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Almanlar ııjliz 
ıamilerini ihtarsız 

batıracaklar arice serbestçe ilırac 1 Borsada boyok 
... e -"ı·ıece ,_ e1,~a Keresteciler yangım r::· =-~u::'~;-1h1:r S:-ore= • Amerilcanın 6itara/lıtı - a 

1 
IC tar. Bu thta.rıa, badema bttto.n İn&lllz ucareı 

01'o kk ~ k /c 11 ev, 5 dükkan ve 3 ::ı=ıe:~r v!rDmeblaln ı.aıın1aca1ı .A. ım:az~· = ...., ._. 
1&-'Q ın ,· a k t d d Son zamanlarda toplıı.ı.·la teebls edDmlf o- anw::. c!re-,an tedereenvhearbFranla 
:!:• a rarname eres e epoSU J&D 1 lan tn..,. tle&Nt remllerl, Alman lahlel· IL•da AıwikaJun ilJı: bmıJdoıım brp-
....- bahirlerini mtıteaddld defalar mun.ttald- keti, denileb ir ki bitar,.·'- ,_ __ a hare-
dS Zarar !()(} b,.n lira yet.le tatıb etmiflerdl: tu.&&& aauUDUllda ıe-İndea itibaren ıneriyet mevkiiı e girmic olan 

1
eni t h . . . Almanlar 1ee bu v~:sı~e· tartısında beJMI-~~ teşe!bila. ettiği tadllit ile ken--• k • t • • . y a nı n edı/ıyor milel kanunlara muhalif oldulu bide, lh- km~ R e. ı:· Dokuz devlet miu-

ata ararnameDID me DIDl neşredıyoruz -- t&rlll htıcum edec~tıertnt 1lln etmlfl6rdlr. harbeesasgıre nd letle~hbirbiıi;ne brp n ev enn ıç birıne hub 
BuFsa 30 (Hususi) - Bu sa - R h b . malzemesı satmamayı kabul etıııif 

:::· ,::_.cu~:ı.,:,..-;;, 11:-: .• ::: ~:ı:':;!.. w::;:• mahsus zaU ..,.. beh '.i:O Kda şeh~intiule Orhan~mii el· usya ar 8 gırarse ... t:"\ bir ı.! bıı1jllla leyld ~ 
bir er Heyetlnln kabul ettıtt yeni tarar- 8 - Bcnebklen ı . vann erestecıler mahallesınde bir ime u unun adı bıtarafhk kanunu 

budn e •
1 

vtı1 ....... ı.tt• ıe •n JOlculann ut Te n yangın çıkmış, 3 kereste deposile 11 ev <Jlaftarafı ı lnet BQfada) o uştur. 
atuı taram..:e~ı!0' mı:: ~e -"__,_. ~U:~ Ptlrillp gGmrflk rumine 5 dükkan tamamen yanmış, bir ker~ blleeetinl b.yded170r. Çin-Japon harbi ilinı harbsiz yapıldı-

ba lıda zikredilen m~ya :ı;~ tentü Sltenllecet eva. an dolayı geri 16nderllmul d~.p~su, bir ev hasara uğramıştır. Ateşin Kızılordunun herhangi dller bir harete- ~ ~çin. bu kanunun tesiri o harbde ken
ytz? takdirde serbestçe lhr edJllr 7 - Maııiteno küçuk bır evden çıkıtığı tanlaşılmıştır. tine balen lmtln bulunanın. Alterl malı- dmı ptermemı, ve Amerika fabrikalan, 
nde - GOmrt1t tarif~ tanun:un 5 ~ mad- mebbıln Y&DlJflıtı~ lhbamame1e kaydedil- Fakat mahiyeti etrafında hiç bir malO.- teller Blncllstanm fimal - batı hududundan aankı harb etmiyorlarmıt gıbi Çine de, 
~in 8, 8, 10, H, 15, 18 ve 18 tntl ı.endle- luı> mahallerine lade~eye ı•ttrnmlt o- mat yoktur. askeri bir taarruza utramuını ve ':!acep- Japonyayı da hani hanı silih ıatnnflar-

yaıılı tartlar altında mUYattaten it.- edilecek eoa. ırtlmrtlk~ mOaaade Yan_gını~ başlangıcından itibaren it _ ::::ı!::'r.Rua ,ardımı lmklnım ı Nil =~· ~unda, Japonyanı_n kudretli bir dev-
am- dllmLt ve edll!~ek eff&, nakD ftlltalan. 8 - Herhangi btr aebeblo faiye ıle b rlf.kte polis ve jandarma teş- • • . 

0 
masmm da dahlı olm&mlf dellldir· ~ve ambalaj milıddelen. rtnoe tıeeeıltbn edllmlyen ;. ~°:1n::e:~:: kilAtı faaliyete .geçmiş, kereste depoları- Almanlarm tehdıdlen Zira Uzakşark harbinin Çinliler için buh 

oı.-- Gthnrflt tanunıın•ıu 51 inci maddesi- detten fazla talınumdlln dola " lda- nm teşkil ettiği adanın etrafındaki bi _ Kopenhag. 30 (A.A.> - HaTU: Dantmıır- ::ıı geçen . .safiı~larınd8: Amerika efkln ~re muvatkateT\ yurda aotulan her t11r- reler1nce 111111en m•hr~lerine ı!:se~lhra _ nal~r yıktırılmış, bu auretle ateşin sira- talı bir mulbablr W.rafından ııalOedlllyor: lık °ı:iyesinın büyük. bır kısmı bltaraf
ltll vuıtaıan ve hayvanlar. lan lbmı gıelen posta ı>atetıeri. ç Y'!tın~ ~eydan bırakılmamıştır. Zamr Alman hariciye nen.retlnde aöytenenıen Wı n:unun ta~bikı !le Japonyay4 al-
- GOmrüt R.r~fe ka"1U.('lunun 14 ilnc1l t - Geldltt Ye gldeceft yerler veaJkalartna 100 bın lıradır. bakıll:r8a, Alman - Ru.s pattı ebedi aunstte ~t~. a~asını istemışse de ayni matı.. 
!esine göre tanzim edllen 1939 mall •- nazaran ecnebi bir tllb olup aktarmalı ve a BuR\in ise yangın erinde akşam _ devam edecettlr. ~ e m Çın içm de mevzuubaha olabile 
bOtoe kanunun ballı m oetye)inlD '1, attarmuız 'ft btr ambar \Oeya antrepo;. dar kısmen alev, kıs:en !kesif duma~ :a _ BerUııdett tellkld şudur· Şimdi dolu Av- ~~im bey~. olunan bu istek tahakkuk et• 

de- !7, 28 ve 32 tncı numaraıannda yaztlı konarak 11eya konmauızuı Ttirkt ede tr _ vam etmiştir. e rupa.suıda banş teeaJlliı etmlftlr. Artık harbe ~ı e~IT. Bugilnkii vaziyet daha bat-
tlte- :ıan ve kabulQ muvakkat auretlle ithal alt soreWe 18Çlrtlen ..,. 1 n an devama ltlzum yoktur ve ılt Franaıı - tnsms dır. Bır defa Almanya il~ İngiltere ve 
... n maddelerden mnu mahsullt ve ma- 10 - Hududa mücavir .yerleri lzd k Usakta ~eller aumlınell gayri mlliıald olmatıa beraber rranSA usulü dairesinde harb halincledtr-

t ile dolu olarak tekrar li:ırac edilecek- lan Puarlarda mtıbaya. ed.llece:' ~- ~ 1 mtıtteflk devletler aınun gel•nc! dtlftlnecet- er. Bu .ııebeble Amerika bitarflı]c kanu-
tla- bir lJray:ı geçmt19n hubabat vesalr ve da ma~- terdir. Keza barış tetımert hattında Mua- nu ~u üç ~ükdmet hakkında da car cllr. 

- Deniz ve kara nakli va.~ıtaıarına ve- deleri, ~tl OD lirayı geçmlyen gıaalr a mu·· hı·m tahrı· bat aoltnlnln tavaasutunıl da müracaat edllebl- fam Amenıka bunlann her üçüne de • 
at tmnanyalar. (Antrepolardan çıtan- ve tıymetl beş lirayı geçmtven ttl k i,1 lecektlr. ih ve cephane satmama.ırtadır. raJraı 

bsll c olanlar da ttahll). hayvan ile tı:vmetı on beı lirayı ~ 
1 

8' Bu Danimarkalı muhabire göre, İng1Uzle- kanunun bır maddesi, muhariblere ma-
tıi111 - Bcnebt mtel"r" gtde-cek Türk ve ecne- btıyök baş hayvanlar. 1 çm yen yaptı rin harbin tıç aene anrecett haklcındakl dtl- mul sillh ve harb malzemesi atılmumı f(mcelerl nlkbincedlr. Alnuınlar tayyareleri- menettifi halde sıllh ve cephane yapmı-

Upt, 30 (A.A.> _ Bu rece aaat 
21 

de biç n1n kıymetlnl lsbat eyl'!lt'Jflerdlr ve bir tere ya varıyacak ilk madde satışım yasak 
eörfllmedtk bir fırtınayı müteakıb göt gür- bftttln Alman hava kuvvetlerini btlttln hı- etmeme-ktedır. İ te Amerika h\l.ldlmetf. 
le!Mlert ve şlm§ek çakmalan ile blrltkte gUtz llmanlannın tahr1bl için glnderlrlerae kanunun bu kaydini ileri sürere-k ve bu
•ianat halinde yağmala başlıyan 1atmur barb pek tıaa atırecektlr. nun mAnasız bir şey olduğunu iddia ede
abaha tadar devanı etmlftlr. Uşalı.m orta- Mutad olduğu tızııır•, Fransaya karfl h1o rek harbe yanyaca.k i}k madde ile harb 

Fransızlar Almanları 
iki kilometre dalıa aından geçen çay taşınııtır. Sell~r civar köy- bir tehdtd aavrulmamaktadır. yapmıva yanyacak sillh ve cephane 

terden 11 tüçtık hayvan ve sıtır ıöttırm6'-
1 

satmak arasında bir fark olmadılım, o-

geri attılar 
tür. Yılancı mens•ıca~ fabrikuı. alaJ bah- Tork· ına·ı· iZ l~ıyacakın~ ~yan ve kanunun bu mad-
çeat. yün depoau ll'! lnhlaarlar depoau, elek- • des~in delı~ rilmesinf istemekted'r. Bu 
tr1k fabrikası, mahruka'. depoau ve bahçesi- muzakereler·ı tldılınt a~lı ~eticesi denizlerin hlkimi 
n1 ael basmıt, çay }>oyunca 24- bahçenin de olan ngılterenın faydalanması ve Al .. 

ris, 30 CHususl> - oarb cephesınde, kik için Daladye'nin etrafın mah.sullert selln 6et rdlti miller altında tal- . . marıyanın da bundan mahnım kalmam 
elle mmtatasını:ı farkında Fransıı ve d ıklım şu anda .nllh" etta d:ı: tdlan - m14tır. Bazı köprüler ~ıı harab OlmUftur. Nil- (BtJJta.rafı 1 ıncı ıa.yfadaJ d_eır.ek olacak! için tAdil teşebbils(l Ame-
an bataryalan ar ında b~gün fiddetll feller şimdiki 'vaziy ır h r ~ e mah- tusça zaytat yottur. rasında askert, iktısadl ve malt anlaşma- rıkada bir hayli ~rültüvü mucib ohnut-

- "°1>Çu ateli teati edilmiştir. ' taktik 'bahatler ven:eld 8 mda ~it lan müzakere etmek üzere Londraya ha- tur. Hattl, bir ara, tAdil teldiffnfn Ayin 
~taeniburgdan almn hab1?rlere göre bD lar. e iktifa edıyor- ' T. ,./. J M •ll"' reket ettığini bildirmektedir. Heyet, ~ meclisinden geçemiyeceğin · iddia eden-

p .takada ll'raD81Z aakerlerl, Alman as~rıe- Geç~n giln ve gece mühim hi b' v r, aaa 1 ı n(lmüzdıeki haftanın ortasına doğru Lon- ler b'le bulunmuştur. Fa.kat Rooeeveltin 
non'Vll - Tler der.•tryolunun ıtı tııo- kit kaydedılmeıniştir ç U' hare- Ş f .. •• dray:ı muvasalat edecektrr. Orgeneral Ayln meclisinde sahih bulunduğu taraf· 

il re prtatne atmı,h~tlt" Fraııaız kerleri ~ h . . e gunU Orbay, Türkiyeye verilecek ıillh ve mü dar sııyısına bakarak bu iddianın tahak 
m lğer taraftan Re'1 mıntataaında Wll8tn- mumiyesi üzerinde ac: enr heyeti U - himmat mesailini ve Türkiye ile İııgil - ku'k etmiyeceğini ve kanunun ~ • 

• ı el'fU1Dda, Alman .. vveuerının .. .- talık m, Almanlar lae z:' an ~l!'VZilerl Urla, 30 !A.A.I _ Milli ş.nmızın Urlan tıere arasında bililhare a.kdolunan mo1I bir el<ser'yetle de on gene lld!le .=!" Jrlıklarda bulundukları görulmtıtttlr celerde oldu~ ~bi, ' haıt~n dı.ğer ~e- tetrlflerlnln yıldönümü olan dünk11 güntl anlaşmaları müzakere etmek üze:e bir - vaca~ Omid o]u~abilfr. Anıerib, kha-
at )ırada, Franaıstann muvaffaklyttinden mutaddan biraz fazla v f kann .. ilerfsıne biltiln Urfalılar bir mllll bayram gftntl aevln- kaç hatta evvel Lond.raya gelmişti. Bu rekc-tt ile ilk bır taraflık adımını atmıt 
• µ surett.e endlf?ye dfitmüı olan A}Jllan- ihtiyatla lke9if devri ~e ~ a~ buyük bir cı içinde Jtutlanııl!ardır. Bu mtınuebetle sefer, tahmin olunduğuna göre, Orgene- oluyor. 
ll fl mukabil bir hart!kete geçmderl uıub- iktıfa eylemışlerdir. }'le n gondennekle bQyüJı: tezahürat yapılnuf, başta vaıı, utert ra1 Orbay, bu meselelerin milzakeresinl S l • _ O> &;. 

edj,. eldir. Alınan f -1! • komutan. askeri ve mmtt erkln oldutlan daha ileri götürmek üzere Londraya aeı- il ,.,,. C/C09ı.,a c .... 9 
u lhthnal, Fransız baıtumandaı:ılıtı w.- Alman . . 81111Yeti halde btıtnn mem:ırıar, okullar. esnaf ceml- mektedJr. ---··-··--......... ____ _ 
ndan nazarı ltlbara a~ınmıştır. - mır.takas faalıyetı bi1;!ıassa Wisembourg yetlert 1'e kesif bir halk tOtlestntn lftlrattıe • • Polon d A' 

ys. \de edllen malftmat.a gore far'k cep"':!:- devriye f~ ~uştiir. B\ı bölgede belediye parkında yapılan toplantıda vtılyet. ıtalyada endışeler ya a man 
an. ıreri alman Alman kuvvetleri, prb rlD tayini te ~etı açık bir surette hedef belediye, Halkevl, okullar ve teşetktıller Adı- h. . ~e aevtecınmeml lerdlr. Bu kuT'9tl~- nu topçuşe~u.sii ~ahiyetini almış ve bu- na Atatürk büatllM çelenkler konulmuştur. (Bqtarafı 1 inci ..,...} ımayesı 

.. dlllk memleket dahlllnde kaldıJüarl a ŞL takib eylemiftir. Dtln bfttiln otunııraa da M1ll1 Şefin hayatı birini kullanmamakta ve bu memleketi 
pnlfbr. .... Cephede vaziyet ve yttlr.sek eserleri hakkında ölretmenler ta- sadece totaliıter bir devlet olarak t4™*1 Amaterdam 30 (A.A.) - Siyasi meha-

aba Fransız tebligı ~ria 30 (A.A.) _ Charles . ratmdan talebeye gerekil bilgiler verllmlttlr. etmektedirler. fil, Polonyadaki Alman • Sovyet hudu 

·~~·· 30 (A.A.) - 30 Ey!Ol akpDI :tı~ Pariaien. -de, uker!M~= "'"" ballan- ııayratıarla ııllBleıımlf tıalya .Balkan bartf grupunu. dolma :ınun lesbitiııden sonra Almanlanıı no: lı~ı: t aldandaki Y&zıaında di or . ve pce de her taraf tenvir edllmlftlr. Bele- bir villyeti olarak tellkki etmiştir ve emya ye Moravya protektorasına mil _ 
~ozel -Moselle- in hemen şartında ~manya için, Sarbrü:k'ü { diki. h . dl,e tarafından tıutib edllen btıyök bir fe- Sovyetler Birliği •ı>anslav blokunun• masil bır Polonya protektorası ihdas -.. 

aa ma.n topçusu faaliyette buJUJllllUşHve d i inde ~aha fazla tutmak en ok cep esı ner alayı şehri d4'laşml§ ve Haltevinde b1r baeınıt geçmeyi tsti.hct&f eıttili takdirde mel rine bıt"zar etmektedirler. 
afımızdan mu'kabele edilmiştir. __::_ lacabktır. Cünkil bu büyük Jüstıf1ç ho- toplantı yapılmıftır. f talvan nüfuzu büyük bir akamet kay • V.arşova, yeni protektoranın m~ 

• tarafın hava .kuvvetleri faaliyet &""' r~ izim cephemizin . ~n şe - dedecektir olacaktır. ;nişlerdir çJkıntı teşkil tm ıçerısıne doğru bir H·ıı k 1 Ü ·ı . Frauada bir Leh alııl > • 30 • (A.A ) U ---• kaJ'arglh nubdan r.ıJ ekte ve bu sebebden ce- 1 er as er r asa 1 8 Şi~dil'~ alaka Rus - Tüm müzakere- ordun t11ılddll 
• ~rıs . • - mwıu t 

1 1 
• şa an ve garbden Fransız 

8 
~l uzecdinde toplan~or. Beaarabyaııın edi 

ind aı~ edıyor: ~. atında bulunmaktad F - 1 çok geçmeden Sovyetler Bi.rlili tarafın- yor -~· hld;sesiz. "ecmiştir. ~~ ~~r~ b.ru~ Rıbi büyijJc ve eherr!iyet'ta~irs.;h: görUşme er yaptı dan yutulacakı kanaati gösterilmekte w ıa:a;.!!i 30 
(A.A.) - Parlle ıe~ • takasında ~e~if kolu faaliye mı 1~ c.larak zaptı, azamı Dıtiyatlı \a- fakat Macaristanın tehli'keye gfrecelf toprakl: aeneraU Slmnki, lhnsız 

stur. ~et ıstemekted · r. Her yerde oldu Londra. 30 <Bususll _ Berllnden alınan zannedilmemektedir. Fakat her ne olur- lonya ordu!!n teeetldll etmekte elan Po 
Aıkerf feflerfn izahab ~1 burada da, Fransız ba kum d lu

1 
~- haberlere göre m•ı"" bugtın nazırlar mecll- sa olrun. Balkanlarda ıtua nüfuzunun yin ~ un bqkumandlnlıiuıa ta-

lmılı =»aris 30 (A.A.) - Büyilk Fransız as- dazla zayiat vermemeği e!.s ta~ :tı ' atnl toplantıya dave, ederek uzun boylu ıa- artması şüphe ve endişeler uyandın - -----·--------
i şeflerinin Stratejik meseleleri tet - ır. u m 

8 
- tlfarelerde bulunmutıuT. yor. D 

O 
Bitler a.skert rtıen ile de görflfllleler yap- Avni zamanda, İtalya gibi btolik o- Oftan l~ 

Almanyada 100 ing·ı,·z 1 1 . mlfbr • lan bir memleket Rusya bahsinde çok ayyare erı * taraftan Rayhltaıın ....... halla h_assashr_ ve Leh yurdunun Sovyetleşt! - Silivr,. e 
k U 

• t b si z· f •d h içinde toplanacatı ve bu mil l&aebeUe Bitle- nlmek uzerP. ?ldu~ h~kkındaıki haber- _ _ . _ _ .../.' om nıs ser e ıg rı attı Uzarinde r1D bir nutuk trad edecell blld1rllmektedlr. :. burada der•n bir intıba hlsıl etmı, - ~uı <A 4 ru tto llndenMrl .,.. 

bırakıl 1 alç
, f f ı Hü1Asa harb. İtalyanın Afrikadati e- dan ll!l*lün ~L ed omu halk &aratm-an UÇ U ar Alman şehirlerinde meııerının tahakkuku uırunda koıa,. bir ...-1en .,.Ye ek ..h!ı .. - w t11ama 

ltokholm. 30 <A.A.l - oaıeteıere 16re Al- Londra 30 (Hu t . I h• d b vaSlh olmadıit için arzu edilmemekte • dlJ aa.h1J tl ~ettedir. Din 
.n,a Ru1Jaya couıtıntzm aleJbtndekl ide· Iruvvetleri dün susf) -: ~giliz hava harb a ey in 8 &yan- dir. Bununla beraber bu emellerin m mı U" al muh&ellU .n::daanmı &üı-
jlk mlcadelutnl bsflfletuıe:rl Tideylemlf- tünde k al Alınan Zıgfrıd_ hattı ila- 1 • d Mı t ld ? lihane u..cnıller]e tatmin edilememesi ~n lllR: ıallbt19Uu Detlce1e bahrlJe-

• Bu mtlnaaebetı' bin tadar mevtuf tomtı- him fo:ğ f ça:ktan uçarak, bırçok mil- name er mi 8111 1 1 de b"t' sebeb görülemiyor. Her ne tadar J_.ımıf&lr. nen bir mq 
rt aerbelt bırakı111U1tır. - tardır. ra almağa muvaffak olmq - Amsterdam 30 (A.A.) - Kolonyadan bir ~!iç müfrit Almanyanln yanıbaşınıü Pllomm buıb 8l1tw17e bareteı ~ • 1 • d Bu foto~afiar inde Alm 

11 
:blld rildiline göre batı Almanyasında harbı rnl( arzu etmekte ise de, en m.j'•I • • 

imal memle et arın 8 tihkimlan. top mes:::I:ri ve ımı: ol: Umumt Harbde aziz vücudler kaybede~ fasist 1ider1eri ve umumfvet Wba,.Je ef- Bır ı·ngı·ıı·z ta•: 
• lan hakkında çdk kı etli malfuna/ el- kadın!ar namına beyannameler dafıtıl _ klrı umumfve ademi mildahalP siyaseti- 11m 

Alm
an c4sus de edilmqtır. ym rnıstır. Hiller'i bilerek harb çıkarmakla ne taraftar bulunmaktadırl!iı gemı·sı·nde 

• tn~Hiz tayyareleri, o kadar alçaktan it~~~~~ bu beyannameler milyonlarca Almanlann gır JBAglll b 
'abek 1 

• f,.8,IJ fl8 uçmu,lardır ıki Zigfrfd fatihklmlannda ltişının olumünden :y9lnız ~ndiıinin Liubliana 30 (A.A.) - Havas : Lo 8 iri (. bulunan Almar: askerleri bu tayyarele - mes'ul olduAunu bildirmektedir. Slovence gazetes .. ~ -~~ğına göre, .,..::::-;.• ~~ - •caledonta "1ltD se-
Xopeıılıl8 

30 
(A.A.) fsveç Arına rln Alman oldujımu zannetntiı ve el ı - Almanya, 5ovYet:ı:, ~•r:•ğ~n':" ~e bitıınf 1ılrbo - 1llrqUıa vıtımtıır. lıtal1e -

·lerinin söylediklerine-;öre Avrupanı~ 
1
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Yenicami kemeri 
( Şehir Daberleri 

ihtikar 

) 1 liicmeler 

Orta okullara 
talebe 

tehacümü 

Dun dört katla bir 
bina çöktu komisyon Un& • otör.Iü mot?rsü~ vesait~ ~akli- baktım. Otomobillerin, arabalann, kam• 

•• } yenın Yenıcamı kemennın al- yonların ~eçmeleri menedildikten son • muracaa t ar tıı:d.~n geç~~ıe.:ine mani olmak içi~, ca- ra yayaların rahat rahat geçebilecekle. 
İ 'mı ı.e Emınonunden gelen caddenın sol rlni tahm;n ettiğim Yenicami kemerinin 

Orta mekteblere talebe tehacnmu devam 
etmektedir. ~apllan tahm\nlere göre bu •
ne orta mettebl~rde!<! talebe mevcudu yüzde 
ytrmt nLoıbetlnde tezayüd edecektir. 

ht1kflr komltes!n!:ı faaliyete geçmesi ve tarafa kıvrıldığı nokta arasına beyaz kır- ne olduğunu anladım. Kemer bir nevi 
fazla tiatla mal sa.anlar hakkında tetkikat mızı boyalı potreller dikildiği gün; be - , .. . 
yapılarak süratle knrar verilmesi üzerine, tediyenin bu tarzı hareketini beğenmiş· knpa,ık~arşı olmuştu. Ve oyle hır kapalı 
komisyona müracaatlar artmıştır. _ Ne iyı' oldu d . t' D k · çarsı ı, yer yer konulmuş işportalar a• 

Bütçeye fazla taruısat konamadı~ı tçln 
tehrlmlzde yeniden ort.'\ mekteb açılıımıya

caktır. Şehrlmizd•ld mevcud orta mektebler 
ihtiyacı karşılayamad~ğtnda~ çift tedrl.şat 

yapılınMı zaruret! hB.tııl olmu~. bittabi bu 
tekildeki tedrisattan nomıal randıman alı

namamıştır. 

, emış un. ar emer- d b. . 
Dün de Mıntak'- Ticaret Müdürlüğüne ye- den bundan böyle yayalar rahat rahat r~s~n an ır .. ıns.~nın ~ol bulup geçmesi 

nlden birçok mürac'l<ıtla: yapılmış, muhtelit gidip gelebilecekler. labırcnte duşm~ş ınsanın yol bulup 
lthaldt emtlasından yüksek flatlar lstenlldi- Aylar geçti. O gün bugün yolum uğ- cık'lı:ısı kadar guç bir mesele idi. 
ğl bildirilmiştir. rı-:Yıp Yenicami kem~rinden geçmemiş- Ku1akl:nmı tıkadım. Önümdeki işpor. 

Talebe adedinin y~l\~dcn ço~almış olması 
çift tedrisat adedll mekt'.l'J sayısını çoğalta
caktır. 

Bu vaziyet karşısın:.1a komisyon tıcaretha- tim. Dün nasıl oldu bilmem; oradan ge- !an2n sagından ıkay~ı~ •. bi'r ba~nın 
ne sahlblcrlnl çağırarak raturr.lannı tetkik çeceğim tuttu. ustur.den atladım. B rının solundan vü
etmlş ve bazılarının lhtikA.r mahiyetinde ol- - Otomobilden çekinmeden, araba o- c.~düınün s.ığ~bileceği kadar bir yolu güç· 
duğunu te.sbit etmlşt!r. Bu meyanda bir kar- kunun kafama çarpmasından kor.kına - lukl: ~cabıldım ve nihayet kend;mi kan 
plt ticarethanesinin ihtlkl'ir ynptığı netice- dan i1k defa kemer altından geçiyorum ter ıçınde kemerden dışarıda buldum. 
sine varılarak, vllflvete blldlrllmlştlr. diye seviniyordum. Korku yok ya, ta~ Kemere gird~ğim zaman ~aşırmıştım. Talebe tehacümür.e !!ev.ıb veremiyen met

teblerden her sene eld~ edilen randıman bir 
sene evvelkinin dunundadır. 

Bir kısım mekteblerln sınıf mevcudlan 
60-70 1 buldu~u tçln yeniden nıürncnatıara 
cevab verllememckV', taıe~elcr bu yüzden 
emrlne uzak semtlerdeki mekteblerlne git
mektedir. Uzıık semtlerdeki mekteblere giden 
çocutlann yapmış otdu~u masraflı fakir aile 
relslerl dayana.mıync:ıktır. Maarif VekAletı 
bu husll.!u tnceleıue"e başlamıştır. 

Gilmriiklerde: · 
Diln Bultanhamaınındı Rımµ:ışa yoku-

Gaz maskelerinin zaU eşyaoaıı ıunda inşaatına devam edllmekt~ olan dört 
addedilmesi istenildi katlı bir bina. çökmfiftür, İnhidam sırıuıında 

Dt1n bir akşam gazetesi Avrupatıan dönen yapının alt kısmında yatan don amele mu
taıebe~rlmlzden blr !>.Limının ellerinde ge- cize kablllnden blümden kurtulmuşlardır. 
tlrdtkleri zehirli gnz maskelerlnln gümrük Çorap fabrikası olarf\t inşa ettirilmekte olan 
memurlan tarafında~ o.h.,dı~ını yazıyordu. 1 bu bina Moiz adında birln-e alddlr. 

Gümrük Ba.pnildürl!ltwıden yaptığımız ı Yılolmamn tena malzeme kullanılmı3 ol
tahk!kat netlceainde ögrendlk kl memurlar masından ileri ııeldi~I iddia edildiğinden, 
ellerinde mevcud mev-.ıuate. göre hareket et- hadise mfiddeiumumUlkçe tetkike muhtaç 
met :mecbıır1yet.ınde kalJıı<lan içindir ki bu görfilmüştOr. Gerek müddelumumlllk ve ge
muteleri almı.f}aı dır rebe Belfıdi1e .fen heyeti çöküntü hldJaeai-

GQmrllt B!l411ltıd0rll\~i\ zehırll gaz maske- nln sebeblerinl araştırmaıtt.11.dırlar. 
Jerlnln atı eıyada.1 madud olması lhıın 
geld111nl Vekllete bl!d\rm~. gUmrilk resmin- Sinemalar ~ ucu:ılaı.12'1Cak 
den muaf tutulmaamı taleb etmiştir. 

Bu huau.sta müs~t cevnb gelir ge mez, ta
lebe'nln aJ.Jna.n maskclert kendlleı1ne iade 
edllecettlr. 

Sinemacıların bllet flatlarmda yapmış ol
duğu tenzlllt ltlti görülmemlftlr. Sinemacı
lardan yeniden tenzllM yapmaları 1stene
cektlr. 

Dnnya sinemacılığının 
ıaheseri 

MARIE 
ANTOINETTE 

4 Birincitqrin Çarşamba akşamı 
Fransızca nnshnsı lngi.ı..zce nOshtlsı 

MELEK i PEK 

Bundan ~ka k•rtıs!ye ve tedrJsat malze
mestntn de yüzde elli nl.sbetınde yüksek ol
duğu hakkında muht,.ıtt şlidlyetıer yapılmış-

tır. Komisyon Eylfıl bldnyP.Une kndar gelen 
mallar hakkmda malh·e, ve meşru ticaret 
farkından başka oh yüksekllk k: bul etme
mektedir. 

Dl'nlz fşl~rl: 

Mudanya ve Mersin seferleri 
Mudanya kış tar!Ie~i hazırlanmıştır. Tari

fe 3 Blrlnclteşrlnd"'l ıtlbaren mer'iyet mev
lcllne girecektir. Mersl:ı hattı tarifesi ikmal 
edllmlştır. Teşrnln altısında Konya vapuru 
ilk Mersin !derini yapacaktır. 

Bir gazetede Mısmı seferler tertıb edile
ceği yazılmı.ş 1se de, bunun doğru olmadığı 
anla,,ılmıştır. Denleyolları İdaresinden salA.
hlyettar bir zat §Jll'dlllk b5yle bir şeyin 
menuubahs olmadlğını söylemlştır. 

Hayvan nakli için 3 vapur ayrıldı 

Ke.radenizden hayYan nakletmek ilzere 
Den1eyolları İdares~ bir Jtwm vapurları bu 
ite tehal.9 etmde ka:ar vermiştir. Bunun 
için Tarı, Ofunhuriyet ve Erzurum vapurları 
münMlb görülmüştür. Bu vapurlar münave
be lle Ka.radenizde.1 hayvan nakledecekler
dlr. 

Dün Uk olarak Tarı vaputu bu maksadla 
Karadenlze hareket. ~tnıl~tlr. 

Di.in limana üç vapur geldi 

Dün llmanınu~ İtalyan bandıralı Ves
ta, Rumen bandıralı Besarabya ve Mwr ban
dıralı JorJ Yamro adınd'\ Uç vapur gelml.ştlr. 

İtalyan Vesta vapur:ıe ne geldiği h€niiz 
belli olmamıştır. 

Rumen vapuru tilllly,tll miktarda eczayı 
tıbbiye, Mısır vapuru da Jüt ve pamuklu 
mensucat lle çay getırmıılerdlr. 

'Too/an :ılar: 

Oftalmoloji cemiyetinin toplantı11 

yolun ortasmc an yürüyordum. Kemerden çıktıgım zaman bır kat daha 
- Haniya beğim cetvel verelim. sas~rdım. Kemerin bir yanı da rne~er hu 
Araba oku gibi birşey gözilme doğru susı otomobillerin üstü açık bir garajı 

uzatılmıştı. Bir adım geri sıçradım: olmuş. Otomobillerin sayısı o kadar faz• 
- Cetvelim yok diyene beş kuruş! la id; ki. aralarından yayaların geçmesi 
B'r adım daha geri sıçradım. Ense kö- icln bırakıJmıs yolun eni bir patika bir 

kümden bir ses: keci vo]u eninden farksızdı. ' 
- Fıstığın iyisi burada. tki y<U elli Güçbelfi tramvay caddesine çıkablldi .. 

~ramı beş kuruş. ğim zaman düşünüyordum. 

Bır adım yana sıçradım: - Vesaiti nakliyenin Yenlcami keme.o 
- Mağazadan elliye a1-A bu ç i It d • burada yirmi b '·"U&t orap r a ın an gecmesfnl meneden be,edfye-
N eşe.. nfn maksadı, m~ğer sevvar satıcılara ka .. 
_e ;lu~orum df~e sağa baktım: ~ı: bir çarşı, ve hususi otomobillere de 
t ekş uruşa nıyet, beş yüz ikunışluk ustu açık bir garaj vücude getirmek: 

saa Cl ıyor. miş ~ 
~endirni toparladım: sağıma battım so • 

luma bakt~ önüme baktım, ardı~a 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Kalbi vUcudUnden haricde iki maden birbirine 

karıştırıldığı zaman bir dana 
Resme dikkat P 

ederseniz dananın ~:'\. 
ilti ön bacağının bi- ' · ;: 

raz gerisinde bir •ı... ~ ~- .... ,~ 
çıkıntı görürsü -
nüz. Diğer danalarda görüruniyen bir 
uzuv bu dananın kalbidir. Dana Habe -
şistanda bur köylünilndür. Kalbi vücu
dünden haricde derisinin altında dünya
ya gelmiştir. Dananın yaşayışı gayet nor
maldır. 

Hıristiyen biz -
zizleri ausında en 
fazla ismi geçen 
Sen Marten'dir. 
Yalnız 4000 Fran -

Kalay 230 dere
cede, ıkurşun 625 
derecede mayi 
haline gelir. Fa -
kat kalayla kur -
şunun karıştırıI -
rnasından husule 
gelen lehimin eri
·mesi için iki yüz 
derece hararet 
!kafi gelmekte -
dir. 

* 
Havludan şapkalar 

Sinemalannda birden takdim edilecektir. 
D~KAT: 2 devre V3 16 kısı lliı. olıtn bu film bir darada gösterilecektir. 
Fıntlaıda zam yoktur. Çerşamba gecesi içln numar lı koltuKlar şimdiden 
satılmaktadır. Melekte loc ılnr kimllen satılmıştır. MUteakıb gecaler içm 
dahi şimdiden yerlerinizi kapatsbilirsinız, 

Tür.k Oftalmoloji Cemiyetinden: Ce- sız kilises Sen 

Avrupada imal 
edilen hamam hav 
foları Bürnla ewa
letlerinden birin -
de adınların şap -miyetimizin Birinciteşrin umumi top - Marten ismini ta -

lantısı 4-10-1939 Çarşamba günü saat 1 G Fr 
18,30 da Bcyoğlunda Türk Tıb Cemiye - şır ar. en.~ . a.n-

!kası olur. 

~---------------------------' 
tinde yapılacağından İstanbulda bulu _ Barla 485 koyün ıs
nan a7.anın teşrifleri rica olunur. mi Sen Marten 

Ora kadınları , 
başlaınna havlu 
sarıp sokağa çıkarlar. Fakat ıapka mo .. 
dası da, Avrupada olduğu gibi değişmeck
tedır. Çünkü zaman zaman sarma §ekil .. 
!erini değiştirirler. 

TAKSİM SİNEMASINDA 
On gQndenberi bOyOk muvs ı faklyet ve muzafferiyetle devam eden ve bUa 

istisna herkes tarafından takdırlerle beğenilen 

üMiT ŞARKiSi 
( Neşidei Emel ) 

Tnrkçe sozıu - Arapçn şar\cılı 
MOstesna oıevzulu a~k ve heyecan !Hmind~ BUlbUller BOlbOlQ 

0 MM 0 G 0 L S 0 M'0 N 
Ahenktar ve Lahuti sesini dinleyiniz. 

BugOn: 11 - 1 - 2.30 da tenzilatlı halk matineleri 
Sear.slar: 11 - 1 - 2.80 - 4.SO - 6.30 akşnm (9) da 

iki gUnrlenberi L A L E Sineması 
Zev.e susayan, dansı seven moz kle mest olan yoksek bir halkla doludur. ÇOnkO: 

FhF.D ASTA/RE - G/NGER ROGERS,ln 
en son ve e1 mOkemmel eıerlerl olan 

BB•DVAY SERENADI 
BU ton gUı. 'lik ve ihtişamı ile sezonun birinci z~ferlnl yaratıyor. 

llAve : b . ıon METRO JURNAL ve RENKLi MIKI 
Bugnn &""t 11 ve 1 de tenzilatlı halk mntineleri 

HAYATINIZOA BiR ÇOK G0ZEL FiLM Gv·'10Ş OLABiLİRSİNİZ, FAKAT: 

K A ç·mAbOIKO.ya dKn• olmiR msd•4I• N"" L A R 
• ( TOM SOYER'in MÜTHiŞ MACERALARI - Fransızca aBZ•· 8 bOtDn renkli ) 

ŞAHESERi KADAR GÜZEL - HEYECANLI - ve HARIKULlDE lfı. FiLM GÖRMEDİNİZ. 
AYRICA : FOKS'un en eon dOnya ve muharebe habet.fi 

B " • p E 'W.P' S • d ••• • ve 1 de ugun ı .... ınemasın a Tanziıaı. 11 one ne 

köyüdür. Koydu -
ğumuz resim Sen 
Marten'in mezarı -
dır. ... _. ......................................... _. __ ................................ -... -.......... , ___ ·-

iki l'vha .• 
- cNe vakit evlenmekten bahis a -

çıl~a gözümün öntınde iki levha can -
lanır: Birincisinde kadın ve er.kek ay-

ni yaşta iki arkadaşdırlar. Kolkola, 
y<>kdiğerine sokularak, yekdiğeri için 
yaşayarak, neş'e saçarak ve neş'e top
lıyarak hayat yolunu hissetmed~n ka-
ted~rler. 

İkinci levha kadını gene genç, fakat 

erkeği saçlarına kır düşmüş, ciddi bir 
aıfam, bir hAmi haıtnde görürllm. ka -
chTl onun yanında bir zevceden ziyade 
sıyanet ve sahabet edilecek bir çocuk 

gibidir. 
Annem &inci levhanın taraftandır 

v~ bu Jevha bugiln istesem tahakkuk 

edebilir. Ben ise ilk levhanın rneclu -

bllyum. Yalnız ufukta onu tahakkuk 
ettirebilecek küçük bir ümld bulutu 
dahi yok..> 

Yukarıda okuduğunuz satırları An
karada oturan bir genç kızın mektu -

bundan biraz hUlAaa ederek aldım. Ne 
cevab vereyim? 

- Genç ıkız bilirim, hayatı aile sı
kıntıları içinde hep günün endişesile 

geçmiştir. Mahrumiyet görmüştür, it
züntü çekmiştir, ve zamanından ev • 
vel olgunlaşmıştır. Artık zevki, eğlen· 

,ceyi, aşkı değil, istiltbali garanti et .. 
meyi düşünür, bu garanti içinde haya• 
tım biraz da gönül macerası, gönül fe 
cahı ilave edebilirse tamamen mes .. 

uddur. 
Genç kız bilirim. bolluk içinde, fe-

tahhk içinde. atiyi bir defa dahi dü .. 
şünmek ihtiyacını duymadan, hayatı 
h('? neş'e, zevk, eğlence sanarak yaşa
mıştır. Kendisine hayatta bir himaye 
<>decek değil, bir arkada~ arar. 

Ankaralı Bayan cD> bu iki kısmın 
hangisinden? Birinci :ıtısımda bulunu· 
yorsa annesını dirılemelldir, ~kinci 
fasımda ise kendi hıyalini tahakkuk 
ettirmek arzusunda haklıdır. 

Fakat bu takdirde dahi kendisine 
ihtiyatlı olmayı tavsiye ederim. Hayat 
hiç dalgasız ak.Sn bir dere değildir, 
umulmadık yerlerinde çağlayanlara, 

girdablara tesadüf ederiz. Annesinin 
babasının sağlığında kendisini sigorta 
ettirmeyi düşünmek bir genç kız için, 
düşünmesini bilen bir genç kız için 

§Öyle kenara atılıverecek bir fikir de-
ğildir. TEYZE 

-



J Birincitefl'İD SON POSTA 

1939 harbine aid vesikalar Almanlar 
Lehistanı nasıl 
ist: ıa ettiler ? 

Harbden iki unu önce Bitlerin 
ingiliz sefiri ile mnlakatı 

nn ö;yle geliyor ki. o yanımda olduğu znman 1 sade ve aainımt bir :kıuın ... Bu hususta hiç 
her .şey daha kolay ve daha tabii bir şekilde değlgmedln, bunun için senl geçen seneden 
cereyan ediyor ve ben bu garlb hlslerle pen- çok seviyorum. 
çeleşmlyoruın. Mutlaka ona dayanınağa, onn Bu tatlı sözlerin .so:\Unda da onunla ku-
güvenmeğe pek alıştım da ondan ... Hattl o catl!lflp öpüşüyonnı. 
seyahatte iken bile, bulunduğu yerlerden ba- Nahide hanımla yalnız benden değ!.l, daha 
nn blr kartpostal göndcrdi~1 zaman, içim- ziyade onun sevglll oğlu Cahid beyden de 
t!ek1 bu tıtızllk duruluyor, neş'em yerine konuşuyoruz. İkbn1z de bu mevzudan pek 
geliyor. memnun olduğwnm ıçtn dlllmiz sık aık ona 

Kendi kendime geçen bu buhranlı dakl- ald şeyleri tekrarlamaktan hoşlanıyor, ~yle 
knların haricinde hayatım gayet sakın ve ltl bugtln artık Taslmin çocukluğunda ve 
.sade ... Öğleden sonra gene Nahide hanımla mekteb hayatında benlm tçin karanlık bir 
beraber birkaç saat yemek odasın<la dlklf nokta kalmadı. Onunla beraber yqamşm 
ve elşlsl De meşgul oluyoruz. akşama doğru gibi, en ufak vak'alara kadar malfunntım 
ya ml.sa!lr geliyor, ya biz bir yere çıkıyoruz. var. Onun be.ş yaşında ıken kızamığa yaka-

Nnhlde hanım bu sene beni pek de~işml§ ıandığını, yengesinin gece sabahlara kadar 
buldu. Bu değişiklik benim lehime ... Sözle- hastanın başında beklediğini, on dört yapn
rim, harekfitım, g1J1nmcm, tavırlarım tam da bl.s1kletten dil.ştt,p .bacağını yardıtını, 
bir genç kıza yakışacak §ekllde 1nılş; artık Mersindeki ilk mektebden başlı:yarat iintver
geçen .seneki gibi çocukça hallerim yokmuş; siteye kadar dalma sınıfında birinci oldnğu
tnlıslllm çok llerlem~; tambur çalıp ıııırkı nu, n.skerUğ1.n1 yaptığı esnada attan dt1şerek 
söylerken karşımdaki hayran oluyormuş.. kolunu 1ncittlğlnt.. llh.. hep biliyorum. Fa
muıı .. mll§... kat ne kadar ustalıkla hareket eUıem, ne 

- Bütlln bunlua ralmen ook lyi ltalbl1, kadar ant sualler .90rarak yqlı hanunı ıa-

Sayfa 5 
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BINBİRDİ•EK 
IA T AllHANESİ 

YB7.8D: Beşad Ekrem 

Bahkçı güzeli 

şırtmak Lstesem. kabil de~il Cahid beyin as
kerlikten sonraki hayatı hakkında hiçNr 
malumat edlnemlyornm. Zannedersiniz ki 
son beş altı seneyi o bu dünyanın harlclnt!e 
yaşamış! 

Blr gün, bilmiyorum nereden ve na.sıı bul
duğum bir cesaretle ona sordum: 

- Cahi<I bey nirln <>vJennıemiş? 

Hanımefendi o kadar şaşırdı k1 ellndekJ 

- Ya km bana vermezlerse? 
Arkadaşı omuz sıtttt: 
- Bana vennly<!ce~ de time verecekmlf 

kızını ... Para var, güzplllk ise adın üstün -
de. .. Namuslu. t.erb1yell çocuksun .•. 

Dedi ve ilt'ı.ve ettl: 
- Hem isterse vermesin... Vallahi değil 

Kumkapı ... Bütün İst9.nbul balıkçıları ayak
lanır da sana o kızı zorln nlır ... Balıkçı gU
zeltntn Lstediğl kız olııun be .. Vallah bllllh 
bünktır alamaz onu elimizden anladın mı 

seni 
Nihayet bir gün, balıkçı güııell Ahmed, ytı

zü utancından renkten renge gll't'rek ana -
sına meseleyi açtı ve ML!ırçartılı Hacı Os -
man efendinin kızını sevdiğini, kendisi için 
gidip o km Lsteme!erlnl söyledl 1 

Hüsam kaptanın evL"1dekl kadınlar o gtin 
ışı gücn bıraktılar. :Bailkçı güv.Jllnde gdzil 
olan bir Çertes cart:re sandık odasına kapa
narak hüngür hüngür ağladL Ahmede ken
di kızını vermek ısteyen bir te~. gorme
dl~, bUmedlğl bir kızı çekiştlnneğe başladı. 
Olmaz öyle şey de:ll. İnsan bir 11rl defa so -
knkta gördüitü b1r kııla evlenir mi imlıı de-
di. Balıkçı balıkçııırc. lozlle evlenir dedi. 
Bize Mısırçarşılının, hacının hocann kıu 
yaramaz dedi. Ve nihayet. daha bir cilyece
ğl var mı, ben vereceğim ona kızımı dedi. 
O hacı hoca kızlan Huriyemln aya~ına au 
bile dökemez. ağ mı yamar onlar, yağmur -
luk mu diker ~L 

Feleğin çemberinden geçmiş evin kAhya 

kadıİlı ise hanımını b!r k5şeye çekti dera 
v.erdl: cBen kimseye kulak verme canım de
di. Ahmed gibi dellkanh kendine uygun kuıl 
blllr Akşama relse söyle de yarın gidip Al -
lahın emri fle kızı lateyellm"O dedi. 

(Arknın nr) 

tlrmlşl Ben bunlara sevinir, her şeyi c&nlı 
blr mablilk gibi severek okşarken onun göz
lerinde eriyen bir rikkat bana doğru aklyor. 

- Bunları çok mu beğendin Semiha? 
- Çok, pek çok... ' 
- Fakat kendin seçmiş olsan daha Jyt o- 1 

Jurdu değil m1? 

- Kendim m1? Yanı bentm o yerleri ge
zip görmemden mi bahsediyorsunuz? 

- Tabii. .. Çocuit rul.un o güzellikler kar
şısında kim bilir ne kadar mes'ud olacaktı! 

- Siz bu saadet.1 hissetmediniz mt? 
- Benim lçln dd:ıs-rıda hiçbir yenJllk '" 

heyecan yok artık .. 
- Niçin böyle sBylüyorsunuz'P Yazılannı• 

hergün başkalannm kalbine hevecan atıt.
tığı halde bunu kencUnlıln duymamanıza 
imkan var mı? 

Bu sözlerim onu ş:ışırtır glb1 oldu: 

örgü yere düştü ve ke,..e.emeğe bnşladı: - Sen koskocaman bir hanım oldun se-
- Evlenmemiş mi? Ha .. bilmiyorum .. ha- mlha . artık seninle konuşurken sözlerimi 

berim yok... tın tmam lazım ... 
Ve hemen t.end1s1nl toplıyarak sözü de~iş- Onun bir derdi vaw:: fnknt ne? Beraber çı-

tlrdi: kıp geziyoruz, yürfıyüşler, kotra eğlenceleri 

- Bakıılım oğlum EyJOI sonund~ gelecek .yapıyoruz; bana l:ürek çekmc.slnl w.,retıyor, 
mi? benimle meşgul olmaktan hoşlandığını her 
Oğlu Eylftl sonunda değil, hiç beklemedi- fırsatta gösteriyor, fakat bunlann harlein

ğimlz halde Ağustos içinde geldi ve o gelir de onu ezen bir Şl'Y olduğunu görüyorum ve 
gelmez evin hayatı de~lşti. bir yandıın onun zlımrüd bakışlarının tatlı 

Ne kuvvetli, ne kuJretH adam yarabbi• tesiri altında uyuşmuş gibi derin bir zevk 
Bulunduğu muhit derhal onun tesiri altında içinde yaşarken, diğer taraftan ondaki bu 
kalıyor, herkes onun etrafında, ondan gelen gizli melalfn sebe .. nni keşfetmeğc uğraşıyo-
hava ne yaşıyor. J rum. 

Bana gezditl yerlerden ne güzel şeyle: ge- (A,.kası varj 



8 Sayfa SON POSTA Birincitcş.üı l 

(Memleket llaberieri) 
«Son Posta• nın zabıta romam: J 

Toroslarda kıymetli Eti anıdı Bursada ~adın 
yuzunden hır genç 

Büyük bir kıymeti haiz bulunan ve yeni meydana çıka
nlan anıd miladdan 1000 - 1500 sene evveline aiddir 

Bulunan anıd ve üzerindeki rerimter 
Maraş (Hususi) - Çukurova havallsinde küllhlı -biri tam!lmeo 8'>zu.:. <ıııren ısmen 

Etnoğrnfya ve Folldor tetkikntında bulunan sağlam- iki beykelln bu büyült it~ a karşı 

Adana Muze M\ıdUriı ~I Rıza Yalgın ile Bu- sağ elindeki muhtelif hiyerogllfitt,e karşı 
dapeşte Etnoğrafya Turk şubesi şen Doktor durduklarını görürüz. Bunlar l'!Mmmlyetıi 
Ali Tnğan geçenle-de şehrimize gelmlfler ve 
burada kaldıklnrı blıknç gün içinde de mem ifadelerle kralın 1s•lkbal edllcHtfııi anlat -
leketlmlzin muhteııt san'at şubeleri üzerin- maktadır. 
de etudlerde bulunnıuşlardır. Bu itibarla kayauın heyeti umumlyesl i -

Türk kültürü lçm çalışan ve (Cenubda çlnde kralın cenuodan Orta Anadoluya çık-
Türkınen Oym klan) adlı eserile tanılan A- makta olduğu anl~şıtroaktadır. Bunun tarih 
11 Rıza ile yaptığını temru !arda seyaha lerl bakımından ya olr!eş~k Eti imparatorJuğun
ve tetkikleri hakkında bazı bilgi elde etmek dan evvel veyahud da aynl çağlarda mühim 
istedim. blr hfidlseyi tasvir ettiğini tahmin eylemek-

Torosl:ırı karış kımş dol:ışan ve Çukuro - teylm.• 
va ha' alisini çok iyı bilen Ali Rıza. Yalgın, 
bana bu defaki do:aı;mal:ırında çok kıymet-

Kaya Oğlu 

öldUrUldU Naklede.n: Hatice Hatib 
Bursa (Hususi) - Dün şehrimizde bir 

gencin ölümilc neticelenen bir cinayet 
işlenmiştir. Hadisenin tafsilAtı şudur: 

Dehşet içinde 
Evvelki ak§aın Çonkaranın Yiğitali 

köyürıden Mehmed, Esad, Hüseyin, Peh- Doktor müthiş bir heyecan içerl&nde: 1 dünün ürperlşlerlnl teskine muvaffak ota-
livan Mustafa, Osman, Halil. diğer Ha - - Onu boğmuşlar! diye baKırdı. mıyordu. 
lil buldukları bir kadını alarak Bursanın Bu manzarayı gördükten s~ra kadının 
Demirkapı semtinde bir bahçeye götüre- ölümü hakkında !>ır tereddfid duymamak 1~ Merdiveni fnlnceye kadar gayrl 1htJyar1 §n 

rck eğlenmeğe başlamışlardır. Bu eğkn- zım geldiğini bildlğl halde gene cnun kalb~ fikre ulaşmıştı .. mümkün de~ll kapıcıya g~r
ce sırasında ayni köyden olup Bursada üstüne kulağını dr.yamaktan kendini mene- düğü şeylerden bahsedemlyecektl. 
bulunan İbrahim oğlu Mustafa Karabı - demedi. .. Ben bunu yapamam diyordu. Bövle bir 
yık da gelmiş, köylüleri tarafından hüs- Tabii ki bu kalb artık atmıyordu. hlkAyenin içine kanşmak istemem: diye 
nükabul görerek meclise iştirak etmiş - Bir ayna aradJ. Aynayı kadının ağzına kendini kendi gözünde temize çıkarmak ıstı-
tir. Bir aralık Mustafa kadınla beraber yaklaştırdı. Aynanın hafifçe de olsa buıtu- yordu: cİnşallah kapıcı da beni bir daha ta-
di~erlerinden uzaklaşmış, buna ıkızan E- lanmasını bekledl. nımaz.» 
sad arkalarından yetişerek Mustafaya Hayır!... Doktorun gözü önünd.? koıkunç btr hayal 
bir tokat vur.muş, Mustafa da yerden al- Bu fimid de çabucak sönmüştü. Doktor: belirdi, bu blr giyotin resmi idil 
dığı bir taşla F.sadın kafasından yaralı - - Ölmüş ... Ölmü~ . * 
yarak kaçmıştır. Diye teH\şlı teuı.~ıı t~krarladı. Doktor Marraud. 

Ertesi gün Esadla Mustafa Tahtakale - Yapacak bir şey yok. Onu bo#Jnuşlar.. - Ben bu evde bir dakika daha otura-
civarmda karşılaşmışlar, iddiaya göre timldslzllğlnln çarestzU~i içinde balkona marn ... Bu apartmıanı niçin bu kadar 11euza 
Esad Mustafanın üzerine atılarak döv - doğru koştu. Faka~ bu kapıyı acmaıta bey- veriyorlar '}imdi anladım ... Apartıman fare 
mek istemiş, gene Mustafa kaçmış, fakat hude yere çabaladı. Yana doğru gitti ve dolu ... 
Esad başka bir sokaktan Mustafayı önle- pencereyi daha koıaylıkla açtı. Diyordu. Kapıcı: 
tniştir. Aralarında ağız kavgası olmuş, Dışarıya eğildi ve l.mdad istemek için dı- - Nasıl mösyö lö doktor, diye cenb verdi. 
bu sefer Mustafa bıçağını çekerek cso - ş:ırıya sarktı. Mümkün değil. 
kulma> de.miş, bu vaziyet karşısında ka- Fakat birdenbir~ gerl çeklldt. Pencereyi 
~n Esad bir, iki adım çekilmiş ise de kapadı. Odanın lçınde ağır adımlarla dolaş- - Ben doktoT değıllm. 
Mu.c;tafa arkasından ve sağ pazusundan mağa başladı. - Daha siz demin bana lsmlnlztn doktor 
Esadı yarala~ıştır. Esad çok fazla kan Nihay"et gezmektt;n yorularak bir iskemle- Rolnboud olduğunu söylememiş mtydlnlz? 
zay: ettiğinden orada düşerek ölmüştür. nin üstune yığılır gibi oturdu ve düşünmeğe - Hayır, ben sıze. kısaca Berrlmond de _ 

Mustafanın bugün Ağırcezada cürmü- başladı: . dlm, ismim budur. Size başka bir şey s6rll-
meshucl kanununa tevfikan muhakemesi - Hayır ben bır cln::ıvet ke~fedemedlm.. yemem. 
yapılmış, iddia makamı Türk ceza ka -ı Ben imdad çar:ırnmam .. ~en böyle bir vazı- - Herhalde ben yanılmışım M58y~ Berrl-
nununun 448 inci maddes·ne tevfikan yet knr.şısında poll~e muraeaat edemem. mond .. Fakat fare meselesine gelince bu 
tecz vesini istemiştir. Cesedin yanına g.~ttı. Onu yerden kaldırdı hususta. da sız aldnmyorsunuz ... Bu ev çok 

Bursad~ bir çocuk babasını 
kazaen yaraladı 

Bursa (Hususi) - Geçen gün Mudan
yada bir çocuğun babasını yaralamasile 
net celcncn b 'r ıkaza olmuştur. 

Mısırlan domuzlann ziyanından ko -
rumak iç n tarlayı beklemekte olan 18 

Bir iskemlenin üstune oturttu: temiz bir evdir ... Bir tek faresi yoktur. 
- Kadının vüc;ıüi! hfilil ılık, onu bundan - Siz ne lstersı.'niz sbyleylnlz. Benim sl-

nnrnk Y rım sant evvel boSınuşlar, ne yapa- nirlcrlm hnrbde bozulmuştur. Evet muha
vım !. .. Ben bu clnnyetten mes'ul de~lllml re bede bulunduğum zaman asabım bozul
Ynlnız şu vrr ki! . Evet ııu var ki bu cesed 
bend"n baska biri me\•dan:ı çıknnnnlıl. muştur. Ben burada kalamam. 

Ne yııpacdını şi:nrliden blliyordu. Cesedl Diye bağırdı ve atl';:asmn bile bakmadı Ka-
kucnkladı. onu yeniden dolabın ı~ıne koy- pıcı odasından dışar; fırla.dı, kapıdan dış:ı
du. Dolnbın kapısı aşnğ'ıdıın yukarı dct:ru rıya koşarak çıktı, sokakta ayni silratt mı• 
kapanıyordu. hafaza i!tti ve hattı artırdı. 

li bir Et! anıdı b~Ju~unu ve resmini çekti-
ği bu eserin Mllfld:lnn (1000-1500) sene ev -

Sivas siloc:u huğ 'ay yaşlarında Süleyman adında bir genç 
tarlanın bir kısmından bir hışırtı işite -

mUba1/a"sma baş!adı .rek d::ımuz geldiğini zannetmiş. hfımil 

T bl'>nun a.sıldı~ı çivi lle kapanıvordu (Arkası var) 
Herhalde katil bn kanıvı Jvl kapamadan ve ......................................................... - •• 

tabloyu iyi asmndao k"l.çm:ı~a mecbur oldu- ,. 
ihına göre buradan gltmek için muhakkak 
büvUk t.eıa.ş göstermlstt. 

veUne nid olduğunu sö:ylemekle beraber ay
rıca bu anıdın mevkli ve hususiyeti hakkın
da da şu izahatta bulundu: 
c- Avrupalılar Toroslnrd'l E:eğll, İvris ve 

Alihoca köyü kitabelerinden başka bir şey 
bıılnmamışlardı. 

Ben, 1935 senes\nde (Taşçı - Kine) yolu ü
zerinde Müzeler Ur.ıum MudürU Hamid Ko
~ay ile birlikte Ceyh nm Sirkell hoyüğiin -
deki anıdı ve şimdi de Doktor Ali Can Ta -
ğan'la beraber bu son anıdı bularak Toros
daki üçleri beşe çıkarma~a muvaffak ol -
dum. 

Bu defıı bulduğurıuz anıd Adana vfüıye
tıntl Kayseri hududuna giriş noktasında Ye 
Gezbeli altında Saimbeyli - Develi Karahl -
sar k:ı.dim yolu üs~ündedlr. 4.80 metre yük -
sekliğinde ve 5 me~n genişl~ğinde. yüzü şar
ka donUk olan bu anıd büyük blr kaya üs
tiındcdir. Bu kayanın dibinde 30 sene evve -
llne k dar bir han bulunduğu için bu mev
klln eski ismine Hanyerl denilmektedir. Şım 
dl bur da gene bu Lsinıle anılmakta olan 
bir koy mevcuddur. 

Bu kaya; köyftn 800 metre şimalinde ve 
yolun en dar blr yerinde bulunmaktadır. 
Kayanın ıo metre cenubunda yeni bir şo

ae geQer Bununla beraber eteğinden geç -
mekte bulunan Çukurova - Boğa.zköy ka -
dlm yolu da be111 olmaktadır. 

tık defa olarak te.>mi neşredilecek olan bu 
anıdın, Umt mfttaleasını yapmak hakkı sa -
llhiyettar Hitltolok'lara aiddlr. Yalnız size 
onun kaya üzerindeki durumu hakkında blr 
fikir verebllirlm. Anıda ilk bakışda iıç kı -
smı görürüz: 

Birinci kısım: cenubdan gelen yolun ilk 
1 numarasını teşkil eder. Burada yekdlğerlle 

mus:ıfaha eden ıkl el ve bu ellerin altındaki 
döroer çizgili kral lşareUerlle ellerin üstün
deki kral isimleri hlyerogllflerinl görftrüz. 
Bunlar ya bir muahedenlıı veyahud da bir 
1tt1fakın hatırasını canlandmnkatadır. 

. • .. olduğn s lfıhı cevirerek ateş etmiştir. 
Sıv~ (~~us~) - ;rurk toprak rn~h - HalLuki tarlaya giren Süleyrnamn ba -

s~llerı of sının ıdaresınde bulunan Sıvas bas· Halil olduğundan tüfekten çıkan 
sılosu ambarlannın mevcud buğday i1e kurıo:unlar adamcağız bacağından yaralan 
dolması vüzünden ambar tedarik edene mıştır. 
kadar müba~aatı kesmi§ ~ulum~Y_ordu. Halil hastaneye kaldırılmış, Süleyman 
Bu kere yem ambarlar temın ettığınden da adliyeye teslim edilm ' ştir. 
hemen köylüden mübayaata başlamıştır. 
Bu yilzd~n Sivas köylüsü çok büyük bir Koyluhisarda orman vanaınt 
rnemnunıyet duymaktadır. 

Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı Kovlu
Çankı rıda sel bir köprUyU bozdu hisar. orman1arındıa di]{'·~ıs:zlik Y'li~ün-

• den bır yangın :zuhur etmış ıse de alımın 
. Cankır~. (~~~~ı) - Ankara yolunda- tedbirler neticesinde yangın ilerlemeden 

kı Acı koprusunu sel bozmuştur. Zaten sör.dürülmüş bu hususta adliye tahkika-
tamirine bugünlerde başlanacaktı. ta el koyrnu;tur. 

( Trakya meb' uslan Mal karada ) 

Herhnlde gürüll;li yapıp ele geçmekten 
korkmuştu. 

F<ılrat onu kim duyarnktı. 
Ben ml?. 
Evet şimdi sırm~ dü&üm noktasını bı•ldu

~unu anlıyordu. Bu on•ı daha fazla korku
tuyordu. 

Çünkü o takdirde k-:itllln halli apartımn
nın içinde olması n"k muhtemeldi. Sinirler! 
ge,. .. ın ı>trafı <'llnledi. 
Hayır! Apartımnıun içinde bir cıt blle 

yoktu. Buna rnğmer. doktor Marraud'nun 
annrtımanın ic.;l:ı' aramn~n cesPretl 
yoktu. O bir kahraman değildi. Doktor Mar
raud korkuyordu. 

Gene biraz evvel ohırduitu odaya döndü. 
Kürklü palto.fünu glydt. Biraz evvel buldu~u 
resmi almak için elini u.,.attı ve bu hareke
tile farkına varmadan üç dört resmi b1rden 
cebine indirdi. 

Sonra yeniden salona döndü. Tabloyu ye
rine astı ve nefes nefese antreye koştu. 
Yakasını kaldırdı Portmantoya astı[h şap

kasını başına geçirdi ve küçük vallılnt eline 
alarak kapıya yaklaştı. 

Elektriği söndütdü Simdi kapının önünde 
\dl. O znmnn gaye• hafif bir ayak sesi işitti. 
Olduğu yerde korkudan mıhlanmış gibi 

durdu. 
Büyiik bir dehşet içinde: 
ırKntll!. .. 11 

Dlve düşündü. 
Ve artık tereddüd göstermeden kapıyı aç

tı ve arkasından gürül~ü lle kn.panacak gibi 
şiddetle çekerek merdivenlere atıldı. 

Merdivenleri önce dörder dörder indi. fa
kat ortasında biraz sükunet buldu, zo.fından 
ve korkaklıll:ından utanmasına rağmen geri-
ye dönmek için kendisinde cesaret bulamı
-=~rdu. 

Bir doktorun gUn1ük 
notların an 

Veremde sirayet 
Veremde sirayet bilhassa küçük çocuk

lar için son derace haizi eheınmiyettır. 

Veremin bugün irsi olduğu kabul edll -
mlyor. Yalnız '1eremlllerden gelen oo -
cuklnrın vereme çok müstaid bir bftn -

yede doğdukları, fakat dolumdan he -
men sonra veremli muhitte mikroplan 
yutarak sUratle miıteverrim oldukları 

kabul edllmcktedlı'. Gerçi hlll bam 
meşhur doktorlar veremin inıt oldutvna 

"kanidirler ve oüylıklerde verem but.& -
lığının kolay kolay sirayet etmed111ıı1 

göstererek mütenıadiyen bu noltta1 na -
zarı müdafaa otmektedirler. Bunların 

nokta! nazarlarında da haklı olan el -
betler çoktur. Hakikaten y114ı kemale 
gelmlş olup da şlmdiy~ kadar nrem 1-
razı göstermlyenler de veremlilerle nıu 
hem de çok sıkı temas ettikleri halde 
hiç de vereme tutulınadıklan her gün 
görü.len M.dlseleı dendir. Bunun aebebl 
nedir? Bunlar hak.katen tetkik edllecet 
meselelerdir. Yair.ız herkes şunda m\U -
tefiktir ki çocuklar lç\n tehlike btıytit -
tür. çocukları he:hangı yafd& olursa ol
sun veremlilerden ha.ttA. anne& babası 

da olsa çok uza.~a~•.ırmak llzımdır. Te
miz masum süng~i' gibi ciğerletl .tıraUe 

verem mikrobunu imtisas ediyor, ,,. IODl't. 

hinci kasım: Boyu 2.10 metreyi bulan sağı • 
eli asalı ve sol eli dalitı\ı.r blr heykeli can -ı Malkara. (Hususı) - Traky~ meb'us -ıık~rşılayıcılarile·bir arada göstermekte -
ıandırmaktadır. su bir kral tipidir. Burada larınd~n ?.ır grup .Trakya tetkik seya - dır. 

ıKapıcıya her ı:et~ anlatacaıtım• diye ka
rar verdi. 
Kapıyı arkasın~an kapadı{nndanbert ken

disini daha cesur b!ı:sediycrdu. Hemen aşa
ğıya lnmedl. Oer~Y<' döndü, kulağını kapıya 
yaklaştırdı ve içerisini dinlcmeğe başladı. 

günün birinde birdenbire blr beyin san 
vereml (menenjit) veyahud bez veremi 
(sıraca) veyahuıi ak,.lğer veremi teklin
de hastalık başlıyor. O zama.n da anıt 
vaziyet gayet ciddi ve mühlik bir hale 
gelınlştlr. Dlk:Cat etmek Ilzımdır. 

eevab ıstıye~ okuyucuları.mm poeta 
pulu yollnmalar•m rica ederim. Ak.il tak
dirde istekleri mukı.beleslz kalabWr. 

tralın yüzüne müvazi olan yerde birinci kı- h~tlerı ;111Unase;>etıle ıkasabamıza da gel- Muratlı (Hususi) - Meb'uslanmızdan 
aımda görülen kral ı.slmlerl hlyerogliflerinl mışlerd1r. Meb uslarunız hav?nın yağ~~lı Cemil Aybadın, Faik Kalta.kkıran, Fatma 
tekrar görürüz. Bununla da daha evvelden oın:as1na rağmen kalabalık bır halk kut- Memık, Hamdi Kuleli, Osman Şahinbaş, 

pılan ittifakın muvnffakiyetıe neticelen - lesı t.uafmdan karşılanmışlardır. Rahmi Apak, Nazmi, Zühtü Fuad Mu _ 
~~il manasını çıkarablllriı. R~sim halkla temas ederek dilekleri - ratlıya gelerek hükumet ko~ağında hal-

Üçincü kasım ıse: Küçük mlkyasda sivri ni dınleyen ve not alan meb'uslarımızı kın derdlerini dinlemişlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

- Hasan Bey bilmem d()k
torların bu iddiası ne dere -
ceye kadar doğru •• 

Çok meyva yiyen 

sanlara dik!kat edilirse .. 
in - •.. İyi huylu oldukları gö-

rülürmüş .. 

Hasan Bey - Zannetmem. 
Seq manav dükkanlarından 

güler yüzle çıkan bir adam 
gördün mü? 

Apartımanda ht\la en ufak bir pıtırtı yok-
tu. Fakat tam oradan çekileceği .o:ırada bir- ' 
denblre kulağına ancak hissedllebllecek ka
dar hafif ayak ses:cr1 gelmef.e basladı. Kalbi 
göğsiinden fırlıyac:ıkmış gibi vuruyordu. A
yak sesleri kapıya do~ru yaklaşıyorlardı. A-

yak sesleri kapının önüne geldi, durdu, son-
ra ürkenç bir sess•zllk oldu. Bu sessizlik ne 
kadar devam etti. Msrraud bunu bilmiyor
du. Fakat bu lnthar ona pek müthiş görün
dü. Kapının arkasmdnkl insan ne yapıyordu? 

Birden bütün vi\cudü irkildi. 
Kapının tokmağında hafif bir gıcırtı a

nahtar dellğinde hnf!f ti:- mııdent ses vardı. 
Marraud yere bıı nktı~ı küçük bavulunu 

tekrar kaptı ve yeniden merdivenlerden aşa
ğıya doğru son süratlle koşmağa başladı. Bir 
merdıven indikten sonra kimsenin kendini 
tnklb etmediğini f:ırket'mlşti. Fakat buna 
r:ığmen biivük itorkı~urııı yerıe1=ek kuvveti 
kendinde bulamıyordu. Kendi lı:endisine : 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetc:i olan eczaneler ... -

tardır: 
İstanbul cihetl111lek iler: 
Şehzadebaşındı: (As9.0, Eminönilnde: 

(Yorgt), Aksarayda: (PerteT), Alemdar -
da: (Eşref Neşe~ • B~yazıdda: lHa7dar), 
Fatlhde: (Emi17adH, Balmköy1lnde : 
(İstanbul), Eyubde: (Arif Befir). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
İstlkllil cadde.s.r.da . (Kanzult>, Tepe

başında: (Klnyoll>. Taksimde: tTaltatm), 
Tarlabaşında: l Nihad ). Kurtuluıta: 
<Necdet), B~1kt.aşta · CVldln>. 
Boğaziçi, J(adıb.t\y, ve Adalardaldler: 
Kadıkoyünde: <Kadıköy>. Üsküdarda: 

(Merkez), Sarıyel·dc: (Asaf), Adalarda: 

cıArkamda kimse yok, korkudan bana öyle j 
geldi. diye temine Ç'lbalamadığı halde vilcu- , .... _______________ .,.,1 

(Halk). 



=-1 Birincit~ 
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SON l»OSTA Sayfa , 

lngi;iz ve Fransızlar, Almanyan:n S p O R ~11•111"' "SJn Posta,, nın Hikayesi ··•ıııı-n 
su:h teklif ne ateş püskürüyorlar Lig maçları 1 Yevgeni ve Tatyana 

<Baştarafı ı · . 
1 1 

b §İillll lllDh. Çevlrl'n : H. Alaz ~4'fllll•UI 
18.zetesı •bu ıncı say ada) namuslu kimse T8.IU hepsi Fransanm yanı ugun başlıyor cak hadisat k:ünasebatın ne olacar;mı an- başındadır. Kızın ismi Tatyana, oğlanın ismi deldığım bir nokta var: Buna rağmen kız 
te ve •Stal ar altına nlaca~ ·u. demek- Al I 1 · • • 1 de Yevgeni idi. ekendi hesabına. neden cmemnun> olu 
henüz k inin mnkaadları açık olmakt.a man Q8Z8 8 8rlnlR neşrıya 1 Yevgeni ile Tatyana, benim oturdu - yormuş?. Ben bunlan aklımdan geçirir 
tamıa~ ~~:~ Btz Snvyet.ıerle kavga çı~ Berlin 30 (A.A.) - D.N.B. Galatasaray ile Fener bahçe ğum .apartımanın ayni ~tında 'titurmak- ken, gene delikanlının sesi duyuldu: 
zlmıe knvga k · Yalnız SovyetJerın bl- Alman gazeteleri, başmakalelerini Al- K d k"" .. d k l ta ldıler. Onların da benım de odalan .- - Tanya, .c:ana çok enteresan bir seya 
bıınilz t.ahakkçık armak isteytp istemedıklert rnan - Rus anlaşmasına tahsis etmekte - a ı oyun e arşı aşıyor mızın önünde birer balkon vardı. Deh- hat teklif ediyorum. 
muhakkak <>ln~ blet.ncrnlşt.ır. Şimdiki halde dır. İstanbul İig maçHm bug11n dört sahada kanlının odası sağda/ki ~ona, kı:ın Şu Yevgeni de ne yerinde durmaz bir: 
Yanın to.ma.nıııe ~!~fz v:rsn o da. yeni Rus- Berliner Börsen Zeitung diyor ki: birden başlamış olacaktır. odası s~ldaki balkona, benım .odam ıse delik:mlı imiş!. 
ltomşuıan oln.n Slavlan lr surett.c kendi 28 Eylıll tarihli anlaşmalarla Alman- Memleket sporunda be·:ı başlı bir h!.ssesi ortadakı balkona açıl.mak~ idı. - - Nereye? 
vaklan ve Polonyalıı ' ~anı Çekleri, Blo- ya ve Rusya, menfaat mıntakalannı tah- ı ve rolil olan İ.stanbuı 11~ maçları bu sene yol- Bazan .sabahları, i~ıme gıtmeden oncer, - Özbckistana. Oradan da S ibiryaya 
na atıvernıış olm arı Alman esareti altı- did etmişleroir. MoSkıcıva anlaşmaları, nız blrlncl ve lkincl lig A takımları arasında ktzla delıkanlı kendı balkonlanna çıka nı llA.v~ et.rne'"-dlarsı. keyflyetldlr> cümleleri- bundan başka. kat'i bir ıkuvvet unsuru ynoılmaktadır. ve karşılıklı çen.e ça.ıa.rlaTdı. Ben ise· ~en bilet meselesini şimdiden hallettim. D"fl "~ 1 l k d bi d ı ik '--Ik n' Özbekistana gidince mutlaka çayhaneye 

.. Y Exı>ress .. • daha getirmiş ve ngilterc ve Fr.ansaya Sa'ha not.<;anlığı ve tnlrbe\erln klfiplerdcn ayı sız r e a 1 e; 1 
'lJü on arası - ııı- 1 

kirde olarak şu .;~te~esı, Tlme.s lle ayni fi- charb mi sulh mu> sualini sormuştur. ayrılmış olması B Ye g.>nç takımların maç- daki kendi balkonumda durur; ,güya hiç u,,nya ım. Yeşil çay, Kok-Çay içeriz. 
•AlırtanYtlı ve 

80 
"~atı llcrl sürmektedir: Karar, L~ndraya aiddir. İngiltere. bu lannı ortadan kaldırmı;tır. b!r şey görmüyor; hiç bir şey işitmiyor Herü kızı amma da knfesliyor! Ortada rasllertnı ya derha?e'ı R•ısya carb demok- harbin mes'ulüdür. Ve bugün, Fransa i- Yannm futbolcal:ı.rını yetiştirecek olan bütün bu olan biten ~ler beni hiç alftka~ bir de Kok-Çay diye bir şey çıkardı. 

lerinl kabul etmek v~~~uhakkındakl teklif- le beraber, bundan sonraki mes'uliyeti genç ve yardımcı ta\:ı.:ılann otomatlkmnn daT etmiyormuş gibi bir vaziyet takınır- - Olur Jenya, gideriz. 
nınnyaya de~il. aynı za d harbi yalnız Al- de Üzerlerine alma'ktndır. Polonya, artık ortadan kallmnş olmas! ctdden üzerin~ il- dım. 'Meğer kız dünden hazırmış. Siblrya 
~ı ~n idame ettırmak mand::ı Rusyava kar- mevcud değ;ldir. Harbin mevzuu ortn - züntü duyulacak bir meseledir. Son zamanlarda kızla delikanlının ne- falan ona vız geliyor. Bilmem ki bu kııı 
haba mecbur etmek şıkhnndan birini lntl- dan kalkmıştır. Bir ay zarfında dünya Futbol federasyonunun bu esaslt nokta t\- ler konuşmakta -0ldıuklannı size anlata- da ŞU Jenyanın nesini beğeniyor?. Bel' 
SUSUnda müttetıktlrıc:'1retlle matetmek bu- siyasi vaziyeti, demokrasilerin aleyhine zerinde ne dilşünmekte olduğunu ö~enmek- cak olur~am, bu ha.reketimin çirkin te - kayıdsız bir eda ile, kız.la oğlanın bal .. 
~ftcn 1.n.edlklerı doğı ud · Açık söyllyellm, biz- müthiş surette deıtişmiştir. Bu vaziyet- ll~imltt cidden ihtiyacımız vardır. IAkkl edıJmfyeceğinı umuyorum. konu arasındaki kendi balkonumda da. 

h etmeznı .. ,.
1 

a" doğruya tesllm1 sı- t kul t' ı ık -ftJ, Fr G I * ruyor, m"•ya hiç bir şey ış· itmiyor, hiç bir 
ten ""r. Bundan s en mn ne ıce er ç auua:ı~. ansa ve a atasaray - FenerbP.hçe maçı :-.-u: ~ ismini takacaklar onra bizlere mü- İngiltereye aid bulunmaktadır. Eğer İn- L1 • şey görmüyor bütün bu olan biten şeyler: 

manvanın sevil 
1 

ve Sovyet Rusya giltere ve Frans~ buna rağmen harbi g maçları btrlncl haftamnın en mühim- - Bonjur, Tatyanal beni hiç alakadar etmiyormuş gibi btr 
ya üzerine sulh ı.n~~~enerlnln bütün diln- ltercih ederlerse, Almanya ile R~ya ara· mi hiç ~be yok 'it\ GAl11ta.ııarayla., P'ener- - Bonjur; Ye.vgeni! vaziyet takmıyordum. 
Btlnde bulundukları,•;> ar. reımek te.şebbü- sın.fa müşterek konsültasyonlar yapıla _ bahQe arasmda.k1 oyun oıacAktır. Henft2 ta- Tanya, bu a~ Orel'e gitmek niy~- F akat Allah Allah!. Doğrusunu ister 
Blz a.leybtm1-.... · inananlar olacak caktı L d p . .. h t kunlannın hak1kt kuvvet ve lUçfurlint'l anla- tindey im; nasıl, seiı de benimle gelir kaYdJ """ yapılacak böy ••• • r ve on ra ve arıs şup e e me - dan 

1 
seniz ben bu işten hiç bir şey anlaınıyo-

llc karşılıyacc\ğ le ithamı lii.- sinler ki bu harbi ~arşılamak için bü - ma şe.mp yonada rol oynıyncak !ki bU- misin? rum. Bir ıf.in sonra on lan tekrar kencD 
Um etmek? Bund ız. Sl16hlprı-nızı mı tes- tün m"Şküll imkA 1 d d yük takınnn lllt a~nda kl\r!J1 karşıya kalmış - Peki, Orel'de ne var. Jenya? balkonlarında :ı#iranivcyim mi? Aca:bir 
biraz erkendir an bahsetmek ic\n vak1t d Bl': er ve n a.r. a mevcu - olmaları e1ddt btr t'l'hslzllkttr. - Görmedi~ln bir"°k yeni ~eyler gö Özb k. t .. lerı şartlan lta.b Dü~ıı.nlarımız dikte ettik- ur. ız, Londra ve ParlBln <Sulh m~. Hele bir hafta en~l garlb bir tesadt'lfie receksin!. 5 r ıt c ·ıs ana mçın gitmem~lerdi? 
lar ve ondan 

80

Ul e ;nıc~e biz.t davet ediyor- harb mh su~llne :'erecekle~ cevabı su- karşıl~ı.ş olan ı~t tak.ır.ıdnn b\rlnin ol- - Bonjur Tanya!. Bugün gidelim miT 
lunaa Cldeceıı 1;dra dünyada. her seyln yo- kunetle beklıyebllıriz. Tehlikeler, İngil- dukça a~ blr ma{tlftblyete u{trnm:un h~nftz - Ya bilet meselesi?. - Muhakkak gidelim. 
lerı dı:ıha Ol'durnuzill.81MI\ bulunuyorlar. Biz- tere .":'e. Fransa tarafındadır.. . a.ı;abları ~rlne gelmtyen oyuncuları bugt\nltü - Ben daha dünden biletleri tedarik _ Nereye? 
kılıcımız kı harekete "E'çmed d h Volkıscher Beobachter, dıyor ki: maçta oldukça mn•kl\l vazı,,ette bıra~acak- ettim. Savelov garıticbı. aldım. Nasıl, N nında .,. en n n A b - ni b' k·ı lm t "'i J ,.. gı·d' o ? - ereue istersen. Her taraf ente--ktlıç dn.ha b n çıknnlmadan h ıt'• b vrupa, ugun ye ır ,şe ı a ış ır. tır. ıy r muyu%. J n•-llenın•d · a u u G k · ak ·· f 'tlb ·ı _ Olur, "'delim. san. İstersen önceden Mogolistana, ora .. 
bul et.rneğe davet . deln t-vvel tek.\flerlnt ka- ere. aikr?zıb~.~~~~ d lnut uds stlı .. ,. ahrı 1~ edn GalatMarayın J'i1ktPk maneviyatına, P'e- s• dan da Kazakistana, en sonunda da Be--
lertn harb matın e Y?rlar Vakı .. mu-ttefik- zengm ı u,,..._ eve ' o UA a ın e nerbah....,...1n bozu1c CllmP-'!' 1calJ t>dt'n mora- Doğrusunu isterseniz ben bu konuş - l ı u ik l l b d -.~·· d ıh Ö orusvaya gideriz. Bütün bunlardan baş. 
~M~ o tnaktneye ~~' :abrtkolarm !stlhsa- iaJRm;yı ~raJ aşt;n1~ a\y-e. ~· ~ğ~ - llne rdmen bugftnld\ ma~n ehemmtyetınl ma an iç Tbi{ şey an1:°amıştıın. yle ka Omsk bahcelerini ve Murman doma. 
a ııetmeğe bn.şlad yanıımnz bir kudret ugu er s ~ a _ç ~ ı ır ış .~r .~ !: takdir etmek g11c detlldlr. ya, canım a yana ne ıye ta Orel ş~- teslerlni de görmek istiyorum. 

bili~. llitıe ı~ı şu sırada. atıl bıraka- InJ;!ydana gdtirmifl.e:ıid.ir. Hiçbir uçuncu Sekiz g1}n evvel i·O ma~lt\b olan Fener- rlne kadar Yevgeni ile gitmek mecburı-
caktır. r fÜPhe"Jlz çOk kazanmış ola- bir Avrupa milleti bunu bilmemezlik e- bahçentn ne olum ol.!un. oal!ıtMa1'8y ıçtn yetinde olsun?. Sonra ne zamandanberi Sevgili okuyucularım; kızla oğlan bi· 

Acaba tam • demez. AWUIPa haricindeki d'il:nya da l lN!r zaman olduğu tadar teh'lkeJl bir raltfb O~l'e aid biletler Savelov garında satıl- raz daha konuştuktan sonra nihayet mu• 
olan terazı b~mne b\zlm lebhnlıe e~ıımekte bunu nazan dikkate almağa mecbur - oldu~ unutulmama"dır. mıya başlandı? Fakat ben kayıdsız bır ammayı çözmiye muvaffak olabild ım. 
eıter bizler m~:aı~n mı .!ôyll~cek? Hayır_ dur. . . Dl~ nhalarda rıazan d1kkat1 çek~cek eda ile, iki balkon arasındaki kendi bal. Meğer kızla delikanlı hiç Moskovadan 
bu ~hdldJertn dı.:rur v~ bu manevralann Fran'kfurter Zeıtung, diyor ki: tek maç, vefa _ Bcyl:m: oyunudur. Büti\n konumda duruyor, gQya hiçbir şey gör. aynlmaksızm bu seyphatleri yapıyor • 
gibi RIUerın eı:.:ılt açı\ .surette anlattılı:la~ Alman - Rus iş birliği, harbin niha - yaz mevsim\ yaptığı b\rçot hruu3' oyunlar- mtlyor, hiçbir şey işitmiyor, bütün bu larmış.. Yevgeni, Savelov garından vtl 
tun sürecek bl az bir Yola glrdlRlni ve u- yet1endirilmesi !teyfiyeti üzerinde top - Ja lig mevsımı~ pe!ı: hızlı baş1ıynn Beykcmln olan biten şeyler beni hiç allkadar etrni. cErmitaj>dan ziraat sergisi için bilet sa• 
korktu~nu dli:U harbden nıilthlş suretu lanmıştır. Almanya.nın bu hususta.ki tek Vefa ne yapac~ nıaçta haylt çetin saytla- yormuş gibi bir vaziyet takmıyordum. b"l alıyorlar, onlar da bu biletlerle, ser. 
~deften lnhlra.r n•rek kendtınıze çlzd!lttmlz lifh•ri ço'k sarihtir. Almanya, garb dev - cak bir oyun çınnc-ıı!ı tah'mln edlleblHr. Aradar. birkaç ıgiln geçti. Gene bir sa- ginin rneml~ketin muhtelif kısımlannı 
btzırn ~hirnıze e~~tmez 1.!elı:, bu terazinin !etlerinden hiçb~ ,ey istemiyor. Alman- KaragUmrUk _ Galalagençler bah balkona çıktığım zaman onları ken- temsil eden pavyonlannı geziyorlarmış. 
oldu~nun btr dell~ek~ Yalan s<Memem\ş yanın garbde hıçbir harb hedefl yok - dl balkonlarında gördüm. Demek ki Orel Bu arada gene Tatyananm sesi du • 
rırndı mi sulh Ya ne kavuşmuş oluruz. tur. Alma~ya, Sovyetler Birliği ile an - m&ÇI seyahatinden dönmüşlerdi. Gene karşı- yuldu.: 
~mndan reznaııe Pb~~~ğız? Daha harbe baş- laşı_na halınde, yalnız bir tek prensip ü- _ lıklı çene yarıflırıyorlardı. fişmanımızın nere; SUlh ınu aktcdece~tz? z~rınde ısrar ediyor. Bu prensip de, İn- Karagfunrok - oaıatıgenoler arasındaki - Jenya, Ukraynaya gidelim mi? - Peki Jenya, gidelim •• bütün dediğhi 
bir SUlhün altı aldı~ı blr sırada serl gı1tere ve Fransanm Almanyaya ve Sov Ug maçı sıfır sıflr.ı berabere sona e.nnlştlr. M lm . N yerlere gidelim ... hayır .. na lnıza mı k yetl B. rır.· d' h ••··· •••.•••••.•••• ·.......................................... - aa enınıunıye. e zamandanben Kız bunları söyledtkten sonra öyle 

··· Çunkfi böyle oynca~ız9 Hayır, er ır ı,;ıne al sa alarda Alınan - H • ·ıı • ben de Ukrayna ıparnu'klan göTmek is-
ne ~0.,kovayı, ne de ~lr SUih ne Londrayı, Sovyet müşterek menfaatlerine hürmet ergun . ıngı erenın Uyurdum. n~s'eli b ir kahkaha attı ki, üzerinde dur. 
neLoaız olamaz... erunı te.ııkln kudreti- etmeleridir. Umurı:d sulh için başka hiç- • İv!ttiniz mi? Kızd bikm t' h .. d h mcı.kta olan balkonun titrediğini, sarsıl • 

ndra, 30 CA.A 
1 

_ bir engel yoktur. Bu hususta bir karar k d a, e 
1 u a ~ dığını hissettim. Maamafih kayıdsız bir 

~ dtrektörü vtch~nı sıi:es cazetesının es- vermek, İngiltere ve Fransaya aid bu - ararl :~~y' ~rmyn~ pahmu~larlına k~rşı bır eda ile, ortad duruyor, ve 'hiç bir şey 
eemuasnıda n e · bUy\ik Rortht b lunuvor e ~· anı on an gormese, görmüyor. hiç bir şey işitmiyor, bütün 

tere ve Fra eşre••t~ı bir makaled i ~ Y S · I . . l f'R~4'htn.fw 2 ncl savfada) liahat uyıku ıbile 'uyuyamıyacbik.. fakat bu olan biten şeyler beni hiç alakadar 
l<'ri namına :nın renııst lnsnniık ; e:n- ovyet gazete ennın mftta ealan nen h!dlselerl tellf etmenin uauller1n1 ty1 bana ne? Ben .kayıdsız bir eda ile, kızla etmiyormuş gibi bir vaziyet takınıyor • 
denertnın 'şu ~ etmcıert tcab eden h~ b ;- MoSkova 30 (A.A.) - D.N.B. billr. Bunun lç1n, !ngtlterenln Mllerle urlaş- oğlanın balkonu arasındaki kendi balko dum. 
taarruzunun so nb'le ·e~ını söyliivor· rHltl e- Gazeteler, başma!kalererini Alman - ması icabında LehLstarıa -rerdlfl yardmı ah- numda duruyor, gilya hiç bir şey gör B k kabuı etmek ~mere1~rlnt ne tanıındk ~r Sovvet anlaşmasına tahsis etmektedir. dine' de muhalif olıru1ablll.r. müyor, hiç btr şey işitmiyor: bütün ~ u da ikada ben de kendi kendime fU 
dlldlarına n~detarb P:_rolası 1919 Alm~:ehu~ Pravda gazet~i. ilci memleket arasın- İnglltm'e ne ölmDftflr. ne de öln.etı kolay olan biten '9Yl~ beni ihlç alakadar et- kararı verdim: Millet şuraya buraya se--
ve Qekosıovak Ol!lHıd!'". Yanı Avust ~a dostane komşuluk münas.ebetlminin kabul eder. son .senelerde Lıgntere heaabla- miyormuş gıbi bır vaziyet takmıyordum. yahat ederken, ben enayi gibi ne duru. 
evvelki hududlyaanın Münlh an1a-. .... 

1
nucy.dana te<-. ssüs etmesinin iki memleket menfa- nnda çok yanlışhklar yaptı; bu defati be- Ben bu sıralarda say!iye,,e gitmi .... irn ybordum. Mademki belesten ve Ç"h•ıca1l kad n dahili '"'"''"' 

1 
J it• • öyle kocaman seyahatler yapma}: ;m • 

b deratıarını ta l'de is'lklfıl ve mu- atıne uy~~. o duğunu ve bunun ayni .za- sablannda - son hesablarında - yanlıthk Takriben bir ~afta kadar sonra döndü 
.:_l>olonya da na:ın haklan iade ve blttn- ~anda butun dl~er Avrupa milletlerı i- yapmamaya çok dlklı:at edecel:tır. Eğer ho.r- ı'tftm zaman çifte kınnruları evde bul: kanı varmış; ben de paçaları sıv malı 
...::;oıL'J edllrnel!dtr zlg llmanue blrllkte tekrar çın_ de menfaaıtli bulunduğunu t~barfrz be karar verirse, ol'ı. bnttın tuvveUerlle dum. Demek ki !şıklar Ukraynanın pa- Mim. ?erhal Gürcüstana, VilAd\vcıc: •,..,~ 
~add'11ltın1 tartn Menıeı nrazı.sı kendi mu- ett rmekte ve yalnız harbi tahrik etmek - ve başa çıkarmalı: tımtdtıe - yapar.attır. muk tarlalarından çab\IX dönmüşlerdi Mogolıstana, Knza'kistana, Poı+ ~· aya 
d itler bütün N Z1 hakktn:ı mallk olacaktır istivenler alarm vaziyetinin ve karşı - Sulhe tarar nrtrae, bu takdirde mtıcadeleye Onlarla kal'lllaşmam gene balkonda ol· doğru bir sefer içb hazırlık ır·· l'llye 
tan kalkmalı ~e memurlarUe birlikte orta~ lıklı emniyetsizlik vaziyetinin devamı - ba.şka noktadan defama lı:arar vermlş ol&- du. Karşıdan karşıya blrbirilc çene ya· başladım • ~ı slsternı ~Is All"lanyndll demokratik nı arzu e·yleml'ktedir, demektedir. caktır. İngiltere, böyle blr mem~tettır. , nştırıyorlardı. Bu defaki seyahat teklifin~ Acaba zir.aat sergisine giden h a,. oto-
d~~akıben "Vı b edilmelidir. hvestla gazetesine göre, wktedilen an- . fi J • • l'D.. Taty~ma y~. Anla.şila.h Yevgeni ile büstü?. 
r anı olan ın~n~m 8teed, Hltlerlzmln lasrna uzun bir sulh devresinin sağlam (.M,,uhilluı u..ltl!'J•" guintller kııın pek hoşuna gitmlşti: .......................................................... -
d~on leşkllını de -tıPr ar:ısında blr fede- esasını te.ş"ıdl etmektedir. Alınanya v.e .................................................. --... - Jenya, Güreilstan hakkındaki ka- Kongreye davet 

80 
Tasyona sllA.hlıu?~" etmektedir ki bu fe- Sovvctler B'rli~i Avrupada nizam ve Ticaret işleri: naatlerin ne? Orasını nasıl buluyorsun? ~rn Alman mille·~' ;n ~crid edlldlkten emniyetin idamesfne bakmayı kendile - - Orasının harikulAde gilzel olduğu c. H. P. Fntih Sangüzeı semt oc" ' 

me;;,nd-an başka , ;,fil~ kabul edilecektir. rinte vaz.!fe bilmektedirler. Harice fındık ve yumurta gönderildi nu söylüyorlar: Limonluklar, çay plan= ~~~~!9 ~~=~~ ~~~ ~r;:!.:ı~;,.3: , 
va.sıtaut rn~le? .etıer Cemtyetı ona ~vestia, yazısını şöyle bitirivor: taslyonları, çiçek açmış patatesler vel 

' ın: 
.. lh 

ak 
Hl-ınelld olarak kuııan11ınıııetıer arasında bir Bğer iki memleketin yaptığı sulh hi- Son ıUnlerde harlce ehemmiyetli miktar- hasıl daha neler de neler? ' - kongreye bütün ocak nzaınrının 1şt 

F 
lr. lllak üzere tenslk edll- tabı C('vab-.ız kalırsa, harb;n devamın - da fındık ihracına başlanır.ası üzerine tın- - Gidelim mi? zumu bildirilir. d d ~ k b- İ dık ptyua.sı btru dDzelmlftlr.. .. .......................................... --······· ···--
ransız ~az t l an o aca utün mes'uliyet! ngiltere Dün İsveç, Amerin ve Mı.sıra mühim mlk- - Gidel!m. ~-------------..... .,.. ... 

• .~1~r;8· 30 <A.A.) ~ e ;nnin tefsirleri ~~ .. :.~~-~: .. ~~~~:.~:~~~~.~:.......................... tarda fındık thracatı yapılmmu. Anlaşılıyor ki pamuk Tatyanaya klfi ,.. Son Posto ZllretJ taarruzu, ~lnıdt ava&· Alman _ Sovyet MDt~'er· .. lk .• İtalyaya da bir ml!ttar yumurta göndl'rll- gelmiyordu; o ı!mdi pÔrtakal bahçeleri_ 
taç ::; YOlu ne hlçbı1e kadar hariciye ne- <c/ ı • mlş ise de, plyasa:!1t faııa stok bulundutun- ne, patateslere hasret çekiyordu. 

ruzu
e ernış 1se d.. r resm! te ebbfisü ın- dan natıardakt di1şi\"'{ · 0K denm etmekt-edlr. - Ya bilet meselesini ne yaptın'. l=::::==:==:::=_=:=_.=H::===:=:1=====--= n ın h ..-, Frans Yevmt, BlY=ı. avad s ve Halk g ... teaı 

BUtn a lyeulli! ıttıı ız efkı\rı bu tnar- K t - Biletler için hiç üzülme. Dün cEr- -· .. ·-
kınd n gaaeteıer bı n ke.sbeyıemıştlr. ap an ve Makinistler Cemiyetinden 65 yaşında bir ihtiyar otomobil mitaj.dan bfletlerl tedarik ettim. Yereb:ıtan, Çatalçeşme sokak, 25 

Pe~ti°ı katı İısa~ıı~ı~ .. taarruzu hak- 250 aza istifa etti kazasında öldü Aziz okuyucuJ.a.:rım; Wanu kesseniz i S T AN B U L 
bir ı ourna.ı g1zet• u anmaktadır. Dün yapılması mu!t.. ... rrar olan Kaptan ve Ş fö H 1"~ i ·a l d k. 2065 b hall--4-' .__,_._ _,_, rı... lııak nıa di-.... ki· !!lr.de. Pierra4 "iddeUi M k1 ıstı o r u ~ın n ı ares n e 1 nu- u muanunayı cı.ııuye aıJ.Awı y~. Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün ha!k.lan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

"V\I sarıh JV'l • ~ ,. 11 n er Cemiıeti umum\ heyeti toplan- maralı ta!ksi otomobili, d'!in Üsküdarda Halledemed!Rfm noktalar bir değil ki, 
bugün, btlttın ~tte :rnevzuubahs tısı, toplantıya müsaade edilmedlllnden ya- Hakimivetimilllye c.ııddesinden geçer- birçok: Evvel!: Onlar bu muazzam se -
ma ematı rn~1~tldlrr ~~l~tıerın ha;!~n :eeyya, pılamamıştır. kPn. Nuhkuyusunda oturan Hüseyin is- yahatleri na.sıl olur da böyle kolaycacık 

rn.stndn medeni MünakalAt VekAlet.1, memurların hiçbir minde ~ ya~ında blr adama çarparak. basnrıveriyorlar? Farzedeliro ki, her iki-
M~ son ll111cadele yet ve barbarlık cemiyetle a1Akadar olrr.ama.!ı n binaenaleyh muhtelif yerlerinden ağır surette yara - Binin ne menıniyetlerl var; fakat böyle 
vcrn ovanın QY?\Mıt!Q yapılıyor. Btırlln ve halen herhangi blr cemJyete meıısub olan larnıştır. muazzam .seyahatler için gerC'kcn parayı 
kelirneoek cevab da bir t~ kerth kmnedyaya memur varsa derhal Uıtıfa etme.sini emret- Csn'k'ur~aran1a Nü.mu~ hastmeslne ne:rden buluyoclarl? Saniyen: cErmi • 

e, Watter1o muh ek kelimedir ve bu mlş oldutundan, Denlzycllan memurlann- taj 1 GU cOsta 1 b ~l Cambro~·nun :rebesı sonunda Oe- kaldırıl-an HQseytn, biraz sonra almüş, > a r n arasında nası ir mU-
• "Fui blr i:eltnıe olmu!\tuUllandığındanberi ta- dan cemiyete dah.11 olan 2~0 k1'1 Kaptan ve kazanın müsebbibi şof&- yakalanarak, nMebet var?. Gtrrcfistan seyahatine aid 

garo g • r. Mak.lnıstler Cemiyettn~er. 1ııt1f1, etınl.§lerdlr. v2Jk'n etrafında tahldkata başlanmı~ - biletler ne diye cErm1taj• da satılsın? 
Bueiinküaı.etesınde, d'Orme Bu 250 ki.şl ara.sınd• oemtyetin idare heye- t B iş' 'çlnd · b . Cyn ŞCrat·~ .sson diyor k1 . tinin tamamı da balun::naktadır. .!!:.......................................................... u ın ı e acayıpk ır sır var. Her-

nı• ..... tsme. in bud~dln .. SnUlhten bahsetm~k. r T R o '"' h:dde bunu öğrenme ger ek . 
.... ya ı&1 dl • t ao- k Cemiyet idare heyeti, dfin heyeti umumiye T "ı V A l A R y ı Gi1-'; t ah 

taYl 
.. •-n' ~ e ~ ha!''' fllllnın ""'a tadır. Al- ' .J aşasın.. • ....... s nn scy ati her ne-yı.t: , d ıı. huzurunda ibra e~:.ımek üzere toplanmavı ~ - d dü.+1• B edllmı t resmen mfüeaddl Oı;uracaıo ne- çok arzu etmiş ı.a~ de, bu mtımltün olam~- ense suva ~...... u serser lerC' bövlesi 

:nuı 
1
J lr. Almanya. bttnl d defa h aberdar ŞEHİR TiYATROSU lazım. Bll'ksanıza, onlar burada.. işte 

' sını emış. bu "hı.rlJı !st<-arı dlnlomemı . bu mıştır. Tcpebaşı dram kı.smı küçi.ik çocuklar gibi ikisi de balkonda~ 1 
Rertıkçe~ecektir. Gereı: d~:Ştlr. Şimdi ceza- Bununla beraber b~ memurlar cemiyetten GUndilz aaat lfi,SO da gene karı;ılıklı çene yarıştırıyorlar- , 
eden vedeoloJI sah:ısında P omatık sahada, ayrıldıktan sonra gerıye kalan 70 kadar nza Aqam saat 20,SO da - T anya, diln sen herhalde adamakıl-
herhangıb~tün sözıe,·ın! na1:r şeye hıyanet cemiyeti devam etfümeğe karar vermişler- Romeo _ JÜLYET 1ı yoruldun?!' 
Bu adamı lr Sulh lmz:ısını zecıen adamlarla dlr. istlklll.l caddelt komedi kısmında - Hem öyle bir yoruluş ki ... Maama-

ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 e a 
Sone Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1400 750 400 
2340 1220 710 
2100 l •oo soo 

Abone bedeli p~indir. Adres 
değiştirmek 25 ıkuruştur. 

-····-

f 
~ı 
tel. 

1&> 
270 ~ 
800 ı . 

Gelen evrak geri verilmu. 
ilanlardan meı'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuxuşlW> 
Pul ilavesi lazımdır. J tekArın ~rın lm1;atarının ~ ihhtımau yoktur. y i . ·ı eJan k n I Gündüz .!nat 15,80 da fih bf'n kendi hesabıma çok memnunum. ! 

G Ulaında:ı r , er an .. ı bir sah- en çeşnı ı e e n munc eri Evet, tahmin ettiğim gibi. Bilet bula-n:: FignrOda, Pn~~ ~~lr kıyrnetı yoktur. hazırlandı Atid° ~~Ohcia cağız diye enayilerin adamakıllı canı ~ık •• ı····p··0··s·;:··k··u··t·::::··.: •7•4
00

1• .. ı·st· .. .::~u .. l .. , 
m d nktl ınecıenlıc• li nudel diyor ki Belediye İktısad İ§ler! MildürlilRtı tarafın-ı mış, fakat görülilyor ki bulamamışlar.. ...,. ._... WUJ 

... _e bent mllletıer, İngıı:n •t'ndelcslndcı, bUtiln dan hazırlanan yeni ekmek ,.,..nlstnden nü- Gürcüstanı sayıklarken, bu sabah goz·· le- 1. Telgraf: Son Posta 
A.U lrle.şlk d Vl ere P..,1

0 
""" Rıı.ş1d Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 

de v h e ıttlert ve bit nya, Amcrı- muneler dün Belediyeye gelmlftlr. Bunlar Ü5kUdar Ha'e sinemasında rini açtıkları zaman kendilerine ~ne E Telefon : 20203 ~ 
e attA. muh9.Slı:n1:ır~raf tnt'lnleketıer Vall tarafından t.etldk e.illdlkten sonra, tah- rı AN UT PlilKihadaki evin balkonunda bulmuş- \, .,/ ızda ne kadar llllerl için k:1myahanP.ye eönderllecektlr. SAyLARIND AN ıar .. peki; fakat burada gene anlıyama- ..,. .. .__·_··.··.··.··.·· ... ~ .. _ .. _ •• _ .. _ .. _ .. _··.··.·· ......... _ ....... _··.· _ _, 



ie SABAH, LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gibade 3 defa mant•zaman diflerinizi fırçalaymu. 

--------
aş, eze, 

Nevralji, kırıklık ve bütün afrılannızı derhal keser. 
- - lcabaada pcle s kqe alınabilir. - -

T. C. z-~AAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her aevi ı.nka JN•MMleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
SO lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecK kur'a ile afAğJdakl 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirab~' 4,00() Lira 
4 .. 500 .. 2,00() .. 
4 .. 250 .. 1,00() " 

40 • 100 • 4,000 .. 
100 • 50 .. 5,000 • 
120 • 40 .. 4,800 • 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: lleuhlamMlald paralar hir leM içlnM IO llrMan ..-iı 
düpniyenlere lkrambe çıktıiı takdirde % 20 faslaüle verlleeeldlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl4L 1 Birincikinun, l Mart ve 1 B d•aa 
tarihlerinde çeldleeektir. 

1 lstanbul Belediyesi binlan 1 
Hastanelere alınacalc kaput bezi. tefenllt bem .,. bulqıt oem bpalı art eblltmul

ne konulmuttur. hıaıe 12/10/939 Perıembe Sini aa\ ıa de Dalın! :lncGmendıe 7apıla
atıır. )(gbımmen bedeli eaae ,Un 88 tul'Uf w llt MmlnN 521 llradır. Şanname Zabıt 

1111 Muamelit :Uüdurlülu Katemlnde görüleblllr. Tal1plertn ilk temlaat makbwı ve1a 
mell:tublan lle 2490 numaralı kanuna göre ~ tapalı arflarını lhale ıünl 
aat H de bıdar Dalml EDctlmene nnneıerı. (1Tll) 

Dnlıt dımiryollan ıı limınları iıletmesi umum idaresi ilbları 

Kah•ımneu bedeli eooo ııra olan ı• lıdld w.ııta el abaruı ısııo11n9 Cama rtmtl 
aa'\ UI> on bette RaJd&rpeeada Gar blnuı dahDt'Mlllı:l ~ taratındaa apa11 
arı 1llU1De atuı aıınacatıu. 

B1I 1fe ıtrmek llt!Jıenlerin W ltralıt muntb\ ten•nM, bnmımı \aJin dttlt Tlllll:a
lula tek11t1erln1 muhteTl artlarını ayııl ıDD aat Uf> on dGl'de bdar koml17on reli -
Ul1ne wnneıert lbımdır. 

Bu ile aSd p.rtnameler komJQondan para.•ıs olarü dalıtıımaktadır. <'7732) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

1 Pord launnneUerl lçln aatın alınacak 82 kalem ;pedet :;>arçamn 18/10/939 Pa -
-~ stmtl aaat ıo da açık etsııtm..ı Japılacall:tır. 

2 Ta.sarlannnı tuıan 1920 ıtra ve Ula: temlnau da Ht llradır. Pa~ JJatell komla -
,ıondadır. OörfllebWr. 
ı - İsteklilerin U.nunt TesiU.lan ve ilk teminM tMkbuzlarllt Galata Rıhtım cad -

VtıU Alemdar han ltincl taıw.tl tomllyona plmeled. -, 

SON POSTA 

,. Doktor. 1. Zati Ogat • 
Belediye karşısındaki muayeneba· 
neslnrfe o~leden ıonra bastallrııa 

~--•- kabul eder. 

O-. 8.U. Bakuk llikbnlltln•ea: 

Davacı DüZQenln AliliJe köyünden iabat 
otıu Mua ÖZbek tarafından mtıddeaale:rh 
Asll:lJe Mergtç k.öyUr.dea t.et ollu llOaeJ1,D 
aleyblne açtıtı yll.ı liralık alacak da naının 
carı mubakemeainde tt/11919 tanhll celse 
lçln mGddeaaleyhe Ulnen daH'1:r• teblll 
edllcllll ıhalde mahkeme,. ıebnemif ve blr 
11ekll de ıöndermenllf oldalundan muhate -
menin gıyabında yapılmuına n tabld dln
ıenecettnden bahslle gıyap kararının lllnea 
tebllilne tarar verümtş ve muhakeme 
17/10/939 günü saat 14 de bıratılmıf oldu -
tundan gıyap kara.n tebllllne ta1m olmak 
beN Uf.nen teblll 0\4!&1U?. (123) 

f lan Tarifemiz 
. 

Birinci aahil• 400 lrııruı 
llıinci sahüe 250 ,, 
tJp;ncü •ahile 200 ,, 
Dördüncü aallil• 100 ,, 
lf Nhil.UW "' )) 
Son aahile 40 ,, 
ııuanen bir mtlddeı artında fu

ıaca mlkb.rda Uln J&Pbracall:la.r 
a:rnca temilit!ı taıUemJsden llWade 
edecetlerdlı Tam. :ranm Ye oeJnk 
11.Jfa Ulnlar lçln a:rn blr tarife de1'plf 
edllmlttlr. 

Son Poata'nın Ucaıt lllDlanna a1d 
iller için ou adrtA mDracaat edU
melldlr. 

·······················-·-···-·-----··--····Son Posta Matbauı 

Neırıyat Mudürü: Selim Ragıp Emeç 

.... .. .nuLEBİ• S. Ragıp EMEÇ 
~ • A. Eknm UŞAKLIGIL 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandıiı 

Direktörlüğünden: 
Ölü Elenkonun sa~lığında 7078 belab No. sile Sandığımızdan ald1ğ. (4500) llraj 

bl"§ı blrinc1 derecede ipotek edlp Tldeainde borcunu vermedllmden hakkında Japıli 
taklb üzerine 3202 No. lu kanunun 4e mcı maddeslnln maturu 40 ıncı maddesine ıQ 
aatıımuı leab eden Oalatada Bereketzade mahalleslnln Zü.:-cr:ı sotatında ~ 
35, 37, 39 yenl 35, 37 No. ıu Iı:Aatr Hln tamamı (evvelce lki ev lken Mlen b1rl.sl ~ 
bir ev kalml.ftır> bir buçuk a1 mtlddetıe açık arttırmaya kor.muştur. 

Satlf tapu slcll kaydına gdre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek tstiyen (157) Ura p 
akçe.al verecektir. Mll:\ bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunu 
Birikmiş bütün vergilerle beledl1e resimleri Te vakıf lcaresi ve taviz bedeli ve telllllye r 
mu borçluya alddtr Arttırma prtnameal 8/10/39 tarihinden itibaren tetkik etrıek 
teyenlere Sandık Hukuk İlleri Se"141nde açık bulundurula~akttr. Tapu slcll taydı 
aalr lüzumlu izah~: ta p.rtnamede T• t&klb dosyasında vardır. Arttırmaya ılrmlf 
lar, bunları tetkl:K: ederek aatılıla vıtarıian pyrlmenltul hakkında her te:rı ötre 
ad ve itibar olunur. Blrlncl artarma 17/11/39 tarlhlne müsadtt Cuma güntı C•aır...
lunda ll:lln Sandıtı.ııızda .saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat. lhale ya 
labllmeai lçln teklif edilecek bedeltn tercihan alınması lcab eden gayrlmenlı:ul mülr: 
lefiyetı lle Sandık alacağını tamamen ıeçmtı olması şarttır. Alcal takdirde ıon art 

nın taahhüdü bale\ kalmak prtlle 2/12/ 39 tarihine mü.sadU Cumar 
tesl ıünü ayni mahalde n ayııl saatte son art~ırması yapılacak 
Bu arttırmada 1ayrimenk111 en ook arttuanın lht!inde bırakllaca 
llatları tapu alclllerlle ablt olmıyan ali.kadarlar n ınıtak haktı 
ler1nltı bu haklarını ve hUS\1.Slle tabı .,. muarife dair lddlalar:nı ilin tarlhlnden l 
ren 20 ıiln içinde evrakı müsbltelerDt beraber dalremlze blldiımelerl lbımdır. B1I 
ret.le hakl&rıru blldlrmemiı olanlarla haklan tapu atclllerlle sabit olmıyanlar aabt 
dellnln pa7lqmumdan haric; taıJrlar Daha taııla malftmat almak isteyenlerin 
dosya numara.sUe Sandıtunıs Butu.t İf1er1 Servialne müracaa\ etmeleri Umumu 
olwıur. 

* 
DİKKAT 

Bmn!Jet Sandıtı. Sandıktan alınan pyrimenkultı lpotek gmtermek tate7enlere. 
hamm!nJcl..mbln koymuf oldulu kıJmeLln ;rtbde ll:ırtını tecavüz etmemek lıere 
hecleHnla JUW.Da tad~-: IM>rç ftl"lllell: aureWe kolaylık ıöatermektedir. (7921) 

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

aa.ooo Lira Bti.kAfat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkiciteşrin ,. 

• 
1 y LEH 1 

1 Adet 2 - 2,000 Lira 
5 1000 " - 5,000 

" " 8 ,, 500 ,, 4,000 
" 16 ' 250 

" 
4,000 " 60 t 100 " 
6,000 

" 95 ,, 50 " 
4,750 ,, 

250 
" 

25 
" 

6,250 " -435 32,000 

T. lı Bankasına par1t gatırmslıla, yalnız 
para blrlktlrmlı olmaz, ayni zamanda 

talihinizi ds denemiş olursunuz. 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
MlldUrlUGU llAnları 

MUDANYA HATTI KIŞ TAR FES 
iatanbuldan 1 Blrmcltefrln 919 Balı 1&bahı kaltacall: postadan ltib&ra llad&DP 

hattında .kıt tarifesi tatblklne blf)aaacıktu. Kıt tarifesine nazaran poıtalar İl&aDb8I -
dan Puar, Puartbll ve Balı stınıert aat 9.llO de Çartamba, Pert,mbe v. Omu 1111 -
lert uat 15.00 de 'ie Cumart..ı stmıeırt aaaı 13.30 da kalk.acaklt.rdır. Bu .IUNGI oar -
f&Dlba, Perf811lbe n C•JJDa stınW1 öll• bert Mudanyadan ıelectlderln •:rnt llD ... 
115.00 de Mudanyaya dönmeleri temin edJlmfftlr. ('llM) 

lstanbQI Defterdarlığından ı 
Muhammen IMNlll 

lira -Eyiibde Topçular mahallulnln Ram1 tıı
lası caddesinde kl:n eaki 51 7enl 88 sayılı 
matazanın mülkiyeti. 
Yukarıda mevki ff numaruı yuılı ıayrtmenkul hlza.mıda yazıtı muhammen bedlll 

Ü3erlnden 2/ 11/939 tarlhlne m0aad1f Puarteai günü saal 14 de kadar blr &J lçlnde .,.:O 
zarlıkla satışa konulmu.ttur. Babf beMll natden ve pt§lnendlr. Satıt bedellne mD 
ıırtncı tertlb taafly8 vealtaaı kab111 olunur. Taliplerin % 7,& pay akoelertnl Takt.l mu -
ayyenlnden evvel yat.ınp bu milddet sarfında haftanın Pazar~~sl ve Pertembe stnıed 
aaa.t 14 de tadar Deft.erdarla lılWl BmWt MtldiirlUlündekl .K:omJsyona mllraCUuarl-

('111'> 


