
HALKIN Gö'

HALKı N KULA 

~LKIN Dlı.: 
Sene ıo N - o. 3314 

Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 19 BİRİNCİTEŞRİN 1939 

Dün sabah Ankaradsn şehrimize mu
vasalatını bildirdiğimiz Alman büyük el
çisi Fon Papen, akşam ekspresile Berline 
hareket etmiştir. 

(Devamı 7 inci s~yfada) 
........ - .. ---································ ..... ·--
Son dakika 

İtalya Yahudilerle 
anlaştı mı? 

İdare işleri telefonu: 20203 1'iatı 5 Kur~ 

Türk - Sovyet 
münasebatı 

-----.. ·-----
iki memleket arasındaki munasebatın 
samimi kalması Londra ve Pariste 

memnuniyetle karşılandı 
1'1oskovada tebliğ ne,redildi 

Londra 18 (A.A,) - Royter ajan
sının diplomatik muhabiri bildiri -
yor: 

Tilrkiye Başvekilinin Ankarada-
k.i vazih ve sarih beyanatı Londra
da memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bu beyanat, Türkiye hükfuneti -
nin taahhüdlerine sadık olduğuna 
ve sözüne güvenilebileceğinc dair 
esasen tam olan mevcud itimadı tc
yid etmiştir. 

Pariste memnuniyet 

Paris 18 (A.A.) - Türk - Sovyet 
müzakerelerinin ncticelenmemesine 
rağmen samimi kalınası, Parl.ste iyi 
karşılanmıştır. 

Türklerin Fransa ve İngiltereye 
karşı olan taahhüdlerinde Hk plln
da tuttukları düriistlük burada fev
kalade takdir ve bu taahhüdlerln 

hemen üç taraflı bir anlaşma imza
sı suretile teyid edileceği zannedil
mektedir. 

inkıta yok 
Moskova 18 (A.A.) - -D. N. B.

Bütün Moskova gazeteleri Türkiye 
Hariciye Vekili Saraçoğlunun ika -
metine aid resmi tebliği neşrediyor. 
lar. 

Siyasi mahfeller, Moskova müza
kereleri iki hükümeti tatmin edic\ 
neticeler vermiş olmamakla beraber 
Saracoğlunun Moskovadan hareke -
tinin müzakerelerin inkıtaı ve hat-
ta Türkiye ile Sovyetler Birliği a -
rasındaki dostluk münasebetlerinin 
bozulınası şeklinde telAkki edilemi -
yeceğini bilhassa kayıd ve Jpı'et ey
lemektedirler. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Dün Ankaradan Erzuruma üç tren hareket etti, 
açılma töreninde Vekiller, Riyaseticümhur Umumi 
Katibi ve Parti Genel Sekreteri hazır bulunacaklar 

Ef'%'U.'1'1Un hattır.doki ~lık Gt'uid e tünellu seriai ( r ar.uıı 3 fıncll ı.a1 ra da> 



2 Sayta 

Hergün 
Fransada sulh cereyanı 

c. 

Yazan: Muhftffn Btrren _ -U çüncU Fransız cümhuriyetlnin an'a -
ınclerinde ilk defa görtilen bir fevka

Uıde.lllı: olmak üze.re, kırkı mütecavız Fransız 
meb'usu, halen hapishaneye tıkılmış bulu -
il'luyor. Bunlar, komünist meb'uslarıdır. Fır. 
kalan hükfmıet ta.rafından dağıtJlmlş -Oldu. 
ğu halde, bafk& bir isimle bu fırkayı yeni
den tes.l.cı eden bu meb'uslıı.rdan ancak, bir 
kaçı, saklanmak suret.ile, yakalannı örfi ida
renin elinden kurtarabildiler. Belki bunlar 
da yıı.kalanaca.klıı.rdır. 

Frıı.nsa hükü.metl, gene üçüncu cümhuri -
yetin a.n'a.neler tarihiılde ilk detn olmak ü
Z('l"El, hıı.rbden evvel, ıkendlslne fevkalAde sa. 
lfıhJyetıer n.Iını,ştı. Bu sa.lilhlyetleri kullanan 
hukiımet, komün1st fırkasını dağıttı. Bir 
kısım meb'uslıı.rm tevkitlerlnden sarfı nazar, 
sade bu hAdlse başlı baŞ'llla fevkalade bir 
şeydi. Bugünkü hükümetin esas kadrosunu 
teşkil eden radlkal sosyalJsUerln intihabat 

SON POSTA 

lllakale: Yanlış tartan terazi -

arkada.şlığını yapmış v-e uzun müddet bu !ır. Aldanmamak mı istiyorsun? En sevmediğin adamı mut - Tetkik ve tahliJden evvel cpeşin verilmiş hüküm> te 
ka ile muttehlden hareket etml!J ola.n bir lak surette fena, en sevdiğin şahsı da behemehal iyi olarak ziye tartıdan evvel konulmuş daraya benzer. Kefeyi mut-
fukanın dağıtılmas;. F.ransa:nın hürriyet kabul etmekten çekin' laka bir tarafa eğer, daima yanlış netice verir. 
kaidelerine ve parlfunentp 'Ul'anclerine u - ~~~~~~~~~~==========::======,;;;;;,,;;;,;;;;;,;,;;~~~==~======::==:==::==::==::==:=-

~~~ifil~~~~~ 
~= ~~~ı~a ~~:1ekbu d~:ab~~:! Erkekleri ile b'raber \r·--·· ..................... : ................. -·-11 Eski bir milyoner 
gitti ve bu fırkayı başka bir na.m ile yeniden Esir dllşsn ~ Her:ıun hır fı'·ra B.eş parasız 
kurmak lstlyenlerl askeri mahkemclerhı ö - :f 1\ Ö 
:nüne çekerek bır yüzbaşı müst.,.nt.ığin kara. L~h kadınları 1 ----- idil 
rile hepsini de tevki!hnne1ere gönderdi. ./ 1 Hareketirı.iz çok fena 

Bunlar küçük hCıdlseler değildir. 914 har-
binin en ka.ra.nhk ve müz'iç günlerinde blle Ayyaşın biri meyhanede kadehine 
Fransa, bu ta.m:la tedbirlere tevessül etmiş : rakı koyuyor, üzerine biraz su. ilılve 
değildi. o zamanlar, Fransa, bugunkünden ı· ettikten sonra içme!]c başlıyordu. 
çok daha müttehid bulunuyordu. Bu defa, Yanıba.şındaki masada susuz rakısı • 
daha harbin ilk günlerinde iken, hükümet, • nı içen bir aralık yerinden kalktı. Ra-
fik1r ve hürriyetine ve parlfı.mento ha~lmi - 1 kıya su karıştırıp içenin masasına 
yetine kar.şı müteassıbane denHebilecek de- Is yaklaştı: 
recede bağlı olan bl.r memlekette bu tnrzda - Hareketiniz çok fena! 
tedbirler ittlbazma mecbtü- olmuş.sa, elbet i Dedi. ôteki şaşırmıştı: 
bunun clddl sebebleri bulunmak icab eder. i - Ben ne yapıyorum ki? 

Acaba, bu sebebler nelerdir? ! - Daha ne yapaooksınız, ihtikdra. 
İlk sebeb şudur: Fransız komünist fırka- i tefvik ediyorsııntLZ? i 

sı, üçüncü enternasyonala bağlı olan t-eşld. J - Ben mi, ne münasebet! i 
ıatın bugünkli Avrupada en büyüğüdür. öte-

1

. - Siz ya, rakıya su katıp içiyor 1 
denberl bunfa.r, Mookovada.n aldıkları emir - suntLZ, bu meyhaneye sü.tcü. de gelir, : 
lere göre hareket etmekle itham edilirler. ya:'jcı da gelir, kahvcd de gelir .. Si - : 
Bu ithamın ne dereceye kadar haklı veya zin rakıya su katmanız, sütcilye, sil· i 
hn.k.cnz oldu~ uzakt:a.n kat'i olarak tesblt l tc su, yağcıya, tereyağına margarin, i 
edilemezse de, mnıı Fransız fırkaları bunla- kahveciye, kahveye nohud katmak : 
rın bu tarzda hareket ettiklerine dair kuv - fikrini vennez mi? : 
vet.ll delllier gbsterebllntlşlerdir. Bu hal, \-. .J 
Fransız komünJstlerlnJn, ecnebi bir devletin --
Fra.nsa içindeki siyasi tahrik organı olarak 
görühneslne sebeb ohnuştur. Halen, Fransa., 
büyük bir harbe tutuşmuş bulunuyor. Bu 
'h:ırbdc, Rusya knrşı tnrafın hiç olmazsa. do.s
tu ve yardımclSl olarak göründüğü için, ko-
münlstlerl n ~loskovndan emir alaraık Fransa Varşovanın müdafaası sıralarında, Po 

Fransadaki Polonya 
Hükumetinin yeni 
Hariciye Nazırı 

slYMetlnde tesir yapmalanna lmk!\n ver - lonyalı kadınların da haııbe iştirak etmiş Fransada ku • 
meme~i D:ıladye hUktimett rnllll blr zaruret olduklarını ajanslarda okumuşsunuzdur. rulan yeni Polon .. Londra at y~ı dlernlerinin en ta -

saymıştır. * Filvaki muntazam asker gibi üniforma ya hükfunetinin nınmış simalarından olup, Viktorya dev· 

Sözün 

Birincitcşrin ı~ 
ş;:& 

Kısası 

Yazı Çok 0/du/u için 

Bugün Konamadı 

••••• -;;,,A ...................................................... 
Türk - Sovyet 
monasebatı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Moskova .:ıa ncş,.cdilen tebliğ 
Moskova 18 (A.A.) - Resmi tebliğ: , 
İade! ziyaret için Sovyet.ıer Birliğine gel ıJıo 

m1ş olıı.n Türk~e Hariciye Vektıt snraco11t.14 
nun Moskovada ikameti, Sovyetıer Blrl1!1 ... ~ 
Türkiye Cümhuriyett münasebetleri hBP-" 

da Türk hükfunetı ve Sovyet.kil' Birliği h~ 
metl mümessıııer! arasında derin ftltlr ta"' 
~ine vesile ~kil eylemiştir. Samlıni bir ıı: 
vn içinde devam eden bu fi.kir teatisi, eoıl 
yetıer Birliği tle Türkiye arasındaki dOStJlÖ
münnsebetlerlnln değişmez vasfını ve ild ~ 
kürnetin sulbü idame bahsindeki ınüş ~ 
11.TZUlarını bir kere daha tey1d eylemiştir. # 
hükümet şurnsını tesbit etm1şlerdlr ki so~ 
yetler Birliğini ve Türkiye cümhuriyetıni çlO 
kadar eden meselelerJn blrltkte tetklld 1 ,,J 
istikbalde de teması muhafaza eyıe:ıne fi 
yanı arzudur. 

Hariciye Vekili MoskovadaO 
merasimle uğurlandı 

Moskova 18 (A.A.) - Ta.s.s bildiriyor: ~ıı11 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü sara~ 

refakatinde Hariciye VekA.letl genel seti'~ 
...... vini Cevad Açıkalın, birinci daire dl « 
Feridun cemaı Erkin ve hususi .kale!ll •' 
rektörü Zeki Polar olduğu halde aün sil 
18,10 da Moskovadan hareket Hmlştir. -

Türkiye Hariciye Vekili, istasyonda so1!!ı 
hariciye halk komiseri muavinleri pot~ 
ve Dekanozov, Moskova Sovyet tıdnci re r 
İsvon, hariciye halk komlııerllği genel se.ı::,,, 
ter muavlnl Sobolev, hariciye halk to~ 
liğl protokol şef! Bogkov, Moskova kUUlall .. 
nı General Rcv1akln, baştn Ali Haydar "'! "' 
tay olduğ~ halde Türkiye büyiııe elçilığl !Jl il' 
murları, lnglltere büyük elçisi, Fransa 1Jl ~ 
lahatgüza.rı, İran büyük elçisi, Efga~ 
büyük elçisi, Romanya elçisi ve Bulgll 
elçisi tarafından selfımfn.nmı~tır. ~ 

Şftkrü Saracoğluya, Sovyet harlc!ye :-ıo« 
.komiserliği Yakınşark dairesi şefi Na 

61 
, 

'Ve Türkiyenin Moskova büyük elçlllği ın 
teşarı Karabudak ta refakat eylemektedlr~ 

SovyetJer Birliğinin Ankara büyük ellıe4 
Terontiev de Türkiye Hariciye Vekili ue 
raber Türk1yeye hareket etmiştir. , 

Mosk.ova istasyonu, Sovyet ve Türk blı1 ~ 
raklarlle süslenmiş bulunuyordu. Perondll ~ 
nsker! kıt'a Türklye Hariciye Vekltlni ,sel 
lamıştır. 

Dikilide zelzele 
İzmir 18 (A.A.) - Dün saat 14.15. de~ 

kilide yed! saniye süren bir zelzele oını 
Hnsar yoktur. 

Fakat, her .şey bundan ibnret deiUldlr. E- giy<m ve gayet sıkı bir disiplin altında Hariciye Nazırlı ~ rlnin en gözde milyonerlerinden bulu -
ğer Fransız komfınlsUerı, Moskovn ne olan hareket eden Polonyalı kadınlar, büyük ğına getirilen Au· nan Bol Sieirer, geçenlerde beş parasız Şehi.cilik mütehassısı umuıııi 
alfıknlıı.rına raıtmen . muha.r b" karşlSlnda yararlıklar göstermişlerdir. Resmimiz, gust Zalcskinin olarak, tanıdıkl'arından birinin evinde mağnzaları tetkik ediyor , 
pasit bir rol oynamakla iktlta ctmL; olsa - "ehrin tesliminden sonra dkibetini bek - lngiliz tebaalığına ölmüştür. Son dakikalarında, kendisine Şehircilik mütehassısı Prost umınni Jll~~. 
J:ı.rdı, hükürnet, onlara karsı bu kadar şid - ~ . .. e ek ı'htima1i - -·ıı .JI 

dctle hahreket etmezc'l. Şiddetin asıl sebebi, leyen bır Polonyalı kadını gosteriyor. g çm bakan hizmetçisine: ğaz:ıların vazıyctJni incclemeğe ba.şlı:u•..... 1' 
komüntst~t>rin bu h::ırbe muhalef"+Jerldlr. bulunduğunu İn • - Haruatnn pek dagvda~lı geçmı'şti.. göre; mağazaların nlacağt mevldl ta)iil.,.ttl 

tığı ve esbabı mucibe olarnk yalnız Fran.<ııı - T t 1 . J o~' Öğrenildiğine göre, Prost, şehir pl~., 
Onlar bu harbin devamına taraft:ır göriin- nın csözünü tutmak mecburiyetinde bulun- gı ız gaze e erı ya- Boşuna hedrolup gidc>n bir ömürdfi bu ... tesbit etmek üzere bu tetkikatı yapınskµıo>"' 
medller ve bu maksadla faal bir ta.hr!Ut duğu. nu gösterdiği kimsenin gözünden kaç. zıyorlar. Filhaki • A rt k ~ d z· "li.i 
faallve•ine r,1rlştirler Bundan dohyıdır ki mamı.ştı. O zamandanberl de Fransız m<ıt - ka, İngiltcrede tah ~a. a ı me u um. ıra o yorum.. l l ııdı 
Fransa .hükürnetdı ı de onlnn şlddeut surette buatı içinde, Almanyaya karşı kiifür eden sil etmiş. Londra ikt:ısad fakültesini bitir- detrıBışltır. .. l d kt'l lını ld - ki ev soyan bir hırsız yaka ~ııı. • 
takibe karar ver · bir gazete hemen hmncn görülmem1şUr ae- . t . . . . o , son gun er e, va ı e a ş o u Geçenlerde Alemdarda Ticarethane irJ,ı 

Cihan H!trbtnde de Frnnsad::ı. harbi> al('Yh- !:(!n harbde Frnnsız matbuatında Al~anın miştır. ngilızcesı gayet selıstır. ğu kıymetli tabloları birer birer satmak ğında oturan Fahametttnln ve cnğaıoğ ';I. 
tar bir sosyalizm vrırdı . Fak.:ıt, harb baslar adı o:Boch> idi. Bu defa bu kelimeyi hiç bir Hoşsohbet, o nisbette nükteci olan Za- suretile geçinmi~ti. Bununla beraber ya- da da Mustnfanın evlerinden bazı J?.1;: ıttı 
b:ı.şlıımaz bu sosyalistler, hnrbln ş'ddetıe ile- Fransız mu'hnrrlrl kullanmıyor Matbuat mü le-ki iştirak ettiği en ciddi konferans -

1 
d k d v ük•f t1 hl b' eşyaların çalındığı emniyet müdilrlilğtı 

1 -ı- -1 A... t fta ld• llr .... bu mnk · • .:. • rıc: ar a azan ıgı m u a arın ç ı- _...,. r go uru m=ıne ara r 0 1 
" - - cadelesl dahi nazik bir t.on içinde yapılı or ak t • li "' bar cdllmiştt. il":' 

sadln hüldlmete dahi lstlrak erterek tam Bütün bunlar, Frnnsnnm bu harbi, ken~ısİ l~nn sonunda muhakk suret e neşe rlni elden çıknrmam~tır. !Zabıta, kısa bir tarassud ve taklb soll~;J 
mnnn.slle mım b1r ttt1had vücude gelmesini için mlllt bir mücadele şeklinde görmediğine bır fıkra anlatmak, ve siyaset adamları- bu hırsızlıkların tauını yakaln.mağa !Jl 
temin ettiler. Görülüyor 'ki o zamanla bu Zll- nl!i.mettir. nın gerilen sinirlerini yatıştırmakla ma - Gıivercinler nezaret altında fak olmuştur. ~ 
man arasında değl..'m11ş bir şey vardır. Bu de- + ruftur. Sabıkalı hırsıilarda.n Nlğdell Şevket eJ~ 
fn. '1tomünlstler - yani o zamanki .rosvn - Bütün bu müşahedeler, Fransanın bu de- 1ngilterede harb icabı olarak, güver • dak1 suçlu bugün adliyeye tesllm edile.~ ••• ~ 
ı1~t1er - mllii ittihada girmek istemedtlden fakl harbde sulh fikrine daha çok yakın bu- p k "k dd f cinler kontrol altına nlınmışlardır. İn .................................................... . 
b:ı<!ka bllAkls hnrb aleyhinde tahrikat yapı • lun<iuğunu gösterir. Galib geldiği takdirde apa ço mu e er. giltere Hava Nazırı Kingsley Wood va - T A K v 1 M 
vorlnr. Bu tahrlk1\tı, valnız komünlsUerln dnhl Fransanın 'kazanacağı hiç bir şey yok- . v .. tanın müdafaMı bakımından g!lvercin- ,r.==c::::===========~ 
Mo.,<ıkovanın ücretli avukatları olmaıa.!'Ue iznh tur. Nazi rejlmlni kaldırmak, Alınan mllle _ Avrupada harbın başladıgı ~ndenbe· lerin tfıdad ve tcsbit edilmelerini temin 
ehm>lt mfımkün deittldir. E~er, onla~ı hareke. tini yok etmek değildir. 80 mllyo!lluk kesif, ri Papn On İkinci Pie'ye asabı bir hal için bir emirname isdar eylemiştir. 
te getiren bundan ibaret olsay<iı adedlerl bu kültürlü, fen sahibi, çalışkan bir nilfus küt. arız olmuştur. Papanın zayıflığı yüzün - İngiltercde buna cgüverclnler sefer -
derecevı bulamazdı. Avrıca hiidlst>lerl, Fran- lesi Fra.nsanın komşusu olarak kaldıkça, bu den belli olmaktadır ve günden güne de berlıği> denilmektedir. 
sa ta.rafından ~ Fransız olarak görüş tarzı kütle ııe düşmanlık yapmaktan ziyade dost- e irr.ektedir Cinse ve asalete bakmıyan bir sefer -
bakımından da salkl<'r vardır. Frtıl'sız ko - luk yapmıyn. tnraftar olan 'Fransızlar bulun- r · berlik bundan böyle İngiltereye sokula-
mOnıstı .. rı, b'!l defaki muhareb"yi Fransamn mas:ı ta.blldl.r. Bllbassa bu defıııı::I harbde Al- Söz dinletemediğine ve sulbü kurla - cak ve İngiltereden çıkarılacak g(lver -
müdafaası ba1ommdan za.n1rl bir hnrb ola. manyanın ma~fib olması say~inde anarşi - ramadığına hala yanmaktadır. Her tfü- cinle.r bir lisansa tabi olacaklardır. Ba.şı
rnk telAkkl etmiyorlar. İşin C'l mühim nok- n!n muzaffer olması ihtimalleri kuvvetıt gö. lü konfordan sarfınazar eylemiş bir hal boş olarak bulunacak herhangi bir gü -
tası buradadır. ründükçe Fransızlar arasında bu işleri tat - de bulunmaktadır. Pek az yemek ye- verrfn derhal ltlft.f edilecektir. 
E<ıMen. Frnn.<ıad., bu m:ırr1<> olanlnr. snde lıya bağlama fildrlerlnin intişarı, hiç te mektedir. 

komünlı:tJPrden <'le lb:'IN:'t de~llrllr. Bu teskl- hayretimizi mucib omuunak iktiza eder. 
lMn dahU olm1van riııhn bir takım Fransız Esasen, şuna kanllz ki, ejter, harb, az veya Şimdiye kadar adi bir demir karyo -

ikiz heTr şireler 
mllnevverlerl var kt bıınl'lr tlıı burrfhı'lcü hnr- çok yakın zamn.nda herkesi l'!lemnun edeoek lado vatan Papa bu karyoladan da vaz- Vaktile Siyamda ikiz hemşireler diye 
b'n Franc:'l t<'tn zarurt oldnlhına kant de - bir neticeye bağlanabtleceksıc, buna. .imkfm geçmiştir. Akşamları yere serilen ottan maruf ol2n Gagavanga kardt'şlerln vü -
l!lldlrler. ıntlerln ve bfr•fın Almnnva.nın varsa. bu tmkl'mt ha15zırlıyacakdola.n n

1
ütukztvle yapılmış sert bir şiltenin üzerinde yat - cudleri bir, fakat kafaları ayrı idi. Yal • 

F'p".,,""'" t .. +mtn t<'ln vont•i?ı nron:urnnd'l bu tesirlerin en lruvvctJ 1 Fransa an ge ece: r. . . 
memlekette umrstz knlmış ;ıfüünmi\vor Rlr MubittJn Birgen maktadır. nız ıkı elleri ve bacaklaN vardı. 
tnrnttnn bu tPc:\rler. rıı~ •ııraftan Mntlno ,.. 
hattının verdi~! Mlln1vı>t. Frımsanm bu dPta I" 

kendl.<ılnl !114 del\'! v1hl t.eh111ı'e tcJnd"' hlc; -
sctmemec;inl muclb oluvol.' Rıı rluvt?u. korrfi

IS TER I NAN, 1 STER INANMAI 
nlst olmıvıın . fakat insanı dfic:~nmes\nl b'Jen 
ve mmt duvını b:lkımındıın da l'?f'nls hisler 
tnsıyan bir ta-kım sol unsurlRr, sulh lehtndP 
bir faallvet srfedlvorlar. 'Röv!P bir y.fiml"f' 
torııfm<'ıın otuz mnrııf imza fle F'rtııı..c;ı:!' mn. 
letirw' httaN>n nestt<lllmls olını bir beyanna. 
:n<P hfıld\mP•! havl' + ... lı\ı!a dficıOrdil. 

nı&p.. t:traftan. Fransanm. Almnnvava 
hq"'t-ı na., ~ı..f"Tl b•rıı~ ııVll~ ~~r.zm ve 
harbin ll~ını da çok nazik bir şekilde yap • 

Gazet;!Jere bakıyoruz, hepsinin üzerinde de ayni tarih ya-
zılmış: 

- 18 Birinciteşrin 1939, Çarşamba. 
Fokat masamızın tam karşısına isabet eden duvarda İn

hisar idaresi tarafmdsn yaptırtılmış bir duvar takvimi var 

ki, onun tesbit etti~i tarih gazetelerde gördüğümüze uy -
muyor, onda şu ciimleyi okuyoruz: 

- 18 Birinciteşrin 1939 Cumartesi. 
Tesadüfe bakmız ki en büyük harflerle yazılmış olan 

kelime bu cCu.:narlcsl:t kelimesidir. 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 
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Blrlnett...._ 

Ataturkun ölumunun 
• ytldönUmU ihtifali 
ltaly~da hükômet ricalinin büyük Çemberlayn !~Ew~=~~ ~= • Dünyanın se:ameii 

harbin çabuk 
bitmesindedir hır kısmı Almanyaya mu" nfa·ıı harb vaziyetini ::;:i;;a~:~,~= =~ 

eden 10 İkinclieŞ'l'in Cuma günü saat 
Bı·r fngı·1ı·z . ı t 9 u 15 ~ memleketin her tarafında. bil- y S 1 

bu 

an a )yor i d azan· ~ e im Rne-ın Fcm.-, 

etrne 
. ı 1 gazetesı, Almanyanın Polonyayı istila tün Halkevlerinde, Parti merkezler .n e --------......:. 

Si ta • l ve okullarda ihtifaller yapılacaktır. Ih - B tr.lı:a.ç gün evvel, gene bu süt.un 
yan rıca İnden bazılarını derin surette tlfallere bn.şlanırken Ebedi Şefin manevi !arda, dünyanın büyük devletlere ald 

in•• t • Londra 18 (Havas ajansı bildiriyor) - huzurunda beş dakika tAzlm ve mlnnet menfa.at kavgnlarından bıktığını ve herke. 
Lo ~ U eessır etmiştir, diyor Çemberlayn, Ave.m Kamarasında, beynelmilel sukfttu yapılacaktır. Bundan sonra Ebe- sin, bir parçacık ırahat ve huzur istediğini 

llni ndra 18 (A.A.) _ News 
0 

vaziyete dair haftalık lza:hatını vermlştlr.. di Şefin hayatı, memlekete ve milJete yazmıştmı. Bu fikri, esas itibarile mnkul bu. 
n diplomatik muhabiri yazıhroi~e gazete. larını derin surette müreessir etmiştir. Bun.. Başvekil, ezcümle, Fransaya gbnderllen In- yaptığı hlzıneUer hakkında konferanslar lan kıymetli bir muharrir, büyük devlet.ıerl 

ita.lye.n hfikumetı rl yor· lar, bu harek.et.:l, sadeoe Romn-Berlln Mihve- glllz kuvveUerlnin şimdi, Fransız hatlarında- verlleoeıttlr. yola getı.mıek için bu harbde bitaraf knlmlf 
kısmının, Alınanyanın ;:ıınden büyük bir rinln :ruhuna bir ihanet değil, ayni zamanda, ki müretteb mınt.akalarına yerleşmiş bulun- İhtlfal günü radyoda ıı.tans haberle - devletlerin muharibler nezdlnde blr sulh te. 
nıe.sı dolaY1slle aon der 100.!Qyı 1stUA. et - İtalyanın, Almıı.n a.skerl faallyetlnden ha.len duklnrını, Fransız ve İngiliz ba.şkumandnn - rlnden b:ı..şka neşriyat yapılmıyacaktır. şebbüsü yapmaları lA.zım geldiğini ve bunun 
rma artık tüphe Yokt ece munfaU oldukla - ve atiyen a)Vılmasına tn.fl bir sebeb teıAkld Iıkları arasında.ki anlaşmanın tam ısuret.te Radyoda Milli Şef İsmet İnönünOn Ata- mümkün olduğunu kaydettikten sonra bütün 

Muhabir. bundan ur. etmektedirler. mevcud olduğu~u söylemiş ve deniz mesele- türkün muvakkat kabrine bırakıldığı gün ihtllfl!la.rın umuml blr konferansta mevzuu-
ve edlror: sonra, şu me.lftmatı ilrt _ İtalyan hükfırneti.nln bazı ricali, yakın za _ lerine geçerek, Ingtliz deniz tlca.retınln za - Türk milletine hlt.abe.n irad ettikleri be - bahs edlleblleceğlni ve an1aşmaya yana.şmı-

11ıı.tta son mana kadar diplomasi ortakları olan Alman- yiatı, faal halde bulunan tonajın ancak yüz.. yanname de okunacaktır. yan devlet İngllrere dahi olsa, diğerlerinin 
tar kaYnakı:a doğru, muhtelif self\hlyet _ yaya. karşı, el'an hasbt bir +,emayill besleye- de yarımı .nlsbetinde olduğunu tasrih e~- J bütün kuvvetlerlle bu devlete yüklenip akıl 
l'Öte, liltı , n.n Londre.ya gelen he.be.rlere bilirler. Lakin .Almaınyanın umumı vaz1ye _ tır. b k ve mantık dairesine irca edeblleceklerlnl id-
MuAso erın, Polonya lstilAsı arifesi d tinde derin kar~ıklıklar husul bulmasını çok Hava kuvvetleri Sumer an ve dla ediyor. 

te 
llni'nln barışçı dlpı--. .. ft1sl k n e, muhtemel gören kuvvetlerin raklblerl vardır. Bu mütalennın tatbik bakımındo.n bir t.a-

rdP•ı ta vuı_, ne arşı g&ı- Çemberlayn, İngiliz hava kuvveUerlnln faa 1 ..., 
& m lstiğna İtalyan "icall d Roma efklirınm ekseriyeti, şüphesi~ bugün Eıı·bankın a acagı kını llleUeri bulunsa da.hl, esas ıtlbarlle hu-

- · n en oozı - bu merkezdedir. llyetl hakkında demiştir ki: susl bir kıymeti olduğu muhakkaktır. Mu-

sk Biliyoruz ki, sahlllerlmlzin liıerinde ilk "ft-'blerl "ita f l k tl fk"-

an dl. nay devlet k.I ,..._., n,.., ra meme e ere ıuı umu-l Frans~. nın müstemleke defa cereyan eden hava muharebelerinde se- yen·ı şe 1 miyelerine büyük ehemmiyet verdlklerint 
• 'klz d~an tayyaresi tahrib e~tik. Alman - hepimiz biliyoruz. Radyo haberlerinde, yan 

. re'"sler·ı dun lara verdirilen zayiat, muhacimlerin kuvvet- resmi tebliğlerinde, bazı bitaraf memleket.. 

as\, e 1 • • k• b ç ~ lerlnln her halde yüzde yirmi be.şlnl mütecıı- Ankara 18 (Hususi) - Sümerbankla Eti - lerde .kendi paraları ile çıkardıkları veya 

ilk t 1 
f\ r erı 1 1 u UR vizdlr. Talihin daima böyle ye.ver olace.ğını bank I.şletmelerlnln alacağı yeni şekle dair kendi menfaatlerine bağlnnu.ş bulunduklnn op antılarını ya t 1 tahmin etmek ihtiyatsızlık olur. Harb silr - hazırlanan JA.ylhayı hükOmet ya.kında Mec- gazetelerin blle mütalea ve haberlerini mü-p 1 ar m·ııyon prizlerle doludur. Ve bu siirprlzlerln hepsi lise verecektir. Uylhanın aldığı son şekle hlm birer vesika gibi nrı.n etmeleri, bltaraf 

Londra 18 (H • güzel olamaz. Fakat, hiç olmnr.sa, işe 1Yi baş- göre her iki bankanın emrin:ie halen bu - efkarı umumtyeye ntfolunan ehemmiyetin 
let reislerinin .:usı) - Skandinav dev- Parls 18 (A.A.) _ Senegalli meb'us Dluf, ladığımızı bilerek mutmain bulunuyoruz. lunıı.n işletmeler m\tht.ellf gruplar halinde derecesini gösterir. Dünyayı kıuılı ve meçhul 
holınde Kral 3 toplantısı bugün Stok- blr nutuk söyllyerek Fransız müstemlekcle- Almanların, cıHooth, cRepulse• veya uAre blr tasnife t!\bi tutulacak ve . her bir gr~~ 1 blr !\kıbete sürükleyen bu harbde, demek ki, 
11 de yapılmıştı~~tav'm sarayında, saat ıılnde çok mlktarda askeri malzeme bulun - Royah gemllerlni batırdıklarına veya hasara İktı.sad VekAletine bağlı müstn:<ll birer iş1 bitaraf memleketlerin yapablleceklerl mil. 

Bu toplantıyı d.. duğunu ve garbi Fransız Afrlkasının bir m11- uğ'rattıklnrıne. dair işaa ettikleri haberlerin me olacaktır. Mesela kimya maddeler~ fabrl- hlm bir hizmet vardır. Fakat yapılması ve 
Zlrlarının bir t, lort devlet hariciye na- yon asker çıkara.bileceğini söylemiştir. kat'iyen aslı ve esası yoktur. Hiç blr biiyfık kalarile kô.ğıd ve sellüloz fabrikaları bır grup, mevcud ihtllanarı sağlam bir esasa ba~hye.. 
~ariciye nazırı~~ a~.tl.c;ı takib etmiştir. Müstemlekrıt nazırı Mandel, Fransız müs.. harb gemimizi kaybetmiş de~lllz. Kazanil - yünlü ve pamuklu mensucat fabrıkaları dl- rak ftleme muhtaç bulundu1hı huzuru temin 
bır toplantı dah ı, oğleden sonra ikinci temlekelerinln ilci buçuk mUUOnı asker ve mıyan zaferlerle sevinmek İngilizlerin şiarı ğer bir grup teşkil edeceklerdir. eylemesi istenen böyle bir hareketin, mer. 

Cuınhurreisi R yapmışlardır. 500,000 işQl çıkarablleoeğini beyan eımı3tır. değildir.» Süınerb:m'k ismi bu işletmeleri finanse e- hum Milletler Oemlyet! teşkilfl.tının içine 
rlka Cunıhurreisi ~e15t ve diğer 20 Ame- dcoek olan mali müessesenin ismi olarak mu- düşmüş olduğu nna hatadan külliyen uzak 
ransı nıü nın tokholm k f T f • • • • f Z ha faza edilecektir. durması lazımdır. Çünkü blr ıconferans şek-
(~~aj gö~~!~~:!~e ~i~eç K.ralına

0

~i~c; Macaristanda 110 kişi UrK - ıngı 'z - ransı . llnde tecelli edebilecek olan lm teşebbüs ce-
~ı:d~~~f~r~nsa ·karş~ra~::-:1~~et ~ı - k m!ly tem ~si" rn a ingiliz - Sovyet tıc'°ret ~~ ;::~~ı:~ua!a;~~~~ ~~1~~~~~~ 
lnişfordir. rını Ve tesanüd hislerini~:~~~ tevkif edildi ur t; ' ~ • . o kereler"ı dır. Muharib devletlerin, kendllerl tnraflnctan 

l<onf A k ,.. b ı n ... , m za bulunamıyan sulh formUlünü. nüfuz ve hay. 
rna~tokholrn ~:~~~ ruznamesi Buda~ 18 CA.A.) - Resmt bir tebliğde fl araHa aş a slyeUerl vikaYtı edilmek ş:ırtUe, böyle bir te-
n {ellerde sö 1 · .. ). - İyi haber alan dağıtılan Hungart.st hareketi azasının tekrar Londra 18 (A.A.) - Tjmes gazetesi - şekkill pekiilfı bulabilir. Bu fikre muam cö-
n avya. menılek~t~n~ığıne göre Skandi _ faaliyete geçerek Szalaysy hareketi üzerine <Baştarafı 1 inci sayfada) nin diplomasi muharriri, lngiliz - Sovyet rünen ve dünkü sabah gazetelerlnln birinde 
ıına~,esı 8ŞaJtıdaki erı konferansının ruz _ yeın.!n ettikleri ve hedeflerinin şiddet ve ted- T Fransız büyiik ekileri erkanı ve ticarc>t müzakerelerinin, yakında Lon - ftklrlerlnl neşreden bir b:ıvan muharririn 
~ tedlr: rnaddeleri ihtiva et _ hLş usullerlle Hungrarlsy devleti tesisi oldu~u gı 17

' Tt l . · t f d karsılan • drlida başlaması muhtemel olduğunu ha- mütaleaları ise, hiisnünl~Ul bir barış mev-
ta - Skntıdina blldlrllmektedir. ataş<'mı 1 er crı ara m an ·• ber yermektedir. Bu müzakereler, har - zııubnh~ oldultn it'ln tamamen yersiz sayıla· 
ha~~ 1ITT. ile aldk:::r rnemleketlerinin bi- Şimdiye kadar ııo kişi tevklf edUmlştir. Po nuslar~ır. . . • .. . bin devamı müddetince ~.icar!. münase - blltr. cünkü bu bayan, davanın küçük mU-

2 Fınlandiya m ırn~eleler ve bil _ Us tahklkat.a devam etmektedir. l\'hmka lngıhz, Turk ve Fransız mıl- batın muhafazasını mumkun kılacak ıetıerin ba.şında koptuğunu . halbuki kuzu ile 
ve - Bu bitaraflı~le.sı.. li mnrslnnnı <:almıs ve hir b(iliik asker metrıdları tanzim maksadiyle İngiltere i- kurdun avnl flkll' etrafında birle~miyec"'k-

lJ~'kriblerle iktisa~iıkt~adi cepheleri TU k • • k ıı· ihtiram resmini ifa eylemiştir. Misa • le rliğer memleketler arasında yapılan terini ve ısın l1alledllebllmesl tçln cvvf'I~ 
aeleler. eynelrnueı işlerf1unasebetler. r azmının ıyme 1 f" l t 17 de itibaren Genel Kur- müzakerelerin ayni olacaktır. kur<tlnrm birblrl{'rlnl ı>al'çala..-nalan lhzım 

Ayni e alakadar me- ır er, sna n • ~eldii!ini sövlüyor. Halbuki bu muharririn 
görp Sk rna~fellerde h b" . mny Baskanı l\~m:cs~l Fevzt Çakınakı, Ab:'ürrahman Naci fikrini benlmsiyecek olursak, bugOnltO harb 
rahbası andınav rneını asıl olan kanaat ır eserı Genel Kurmay Ikıncı &o;k0nı Orgcnc- mfımkün mertebe devam P>tmeıı. tarana.r 
'Vazty tfrı. rnuhteiff hü~etlerinin rnu ~ _ _ . . ral Aslm Gündi•z'ii. Milli Miidafaa Ve- Demİrağın Sivas yıpramalı vtı ondan sonra dn olacak olmalı-. 
lnllel ~rı nazarı itrb etıerce alı cButün mernleketı baştan başa de~ır kT G 1 N . Tını:ı?.'ı zivaret rtmiŞ- okullarına •.·a,... d ', n-• l arı dır. Bugünkü içtima., ve tktıssdt reJlmln ta-
bir su hün Yenid ara alarak be nan ağh,rla örülmüş görmek en büyük azını - 1 1 ııencra ar.1 

• · • • • l! roftnn olan hiç kimse bu mfit~leaya iııtirat 
lerd~enıenni izhar e~ tesisi için ~el - mizdir.-. ter ve Ankara Valı ve Be~edıye Rcısme . Sivas 18 (A.A.> - Snylavlarımızdan Ab - ec!Mnez. Be<ıerlvetın menfnatl, dli!l vazdı~ım a· e rnekle iktifa e~a e~e 1925 yılının 17 Nisanında Milli Şef kart bırakmıslar~ır. Bu zıv~retlcr Or • dürrahman Nncl Demirağ, Sivas merkezin _ (!'!bl bu~nn de sövlüvorum. bu harbin biran 

Si.() arış davasını . , ece - böyle demişti. cGene Türk azmile ve eii- general Asım Giindiiz, l\filli 1\födnfaa deki 10 ilk okula mekteb levazımı alınmak evvel hitam bulmasındndır. Bunu temin ct-
leteu khoırn 18 (A.A.) n hır tf'zahilrü le 1apılan demiryollarımı~n bir merha- Vekili Naci Tınaz tarafından hi7.7.nt ve ı ı 111.ş 11 a vermiştir. Ayrıca yıl sonunda. ll'lek tem bltn:rar devlf"tler uekMll. rol ovnt'la-

er1 Jtonre.r - Oazeteıe lesıne daha geldik şimendıfer Erzurunıa b k k ç n e er r bilirler :Rıınun aksini iıtlınm edenler ise sn-
ec:ıe.rek Uç !kraı~nsına uzun nıak:~itnal nıem vardı.. , - diğf'r zevat tarl'f1mlan kart ıra ma ilse ve öğretmen oku.narından blrlnci çıkan- m•mi ~elH1dfrler ve hu m:irlert mfidaftt'\ "t-

ıııö deki !l'ltillıtatı1914 l{A.nunuevve~ıler tahsis Birkaç gün evvel Başvekil Doktor Re- sureti1e iade ec1ilmistir. lara altın saat, ikincilere çanta, l~e ~.rta ile, mekle hMm ~lbl cHirnnenleTden hamb'l"ka 
~llYanı.n lftıra~ı hatırıatınaJtta n~e Mal. fik Saydam da, Mill! Şefin işaret ettiği M"o;: f'rl r 21 Birincitesrine kadar orta okullardan birinci çıkanlara gumuş saat, b•r voMıı vfırfimek istlvorlar. d:>ml'ktlr. K"n-

dey1eıne1ttecıi l nı bUhassa rn v~ Fin • büyük azmimizin yeni bir tahakkuk ve - ı a ı e ki d y t ikincilere çanta. 10 ilk okuldan birinci çı - dlll'rlnc'f!TI lhc;an ıııt:emiyoruz. Yalnız gölge 
8tocıcholıns r er. emnunlyetıe silesini böyle üade etti. Anknrl'da kala«'8 ar ır. arın saa !kanlara bir.er nikel saat, ikl~cllere birer çan- etmesini" .. bu k!\fMh· • 

,.,_~tokhoJ.ın t ga?.ete.,i Yazıyor· 62 d 4089 k'l tr d . l 10 da Genel Kurmay temaslarına ha~ - ta vorllecektlr. Bundan başka bu yıl viltıyet e tTı ı;:; 
··~atı onreransı . sene e ı ome e emıryo u ilk kullarından 300 fa.kir talebeye te.m ta - ~ / • ( /t/ an 01 (- 111'!Ç : 
ratında~'~faauerınin ~e ~:a1 menıleketıerl yapabilmiştik. Halbu~i yalnız şu son 16 fonaraktır. • kımo elbise vereceklerdir. Bu vardım Demirağ ••••....•.• '::..~ .• ~.':!. ..................................... .' 
ba.rıııs dav tltOn eheın:nı nıeınıekelıer ta. s~ne zarfı.nda. 3189 kilometreden ştı:rıen- Gene .. al VeyO'and şerefıne 5uvare mütAtatı ınamlle her yıl tekrar edllecektlr. 

N naının bir teı ~tile taklb edUen dıferi geçırmış bulunuyoruz. Demıryol A ağ bu 1şe senevi beş bL"l lira tab - Rova' Oak znhlısında 
orveçt ahürü olacaktır şebekemizin Erzuruma varışile demiryol Ankara 18 (Ilususı) - Bu gece Fran Naci Demir 

le O&ıo 18 <A.A.) :_ 81keri ted' irler · siyasetinin en mühim hedeflerlnden bi - sı:ı: sefarethanesinde General Veygand 81$ etm~tır_.________ ölenlerin kat'i sayısı 
hA1;_ verdıti bir rnru~uıı müdafaa nazır M rine erişilmiştir. Bu Türkiye için her bo- ~erefine bir suvare verilmiştir. Eskı· Leh hu""ku"' metı• erkanı al oak 
~CSlndeJu ihtıyat ~tta Norveçltı ışiU: kırnda.n mes'ud bir neticedir. :r - --· Londra 18 ( AA.) - AmlralUk Roy 
c1 rn:: etırnlf ve bu böl blrlerlnı geçenlerde Tr«>n Erzuruma varmak için 32 kilo - s d k• k Bükreş 18 (A.A.) - - D.N.B. - zırhlısı mürettebab ne, kurtanlsnlara alt o-
lı.nı k CUd lkuvvetler1.tı KiXlekt askerı ve hah. ~etrP uzunluğunda tünelden geçmekte - nn a 1 a Eski Polonya Reisicümhuru Mosclcki larnk en son aldığı listeye nazaran ŞU r&k -
bUd.J.rı:~lllnak lçtn art~mlekeUn bitararıı. dır. 33 büyük köprü bu hattın üzerinde - v Orajova'da yerleşmiştir. Mareşal Rydz kamlan ?ermektedir. 

tlr, ınus bulund~unu d~ . . Yalnız şu bir iki rakam başardığımız (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) Smigly yuk~rı Karpatlard~ bir köy olan Gemide 81 subay ve 1153 nefer !'.unma~-
1' ıbuv1ık eseri tebarfize kafidir. ş· 1 d · · d 6 harb gem·ıs"ıle Dragoslavek de yerleşecektır. Albay Beck 11 1 57 subay ve 351 refere ba-

Btokho1- ı8 ezahürat Sırf Türk ;.,clsinin emex.i olan bu kıy- ima enlZIO 8 'd x. tt h t 1 t du. Kurtar e.n ar . traı v "il (A.A > tl "" .1-' d Konstadt a arıır sure e as a anmış ır. 24ı bay ve 786 nefer boğul. 
ille e bir retsıcumh - Bu sabah bura 

1 
ıne ı eser Cuma gfinü ışletmeye açılı • f 2 tayyare araSln a Eski Leh hükumetinin diğer azası Her- 11~ olma.ıct.a.dır. su 

d Şehit, 4iınaı :rn urun muvasaıatı /~ ki vor Bu mes'ud hAdise Cumhurivet Na - d kulesbard'da bulunmaktadırlar. muştur. • ............................................ . 
~~~ır. emle.ketlerinin hayra~ Yl- fiasının büyük bir muvaffakiyetidir ki, bir muharef·e 01 U .............................................................................. . 
...n~~o refakat•-"- arııe l h·a~. tahmin edilen müddetten evvel bi - dr 

19 
(H ustl _ Ams•~rdamdan bll- • ; /'- 8 3,. ~ -' ) ·~k ırn...- •u""' Er.kko 1;ı1_, tırılmiş d b. aıx. Lon a us """ Sabahtan Sabaha 

.t..11. -~un ve ~- , •· .. uft.ndı.,.,ı " ve anayur un ır ucu ser u - ııo:.ı.. ör b gün altı harb gemıslle 11 -...u haJd .usvecın Heı J .. ı uç cunn tam b "'l t dlrlld r. .. ,e g e u Demir yürek ,d2mir gol rn!fttr 8 8aa.t. 8,45 d Sinkl setırı oı ' . amen aı:; anmış ır. uında şilnaı denizinde şiddetli 
""~· · Munıaueyh ~aıe hava meydanına 

1 
- • Demıryol siyasetimizin bu son hede - tayyi arehar ,..ft oe;eye.n etm'~ttr 

--..uıer ve lN-· • ~ veu h n. fınP varış Tü ki . . h b k d b r mu are.,., "i • 
dan ka 4· uulndıya • a. d, Hall&ou . ı . r ve ıc~ er a ım an se- H b emllel'1nin ve tayyarelerin mllllyati-
Kraı l'tılannııttır. sefaret lıeyetı tarar • vh111ecek bır hAdlsedır. Bu suretle ana - ;r 1r 'ııe ~ malumat aıınamamııtır. 

"' hal Ue kaıu0 ()toın ın Yllrdun şark köşesi demiryolile yeni bir ne a nuz . A "k 
k tarattndan aı~bUıe saraya. Bitınışıe u.mran ve havata kollarını açıvor deme1'- Tahtelbahırler merı a 

B• ~ışlar<Mr r tır. Demirvolu iki kol gibi şark vilAyet - • • ki 
ır mıhr . --:----. !erimizi sarmaktadır. sularına ~ıremıyece er ace ıngılterey Dun Ankaradan Erzuruma Vaşington 19 <Husu.sl) - Cümhurreisi R~ 

b. · ı e 3 . veıt bugün bir beyanname neşrederek, bütun 
ır mı von d 1 tren hare-ket etti Amerika limanlarının muharib tahtelbabirı. 

.'! Q ar Ankara 18 (Hususi) - Demiryolunun re kapalı bulunduğunu ve bu tah~elbahlrle -

hedly tt
• Erzııruma varması münasebetile yapıla - rln .Amerika kare. sularına da glıem1yecek -e e 1 ca~ olan merasimde bulunacak davetli - lerinl blldtnnıştir. 

l.ondra 18 (AA len hamil üç tren bugün Ankaradan Er- Bitaraflık kanununun ahkamına uygun °-
fdacdonaJda bir . . ) - .~arawak nılh zuruma hareket etmiştir. lan bu beyannamenin neşrlle, Amerika ha-
rarı olarak i utncsaJ gondererek h bracesı ~ııat onu elli ı!('Çe kalkan üçüncü tren- kiki surette bitaraf olduğunu isbat etm.lş o-
dola ng tere huk · ar ınas.. 1 r hediye cLtığ umettne bir U e Nafia, Münakalat, Adliye, Maarif, İk- ıa.coktır. . 
M~on ld b ini blldlrıni.ştlr :nı Yon tis:ıJ Vekillerile Rivaseticümhur Umu - Muharlb sayılan devletler ,unle.rdır: in -

ınunt~ U<ı kabulu Allcenabane yardımı nıi Kiıt;bi VI"' Pnrti ~Umumi Katibi Fikri glltere, Fransa. Almanya, Kanada, Avustral-
B• ~~ı verrnışt~~m- Tuzer de Erzuruma gitmişlerdir. ya ve Yenl __ ze_l_A.n_da_ . _____ _ 

ır avda lzm~ 1. -· Erzincandao bir heyet gitti I l eni Londra sefiri 
16c; r ırnanına Er ta yanın y • • • .... zlncan 18 (A.A.) - Tren yolunun Zrzu - d 

İımlr lS <A Vapu-.. s.?~ldi ruma ulaşması dolayislle .vapıle.cak büyük itimadnamesını ver 1 
llınanı .A.) - Evlüı törene iştirak etmek üzere Parti, Belediye t 
Pur na ('.em•an 77.680 to n:vı lclnde İzmir Ticaret Odası, Ummn1 Mecll.5 ve halktan ae.. Londra 18 (A.A.) - Yeni talya sefi-

«eJ.ınışıır. Bunıarın 1~~ ~a~lncı: l65 va. çtıen 10 klşllik heyet bugün Enurum.a ~ _ ri Bastianini, bu sabah Krala itimacb:ıa • 
'Iürktur. ket et.ınl.şUı. mesini takdim e~ir. 

Devlet DemlryoUan İdaresi Uk trenin Enuruma n.rması münasebetlle nefiı 
bir kataıot neşretti. şark -yiJayetıerimizin ıssız yaylalarında, o muht~.şem Fırat 

teklerinde Türk işçisinin n Türk milhendl.sinin elt ve zekası ile uzanan bu çelik 
e • ka.taJoldaki fotorraflard&n ı;epederken yedi asır ülkenin bu uz:ık köşelerblde 
yo.u ~..::. d .,._.... d iri d - d d " .. nal eskiten katır kernnlannı d'"" .. n um . ...-.ı ev er e goz en uşmuş memıır-

ıa.nn sürgün yd:i olan n.tan köşelerinden biri de Erzurumdu. Kat.ır kervan:arlle 
bir ayda pdllen bu şark diyanndan bugün kırk sekiz saatte mektub alıyoruz. 

Dünkü u&ak En:~nım burün o kadar yakındır ki harita üztıindeki mevkii ile kal
bimizdeki yeri birleşmiştir. 

Dünkü Erıurwn, başlan bulutlarla öpüşen dağl:ır arkasında yan elsanevi bir 
birdi. Buri~ Erzurum ruhu rfbi TÜcudü de içimizde bir gönül yuvasıdır. Tiirk 

~mhurlyeti ıeçen yıl Dlyarbakın sinesine bu demir ağla bağlamıştı. Bu yıl ayni 
~lk kol fir:r;uruma kav114ıu. Gelecek tren düdül'iinün aki!Lerini Yangôlunun ya
ınaçtarında işitmek naslb olur. 

Bütün davası Atatürkün ellle çiz.ilmiş aıududlar1 içinde memleketi onun haya. 
lindeki mevkie yiik.seltmekton ibaret olan Türkiye bu masum ve mu\udd~ planı
nı adını adını tatbik ode..:ektir. Dünyayı saran büyük gailelere karşı vazlyetiınls 

açıktır ve aydınlıktır. Hadiseleri keskin zeki.sınm meşalesinde vuzuh ile gören ve 
tedbirlerini bir Qıa.rb ve sulh kahramanından beklenen sarahat ve clddiJetle al
makta tereddüd etmlyen Yavuz ismet gibi bir devlet ve lyaset adamının başbut
lulu altındaki Türkiyenln. yatnu yolları ve hududları detil, kalbi de deminlen ol
duluna yar da inanDUfW', alyar dal 



Birincit~ ıt 

("'-_____ Ş_e_h_i_r_ll_a_b_e~~r_l_e_r_i~J 
Atatürk istimlak işleri hakkında Şişli telefon 

1 Karşısmda 

' 
hadiseler 

Gene o parkeler 
k Ô p r Ü SÜ şı·kAyetler yapıldı SaD trall Meraklı matbaaya geldi: - Sana soruyorum, böyle bir t<.?~~ 

ı k Q -- Devam edeceğim! karşısında kalsan ne yaparsın? 

ac, 1 8,Ca, Belediyeve istimlak ış· leri hakkında ta.ma.mla.Ddl Dedi. Çarçabuk cevab verdim: - Ehline sorar öğrenirim. }e • 
.J - Nerede başladınsa orada devam e- - Bu sözü not et, daha arkası ge 

Atatürk köprüsünün inşaatı tamamla - mal sahibleri tarafından son zamanlarda T 1 f "d . . . . de!lHirsin .. bir insanın bir işe nerede baş- cek. 
• bazı şikayetlerde bulunulmaktadır e e on ı aresının $ışlıde yaptırdığı · · · . . a dJ nam:ıdıgından açılma töreninin Cumhu- E k"d . t" 

1
::.

1
• k tl . . a· büyük santralın tesellu··mu··ne du··nd ·t· !adıysa, ışı orada bıtırmesı hayırlıdır da. Şirket, beher metre mik'abı başın 

. t b s ı en ıs un W\. ıyme erı ıra ı gay- en ı ı- ş· d'lik ··ı ··1 1 rıye ayramında yapılamıyacağı evvel- . f" •. • d t b't edil kt ik barı:ın başlanmıştır ırn J gu e gu e. eli beş kuruşluk fark istemişti .. 
ce yazılmıştı. rısa 1 uzerın en ~ ı . . .me e en, · - Şuradan şuraya gitmem, hem ma - - Ya şimdi? 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Mer • oonr~_dan. ~bu~ edılen ~stımlak kanu~~ - Pang~ltı ~osta ve t.elgraf ve telefon demki sen bana yol öğrettin. - Değerse tabü verilir? 
kezinin Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümü na ~ore, ıst1711la~ komısyo.nları takdın - merke~ v~n! san~ral bın_asının alt katına - Ben mi yol öğrettim? Haşıl! - Verdiler mi acaba? 
şenliklerine aid hazırladığı kutlulama kıymet usulıle fıatlan tesbıt etmeğe baş- n~kledılmışt~. Bın~nın üst kısmı tama - - İnkar etme biraz evvel bir insan - Bilmem, senin okuduğun cürıUe1' 
programında, memlekette vücudc getiri- lnmışlardır. rnıJ~ ~efon ıdaresıne bırakılmıştır. bir işe nerede başlarsa. o işi orada bitir- ar:mı;ıda, istenmişti kelimesi var nınııl8• 
Jen yeni eserlerin , açılma törenlerinin Kanunun tatbikinden sonra bu yeni $ıslı santralının tesellümüne mem:.ır melidi.r, diyen sen değil misin? istenilen farkın verildiğine dair bir }ta 
Cümburiyet bayramı günlerine tesadüf usuUe istimlak edilecek binaların be - olan hey'et, santral inşaatında fenni oir - Öyle ya .. benim.. yıd yok. • 
ettirilmesi hakkındaki temenniler üze _ dellerinin eskiye _nazaran daha fazla tu - k!-lsur olup ?lmadığını tetkik etmekte - - Ben de işe burada... cBelediye köprünün alacağı metB~e 
rine, belediye köprü noksanlarının birkaç tac:ı.W. .za~nedil~ış, .f~kat sonradan yeni dır. Bu tetkıkler gelecek ~afta içinde fa- B!r san_dalyeye oturdu: ti di:sünerek bu teklifi kabul eımiştı~ • 
~ne ka_dar ~al edilerek açılma töre _ usulle ıs~Il'_'!lak .. ış~ennm daha ucuza ya - ma~lanacak ve santralın ınşaatu;da fen- .. Senın knrş~na oturup başlamıştım. Meraklı cümleyi bitirir bitirmez g\l~ 
nınln Cumhurıyet bayramında yapılma _ pıldığı gorulmuştür. ni .bır noks~n _bulunmadığı takdırde a - Gene burada senın karşında devam ede- meye başladı. Bana da onun hali ıner 
sını kararlaştırmıştır. Bu vazivet iban mal sabiblerinin be - ç!ln:ıa m_:rasım_ı yapılacaktır. Bu mera - ceğim. olmuştu: 

Köprünün Azapkapı cihetindeki kıs - lediyeye şikayetlerini mucib olmağa baş- sımır. Cümhurıyet bayramında yapılma - - Gene çattık. - Niye güldün? ~ 
mı açılış töreninden sonra ikmal edile - larr.ıştır. Alakadarlar tarafından bu hu - sı mııhtemeldir. - Catmadınız .. şimdi ben çatacağım. - Belediyenin düşüncesine Jıiild~ 
cek ve burada bir bulvar yapılacaktır. susta tetkikler yapılmaktadır. - Telefon idaresinin yeni telefon rehbc- - Niye? Çünkü ne derece yanlış düşündüğü bE! 

Atatürk köprüsü açıldıktan sonra be- rine bu santralın ac:ıhşından sonra kul - - Şu işe baksana! men anlaşılıverdi de. • 
ledlve betonların donması için bir ay ka- Meçh u' b" ada b" t lanılmak üzere 2000 abone numarası i - Bir gazete uzattı. c Y:ığan yağmurlar dolayısile parl<~. 
dar nakil vasıtalarının köprüden geçme- lr m lr apar iman Iave edilmiştir. Beyoğlu telefon numa - - Gazetede bir sev mi var? ler şişince bitümun yerinden çıktığı go. 
sine müsaade etmiyecektir. kapıcısmı yara 'ayıp kaçtı ralarından bir kısmı da değişmektedır. -:: Atatürk k?t?rilsünün tahta parke - rülmüş. ~u. ~zden belediye ile şirket a 

Mahkemelerde: 

Bir kapıcıya silah ·atan bir adam 
muhakeme edildi 

Mahmudpaşada bir handa kapıcılık yapan 
Mehmedin, evvelki gün oµız kuruş alacağım 
i;temesine kızarak ht'ı.mll oldugu tabancasını 
9t?kerek ateş eden Mehmed Ali, dün 2 ncı 
sulh ocza mahkemesine teslim edilmiştir. 

Sorgusu yapılan .suçlu, cürmünü inkflr e
derek Mehmede s11A.b atmadığını sôyleml§tir. 

To.bancnnın muayenesi için muhakeme 
b~ bir güllt! bırakılrnllitır. 

Milte/errlk: 

Bu santrala bağlanan numaralar 8 ile lerı •. den ~ahsedılıyor: rasmrla .ıhtılaf çıkmıştı.> . 
Şişhanede Karanfil sokağında Neş'e a- ba~lamaktadır. Şişli telefonu icabı halin - B:nım o~lum ~ına okur. - fyı ki yağmur yağmış değil rnı? 

parbmanında kapıcılık yapan İzzetin de 10 bin abone ihtivacını karşılayacak . - . Doner doner bır daba okur amma, - Hakkın var gibi. • 
nezdinde yatıp kalkan Said Ahmed. ev - kudrett~ bulunduğundan, telefon müka- ı~fncı okuvusunda _ok~d~~ bina, birin - - Yağmur yağmasaydı, bu iş anlaŞl 
velki gece apartımanm kapısı önünde o- le~derınde eörülen aksaklıklar tama _ C! okuduğundan büsbutün başka olabi - lamıvacaktı ha! 
tururken meçhul bir şahsın hücumuna mıle bertaraf edilmiş olacaktır. lir. . . - Herhalde! aft' 
maruz kalmıştır Sen ne demek ıstıyorsun onu söy - -- Tuhaf şev .. dünya yüzünde ara! IJ 

Miitecaviz eli~deki bıçakla Said Ah - TiCBrt'f işf 11rl: le. _ na bitüm dö:ülmüş tahta parke ilk de 
di 

- · t 
1 

.. d"" A--4_ - Tahta parkeler meselesınde nihayet mı yapılıyor. 
me n uzerıne a l mış ve vucu une r<ı.:>~ şirketle beledi e tab k k im 1 - Zannetmem. 
~ele saplama~a başlamıştır. Neye uğra - B · tid A dd Old . Y. mu ı a ış ar. B' . b 1 . . . ~ .,ııfl • . . . . .. azı ıp aı ma e stoklan azaldı - u, bıttı .. Sen sağ, ben selamet. - ızım e edıyenın bu ışle uwa~ • 
dığın~ şaşıran Saıd Ahmed kendısını mu- B ıth - Oldu bitti amma nasıl olup b"tt" ları böyle bir şeyle ilk defa mı karşıla 
dafaaya imkan bularnıyarak, baygın bır azı __ al maddele_rinln stokllrınm azal- ğini sana okuyayım ' 

1 1 
- şıyorlar? 

halde yere yuvarlanmıştır. mnsı yuzunden müşkülat başlamıştır. Bilhas- r. t · · - Belki' 
sa makine yedek aksamı trlk t.:ıj kl el ı .l'aze cyı açtı, okudu: Ö · . 11 • 

Yaralama hadisesini müteakib firar e-
1 

_ • 0 rna n er cŞirket ile belediye arasında a 1 - yledir de ne dive birden kesıP <il 
den can1ı zabıtaca aranmaktadır. ğnesl, yun iplJk, mc.rserlzc, sun'i ipek teda - .mukaveleye göre köprü e dö ~ pı mış tıverivorlar? Hani acmin ben sana 11 ~ 

Yaralı fazla kan zayi ettiğinden ifade rikl~ln güçle,şrne.sl çorab, ranllli, trikotaj sa- ltaç parkeler arasına çi~entoşe;;~tk a- et d<'miştim va, demek işi ehline sorzn.S 
vereıniyecek bir halde Beyoğlu hastane-! tana.:!,ı lstihsaltıtını azaltmağa ve ekiplerini si ica b ederken şirkC't 0 

mc - ya !üzum hissetmediler. 
. k ld l t uuide sevketınl.şt!r • > 1111 
sıne a ırı mış ır. · Ben merak et mistim d . - · · · · 

Vali Kartalda tetkikat yapb AIA.kndarlar lnee yün ipliği ve diğer ipti - - Dökmemişler ha',' sor um. - Birkaç satır daha kaldı. et 
Vali ve belediye reisi doktor Lutfi Kırdar Makinesi bozulan bir vapur dai maddelerin diğer piyasalardan tedarik MPraklı güldü: . ..Ş'rket yeniden fer$edeceği par1<el • 

dftn bazı tetk1klerde bulunmak- ijzerc Kartala edilerek bu vaziyet.in kısmen önüne seçile - - Daha mernklı bir şey be f "bi arasına çimento dökebilmek için. bele • 
~r. Vnll a~m tekrar İstanbula dön- yelken açarak yo'una devam etti oeğlnl ve fakat evvelce Almn.nyndan ithal c- merrıklı olma da biraz sabr~t de~am g~· diyedc>n masraf istemişse de belediye btl 

r..-ı.. dilen makinelerin yedek aksam ve iğnelerin yorum: ' m e ı· nu k 1bul etmemic:tir.> 
mU<ıl~..... Şirketi Hayriyenin 26 numaralı araba ted ~ 
B 

. İ a.rikindekl guçluğün devam edeoeğlnl bil- cTiitüm dökülme i . . . - Cok sükür. ~ 
enzın sahşlan etrafında tetkikat vap\:ru Marmaradan stanbula gelmek - dirmektedirler. ğını bPlediyeye bil~i~~i ~a~~ ?~ı°Jaca = "''l\Teticecle sirket. hatasını t:slim edc;c, 

yapılıyor te iken bir kaza atlatmış. makinesi bozu- Yeni yıl anason re' · oltesı· "il rni? ş ın e n de narkeler _ara. sına çımento dokmeye 1'll 
. lara'k deniz ortasında kalmıştır. t n 

Belediye dünden itlb:ıren Istanb!liun muh- İ .. - Dinledim dol b" t kl'f 1 rar Vl'rmıstır.» 
telif .semtlerinde benzin .... tm... "t.erleri ne Vapurun kaptanı bu vaziyetten kur- nhlsarlar umum mudürliiğünden: Bu sene ' gru ır e ı o abilir. _ Bitti ..... .. ,, - Farzct ki sen bı:ıledivcsinl s · · 
bunların gun(ie vasati olarak ne miktar ben- tulrnrık için bütün tenteleri toplamı~ bir anas~n rekoltesinin noksan oluuğuna ve Hı:ın mi nı:ı .. b 1 • -- "enın sırnllf'r de bitti demek?. 
zı.n sn.ttıkla.rını tesblt ctmeğe başlamıştır yelken yaparak havanın da yardımile sa- gumruk resminin on kuruşa tenzil edlldığine = Farzet ~anım~unasc et. - 'Rir t:-ıne kaldı. 
Düne kadar belediyeye benzin sarfiyatını~ hile gelmeğe muvaffak olmuştut, dair .gazetelerde çıkan haberler, aırutadarııı.r F . - Onu da sor. 1 
:t.ahdld edilmesi hakkında bir tcbUğat yapıl- Bilahare keyfiyetten haberdar edilen nezdınde yanlış tefsire sebebiyet vermiş ol - - arzettı~, ben belediyeyim. Vai!rnur duasına cıİcmıvacak rnıyıZ· 
mrunı.ştır. Bu hususta. Anknr:ı.dan emir gel- sirket, yardım için 53 numaralı vapuru duğu~dnn vaziyetin izahına lüzum görül -ı = ~~n ~~· şırket. . . :re vakit? ~ .. (it 
diğl tnkdlrde, belediye benzin satılan yer - 26 nın yanaştığı saöile göndermiş, ak _ muştur. B rze. ım sen de şırketsın; ParkPler arasına cimento döklll - en sırket, sen bC'ledi eve ·· d .. k .. l · 
Je:rde yaptığı tetkikleri göz önünde bulun - şam geç vakit vapur 53 ün yedeğinde li- Anason rekoltesinin azlığı geçen seneye caat c>dio böyle bir t kl"ft b 1 mura • 

0 ~· m.e~. 
durarak faaliyete geçecektir. manımıza getirilmiştir. a.id bir Mdisedir. Rekolte no"kJanını itmam ynparsın? e 

1 
e u undum, ne - Nıcın? 

edebilmek için, geçen sene gümriık resminin _Hiç: ~·-:- ~arkelı:ırin veni ba~tan şişmi~e~~ 

Günlerden beri L A L E 'ye akan tıısan seli devam ediyor. 

Binlerce kişinin doy11madığı ... On binlerce kişinin göremediği 
senenin rekorunu kıran 

E M t L Z O L A'nın Edebiyata ... 
F R A N S I Z D E H A S I N 1 N Sinemacılığa ... 

jEAN GABiN -SİMO NE SIMON'un Şaheserler sırasına 
hediye ettiği 

HAYVANLAŞAN iNSAN 
Filmi berkesin gOrebilmesl içh LA.LE sinemasında birKaç gQn 

daha gösterllrcektir. 
1 • Bu<-On gelen METRO J UR NA L'da en son hsrb sahneleri ••. 

2 - Yeni R g N K L t M 1K1 W AL l' D 1 SN EY Tel: 43j95 

tenzili hak.kında Heyeti Vekllece verllen ve _ Nasıl hiç? fn:''· cı~e~tol:ırın da. !'erlerinden sol<\l 
tatbik edilrni.G olan ka.rar, bu devrede Bıi _ _ Çimento ~u dökülse i . 1 . .. mıyecegmı anlamak ıçın! 
yük Millet Meclisinde tasdik edilmiştir. Ga _ mü ben ne bileyim? yı 0 

ur, bıtum rJ ..rı,tet .::f.tu.f fİ.Jt 
zetelerin rekolte noksanlığını bu seneye ald 

~~ fl~rite::::.~~ı::~ndakl zühu>ü de bun - I_ ~Bunları bı·ıı·yor mu ı'dı·nı·z ". :J 
Yeni sene rekoltesi ihtiyacı karşılıyaca'k ., 

bir miktarda olduğundan, hariçten anason 
oelbl kat'iyen d~ünülmemiştir. 

A~~~a~ıa~~~ _fark ne kadar? 1 

nun yu""ksekliği bir Bu yollar yalnız 
Bay Hasan Rıza Temellinin kayınva.lidesi b. 

Bn N i i metre 90 santı·m cenu ı Karolinada 
yan ac yen n ruhuna ithaf olunmak u _ 

zere Küçükmustafap~a Gül camlsin~ 20 kadar gelir, ağır - rnevc~ddur. Kışın 
Teşrinievvel 939 Cuma günü öğle namn.zını lığı yüz kiloyu şoscnın donup bo-

.............................................................. 
Pamuktan yol 

MEVLÜD 

mütcakib mevludü şer.it kıraat olunacağın - bulur. Fakat yeni do~an Kanguru yav _ zulmaması için, ü-
dan arzu edenlerin teşrtflerl rica olunur. 5 1• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ······-·······-·····-········-········-····--····~-· rununun boyu ancak iki buçuk ~timdi~ zerini ufak ta~ar ve yağ karqbrtl~• 
''e ağırlığı otuz gramı geçmez. Aradaki pnmuğu dokumak suretile elde ettildeı' Sporcular ... Şampiyonlar •.. Gençler •.• Çocuklar ••• ve bütün 

lstanhul' ... dikkat edin kahkaha tufanı yaklaşıyor J 
Amerikanın en meşhur lastik ağızlı komiği 

J o E B R A v 
Türkçe 

İRTİHAL 

POLO ŞAMPiYONU 
111111--~ Filminde hepinizi kahkaha şampiyonu yapacakbr. 41-•r 

E.sbak dahlllye nazırı Said elendi zade B:ty 
Hıılidln refikası, İstanbul Telefon İdaresi 
memurlnrındnn Re~d.Halld Oôn!$ün validesi 
Reşide Oönş dün, 18 Birinclteşrin 1939 da ve
fat etmiştir. Cenazesi Blrinciteşrinın 20 nc.l 
Cumn gUnü Llllellde Tayyare a.pıırtıma.nları
nm birinci dairesinin 6 numarasından kal
dırılnrak namazı Beyazıd camll.nde kılındık
tan sonra alle mezarlı~ınm bulundu~u Ka.. 
racaahnıede Allahın rahmeUne tevdi ed.lle-
oekUr. MevlA rahmet eyleye .............................................................. 

DİKKAT ... 
SAKARYA ~~:· 

Pök yakında: 

B Ü y Ü K ve y E N i 
Filmler serisine başlıyor 

Fıatlarda zam yoktur. 

Filmi gören ve görmiyen on binlerce müşterilerimizin taleb ve 
ısrarı üzerine dünya sinemacılığının şaheseri 

MAROE ANTOONETTE 
TÜRKÇE 
SÖZLÜ Nüshası yalnız i PEK 

Sinemasında daha birkaç gün temdid edilmiştir. Seanslar : 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 da 
' 

fark ne kadar büyük değil mi? bir nevi keçeyle örterler. 
................................ ·-········-····-· ........ ·---·----·····- ~ 

" Sebebsiz 
Kavga olamaz,, 

Okuyucum Bay cB. D.> kocasından 
şıkayetçi: 

- cKaraktcrlerimiz yekdiğeriııe 
pek uygun olmıyncak ki hiç sebebsiz 
hergün kavga etmekle meşgulüz. Hal
b.ıki evleneli henüz iki yıl olmadı.> 
diyor. 

* Karı koca arasında geçimsizlik her 
gün görülen vnk'alardandır. Yeni bnş~ 
ladığı zaman dikkat edilirse, çaresi a
rnnırsa önüne geçilebilecek hafü bir 
hastalıktır, aksi takdirde kronik olur, 
tedavisinin imkanı yoktur. 

Okuyucuma cevab ve11irken her şey 
den evvel mektubunda kullandığı: 

- cHiç sebebsiz olarak .. »,_ cümlesi 
üzerinde ehemmiyetle duracağım. Zi
ra dünyada sebebsiz hiç bir hadise te
kevvün edemez, .sebebsiz görünen her 
hadisenin mutlaka çok evvel toprağa 
gömülmüş bir tohumu vardır. Bu to • 
hum uzun müddet toprak altında ka
lu·, büyür, inkişaf eder, günün birin -
de siz onun yeşil filizini görilrsünüz. 

·--... - ........ _ ___..,.,..--_,,,1111 

B:r arkadaşınız. dostunuz, aileniı.d:: 
bir ferd günün birinde masurn {ı 
şakanız.ı fena mı karşıladı, basit br 
cümlenizden ters bir mana mı çıl.<ll 
dı: 

- Sebebsiz yere kavga edfYof'' 
hükmüne varmadan evvel bu dostı.J • 
nuzu daha eski bir zamanda kırıp ~ 
madığınızı düşününüz, bulnm;:ıısB~ 
kendisine sorunuz, onu samimi 0 
hnsbıhale davet ediniz, zorlayınız, t· 
zaman cscbebı;iz ka,·gtı> mn hakik8te 
te sağlam bir esasa istJnad ctnıel< 
olduğunu görürsünüz. 

Karakter ihtilflf ını düşünme){ bıl 
tetkikten sonra yapılacak bir iştir· , 

Okuyucum mektubunun bir ye 
rinde: 
- Ayrılmak liizım mı? diye sorı.ıY'!!{ 

Bence bu sual hiç dilşüniHnıe~ 
lazım gelen bir sualdir. Yaımıak ııUC• 
kırmak kolaydır. 

* Bayan Nazmiyeye: 
- Fazla miışkulpesencllik etiiyot ' 

ı:unuz. Taleblerini1.de. an:ulannı.ıd9 
Liraz mütevazı, mutedil olunu;

'fEYZi 
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-= 19 Birincitcşrin SON POSTA 

C:ASK RLiK BAHiS ER i _: ....... 1 

Leh-
--~~----------------------~~~~~~ 

inden 
çı n 

eri nelerdir? 
~imanların Leh or usunu u kadar çabuk 
ımha etmelerinin akikl se e 

,................. Y A Z A N 

1 Em~kii··a;;eraı H. E;f;""i'.:;kii~t··ı 
L............. "Son Posta" nın askeri muharriri i ............................................................. ·-·····························-······· ... ··········· 

Sayfa 5 

«Son Posta• mn tarihi tefrilaısı: 28 

Yazan: Reşad Ekrem 

Faizci çatal sakal 
- Sizin iyiliğiniz için söylerdim ben.. bir 1 ça.kşırmın altınd~ baldırlarına gene nıor 

sene .sonra bir habbe dahi iradımız kalmıya- çuhadan bir tozluk geçlnnlştl Hind işi açık 
cak .. fakat mademki emir buyuruyorsunuz .. mavi şal kuşağının kıvrımları arasından fil. 
bir kere varayım faizci Ç:ıtal sakalıı ... o he- dişi bir hançer sapı göril!1üyordu. -
rlfte de dln insaf yoktur amma .. ne yapa- Konağın bahçe kapısı öniındekl binek tn-
lım ... Başka ~n para bulunmuyor... şında atından inen güzel dellknnlı, hnyva
Yarım saat tadar sonra da Çatal sak:ıl nıru kapıcılardan birine vererek içeri girdi, 

Küçükefendlnin huzuruna çıkardı. Bu, ufak bir kere etrafına bakındL Orada bulunan 
tefek, cin gibi bir Yo.hudi idi. Kapıdan girer beş altı kişi anısında konuşmak lçln goztıne 
ılrmez koşar, tKüçükefendinln ayaklarını ö- kestirdiği bir adama: 
perdl : - Var .git efendi hazret.ıerlne, Tayyarzade 

- Beni çıı.ğırmışsın sultanım efendim haz- Mehmed ağa gelmiş diye haber ver .• 
retleri .. derdi. Memnun oldum. ben baba Dedi. Beriki, sağ elini göğsüne koyarak 
dootuyum. Hanedan dostuyum .. bu dıinyada hürmetkA.r bir tavırla eğildi: 
adam kalmadı sultanım ... Ortalık mahşer.. - Buyurun ağa hazretleri.. efendimiz ıa-
İnsan oğlundan emin değil .. Emniyet. kalk- tınız için evvelden tembih ettUer. 
tı, irumf unutuldu_ ben tu:ı: ekmek hakkı bi- Diye cevab verdi. Tayyarzadenin önünde, 
llrlm... Babam, babamın babası, onun ba- yan yan yürüyerek yol gösterdi. Bir taraf
bası, onun babası, sultanımm babasının. o- tan da, küçük bir çocuğun kul:ığınıı: 
nun babasının, onun da oabasınm babasının - Var efendiye söyle, Tayyarzade geldi .•• 
nlmetleri ile yctlştller. Başın dara gelmiş işi- Diyerek koşturdu. 
tlnce ateş içinde kaldım .. e~~r eski zaman Küçükefendi, sarayının uMavt oda• deni-
olsaydı.. faiz bile almııdan verirdim sulta- len muhteşem bir Türk snlonundıı beş ııltı 
nım •. ah nerede o eski zamanlar ... Söyle sul- mlsaflrJ ne oturuyordu. Aynalı sarayın oda
tanmı efendim ... Ne kadar lfızımdır bugün. larıruı, içindekiler tnrafından renklerle ya-
lilk size... hud içindeki nadide ~arla, veyu şekilleri 

- İki yüz altın bazlrgAn... lle, Mavi oda, Sarı oda, Beyaz oda, Saatli so.. 
Çatal sakal, biraz evvel köylU Hasan dıı- fa, Havuzlu oda, Papağanlı sofn, Kubbeli o

yının Abdi Mollaya verdiği keseyi koynun- d:a, Orunekrtrılı oda gibi isimler takılmıştı. 
dan çıkarırdı: Mavi ~anın tavanı ve duvıırlan mavi bO-

V _ Yanımda dört yüz :ıltın var. yalıydı. Iki yüz ayak boyunda ve clll ayak 
ar~ovanın sukutu.nda Dl erek keseyi açar ve güya yarısını sayıp eninde olan bu büyük salonun etrafı, yerden 

A hnanıann Leh n sonra alınan iki resim: Caddelerde devriltn4 tramvay arabaları ve bir bombanın açtığı çuku .. ~k lm'" gibi görünür idi o zaman Kil- 1 nncak dört parmak yükseklikte çepçevre se-
b Ordusunu b · ve......... "'l • ' dl l ri d" esı vı tl 1dl Y 1 ça uk imha etmelertn\n u kadar 1Iann neticesinde, bazı ordular daha ziyade ve şaııkma yürüyerek .şal'llm, yanı Vlstüle doğ- çükefendi mAnl olur: re n oşe~ _ ma n as · er, nce 

bebl şüphe Yok iti Leh ba.,lıca se - motörize e•~ı.,1er dP';,,.,.leri daha ru .gklen Leh OTdtısUnun ıırknsını tamamlle bak Çat 1 k 1 ı·ki yüz dedim Mısır hasırı ustune nadide halı seccadelerle 
kan har geneı kurma .... ._..... ' f><M -Bana a sa a ... - lerl t t d iş bir 
d ı blyesınln) Leh ordusunu Ylllın Cer_ çak piyadeyi motörleştirmlşlerdl. Ayni za çevirmtş ve Lehlllere Narev - Vlstül hattın - amma .. hııni madmekl yanında dört yüz var- doşenmlştl. Pence:,e n e rn. ın n gen 
k Udla.rı üzerinde, Almanyayn t Alman hu_ 1 Dlanda lstihkfun ve muhabere kıt'ala.rının da bir müdafaa hattı tutmak tmk(mmı bı - mış sen ver onun hepsini bana.. çerçeve halinde doşenmlş vlan çinilerle ma-
unından. çok ilerde yı-.. aarruz ba - nıotörleştlrllmesl de geclkmemlşU rakmamıştır .. k 

1 
vt atlas perdeler, birbirlerini fevknlfide aç.. 

nıaıı 5u1nsı ve Varş0 1 · · Çatal sa a : 
1 

d 
ne, Korklora, Pozn torb va ş - Te.şkllAtı rnotörleştlrme lşlnden ve müsta - Silezyndan llerlfyen ortadaki Alman ordu- Emir sultanmıındır.. mış ar ı. _ 

çau, Katowtç, Teşen ve asına, Çen - k1I olarak zırhlı teşkilAt. ta ayrıca inkişaf e- ınr grupu, düşmanı evveltı Radomda .mağlüb 
1 

Bol ışıklı bu Turk salonunun tavanından 
dağıbnasıdır. Leh ord Besklt b5lgelerıne diyordu Jel bunların ehemmivet ve istihdamı ederek bunun büyük kısmını bu havn.llde Diyerek keseyi uzatır, koynundan da b r altın bir borunun ucunda iri bir karpuz ka.-
tarz{fa ~ılması Leh=un hududlara bu beynelmUel askeri edebiyatta uzun müd.:iet ihata ve esir etti. Yalnız burada Almanların sened çıkar~~ Itn b gün ka dar bir nltm top sallanıyordu ve onun tam 
:rnüctatıı.asıno. ve hıtr"k"t ın muvaffnkiyetıe münakaşa mevzuu oldu Nihayet itnıyada bu eline geçen Leh esirlerinin sayısı 100,000 e Hani oluml varır .. suı nımd .... tu ·z ye- altına tesadüf etmek üzere, büyiik bir havuz 
da Al '- u ın devamı e · ' pasam gözlc.rlm , rn asçı arım or yu - d y 

11 
fi d ıl k 

18 rnan orduları al hl snasın - husustn nümune olacak şekilde çnlı.şıldııtım yakın olmuştu. ı .. te 
1 

var ı. eş por r en yap :nış, enarı e 
'\"afto.kiyct clde etm~n ne he~hangl bir mu ve bunların neticesinde orada motörleşti Alman cenub ordular grupu da, Slovakya rlne dort bin ıs r er.. 1 pembe damarlı mermerden idi. İç!nde geniş 
Moltke •taha.şşüdun bld e mus:ıld değildi. rllmlş bütün sınıfların bir :ıraya getlrilmesl ile Be.skltlerden ilerlemiş ve Leh cenub or- Diye llA.ve ederdL O zaman Abdi Molla a- ya;prakları ve alev gibi çlçeltleri ile nll~
hata bütün harb mii<ld ~tinde yapılan bir ile seri veya zırhlı tümen (fırkal ler ndın- dusunu Krakanda ve Przemyslde imha de - teş kesUlrdl:. _ •ferler yüzüyordu. Havuzun suyu. tnvnodan 
bir daha tn.shih oluna e nce hemen hemen da yeni birllkler vücude getirildiğini gör -ı receslnde rnağ!fıb ettikten sonra Zamosz ve - Ne dedın bazlrgan? 1•· Ne dedin bazlr- sarkıtılmıs ve üı.erlnde küçliclik delikler bu
klka Polonya sererıncı:a:~ıo~emlşti. Fllhn duk. Fa.kat diğer cihetten piyade tümenle - Tomnszow meydan savaşlannda Leh ordu gl_n~:· Dünya kadar mal rnvl~ sa~~bl bir hınıı.n o altın toptan yaldızlı bir yağmur gibi 
CX>k hatalı olan bid ya ordusunun rinde dahi bllhas&\ topçunun muhabere ve kuına.nda.nı General Plstordan b:l-'lka 60 000 Kuçukefendi hazretıerinde:ı dort yuı altın döküliivordu. 
d:ıha f.n.tıhlh oluruun~~~tt::ıb~ah:ışşüdu bir lstihkllnı. krta'larının ve şüph~siz zırh ve u- esir almıştır. Esas itibarile BayYeralılardan için sened mi alınırmış... Bre ~l .. ~:ıranı, Küçiikefendl. dışardan yaseminlerle sarıl
blzzat Polonyanın m k ' Lch ordnsile çak müdafaa birliklerinin motörleştlrilmesl ve Osk-Marklılardan mürekkeb olnn bu or- defol konaktan .. . Bre ben kızımı goturup esir l mıs bir pencerenin önünde oturuyordu. Sır
obnaktan sert durma~ı nddernn için meş'um suretne ordunun, muhtelif maksadlnr için du dağlı ve müteaddld sularla kesik bir a - pazarında cariye diye satarım da e:.e~dlye tındn sam lnekllsinden bir <"ntoıri vardı. Çıp-

Pakat Leh başkumn~danı ı; ha.reJı:et, kablliyet veı süratinin arttırılması razlde, Moravyanın Ostran'mdan Lembe.rge para bulurum ... Bre yıkıl... Bre gorunme lak avnkhınnı st'dirln üstüne uzatmış, çubuk 
&eneı kurrnnyının yaptığı h;~~ın ve Leh işi de unutulup ihmal edllmemlştlr. kadar olan 400 Km. llk bir mesnfey! muha- gözüme... içiyordu. Cubuıtu. ilk bakışta fıdlce ~lbl ~ö-
den ve sonraki sakim sevk v 1~ tahaşşüd -ı Ancak hal'b tıırlhl.nöe, bu derece motör - rebe ederek yalnız 18 günde n.lmış ve Al Diye bağırmağa başlardı. Çatal sakal da: rünüvordu. Klnı-z a~ncındıın idi. Fakat lll-
dnn azamı lsUfadeler elde e are tarzın - Iestirllınlş ve yenileştirllmtş ordu1n.rı:ı bllyük manyaya pek :mühim olan Drohobyez ve - Kızma Molla hazretle!'l... Kı"mtt sulta- le.<;! akik, al!ızlı~ı yakut tdl ve çubuğun üs.. 
Alınan ordusu Leh rd 1 etmesini bilen ucak kütlelerile birlikte harbOO istihdamı flk Boryslan petrol sahalannı kauındır - mm... Emir sizden_ gel dedin geldik... Git tüne bir yıldız kümesi h:ıllnde, serpme kü-

u.n ~i attnktan u u arda defa 1939 EyliU ayında Alman - Leh harbinde mı.ştır. <U diyorsun. g erız... çücük elmaslar oturtulmuştu. boz · o uarını hddl kl · ı 

:neres aldırmadan veso~ra o~ara bir daha göri.ilm~ür. Faknt daha bu 1lk kullanış Kezalik Alman - Leh seferinde, takrlba 1I Bunun iızertne Küçüke!c11di ~aşırır, Abdi Küçfikefendl. uzunca bo:vlu, kara gözlü, 
tutunrnalarına meydan v mu ~fan hattında bile, rnotörleşmlş büyük orduların lstLkbalde, Leh fırkasının Varşova lle PO"'...cn arasında Mollaya: 'kalın kara kaşlı, pos bıyıkh kırnnta bir :ı-
l't!r hnha veya esir etmek e~ en birer bi- Umumi Hnrbde olduğunun aksine olarak, CKutno şehri - pzura nehri bölgeslndcl şl - - canım Mollacığun •: \er Çatal sakala damdı. Sakal salmnmıırtı lbkışlnnnda alny
şl.nıdıve kadar görül iş ç n lflzım ol~n o 'ı rnevzııe..re saplanma yerine, şimdiden tah - mtıl ve orta Alman orduları ta.rafından ya- bir sened ... Yok mu bugunlcrc!e gelecek pa- cı bir hal vardı. Kendisini tik gören adam, 
acaba nnsıı ve n red mem sürat ve cür'etl mln oluna.mıyacak bir dereee<!e büyük ölçü- kalnmp tam.amile çevrilmeleri ve mağJ(lb ramız?.. onun harlkulfıde oosur old•ığunu derhnl n11-
gün bunu tetki: e~~:u~mu~tur?! İşte ~u- de harekrıt yapmak lmkAnlanna malik bn - ve esir edilmeleri için yanılan hareket ve - Dere köyündeki değirmeni tutan Has:ın ln.l'dı. İrad ve n.karının hesabını bilmlyen ve 
bazı ehenımıyeuı neti el e kendimize gore l lunduklarını göstermiştir. Bundan başka, şu. muharebelerin .sürat ve ajhrlığı revkaH'ıde dayı beş yüz altın getirecek idi... hlcblr zaman da onu öğ"renmek rnernlona 
lnak 1stlyoruı. c er ve esnsıar çıkar- nu da tasdik etmek lazımdır ki Alman b:ış - ~tklka şayandır. Bu çok ağır ve cür'etli Al- - Bre Molla.. Bre sen~di mıihürliycllm .•• düşm1yen' Ki.içükefendl, medreseyi küçük 
Alrnanıann Lehistan h bl kumandanlığı, Leh haI"blnde, motörden ve mnn ihata ~ imha harekeUeıl esnasında Leh Yüz altını da faiz olc;un biztm Çatal sakala ... yaşta bırakmış olmasına rağmen, muazzam 

Ierı seri muvnffakivetl ı3r b nd: elde ettik- motörlü seri fırkalardan lstlfnde hususundn. ba .,kumandanlığı ve I..eh kıta 'ları cenuba Abdi Molla, Küçük~fendinln kendi para- bir servetin etrafına topladı~ı kalabalık a
:rnotör old ~ er n aş ıca !l.mlllnin SU'f barış zamanına mahsus tecrübelerle is- do~u Lodz Lstlkametln<le bir yarma hare - eını kendisine faiz lle vere vere iki han, bir rasında dev.rlnin giizlde mm ve san•at adrun-
derlnl!ğe ~ :ıı şüphe Yoktur. O, taarruzun tihsal etmiş •bulunı.tuğu e.c;Mlan, düşmanı ketll@ kurtulmak ve Varrovnya taarruz eden hamam ve ylrınl diiktr\n sahibi olmuştu. lan da bulundu~undan anusuna rağmen 
varı ola ~ devamını temin için birinci yalnız bütün c......,hesinde değil, bütün de - mer~z Alman ordu.sunun cenahını vurmak bllgUl adam olmuştu. Buna zekası, ve bll-.... ~ n suratı mümkün kılmıştır ~ ... 

uUYfik Harbi · rlnllğince de vurmak ve mnğli'ıb etmekte n- istemtş ve bunun lçln şeclane harbM.mlşler- BİR DAVET hll$R çok hassas bir ruha sahlb olması da 
ta ntotörün n sonunda ve bu harbden son- zami bir cür'et ve maharet sarfetmlştır. se de muvaffak olamıımıcıl:ırdır. I..eh ordu - yardım etmlştı. Bu bakımd'ln Tayyarzadıt lliıe 
nış bir Ordu ~kUatında ve harbde ge - Alman ordusunun Lehlstandn istihsal et - (Devamı 6 ncı savfada) Tayynrzade Aynalı saravda, evveli\. kapıcı- avnl sınıfa mensub snyılablllrdl. 
l'ececıe ~~~ .. ~t1;r1all meselesi birinci de- tiğl büyük askeri zafer bugün herkesçe ma- lar ve kapı uşakları tarafından karşılandı. • Tayyarzadenln geldljtl haber verildiği v.a-
tuıaröa.n ....,.. o una.n büy!ik askeri mev- lümdur. Şimalde garbi Prusya.dan Koridora <ll B•ı vf'rle.r sonradan t c-;hlt olunan Rus O ..tt-ın strtınn m or Londra çuhnsından bir man, bo haberi getiren çocuğa: ı.11• biri ohn•11

• ve orduntın ha ı t u ğ ,_,.., , -tı~.,•-a 1.· n tfkal etmt lf"r<:r. de nnlıı - ~ .. 
" utının .. ...., ng C4- erllyen ordu buradaki Leh ordusu:ıu rna - - ~ .. v •• kat esvab g!yml.şti. Mor kadife tavuğunun - Buyursunlar .. kında birntotörlze edilmeleri lktlza t!ttlğl hak löb ve esir ettikten sonra şarki Prusya or - ~ ,,•l!'lna rö~ Almanlar bnnl:ınn !'iletme üstüne de mor bir grep sarmıştı. Kısa diz 
~ ÇQk fiklrler ortaya ~ıkmıştır. Bun- duslle birleşerek ve şimalden cenub:ı Varşova imt;va .. tnnnı muhafaza "tmfslerdlr. 

on1:~n~ft llJler!mI alelacelç biti; b~a!ta, 72 
.,.. uvn ıs cSon Posta» ntn tefrHcası: derhaı ra tanbula döneceğim: o zaman 

4'Gör S<mi görür ve icab eden şeyi yaparım. P'lll.91...,.__.-~,. 
tıysal eyiın seni benim vnhsl oldu~u kadar 

veh~ask ·b d ınankı ızım, u efa da, her za-
<illşüne gibi senı büyuk bir şefkat ve sevglle 
aır.a...._ .. n ve YBlnız senin iylll~lnl lstıyen bu 6 "'-'.11nln sö - -çıkına... zunu dinle; onun hatırından 

cSeni de ı 
Yoruın 8e r n ve samımı bir şefkatle düşünü-

l! mlha .. .> 

bir u nıektubu alınca, içimde evvela sonsuz lar parhyanlardan ... Sen eskiden onlara gü- çak beni seven kimse yok; 
acı ~aadct, sonra da büyük, çok büyük bir müşlü üzüm derdin, hatırında mı? falı kalbi sende var. 
A~ Uydum. - Unutur muyum hiçi Lalam nerede? Köpek sevinçle havladı, kuyruğunu salla-

rıe oı:bcb Y .. ben!m için o blr ağabeyden başka dı ve arkamdan koşmağa başladı. Birkaç 
l e ıne bilirdi? i yi kalbll, allce:ıab, vazifeşinas - Mutfakta ... o da pek ihtiyarladı nrtık; dakika sonra, dağlarımın en güzel ki şesin-

u r amcuı bir akraba "Ocur.n işçilere yetişemiyor. de, bir karış genişliğinde akan yeşil suyun 
·~ayır h " ıo ••• Rltını • ııstnneye, sanato!yoma, kllnlğa - Ziyanı yok, dinlensin! Bundan sonra yanında idim. Eskiden olduğu gibi ger.c yüz 

le ız[eceğlrn .. hayır, Mer5ine, bana çok tatlı tereyağa, peynire, kestane ve şeftaliye ben üstü yeşil çimenlerin üzerine uzanarak başı. 
:rnıy ırablı saatleri hatırlatan dlyıı.ra da git- bakacağım. mı ellerimin arasına aldım ve taşların üze-
C!lın ece~ım ... Ben tekrar da~lanma dönece.- İhtiyar kadının gözleri açıldı: rlnden kayarak akan .fenkll sulara daldım. 

l{e,ş - Nasıl, nasıl? Artık gitmek yo~: mu? Bu suyun efsanesini, bu dağların efsaı~e-
kl Oradan hiç, hiç ayrılmasaydım! - Yok .. Bundan sonra bir tarafımda sen sini çocukken dadımdan işitmiştim. Bugün * ve köpeğim, bir tarafımda nğaçlarun ye da~- 1 gene onları düşündüm. Gene ikJ sevgiliyi bir-

- ~ne ben geldim dadı! lnrım, ömrümün sonunu burada geçireceğim. birinden ayıran sihirbazı, birdenbire akar 
- Roş ld Ferah kalfanın gözleri blrdenblre bulut- bir su haline dönen genç adamı ve uzun saçlı 

lleceğl ge in kızım. Senin ergeç bize dö- landı ve hiç sebebi yokken: kral kızını hatırladım. Zavallı kızcağız, .sev-nakıa ni biliyordum ben .. Ne yazık ki ya- k d yan 
ilbl 

1 
rın rengini kaybetti, vücudün bir dal - Sana ne oldu yavrum? dıye sordu. Kah- gilislnin ölümüne kim blllr ne a ar -

İhtınceldi .. kaha lle glilerek cevab verdim: m:ı~ de ölmek istiyordum ştmdl. .. Ölmek 
bir h~ar kadının yanaklarını öptüm, vahşi - Ne olacak? Hiçbir şey ... Tekrar kendi k 

rua Tapı go~Umde sıktım. yerime dönmek günah mı? ve unutma ··· 
ha-oıArtlk si~n aranızda iyileşir: eski semi- Kalfa başını salladı, takunyalarını tıkır- Çiftliğe döneli bir hatta olmuştu. Medent 

urunı. 'fizUm bol mu bu sene? datarak yürlidli, gitti. Ben topal köpeğimle dünva ile alfıkam tamamlle kesilmiş, renç-
ıe::_ Ook ... Sana hergün btız gibi salkımlar I yalnız kalmı.ştım. perl~r ve çiftçiler arasında ynşıvor, kendimi 

-u-ece~tm; hanı üst.ünde damla damın su- - Tap! Can Tapım, ciğer Tapım; senden onların yanında avutmak istiyordum. Şe-

(Arkası var) 
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---1 KAÇAN Çukurova pamukları M~ş _Ceza~vinde~ k~çan 
ıkı katıl, yenı hır ÖLÜ 

Bu yıl rekolte çok fazla, kalite de yüksek oldu. 
Ziraat Bankasının nıevcud mahsulü mübayaa 

etmesi köylüyü sevindirdi 

Çukurovada pamuk ıarıaıanncıan bırı 

l 

Ceyhandan yazılıyor: Bu yıl Çukuro- muhtarlarını kazaya celb ederek bir top
vada yağmurların mevsiminde ve mun- lantı yapılmıştır. Bu toplantıda kaza 
tazaman yağmamış olmasına rağmen, maarif memuru da bulunmu~ ve mektebi 
p .. muk rekoltesi geçen senelerden daha bulunan köylerin, mekteb1erinin noksan 
fazla ve kalite bakımından dahi daha üs- olan levazımlannı bir an evvel ve tedri
tün olduğu görülmektedir. ~füstahsil, da- sata başlanmadan temin ve diğer mek -
ha henüz pamuk mahsulü yetişmeden tebsiz köylerde de yeniden mekteb açıl
önce pamuklarını açığa, tüccarlara sat - rnası için konuşulmuş ve bu yolda gerekli 
mıya ve avans suretile para çekmiye kararlar alınmıştır. 

b=ı.şlamıştı. Fdkat pamuklar :yetişip de, Kaymakam köylere de giderek ve köy
toplanmı:va başlandığı bir sırada zuhur Jülerle yakından temaslar yaparak hal
eden harb, diğer iktisadi sahada olduğu kın derdlerile aiakadar olmaktadır. 
gibi, ye>ni yıl pamuk satışlarına da mü - Köy birlikleri 
essir olmuştur. Tüccar mlistahsilden ki- Kazamız köy1erinde, bundan önce in-
losunu 14 kuruştan çivitli pamuk alırken, b 

1 
h .. b 

1 
k .. 

. . . şasına a~ nnan ve enuz aş anmn uze-
yenı vazıvct dolayısıle, hararetle devam b 1 kt b k.. d l r 1·nşaa re u umın mc e ve oy o a a ı -
eden alım, satım birdenbire yavaşlamış d k 

1 
k b' ·· d 

tımn y:ırı a a maması ve ısa 1r mu -
ve hatta gün1~rce durmustur. Çiftçinin d f d h't · · · K"y 

• A et zar ın a ı ama ermesı ıçın « o 
vaziyetini gö.ıönünde tutan hlikumet b' J'kl . k 1 kt y · her do"rt • . . ır ı erl> uru aca ır. anı 
derhal lazım gelen tedbırlerı alınış ve 
müstahsilin elindeki mahsuliit ta Ziraat beş köy birle.~ecek ve birbirine yardı.m 
Bankası tarafından mübayaa edilmiye Ptmek suretile faaliyete geçeceklerdır. 
başlanmıştır. Bu birliklerin iyi bir şekilde çalışabilme-

si ve istenen randımanın elde edilmesi Şimdi ise fiatlar hergün yükselmekte -
dir. Çiftçi bu vaziyetten memnundur. için birP.r komisyon teşekkül ettirilecek 

Köy mektebleri ve bu suretle köy birlikleri tam faaliyet 
Kaymakam Bekir Suphi Aktan, köy göstermiş olacaklardır. 

Çorlu köylerinde Cumhuriyet 1 Kızılcahamamda pasif korunma 
bayramı hazırhkları tecrübeleri 

cinayet işlediler 
Muş (Hususi) - Bir müddet evvel bir 

kısmı idama mahkum edilen hapislerden 
birkaçının Cezaevinin dUıva,ı. ı.nL delmek 
suretile kaçtıklarını bildirmiştim. Bu ka

Nakleden: Hatice Hatib 

Kapıcı kadın 
çaklardım idama mahkum Emin ve arka- Marrnud bu işin hastanenin şöhretim lh- sun, ben onun kadar haals adam u gör• 
daşı Cemil adlarındaki iki şerir jandarma ifil edemiyeceğini kabul etmekle beraber düm mösyö .. insana on para vermez. Erkd 
tarafından taharri ve takib altında bu - doktor Marraud'nun kendisine şüph€11 gö- kardeşi dtı burada otunnasa hallmf.z ya· 

bir cinavet rürunekte olduğunu ısrarla söyledi. Tam bu mnn! ... o çok iyi bir insandır. Çok cö,merd· lunmalanna rağmen ikinci 
daha işlemişlerdir. 

" sırada kapıcının karısı da onların yanına 1 dlr. 
gelml§tl. DdsJ birlikte Ma.rraud'yu bir sürü 

1
1 - Ay onun da burada ayrı bir e.paztun:ınl 

Bu katmerli caniler evvelce Orgunos 
köyünden eski muhtar Sin.carı öldür -
müşlcrdi. 

Muhakemeleri sırasında şahid sıfatile 

dinlenen mnktulün oğlu Siloya diş bile
yen bu hunhar şerirler, nihayet evvel -
ki gün bu köye giderek Silonun evini 
basmışlar ve zavallıyı hançerle delik de
şik ederek öldürmüşlerdir. Vak'aya ad
li.}'e el koymuştur. Zabıta canileri şiddet
le takib ve taharri etmektedir. 

Çorlu-Lüleburgaz yolunda bir 
yolcunun kotunun kopmasile 

nef celenen kaza 
Çorlu (Hususi) - Evvelki gün Edirne 

İktısad şirketi otobüslerinden şoför İs -
mailin idaresindeki 75 pliika numarah oto
büs. fstanbuldan gelirken Karıştıran mev
kiinde karşı taraftan gelen Lüleburgaz 
pltıkalı 52 numaralı bir kamyonla çarpış
mış, miisademe otobüste bulunan bir yol
cuııun dirseğinden kolu koparak kamyo-
r.un içine fırlamıştır. 

Du feci manzara karşısında otobüs yol
cul:ırı büyük bir korku geçirmişlerdir. 

Kolu kopan yolcu, Çorlu hastanesine kal
d,rılmış. hadisenin tahkikine Çorlu müd
deiumumisi el koymuştur. 

İı:idia edildiğine göre, hadisenin mü -
sebbibi kamyon §Oförüdür. Tahkikata de
vem olunmaktadır. 

methettiler. O zaman Gomar yanlış şeyler mı va.r. 
söylemiş olduğuna kanaat getiren bir lnsa- - Hayır, altıncı katta tek bir odada otU• 
nın tavrını takınarak adetli özür diledi: ruyor, fakat sız Zanette'Ie.ri tanıyor musu • 

- Hay.ret edilecek şey. Halbuki şehirde nuz? ... 
herkes doktor Marraud'nun nişanlısını öl- - Onlara bazan şeyde.. borsada rasgel· 
dürdüğünü söylüyor. Doğrusu ben de duy- mlştlm. Fakat görüşmeyiz. Onda.n babsedfl· 
duklanma inanıyordum. Bir başka insanın diğlni birçok kere duydum. İıJ adamı oıınal 
nrka kapıdan içeri girmesi nıümkUn değil haseblle piyasada çok sağlam bir Lmı.l var. 
m~? * 

- Hayır, mümkün değildir. Çünkü evin 
tek: kapısı vardır. Arkada bir başka knpı 
yoktur. 

- O halde asıl büyük kapıdan biri gir
miştir. Sabahleyin siz işle meşgulken önü
nüzden her geçenin eteğine sarılıp ta nereye 
gidiyorsun diye soramazsınız ya! 

- Önümüzden geçerken bir şey söylemek 
istemez. Görünen berkesin eteğine sarılır ve 
kendisine nereye gittiğini sorarız. Eski has
taları tanırız, tabii onlar hiçbir şey söyleme-

Oomar büyük bir enerjlle işine dnam edt. 
yor. Öğleden sonra doktor Mıırraud'nun o
teline kadar gltınefe bal}lamı.ştı. 

Micky ile Deve kapıda. nöbet yerııertndt 
duruyorlardı. Goma.r onlara sabımzca: 

- Ne oldu, ne bitti diye sordu. 
( A 1'ka.sı var) ............................................................... 

Askerlik bahisleri 
den geçerler, fakat tanımadık bir çehre o- (Baştarafı S inci sayfada) 
!ursa. .. . _ sunun büyük kısmı etrafında kapanan çeıtJ-

Gomnr rolunü oynaınaga devam ediyordu: ber Leh hücumlarlle sarsılmamlf ve bUflld& 
- Mesela benim kızım buraya gayet ko- gittikçe daralarak Polonyalıln.ra ~et son 

!aylıkla cı:menin mtımkün olduğunu söyle- ehemml~tll askeri kudretlerinin zlyalle be. 
dl. o bir gun buraya gelml.ş, kendJslne .. hlçblr raber 200,000 esir ve hadsiz sJlAh ve malZ&o 
şey sormadan yukarıya çıkmasına musaade meye rnalolmuştur. 
etmişsiniz. _ ~ Lehistan sefcrlnln en büyük ve tat1 .sa • 

- .. Bu şey adlmüllmkAndır. Kızınızı gorüp v~ı olan Pzura - Kutno meydan muhare • 
te yuzl~mek Jsterdlm. besile zaferinin vücud bulması ancak mo -

- Fakat bu yalan söylenecek: bir şey de- törün mümkün kıldığı sürat.le kabil olınllf 
ğll ki, kızım niçin böyle bir yalan söylesin! ve bu sayede Lehlllerin P<YZ.6n torbaaındall 
Kapıcının karısı hlddetıenml§t1: geriye doğru vuku bulan hareklltı dalma ön
- Bilemem sebebini amma yalan söylediği ıenerek Leh ordusunun büyüg kısmının vıs. 

pek muhakkak. Doğrusu kızınızın buraya ne tüle varıp bu nehre ~slannuısma imkAtı 
zaman gelmiş olduğunu pek merak ediyo- verilmemişt.lr. 

rum. Velhasıl motör ve sümtln, ayni zamand• 
- Blıkaç ay oldu, fakat onu tekrar bura- uçağın kütle halinde clir'et ve maharetle 

ya getirsem eminim ki onu hatırlamaz, ta. kullanılması neticesi Leh ordusu gibi tırka 
nıyamazsınız. ve muharJb insan sayısınca Alman ordusuna 

- Buraya bir kere gelmiş olan blr lruanı, hemen hemen muadil bi kuvvet ıs gtind• 
T;C~ rAt 0rlafar1 kongrP.Sİn8 bir kere daha gördüğüm vakit muhakkak ta- imha. ve esir edildikten ~şita Pol takrL 

nırım. Çünk~ otuz senedir bura.da ç~ıyo- ba 6000 Km. llk blr cephede 500 =.derin-
Ba" ık., si r rle işt:rak e~iyrır rum ve tecrubem var denuebııır. Jiğınde ışga1 oıunabumıştır. 

- Sahi mi? .. · Halbuki ben bir çehreyi otuz Polonyalıla.rm bu müthiş m~IQbty~rıne, 
Ealıkesir (Hususi) - 23 Teşrinievvel- kere görebilir ve tekrar da onu hatırlıya- adedce azlıkları veya Leh asker ve zabitinin 

de Ankarada Ticaret Vekaletinde topla - marn. Ha durun ben de siz~. tecrübe edeyim. lAyık:ile harbetmemesl veyahud harbetme _ 
nacak olan beşinci ticaret odaları kon- Kızımın bir resmini size gostereylm. Baka- sini bilmemesi gibi sebebler göskterllemez. 
gre~jne Balıkesir namına rneb'uslanmız- lım onu tanıyacak mısınız? , Bizzat Hitler ve Alınan askeri yazıcılar, Lel 

G<>mar oobinden madam Zanatte in du- sübay ve erinin her yerde kahra.manca dö • 
Çoı lu (Hususi) - Kasaba ve köylerde Kzılcahamam (Hususi) - Kazamızda dan Hayrettin Karan murahhas olarak vardan ~ırmış olduğu fotografını çıkararak ~tUğünü söyleml.şlerdlr. Filvaki Leh harbi. 

Cümhurivet bayramımızı kutlulama tayyare hücumlarına karşı pasif korunma seçilmi~tir. kapıcının karısına uzattı. Kadın onu Go- nin bu suretle ve bu kadar sfiratle zlyaında.n 
programı, kaymakamlıkça köyler bürosu 1 tecrübeleri yapılmıştır. Belediye kasa - r .. G······:·········b ......... k ... : ..... , ... h ..... b ...... , ..... ~ marın ellerinden aldı ve ona bı1yük blr dik- bütün mes'uliyet, kusur ve kabahat Leh baş 
v ısıtnsile bütün köylere gönderilmiştir. banın etrafındaki yüksek dağlardan bi- l !'IZl'.!Ote •en frçtt ' " er 0" ) katle bat~ ? II l nl ba kumandanlığının omuzuna yflkletllmektedir. 

.. h' k" d 'ff · · ·· 't" t b. t d k '- - Ha ır mıyor muyum e e şu ara - O b~kumandanlık: ki ~ne Alma.n askeri mlf 
Buna gore her na ıye ve oy e mı ı tının us une mun azam ır arassu u- Başka. vilayetlerden verilen öğretmenler kımz .. nasıl hatırlamam ayol. Pek iyi hatır- harrirlerlne göre motöre, yanı uçat ne zırh 

\'C mahalli oyunlar oynanacak ve muh - lesi inşa ettirmiştir. Buraya Kızılcaha - Gazianteb vilayeti kadrosuna başka vııa ... : lıyorum, işte sanki onu dlin görmüşüm ka-
11 

harb ara.basına klifl derecede ehemmiyet 
t lif eğlenceler tertib edilecektir. Köy mamın her noktasından işitilebilecek tarz yetıerden yedi öğretmen verilmiştir. Bunlar, dar hatırlıyorum. Ben kendlslle konuşma. vermemiş ve yalnız eski sınıflarla, yani pi -
muallımi veya kazadan gönderilecek ha- da büyük bir çan yerleştirmiştir. Mütead- Dlyaf>bakırdı:m Dündar Yücesoy, İçelden Ga- dım, ona refakat eden d~llkanlı ile konu§- yade ,topçu ve sftvarlle modern bir harbin 
tibler de halka Cümhuriyet mevzulu did defalar yapılan gece tecrilbelerinden zi Ta.şdemlr. Manlsadan KlimUe Aysal, Muş. tum. Muayenehanenin nerede oldu~nu sor- muvaffakiyetle yürütüleblleoeğ1ni zannet -

tan Nuri Altuğ, Nlğdeden Asım Akdoğan, or- du. Ben cevab verdlğlm sıralarda merdiven- mlştlr. 
konfernns1ar vereceklerdir. iyi neticeler alınmıştır. Bir hafta kadar dudan Fethiye Aksen, SCyhandaıı Hayriye !eri süraUe çıkın$ başladı. Fakat yanın.. Fakat bundan zannedilmesin t1 Lehlllerln 

devam eden pasif korunma hareketleri Soyludur. daki delikanlı o.rkasından yetişti. Biraz son- uçağı ve motörü yoktu; bahb ve iddia olu-
Bir kadm iki tren arasında 

kaldı 
İzmir (Hususi) - Bu sabah saat 6.51 de 

Hilal istasyonunda iki trenin birleştiği 

oktada Karşıyaka banliyö treni arasında 
lan Zekiye adında tütün amelesi bir 
adın ağır surette yaralanmış ve hasta
eye kaldırılmıştır. 

Gönen - Bandırma maçı 
Bandırma (Husus!) - Geçen hafta şeh-

ayni zamanda büyük bir itidal ve intizam- Kültür dairesinde bir toplantı ra ikisi blrl1kte in~ller: Ben kendilerine n1Qin nan şey bunların k~n miktarda olmaması • 
la cereyan etmiştir. İlk okullar başöğretmenleri, Maarif Mü- bu kadar çabuk dondükleml sordum. Kızınız dır. Çünkü Lehlilerln tnkriba ıooo kadar har. 

VezirköprUde ~ar.~k toton 
Vezirköprüden yazılıyor: İnhisar ida

:esi memurları ve jandarma tarafmda:ı 
yspılan bir araştırma sonunda, kazamıza 
bağlı Y:urtdağl köyünde 70 kilo kaçak tü
tün ve bir de tütün kıyma havanı ele ge
çirilmiştir. Müsadere olunan kaçak tü -
tün 1erle havanın kime aid olduğu tahkik 
edilmektedir. 

dürü Cemil Gökdenizin riyasetinde maarif oevab vermeden dışarı fırladı. Yanındaki de- be kabiliyetli uçağı bulundu~u bugün btr sır 
dairesinde bir toplantı yaparak okulların ih- lllca.nh: ."Yukarı.-;ı çok" kalabalık, fazla bek- değildir. HattA hayrete değen elbet, bun • 
tıyaçları, idari işler üzerinde görüşmüşler::lir. lemek lnzım, başka gun geleceA'tz• cevabını ıaroan 265 adedinin uçarak Romanyaya ve 

Gazlantebde okullamn ·ıaziyetlnln çok iyi verdi. Ben hatırıa.~azmışım ha!.. 83 taooslnln Letony~a iltica etmeım ve 
olduğu ve kültür işlerinin mükemmel yürü- Kflpıcı kadın buyük bir muzafferiyet ka- takrlba 150 slnin de sağlam bir halde Al • 
düğü şükranla not edilebilir. Blrkac seneden- zanmış bir kumandan kadar mafiıırdu. ıruı.nlann eline düşrne31dir. Lehlilerin harh<k 
beri burada bulunan Maarif Müdürü Cemli G<>mar aldığı rnaltmıa.~tan fevkalAde mem- kaybettikleri uçak sayısı takriba 500 dilr. 
Oökdenizin bu uğurda sarfett!ği emekler ve n~ndu. Fakat bunu gostermek istemedi~! Uçak, harb arabası ve 'llelOmuın motörlll 
elde ettiği başarılar her türlü sitayişe ll\yık- lçın: vasıtala.rın harble.rde zayiatı dalma btıyük-
tır. - Vay kızımın yaptıklarına da bir bakı- tür. Muharebe cephesinin ge.rlloerinden bu 

24 köyde eğitmenli olıt.ctl açılıyor nız hele! ... dedi. Ben onu doktora bir şey zayiatı daima dolduracak fabrikalan veya 
Bu sene merkez \tazasınd ı 10, Islahiye ka- sormak için yolluyordum. O koluna bir ser- bunları kendJsine sürat ve intizam ne ye -

zasında a ve KllUı kazasında 6 e~ltmenll okul oorl takıyor ve beklemeğe vakti olmadan ge- tıştlrebllecek müttenklert olmıyanlarm mo.. 
izde kalabalık bir halk kütlesi tara - açılması kararı köylüler! çok scvlndlrmLşllr. ri dönüyor. Çfinkü ser.serilerle gezecek, bunu dem bir harbi devamlı bir surette idame et-

dan merak ve zevkle seyredilen Gönen- iz mire giden göcm,,nfer Bu okulların açılmakta oldu~u köyler şun- hiç aklıma getirmezdim. melertne ımkA.n yoktur. 
andırma futbol maçını bire karşı üç lardır: Merkezde Körkün, Glicez;ı, Yamaço- Kapıcının karı.c;ı: Yalnız motör ve motörlü hava ve yer va.. 
olle gençlerimiz kaummışlardır. İzmir (Hususi) - Bulgaristandan ve ba, Dülük, Kazıklı . Sam, Bo.st.ancııe ve Ispa- - Ah mösyö dedi. Kızınızın yanındaki de- .:ııtaları 1mal etmek veya bunları haricden 

O t tırın. l!lronlt bir serseri değildi. Çok şık bir centll- satın almak kAfl de~ldlr. Bir taratta.n bun~ Dostane bir tarzda cereyan eden bu Romanyadan 65 göçmen zmire gelmiş 
Kllls kaza.c;ında: Karbeyaz, Koççağız, Cen- mendi. Kızınız onunla evleni:.~e şlkAyete ları kullanacak ve aleddevam tamir edebi . 

,,..,. ..... ,.çta her iki takım oyuncuları da mu - ve İzmir kazalarına sevkedilmiştir. Bun- Islahiye kazasında: Karahöyük, Hasad, I- hakkınız yok. lecek ustalar ve tmalAthaneler de IAzımdır. 
af!ak olmuşlar ve halle taraiından alkış- lsrın ekserisi Torbalı ve Bergamada is- dilli, Tandır, Mellkanlı, Kayabaşı, İntnıı. - Bırakınız .. bırakınız 'imdi gılya mua- Anl"nık bütün bunlar her memleketin ve her 

ışlardır. 1 kin göreceklerdir. kJn, Cücime, Gülgüme, Vıçlı. yene olmağa girdim. İşltti~lm şey beni bUs- milletin kudret ve ke..qesln1n harcı olmadı1t-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= WWnb~~deW.EfttMd~ordunu~mu- ~nbqka. ~~~uk ~arlk dahl~~e~ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : nvene yalnız sahahları yap1hyor değil ml? ter. Onun için motör mesele_,! her memle -
Ben de bir sabah pat.rondan izin alır, rrell- ketin kendi hnl, kese ve kudretine g!h'e nklt 
rlm. ve z:ımanl1e ve en ecı:ı~lı bir 11urett.e teem -

- Hasan Bey Avrupa -
dan gelen bir arkadaşım 

anlattı .. 

Orada posta işlerini 
gi)vercinlerle kırlansıçlar 

yapıyorlarmış .. 

... Ve işler deh§etli sür
atli görülüyorm~. 

Hasan Bey - Ne şaşı -
yorsun azizim, bizde de 
tanzifat memurluğunu ke
dilerle köpekler yapmaz -

• l.ar mı? 

Belgrad so~ında.kl apnrtım.anına büyük mül ve haJlolunmak iktiza eder. 
bir memnuniyetle girdi. Kendisine göre bu. Fa.kat eğf'r motör clhetile hRSrna talk O

gün çok şeyler öğrenmişti. Kapıdan içt>rl ınnamıva,.ıı~ı anlaqılırsa bunlara karşı mft
girdiği uunan. kapıcıyı nez..ıketle selamladı dafanyı ihnıal etmenin aklbetl daima feci 
ve birkaç dakika durarak onun?a konuşma- olur. O halde Leh harbinden şu kaide ve 
~a başladı. Mah~lle dedikoduları yaptılar. neticeyi emniyetle çıkarabiliriz: Kan motö
İşlerln kötülüğünden, krizden baqsettller. rü <vanl uc:ık. harb arabası. trnkt.ör ve knm. 
~pıcı: vonu) olmıvrın ve bunları ltAtl mlkt.'lrl""ı18 

- Sizin için mesele yoktur Mösyö Gomnr imal vevq P ıeıMevam tedarlkle ııoksanlarını 
diyordu. Fakat bizler irin çok giiç, blzlm his: ikmal va7lvl'tlnde bultınmıvnn devletler kf'n. 
bir kazancımız yok. dllerlnl motöre karııı mlidaraa için bol r.ep. 

-· Haydi canım siz böyle bir zengin evin hanc.c;lle beraber k1\ti ton ve a~ır tüfeğe ma· 
kspıcısı iken sizin de şlkllyete hakkını:?: yok. ltk olmnt'ın volunu bulmnkln beraber mft · 
Kim btur ne kadar çok bahşiş :ılırsınız. Mö.s- teaddl mii<lafaayı hPn•msemelldtrler. AJtc;I 
yö zanctte gibi meşhur bir bankerin bura- takdirde Prılonva mlsı:ıllnln !•er verde tf"ker
da ot.urmnsı b1le kıifl.dlr. l'ÜT etmerrı('cıl leln bıı.ska gtzll sebebler araş -

- Zeııglnrer insana on para vermezler. hrmn~a hacet yoktur. 
B:ınker.c gelince istediği kadar meşhur ol- H. P.. EJHet 
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-== ·~~a=·t~e~tr=in~========================::::ıı:===========~======~======~S~O~N~!P~O~S~T~A~:.:s====j=m===================================================S=a=y=fa==7==-" 
Almanlar Fransızlarm ilk mukavemet 

hattı i e temasa geldiler 
S PO R Yemenli Galib Efganinin 

di.nkü muhakemesi Lig maçlarının UçUncU . . 
(Başt.ararı 1 in 1 f da . h ft yunları Perapalas ot.eli sahibi Mlsbahı dolandırdı- den Istanbula get!rJbn~ ve bu suretle f§ ad-B~rlin 18 (A.A.) _ Alm:n say a > ~::ın tayyaresini ~üşürmüşlerdir. Dığ.er a ası 0 kı fddiıu;lle taht.ı zanna alınarak asliye a inel llyeye intikal etmf§tlr. 

l'llrP.ııhı bildiriyor: umumi ka- hır Alınan tayyaresı a.e has~r~ uğramış - . . . . ceza mahkemesinde duruşmasına • başlanan Maamafih kısa bir zaman sonra Galib Ef-
Fransız kıt'alnn d" d Alın . tır. İngiliz tayyarelerıne hıçbır şey ol - Evvelce tesbıt edılmış bır programa Galib EfganJ hakkındaki dava.ya, dun de ba- gani 

0 
zamanki acme Oulô.m (Şah Abbas) bll' 

sinde Mascne ne Pa~~ ~ an arazı- mar.uştır. göre Pazar günü yapılacak maçlar şun - kılmıştır. kolayını bulup memlelretimfzden sıvışmı§t.ır. 
Bllld:ı işgal <'dilen nokt~~n orman! ar~ - ltalyanlar Fransız tAbiyesini lnrdır: oeıse saat 15 ~ açılarak tnhidlerln din - Dolandırılan otelci Osman Belir o sıralarda. ~ev~-:n etmişlerdir. Alm : t~~hlıyesıııe h d" l Kadıköy stadında: Feneryılmaz - Ka - :ıenmesine 00.,la.nmış, ilk olarak Beyoğlu kay- Efganlstnna giden Türk heyeti azalarınc11m ~dıll'n noktaları derh ı3~ 

1 

a ~rı ter - met e ıyor ar ra.ciimrük, Vefa - Hilal. makamı Ahmed 1mlma olunmuştur. Şahid Şevkete Efganlstanda böyle bir şahsiyetin lllış}(•r ve birçok esir a~ ~kr~r ışgal et- Roma 18 (A.A.) - İtalyan gazeteleri Taksim stadında: B~yoğluspor - Ana - hülft.saten şu Uad~e bulunmuştur: mevcud olup olmadığını tahkik etmesini rl-
A 'ma.,l mış .ar ır. tar2fı11dan Fransız - Alman cephesiııe doluhisar, Topkapı - Jstanbulspor, Fe -

41
_ Tahminen EyHil ayı lptldalarında Oa- ca etmiştir. 

T'aris 18 arın zayıatı gönderilen hususi muhabirler, Saı:;e ~av nerrahçe - Süleymaniye. lib Efgani daireme geldi. Pernpalns ote - Bu zat orada yaptı~ı tetklkatta: bu a -
hP"fn "k' (~ava~) - Evvelisi gün cep- zasırıcia yapılan Alınan taarruzu uzerıne Şt>ref stadında: Galatag~nçler - Da - linde knJdı.ğl müddet içln kendisine çıkarılan danım İnteıucens Servise mensub bir şahıa kııvvc-t;. \ gC'nış bolgesinde yapılan iki Fransız umumi karargahı tarafından kul vudpaşa, Beşiktaş - Altıntug, Galatasa - lM>.sab pusulalarında fazlalık gördüğünü ve olduğunu blldlrmlşUr. Bu noktaları burada lll'Jkarfdı aarruzu!1 daha geniş harekata ]anılan tabiyeyi sitayişle zikretmekte ve ray - Beykoz. . bunu bir ihti.k!r telli.kkl ettiğini, beledlvc ııu- tebarüz ettlrmeği vatani bir horç tel!k'rl e -marılar em~ oldugu anlaşılmaktadır. Al-,Frar.sız ric'atinin esasen evvelce takar - Siileymaniye stadınd~: Bcylerbeyı - A- besi mfıdürü olmam sırauıe bu ~e müdahale 1 derim• dedikten sonra Galib Efganlnln be
zeme s c~ d~ve takviye kıtaatı ve mal _ rür etmiş olduğu, bu hareketin tntbikin- lemcl:ır, Ortaköy - Yenıyıldız, Anadolu - etmemi ıstedl. Bu mürocan.tJa ben şahsan raberindekl kndmlardan bahsetmiş ve: 

H "" 

0 

ıvorlar. deki intizam ve emniveUe sabit bulun - Altmordu. meşgul olmadım. Merke• nahiye müdfirfi •-Bunlar ailesi dci!ll. suçlunun mahiyet> ınan~:~~ı1;a fenııl!ğına rağmen baş ku -ldul?unu tebarüz ett!rmektedirler.. . Galatasaravh'arm toplantısı Fevziyi bu bMisentn tahk~klne me~ur ettım. aınl~lamıyan, emellerine birer Alet va.~ııta-
rtiirdC'tib . ~.alumat. vermek üzere üç 1 Bu muhabirler, Almanların, hıssedıle- . BllAhare öğrendiğime gore otelcı ne suçlu dır. Belki de, 'kadınlı, erkekli bir çete karşı -
ta olnn ~rı ınutemadı bir surette uçmak- cek derecede zayiat verdiklerini kaydet- Galatasaray Klübü İdare Hcy'etın~en: ara.'!lndnkf 1ht1.lU, imzasını tnşınuyan fa - sın<:iayız, diyerek. mnhkemeye beş sayfalık 
dan c;osc- ava dras~<lları Ren mıntakasın - mektedirler. Cemiyetler kanununun icaba~ı nctıce- turnlnrın ödenip ödenmemesi meselesi imlş. bir istida sun~ıştur. 
cok kafile~e . !'mıryolları üzerinden biı; Fransı.zlann ilk mukavemet sinde: klübümüzün nizamnamesınin de - Mııamaflh yapılan tahkikat netfcesınde, mu- Davacı veklllnln bu iddiaları karşı.smM?. dirmic;IPrdi~rı~ geçmekte .olduğunu bil - _ ğişt'rilmesine mecburiyet hasıl olmuş - saddak tn.ıife haricinde kendisinden para ta- mahkeme reisi Galib Efganlye muhtellf su.. ru 711 .,~ b 1· u kafilelerın Alman taar- hattı o,ünde tur leb edilmediği ve lhUkAr yapılmndı~ görfil- aller tevcih ederek 931 sene.sinde şehrimize c>c; C'nwk için · ld ~ • H , r · . • 
i>a ~iA'er bölgeler 1:1ı o ugunu, yok - Part.s 18 (AA.) - Havas: Yeni nizamname, Mürakahı:> e~ e mı mliştür.ıı geldiği ve burndn fkl ay kaldığı noktalannı lllr>v?ııubıhs ld e dogru sevkiyat mı Fransız g&zcü unsurları tarafından fhtı - orfadıın kaldırmakta bulunduğu cıhetle, Müteakiben dinlenen komiser muavini Os- nrastırmış ve tesb1t etmiştir. hnkı1n voktur~ uğunu sö!leıneğe henüz yarlartle tahliye edilmiş olan bölgede lleri sl1- kfüıJün havat şartlarını tesbit. etme~ ve mn.n: Davacı Mlsbabın müddelumumlllkten Suçlu vek1llerl, 931 senesine ald olan bu 

A.lrnanl . rüien Alman kıtaatı .şlındl ilk mukavemet icab eden idari ve sportif faalıvet dırek- muhavvel ştkAyet istidasının tnhklki sırnsın. ihbar ve iddiaların miiruru v.aman b:ı.kımın-
tlcn inde a~~001~1'~Ünlük taarruzu ne _ hattun:ızıa temas haline gelınl.ş bulunmak - tiflıor~ni vermek, ym~~t Hey'etin vazi - da 'hMlseye vA:kıf olduğunu beynn ederek: dan kanunen memıu olamıyacnihnı s1iyle -

ailbcıılınaktadı u ve Yaralı verdikleri tadırlar. feleri meyanına gırmıştır. •- Otelci 4500 llra taleb ediyor, OaUb Et- mlşler ve müvekkillerinin muhr.ıJr.emenJn uza 
H r. Bu hat ihthnamla çlzJlınJ., ve Uerl müf - Y!!kar,ıki izahta bu defa, nizamname gani ise benim borcum 3800 llradır diyordu. ması dolayısfle bir hayll maddi z:ırarlara. dll-

l ava muh1reheleri rezeler siper edilerek inşa edllmlştır. Frn.n - ahkilmına tevfikan toplanacak olan U - Bu arada Misbah 1000 İnglllz liralık bir Qek- çar olduğunu bcynn ederek bu bakımdan <';:ı~ ına~ _hava kuvvetleri t . . sızlnr bunu inşa lçln üç hafta çalışmışlardır. jmumi Hev'etin ne derece ehemmiyeti ha- ten bahsetti. İddlasma nazaran suçlu ken - tevsll tahkikata lüzum olmadııtıru söyle -
harp :ahılı.ndeki askeri İima ngilterenın Buna binaen hemen her tarafı Alman top - iz olduğu kolayca anlaşılır. d!slnl inandırmak iç~ böyle blr vesika gÖS- mf.şlerdfr. 
,.,.1 

1 
etlerıne devanı eh...' 1 d~lara karşı rnğında ve düşmana tamamen meçhul bir iz G 1 t klu"'bünün bu mühim $] - term!.ş, fakat 80?1 günlerde bu vesikayı yok Mliddelumumt· davacı vekili tnrnfında.n r ow liman •ııuş er ır Scapa ü ı ki"" n te td la a a 11sarav . . ı . 

çapta ına attıkları ıbüvük . zer nere çok derln bir tet ... e m ~ n o - nün dl' hazır bulunmak, düşüncelerinızı 1 etımışt r. • verilen istldndak.l hususa tın a.sıl dava De a.. 
eski mbnmbalar har~ gemilerinde:• orta rnk tesis edilmiş saiJam bir te•ln!lt mev - sö,·l•mek ve Galatasaravhlarm bu. mü : Esasen hftdı.e de bn 1000 lnglllz liralık ev- !Aka dezeoesl ve >"nl dellll.rln mahkemey• 
ml<t;r ~-"";be .••mılerıne de isab ~aşka >.uubahstlr. Düsman yeni bir fled bnrPk•'I nasebeUe dahi havatlyet knbihvetını nıkm yok olmasından_ do!On .. tnr• dcmı,~r •. ikame edlllp <dllmemc.sl lüzumunun tetldk 
man t ır n~Iız avcı tayYaresi b~ ~1- teşebbüsüne kalkışmayı tnsavvurdn n önce, pÖSt<'nnek arzurunda bulunaca~ınızr Şah1dlerden sonra soz alan davacı avu~~ edilerek, evvelemlrde hô.dlse lle alftka.dar 
bir r. tvvnresı tarafından düşÜı;;f .. - tam vnzlyettnl bilmek ve mukavemeti tecrü- şüphemiz olmadıl~ından, birlm için çok c- Snçlu 93l 5e!leslnde Gu el Mlsbahın şahld sıfatlle celb ve istimaını ve 
lh lı~ ~ah Ynurarebe tavvaresi de 1 m~ş. be etmek gibi kat1 bir mecburlvet karşısın- kıvmetli ol:ı"l lıuzunımızla Umumi Hev - Şah Abbas adile Istanbula ~ - bu arada Beyoğlu merkez nah\ye müdl'ır11 
Tni.i.,;.ivra ataryaları tarafından düşu" n~lı - dadll' işte bugünkii yaptığı h:ırekettn bu etirrıizi şereflendirmenizi rica eder, say - mlş ve Yeni Aydıntı 0

1
telklnek etine •• - Fevzi ue 2 nci şube komfserlerl.-ıden Eşref ve ı ru - . • 1 tık f • . • • rek otel idaresini 800 ve i ayı 1 am .,.- 1 istem'"tlr lfl VC' 17 İl . gayeye matuf oldu~ anl~lmnktn Vi:' s S'\ gı ve sev,gılerımızı sunarız. B Pfrüsyanı da 

12 
bin Sadığın çağınlma atını '""i • 

Ynr" kavb t ~tecınrıde düsman 10 tay unsurlarının faallyet1 de bu suretle izah edi-, Ruzname· rnsında <la ayrıc~ ayan Mahkeme, müddelumumlnln talebi daire -
si A.1rnan ~l'l mn ır;tkilr. B~nlardan beı;ı tane : lebllmektedir. l - 1938. ve 1939 mali raporlarının llrNalhdoln~~ır;:ı~i~ Bursaya firar ettiği an- sinde karar vererek duruşmayı başka bir gü-cı tı ra arı uıerind Al Al 1 · · · b" k aye e tnllk t iştir 
tür "VvarPlc>rf tarafından e ... r:?an av- man tayyare erının yenı ır ~ 'Dl tetkik ve kabulü. laşıldığından orada ya.kalattırılarak mevcu- ne e m · 
tav ~Unlardan valnı b" düşur:1lınüs - Londra 18 musustl - Alma.n tayyarelPrl 2 - f darf' Hev'etlerinin ibrası . 
.. ,.,~ '""~i idi. Hava ~ ~r tbanes~ İngiliz bugün t.ekrar Skapa ıııow üzerinde çok yük- 3 - Yeni İdare Hey'eti i_nt~abı. 
dii .. ı _!:>ır Frt1rısı., ''e b~ t:ıre. :ıerı esna - sekt.en bir U'"'" yapmışlardır. 4 ·- Klübiin sportif faalıvPtı hakkında 11 1lllrrı" ır ngılız t · ,,..., d" ·· 1 i · 
cln ,., ı,. buc; Ve İnıriJiz to kl avvaresı ic;tıkşaf mahiyetinde yapıldı~ı anla.şıla.n bu Umumi Hev'et Azasının uşunce er nın 
.. ' 

11 
uln h ' pra nrı üzerin b"J.l' ·ı i 

'U(' t .,il. n ava muh:ı b • • uçu.ş esnasında, tayyareler hiç bomba atma- ı ·.ıırı mes . . . . 
Dit 

1

~ ~nvvarns] iskat ed~fnJsi!ide ae nuşlnrdır. İnglllz hava dftfi toplan, düşman Toplantı tarıhı 21/10/939 Cumartesı. 
l ŞÜrülcn A'rnan t elştır.. tayyarelerını U?.n.klaşınağa m~bur etmlş - Hilal klUbU Pazar aunn maçta O ~'lndra 18 (.1\ A ayyar erı ler-df.r. ~ 

v rr n,r-vs adaları u"}t .. - İn~lliz gazet lC'ri j B.-ızı 'kimseler milteamz tayyarelerden bir h~zır ~ll'll.,UVOrmuş! " 'rin· ·~ une d" Al · -

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman İş'.etmesi Revir . 

Amirliğinden: 

k "rl t r vaptığı batıka ~~ man tay- tnnesinln düştü~fi gördüklerlnl soylemlş - Hilal Soor Klübü Genel Sekreterli • 
'Ru nd ... Ji~h Ve>rmC'ktedı"rl"'r taarruz hak lerse de, bunu 'teyid eden resmI malümat a - ~inden: Klübümfizün 15/10/1939 Pazar çıkarılmıştır. 1 1 ha-

., "ra d " lınamam t "" 2 _ Tomrukların ayrıca b:ış kesme payları mevcud ve kabukları soyu muş o up C'Urrı r-trrıı.. . 'Y<' i Alman ta· . .. ış ır. - gün1i Fenerbahçe stadında Topkapı klü -tbıırı ka tır. Bunların bo ~aresı hu - Alman tayyarelerinin bugünkü akını mu- bü ile yapacajtı maça vaktinde gelme - cim kabukSuz orta kutur üzerinden hesaplanmı.§tır. 

1 _ Dursunbey devlet orman ~letmesl istasyon deposunda 1stlfte mevcud 14600 adecl 
muadlll cı466• metre mikflb ıı02h deslınetre mlkflb çam tomruğu uçık artımın Uc satılığa 

1ii tl'pl"lr~~lıta düşll'.'üştür 1;. arı Pen - ınnsebetııe şiınall İngllt.erenin Klrkwnl ve diği yazılmakta ise de gerek gazetelC'rlC' 3 - Tomruklara ald satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir Orman Çevirge Mü-ı C' neiliz nvC'ı ta~ avvar.e da - Ducansby mıntakalarında alô.rrn f.şaretı ve - vapılan tebliğatta ve gerek tanzim edi - dlirliiklerinde ve Dursunbey Revir Amlrllğlnde görülebllir. Tomrukların beher metre mi-B• • • • varelerı 4 Al- rllm1$Ur. len fıkstürde tesbit olunan maç saati kt'ıbının muhammen bedeli dlıı Ura •70o kuruştur. -~ . 
lr ıngılız Q t • 1 k 13 - ı olduğu halde -hasbelicab saatin f _İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçelerlle 27/10/939 cuma gunü saat 15 de Dur-

• • 1 aıe esı Fon Papen dün a şam değiştirilmesi varid ols~ bil~ tebliği la - sunbey Revir Amfrllğlne mürncaatlan 110.n olunur. 184851> Itır • •zım ,geldi~!- İstanbul Bolgesı Futbol A -

z edı~or B ı· ·ıı· ı~~ı~ndanbuna dairhe0nnR~bk~b - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ il Londra 18 (A ] 8f ine gı 1 Jif! almıvan klübümüz tayın edı~en saat - ..ııııııı 
Y F'Jcprl 3, .A.) - Muhafazak" D 

1 
te kC'sif bir kalabalıJhn da şahıd olduğu 

Ilı hava f ~~ete~i, bu sabahk" a~. « a (Ba.ştarafı 1 inci say!:ıda) üzere sahada hazır bulunmuştur. • 
Yor kı: aalıyetındcn bahsna

1 nukshdi~- Fon Papen, Sirkeci istasyonunda. şch- Kevfivetin muhterem f?azetenizle lut-
b d " ere - . D R"" lm l l . h ne fi Yal rımizdeki Alman başkonsolosu r. op - fe:ı avdınlatı asını saygı anın a nca e-

av C'fork; ~ız beyann~me atın k ke, konsoloshane erkanı, Alman askeri der!m. 
1l'lelic'i.- rıne artık b. . a olan nta . d ti t f d ~·rlan - •·•••••••••••••·••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· u r , Almanya ır nıhay.ct vcr,ı- c:;esı ve os arı ara ın an u 6 ... 

rır. dıkt nr::ıdı;nu:·arfakıv<'tsizliklere mışhr. .. . • . Ask" rllk I ş le ri: 
ın ., rrıanı g<'lPc<'kt kı bu t..ırlü seferle- Al:nan buyuk elçisi, hareketınden ev -
m ~ m. lubivPtlPri 

1
;·. F<ıkat evvela Al _ vel kendisile görfişen gazetecilere, seya- b fl 

d mııı tin· k üZ tndır t k" hat· · .. . ~· . k b' Askerlik yapmıyan azı sını ar c lıavnıı . 
1.n <'ndi h 'k. • ~ ı Al - .. ıt"ın uzun surmıyecegını ve ısa ır 

<'r~nkiııara ; tımetı bahsin· murldet sonra tekrar Ankaraya avdet c- çağrılıyor 
• -~. decf'ğini söylemiştir. Eminönü askerlik şubesinden: llalya VQ B lk Fon Papen. Türkiye ile Almanvn ara- 15/I. Teş./939 tarihli llA.na ektır. 

~ a anlar <:Jnd!lki ticari rnünasebatın ne merkezde 1 - Şimdiye tadar ask:e.rll.ğinl yapmamış 
1 (fta.,ta bulundu/tuna dair sorulan bir suale ce - 316 llA 334 dahU doğumlu hava, kimya. gliın-adt~ını bildir k rafı 1 inci sayfada) vaben. yeni bir ticaret anlaşmasının akdi rük tank topçu harb san:ıylf, muhabere, 
r::ıa, r"•ırıun~ 0 rı;e tedir. lliçbir 1t 1 i;t~ ~ıüzakerelere baslanacağını ümid et- lı;tlhkA.m ~e 316 ıİI\ 333 da'hfl doğumlulardan 
tC'ttr>c di i öğren~! b~ ?evj bir habera %:~ tığmı beyan eylemiştir. nakliye, süvari, sırufiarlle gn.yrt 1slA.ın erat 

J\ iansı mıştır. ş bu celbde askere sevkolunaca.ktır. 
f•tlılnn t ~ ~otu: Stefani j Rusya, 1r~n ''zerindeki nüfuzunu 2 - Şubede toplanma giinü 25/1. Teş./939 

ton e •ı1h edilen habera an~ı tara - t k Çarşamba glinü saat (9) dadır. 
Da&tı dra - itnl-- asagıdadn·: 8 rar teSİS etmek İStİJOrmUŞ 3 Bederul ııakdt vereceklerin bedelleri llni'nı " ...... ın Yenı Lo - bul ed.ll1r maırun n Loll<lraya ndra serırı (Baştarafı ı inci sayfada) 24/1. Teş./939 akşamına kadar ka • 
kanhr~!kverıın Roma r:ı~va..c;'llatı etrafında Nevyork Tim.es bu hAdJseyi, .i:ranın Ya - 4 - 86. maddeye tlı.bl cezalı eratJa .şube e-
ntnın bir ~ it:ııvan htekler:ı, serırın, Bal - kınşarktaki sevkfileeyşt mevkU 1tlba.rlle, son mirlert~kl tebdlllhnwlı eratın §imdiden 
Nın~tlr. e~Jını hft.ın.ı.ı bul e dn!r Musımıı_ derece mühlm telrutki etmektedir. şubeye müracaatları ilan olunur. 

Solltl't undu~unu ihsas 
de-nıtşur "'' D:ıstıanı•.,ı "': 

e nasında İnn, Parıste "e n,, 
nrınıill'l va.,ıy:~ı~ hfikrın-u-tını'l'lİt~~~i lka'lletı 
d'\n hnbrrtf aklttnflakı vnnı'l b<'v-
01~ ar etnıe 1 Pc>k 'l'>kt-ıt nnzann-

1'una ~ b:t"J lneha fil. '!ef!~Uhtt-nıetdlr, 
alı l h :ıv,.:ıc-ındn daha ıvı bİ !htıt.,nı'\rd-ı ve 
ına1t.oı:d~oım1cıa Duçe t:ırarın:ı. nıüv<ı.,.ene t., -
t h 1 ' Lonctr<ıyn ve Pa ls n t:ıktb (''4nen 
~ ll't n e'ınl'kledlrl<'r. r e blidlreceğl»t 
'»Plk<'r Avr 

bir ınn . UPanın bu nıı.,t 1t 
d vaıı:rne ~ısı b a rı. :nch bövı 

vıc-un elbette İ ahsınae, en nıü <' 
tir. tnlya olduğu!!~ !.l;\ nasıb 

_ · ve etnıış_ 

s ---~ 
ovyef erin Leiı·st- ..ı 
i al • u , an·.ıa 

ı.o ş~ ettıkleri ara · 
l:! nctra 18 <AA) Zl 
... Utıer Avam .... • . - Harkıve mus" •
.. aııt.ıt n.anıarasınd ; ı.cş:ın 
1919 b ı bir be:vanatta So a is.izah saatinde 
1ltıtı h arış konte.rnnsın'd vyet kıt'alarının 
tabba attının garbLncıe ı: tesbıt edilen Cur -
b~ ı ~h arazıaını ı ... hlben 8000 rnu nıu-

l'lrıiftır. 'Yf>aı etınıı olduklarını 

* 
Vaşington siyasi :mehatillnin mütaleasma 

'töre, bu baptaki Sovyet kidlalan İran tara -
fından redded!lccektfr. Beyof1u yerli askerlik şubeslnd~: 

······························································ ı _ 816-334 (dalıil) doğumlu İslft.m erattan r ""\ muvazzafiık hizmetini henilz yapmamuı 
\... T i Y A T R Q L A R gtimrük, tank, hava, muhabere, lstlhkl\m ve 
--------------~) 316-333 (dahil) nakliye, süvari ve gayri ıs -
Şehir Tiyn•rosu Tepebaşı dram kısmında lAm eratın askere· sevkedlleccği evvelce llAn 

akşam saat 20,30 da ed!lmı.,tf. 

Azrail Tatil Yapıyor 2 _ Bunln.rdan başka 316-334 (dahil) do -

İstiklal cajdesl komPdi kısmı 
akşam saat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Ra~ld Rıza V() S:ıdi Tek tlyatr"SU 
Cuma, Cumartesi, Pazar İzmltte üç temsıı 

vermeğe davet edilmiştir 

Ege tiyatrosu - Nuri Genç ve arkadaşları 
20-10.39 da.n lUbaren Kırkla.reli Zafeı· 

sınema.sıncıa teD13lllerine başlıyor 

Halk OpereU - Akşam saat 9 - da 

( Zır Deliler ) 

ğumlulardan tıeza muvazzaflık hJzmeUnl 
yapmamış topçu eratı da askere sevkedlle -
cektfr. 

3- Yukarıda yazılı doğum ve sınıflardan 
olup hava tebdlll almak suretlle şube emrine 
girenlerden altı ay ve daha fazJa hfzmetl 
kalanlar da seV'kedllecektlr. 

4 _ çağınlanlardan nskerllk kanununun 
86, 89 uncu maddelerfIM! tlbi olmıyanların 
nakdi bedelleri 24/I. T~./939 akşamına ka
dar kabul edilecektir. 

5 _ Şubede toplanma günü 25/1. Teış./939 
sabahıdır. 

l 
6 _ Nakdi bedel vermek lst1yen1ertn va -

z1yetJeri ıncelenmet ibıere .şlmdlden fUbeye 
milraeaatJarı UA.n olunur. 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvvet• 

lendirir, dökUlmesini önler, kc• 
peklerini giderir. 

lNGILİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Urfa Gümrük muhafaza Taburu seıtınalma 

Cinsi 

kilo 

Odun 978000 

A.rpa 595200 

Komisyonundan : 
Tahmin % 7,5 
edilen teminntı 

Ltra Lira 

24450 1834 

17856 1340 

Sureti 
lhale 

kapalı zarf 

kapalı zart 

İhalenin 
günü saau 

25/10/039 l>.80 
Çarşamba. 

26/10/ 939 9,80 
Perşembe 

A _ Yukanda yazılı dokuz yüz yetmi§ sekiz bln kilo odunla beş yüz doksan beş bin fki 
yüz kilo arpa Urfnda glimriık taburu karargAh binasında kapalı zarfla satın alınacaktıJ\ 

B _ Tallbler ihale naUnden blr saat evvel zarflarını komfsyo?l.ı vermlş bulunacak -
!ardır . 

c _ şartnameleri okumak istlyenler A. fıkrasında sözü geçen binadaki satınnlma ko
misyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olarak alablllrler. 

0 _ hteklller girmek fst.edlklerl kalemin hizasında gö.sterllen temlna.t akçealnl Urfa. 
gümrük veznesine yatırıp vezne makbu7.u veya banka meıc.tub!le ıartnamenln dördüncll 

ınaddeainde Jı::endllertncıen ı.tenllen veaJJı::&larla blrllkte geleceklerdir. 18139• 
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l Türkiye COmhuriyet Merkez Bankası 

. . " .. .. ... 

6/111.f.$ " il 

•• • KDYLlRDE BiL~ 
,,GENERAL·ELECTRIC• 

RADYOLARI 
DÜNYA HAVADİS· 

• • •• • •• 
LERIHI, MUZIGI JfJ. 

..., . 
AGINIZA &ETIRll 

~ ~9't0 
1 LAHBALI, OTO· . . . ., . 
HATIK DUGMELI, 
6 VOLTLUK 
AKÜMÜLATÖRLÜ 
RADYOLARI 

TÜRKiYE GENEL SATIŞ YERi 

GENERAL ELECTRIC 
Mnessesesi 

Beyoğlu, İstiklil caddesi No. 28 Tel : 43849 

Te lstanbul ıabf ıubeai : Sirkeci, Mimar V edad caddesi No. 30 - 32 
A ve Y. Keleıoğlu 

t 

1 

14 - Birinciteşrin - 1939 Vaziyeti 
AKTİF 

Kasa. 

Altın : Safi kilogram 15 .500.S5ı5 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın : Safi ıkil.ogra.m 678.111 
Türk llras1 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : san kilogram. ıo.010.2sa 
Altına tahvil! kabil serb~st 
döv1zler 
Diler döv~::ler ve Borçlu kllrlnr 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e:lil!!n evrakı nskdlye 
karşıl ığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfika:ı hazine tarafından 
vlki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde edilen evrakı nak

A - Cdlytniıı karşılı~ı Esham ve 
CTahvllAt itlbarl kıymetle) 

B - Serl)(!St esham ve tahvllAt 

Avanslar : 
Hazineye lr.ı.ııa vadeli avans 
Altın ve DJviz üzerine 
TahvUAt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

%1.802.488,77 
11.521.530,50 
1.5154.701,98 

953.816,81 
288.682,86 

14.080.200,14 

6.396,01 

2.731.286,14 

158.748.563,-

17.307.666,-

193.160.531 ,85 

48.'127.704,97 
7 .564ı.277 ,08 

s.3oı.ooo.-
12.326,69 

7.837.421,66 

Lira 

34.881.727,25 

1.242.499,67 

16.817.882,29 

141.H0.897,-

193.160.531,85 

56.291.982,05 

16.151.748,35 
4.500.000,-

PASİF 

Sennaye: 
İhtiyat Akçest : 

Adi ve te~kallde 
Husust 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevrıun hazine tarafından 

vlikl tediyat 
Deruhde edilen evrakı n akdiye 
baktyest 
Karşılığı ıamamen altın olarak 
llA.veten tedavüıe vazedilen 
Reeskon~ mukablll illvete:n tecla. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 

Altına ta.lıvlll bbll dö'flrler 
Dlfer d6Y.ı21ler n alacaklı kllrini 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

4.217.13t,25 
6.000.000,--

158.748.563,-

17.307.666,-

141.440 .897,-

17.000.000,-

132.000.000,-

2.731,86 

1 39.085.969,34 

Lira 

15.000.00o.-

lo.ı1 uu.st 

29U40.d7.-
27.Jtt.825,ll 

39.088.'701J0 

lOO.mt.485·• 

17.548.574,79 ---:: 
- y k .. ,84S.-Yekun 482.035.843,25 e un 482.°" :-::;:::::; 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın üzerine ~ 3 

Para ız · ş bakımı 
Cumartesi, Salı günleri S. 13 den 15 e 

kadar dl4 çıkarmak ve teşhts fukaraya 
meccanendir . Dl4 röntgen filminden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Bemlhltltfi apartıınan 
No. 149 Diş tabibi: OeTdet Germeyan 

ZAYi 
Emniyet Sandıtı Müdtlrliitünden: 
Beyazıd Külhan soka.k Ünlvaraıtıe Cad. No . 

11 de Bayan Behice Kayralı.nın Sa.ndığnnıza 

bıraktığı para için verilen 44408, 89934 nu
maralı bonoları kaybettttf.nl söylemt.,tır. 

Yen1si verllec~inden eısldstnl.n hllkmü ol
mıyacağı ilA.n olunur. 

Zayi - 1930 senesinde Ankara Gedikli Ha.. 
zırlama okulundan ald.ıtım şehadetnameyi 

zayi ettim. Yenisini çık.a.racağımdan csklal
nin hükmü yoktur. 

Ahmet Cen& Uslıı 

"DELOS,, UArURU 
1939 Temmuz ayı nihayetinde Hamburg'tan «Deloın vapuruna f,.. 

tan bul için yüklenmif olan malların ıon liman olarak Burgaı;' da gÜJll" 

rük anbarlarına tahliye edilmit olduğunu Doyçe Levante Linye Tiif
kiye Umumi Acentalığı, alıcıların nazarı ittıilaına arzeder. 

Füzuli masraf ve mütkülata meydan verilmemek üzere alıcılardl 
yedlerinde mevcud kontimentoların hey'eti mecmuasını muk\:azi ıoua
melitın ikmali zımnında Almanya' dairi yükleyicilerine iade etmeleri 
tavsiye olunur. 

DOVÇE LEVANTE LiNYE 
Türkiye Umumi Acentalığı -

Galata, Hovagimyan Han 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
İşçi revirlerinde çalıştırılmak ilzere 210 Ura ücretli 1ld tablb lle 108 llra ücreW bit el 

zacıya ihtiyaç vardır. 
htekli olaca.kların yedler indeki naalkle birlikte Gölcükte bulunan Deniz Fab~ 

Umum Müdürlüğüne müracaatıan . (8396) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tiir/ııiy• ıu~leriı 

Glül4n ekmeqİ. Gevreqİ<hw Makarnası. Sez hrİy4sİ. Pirinci. Fiyonqosu. Kuskusu 
İNGİLIZ KANZUK ECZAHANESİ. Beyoğlu • İ tanbul 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu : 1st. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlü banka İfİ * 
-~ 

~---------------------__;:..-~~~------------------------------------------------------------------------------------------~---------~------~~---------~------~ _.... 

Gümrükte 
lstanbul Gümrükleri 

eşya satılıyor 
Başmüdürlüğünden: 

B:ı.şmüdürHiğümüzde ıı kalem.de 13 lirn 90 lı:uruş muhammen kıymetinde hurda elek
trik levazımı, Levnzım Tetkik Memurluğunda 129 kalemde 60 lira 82 kuruş muhamm en 
kıymetinde hurda demlrba.ş eşya, Satış Gümrllk Müdürlüğünde 9 kalemde 29 Ura 10 
kuruş muhammen kıymetinde hurda deınlr~ ~a. Haydarpaşa Gümrük Mlk!ürlüğün
de 64: kalemde 24 llro. 35 kuruş m\\hammen kıymetinde hurda demirbaş eşyalar ayrı 
ayrı 23 10.937 Pazartesi gunü saat 10 da 2490 sayılı knnun hlikümlert dairesinde sntıla-
cnğından istekliler mnhııllerlnde eşyalo.n görerek sözü geçen gün ve saatte % 7,5 pey 
akçelerlle birlikte Başmüdürlük binasındaki Satış Komisyonuna gelmeleri illin olunur. 

(8257) 

1 lstanbul E elediyesi ilanları 1 
Çocukları Kurtarma Yurdu 039 :?nali yılı ihtiyacı için lilzumu olan muhtellt cins seb

ze açık eksiltme usulü ile :ılın!lcaktır. İhnle 31/ 10/ 939 Salı gfmü saat 14 de Dalmt En
cümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 343 lira ve llk teminat 25 lira '73 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelflt MüdUrlüğti kaleminde göruleblllr. Talihlerin ilk temlmı.t 
makbuz veya mektubları ile inale günü muayyen sa.atta Daimi Encümende bulunma-
ları. (8435) 

. 
Bahçeler Müdürlüğü için lüzumu olan 500 anbar kumlu çakıl açık eksiltmeye konul

muştur. Muhammen bedeJI 750 llra ve ilk teminat 56 llra 25 kuruştur. Ş:ırtname Zo..bıt 
ve MunmelA.t Mildürliığu kaleminde gorül .. blllr. İhale 3/ 11/ 939 Cuma günft saat 14 de 
Dahni Encümende yapılacaktır. Tnliblerln ilk teminat makbuz veya mektublan ne iha-
le gunu muayyen saattn D:ı.lmi Encumende bulunmaları. (8619) --18 10 939 tarih inde Yeni un tipi hakkında intişar eden llıinın tashihi 

18110/939 tarihli un evsafı hakkındaki Jlfl.nın 3 üncü maddesinde hıımlzlyet miktarı 
(Hamtzı kibrit he.sabile) Binde yarım olarak. 

4ı üncfı maddesindeki Selllloz azamJ mlktan Binde dört buçuk olarak tashihi ve sert 
buğday nlsbetinin yüzde_on beş olarak llAvesl. (8620) 

I 
Ankara borsası l 

Açılış - ,Kapanıt fiatıarı 18 • 10 - 939 

ÇEKLER 

Açılı~ Kapanış 

Londra 6·24 ~ .24 . 

Nev - York 180.026 129 60 
Pari8 :.. .9 875 2 938'7S 

Mllfıno 6.675 6 671) 

Cenevre 29 8476 29.3476 

Am.stcrdam ll9.G42S 69.6425 

Berlln .- .-
Bdik.c;eL 21 92S 21 9'~ 
Atına 0.97 o.u7 

Sof ya 1Jı976 l.ö97S 

Prag .- .-
Madrld 13.18215 18.l&ıG 

Varşova .- .-
Budapeşte 28.42i 28 42ö 

Bükıe.ş o.q52S o 9625 

Belgrad i4.4P5 2 495 

Yokoham 80 .bl26 80 J li!J 

Stokholm 8 1.19 81.19 

Moskova 
, .- .-

" ~ .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sebim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Devlet Denizyolları 

Müdorıuau 

işletme Umum 
ilanları 

Evvelce Münakalft.t VektLletlnce yapılan llanla, 15 Teşrinievvel 939 tarihine t-4~ 
kabul edileceği bildirilen, İngUtereye ı.mıarlanacak gemiler hakkındaki tetıınet 1') 
Teşrinievvel 939 tarihine lmdar kabul edilecektir. (84 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
JctflJ Muhammen bedelt 1200 lira olan 2 aded otomatik şalter terttbatı lle beraber ele d" 

motörlü santrfüJ tulumba 26/10/~939 Perşembe günü saat (15) on beşte Haydarpaf' 
onr binası dahllindckı komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvnkknt teminat, ka:ıunun tayin ettiği v~~ 
larla tekliflerini m uhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon ~ 
~ne vermeleri JA.z1mdır. 

Bu i§e ald şartnameler Koml.syondan par:ıslZ olarak dağıtılmaktadır. <8016) 

~ 

Muhammen bedell 1585 llrn 50 kuru~ olan 129 800 kilo su tasfiye tesisatı için :ınub~ 
eb'adda çakü taşı 31/10/ 1939 Salı günü saat00,30> on buçukta Haydarpaşa.da a ar tıl 
sı dahilindeki komisyon tarnfından açık eksiltme usuıue satın alınacaktır. , 

~ 
Bu lşe girmek isteyenlerin 118 Ura 92 kuruşluk muvakknt teminat ve kanunun ıı , 

yln ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komlsyonn mliracas uarı 

~~ -Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. <84 

~ 

İdaremizin muhtelif yerlerınde istihdam edilmek üzere kl.!fım hekimlerine ıııtl;;; 
vardır. verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedell verilir. ,.. ~ 
bulunmak ve yaşları 45 den yukarı olmamak üzere talihlerin Devlet Demit'J'oııat' 
İşleri Müdürlüğüne milracaa t.ıarı. (8445) 


