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irasi v askeri saba a 
reni amlelere baz rlanıro 

Almanyada biiyiik 'r-rc-iUüifıfdeuıeı rififl 
taarruz için asker ve arasında teali edilen 
malzeme loplanıy l!~~!A~.) l!IU.~!1.!~~~!~u~.!!~!. 

• Frangız karşılıklı yardım pııktınm cık- dirmekle bilhassa bahtiyanm. 
di münasebetile bir taraftan Rei.ricü.m- tJç memleketin bu yilbek kıymette 
hur ismet 1nönil ve di§er taraftan Kral vesika ile temhir edilen teşriki muai
Altıncı George ile Lebrun arasında a-

• şaOıdaki telgraflar teati edilmi§tir: sinin bizim için aziz olan banf "e ıe -
A lıtmeti beşer davası için mtlamir oı • 
"\iman tayyareleri fskoçya sahillerine taarruzda devam edecek olurlarsa yüzlerce Majeste Kral Altıncı GeorgeLONDRA masım candan mitiyerek bu mes'ud 

lngilterenin Almangaga bir ihtarı ... 
İngiliz tayyaresi Alman topraklarına BEYANNAME yerine BOMBA atacaklar Türkiye ile lngiıtere ve Frama a - münaıebetle sadıkane ve hi!rmetka • 

ı ---··---- -··--- rasında karşılıklı yardım paktının. im- (Devamı 7 Jncı sa.yfada) 

Bütün Nazi şefleri 
e r nde top nıyorlar 

İngiliz Harbiye Nazırı diyor ki: '' Nazi i tibdadını 
eı:inceye kadar mücadeleye devam edeceğiz " 

'Hitler, fon Papenle görilrüyor 

Reis·c ·mhur ....................................... _. ·- --- _.) 
• 

Fransız -İngiliz 
generali erini 

abul ett·ıer 
Ankara 21 (A.A.) - Rcisicümhur le-

m ~ fn5nü bug'ln '" 16 Fr&nö ur 
ordum komutanı General Veygand'ı ka
bul buyurmuşlardır. Kabul esnasında 
Fransa büyük elçisi Rene Massigli ile 
llariciye Vekili Şükrü Snracoğlu hazır 
bulunmuşlardır. 

(Devamı 7 inci ·aylada) 

Sıv sta boyu~ vagon 
ve lokomotif elyesi 

bugun çıhyor 
El'Wıca.n 21 CHuswı!> - Gooe saat ikide 

Erzuııımda.n ayrılan MünakaH\t, Na -
f1a, Adliye, Maarif Veldllerıle Riyasoticlhn -
.bur umum! kAtlb1, Parti Genel Sekrotert. 
Meclis reis vekillerl ve d1~ da·retlllerin bu -
lunduğu tren bugün saat on altıda Erzinca -
na vnrdı, hnra.ret ve tezahüratla karşılan -
d.ılar. Vekiller Erzlncanda bir saat kadar 
kaldılu. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

T Ü - lngiliz - Fransız 
i f Sovyet Rusyada 

n ar ı d ? 
Muahede etrafında dünya matbuatının neşriyah 

Mos'kova 21 (A.A.) - Tass ajllJl.81 blldlrt • her hangi blr Avrupa devleti AkdenlZ havza. 
yor: sında bir harb çıkardığı takdirde ve Türkiye 

İzvestia gazete& başma.ka}asind 4u aaın - de bu baroe dahil bulunduğu tn.kdlrde Tür -
la.rı yazıyor: 'kiyentn yanıb~ındn mudarnayı ta&hhO.a et -

Metni bugün neşredilen rürk - Fransız - mekt001rler. Buna mukabil Türkiye de, Ak
İnı:;lllz karşılıklı yardım paktı büyüt siyasi denizin şark klsmındo. muhasamat. vukuu ha 
şümulü hıı.iz b1r vesika.dır. llnde İngiltere ve Frans=ınm yanıbaşında mü 

Bu pakt mucibince, İngiltere vo Fransa, (Deva.mı 7 inci sayfada) 

1 n korsa 
ntik sa i 1 
b tırıldı 

• 
1 

? • 
Harbiyeliler Ankarada Dun Şimal denizinde bir Alman muhribi ile iki 

I.ondra. 21 (Hususi) - Berlinde hum-ı İstişarelerine geceli, gündüzlü devam 
:1~. bır d!plomatik faaliyetin hüküm sür edon Hitler, bugün tekrar Fon Papen'i 

~u blldırllmektedir. (Devamı a üncü sn.yfada.) 

Z fer abidesi İngiliz distroyeri arasında bir muharebe oldu 
önünde and içtiler İngiliz gemilerine tecavüz eden 12 Alman tayyaresin-

Parti Genel E aşk an Vekili 
Başvekil doktor Refik 
Saydam tarafından 'bir 
beyanname neşredildi 

Ankara 21 (A.A.) cBeyannamc> 
Ka tamonu meb'usu Hüsnu Açıksö _ 

Zilrı bliimü dolayısile boşal n :Kastamo
nu m0b'usluğtma, eski İstanbul mcb'u • 
su eski Başvekil Rauf Orbayın Genel 
Ba 1.anlık divanınca namzedliği karar -
la tıı lmıc;tır. 

Rı-:.ıf Orbay'ın hakkında evvelce tz -
mir t tikliıl rnahkf'mesi tarafından ve -
rilmi olan mnhkfımıyet kararının refi 
için, ' Aki mür C'aati uzerin yapılmış o
lan hukuki tetkikte, araya girmiş olan 
umumi af k nunları, isnad olunan fiıli 
bert raf ettiği gibi rnahkem nin iadesini 
de ~avrimümkün kılmış ve mahkeme i -
adc edilebilseydi, bernctinin muh~kkakl 

(Devamı 3 üncü sıı:dad.a.) 

uf 
. Ankar':1 21 (A.A.) - Ha~biye ~e~te - den dördü düşürüldü bir Alman deuizaltısı da bahrılw 

bıne yem gelen ve mektebın birıncı sı - t 
nıfını teşkil eden gençler ikinci sınıf ta
lebeleri ile birlikte bugün saat 15 te ön-

• !erinde mızıkaları olduğu halde Ulus 

1 meyıinnına gelmişler, Zafer abidesine me 
rasimle bir çelenk koymuşlardır. Milto-
akıben ikinci sınıf talebeleri namına bir 
genç yeni gelen birlncı sınıf arkadaşları
na boş geldiniz diyerek muvaffakiyetler 

(Deva.mı S üncü sayfad&) 

Loyd orc 
ıs a, la 

sulh ·s ·yor 
Londra 21 (Hususi) - Loyd Corc bu

gür. htihab dairesinde bir nutuk irad e
derek, geçenlerde A" m Kamarasında 
yaptığı. beyoıiatmm yanlış anlaşıldığını 
ve kendisine karşı yapılan ihanet itham
larının tamamen haksız olduğunu söy -
lem iştir. 

Loyd Corc demiştir ki: 
. - Ben, yapılan sulh tel_tl~fl~rini~ ih - Dcyli Ekıpres gazeteli reuamı yuka.ndaki tabl.o ile. R.oy.al Oak zırhlıır.·ıın 
tımamla tetkik cdilm mı ıntemışttm. batışını canlı bir surette temsıl cttırmı§tır. 
Çünkü prensiplerimizin müzakere yo - A b. Atl t"k h"ll · d t" · ı 
liı t h kkuk h kk k ki h b h Londra 21 (Hususi) - Buenos Y ·ı ı an ı sa ı erın e urcınış o an Vfi 

e a a u, mu a a ar sn a- . l ·ı Ad i ı ş k .. ·· ld 
d k la ak bi f d .. h resden New York Tirocs> gazetesıne uı • m ra er• cep ruvazoru o u0 • 

sın a azanı c r za er en murecca c - 3 - r dır. (Dr.vam1 7 inci sayfada) dirildiğine göre, bir müddet evvel cenu- <Devamı uncu say adaJ 
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Hergün 

Son mualıedenin akijleri 

Yazan: Muldttfn Bll'l9ft ---~ 
... tlrt11e De İngiltere ve Fransa arasın
.il da akMdllmlf olan son muahede db-

7&da büyült bir akJs yaptı. Üç giindenberi he
men hemen bütün radyolar, bu muahedeyi aar 
bln 'ft ıartın bütün dillerine aynen tercüme 
ederek bütün dtınyaya daiıL!.ılar. Ayni aa -
manda, bOUln dünya mat'>uatı bu muahe
de Dem~ oldu. Bu gazete neşrlJatı ara. 
anıda bütün mlllet1erln muahede hakkında1tl 
tltirlerini ve duygularını gcirdu'c. 

Türk olarak §U noktayı çok ehemmiyetle ve 
hususi bir memnunlyet.ıe kaydebnellylz ti, bu 
ne§Cfyat, her .. Y'den evvel Türtiyeye karp 

1 
•bütün dünyada derin bir sempati Ye takdir · 
lirlılt duygusu hakim olduğtınu gösteri1QI'. 
On beş senedenblµ'i Türkiye etrafında tedri
cen daha sıcak bir surette teşekkül etmekte 
bulunduğunu birçok ~beblerle görduğtimfüı 

Rest mit •aJr&le: - iyi icaptan -- .. 
Sözün kısası 

Yeni muahedemiz 

, ... _____ E. Ekrem Tala _ 

G eçen Perşembe günü AnkaradC 
Hariciye Vekaletinde imzalanan 

Türk - İngiliz - Fransız muahedesini aJe-
lade bir muahede telakki etmek hakika· 
te ta:namile tevafuk eden bir kanaat st.• 
yılamaz. 

Bunda, her şeyden önce, cm yedi yıl • 
lık bir kıdemi olan dürüst politikamızın 
ve sulh idealine samimi bağlılığımızlll 
yen; ve çok kıymetli bir başarısını gör • 
meliyjz. 

Sonra da, metnini dikkatle okuyup. 
bunun herhangi bir tecavüze, bir fütu -
hat emeline matuf bir hazırlık ifade et• 
melet.en uzak bulunduğunu idrak ve taJt.o 
dir etmeliyiz. 

1bu hava, dünyanın bugünkü perişanlığı içln
de bir kere daha canlı blr tezahür yapmıştır. 
Demek oluJW ki, yirminci acnesini doldur -
•mak üzere olan mllll Türkiye tarihi, bu müd
det zarfında, dünya içinde mütemadiyen Je
lli dostıuklar kazanmakta devam etmiş ve 
lllhayet bugünkü iyi fÖhretıcrln sahibi. ol -
muştur. 

Menfaatini düfiinmiyen aptal, kendi menfaatini başkası
nın zarannda gören delidir. 

FiP:ıakika yeni muahedenin hususiye-
ti onun s~rih ve yüksek bir sulh ve em .. 
niyet vesikası olmasıdır. Ve bu sebebl&o 
dir ki, onun akid ve imza edilmiş olma• 

İyi kaptan jdarP ettiği vapuru binbir kaya arasından çarp- sında yalnız Türk, İngiliz ve Fransız ef. 
kan umumiyesi değil, fakat Yakınşarli 

rnadan geçirebil<'ndir. ve Balkanlar, ve hatta bunlarla berabeJ'· 

İngiltere w P.ranaa maU>uatmda yapılan 
hararetıi n~ı. bu Ud memlekeı radyo -
Jannda söylenen sözler, her iki memleketin 
ba.pekllreri tarafından muhtelif vesilelerle 
Türlt!Je haktında izhar edilen yilbek duy -
suıar. diyelim ki, bitaraf tezahürler olarak 
sayılamaz. Paıkat, blta.raf memleketler mat
buatı da TQrtiy'e hakkında geye~ sempatik 
neşrlyat yap170rlar. Türkiyenln bütün dün
Jada manen çok iyi bir mevkli bulunduğunu 
ıöı.!termek için bundan daha iyi ve kuvvetli 
delile ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı, ne k&
dar memnun olsak haklıyız. 

* 

Bitler giJiJll• ır---·· ................................... --~ı lngilterenln en 
Zırhı mı lıullanıgor? Hergun bir fıkra ı Me,hur yedi lıedl•I 

Gözüme mi gireceksin? 
Bektaşi, Ram.azan ayını kendi gör· 

meden oruç tutmamayı aklına koy • 
mu§. Geceleri de tek ayı görmemek 
için btı§l1Lı gökyii.züne kaldırmazmı§. 

J Bir gece gözü yerde dolaşırke.,. bir su 

1 birikintisinin içine aluetmi§ olan a.yı 
Dünyanın Türtl~ye karşı gö.mrdlğl bu 1 ! görür görmez, hiddetle bağımıı§: 

'•mı>a*l aebebsiz detlldlr. Evvel.iti gun de aöy-ı : - Yok daha neler, gözüme mi gi -e 
Jedllıimb gibi, aon muahedenin Türkiye ~ .i k8i , ı 
lıınından yeglne manası, Türıt vatanının rece n. · • • ı 
emniyet ve aellmetınl teminden ibaret bu -1 \.. J 
funuyor. Bu muahedeyi lmzalarken, Tür~. ltBllJBBIB geni 
tendlaine kartı hiç ltlmseyi düşman olarak 1 
tayin etmiş olmadığı gibi klmseye karşı daj Londra •~/iri 
hiç bir dllfmanlık duygusu beslemiyor. BI• 
herhangi blr devletin aleyhinde herhangı blr ttalyanm yeni Lon 
tefebbüae rt~ düşünmti.yoruz. Yeglne dra sefiri Sinyor.Giu 
LstedJ.timlz şey, lı:lmsenın de blze karşı her ıeppe Bastianini'nin 
lw.ngl bir dÜfmanlık emeli taşımamasıdır. HaUfaks'ın gönderdi· 
Bu takdirde Türkiye, herkesle doso; olur. Ak-
.ı halde, Türkiye, kendisini tchdid edecek ti hıwuaf bir otomo • 
herhangi bir kuYVet karşısında evvelık, ken- bil ile Londraya var .. 

sulhe susamış ve sulhü bizim gibi ideal 
edinmiş bütün milletler ati için umwnJ 
eınmyet ve müsalemeti tarsin eyleyicl 
bir mahiyet görmüşlerdir. 

Muhterem Başvekillmizin millet kür· 
süsünde teyid eylemiş oldukları gibh 
cAlrdenizde bütün a!Akadar devletlerin 
birbirlerine karşı emniyet içinde bulu• 
nara1t ve bu denizi müşterek bir vatan 
sayarak, onun nimetlerinden müsavaten 
müstefid olmalannı daima temenni ey• 
lemis olan Türkiye> bu defa imzalanatı 
muahede için, diğer akid taraflarla be~ 
aydanberidir, en dostane bir hava içinde 
temas ve müzakerelerde bulunuyordu. 

Bu müzakeratın b5yle uzamış olması 
taraflardan herhangi birinin suiniyetin• 
nen ve taallülünden Heri gelmedi. Anc:ıli 
kararlaştırılan metin<ie, sulhperveratıe 
duy~n ve niyetlerimizi en vazıh surette 
ifade edecek formül arandı. Ve nihayet 
işte Perşembe günü hepimizin sevinçle 
karşıladığımız tarih'! vesika kat'i şeklfnl 
iküsab ederek imzalandı ve ilAn edildi. 

Bu münasebetle dcı.ııtlanmızın devlet, 
memleket ve milletimiz hakkındaki ha. 
yırhnhane beyanatı üzerinde de durma· 
mız gerektir. İngiltere parlAmentosunda 
bu mcs'ud hAdiseyi İngiliz millet vekil • 
lerine tebşir eden Mister Çemberlayn'in7 
<Milleti "''lkkında çok büyük hürmet, ve 
mcz!yetlr-ri ve seciyesi hakkında havran· 
lık ve takdir hisleri beslediğimiz bir 
memleketle sıkı ve samimi mnnasebetledl lı:uvvet.lerlne, aonra da müt.tefılı:lerlnln dıs.lmı bll\yonwıuz. 

kuvvetleri~ güvenerek harekete geçecek ve Londrada çıkan Daily Express gaze- Sinyor Bastfanini ev-
varlığını .ınudafaa edecektir. Biztın için mua- tesi, Her Hitler'in bu resmini nşetmi§ lidir ..._._. in ik" i 
be~ manaaı budur. . . · ııaııı ıı, ıs 

Blzf:mle blrlıtt.e. ikinci ve haW üçüncü t&- ve: c~an devlet reınnin kaputunun al· oğlan olmak ilzere 4 

İngilterede Kingswood Creek'de ma - rimizi temhir eylemiş olduğumuzu öğ -
dam King Jmainde blr Jradınuı yedi kedi- renmenin Meclis için büyük bir memnu· 
si, muhitlerinde ( Yedi ...n ... ner ) dl e niyeti. mucib olacağını ümid ediyorum..• 

a~ Y ~5z1en1e buna karşılık, muhalefet lider-
raf olarak, bu muahedeye tmZ3 koymuş bu - tındakı dört kötemsi kabartıya dikkat çocuğu vardır. Oğ • 
lunan deTlet.lere gelince, onlıır için de mua- ettir.iz mi? .. Bu bir göğ(j.s zırhıdır, ve lanlar 15 ve 7 kızlar 
bedenin manuı tudur: Avrupada sulhün ft HitlE>r'in de bunu kullandığını isbat et - da 14 ve 2 ya~ında _ 

marufturlar. Bu hıtJyanlar balık tut - lerbclen Mister Harris'in de inkılabımı
makta, fare avla.makta Te yabancılara n takdir ve tebcil eden ifadesi Kema. 
tıslayarak :m(lkemmel çoban k5peli vllZi- list Türkiye ile onun zimamd~rlannın 
fesini yapmaktadırlar. Kediler, hanımla- ~ynP1:r1ilel kıymet •. şöhret ve kuvveti~ emniyet.in müdafaası bakımından Türkiye - mektedlr!:t diye yazmıpır. d l S · 

nln, muayyen p.rtlar dahiUnde, yardımını ır ar. efir, bıraa 
teınln eylemek. Bu, onlara., bugünku >vrupa tutukça olmakla be • - rıne vuksek bır dehl dahadır 

rının peıine :muntazam blr sıra halinde Yeni muahedernizin sade ~nu akde • 
takılır, ve nehir boyuna giderek vazife - denler için değil bütün barış idealini gll
lerini ifa ederler. den beşeriyet için de ayni derecede kut• 

nizamının Ye o nizamı sulh içinde inkişaf et- San' alkar bir leh raber güzel ingilizce 
Urmenln lmkAnlarını kuvvetlendirecek bir konuşmaktadır. Tan. 
yardım demektir. vatanperveri . 
Şu var ki, Türkiye, büttln dünyanın dava _ .gier'dıen Polorıyaya 

larına karşı kendisinde umumi bl:- alfıka his- Meşhur Polonyalı piyanist ve vatan - kadar, ve Lis'bon, A-
setmı10r ve bütün Avrupanın elamet ve em- severi eski cümhurreislerinden Paderefs.. tina dahil olmak üze 
niyeti işlerinin tanzimi bahsinde kendls!nl ki Pariste kurulan yeni Polonya hükU _ re birçok yerlerde 
birinci derecede vazlfedar veya salahiyettar t' - d diği bir ktubd . sefirliklerde bul • 
tanımıyor. O, bu dünya veya Avrupa d!lva _ me ıne gon er me a. un 
ıına, ancak kend) emniyet ve selAmetlnin cMuazzam. fakat bedbaht ülkemize muştur. Orta boylu • 
şartla.rl :lçlnde bakıyor ve bu noktada da in- hizmet için sizinle can ve gönülden te§- dur. Esmerdir ve çok 
glltere ve Fransa hükümetlerile müttefik bu- riki mesaiye hazırım!> temiz ve itinalı gt -
lun~or. _ _ yinmektedir. Konu • 

Frankonun 10 senelik 
imar planı 

General P'ranko kabine.tııe 'bildirdiği 

bir tamimde harici sermayenin yardımı 
olmaksızın on .ene zarfında memleketini 
imar edece'ltm. bunun için. de on aenelik 
bir iktısadt plAn haz:ırladı.lım bild.irntiş
tir. 

Türkiye, bu siyasete butun maddi ve ma - letf da.ha bulunuyor Bu netice Türklyeye 4u k 1 1 nevt kuvvetlerini koymuştur. Çünku, bu sl- sırada bfttün dünradan umumi bir teveccüh şur en ~ırı pırı par da, fl.k defa olarak Vaqovaya 9atlr ola-
yaset çok tabll bir hakkın miı<lafaası siya - geUrmek gibi büyük bir de Jayd!l temin et _ lıyan irı kahverengi rak gönderilmift:ir. 1936 dan.beri de ha· 
aetldlr. Bu müdafaa işinde Türklyenin tat- mlştlr. Bu ~nl müdafaa iletinin bize getir_ gözleri vardır. Bas - riciye nezareti m~lılmı ifa eyle • 
lanablleceğl fedakllrlıkların "ıududn yoktur. eliti kunıetı, tendi tunetıerinılze de 1llve e- tianini Roma üzeri • mekte idi. 
Bu ruh içinde, İngiltere ve Fransa ile ta - dince, Avrupada cereyan eden hAdlselerln ne yürüyüşe f.ftira'k '.İ!alyan harlciyeaintn en kıymetli ve 
mamen elele yürlmı.eğe ahdetmiştir. lnldfafını, daha fazla bir sükftn ve kalb hu.. tm' 1921 d 1924 Bizce, son muahedenln bütün dünyada hu- zuru Jçlnde belliyebWrls. e ış, en e ı muktedir diplomatlarmdaıı biri ayılan 
sule getirmiş olduğu bu güzel akisler, bu teŞ- _ /1 ı aı kadar da milli faşist fırkasının üç sene Bastianini, Mu.ıollııi'nbı en 90t ftimad 
rlh ettıttmız manalann ve hedefierln yük- {.A{,uhi.f.ün U.Ji.119•" umumi katibliğini yapmıştır. 34 yaşın - ettiğ~ devlet adamlarındandır. 
sek, neclb ve temiz olduğu kadar açık, vazıh 
ve aamimi aurette t.ablt ve llln edilmfJ ba - r 
lunma.sının eseridir. 1 STER I NAN, 1 STER iNANMA! 

Muahedenln uyandırdıtı akisler aramıda 
dikkat edilmesi iktiza eden birkaç notta var; 
bunlan da kaydedelim: 

ı - Dfinya matbuatı, Türklyenln mannt 
kıymetlerini ~barib ettlrlrlten sade onun ta
tib ettiği stya.ııetın haklı, yfilı:lıek, acık ve sa
mimi olduğunu ifade etmekle kalmıyor. Tür -
klyenln dllrilat, faziletli, medeni Ye samimi 
btr ruh ve zihniyet içinde hareket etmiş ol
dutunu da ilhe ediyor. 

2 - TilrltlJ'flnin kuvvetli olduğunu söyle -
me~ de ayni matbuat Te ayni a~,ızlar mfit
teflktirler. Senelerdenberi mılll müdafaa ui
runda yaptılınuz fedatA.rlıklar, Türıc muıe
tlntn dünyaca mal6m olan askeri meziyetle
rine llhe edildi~ zaman, Türkiyenin, bittabi 
kendi ölçüsü içinde, ne kadar lruvvetıl bir 
memleket ola.catını g~termete kAfidi4. Dün
ya da bunu böyle görüyor ve böyle aöyliiyor. 

Demek oluyor \t . .on muahede, her bakım
dan Tilrkiyentn kıymetini yilluelten bir 11 _ 
yaaetin müsbet blT ifade içinde hüllsa edl -
len hayırlı bir neticesi olmuftur. Bu netice -
nln lstfhsa11 için Milli Şefimizin ne kadar ça
IJ,ftıtını ve doktor Saydam hü~metınln de 
bu mevzu ilttrlnde, inceden inceye, ne kL 
dar l.şlemlş oldutunu bUtyoruz. Bu mesai ne. 
tlceslndedlr t1 bul11n Tlrkt1enln ellnde dtın.. 
ya htdllela1Dba blkifafma Ye her türll ib
UmaJlen bip. bamlumuf blr müdafaa L 

Bir arkadaşımız anlattı: 
- clzzet bjr;;,z evvel Sıvastan telefon etti. İlk trenle Erzu-

ruma gitUkten so:ıra Sıvasa dönmüş, vagon fabrikasının açıl
ma töreninde buJunduktan sonra bu akşam gene trenle İstan
bula hareket edecekmiş. Foto Cemal de beraber, diyorsun. 
Bu birkaç cümle benim için neyi ifade eder biliyor musun? 

- .................... . 
- Söyliyeyim: Tam 23 sene evvel beş kamyonluk bir nak

liye rnüfrezesinın kuır.andanı olarak Ulukışlada bulunuyor -
dum. Geceydi, şiddetli bir kar fırtınası vardı. Yarıdan ziya
de kara gömülü mahruti bir çadırın içinde yatmağa hazırla
nıyordum ki nöb-tçi içeri girdi. Nokta kumandanı sizi isti -

yor! 
İsli, yan karanlık, basık tavanlı bir oda, ve küçük petrol 

lambasının ı~ığı ile ancak aydınlanan küçük bir masanm ge
risinde btt gölge, kın bir emir: Sabahleyin 20 ton cepane ile 

cZaTa:t ya gideceksin. Ertesi gün kamyonlann haftalık mu -
tad tamfr ve tcımzlenme günü idi. Fakat tamir ve tem.izlenme 
geri kalabilir, cephede taarruz var ve ordu bu 20 ton cepa -
neyi bekliyor. 

Alaca karanlıkta hareket ediyoruz. Kar fırtınası el'an de-

1 vamda. Bütün ufuk bembeyaz çarşaf altında dümdüz, yalnız 
yol kenarlarır.ı sezerek rnüşkülltla ilerliyoruz. Beş kilometre 
10, 15, 20. 30 kilometre. Ah bir on, on beş kilcxnetreyi daha ya
pabilsek Niğdeyi bulacağız Fakat yapabilecek miyi:ıı? Bir -
den ilk kamyon dnrdu. Öbürleri de arka arkaya dizildiler. Gö
rememezlikten hendeğe sapmışız. Kazma ldlrek fırlıyoruz. 
Fakat kurtulmak kabil değil, Niğdeden bir amele taburu ge
linciy<' kad~r burada 4 gün kar içinde kalacağız. Nihayet Niğ
deyi, Kaysniyi, Sıvası da bulduk. Fakat kaç günde bilir mi -
siniz? Seynhat 14 gün "".irdü, 20 ton cepaneyi orada araba ko
luna dC'vrettik. Ondan sonra kaç günde cepheye ulaştığını 
Allnh bilir. 

İzzl"t ile Cemal İstaLbuldan Erzuruma iki günde gittiler. 
İki. gllnde de geri gelecE'kler, diyorsunuz. Bunun ifade ettiği 
mAnayı siz tamamen anlıvamazsınız. Büyük Harbi o cephede 
geçirmiş olan bizim nesle sormalı .. Arkadaşımızın tamamen 
hakkı vardır. Bu sadece bir demiryolu değil, memleket için 
bir can darn~rıdır. Fakat tek damar yetişmez, ne kadar kıy
metli olursa olsun bu m'ltör devrinde kafi değildir. Azamt 
süratle bir asfalt vol ile tamamlanmasının kat't bir zaruret 

• olduğun.ı biz inanıyoruz. Fakat en okuyucu sen: 

l STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

lu o!masmı dileriz.' 

C. Cfuuun ~altt ............................................................ _ 
Almanların Polonyada 

uğradıkları zayiat 
Londra 21 - İtimada şayan bir membadan 

verilen malllınata gore Polonya harbinde Al
manların insanca ve malzemece (bllhassaı 
motörlü vasıtalar) uğradık1an zayiat, Alman 
resmi istatistiklerinde gô.!terllen rakamlar. 
dan 90k fazladır. 

Amsterdam 21 (A.A.) - Telegraf ıazetea. 
nln Berlin muhabiri yazıyor: 
cYmıl blr Polonya. ihdas edlleceilne de.il! 

verilen haberler iyi haber alan Berlln maıı. 
:teller:lnde tekzlb ed1lmektedlr. 

·-······················-·················--··········.., 
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22 n· · .. ~· ır.citeşrin 

Moskovada heyetimiz 
şerefine bir kabul 

Sayfa S 

H · · V k·ı· A k d J Sf b h ı· i resmi tertib edildi arıcı ye e 1 1 n ara a raz uru a a ıs Mookova 21 (AA.) - Sovyet Rusya De ya. 

E 
8 Garb cephesine giden 

gol üstündeki devletle• 
bancı ınemleketler arasında klilttir münnse-

tezahüratla karşılandı tahliye edildi ~:,::~;E:::~1~·.z~ 
f f vaya gelen Türk heyeti şerefine bir kabul 

Yazan· Selim Ra(lp Eme• • 

stasyonda toplanan kalabalık bir halk kütlesi ransızlar cephe gerisinde resmi tert1b etmişttr. il arb uzadıkça, bunun lhtlll'l.tlarından 

Şük S 
tedb;r}er alıyorlar . Bu kabul resmlne, SovyeUer yüksele divan korunmak isteyen bitaraf devletlerin, 

rÜ aracoğlUnU hararetle alkışfadl kA.t.ibl Oorkin, ziraat halk komiseri Bene - mevcud şarUara ve .coğrafi vaziyetlere göre 
Parls 

21 
( dtktof, ziraat koml.9erll.ği divıı.nı azası MoJs.. kendilerine birer emniyet sahası yaratmaya 

Ankara 21 (A.A.) - Moskovadan dön-ı veri Celal İngili'z. Fr bü..,..'1"' elçi - T"...ı .. t h kkmAAda.> - Havas a~ansının_ askerl sef, hariciye komLserliğl protokol şefi Barkof, çalıştıklıırı görülüyor. 
llıekt 

1 
. . ' ansız .1 ~ --,,e a ki yarı resmı tebliği. Türk! e büyük elç.lsi All Ha dar Aktay ve 

r e o an Harıcıye Vekili Şükrü Sa - ]eri, Balkan devletleri büyük elçi ve el- Cephede dunku irtin, harbin ba.şlangıcın -1 el m: kA.nı harici z1 Y t k !serlik Sovyet Rusyanın Baltık 1evletlerine knrşı 
b~~ğlu, bu sabah saat 9,20 de eksprese çilerl,_ kordiplomatik, şehrimizde bulu - da.nbcrl kayded len en sakin gun olmuştur. ,_: ··~-~ ' laye vSoe rataRusyom lle e": takib ettiği siyaset önünde İska.ndhınvyalı -

8l>'nnan h • b" 1 Ank I ·1· Fr k t h tl · U kl k ·ft• "''·' yu....., .. memur rı, vye a. " lann vü ud ti ır. ır... t kl i al . ususı ır vagon a araya nan ngı ız, a~sız ~ er eye. en, ~u u y .... nız topçu iz'aç ııte.şl ve tama _ nebi memleketler arasında kültllrel müna _ c e ge rme6e u6.aş ı an !! m 
re~mıs _ve istasyonda Büyük Millet Mec- Genel ~ur-?°1~Y, Milli Mu?afaa, Harıcı : men haber alına mahiyetindeltl blrknç dev _ j sebetler cemiyeti memurlan, muharrirler, ar- devletleri bloku bunun tblr delıli olduğu gibi 
i3i R<:ısi Abdülhalik Renda, Başvekil ye Vekal~tı ileı:i. gelenlerı, Ankara Valı rlye faaliyeti ile bozulmuştur. aeee sükünet tıstler ve musikişinaslıır iştirak etmiştir. ahiren Belçika ile Holnnda arasında tesis e-

Dr. Refik Saydam şeb hnizd b 
1 

ve Beledıye Reısı, garnizon ve merkez daha derin olmuştur. Vaziyet bu suretle dilmek istenen tesanüd hareketi de bY en -
Vekiller Meclis M!"st k"[ p rti eG u un;n komutanları, Emniyet Direktörü, mat - Fransız tıırafındıı. tedafüi istikamette inkişaf A' k • • dLşelerln şümul ve nzanıetini gösteriyor. Hnt-
İ.!ıi Ran~ u. a ı a ' rup e- buat mümessilleri tarafından karşılan - etmektedir. eman orsan gemısı tli, bu vadideki meyil o kadar artmıştır ki 
riciyc Ve~arh~n, bırçok me? ~s~ar, Ha - mı~ ve istasyonu dolduran çok kalabalık Yalnız cephede değil, bütün cephe gerisin- • • • vaktile bir lttirak mücadelesi yapmış olan 
Me ., .aı:tı uı;rıumi. -~atıbı Numan bir halk kütlesi, Vekili hararetle alkış - de de her turlu Alman teşebbfu;üne karşı fay- Atlantık sahıllerınde bu iki memleket, şimdi, lcnbında, karşılıklı 
~ncncıoglu, Rıyaseticumhur başya - lamıştır. dalı bütün tedbirler alınmaktadır. emniyet misakı akdetmeyi dahi derpi~ eyle. 

Berlin, siyasi ve askeri .sahalarda 
yeni hamlelere hazırlanıyor 

Majlno hattının geri.sinde geniş bir b5lge- b t ld ? meğe ba.şlamışlardır. Maamafih, mazinin 
de stvll ahalinin tahliyesi hakkındaki haber- a ırı 1 mı 1 anlaşmazlığından mfitevellid menfi duy -
ler yalanlanmaktadır. Bu şaytnlar muhtemel gular henüz kısmen dahi baki bulunduğu 
b!r ric'at hıı.zırlığı için jandarmala..· tarafın _ (Baştarııfı 1 incl sayfada) için şimdilik askeri bir ittifak mevzuubah! 
dan tahkikata tevessül edllmı>.sınden ileri gel- tahmin edilen Alınan korsan gemisi, bır değildir. Çünkü Felemenk bük0met1, çok 
mlştlr. ~ İngiliz kruvazörü tarafından batırılmış - kuvvetn komşularının yanında, böyle bir th. 
Şimdiye kadar top ateşine maruı bulunan tır. timall nıızan dikkate almak lstt:memekte • 

cephe gerisi köyleıi ile Strasbourg nhallsl Bunun, harb gemisine ürağ edilen dlr. Zira her ikisinin kuvve~i bir araya getı. 
tahliye edllmt,,tir. Ahaliye çok evvel malü _ Alman cŞvamenland> gemisi olduğu an- rlldl.ği takdirde bUe çok büyük bir netcenln 

kabu . (Baştara~ı _ı inci sayfada.) .. gem116ıine ve İnglltereden Fransaya asker n ma.t verilmektedir. Bu suretle halk eşyasını !aşılmıştır. istihsal edllemlyeceği muhakkaktır. Kaldı ki 
lii ~- etmiş ve kendısıle uzun boylu go- ha.rb nuılzemesı götüren nalı:tlye gemilerine, mutedil blr şekilde ııakJe imklin bula.bile _ Şimal denizinde muharebe Almanyaya karşı askerl bir cephe vücude 

lill1•ıştür. denh üstn seferleri vasıtaslle taarruzda. bu _ oektir. • .. .. ~ getirmeleri de ayni sebeblerden dolayı mad-
ol Eirkaç güne kadar Ankaraya dönecek lunulmasına dair ola.n Amiral Reader'ln pr0- Jandarmanın ihtiyaten yaptığı tahkikat Londra 21. (HususL~ ;--- Bugun ogle - deten mümkün değildir. 
alı~ Fon Papen'in, hareketinden evvel Jesi reddedllmi§tlr. ya.kında ·bir rlc'ntin mütasawer olduğunu den lsoıy\.Şım~l den~fın.de, Ar:~ t~y- Zira bir müşterek Felemıınk _ Belçika cep. 
na erle yeni bir mülakatta daha bulu - Reader, bu ta.arnızun, Sca.pa Flow ve ol.mal asla gösteremez. yare erı e ıc1ar~ . gemı erme re a a e - hesinin Almanya karşısındaki uzunluğu Al . 

~J'!ı anlru;;ılmaktadır. denizi İng!Uz filolarını mahvedeceğini he _ 1' ransız tebliği ~lı:tt' t~l~n ngılı~ de~~~0~f!1b~i ve ~ava mnn - Fransız hududu kadar vüsatu olacak. 
sef i~er taııaftan Almanyanın Moskovn sablıı.mış ve bunlara. mayn dök01mesin1, de.. pa.rfs 21 CA A) Umumi karıı.rgl'ıhın teb ~·ve rı br~n fu şı e 

1 ır mu a - tır. Tabll müdnfna imkfmlarınclan mahrum 
}y]: lk!'i fon Şlumberg ile Roma sefiri fon nlzaltılar yerle,,tirllm.esinl ve karakol vazife- llği· · · - • - re~ v~.ut u uJ r. ..t kld b' Al bulunuşu da caba. Sonra Felemenk - Alman 
b ~ enzenin de Berline muvasalatlnrı si gören tayyareler göndmlmesini teklif et- Oeoe sakin geçmiştir Keşıf kolları faali n hı ı ~?{are t7n m~ eşe .1 ı . ~r f'l · hududu büsbütün düzdür. Yeraltı lstthkfim. 

e Flcnmektedlr. ml§U. Amiral, bu tarzın, İnglllz tllosu cfizil- yet1 ol~U§ ve topçu a~ı yaoılmıştır - ~an h ~va ı o~u, kıc~e ~~ı er~ ; 1 ı e- lar lnşıısına müsald değildir. Böyle bir şej 

601
:_0.n Makenzenin bugün Romada Mus- trunlanru ciddi hasarlara uğratac~ını düşü- P.arls 2 1 (A.A.) _ 21 Teşrinlevveİ sabah sme ·ucum e me ıs emış ır. a 

1 
eye ynpılsa dahi Felemenk Ue Belçlk:ıının aske. 

b ıını tarafından kabul edildiği ve bil! - nüyordu. mtıer, önoe bu tekllfl kabul etmiş, tebllğl: rcf~~nt etmekte olan, dest~oy~rler ve rt kuvvetleri, böyle bir hattı tutup nıuhafa -

1 
~1;-' Berline hareket ettiği bildirilınek - sonra, Alınan deniz üstü filosunun İnglllz ta Gece sakin geçm~tir. Devriye maliyeti. }ngılız ~uharebe {8~ arelerı duşman fi- zaya Ufi gelemez. Onun içindir ki Felemenk 
e ır. arruzlıı.rlle hayli hasara uğradığını ve Bal - kaydedllın1§ ve topçu iz'aç at<ışl teati edil _ osttna a eş açmış a ı_r.. . . ile Belçika arasında askeri bir ıttırak ameıt 

k" Iiıtıerin, üç mühim hükumet merke - tıkte.ki Rwı fllosuna cüzı surette faik oldu. mLştlr .. ~~~iman ~a~ar~sın~ alevler ı~mde kıymet! olmıyan bir şeydir. Hattli tlı:l tarnf 
ın~e - Ankara, Moskova, Roma-Alman- ğunu s~liyerek reddetmeğe kurar vermiştir. · duş~u~. v: ~ ?0~?~ncu .. b!~ tayy~renın d_e erkA.nıharblyeleri arnsındn lcabındn mtlşte. 

l'~Y.: temsil eden diplomatlarla yapacağı Meçhul iki ta are H ~taya~akı· takvı·yelı· de~ıze ındıgı go~l~uş_tur. İngıliz y gemı- rek bir müdafaa için şimdive kadar temM 
go!">.l~melerden sonra Almanyanın siyasi YY_ • tıı len V<' tayyarelerı hıçbır hasara ugrama- dahi yapılmamıştır. Buna mukabil mutlak 
eaha..:ı k' ! .. Londra 21 <Jiwıwsi) - Bugün şarki Ingh - mı~ı ardır h , a ta ıb edece~ı mustakbel hattı tere sahUlerlnde mllllyetı meçhul ikl tayya_ d ...,, 

1 
. 

1 
Al · t 1 . ·· ~l d 1 d b!.r bitaraflık muhafaza etmek a~:ntndc bu-

?rınr~ .. et. h~kkında kat'i kararların veril- re görülmüştür. Bunun fi7.ertne bir taraftan ag a ayına mer~sım 8 ~ ~a~.l ayyha:.e erı, otg eke~ t e~el d~ lunan Felemenk, takib ettın-t öurüst hattı 
ec;ı'1e ıntızar edilmektedir Q aY?". a 1 eye ucum e mc ıs e.mış er 1• harekete rağmen hayatı menfaatten tehdl • 
Al'l'lan gazeteleri ne fo~ Papen'in ne aluarm işareti verlllrken, diğer taraftan da İn- sancak verı"ldı" Fakat İngiliz tayyareleri meydana çıkın- de uğrarsa tabii Belçika r,ibl mUstaklllen 

de d R. • • g iz nvcı toyyarelm havalanara.lt düşmanı c:a uzaklaşmışlardır · ' kı ı ,er sefırlerin Berline davetleri hak- takibe koyulmuşlardır ' . · . sllnhn sarılmakdn tereddüd et,rniyecektir. 
• nda tek satır dahi yazmamışlardır. Mütearrız tayyarele~ ufukta kaybolmu., _ Antakya 21 CA.A.> - Orgeneral izzettin Denız muharebesl Fakat böyle bir ihtimal t;ıhnkkuk ettiği 

Fon Papen dönüyor lnrdır. Çalışlar beraberinde Korgeneral Muzuffer Londra 21 (Hususil - :_;;imal denizinde bu- takdirde son dakikada alınarak mUdafna 
Kopenhag 21 (A.A.) _ National Tidnin lngilterenio ihtarı Ergüder olduğu halde dün Hatııya ge.lmlş, is- gün, bir ticaret gemisin~ tevkif etml§ olan tedbirlerinin kafi gelmiyece~I suylenmel::: .. 

gen ~azetesi Alın Tü" k' b"" rül kenderun istasyonunda vali Şlikrti Sökmen bir Alman muhriblle iki Inglllz dMtroyeri a. te, binaenaleyh ve şimdiden daha başka haZlr 
1 . . • anyanın r ıye U) : Balfihlyett"'• mahfellerd ,._ ı dll'Ol 11 d k bir h b i ! ÇI'i: fon Papen'in Anknraya dönmek .... e SvY en 6 ne g.,_ süer, Parti müfettişi Hasan Ueştd Tankut., rnsın :ı ısa mu are e cereyan etm §tir. ıı~ar ynpılımısı ısrarl:ı tstenmektedtr. Bu 

uzere olduğunu bildiriyor B""yük 
1 

i re, Alman tayyıı.reler1nln İskoçya sahillerine askerl ve mülkl erkfı.n, Parti ve Halkevl me::ı- Alman muhribi, 20 dakikn. slıre~ bir at~ yu:rıden Felemenk ve Belçlk'lda derin ve te . 
'l'ürl· _ Fransız _ İngiliz m~ahe:esinin e b~~ akını bu şekilde devam ettiği takdirde, İn - subları, memurlar, mekteblUer ve kalabalık teatisinden sonra, ticaret gemisini t<>rkederek reddüdlll bir ıztırab vard ır. Bu tereddüd, heı 
zı noktalarını tenvir içi . 

1 
t glllz tayyarelm de Almanya üzerinde beyan- bir halk kuUesi tarafındıın kıırşılruımıştır. kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. gün için, bu iki memleket halkına cacnba 

• • n eı:ıır a mış ır. name atmaktan wzgeQen:_k. askeri hedefleri Orgeneral İzzettin Çalışlar, Hataya ilk gl- Dlğer tar.aftan 6648 tonluk cOltlnla• adlı hangi gOn 11 dedirterek korkulu anlar yaş:ıtı. 
Nazı şeflen Berlınde bomrordımann ba§lıyacaklardır. ren takviyeli dağ alayına merasimle sancak Romanya gemlslle, 1450 tonluk cGfistav A - yor. Çllnkü garb cephesine yapılacak en 

tü L~ndr!l 21 ~(Hususi).:-- Almanyada, bil Yüzlerce tayyare verdikten sonra yanında General Muzaffer, dolfıı adlı İsveç gemlsl bir Alman t.ahtelba- müessir tnıı.rruzun bu iki memleketten lcra 
ıa;1 ~fazı vilar,et teşkılatı şe.flcri, Hitler Mukn.bele bllmlsll olınıı.k üzere yapılacak vali. Parti müfettişi ve alay komutanı Şukrü hlrl tarafından batırılmışlardır. edildiği zaman en büyük muvnf!aklyet lhtı. 
dl~i~n mustacclcn Berlıne davet e- olan bu bombardımanlara yüzlerce tayyaro Kann.t.ıı olduğu halde diğer askeri erkanla Mürettebat kurtarılmıştır. malini taşıdığı şüphesizdir. 

B ı,,tirak edecektir. Bunlar, tamamen ha.zır bir beraber Kırıkhan ve Reyhanıyeye gelmişler Bir Alman denizaibsı babrıldı .5 JJ) ı:.:; 
tı.nd U gece ve yarın Hitlerin riyaseti al- vnzlycttedirler. İngiliz ve Fransız kabineleri- ve Demirköprüde vilô.ye.t merkeztnden gelen e/..inı.. UC aqııı, LAtuı.ç 
lek :ı. toplanacak olan Nazi şefleri, mem- nın bu hususta vereookleri müşterek kararı revat tarofından istikbal edilmişlerdir. Bu. Londro 21 (Hususi) - Cenubi Amer!kaya .................................... : ........................ . 
tt etın dahili vaziyetine müteallik ih- beklemektedirler. rodan Antakyaya gelen General, şehrin gi- gitmekte olan bir İngiliz ticaret gemL~ı. açık Sovyet · - Japon 

müzakereleri durcu 
8:ı:as ve görüşlerini anlatacaklardır. Kış hazırlıkları rt,, yerinde bir müfreze jandanne., izcller, denizde bir Alman tahtelbah,rinin hücwnuua 

Uyük taarruz ne zama"ı yapılacak? mektcblllc.r ve knlaıbalılc bir halk tarafından maruz kalm~tır. 
tond Önümüzdeki kış mevslm1 dolayıslle bir müd coşkun teznhUratıa sel!mla.nmışlardır. He _ Toplarla mücehhez bulunan ticaret geınl-

teaını ra 21 (AA.) - News Chronlcle gaze - det için ntıl kalacak olen binlerce İngiliz tay- :yetin geçtiği bütün yol güzergahları bayrak- si, tahtclb:ıhire karşı ateş açmak suret.ile 
b~ n Roterdam muhabiri bildiriyor: yareslnin muhafazası için lı\zım gelen bO. • kendi kendini müdafaa etmt,,tir. Gemiden a-

•-u-..,;:ı-Unin umumiyetle iyi haber alan mnh- lnrla. süslcnmlş ve yollarda köylüler muhte-~ erılld tün tedbirler alınm~tır. rem misafirleri selô.mlamışlardır. tııan mennller tahtelbahlrl hasa.rıı u~at -
·n e söylendiğine göre, Bitler, Alman - Bir kısım Leh topraklan Vali Sökmen Süer tarafından Turizm ote- mıştır. 

Londrn 21 (Hususi) - Tokyodan blldlrll -
dlğlne göre, Sovyet - Mançuko hududunun 
tesbitı hususundıı Sovyetıerle Jııpon mıırnh-ti nın, §imdilik yeni blr taarruz yıı.pacaıc vn- Slovakyaya mı terkedilecek? llnde ml.&a.firler şerefine b1r C>Zle ziyafeti ve- Bu esnada bir İngiliz destroyeri son süratle 

ıı:~tte bulurunadığı mfitnle3Sındadır. Mu - rllmişt.ir. Ziyafetten sonra Orgeneral Çalış _ hB.dlse nuıha.lline gelerek, dalma kabillyetln1 haslıı.rı arasında cereyan eden mllza.kcTeler 
bugün durmuştur. l'ad lr, kO.fi miktarda harb mal?.emesi ve ef- Londrn 21 (Husus\) - Berllnden alınan lnr. General Ergüderle Yayla dağına git _ kaybetmiş olan Alman tahtelbahrlııl batır-

daıı tedarik edilir edilmez askeri harek{ıtın haberlere göre Hltler, Alman işgali nltındn mlşlerdir. mıştır. 
lll'o a &eni§ mikyasta yapılmasına matuf olan bulunan Leh topraklannd:m bir kısmını 
gıy lelerin tasdik edildiğin! ve diplomatik va- Slovakya.yn berkedecektlr. 
\'e etın şayanı memnuniyet göründi.iğiınfi llô. Mevzuub:ılı..'l toprnklıır, umumiyetle Slo -

etnıektedlr. vaklarln meskfuıdurlnr. 
~u Projenin başlıca noktalan şunlardır: İngiltere harb ~Ayeleri 

l'ar - Majlno hattında şümullii blr taarruz. Londra 21 (Hususi) _ Harbiye nazın Hor 
l'llkJ~ milyon yaralıyı iBtıab cdebilece:C bU - Beli"" bu akRn"' hlr nutuk söyliyerek, lngU. 

Ukte olınnk üzere, Alınan hatları geri - .. - .,... .. ., 
:cıe hastaneler tes!.s.i, ateş hattındaki as _ terenin harb ga~rlne t.emas etmiş ve aı.. 

rler, muhtelif noktalarda taarruz:ı geçe _ cümle dem1ştlr : . 
Cıekl.er<ıır. Şbndlllk bitaraf arazı~ dokunııl-ı - Nazi J..o;t!bdadını ezlnciye kadar müca -
llııracaktır. delemlre devam edeceğiz. Ancak yeni bir nl-

llitıer, bu taarruzdan sonra, İngiltere ile zamın teessüsü ne sllAhlarımızı bırakacat;ız. 
"ransanın, sulhü kabul edecek derecede sar- Biz, Çekoslovakyayı veya Le1!15tanı yeni -
&Uacaklan ümidindedir. den ibyn etmek gayesUe d~!.dlr ki harbe 

• girmiş bulunuyoruz. Gayemlı, coğrafi hu -
Reddedilen proje dudla.rla mukııyyed olmayıp. daha gen~ in -

2 - Brlta.nya bahriyesine knrşı kesif bir 1 sani gayeler118t1hdaf etmektedir. 

Yeni vali muavini 
Ankara 21 (Hu 

susi) - Ankara 
Belediye reis mu 
avinlerinden Ha -
Ilık Nihadın İs • 
tanbul Vali mua -
vi"1iğine tayim 
yüksek tasdika ik 
tiran etmiştir. 

Hahik Nihad ö-
nümüzdeki gün • 
lcrde yeni vazife-~a ve denizaltı taarruzu, diğer merkez üs.. Nazlzmin yarattığı karanlık: tamamen zail 

""CUe Umanların bombardınıa.n Pdllmesi. ŞI. olmalıdır ki, h€m insaniyet. hem medeniyet 
tna1 denizinin cenubundaki İnglUz karakol serbe.<ıt şartlar altında inltl!}af etsin. sine başlamak Ü -

zere İstanbula ha- Haliak Nihad 

Harbiyeliler Ankarada Zafer 1 

abidesi önünde and içtiler 
Eski Başvekil Rauf Parti 

meb'us namzedi 
(Baştarafı 1 inci sayfada.) (Baştarafı 1 inci sayfada) 

dilemiş ve birinci sınıf __ tale?eleri na_mı!1n olac:-ol!ı kanaatine varılın~ olduğu görül
du kendilerine karşı gosterılen samımı - mü.-ti\r. Sayın ikinci müntehiblere bildi -
~tten ve iyi dileklerden dolayı teşek - rir ve ilan ederim. 
\r r !'dilmiş ve canla başla çalıı:arak m~· c. H. P. Genel Başkan Vekili 
Miıık olacaklarına ve memleket ve mı.- B k"l D R f"k s d 
~tin kendilerind"n beklemekte olduf,u aşve ı r. e ı ay am 
büyük ve kutsi hizmeti ifa edeceklerine Arkara 21 (A.A.) - Urfa meb'usu Ali 
Stiz vermişlerdir. Harbiyeliler hE'J) bır - Saı t Urs va ın ölünıü dolavısile boşalan 
ltkte and içmişlc>rdir. Ur'a wc>b'ıısluğuna Nafıa Vekaleti de -

V 
- - 1 mi ·ol in :>at dairesi reisi mühendis Ra-

akit matb .. RSl'lrf~ rnof1"1 Ct'1 •1 zi f.: r'f erin C. H. P . Genel Başkanlık di-
Dün gece Vakıt refikimiıin kağıd de- vanınc~ ;ıa:nze?,liği . karat"l~:r~mıştır. 

Posunda bir yangın c•kmı'i. derhnl yeti _ ~;w•n ı~ıncı muntehıblere bıldırır ve i
Şe.n itfaiye ak"İn tPvesstlüne mC>yd n idn cı:lerım. 
\ıerrr,.,den sö'l"ıiiirrn;ic:Fir ı C H. P. Genel Ba§kan Vekili 

!~efikimizc geçmiş olşun deriz. ~<l4vekil Dr. Refik Saydam 

rel:ct edecektir. 

Sıvasta buyuk vagon ve 
lokomot!f atelyesi 

bugün açılıyor 
(Baştaratı l inci sayfada) 

D:ı. vcUilerl hAmll trenler yarın sabah Sl -
vasa varacaklardır. Slvasta büyllk Tagon ve 
lokomotif a.telyesi mera.simle açılacalttır. Bu 
hususta zengin bir program hazırlanmıştır. 

Misafirler Sivruıta 10 saat kada.r kalacak -
lar ve Pa7.nrtes1 günü saat on birde Ankarnrn 
avdet etmiş bulunacakln.rdır. 

T elgrafü~r teati edildi 
Ank.:ıra lll - Erzurum haUını!l işletmeğe 

açılına.sı milnasebetlle, B~ekll doktor Re
fik Saydam ile Nafl.n VekUl All Fuad Ceb._ 
soy arasında harareUi telgraflar teati edll. 
mt,,tir. 

B1r. A~man sahil 
muhafız gemisi battı 

İki devlet arasınd~ nktedllen mütarekeyi 
müte:ık1b, bir a~danberl maha.Ulnde yapılan 
bu müzakerelere nihayet verlldl~I anlaşıl -
maktadır. 

Görüşmelere bllA.hare devam edileceği söy 
leıuncktedlr. 

Londra 21 (Husus'i) - Alınan cEstc» ka zıtrfında batmıştır. 
sahil muhafız gemisi bugün Baltık de - Geminin 76 kişilik mürettebatından 

nizinde bir mayine çarparak, beş daki- yabız 4 kişi kurtulmuştur. ······························································ .............................................................. . 
Salahtan Sabaha 

Küçük bir tahlil· 
Dün g-ece bütün dünya radyoları bb:den bahsettiler. Başt:ı Amerika gazeteleri 

olmak üzdre dünya matbuatı da. Türkiyenin cihan sıı.hü üzerinde aldıJ'ı rolün 
kıymetini izalh ettilu. Bu, açlk n aydınlık siyasetimizin mükafatıdır. 

Bak ettiğimiz bu alaka ve takdir nerdcn ,eliyor. Yalnız coğrafi va:Liyetlmlzin 
icabı mı, temkinli siyasetimizin netice i mi.. f&l'k müvaı.enesinde mühlm blr ağır
lık olan kuvvetimizde mi! Bunu da bütün işlerimiz gibi ac;ık ve aydınlık olarak 
görmek ve tahlil etmekten çeklnmiyelim. 

Cotndi vaziyeUmbin Avrupayı karıştıran davalar üzerinde müessir oldup 
muhakkaktır. l'a.ka.t hunun müsbet olduğu kadar menli bir tesir olacal'ını da u. 
nutnıa.mak lazımdır. 

Siyasetimizde tuttupmuz yolun metanet ve kiyaset kelimelerile hiılisa edile • 
biloceki "muhak.kaktll', Başmuzda Yavuz İs~ İnönü gibi bir h:.rb ve sulh kah -
ra.manı olduğu için bu ylll istikametinin da.ima selamet ve emniyet olacağa da 
mohakkaktll'. 

Büyük itinalarla ye4.lştlrdlğimlz ordumuzun yalnız B:ılk:ınlıırın değil bütün Av
rupamn en çetin bir silindiri o!dufu da meQhul değildir. Hugunkü Türk ordusa 
Türk mllletinin şimdiye kadar hıuufadığı kuvvetlerin en zarpbsıdır.. .. Techi:ı;ıtı. 
teşkilatı ve sevk ida.reslnl ellerinde tutanların kudret ve kabiliyetlerile bn,.iinkil 
Türk ordusunun ezici bil' kudret olcluğunu iftiharla söyliyebllirlz. \'e bütün lıu b:ı· 
klkaUeri bir araya katarak ifade edebiliriz ki beynelmilel hıırb ve sulh aleminde 
bize ba şerefii mevkii kıur:andıraıı inkıliıbımızdır. Onun için inkılab hareketimizin 
eserlerine bütün im:ınmıız:a !ltlrtlmahyu:. Fd:'dl ve miili kıymetlerimizi arttırmak 
için yapacaiımız her ileri hareket bu emniyetli ve şerefii mevkii kııvvctlcndire -
cektir. 
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(===-=-~Ş~e_h~i--=r::--:-B~a_b_e_r_l_e_r_1._· _j) 1 Hidiaeler Kal'flanda 1 

1'1ekteblerde 1 Terzinin kumaşını j Türk - Rumen Sirkecide cevelan 
yeni ders ke b. k ticareti 
Saatıerı. sen ır QJ ıÇ iZ .. k K arilerimle ufak bir gezinti yap-, gördünüz mü işte gar. Bu beton yap~ 

h hk 
muza &releri mak istiyorum. Gezinti uzun sür- gar yapısına hiç uymnınış değil mi? 

Dün öğleden ~vvel mnarl! müdürluğünde, apse m a üm 8( [ 1 i Türk - Rumen ticaret anl3.§maları müza - miyr>cek, azamt on dakıka .. İşleri yoksa - Neye yaptılar? 
Maarif VekAleti Istan~uı başmiıfettı~ı Salih 20 Yaflllda, iyi blr aileye mensub genç bir kerelerine yarın saat 11 de Tophane kasrın- benimle beraber gc-lirler. Kendilerini Sir- Diyorsunuz .. İşte onu ben de merali 
~k1n1n riyasetinde muhim bir toplantı ya - kız hakkında sirkat suçundan Sultanahmed da başlnnacaktır. Evvelki gün §ehrlmizc ge_ kcci tramvay istasyonunda bekliyorum. ettim ya. Böyle bir yapıya muhakkalC 
P ıştır. Bu toplantıda maarıf müdürü Tcv- 'l inci sulh ceza :mahkeme.si d ed Jen Rumen ticaret heyeU diın sabah Rumen lüzum varsa neye betondan yaptılar dı 
fit Kut Maarlf Vekfil ti ı - :ı e cereyan en konsoıooı k k... ll * ' e umnm IT' ·ı!ettişle - bir dava, dün neticeye varmıştır. u er ... n e temnslarda bulunmuş gar gibi yapmafülar? .. 
rlle llk tedrisat müfettişleri, şehrlnılzdekl bil s 1 M hte ve oğlooen sonra şehirde bir gezinti 
tün resmi, hwrusl lise ve orta okul, san'at v; evh:r u u rem, Beyazıtta terzi Zeynebln lnrdır. yapmış- Şimdi hep beraber yürüyelim, mahal- Hele biraz daha yürüyelim. Sağdaki 
Ö<rn.tm kul dlr kt en 3 metre kuma§ çalmak Jddlaslle oı~ ı b' . . d ~ o d-kkA l b k G"" d"" .. u·· ... ~ en o u e orleri hazır bulunmuş.. mahkemeye sevkedilerek, Mkimin gördüğU I oer taraftım yeni ticaret arılaşmn mü _ c ıcının yanın an saga sapıyoruz. - sıra u an ara a ın. or unuz m ' 
!ardır. Jüzum üzerine, tevklI <>lunmuştur. za~erelerln~e hukümetlmlz1 tıemsıl edecek tuz kırk adım yürüdük. Şimdi bir kaç bunlar da Prost yıkımından sonra yapıl .. 
n ~~~tıdaedyeni dehr:teslyıılf 1 col:ı.yısU~ oknll1\ Muhteremin duru.şmasın:ı dun de devam h~::ırt te, dun Ankara trenlle şehrimize gel - dakika burada durabiliriz. Sağa bakın .. dı. Biçimleri fena değil.. Üzerlerindeld 

ar en mu meseleler uzerinde edilerek .ae ç k hk m"il · .. .. . . kA - dl -
görüşmeler yapılmış ve nhn:ı.n tedb 1 i ~. .., n ız ma emede, kendin! ı Heyetimize Ticaret Vek"' U d tı ne goruvorsunuz? Yem yapıldığı bellı agı arı mı soruyorsunuz .. Boşuna ug"' r r n ne şöyle mudafaa etmlştlr· we 4i caret reı.. : A _ .. . 
netJoe verdiği tetkik edilmiştir Okullarda B h ... ,ft_ do,... · sl Burhan Zihni riyaset edecektir bet<M bır yapı. raşm&yın okunmaz .. Beyaz kagıd uzerıne 
yen.t evt.at t 11 in tatbl . - u "4.l'"""' 6• udıır. Fakat, bir hırsızlık Bi . dd . l 'b b .. kk bl b' l ce :ve n kinden itib:ı.ren mahiyetinde değildir. Terzi Ze eb bana bl r mu et evvel Romanya ııe iş yapnn ıt- _ Bu yapı nedir? ga.ı a evaz mure e e ır şey er yaz-
fhn<Uye kadar ge,çen zaman zarfınd:ı. tedrl- kaç elbise dlkmiş, hiç birini d~"ğenmem•~r halfıt ve ihracatçı tuccarlarla görüşiilere'< t!- D _ . mısln .. Deniz kenarındaki kulübeleri ıni 
&atta bir n~klık olmadığı ve sabahları saat tim Nlhau ... t "On dikti~ lbls. d~ ~ '"9- cnretim zln inkişafı için yaoılnuısı lilzım ge- ıye soruyorsunuz .. Dovrusunu 1ster- J tt• . t k 1 l'b N" . mi 
8 d d rs1 barı · .J'- • " &• e " e .ena çı - 1 . . • ı · ld - d - b ır.en t e ınız.. s e e ga ı a.. ıçın e e ere "Panmakla d"vamsıı talebe kınca sinirlendi Be d i 

18 
en esaslar butun teferruatlle te.sblt cdllmlş senı7 ne o ugunu, neye yara ıgmı en 

adedinin ,.,..,,. 1 d ;ır • - - • m. n c, ona z yan o un old • d - k 1 . d . . • yıkmıvorlar? Nazarlık olarak bırakmış "' 
~ama ı.,ı m~mn•ınıyetle gorul - diye 3 metrelik ipekli kumasını ald ugun an, muza ere erin suratle intaç e -ı e bllmıyorum. Hatta neye yarıyacagını · _ 

mflştür. de ......... asla pa d ~ d ım ve ev- dlleceğl tahmin edilmektedir .l, t"'hmı'n edemedı'm lars:ı yık1lmas1 doğru olIT'az. Ne o, vu -........ rça parça Oe;ra ım. Parçaları · . •rn ., • .• • .. .. 
iade edebilirim Bundan başka şanJ muşkulutını ortadan p kı.m 

1
A 'b" . ruyorsunuz? .. Nrreyc>? .. Emınonu m<'y "' 

Genç kızın a°ruattı!ına göre, mesele sadece kaldıqnak için Rumen heyetinin mühim t.e.c- r'Jst yı 'P anı mucı ın~e gar bı - danına mı? Orası başlıbasına bir aleIYl· 
bir kapristen ibaret sayılnbllıı·di F k t k llfierde bulunacağı ve bu meyand.ı soo ıeyın nasma ekleme yapıların hepsı yıktırıl - .. 1 b k b k .. .. 1 B k bir• 

P B nun böyle dahi olsa Mdlseyi slrkaat aoı'araa: b~r Turk lirası üzerinden he.sab olunacağı ı~ıs, gar meydana çıkarılmıştı. Fakat o~ c ça u b ela u goru bn:el~·kt· aş a da 
rost orsanın planını han.rhyacak • "' soylenmektedir gun gene u uşuruz ve ır ı e orava 

knbul ediyordu. · .-.edC'ıı garın yanıbaşına bu !':İmdi gördü- . . . . . 
Bursa valisi Refik Koraıta:ı dun Bursadan Bunun için, hakim Muhterem hakkında ---::;-- .. _ . "' . . gderız. Şımdılık Allaha ısmarladık. 

şehrtmtze gelmiştir. ..abJt 1 .. ü d d 1 3 
.. Gümr ·_·l:ler..:re.• ğüm.tz beton yapıyı ekleyıverdıler. Bıraz r:J dJ .__ .. .. o an curm n en o ayı 3 gun müd _ .. .. .. - - . ,ı. /""' • '°'"'u• vaıısı dün öğled€n enel t-eledlyey~ detle hapis kararı vermiştir yurursek gan·goruruz. Bırkaç adrm daha: &fınl!ı.. 11 u...rr-

gelerek vali ve belediye reisi doktor Ultti · Gümrük münhalleri için yarın 

MiJtef er. Ik: 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Kırdan ziyaret etmiş ve şehircilik müteha.s- S h. M . . . . .., imtihan yapı ıyo 
BlS1 Prost ile görü~ü.ştür. , e 'f 8C JSI IÇltmaa Ç"' Q "l,dl Gümrükte açılan münhalleri doldurmak ü-

Btırsa ljehrinln mustakbel plll"lt Prosta yap- şehir mecllsi önfımüzdekl İklnclteşrlnin zere lise mezunları arasında açılını, müsa _ 
tırılacaktır. Prost bu maks!ldln geçen yıl Bur birinci Çarşamba &ünü içtim.an çağırılmış - baka imtihanı yarın gümrükler ba§müdtirlu-
aada tetkiklerde bulunmuş V.? bazı esaslar tır. Bu toplantı için şeblr mecllsi azalarına ğünde yapılacaktır. · 
hazırlan~L Bu esaslar dnlrestnde bugün - daveti~ gönderUm.lştir. İlk toplantı vali Bu hususa ald bütün hazırlıklar ikmal e - y :::.m B~:.:ı beledly: ~: ,ehlrcili~ miıte - ve belediye reisi doktor Lütfi Kırdarın riya- dllmı.,, imtihan sualleri tertib ve tanzim edil- Garib bir salyangoz angm tulumbaları 

aramn r mııkave!e mıza - setinde olacak ve bir rels vekili Jle yeni dalml miştir. · · Çok eskı"den ya,.,_ 
Janacaktır. Mukavele imzalandıktan sonra .. seç1m1 ~ . · _ .. Arganat ısmı ve - ..... 
fe}ı1rclllk mfttehassısı Prost Bursa giderek encumen &7.8&1 yapılacaktır. l:enı dal- Imtlham, gumrukler başmftdüriı Methlnln rilen bir nevi deniz 1 gın tulumbaları 
çal aıara __ ,...., k blr ""1 ya mi encümen seçlrnlnde e.s"'l azalar arasında bafkanlığında toplanml§ olan blr komisyon 
=i 1~~~k:u ~ede ,::; .. içinde Bursa değlolklllcler olacatı anl34amıı.ktndır. yapacaktır. salyangozunun ga- bütün dünyada o -

fe n P ını eceu_. --- Bu yıl komisyoncu yanında çalışmak isti- rib bir hususiyeti muzda ve elde ta-
Parti ocak kongreleri tamamlandı K ü/lür j ş/eri: yenlerle, muay.ene memuru olmo.k 1.stlyen!e- vardır. Nefe$ al - şınırdı. Atlı yangın arabaları 1840 sene ..:. 
Cilnıhurlyet Halk Partisi ocak kcngrelerl rln arasında yapılması mukarrer olan ınü - dığı zaman vücudü evvela pembe bir sinde icad edilmiştir. Bu tarz tulumbala· 

bU.mJttir. İktncl~n ~ından itibaren na - Ün:versitede yeni ders yılı sabaka imtihanı da ayın 25 tnde yapılacaktır. renk alır. sonradan yeşile döner ve niha- rın birçok yerlerde bırakılıp motörlü yan-
lıJ,J'e tongreıert ba§lıyaoa.ktır. Bu imtihana ald hazırlıklar d'l ikmal edil _ 

Dikili feIAkeb:edelerine yardım hazırlıkları tamamlandı mlştlr. . yet menekşe rengini iktisab eder. gın tulumbalarının taammümü tarih! ı 
Kızılay Kadıköy kaza şubesinden: Kadıköy Üniversitede yeni ders yılı hazırlıklan ııı: _ Yolculkar . bera~rlb~nnd~ gaz * 1920 dir. 

ıblr1nc1 orta okul talebelerl Dlltlll ve havallsl mal ed~lr. mas esı getire ıleceKler Suttanahmedin şeref Pleri * 
halkından zelzele felaketıne tlt'TJYUn kardeş_ Üniversite 939-940 ders yılım önfunüzdekl Blr müddet evv~ Avrupadaa gelen tale - y k k 1 
ler1n1n ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere a- .&ılı gfinftnden itibaren ba.şlıyaraktır. Salı gü belerden b~lnl~ hamtl bulunduğu zehirli gaz Sulta1'Jluned coonisinin altı minaresi 0 UŞ ÇI ana naSI 
:ralanndn topladıkları llk yardım teşebb-ısn nü Üniversite rektörü cemil Bilrel açış nut- maskesi, gı:mruk kanununda sarahat olma .. - vard•r. Acaba kaç şerefesi olmalı? yardım yapıllr? 

• olan ell1 llrayı şubemize teslim etmlşler.dlr. 1 kunu okuyacak ve blr İklncıteşrln Çarşamba dığından gumrük memurları t..-ı.rafından mu- Sultanahmed camisi minarelerinin şe-
Keymetıı direktör '\"E! mmıllhnlerlnln yük -, günU derslere başlanacak .r. Üniversltedek1'. sadere edilmişti. .. _ .. . _ _ Yokuşta kola 

ııek tasavvurtarlle yavruların bıı hayırlı yar- münhal doQent ve ~a'll u:ır:ı yakında ye- Blr tnraftan gu~ruk ~udurluğü, di~er refelerinin yekunu on altıdır. Dört mi - girmek, el verip, 
dunlarına Kızılay teşekkür eder. nı tayinler yaptlacaktıT. taraftan Kızılay Inhl.c;arlar Vekfıletine mü- narf"'deki şerefeler üçer, iki minaredeki 

racaat etmiş, bu hususta lznhat ve malftmat birinin kolaylıkla de ikişerdir. 
istemiştir. yokuş çıkmasına 

. Tu··rkkuşu Genel oı·rekto··rıu··g'-l~u·· nden .• 1 Gümrük ve İnhisarlar Vekfıletı bu hususta * yardım etmek he -
•
1 .1 ıca'b eden tetkl1tatta buıundu1ttan sonra bır Piyer Lotinin ismi 

k K l il 
_ i.i _ pimizin bildiğimiz 1 

İkinclte§rin ayı lçln<1e İstanbul ve Ankarada Türk Hava Kununu tarafından amatör arnra varmış ve 17J ay e, gumr ık başmu-
tayyare modekllerl arasında teşvik mü.sabPkalan terttb edilecektir. dürlüğüne keyfiyeti tebliğ etmiştlt>. Meşhur Fransız muharriri, bir za - şeylerdir. Fakat 

Mftsabakalarda üç esas ~öz önünde tutulacaktır: Bu karara göre, badema Avnıp;ı. veya her manlar Türkiyede ikamet etmiş, ve Tür- bele, bilhassa yo -
1 - Beynelmllel havacılık teşekkülünün şartlarına uygun lMtlk motörEi modeller a- hangi bir memleketten gelecek yolcular J.:en- kiyeden bahseden bir kaç eser yazmış, e- kuş çıkarmağa 

dllertne mahsus olmak üzere bernberl~nde 1 · d A · d d tü' k A d · d · · b" · t.1 t d k ruında, el Ue havalandırma ve modelin tendi kendine yerden kesllcrek havalanmasına 1 ıın~ cpr "rın en zıa e e r çeye za e y.,,r ımı ıçın, ır nevı a e ayayıp ar a1 
"""' iki rl 1 ~er gaz maSkesl getlrebllecekterdlr. Bun- . - a·1 . 1 p· L ı·· . 1 d ·ı k t•1 k k k Ad ... •u;: M:O.f~ ıar Türkiye gümrüklerinden geçerken hiç bır ism!.l"!. t~r~m: e ı mı~ ~an ıer o ı nın ı.m ı me s~.r~. ı e .. Y~. uş çı arma a ew 

- · suretle gümrük resmine tabi tutlılmıyacaktır. hakıkı ısmı Julyen Vıo dur. Japonyada gorulmuştur. , 
b - Zaman mtlsabakalnn. 
2 - Beynelmilel Havacılık teşekkülünfin şart.ıarı dlfında kalan tüçük 1'e büyük ola-

rak tasnif edilecek iki seri 1Ast1k motörlO modeller arwnd&. 
a - Mesafe. · 
lb - Zaman mtlsabakalan. 
S - Modelrerin iyi yapılmaları yani l§çlllt bakımından müsabn.ta. 
4 - Her müsabakada blrlncl, ikinci, üçüncü seçilecek ve bmılan. tıymetıl müUtat-

lar verllecekUr. 
5 - Fazla malümat 1stıeyenl0.r İsbnbul Türk Hava Kuruma Şubesinde TürkkUl'l 

İ.&pei:terllğlne müracaat etmelidirler.. c8682• 

Türk artist - ~ejisör - Teknisyen - MJsikişinas ve 
muharrirletinin yaratbğı senenin ilk büyük Türk filmi 

Baş ro.ler.ıe: 

MONIR NUREDDiN - HAZIM - FERiHA TEVFJK - BEHZAD 
HALiDE - SAiD - MUAMMER - SUAVi - GÜLSEREN 

Musiki ve şarkı.ar: Bes ek4" 

Sadeddin Kay ak - Muhlis Sabaha,."din 

Pek yakında SARA y ve iPEK Sinb~~:nda 

POLO 

SÜME SİNEMASI MÜDÜRİYETİ: 
Buglln; Asrımızın en bnynk tımhl s ·fhıısı, ~ nemacılıl!'mın en gUzel ve en muhteşem şaheseri ...• 
V~CTOR FRANCEN - GABY MORLA Y - PlERRE - RİCHARD WİLM'in yaratbklan 

SAMiMi ANLAŞMA 
BOyOk Fransız SUper F.lminl 

Ayrıca: GEORGES OHNET'in 
Buyuk ve mnessır Aşk Dramı 

göstermekte olduğunu bOtnn Lise ve O 1iversite 
rlı ckatıni celbediyor. 

.A.R .A. K.A.LBi 

talebesinin nazarı 

~ Boynk Fılm 
bir programda 

Saat ı ı - 2.60 ve 4.5U matinelerinde her iki film birden 

Bu~ ün saat 11 de tenzilAtlı matine ve Suarede SAM 1 Mİ ANLAŞMA 
'9 ..... ~&&!ln!l!l!l!!"""J~Wllllll!IM ............... ı.,. .. ;:;"""~'!!!:s:ıı ......................................................... fl' 

TAKSilVı 
Sinemasında 

2 nC! Hafta 
BugUn saat 11 ve 1 de 
tenziUltiı mııtineler 

35 kifilik au heyeti M 40 kişilik koro - 20 kişilik Mehter 
takımının iftirakile Şarkın füsunkar güzellikleri içinde 

canlandırılan 1001 gece masallarının en güzeli 

GÜLNAZ SULTAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI 
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~ m e e al . ·ıet ! 
~ "Son Posta,, nın askeri muharriri ~ .................................................................................................................................. 

Sovyet ordusuna aid tki görünÜ§ 

S OvYet Rusya millet komiserleri mec - kerllk kanunu artık bunlara nfa etmekte 1 mütehassıs efrad ve kumanda heyetlerine 
11slnce SovYetler Blrliğl için hazır -ı devam edemez. muhtaçdırlar. 

lanan umumi nskerll_k mükel!eflyeti kanu - Sovyetler Birllği ordu ve donanmasının &ski kanun bütün bu m.Ociem ihtiyaçları 
nunu tetkik ve tasdık maksadile, Sovyetler eski kanunun mer, okluğu g senedeki inki _ karşılalyamadığı için bli' tnlı:ım yeni kanun 
Yük.sek Şiırası, bu sene Eylfil iptJdasında toP- şaflarından da bahseden Sovyet Rusyanın ve talimatna.melerle iknuıl olunmuştu. İşte 
lanmış ve SovYeUer Birliğinin müdafaa ke>- müdafaa komiseri bu müddet zarfında askc- yeni umumi askeri mükelleftye; kanunu bü
nıiserl Mareşal Voroşilof'un bu munasebetle ri kuvvetlerin (kara, hava ve deniz kuvvet - tün bu lfızumlara toptan tekabül etmekte -
verdiği uzun izahatı dlnlcml§tl. SovYet Rus- Ierlnln) sayı cihetlle umumiyetle 3 1/2 nls - dlr. Bu yeni askerlik kanunu şliphe yok ki 
Yadaki ahvalin bugünkü gidişine gore bu ka betinde artmı.ş olduklarını söylemış ve bu Kızılordunun tarihçesinde pek mühim bir 
nun H\yihasının kabul olunaca~ına şuphe artmanın, bütun temevvüçleri guniı gününe dönek noktası teşkll eder. Yeni kanunda, Sov 
yoktu; nitekim tasdik edildi ve S E}hilde ve btlyük bir dikkat ve teyaklmzla takib 0 _ yetler Birliğinin askeri kudretine ehemmi _ 
nıerlyete girdi. . ı Iunan enternasyonal vazlyetln icablanna tev yetll surette tesir etmekten hdll kalmıyacnk 

Bl2 burada, SovYet. Ruşyanın asken kud - fik edilerek yapıldığını da lift.ve etmeği ltl _ olan, erlere ve erbaşlara aid yeni hizmet 
retınl arttırmakta muhim bir amil olacağı zumlu gormuştür 1 müddet.ıerlnin tetklki bilhassa faydalıdır. 
cihet.le, bu kanunu evvela Man.•Şlll Voroşilo- ı ~ EvvelA nuılümdur ki talim - .. 1 fun goruş ve izaluna gore mutalea etmeği dil- Mareşal Voroşllofa göre, SovYetler Birliği, gormuş er er 

d k So t R 
"d r k ıs Sovyet düşmanı kapitalist devletleri~ ihata mevcudunun arttırılması lçl:ı 1936 yılında 

şun u . vye usyanın mu a na ·om e - ı k 
rl ev el · d 

1 
k i k 

11 
fi t k olunmuş tamamlle hususi bir devlet tıo!dlr. mecbur as erlik hizmetine lotldat' ya~ 21-

, rv emır e, yen as ·er mu c e ye a- Bu sebeble o kendini müdafaa için ::1=n1nııı den 19 a indirilerek 2 yıl öne alınmıştı. Ye-
nununun, esaslarını, Stnllnln ana yas:ıslle • ka kl U • lidlr ni askerlik kanununun lse en mühim bir 
"ln di k d '1 ı b ı ke-' hl kendi vasıtn ve yna arına g vpnme .., ı ye a ar mer o an mec ur as ı . z b 1 k bll lldlr hiikmü genç kumanda heyatıerı ıyani ye 

d 
, . 

1 
ve herkes bunu oy ece ve açı çn me . . . -

met kanunundan al ığını blld.ıd · Ve sonra .. . • • dek subayları için muvazzaf hizmetin iki se-
eski kanunla yeni kanun lfıyıhasının fark Mareşal, Yuksek Şürnda, Sovyetıer Blrllgl ~.. . tt 1 1 - d k d ki Dtuen uç seneve ar ırı ması o muştur. Ha _ 
larını gösterdi 13 Ağustos 1930 da merlyete ordu ve donanmasının .son ° uz sene e fı il k d h · va sını e. ara or usunun udud teşld -
konan eski kanuna gore, Rus Sovyetlerl Bir- lnklşaflarına dair bazı rakamlar dahi ver - liitmda erl.,re ald muvazzaf hizmet de 3 se. 
ll~i topraklarının mudafna işi münhasıran miştlr kl bunları da aşa~ıy:ı geçiriyoruz: neve çıkarılmıstır. Sahil muhafaza~ ve mu _ 
amele sınıfına aid idi. Yeni kanun lfıyihaı;ı Muharebe ara.balarının sayısı, son dokuz d'lfaa te"JklH\tında ve hudu:i hizmetlerinde 
ise memleketin mudafaasını Sovyetıer Bir - 'yılda, 43 defa, uçaklar % 65~. ağır, orta ve kullanılan gemilerdeki erle:-le erbaşları, 4 
llği umum halkı içln bir ~ref vazif~ o~~ - haflf topçu <"& 692 nlsbeUerınde artmıştır. senelik bir hizmete tAbidirlPr; halbuki harb 
rak teUıkkl ve tesbit etm:ktedlr. Yanı d:ger Küçük çaplı tank müdafaa sılA.hları ve tank donanmasında hizmet müdd"tl 5 yıldır. Ha _ 
bir ifade ile, Sovyet Ru~y .~da bundan ~oyle topçusu 70 misli, ağır ve hafif maklneU tu - va ve hudud kuvvet ve kıt'nlarından manda 
Yalnız l.şcl sınıfı değil, butun halk nskerı hia fekler % 539 çoğalmı.ştır ... llh. b"t" n i in hl t "dd eskisi 
meue mükellef bulunmaktadır. u un sını ar ç zmc mu eti 
Mareşal voroşilof, eski mecburi nskerllk Harb donanmasının 1930 cl.anberi kaydet- gibi iki senedir. 

kanununun, meriyette bulunduğu 9 yıl zar- tlğl adedi tezayiıd % 130 dur. Sovyet ordusunun fikirlerini neşreden 
fında, Lenin ve st~lln fırkaları tarafından Voroşllof SovYetler Birliği ordu ve donan- j KrasnaJ<ı mecmuasına göre, Y''iksek bir kill
ldare olunan SovyeUcr Birliği devletinin ya- masının bünyelerlnin ve duhlli ve umumi tür derecesinde bulunan Sovyet gen~ll{tlnin, 
ratıcı bünyesini kuvvetlendirmek ve bu dev- tcşkllfıtlarının da, sayıca tezayüdler nlsbe - muh::ırebc teknlğlnln büttin rnu~lııklıklarına 
lctte sosyalimıl ink~ı:ıf ettirme~ hususunda- tinde, değişip mtlkenunelleştlğinl d<" söyle - ra~en, aıııkerl bUglleri kavrnTl\llSl için bu 
ki hizmetlerini de saymış ve bilhassa tstis _ ınlştlr. Orduda, muhtelif sınıfların ve hu - müddet kA.fldir. 
nııırcı sınınarı tasfiye etmPkce ve işçilerle susl hizmet teşekküllerlnln nisbetlerindc de Adı geçen mecmuanın bu münasebeUe zlk 
kollektifçilerl ve munevverleri tek bir cephe buyük tebeddüller olmuş ve bu suretle yeni rettlğl bazı rakamları da huraya derç~n 
halinde lraynatmaktaki fayda ve tesirlerini askeri teşekkill ve birlikler ve dola)ısile bir- geri durnmadık: 1939 da orduya, orta mek
anıatmıştır. Fakat Voroşilofa. gore sosyalist çok lhtl..sMlar meydana çıkmUJtır. M:ıreş:ı.la teb tedrisatını bitirmiş takriben 145.000 kişi 
siyasetinin esas vechelerlnde o derece radi - göre, ordu ve donanmalar bugiın, eskisine girecektir. Bütün mükellefier arasında, oku-
kal değişiklikler olmuştur ki eski mecburi ns nazaran feYkalilde yüksek vasıflı bir siırü <Devamı 7 inci sayfada) 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: Jl 
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- Sen ben1 bilmezsin .. ben kahveye filan 
çıkmam.. anıma ben seni bir kere gördümdü 
uzaktan.. Kara Al1 de bir cvlddlık aldığını 
söyledlydl.. ben senin ağanın tam on yıllık 
arkadaşıyım_ 

O smıda tam Bozdoğan kemerlerinin al
tına gelml.şlerdl. Yandım Ali oradnkl bir 
.sergiden giizel. -Olr kavun aldı. 

- Rıza acele işin fiHl.n var mı? 
Diye sordu. Çocuk bu sualln arkasından 

gelecek teklifi kestirdiği için gültlmsedl: 
- Yok ağam •• 
Dedi. 

- Haydi gel_ hem şu kavunu yeriz beraber, 
hem de !Af a.tanz .. 

Çocuklar konuşmasını çok .severler. Yan
dım Ali Rıza çocuğu su kemerlerinin üstüne 
ç?kardı. Bozdoğan kemerleri, o semtin sey
ran ~rlerinden biri idi. İstanbul panorama-

• sından küçük bir parça, bu kemerlerin ü.s
tündcn çok güzel görünürdü. Yanyana otur
dular. Yandım Ali kavunu kesti Çocuğa ev
velft. hayatını anlattll'dı. Sonra kendisi d~ 
Rıza çocuğa uydurma bir tercümeihal anlat
tı. Bln dereden su getirerek Rıza çocuğu 
§fiphelendirmeden sözü gene Zerefşana bağ
ladı: 

- Zerefşan yengem !tara Ali ağamı ev-
mez .. 

- Neden ya ... 
- Onun ba§ka yavuklusu var ... 
Yandım Alin1n yüreği sızladı: 
- B::ı.şka yavuklusu mu var? 
- Benli Yusuf Bey ... 
Yandım Ali bu ismi adeta bir cı2lık seklin.. 

de tekrarladı: 
- Benli Yusuf Bey mi? .. 
Çocuk şaşırdı: 
- Ne oldun be ağa? 
Diye sordu. Yandım Ali toparlandı: 
- O adamı öldürmooUer mı ya?! 
Çocuk etrafına bakındı; bir sır söylemek 

zevkinden kendisini alamadı: 
- Kara Ali ağama söyleme sakın.. dedi. 

Zerefşan yengem yalvardı, kurt;9.rclı ... 
- Anlamadım?! 

- Bak anlatayım .. Benli Yusuf Bey hır-
sızmış ... 

Yandım Ali çocuğun sözünü kesti: 
- Yok canım! .. 
- Ya ... Hırsızmış ... 

- Yanlışın var senin burada ... 
- Benim yanlışım yok, sen bllmıyorsun .. 

Sayfa S 

Ya7.an: Reşad Ekrem 

• 
1 

- Hııydi Allaha ısmarladık. 
- Haydi güle güle .. 

DÖKl\IECİLER HAl\IAl\11 

Rıza çocuktan ayrılan Yandım Ali dişleri
ni gıcırdatarak homurdanıyordu: 

- Vay kahbe vay ... Amma Perşembeye ı.e. 
nln alacağın olsun! 
Zerefşanın kapısı önünde biran durakladı. 

Bu serseri delikanlının guzel yüzünde kor -
kunç bir tebessüm belirdi. Her güntl cnn kor 
kusu içinde geçen Yandım Ali, her gün yenl 
blr tehlikeli maceranın kahramanı olan bu 
genç, ne olduğunu ke.stıremlyordu aı:nma, 

Zerefşanın Benli Yusu!u sevdiğini oğren -
mekle bir şeyler kaybettiğim hissediyordu. 

- Vay kahbe vay ... 
Yandım Ali Saraçhanebaşmdan Şehzade -

başına, Dlreklernrosına doğru yürümeğe baıı 

ladı. Dört beş kişiye çarptı. Bunlardan blr1 
Yandım Aliye biraz dikçe bakınca. sersorl 
birdenbire dişlerini gösterdi: 

- Ne olmuş nkl! •. 
Adam tehi _ gordü ve yürüdü. 
Yanılım Ali caddeyi bıraktı. Ara soknklnr. 

dan birine sapu. Süleymanlycye doğru gidi
yordu. Etr.afına değll, önüne bile bakmıyor. 
du, bakıp da hiçbir şey görmüyordu denile .. 
blllrdl. Gözlerinin 1çln:le, güzel Zercfşanm 

hayallle beraber, ayak alışıklığı ile yürüyor. 
du. 

- Yandım Alil 
Delikanlı başını kaldırdı: 

- O! 1. Nasılsın be Mldilll:> 
- İylylm ağacığım .. neredesin be .. hiç gö.. 

rünmez oldun ... 
- Anlatırun sonra... Haydi yürü benim .. 

le ... 
- Nereye gidiyorsun? 
- Dökmecllere ... 
- Benim azıcık işim vardı.. 
- Ne işi? 
- Anlarsın .. 
- Vazgeç.. sen gel i:>enimle ... 
- Bu ne kıyafet be Yandım Ali... Gene~ 

kl zanfttına başladın gall~a? 
- Sonra anlatırım dedim ya ... 
Midilli esmer bir Q<>euktu. Bir baldırı çıp

lak, hırsız fidesi idi. 
- İyi ki rastladım sana Midilli... 
- SCıhi mi soyhiyorsun? ... 
- Vallahi... Han1 azıcık evvel aklımda ı. 

din ... 
- Ben de seni çok özlemiştim ağacığını ... 

bak dinle, ben anlatayım sana lıepslni... Ka
ra Ali ağam Zeretşan yengemin BenU Yusuf 
Beyl sevdiğim blllyordu amma, Yusuf Bey - Seni yanıma alacağım ... 

Mldllli güldü: Zerefşan yengemin ağamı eve aldığını bil-
mezdi. - Helvacı çırağı mı Qlacağım!. 

- Zerefşan yengen Benli Yusufu nasıl I Dellkanlı cevab vermedi. Mldllllyi az ev _ 
kurtardı? veı hatırından geçirdiği doğru !dl. Ona, ht9 

- Kara Ali ağama yalvardı bir gece... ummadığı bir anda rastlamnsını u~ur saydı, 
Hüngür hüngür ağladı. O gece bon uyuma.. Çocuğa evvela bazı şeyler sordu: 
dım hiç ... Kara All ağam da Yusuf Beyi boğ
madı, bayılttı. Sonra Zerefşan yengem onu 
başka bir memlekete kaçırttı. 

- Vay canına be... Yaman iş be ... 
Yandım Ali istediğini öğrenmişti. Kara Ali 

derken ortaya bir de Benli Yusuf çıkmıştı. 
Kalktı: 

- Haydi Allaha ısmarladık Rıza .. dedl, se-
lam söyle ağana ... 

- Ne diyeyim ya? 
- Şekere! dersin o bilir ... 
- Olur nğacığım .•• Söylerim ... 

- Bizimkiler ne yapıyor? 
- Bildiğin gibi hepsi ... 
- Bana Sultlanmehmedll ismam bulablllr 

misin bugün yarın? ... 

- Hani şu pehlivan İsmaill ml7 
Yandım .t 11 ba.şı !le tasdik etU. 
- Akşama bulurum istersen .. 
- Poyrazı da bulablllr misin? 
Midillinin irl kara gözleri hayretle açıldu 
- Haberin yok mu be' 
Yandım Ali merakla baktı. 

(Arkası var) 

=== OUn!{U kısmın hu asası 1 ccSon Postan nm yeni edebi romam: 2 tumla haber göndererek -yarı şaka, ya.rl 
ciddi bir şekilde- beni sevdiğini ve benlm-

[Romanın kahramanı olan muharrir bin le evlenmek isteğinde olduğunu bildirdi. 
bir tüıi ü yorgunluk neticesi sinirlerinden B i im nıuı.taribdir. Doktorlar lieııdislne mcnıleke - en onun m n ini bir bebek olduğu se -

~ neleri hntırlıyorum, bu kızı lılçblr zaman 
tin tenha bir köşesinde bir muddet dinlen _ il A A V m ciddiye alıp genç bir kadın olarak düşünme.. 
:rncsini tavsiye etmişlerdir. Fakııt bu dınlen -ı ~ ra " 1 mlştim. Daha düne kadar çocuk muamel~ 
ıne beklenen şifayi vermemiş, muharrir r.s - t ğ .. yap ı •ım Leyhı. demek büyümuş, delişmen 
kisi gibi bozuk sinirlerle Ankarııya do11miı - bir kız olmuş, hülyalara dalmış da nelere ka-
tür. Ustelik ora.da delice evtl•jl'I, e\ienme 
teklirmde bulunduğu Ayşenin kendisi seya - rnr vermiş, ne atılganlıklara kalkışmıştı! 

Leylanın isteği gülünç olmakla beraber, 
hatte iken ba.şkıı ile evlendiğini of;renmi tir. ~nliba gururumu oq.ıdığı için olacak. hO"U-

Aşalrıda muhalrrir Ay eyi na .. ıı taıııdl[:ını mn gl ti. ... 
anıa.tnuya devam ediyor.] Yazan: Refik Ahmed Sc\'engil Bir gün sokakta Kızılay bahçesinin önün-

(Romnn devam ediyor) birlikte çay içmek için Tokııtlıyana davet et- sonra anne.ııile birlikte gidip Ankarada yer - topladığımız tatll günlerimiz oldu. Orman de rastgelince tıpkı eski yıllard.-ıkl glbı gü • 
~ tim. Kabul etti. Uç gün, Metim olmadığı leşmiş. çiftliğinde akşamı seyrettik. Barajın üstün _ lurn.ı;i~erek elimi uzattım \'C çenccı!!ıl oqa _ 

Bunları kendisine soyledlfi m zaman me:n- halde, umid ve hulya ıçinde, ayaklarım yer-1 Beni Yenlşehlrdekl n.partımanımda ilk ge - deki tepelerde oturarak, göliln günün her sa- dım. Ilct ellle birden eliı'hl tııtnrnk yüzün11 
nun olmadı; çıinkü o bunların h'ç birisi de- den kesilmiş gibi, manevi lılr ~demin zevk ve llp ziyaret eden Llza Petrovna oldu. Ayşenin atinde başka renk alan kıyılarındaki genç şiddetle çekti. Elini bırnknmdun, küçuk bir 
ğildl. Ba.şka bir sıfat ve huvlyetı vardı ki heyecanı ile yaşadım. Muayyen zamanda gel- Ankaraya dönmüş olduğunu ondan öğren -1 ağaçlara baktrk ve süküt içinde hülyalara yavru kuş gibi helecnııla çırpınan nabzı 
buna bilhassa ehcmml:;et verdiği anlnlşılı-- dl, yanında gene o kotra gezlntJslncle t.nnıdı- dım ve temas imkanlarını aradım. z ra, kot- daldık. avuçlarımın içinde çatiıyacak gibi atıyordu. 
yordu: Ankara stadının son 'lylar Içlnd" o!- ğım bir arkadaşı vardı: Llza Petrovna. ranın yelken iplerine asılmış mazlünı çehre- Yaşı benim yarı yaşımdan ancak birkaç Alalylı bir sesle: 
taya çıkarıp pnrlattığı mrşhur blr spor~u . Cıddi ve asla urnld vermlyen bir halde, an- 11 dişi, o deniz gezintisi günündenberi göz - yıl fazla olan bu genç kız için, ondan uzak- - Kız, sen bana ne haberler gondermlş-
knzandı~ı rekorlarla ve elb0 tc d h:ı ziyade cak bir ça.y içecek kadar oturdular, gittiler. !erimden slllnmlyen bir tablo halinde nereye ken, çıldırtıcı arzular duyuyordum; onunla sin; o söyledikleri doğru mu? 
bu harlkulfıde güzel ,•ücudu He az z manda Ankarada buluşmak dileğile ayrıld1k. İki- git.sem benimle birlikte geziyordu. birl~tıkten sonra mes'ud bir sükut içinde ö- Dıye şakalaşmak istedim. Boğulacak gibi 
dikkati çeken bir atlet. si de ahbablıırını arasında bulunmaktan Garib istihale: Çiçekten çiçeğe konarak do Jüyor ve ona sevgime ve ıztırabıma dair bir oldu. yutkundu ve ateş glbl parıldayan göa.. 

Hnfl1 bir kadın mı idi? Ne ol l, mi fir memnun olacakl:ırını söylediler. Bu macera- insan ve biıtun bir bahçenin 7.CVkinl çıkar - tek s6z soyllyemlyordum. Aşkın böylesi be _ !erinden bir damla yaş, yanaklarından yu .. 
olarak bulunduğum bir jerde dav t sahib~ nın kumaşı sabır ipeği ile ve mahirane o!r mağa uğraşan kelebek, kanadlarını katla - nim asla tnnımadığım ve hoşlanmadığım bir varlanarnk ellmln iıstüne düştü. 
ile münasebet ve akrabalık 1eor celrrlnl bil- taktikle örülecekti. Kazanmak lçln birçok ı mış, 9tend1slni bir hayalin kara sevdaya ben- §eydlr. 1 Bu küçük serseme acıdım. Ne onunl'l.: ne 
nıc~lm kimselerle fldrt teşebbı.is!erlne qir- şey bilmek 10.zımdır, fakat bazan bütun bun- zeyen tehlikeli kuyusuna defnetmişti. Ayşe. Kız ve erkek arkadaşlarlle birlikte evime de ba.şkasile evlenmek o zamana kadar be
mekten çekindim Fakat beni b rd n fC'vkn- !arla beraber beklemesini de bilmek lazımdır. ak.şnınlan işinden çıktıktan sonra benimle gellyordu; neş'ell toplantılar oluyordu; ylyip nim aklımdan geçmemişti! 
lflde meşgul etmeğe b:ı.ş.lıyan bu enç kızın Ayşe Ankara.da bir ecnebi ticaret şlrketl.ı- birlikte KuUuda oturup çay içiyor, müzik içip eğleniyorlardı ve ben bazan bir facia ar- Bask'\ bir kelime bUe konuşmadan ayrıl -
Ankaradn oturduğunu, blrkaç h3ft:ı onra da de çalı.şıyor; arkadaşı Liza Petrovna, bu ti~a- dinliyordu; bazı günler onunla yenl Ankara- tlstı glbl susuyor, hazan komedya oynayan dık. Beni se\'~n. ke~dlslle evlenmemi ıste • 
oraya dönece~inl oğrenmekten :>ek memnun ret şirketinin müdürlerinden birinin kızı. I - nın çiçekli, ağaçlı, geniş kaldırımlı, iki tarafı bir san'ntklir gibi gülüyor, konuşuyor, her - yen benden s..ıadet uman T~yH'ıya birkaç 
oldum. 1 ki.si de İstanbulda Amerikan mektebinde o - beton ve putrel servet llbidelerile süslü geniş kesten bin defa başka türlü tken herkes gibi gün sonra galiba biraz da kaba sayılacak bir 

Hikfı.yenln ana. hatlarını sôylemck yetişir. kumuşlar, genç Ru.s kızı, babasının işi icabı, caddelerinde Ulus meydanından Yenlşehlre görlinmcğe çalışıyordum. Böylece bir sene şekilde kısa ve kuru bir haber göndererek 
Bu tan11Jıklığın burada ve bu kı\darla kal- allesllc birlikte Ankarada oturuyordu; Ayşe inerek ve oradan Çankayaya kadar uzana -ı geçtl. kendisin! mes'ud etmeme lmkô.n olmadığını 
ınasına elbette razı olmıyacaktım. Tarabya- galiba hayatını çnlı:şa.rak knznnnıağa mec - rak yürü~er yapıyorduk. Keçiören bahçe- Ötedenberi tanıdığım atlelerden birinin kı- 1 

bildirdim. 
da oturuyordum. Kendisini birk9.ç gun sonra bur olmalı ki, kCndlsine bu 10 bulunduktan lerlnde yanyana. dolaşıp sonbahar meynları zı Leyld, bugünlerden birinde bana blr dos _ j (ı\rkası var) 
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(Memleket Daberıeri) 
S• t ) • b •• 1 Gemlik ve IV8S Cer 8 e yesı ugun Geyvede zelzele • ı ı Gemlik (Hususi) - Bu gece saat 24 

merası m e a çı 1 yor raddelerinde şehrimizde b.ir yer sars~n -
tısı duyulmuştur. Beş sanıye kadar şıd -

Açılma töreni Erzuruma giden ve Erzurum trenini 
açan heyet tarafından yapılacak 

detl0 devam eden hareket esnasında halk 
sokaklara fırlamış, hiçbir hasar vukua 
gelmemiştir. 

Geyve (Hususi) - Bu gece saat 23,37 
de burada şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Hasarat yoktur. 

Blrlndteşrin 22 

-Son Posta• mn zabıta romam: 24 

KAÇAN 
ÖLÜ 

Nakleden: Hatice Ratib 

121 numaralı oda 
- Demek !birkaç Jdşl idiler? - Maalesef hayır 1.. Karı odada O oda

dan çıkıncaya kadar bir şey yapmamıza lm-
D ikili felaketzedeierine man yok. 

Bir müddet doktorun odasında oturdular. 

Doktor başı ile tasdik işareti yapa uvmaaı 
- Allnh bel!i.nızı versin, diye balırdL 

Sivas Ce-r ntelyesinin dahilinden bir gönlniLf 

Sivas (Hususi) - İ•' .syoı. C'ıvannda 1 Ayr,ıca atelyelerde 2000 amele çalışa -
Devlet Demiryollan idaresi tarafından caktır. Bunlar için de binalar yapılmak
muıızzam cer atelyeleri inşaatı sona er - tadır. Binalardan biri burada çalışacak 
roiştir. 65 70 bin metre murabbalık bir işçilerin sosyal, kültürel, ve sıhhi ihti -
ıaha üzerine kurulan cer atelyeleri bugün yaçlarını karşılamak üzere duş, yemek
Cümhuriyet hükumetinin en güzel eser- haneler, okuma yerleri, hastane, sinema 
leri arasında yer alabilen bir üstünlükte- olarak inşa edilmiştir. Diğerleri önümüz
dir. Bu ayın 22 inci Pazar günü atelyeler deki yıllarda tamamlanacaktır. Gelecek 
büyük bir törenle ~lerniye başlıyacaktır. yıl Devlet Demiryolları tarafından Sivas 
Tören ayın 22 sinde Erzuruma giden ve ÇnrŞlkapı. Şeyhçoban, ve İstasyon, civa· 
Erzurum trenini açan heyet tarafından rında istimlak edilen yerlere atelye me

yapılacaktır. Şimdiden şehrimizde bü - niurları için 420 ev daha yapılmasına 
yük bir k!llabalık akını başlamıştır. başlanacaktır. 

Ci.im.'huriyet Tı.irkiycsinin en büyük 
Bu suretle Cümhuriyet hükılrneti Siva

vag •n ve lokomotif fabrikalan halinde 
bulunan bu eser iki kısım üzerine yapıl- sa yeni ve modern bir şehir daha kazan-

mışt r Birisi vagon tamir atelyeleri ikin- dırmış olacaktır. 
' clsi lokomotif tamir yeridir. Bunlardan Sivasın günden güne güzelleşen çehre-

başka Devlet Demiryollarıın.:n ihti~- si bu suretle daha güzel bir manzara al
larına göre yılda burada vasati bir hesa-
ba göre 700-800 vagon yapılacak, 2000 yük 
vag?ru, ve furgon, lokomotif tamir edi
lebilecektir. 

mış olacak ve memlekette iş ve . çalışma 

sahası üzerinde büyük inkişaf ve faali

yetler olacaktır. 

• • 
seçımı belediye iskenderunrla 

Bursahlarm yardımı aastonu korJdora youamı.ştı. ı.oeanıı mın 
Bursa (Hususi) - Dikili fellketzedeleri 

1 
çıkıp gitmesini bekliyordu. Biraz ~nra Tilki 

için Partice bir yardım temini dtişünülmüş geldi ve 121 numaralı odanın mu.şterlsinln 

Sonra hızla kapıdan dışarıya fırladı. Doğ. 
ruca merdivenlere doğru koştu. Baaamaklan 
dörder dörder atııyarak indi ve 8<>kala n.r. 
dığı zaman durdu, etrafına bakındı. Kaldı. 
rım üzerinde dolaşan Polonyalı Micky'JI 
görmüştü. 

ve faaliyete ge"nmı .. tir. Şimdiye kadar be" çıkıp gltmı, olduğuı_ıu haber verdi. 
y uu.o;ı .. Odada nazarı dikkati celbeder mahiyette 

yüz lira toplanmı.ştır. hiçbir şey yoktu. Dolablar bomboftu. Odanın 
- Yanlarında büyük bir valiz bulunan bit. 

kadınla blr erkek görmediniz ml? dl7e aor • 
du. 

Bir köylu kestiği agacm 
altmda can verdi 

G 0 yve (Hususi) - Pamukova nahi -
yesine bağlı Sultaniye köyünden Muraci 
kar1c:ile dağda odun kesmeğe gitmiştir. 
Ani olarak zuhur eden fırtınanın tesiri
le kc.>smekte olduğu ağaç, Muradın üze
rine düşerek derhal ölmesine sebeb ol -
muş. karısına bir zarar olmamıştır. 

Mahalline giden sorgu hakimile hüku
met doktoru hadiseyi bu suretle tesbit 
ederek cesedin gömülmesine izin vermiş
lerdir. 

lzmir ve Aydın 
Köylerine drhşet •ala11 
Kaplan öldilriildll 

• 

içinde Lozanlı kadına aid en ufak blr eşya 
bile yoktu. 

- Garib şey, bu kadın eH>lselerlnl nereye 
saklıyor. M1cky gururla cevab verdi: 
Çıkmak için tam kapıya doğru ıiderken - Elbette bir kadın gördük. Onun geldl • 

birdenbire aklına bir şey gelerek pencereye tini görmemiştik. Fakat g!derken kadın pel 
yakla.ştı, pencereyi açtı, cebinden elektrik acele ediyordu. Elindeki valiz de herhaldf 
fenerini çıkararak pervazlara baktı. Pervazla pek ağır olmıyacaktı ki onu taşıdılJ baldf 
rın üzerindeki tozlardan ayak izleri vardı Adeta koşarak köşebaşında bekleyen araba • 
ve bunlar erkek ayak izleri idi. Bunlar dok- sına kadar gitti. Sonra araba lle tekrar e . 
torun penceresinden 122 numaralı odanın vin önüne geldi, bir müddet en baktı 111 aOI 
penceresine doğru gidiyordu. atıe gitti. 

Pencereyi kapayan hırsız hemen koridora Gomar bağırml§tı: 
çıkarak arkadaşını buldu. 

- Senin bo.ş dediğin 122 numarada i1z11 
bir müşteri oturuyor. 

- Ne dedin, blr kadın mı? 
Muhatabı enerjik bir kafa ıoarett De ıa.s· 

dik etti. 
Dedi ve Tilkiden ayrılarak 122 numaralı 

kapıya doğru koştu. - Elbette bir kadındı. Hattl üzerinde gü. 
Oda bo.ştu. İçJnde kimse yoktu. Buna rağ. mü.şl bir elbise lle kürkü vardı. Oftzel blı 

men perdeleri sıkı sıkı örtülü idi. kürk yüzü gözükmüyordu. Geniş bir peçe ı. 
Ve ortada sarı deriden bir çanta vardı. le yüzünü tamamlle kapaınıştl. 

Lavabo da yarı yarıya su ne dolu idi. - Ve onun gitmesine miisaade ettiniz, de. 
Oomar .küçük çantayı açtı. Bu bir tuvalet ğll mi sersemler ... 

çantası ldl. Bütün şlşc?erln ü&tünde 8. P. Oomar o kadar kızmıştı ki herlnn yaks• 
markası vardı. LAvabonun altında küçük sından hiddetle yakalamış ve onu tartakla
blr benzin tenekesi ve yanında da bir Jdbrlt mağl\ başlarnı.,tı. Zavallı adamcağız korku • 
kutusu vardı. dan yapacağını şa.<Jırmı., bir halde çabalı • 

Oomar burada başka bir şey bulamayınca Yordu. Nihayet elinden kurtulunca: 
bir de banyo odasına geçti. BanYonun üstil- _ Fakat, aptron, diye Jı:ekeledl. Onu tatili 

' ne bir bez örtülmüştü. Gomar bezi kaldırdığı etmemizi bize söylemem!ştln!z ... 
zaman •banyonun içinde büyük bir deri san.. 
dığın bulunduğunu gordü. Bu pek alır bir 
şeydi. ZahmeUe banyonun içinden onu çı

karan Gomar yere toydu ve ka.pağını aQtı. 

İzmır <Husu.c;h - samson dağlarından in
diği anlaşılan bir kaplan, İzmir - Aydın hu
dud köylerine dehşet salın13 ve heyecanlı blr 
mücadele ohnuştur. Ahmed adında bir kÖY
Hi, gece vakti lnclr ba'hçeaindek.1 kuled~ o -
turınakta iken kaplan üz.erine saldırmış, müt 
hiş bir mücadeleden sonra köyhi kaplanı öl
dürmlye muvaffak olmU4tur. 

Resimde vurulan kaplan görülmektedir. 

Hendekte zengin bir demir 
madeni bulundu 

Hendek (Hususi) Hendeğin Kubrelik 
köyü civarında Kerem Ali dağlarında 

yüzde seksen nisbctinde demir madeni 
bulunmuş, Vekaletin gönderdiği iki mü
hendis tarafından yapılan tetkikat ne -
ticesinde bunun çok zengin bir maden ol
duğu anlaşılmıştır. 

İçinde bir örtüye sarılml§ oJan büyük bir 

- Aptal herifler!.. . Size yüz kurşunu nt 
için verdiğimi zannediyordunuz? ... 

Gomar artık ba~ırmıyordu. Çftnkü artı• 
bağırmaktan bir fayda çıkmıyacatını anla • 

cisim vardı. mıştı. 

Örtüyıı bir ucundan tuttfJ> çeken sabıkalı Onları orada bıraktı ve otele döndü. 
birdenbire dehşetle irkildi. Örtünün altından 
sarışın bir kadının başı fırlamıştı. Bu başın 
çizgileri kırışmış, gözleri ve dili dı.şan utra
mış müthl.ş bir yüzü vardı. 

Oda kapısını açan Gomar bütün ihtlyatı 
unutarak: 

- Gaston, Gaston diye uludu. 
Gaston koşarak onun yanına geldi: 

Oradan meyhanesine telefon etti. Charlot.. 
ya bir iş havale etti ve ona derhal otele geltp 
doktor Marrnud"yu görmesini tenblh etti. 

"?'<Jltaon lnbineslnden çıkınca dotnıca ka. 
pıcıya gitti. Ve ona: 

- Demin elinde bir valizle ~ıun odur 
kim !dl? 

Dly'! .sordu. - Ne var patron. 

- Gel gör .. gör. Aradığımızı bulduk. ················-··· .. -·······-····-~~~ •• ~! ..... 
Sesi bu muzafferlyetin memnuniyetini pek 

te ifade etmiyordu. Fakat Gomar yavaş ya-
vaş cesede bakmağa alıı]tı. Sesi de daha me
tin bir ahenk almağa başladı. 

- Gaston sen de şimdi burada dur. Ben 
doktoru ve resimleri getireyim. 

"' 
Bir doktorun gUnlUk 

notlarından 
Diyerek dışarı fırladı. Doktorla tekrar o- l================t 

daya dönerlerken, yapılan keşfi ötrendlğin
denberl .büsbütün asbal bir hale gelml4 olan 
doktor irkilerek merdiveni işaret etti: 

- Orada birisi ml var? 
Doktorun hayal gördüğüne kani olan Oo-

mar oraya bakmağa dahi lüzum görmeden: 
- Haydi doktor, haydi diyordu. İçeri gl

reUm. Bakınız bu cesed, sizin gördtiğtlntl2 

oe.~d mi? 
122 numaralı odanın banyo dairesine gir-

Daima sakin 
Ve nr-ı''-ll olunuz! 

Hen dek tUtUncUlerine para dıklerı vakit doktor kapının önünde durdu. 
- Bir şey görmüyorum dedi. 

dagıtaldı Hakikaten odada ne cesed, ne de sandık 
Hendek (Hususi) _ Hendek Ziraat vardı. büyük bir dehşetre Ga.stonun vücudll

Bankası zürraa tütün üzerine avans ola
rak bugüne kadar otuz bin lira tevzi et

nü banyonun içinde gördüler, hareketsiz ya-
tıyordu. 

Doktor büyük bir 1.stlhza ne: 
lstenderun, CHususl) - Hatayda ilk bele - serlertnden biri olan Türk kadınının seQmelc miştir. Zürra bu suretle büyilk bir sıkırı

dl"8 seçimi ayın 14 üncü Cumartesi günü aa-
1
"' aeçllmek hakkının ,yilbek v~ medeni ma- tıdan kurtulmuş ve hükumetin bu yardı

bahı başlamı.ş, 16 ncı Pazartesi akşamı sona naaını tebarüs ettlrmlf ft büyıık Türk va - mı halkı çok sevindirmiştir. 
er.miftir. Kadın ve erkek butün Hataylı mun- tanmdakl dljer heDlfirelerUe birlikte bu hak- ========:::;:::======== 

- Dostum dedi. Korkarım bir hayal gör
mü.ş olacaksınız. 

- Ooktor şimdi intikam almanın sıra.sı 
değll ! NamUMuzlar aca-ba Gaatona ne yap. 
mışlar.. . Doktor yalvarırım onu kurtarınız. Uh!blerln Lftirak ettlğl bu seçim netlcealnde ıu kullanmak mazhariyetine eren Hatay ka

otimhmi)'ef; Halk Partisi namzedlerl itUfak- dınlannın vutfelerinl hatırlat.nuttır. Her 
la kazanm13la.rdır. Türk kadını ıtbl vatan hlzmeUnde ve kur -

faenderunda seçme ba.şlaıdığı sabah be- tulut savaşında ml.!1.1.m bir feragatle çalı -
ledi,.e dairem önünde bir tören yapılmıştır. f&l'ak her mahrumiyete ve her ac17a katlan. 
BWdhnet w Parti er.kA.nlle birçok halkın bu- 1JU1 olan yükaek fazlleUi Hatay kadınlarının 
hm.dutu bu törende Parti relal Hamdi Selçuk kendi ev işlerinde oldutu kadar beleldlye 14 -
bJr nutuk aöyllyerek kendisine kavu§Dlanın lerlnde de temiz ve ciddi mevkilerini alacak
dinmez ve sönmez seyincini tlU}ıdığınuı cl\m- larmda fiiphe yoktur, demi4Ur. 
bu.riyet klaresinin en feyizli ve en mes'ud e- S;eçlm çok heyecanlı tezahıirlere vealle ol-

muş, üç gün süren bu bayram havası içinde 
- başta kadınlarımız olduğu halde - tntlhab 
hakkına malik her vatandaş sandık başları
na koşarak reylertni tullaruruşlardır. Bütün 
Hatayda reye iştirak etmiş olan müntehib -
lerln nlsbetl yü:ııde doksanı bulmuştur. Gön
derdiğim resim, İskenderunda yapılan tö -
renden bir lntıbaı göstermektedir. 1slı:ende -
run<ia ilk reyi X işareuı Bayan Samlme Ab
basi kullanmıştır. 

Şimdi roller değ!ıŞoml~l. Doktor Outona 
eğildi : 

- Korkmayınız diye Oomarı teseıu etti. 
Bir şeysi yok. Yalnız bayılmış. 

Doktor kendi yüzüne serpilen suyu hatır
ladı ve onun da intikamını almak üzere duşu 
açtı. Kısa bir zaman içinde kendl.slne gelen 
Oaston evvela : 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ; 

- Duşu kapayınız, diye bağınnata bafla
dı. Sonra da ba.şından geçenleri anlattı: 

- Beni bu hale koydular. 

Evet dalma sakin ve neş'ell olana. 
veyahud böyle olmağa çallŞlnıs. S. tttJ&
dı kendinize tabiatı saniye ittlhu etme
ğe gayret ediniz. Hiddet, ,ıddet, uabi19' 
asabımızı pek çok yıpratır. Bundan ma
ada bilhassa hazmı cihazı ilzerine, deft
ra.n cihazı üzerine fevkaIAde menfi te
sirler ya19ar. Tecrübe edinls, yemek Jflf
ken harhangl fena bir hM>er alıl'laDıs 
derhal lştlharlız durur. yemeltten talır
sınız, hatta bazan bu fena haber bir fe
laket haberi mahiyetini alına derbal mi
dedeki hazım da durur ve yenilen elrr
mekler adeta bir cL~mi ecnebi gibi teıdr 
ederek şiddetli mide drılan n artum. 
dan kıry, ga.syan görülür. Mide UlaNll
nln tablt cereyanı durur. ttrua' Tül o.. 
lamaz. Tabll bunu müteatıb huml el
haz: hastalıkları, hazan !&hal, balan ID
kııbaz lle müterafık kalın baraa.t ıu..t&
ltkları kendini gösterir. Kalb d....-am 
cihazına gelince mütemadi hldde& ft a
sabiyet buhranları darabanı blbl1eDln 
tezayüdüne ve blnnetice kalbin damma
meslne sebebiyet verir. Çarpıntı artar ft 
vaktinden enel tanslyonlann ytUı:aelme
slne sebeb olur. Sakin, şen, neş'ell PQm 
bir gün veya gece ne hiddet, ..._. w 
sinir hamulesile dolu geçen bir llDİD 
veya gecenin uykuları araeındakl fUtıl 
herkes teslim eder. Biri klbuslu, 6telıl ta
mamen sakin ve normaldir. Blhull 91-
cüdde hiçbir uzvumuz yoktur tl ba ıabl 
gayri tabiilikten müteeaalr 01-. 
Bahsettiğimiz araz tamamen tıbbl w adL. 

- Hasan Bey gazetede be
lediyeye aid bir havadis var-

. . . Şehrimizin eski derd
l--rinden b"ri ohn süt mes.:?le
sinden va ı;;ında kurtulacak • 
mısız. 

. . . Belediye bir süt fabrl· 
{:ası açıyormuş. 

1 

- Ben belediyenin ycrın-
dc olsaydım sulu süt dediko
dularından korkar, böyle bir 
teşebbüse girişmezdim. Çün· 
kü TerkOB Şirketi de onun 
maW 

Gomar: 
- Kim? diye sordu. 
- Bilir miyim. Burada sırtım kapıya dö-

nük olarak duruyordum. Birdenbire kafama 
bir şeyin indiğini hissettim. Hepsi bu k:ıdar. 
Bunu yapanın kim olduğunu, beni bu Alla
hın belfı.ı;ı banyonun içine nasıl soktuğunu 

bilmiyorum. Valizi de alıp kaçmış. Ne fecl !: 

bir herif imiş. Kafam da camdan değildi ya. 
Doktor: ı 
- Ben koridorda birini gördütümü söy. l 

lememl..ş mi idim? 
Go.nnr: 

· hl nokta! nazardandır. İçtimai 1't ablltt 
bakımdan ise zararların nihayeti ,oktur. 

·Bu sebeble insanlara hlQbir faydası do
kunmıvan, her zaman her surette zarar
ları. tehlikeleri aşikar olan bu fena lti
yaddan kaçınmağa çalışmak ve bu aah.a
da her zaman kendi kendimizi telkin et
mek sistemini taklb edelim. Netice ha-

- Daha iyi va, dedi, o halde aradığımız a. yırlı olur. 
da.mm kim olduğunu gördünüz. Nasıl bir a. ı a...:..-C-e_v_a_b_i-~-t..y-~~-. _o_k_u_y_u-cul_a_nm_ın __ poeta_ ....... 

damdı bu? Genç ml, yoksa yaşlı bir adam pulu yollamalar•t~. rica ederim. AUl tak-

ını? dirde Iateklerl mukı..belesiı kalabDJr. 
- Ge~ mi, lhtzyar mı oldıi#unu naııl bl-

leblllrtm. Al'kaları bana dönilkttl \ .. ·· m • .?- ·· " /-
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22 Birinciteşrin 

Türk - İngiliz ~ f ransız ittifakı Sovyet 
Rusyada nasıl ~arşılandı? 
(Baştarafı ı inci sayfad:ı) ıBoğnzln.rın Alman heveslerinden kurtarılmış 

dahaJcyl taahhiid eylemektedir. Keza Türkl- olmasının İtaJyada tevlld ettıtı memnunıy~tl 
Ye, Fransız ve İngiliz hükümetıeri Romanya tebarüz ettirmektedir. 
lle Yunanlstana verdikleri garantilerden do- Ere Nouvelle gazet.esl .şöyle diyor: 
layı harbe girdikleri tnkdlrde de nıüdahale- Hiı.lA Türk - Fransız - İngUiz kat't anlaş -
Yi taahhüd etmektedir. masının nkdl tesiri altında pıılunan Alman 

Türkiye, müdahalesi Sovyetler Birliğine dlplomaslsl Stokholm konferansında, en ufak 
karşı bir harbi tevlld edebildiği takdirde ta- bir teselli dahi buiamıyacaktır. 
ahhüdü sakıt olacaktır. M·sırda sevinç 

Muahedeye verilen ehemmiyet Kahire 21 CA.A.) _Türk_ Fransız _ İnglJlz 
inglllz ve Fransız gazeteleri Türkly\l ne bu paktının imzasını büyük bir ınemnun!yevtıe 

l>aktın imzasını büyük bir memnuniyetle karşılıya.n Mısır matbuatı, Yakın ve Ortaşar
karşılamışlardır. Bu gazeteler, mezkür paktla kın Akdeniz sahildan memleketler gibi. bu 
l'llüttefiklerln vaziyetlerinin tahk\m edildiği- paktı, harbin neticesi ve birçok mllletıerln 
nı bildirmektedirler. mukadderatı üzerinde büyük tesiri haiz t:ı.-
Paktın lmznsı münasebeti~. Türkiye kur- rlhi bir hAdise olarak karşıladıklannı yaz -

tnaylle müzakerede bulunm<ık üzere Suri - maktadır. 
Yedek! Fransız kıta.atı kumandanı General Mütterikler diplomasisinin muvaffnklyetı, 
Veygand ile Yakınşark İngıhz kıtaatı ku - Akdenlzln b~lhassa ~rkında sulh cıavasmn 
rnandanı General Wnvel Anknravı. gelmiş- hizmet etmektedir. Türklerle ArRbla-:-, bun -
lerdlr. Türklyenln stratejik vaziyeti kendi - dan böyle müttefiklerin safındadırlar. 
alnc İngiltere ve Fransa tarR!mdan verilen Balkan birliği, SAdfı.bad paktı ile. sulhün 
ehemmiyeti tamamen izah eder. tanzimine ynrdnn etrnekt~dir Fill"ltlnd". Ya-

Bununla beraber, İngiliz - Franm diplo- hudiler ve ATablnr. seVlnç g6stemv•k husu -
:rna.s1s1 pldnl:ırının sadece Türkiye lle anlaş- sunda blrblrlle rekabet etmekte ve nı'ltbuat, 
:rna akdinden daha geniş bulunmu'1 olduğu- ırt harfli ba.shklarla, müttefikler dlplomasl-
nu farzcttlren bazı ahval mevcuddur. sinin muvamıklvetini llfın "Vlemektedlr. 

SON POSTA 

üç müttefik devlet reisi 
arasında teati edilen 

telgrafların metni 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

1'ane do$tlıık hissiyatımın kaıbııliiniL 
majestelerinden rica ederim. . 

İsmet İnönü 

EkseHins ismet İnönü. 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Tiirkiye, Fransa ve Jngiltere arasın

da akdedilen karşılıklı yardım mua -
hedesinin imzasını bildiren telgrafınızı 
bi:.yiik bir mahzuziyet ve memnuniyet
le aldım. Üç memleketin banş davası 
içfo müştereken çalışmak hususundaki 
arzularını bu muahede kadar iyi gös
teren bir delil bulunamaz. Bu muahe
de uıemleketlerimiz arasındaki müna
sc1ıetlerin müstemir bir S11rette mül -
henı old11ğtı samimi dostluk ve karşı
lıHı hürmeti tetııiç eylemektedir. 
Doı;tluk teminatımızdan çok mütehassis 
olchdumu ve benim de size karşı aynı 
dos:Zukla muttasıf bulunduğumu arz 
V" sıhhat ve saadetiniz ve Türkiye 
Ctimhuriyetinin refahı için en iyi te
memıilerimi takdim ederim. 

George R- i. 

Sayfa 7 

Askerlik bahisleri 
(Baştarafı 5 inci sayfada) ı ça~mlmalara da 1cabete mecburdurlar. Ye. 

yup yazmada ayıf olanların aayuı yalnız ni lcanuna göre efradın 29 sene süren 1htt • 
yüzde iki 1m1ş ve okuyup yazmamış hiç bir yat hizmeti müddetlnce tfıbi olacakları mtl. 
kimse yoltmu.ş . .Mecmua, mukayese için 1912 teadd!d tazeleme talim ve terblye de\'l'eledı. 
senesini ele alarak Çar ordusu efrad yekü _ nin mecmuu 1 1/2 senedir. Erbaşları ise 18 

senelik hizmetler! müddetince çağırıl:ı.cak .. 
nunun yalnız % 0,61 inin yani umum efrad 
mevcudunu ı.e.,kll eden 1.202.206 klşlde yal
nız 7409 unun orta bir tahsil görmüş oldu -
ğunu yazmaktadır. • 

Rusça ıKra&anaJa Swesda:ıı mecmuasının 

makalesi, yeni umumi askeri mükellefiyet 
kanunile SOvyetıer birliğinde askerllk hlz -
met! müddetinin 10 yıl uzatıldığını ve bu su; 
retle bütün Sovyet Rusya halkının 50 1ncl 
yaşa kadar aDAhh veya sllUıs1z yardımcı lh
Uya t hlzmetile mükellef olduklarını yı:ı.zmak 
tadır. 

Bu mükellefler bu müddet zartındn mu -
ayyen devre talimlerine tabi 'Jidukdan b:ış -
k:a kont.rol ve tecrübe matsadlle yapılacak 

Polisle: 
Bir çocuk arkarlaşmı yaraladı 

ÇemberJltaşta oturan Bedros, İzak, Ropen 
adlarında üç çocuk evvelki gun birbirlerlle şn. 
k.n.laşırlarken, İzak çakı lle Bed:-osun kulağı
na vurarak yaralamıştır. 

Bedros şı.,ıı çocuk hastanesine kaldırılmış, 

ları tazeleme talim zamanlarının topu 2 -. 
nedir. İkinci sınıf ihtiyat efradının yani 
muvazzaf hizmete çağlnlmam~ erlerin ııı • 
t.lyat hlzmeU müddetince zaman zaman tL 
bi olaca.klan hizmetin müddeti S senedir. 

Bütün bunlardı:ı.n ~lkfır olarak şu ne~ 
çıkmaktadır ki yeni umumi askeri mUkellc.. 
fiyet kanunu ile ve bilhassa bu kanunun 
tesblt ettiği yeni hizmet müddeUerl ile So1'o 
yet Rusya dünyanın şu karışık: ve knranıııı: 
durumunun ıcablanna tebeiyeU~ nsketl kud
ret.ini ehemmiyetli surette nrttırmağı ve b11 
suretle her hale knrşı hazır bulunmayı dtı • 
şünmüştür. 

H. E. Erkilet 

DPniz işleri: 
Dün iki vapur ithalat eşyası getirdi 

Bazı hesablar Akdeniz Hr mü~efik r,."iz; Ekselfıns Albert Lebrun suçlu yakalanmıştır. 

Dün limanımıza biri İtalyan, diğeri Rumen 
olmak üzere iki vapur gelmiştir. İtalynn ban.. 
dıralı Bndrla vapurlle inşaat malzemesi, ytln 
ve pamuklu mensucat ile 650 sandı:t eczayl 
tıbbiye ve 50 sandık kndar boya, Rumen ban. 
dıralı Daçya vapurlle de mlihlm mlktı:ırda 

Jüt lpllğl ile ambal~ bezleri geUrllmlştlr. 

Fransa ReisicümJıu.ru. • e· k d d".t-" Çemberlı:ı.ynln beyanatından anlaşılıyor ki, Nevyork 21 <A.A.l _ Nevvork Herald Tri- PARİS ır çocu pencere en u~ .. u 
Hamulenln tahliyesine dün ge~ vakte ka • 

dar devam olunmuştur. 
İngııız - Fransız diplomasisi bir Turk - Sov- büne gazetes!, Türk - İngtUz - P'te.nsı:: pnk- .. . . . Ayaspaşa.da oturan kapıcı Ha.rndln1n be§ 
Yet nnlaşmasına bazı umidler bağlamakta t:nı. Roma _ Berlln mihverine indttllml' kuv. Tiırkıye ıle İngiltere ve Frans.a ara -ıynşlanndakl oğlu Tevrat dün evlerinin pen- Bir şirket vapuru karaya oturdu 
idi. İngiliz ve Fransız matbuaıı İngiliz - vetll bir darbe olı:ı.rak tavsif etmekt.:? ve bu sı:ıd~ karşılı~klı yardım. paktının ı~~ e- ceresinckm sokağı seyrederken müvı:ı.zenesini Üsküdar ne Beşiktaş arasında 1şllyen şır
'Fransız - Türk paktının Sovyet - Alman dost paktın, Akdenlzl, bir müttefik denizine tah- dılmış oldugunu ekselanslarına bıldır - kaybederek diişmil1 ve başından yaralan - ketibayrlyenin bir vapuru bu sab:ıh saat 8,30 
luğu için bir imtlhnn teşkll edeceğini ldd1a vll edeceğini söylemektedir. Bu Ştazetenin melı:lc bilhassa bahtiyarım. 1 mıştır Yaralı çocuk Şişli Etfııl hastanesine da Beşiktaş iskelesi yanında b:ı~ kara et. 
ediyorlar. Bütün bu hnl, Almanya Ue Sovyct- mütaleasma göre, bu 1.c;tihale İtalyanın Üç memleketin ~u yüksc.k. kıyme.tt.e kııldırtlmıştır. mlş, sahile oturmuştur. 
~r Birliği arasına bir kama saplamak için Fransa ne fnglltereye karsı harb nc;amıynca. vesika ile temhir edılen teşrıkı ınesa1sı- k Bu kazaya sebeb saat 8,15 de D~ikta.ş ı.s _ 
bazı hesablar mevcud olduğu lnt.lbaını zam- ı;ı ve AkdPnlzJ, bu iki. memlel{et arasında faal nin bizim için aziz olan barış ve selfune- Bir dökmeci dükkanında yangın Çl b 

ı; kelesinde şirketin 56 numaralı vapurunun 
rl olarak hfı.sıl etm.1.ştir. Bir tnraftan Türkiye bir elbirli~lnl mümkün lnlacalt bir yol hı:ı.. ti be5er davası için müsmir olmasını can Evvelki gece saat bir buçukta Beyazıdda bulunmasıdır. Diğer vapurun knptanı islre-
~ SovyeUcr Blrliltf ve diğer tareftan da İn- 1•ne getireceği gtbi iki kat'iyet ifade et - dan diliyere~ bu m_:s'ud münasebe~le. sa- Dokm~rde Fuadpaşa caddesindeki 85 sa- peye yandan yanaşmak ı.stemlş, fakat vapu-
gijtıere, Frnnsa ve Türkiye arasında müvazi mektN!lr. dıknne ve h~r:!1etkarane dostluk hı.ssıya- yılı Kasaboğluna ald dökmeci dükkanından run süratlni nzaltamadığındsn vapur sahlle 
ı>akt.ıar nkdl suret.ile Sovyetıer Birliğim bil - İt"lyan rr'Ptbuahnın n~şriv~h tırr.~n kabulunu ekselfınslarından rıca e- yangın çıkmıştır. oturmuştur. 56 numralı vapur, karay:ı otu • 
hassa Almanyaya ve sonm da Frn.n.sa ile İn- d ım 
Cllterenln Akdeniz havzasında muhtemel duş Ro'Tla 21 ( A.A.) _ İtalyan matbuatı er · · Jsmct lnönü HM!se ·!tfafyeye habe:r verilmış ve yangın rım vapuru halatlarla b:ıIDıyarnk denize çek-

bı Ar'·ara a"".lasması ha.kkmdaki İn(?iliz '\'e bir müddet sonra yetişen itfaiyenin yardı - miştir. 
ln:ınlarma kı:ı.rşı tevcih edilmiş bir kom ne- ,.,. " " E1~sela~ns J ....... et lnönü ti lnd hl b ~ft" l 
2'l0na lthnl için bir ~ebbüs yapıldığı a§lkftr Frans•z nesrivatına "' bill-ıassa doğu Ak . ..,... mile söndürülmilştür. Kazn ne ce.s e ç ir ~ar o mnmıg, 
h denizindeki veni nizama dair İtalyan hü- Türkiye Reisicümhurıı Bı·r aparbman kiracılan kapıcıyı yalnız yolcular ınzıa telfip düşmüs, vapur. 
ale gelmektedir. IB:ARA Iar sefeı-lerlnl intizamla yapamamışlardır. 

Türk _ Sovyet dostluğu kurne1inin düsüncesini istihraca cnlıc;an AN yaraladılar .................................... ·--·-···········----
vaz1l:ıra büvük bir yer ayırmaktadır. Bu Fr:>nsa. Türkiye ve İngiltere arasınua T · I • l i 

Barış ve emniyet politika.sına ve Sovyet ~ 7ıhr. İt:ılvanın p::ıktın imzao;ında bir karı::ılıklı vardım muahedesinin imzası Taksimde Yaprak apartımanı kapıcm :Is - iCBre iŞ ~r : 
devletinin menfaatlerine sadık olan Sovyet- m<ıh::ur ııöremi ·ece~ini aksettiren bir mü~a..,ebeÜie ekselansları tarafından ke- mall ile ayni apartımanda sakin Mnri, Se -
!er Birliği, Türklye ile Sovyetıer 'Birliği ~ra - miilavemet ve cemileka,rlıkla neşredil - şide buyurulan mesai beni fevkalade mü moll. F.sterya arasında dairelerine sıcak su 
&ındaki an'anevl dosUİk ~rln~ speku~~ mi<1ir. tehassis etmiştir. Bu vesikanın yükS{'k vermek meselesinden çıkan kavgıl neticesine; esasına daynnan nf.1 z blr ~dız ·~ - Ga1eteler. Romanın idaresinde bir Tu ehemmiyeti, bu vesikada hem asil Tilrk de Semon İsmallln başına demirle vurmak 

6
1n1 zamanında ve d~r~ ~e e J~i nn devletleri bloku tPsic; icin ftalva •a millotine karşı beslemekten hiç bir za- suretlle ynralamış, bu arada E:steryn da ka-

İhracatı artıracak tedbirler alınıyor 
SaHihlyettar mehafllde soylcnlldlğlne göre 

!hrncatımızm arttırılması için ihrac emtla. -
mızın dünya p!ynsasına uygun olmMı zaru. 
reti etrafında durulmaktadır. ınha ştür. SovyeUer Blrll6

11
n Soaçı ııv~ Bal muıı.ı hita':> eden bütün sesleri de alfıka ile kay man fariğ olmadığı itimadın mukabele- pıcının parmnıı.ını ısırmıştır. Başından ve e-

ttı harekcU Almanya e vye .eı r & d 1 kt d" · · h d · ba t kki -1 "'6 
arasında düşmanlık tohumu attlmasmı tek- .,,R. "lTIP e ır. b - t ~küı::ı.~ı_veü etmk.b~ adynıb. lnş :-ebelra 1: - !inden yaralı bulunan İsmail Beyoğlu hasta-

Fiat farkını izale için ihracatta prim usu.. 
!ünün tesisi et.rafında blr temayfil vardır. 

rar tecrübe etmek ıstiyenler1n ~mahlrane:ıı omsnya mat uab.,ın n~şnya ı ·-S'~.n n a ı ın e ır eşrnış u unan uç nesine kaldırılmUJt.ır. 
Pl~ p . 21 <AA) _ Bitaraf matbuat buv1 ·k memleket arasında sıkı ve açık -------- Bu takdirde emUamızın muhtelif piyasa.. 

lnrda kola.ylıkla satışının temin edileceği mtz.. 
hakkak görülmektedir. 

nlarını aklın bırakmıştır. arıs · ·. . . . . bir •eşriki mesainin zaman ve rehinesi-
Akd · .J dn "'aktın ehemmıyetmı sempatı ıle kay- . .. . 

e"lız-ıe , . . . nı geren Fransız milletı tarafından se -
detrnoktedır. Bılhassa Romanya matbu- . 1 :. c·· . . 

Yeni paktın Akdenlzde yeni bi.!' kuvvet mil- t d- kü . ı· . f . terketrniş _ vın~.e sel .. mlanmıştır. österdiğı neza-
l'azencsi ihdas ettiğln1 söylem!ye lllzum yok- 8• ı un ın ızar vazıye mı ket ihtimammdan dolavı ekselanslarına 
tur. Ka.nıdenlzin en büyük devleti olan SOv- tir. , 1 T"m ul di- te~cl.kür eder ve tegavvur kabul etmez 
tet.ıer Birliği bu denizin mahrecine taallük e Gn!~nko nun organı 0 an 1 P do~tluk hissivatırmn çok samimi oldu -
den her şeyi dikkaUe toklb etmesi icnb eder. vorA kik hed . Tü ki d h ğuna inanmalarını kendilerinden rtc;ı 
'l'Urk • Fransız - İngiliz paktı SOvyeUer Bir- r.n ara mua esı r yeye ~. a eduim. 
lt~lnin bilvasıta menfaatlerine dokunmamak- lıa~b baı::l~':°~dan evvel yaptığı_ ~ah~ud- Albert Lebrun 
tadır. Pakta eklenen protokolda T.ırklyenln ~Pf rı. kf'kı:aıı::ının mut~~iı olan durustlukle Ankara 21 CA A.) - Türkiye - İngiltere _ 
taahhüdlerl S!lrlh surette tayın edllmiştır. 1 a ım anını verece . r. . 1 ve Fransa arasında karşılıklı yarclım mnn _ 
'l'ürklye neticesi lt.lbarlle kenı:llsıni Sovyetler t;cımnamul l'azetf'..st daha vazıh hır su- hedeslnin imzası münasebetlle, lrnk Başve • 
llltllğlne karşı harbe sürükllyebllecl'~ hC'rhan re '1': c;ku. sat~rltarı yazıvor· b" ,, klll Nuri El Salt tarafından Ba,vektl Dr. Re
ci bir harekete işt.ırake mecbur değildi:. ı·t·l ır ıveyıf ~mi~end.~uavyen.k. ırb.P ,. flk Sayda.mu gönder!l{'n mesajla başvekili -

ı ı :anın za crı C'ın unvanın ı ı u - . 
Fakat nih:ıyct pakt bir baro; .unsuru ola - vük devlc>tine ba~lıvan bugünkü ahval. mizln bu mesaja berdıği cevap a.şağıdruiır. 

rak telakki de edilemez. Pakt In"'ııterc ve h 1 .. h. l "k kis Başvekil ' 1ı ~pı ac:rrı ... v<ı mu ım a a a ve a - ver-
F'ransanın Türkiyeyi harbin keı'\arına kadar _,,. k -.:ı· B. Refik Saydam 

<llMT'P tt"\.ıır. 
Süruklediklerlnl gostermektedir. Bu pakt mu ·•••••••••••••••••••••···•••••••••••••••••·••••••••••••• Ankara 
Cib nce Türkiye Almnnyn ve İt.nlyay-ı karşı ffaı"ısı"cUmhur Fransız - lna"ılı'z Büyük Atatürkün ötedenberi tasarladı!h 
İngiltere ve Fransanın yanında harbetmeyi ı ıı · VC' !rakın oek yakında ıılı\.kadar oldu~u 
taahhud eyleml.ştır, SOvyetıer Birliğinin, Tür- generallerini kabul ettj'er ve bugün İnönünfin muva!faklV<'tle tah!ık -
klyenın Fran.c;ız _ İngiliz ku:ıll:ıyonll" böyle kuk ettirdiği büyfik harici siyasetin yalnız 
bir ıttıtaktan bazı şeyler kaybedebilec~inl (Butarafı ı inci sa.yfada) Yakınsnrltn d<!ğll belki clhan:ı temin etti 1 
soylüyorlar. Bu şüphesiz doğru değUdir. Sov- H'ransız heyetinin çekilmesini mütea - devamlı sulh ve sell'uneti umumtvenln Irak 
3'etıer Birliği, bitarafhl'hnı ve hareket serbeı:- kıb İngiliz şark ordusu komutanı Orge - hükflmetl ve milletinin gıpta ve tnkd'r!nl mu 
tısını mııhafazn ederek bu b!oka glrmemlşUr. neral Vavel ile İngiltere büvük elçisi Sir C'ib olduğunu beyan ve bu münasebe le kar -
l!n hal, banşın muhafazası !>akımından şUp- Hughemontgomerry KnetchuU .. Huge- deş Türk Cfiınhurlyetinln ulusla: arasında bl 
he.-ıız iyidir. Bununlı:ı. beraoC'r Türkiye lçln sen, Reisicümhur tarafından kabul bu _ halrkın lii.vtk oldu~u yüksek ve clhanşümfll 
ele böyle olduğu söylenemez. Türkiye en yn- vurulmuo;lardır. Bu mülakatta Hariciye l'n"'"'·11 kazandırmai?a muvaffak olan Ttlrki
ltın bir zamanda polltlkasında akis bulma - Ve1<iti Şükrü Saracoğlu hazır bulunmuş- ye '1'-':funetinl tebrlke müs:ı.!"'lat eylerim. 
?na.sına imkfın olmıyan bir mes'uli~t dernh- Nuri El Sal' 
de eylemiştir. Her halde SOvyetıer Birliğinin tu12terek Fransız ve eerek İngiliz heyet- Nuri Sait 
Olup biten şeyden dolayı teessür ve tcessü - lerinin Rcisicümhur İsmet İnönü ile mü- Başvek1i 
'une sebcb yoktur. lakatları birer saat sürmüşt~r. Bağdad 

Mühim bir hadise Generaller şerefine ziyafet Dostane Telgrafınızı büyük bir memnun! -

p · 21 (AA) Paris matbuatı (A A ) B '!,..,. Fr yctıe aldım. 
arıs. • · · - - k _ İ T ~ Ankara 21 · · - u ançam a_:ı - Kardeş ırak milletinin ifade buyurduğunuz 

~ok derın akısler .yapan Tur ngı ız . c:a sefaretinde General Weygand ve Ge-ı t kdi kft.r hiss1yatı bizim için çok kıymetli -
li"ransız paktının ımzasından so~ra be)- ner ı Wavel sereflerine bir ziyafet veı;J- d~ ~ tMizin gayemiz olan sulh ve refah 
~~lrnilel matbuat etrafında neşrıyat ya- miş~ir. Ziyafette, Başvekil Dr. Refik Say~ C~~h~~iyet hükumetinin slyn.S'?tlnde bir me.s 

YorJnr. . da!'C'I Genel Kurmav Başkanı Marcşa. t b ıursa bundan şüphe yok ld beraberce 
B:ltün. Avr~pa ve A.merık_a matb~a.~1- Fev;1 Çakmak. H~riciye ve .'N!illi M~~n- ~:vini~ ve iftihar duyarız. Komş~ Irakın her 

l"l~ neşr~~a:ı uç taraflı p~ktın, butu.n faa Vekilleri, İngıltere sefırı, Harıcıyc zaman dürüst ve do.stane olan politikası mttş 
dunya huku~et :n:erkezlerıncc, fe\ kala- f'rk~t'l, sefaretler erkanı ve Türk, Fransız terek menfaatimizin temininde bize kuvvet -
~e mühim bır hA~ıse olarak karşılandı - ve fngiliz generallerinin maivetlerinde - ll bir zahir olmaktadır. Te~ekkürlerlmf ve 
ı;lTI! p,östermektedır. _ ki :-cvat hazır bulunmuşlardır. Ziyafrti hürmetlerimi takdim ederim. 

Şrh!r işleri; 
Diğer taraftan bir müddettenberl İnglllz 

ve Fransız ticari mehaflllnce geniş mikyasta 
Şişli İnkılAb müz si Cümhuriyet mübayaat yapılması lçln piyasnmızd:ı. icra. 

bayramında açılacak edllmekte olan tetkiklerin de sona erdiği ve 
•• 1 önümüzdkei haftalar zarfında külllyetU mU-

Beledlye Şlşll İnkılab muzesindeki eserleri bayııa. faaliyetine geçileceği plyasad:ı. ısrarla. 
tasnif işine devam etmektedir. Bu tMnlf işi öylenmektedlr. 
ve diğer hazırlıklar bugi.ınlerde ikmal edil
diği takdirde, İnkılfı.b müzesi Cümhurlyct 
bayramında merashnle açılacaktır. 

Toplantılar : 

Halkevinde kurslar 

... -,!; .. -. -, .... ı.· • .:" .. ~· .., __ ,_-~ı.: : ... 

Müessif bir ölüm 

Ba an Vala 
n .ce 

ureddin 
efa e ti 

_ • Muh. nir arkndaşımız Vfı.lü Nureddin VA-
Bakırkoy Halkevl Relöliğinden. 1 - Çlç k- Nü'nun zevce.si Bayan Meziyetin dun gece 

çUlk ve şapkacılık kursları 23.10 1939 tarihin- Ortnköy Şifa Yurdunda vefat ettiğini esefle 
de 2 - - Türkçe kursu 2410 1939 tarıhlnde, b be iri ' a r 'fer z. 
s - Fransızca kursu ı 11.1939 tarihinde ı B:ı.yan Mezlyt't, Çurüksulu Mahmud Paşa 
derslere b:ı.şlanacaktır. merhumun kızıdır. 

Bu derslere devam etmek ıst\yenlerin ikişer Biricik evladını kaybetmek~n ma•emzede 
vesika fotoğraflle ve nüfus tczkerelerllc bır - annesine, zevci Vfllfı Nureddlne ve d~e: yn
llkte h{'r gfm saat 9 dan 21 e kadar Halkev1 kınlarına en samimi taz1y<ıtlerun.izl sunarız. 
idare memurluğuna müraca:üları 1Uın olu-
nur. 

ZAli - Elektrik idaresinden nld1ğm1 bü -
viyet varakamı kaybett.im. Ycnlslnl alaca -
ğımdan e,r,;klsinln hükmü yoktur. 

8393 mı.maırah Ahmt•d Erdoğan 

Son Postn l\f atbansı 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 
. . S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGJL 

( Rus bahriyelileri abideye çelenk koydular ) 

' 
Loyd Corc ısrarla sul~·~:7yor l 

<Baştarafı 1 lncl sayfa.da) 

ltalyada memnunıv .. t p:ırln'r bir suvare takib etmiş ve suvarc 
Madam Tabouls, oeuvre gazetesinde, Al- ~e..., vakte kadar çok samimi bir hava i -

tnan diplomasisinin uğradığı hezlmeU ve .:ıf' ıevarr. evlemiştir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~evralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - icabında aründe S kqe almabilir. - -

Harbin. neticesi ne olursa olsun, bin -
lerce ocak sönecektir. Böyle bir felAke
tin önüne ,ı:[eç:mek imkanı varken, aksi 
volu takib etmek caiz değildir. Bir kon- .... 
!eransın akdi için bize yapılan teklifi ka
bul etmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. 
ÇünkJ, prensiplerimize muhalif bir ha
reket gördüğümüz takdirde konferansı /Harici~ Veklllmlzi RlLSyadan getiren Mos
terlederek uzaklaşmak ve bu defa müs- kova torpito3u ile ona refa"lat eden Frunza 
terih bir vicdanla silAha sarılmak kabil- torpitosundak1 dQ<Jt bahriyeliler dün tebre 
dir. çıkarak İstanbulun görülmeğe deteı: yerle -

Ben, eskidenberi diktatörlere karşı - rlni gemıl.şlerdlr. Rus b&hrlyellleri fel'eflne rt,et lbide.sb:ııe mera&1mle blr çelenk toym~ 
yun. Fakat, teklif edilen şu sulh kon!e- He,t>eli<le DenJs Barb okulunda blr :ılyafet lardır. Ru.s ~ri bugün de .erbest o. 
ransını toplasaydık daha iyi olmaz mıy- l'elllmiftl.r· Mls&flrler dün Taksim Cümbu • larak şehri gezeceklerdir. 
dı?:t 
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8 Sayfa SON POSTA 

Fındık çerez değil, gıdadır. Avrupablar ve Amerikalılar her 

sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

1 

, 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz ve nefiı 

şekilde bütün yurddaşlar takdime hazırlanıyor. 

Beyoğlu Akşam Kız sanat okulu Direktörlüğünden: 
1 - İzmit, Kars, Balıkesir, Esklfehlr, Antalya, Kastamonu, İsparte. ve Ba.m.lun Ak

ıam Kız San'at okulları lçln mevcud nümune.ı mucibince 1600 aded İn~l tl,pl aan
dalyn. pazarlıkla satın alınaca.k.tır. 

2 - İhalesi 23/Birincltefrln/1939 Pazartesı gönü akşamı saa.t 16 da OağaloAlunda 
Yuksek Mektebler Muhasipliği olarak i§gal olunan binada toplanan komtsyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Anbalaj, nakil mütea.hhlde a.Id olmak §alille muhammen bedell (2560) iltl bin beş 
yüz altmı.ş Ura kat1 .teminatı (384) Uç yQz sekaen dört liradır. 

4 - Sandalya nllmuneslnl görmek isteyenlerin mezkftr muhnslpllk binasına ıeslim ve 
tediye ve salr ş=ı.rtıarını öğrenmek için do okul idaresine müracaat etmeleri. (8576) 

ııf!I~-,. Dünyanın Meşhur Şekercisi 

1 

ALI MUHiDDiN 1 EKiR 
Ticarethaneleri; Ramazanı Şerif münasebetile KAYMAKLI 
LOKUM, KESTANE ŞEKERİ, SARAY BAKLA V ASiLE, 

TULUMBA, TATLISI yapıyor tavsiye ederiz. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR TICARETHA NELERi 
Pazar günleri açıktlr. 

T. i • A Si 
1939 Küçük Cari 

32.000 
Hesablar ikramiye Planı 

Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkiciteşrin 
" • 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2000 lir alık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 ,, 
8 ,, 500 ,, 4,000 

" 16 ,, 250 
" 

4,000 
" 60 ,, 100 " 

6,000 
" 95 " 50 " 

4,750 ,, 
250 " 25 " 

6,250 
" 

435 32,000 

T. /ş Bankasına par11 yatırm kla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
İstanbul Umumi Meclisi Azasına 

' 

İstanbul Umumi Meclisi üçüncü lntihab devre!inin ikinci yılı Teşrlntsant içtımaının 
ilkini 1/11 939 tarihine rastlayan Çar§amba günü saat 14 de akdedeceğinden Aznnın 
o gün muayyen ııaa.tte Umumi Meclls salonuna teşrltler1 rtca olunur. (871111) 

Ankara borsası 
Aç)lı.ş - Kapanl.f fiatları 2 l • 10 - 939 

Lı:ındra 

Nev - Yor
Parls 
MlH\no 
Cenevre 
Anuıterdam 
Berlin 
Btük.'lel 
AUna 
Sof ya 
Praı 

Madrid 
Varşova 

Budapeşte 

Bllkr~ 
Belgrad 
Yokohnm 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 
Açılıı 

fj-24, 

180.86 
ll.9.ı876 

0.1>5h76 
29.M'76 
69.ü42S 

.-
21 921S 

0.97 
lJ.976 
.-

13.1025 

23,,25 
0.96S 
~.4~5 

80.6126 
81 .19 

1 .-

K.apanı' 

1Ul4. 
129 .. 0 

2.9i>87S 
6.65S76 

29 .34711 
09.6426 

21.9~5 
0.117 
1.697S 

18.1021) 

28.426 
o 955 
2~:S 

80.ö126 
81.19 

\ -' ( .... ;:·ı·v·A·:r·R .. O .. L·A-R ..... 5 
Şehir Tiyatrosu Tepebaş1 dram kısmında 

Gündliz sna.t 15,30 da 
at.,am saat 20,30 da 

.Azrail Tatil Yapıyor 
Istlkl!ı.l cajdesi komedi kısmı 

Gündüz sna.t 15,~0 da 
akşam sa.at 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Sadi Tek ve arkadaşlan - İzmitte üçüncil 
ve son temsil 

Gaib Aranıyor 

Halk Opereti - A~am saat t - da 
Üç Yıldız 

Halk tiyatrosu pek yakında Şlshane Atilla 
park gazinosunda temsllierine b~lıyor 

İsmail Dümbü11ü temsllleri - ~u akşam 
Beslktnş Suadpaı'k sinemasında 

Çengi Şehnaz 
Zengin varyete 

' Bayanlara müjde 1.1.l 
Sultanhamamı yungınından ıturtarı -

lan ve sigorta tnrafını:ian satılan yün
lü, ipekli ve kazmir kum~lar .. 
Rızapaşa yokuşunda Şark han al -

tında 25 numarada satılmaktadır. 
Fırsattnn istifade edlnlz. 

Z'JO 
l. 

······························································ 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun ıantıml .......................... 

sahile 400 kuruı 
•ahi/11 250 )) 

sahil• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llln yaptıracaklar 
aynca tenzılılt!ı tarifemizden 1.stlfade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilft.nlaı: için ayrı bir tarife derpi§ 
edllmlştlr. 

Son Posta'nın tlcart Hfınlarına aid 
işler için §U adrese müracaat edil
melidir. 

tiihıcıl!lı. Kollcktif ŞlrketJ 
Kabraınanzade Han 

Ankııra caddtısJ 

Birinciteşrin 22 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanan mes'ut güzeller 

-1 
Kullandıklarını söyledikten sonra, diş
lerin niçin bu kudı;r beyaz ve gnzel 
olduğuna şaşmak hakikaten şaşılacak 

şeydir. R A OY O LI N'le fırQalanan 
dişler ebedi bir hayata, sıbhate 

ve cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLİN diş macunile fırçalayınız. 

• Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 tt 250 " 1,00() ,. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 n 50 " 5,000 ,. 

. 120 .. 40 " 4,800 .. 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hcsablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan apfı 
düşıniycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilcce~tir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikfmun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Bölge San'at Okulu Dl
rektörlttğünden: 

ı - Okulumuzda parasız yatılı sınavına girip de knzanamıyan ve evrakını okuldan 
aımıyan talebelerin nihayet bir harta zarfında okula müraca.aUarı. 

2 - Bu müddet zarfında müraoa&t etmiyenlerin neharllik isteklerinin kabul ed1 -
lemiycc~l ilan olunur. (84-05) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Bakırköy itfniye binasının tıımhi açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2/11/S9 1'11' -

şembe günü saat 14 de Daim1 Bnctımende yapılacaktır. Muhammen l:>edel 655 llra 53 
kuruştur. Ve ilk teminat 49 Ura 16 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mua.mcll\t MüdürlQğtl 

kaleminde görülebllir. Tnlibterln ihaleden sekiz gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne 
mUracaıı.tıa alacaklan fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektublan 
ııe !hale günU muayyen saatte Daiml Encllmende bulunmaları. (8561) 


