lstekü gelmedi. 
~inden yeniden 26/10/939 Perşembe günü saat 11.30 da açık eksiltmesi yap:.laeo.ktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 1919 lira 90 kuruş llk teminatı da 144 liradır. Parça listesi ko
misyondadır. Oörü.leblllr, 

3 - İsteklilerin kanuni vesıkalan ve Uk teminat m.akbuzlarlle Galata Rıhtım cad. 
desi Veli Alemdar Han itlncl kattaki komisyona aeimelerL (8537) 



-

12 Sayfa SON POSTA Birincit~ t!,-

-

YENi 
11 

RADYO TiPLERiNi 
KIYANCLA TAKDiH EDER 

Her keseye uygun muntellf çeştt raayo lüzum eder. 

R. C. A. radyolarenın, pahahlare gibJ, ucuz fiathlare dahi, yUk· 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 
r 

Veni R. c. A. 1940 NEVVORK modelleri, 

Nevyork dünya sergisinde teknik, gü

aelllk, fiat itibarile R. c. A. tar i h i n de 

kazanılan tekmil rekorları kıran, mu

azzam bir muvaffakiyet elde ettiler. 

NEVVORK serisi radyoları, R.C.A.'nın 

şimdiye kadar imal ettigı radyo çeşi

,dinin en mütekamilidir .. ,, . 

Bunlar arasında, icabında elekfrik cereyanile ı,ıetilebJltr ba

taryah yeni bir ahize vard1r ki. behemehal büyük bir heye

can tevlit edecek Ur. 

Bu harlkullde radyolartn tecrübesini isteyiniz. Size en uygun 

olanını behemehatl aeçecekalnlz. 
~ . - ... 

4040 

5 LAMBALI 

Teknik noktal nazardan bir 
f&heaerdlr. Ebonitten güzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
,3, 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel dal· 
galarenı mükemmel alır. 

Orta ve uzun dalgalarme, ka· 
bili iotlnap olmayan asgarf 
pürüz ile ahr. 

Pesin Satış Fi1at1 T. L 90 

NEVYORK tiptn~eki R. C. A. radyoıar1 fevkalAde 

güze&. olup, •taiz btr randeman verfrler. 

Bunlar arasında, her cereyana uyar radyolar bulunduQu 

g•bi 1200 aaat dayanır batarya takımde itler NEVYORI( , 
8 tipinde bir modeli varder. Buna iltve edilebilen 

25,- lira kıymetinde bir mObeddile ile her istendiQI 

ende eltern•tif cereyan ile i•letilebilir. 

Bu r•dyonu" 1200 ıaat dayanır batarya takımıle bar•· 
ber P•tin ntlt fiab 120. - lira der. 

6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, geniş 
eb'attader. Yüksek frekans 
bir llmbası sayesinde, tek
mil dalgaları daha mükem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 25, 31 ve 49 metre. 
ilk kısa dalgaları mümkün 
olduOu kadar az oarazitle 
ahzeder. 

Peşln Babı ~iyah T. L 135 

IOURLA BillDEftLEft İSTANBUL - ANKARA İZ Mi R 


