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entropun bugün ıeni sulh • 
1 
te eri Japması bekleni1or 

Bitlerin Stalinden 2.000 taggare ile askeri gardım istediği 
ve Moskovanın menfi cevab verdiği bildiriliyor , ..................................................... _. ___ ........ --............ ; ...... _ 

Berlinde ii' giindenberi Garb ~ephe!ınde 
. ,. faalıyet dun 
- yapılan toplantılar tekrar başladı 

d •• •h b ld Alman ordusunda krallık cereyanı un n 1 ayet u u başgöstermiş, iki generalin tevkif 
edildikleri bildiriliyor 

Alman Hariciye Nazırının söyliyeceği 
nutka bOyOk ehemmiyet veriliyor 

Bir başka tahmin: Almanlar 
ıı z so raı 

STA.L:l:R ....... 
lliTLERE 

lifi yapacaklar 

Jllman Hariciye Nazın fon Ribbentrop son gü.n.lerde bir tren seyahati emasında 
l> Nevyork 23 (Hususi) - Associated Bu mahfeller, Ribbentrop'un yeni sulh 

ress bildiriyor: tekliflerinde bulunac'9.ğırıı söylemekte -
Berlindeki ecnebi diplomasi mahfel - dirler. 

~er:, Alman Hariciye Nazın fon Rib - Berlindeki toplantı bitti 
enfr:>p'un yarın Danzig'de sl>yliyeoeği Brüksel 28 (A.A.) - ...Havas- : 

~ut~.; hususi bir ehemmiyet atfetmek - Berlinden bildiriliyor: 
~ırler. (Devamı 7 inci &a71&da) 

Ankara pa~t1 
• 

Türk - lngiliz - Fransız Meclisleri . , 
lkinciteşrinin haftasında ve ayni 

günde paktı tasdik edecekler 

Paktın haricd ki akisleri devam ediyor 

Londra.. 2S - Royter: 
NevyorJt Herald gazeteslnln Parls • 

ten bildlrdlğtne göre Stalln, Hitlerln 
husust mektubunda mllndemlo Bov -
yetıer Blrll.ğinln müttefiklere karşı Al
ma.nynya yardım etmesi taleblnl naza
n dikkate almamnğa karar vermiştir. 

Bu guetenln 11A.ve ettı~lne göre, Sta
ilnin İnglllz - Fransız - Türk paktı 
kar§lSlnda paslf kalması da harbe gir

(Devamı 3 üncü sayfada) 

l· ngı· ııere ve Fransa Bir lngiliz gazetesinin garb cephesine t1<>lladığı ressamına g/Yre 
Alman tanklannın neticesiz kalan bir hücumu 

ile yaptığımız malt, em!:a~~~:i:(A.A.) - 23 Teşrinievvel ak- r .............. A .... , ................... d ................. "'\ 
•k d k 1 Bilhassa Sar'ın garb bölgesinde temns manya a 1 tısa 1 onuşma ar müfrezelerinin faaliyeti kıaydedilmiş - 1 1 ? 

Londra 23 (A.A.) - Ha~iciye Nezare- tir Faris 23 (A.A.) - Bu akşamki resmi ne er Q uyor muş • 
tind?n bildirildiğine göre, lngiltere tara- tobligden sonra rnutad olduğu üzere Ha- Londra 23 (Royter) - Zürih'teıı 
fıooan Türkiyeye mühim bir ikrazda bu vas ajansı tarafından neşredilen yarı Pame gelen haberlere göre, bazı Al-
lunulac~na dair Ankaradan alınan ga- resmi tebliğde şöyle denilmektedir: rnan yüksek rütbeli sübayları kıt'a-
zete haberleri resmt bir mahiyeti haiz 20 Eyluldenbcri cephenin heyeti u - larından uzaklaştırtlmış ve bazıları 
olmamakla beraber, Türkiyeye ikrazat rnumiyesi üzerinde teessili; eden sükQ - d~ tevkif edilmişlerdir. 
yapılması ve ekonomik krediler açılma- rıetin artık devam etmiyeceği anlaşıl ,_ <Devamı 3 üncü sayfada.) 

(Deva.mı '7 inci sa.yfad&) maktadır. (DtmUnı l inci sayfada) \ I ........................................................... , 

Milli Şef ve Erzurum hattının açılışı 



2 Sayfa 

Hergin 
-····-

Benzin oe ispirto 

Yazan: Muhtttfn Bfrrew _.J 
B ugünlerde Bulgartstanda benzinlere 

yüede yirmi ~ nisbetınde ispirto ka
l'Jftırıhnat ii7AN yeni blr benzin rejimi ıaı.. 
b1tıne batlandı veya. ba.§lanmalı: üzere bulu -
lllQOI'. Son eiınlerde bi7Ale de, gazeteler bensin 
sarfiyaWuıı t.abd1d edfleceğlne dair bazı ha
vadlaıer bydettııer. Bu münasebetle ben de 
~ mOIA.hu.aJarı zikre~k Jstedim. 

Benzine !aplrto karıştırmak fikri bir za _ 
manlar Türklyede de çok bahsedilen, fakat, 
nedense modası devam etmiyen bir şey oldu. 
Gazete okuyucuları hatırlarlar tı, bundan 
yed.l, sekn sene kadar evvel, Türk gazeteleri 
bu meseleyi sık aıt bahis mevzuu ediyorlar, 
benzine ls,pirto lı:arı§tırmat uzere bir takım 
tasavvurları ve projeleri anlntıyorlardı. Her 
nedense bu t1tir ileri gitmedi, tedr~ci surette 
unutuldu ve ortadan kayboldu. Nlçln? Bu _ 
ruını bilm110rum. Fakat, iyi bildiğim bir feY 
varsa be?131ne .1.ıgılrto tarı.ştınnak, Türkiye 
gibi :memleketler için çok iyi bir Iştır. 
İmılrde mal aatış koope.ratıtçlllğUe me1-

1uı olduğum sıralarda bu fikri il!t defa.. clddl 
auretıe, ortaya atan ben olmu.ştum. Yaptığım 
QOlı: esaslı tetklkler neticesinde bunun hem 
kabil, hem de Türkiye için hayırlı bir ~ ol _ 
dutuna kanaat getirdiğim clhetle, hattA, 
kooperatiflerin bir ispirto fabnkası sahibi ol
malannın çolı: faydalı olacağı kanaatine var
~tım. Bu husu.ata Jst1nad ettiğim esas, Fran 
sada bizzat J>Q.r!Aınento tarafından yaptınl
mJ.t olan çok geniş bir antettı. Bu anket, 
mevzuun t~ tarafının noksansız olduğunu 
~ordu. Ilı:tı.aadi ta.rafının, Türkiye ba
tımından etüd1lnfi de ben yaptım. Zirai istlh
ııal hayatımızın o zamanltl - ve bu zamanki -
fa,rUanna göre, bu ~ teşebbfis edildiği tak
dirde Türkiye için tedrici surette c;ok lyl ne _ 
tfôeMr elde edll&oeJI kanaatini Msıl ettim. 
Yaptıtım heaablar, bu l.şin bir an evvel tat.
bllclndeltl fa.ydala.rı gösterdlltl için, o zaman. 

,.!ar ispirto ltlerlnJ mustakUlen idare eden 
İ. İ. t. t. klarestne bir Uıylha Ue müracaat 
ettim. Bu kiare ile uzun bir müzakereden 
aonra, toqperaUfierln Aydın hattı üzerinde 
btr 1apirto fabrikası tesicıine ıdare müsaade 
etmele razı oMiu. Bu aayede btz de memle -ı 
kete 111 bir 1t nftmunesı vemıeğe muvaffak 
oı.acatımm dftfQneret aevinmlttık. 

Fat&t, o sıralarda bu lnhlaar idaresi tütün ı 
lnhlartle blrlelttrildl. ~Jlnln müfrit tnhl _ 
8&l'Cl ruhu, laplrto lflerlni de kavramış oldu- 1 

'lu için, yeni ldan bu müsaadeyi Mlrgedl, bi
zım ettıdler de, teşebbüs te '>erha va oldu. o 
ııama.n bl2e söylenlhn.1f olduğuna göre bu 
"1 1nhlsarlar id.are6i bizzat yapacaktı. Fll -j 
hatıta bu ba.hae dair guetelerde bir hayli 
zaman ttırHl türlü havadisler ıntlşar etti, 
sonra her l}eJ unutuldu. Acaba, bu mesele
nin fennJ irntA.nın.dan mı şüphe edlldl? Aca
ba iktıaadt heaablar mı inhisar idarwne ce
saret -.ermedi? Yoksa daha başka müllhaza. 
lar 1'ey& projeler mi araya girdi? Bunlan 
bUmfJ"orum. Blld.lllm bir şey varsa, bu fik
rin unutulup lit.mesl çok fena bir şey ol -
m~. 

* 

SON POSTA 

Resimli •akala: 

Almanyanm 914 harbinde şöhret kazanan kumandanla
rından General Hotmnn hatıratında der ki: 

- Kolordu sabahleyin erkenden mühim bir düşman küt
lesinin filan mevkide göründüğünü haber verdi. Raporu 

okuyunca yerimden fırladım, hayır, bu doğru olamazdı, 

doğru olması mantıkan mümkün değildi. Aksi halde bizim 

bütün ordumuzun ric'at etmesi liizundı, telefona sanldım, 

kolorduda karşıma tanıdığı.ır., itimad ettiğim bir zabit çıktı. 

Hadiseyi tahkike şahsan onu memur ettim. Gitti, gördü ve 

telefonla haber verdi ki düşman sanılan kıt'a hakikatte faz
h ilerlemiş bir Alman kıt'asıdır. 

;;;;; Her söze inanılmaz .. -== = 

Hayatm mühim ve buhranlı zamanlannda ıns:nıı sağaaıt, 
soldan muhtel:f haberler, rivayetler, yekdiğerine ekseriya 
zıd telkinler alabilir. Karar vermek, katı bir tedbir almak 
dakikası geldiği zamr.!1 bu haber, rivayet ve telkinlerin te
siri altında kalması mümkündür. Bu takdirde vereceği ka
rarın alacağı tedbirin yanlış olması ihtimali pek çoktur. Her 
hAdiseyi şahsan g1remeı.c;iniz, her vak'a yerinde bulunma
nız mümkün değildir. Fakat söylenene inanmadan evvel 
aklı seliminizle muhakeme etmeniz daima elinizdedir. Bu 
takdirde vereceğiniz kararla alacağınız tedbirin doğru o]ı\
cağına inanabilirsiniz. Herhangi bir rivayeti, iddiayı geçer 
akçe olarak knbul etmeden önce mizana vurunuz. 

Birinciteşrin 24 

Sözün Kısası 

Yazı Çok 0/Juıu i,in 
Bugiin Ko11amadı ... ______ _ 

4 ················-· ··· ······-· 

Garb ce.- hesinde 
faaliyet dun 

tekrar baş,adı 
(Başta.rafı 1 inci sayfaıla.) 

Daha dünden itibaren devriye faali -
yetlnin arttığı görülmüştür.Bugün ise ar 

\
tık Nomanlanda birkaç gece müsademe· 
si kaydedilmekle kalınmamış, kıtaat tü
f enk ve mitralyöz ateşile doğrudan doğ

' ruyn temasa geçmişlerdir. Her zamnJ1 
1 olduğu gibi askeri faaliyetin en şiddetli 
ıldıığu yer cephenin Sar ile Moselle a -
&ındaki garb kısmı olmuştur. 

General Gamelin Almanların 
planını suya mı düşürdü ? 

Paris 23 (A.A.} - Röyter ajan.en bildiri -
yor: 
Fransız başkumnndnnlığı ta.rafından ya. 

pılan parlak bir sevküle€yşi hareket, Alman 
erkdnıharbiyeslnin plllnlannı bozmuştur. Al. 
manlar, kendi topraklarını işgal etmekte bl). 
luna.n Fransız kıtaatma karşı, geniş mik .. 
yasta bir taarruza geçmek niyetinde idiler. 
~nernl Gamelln, bu araziyi gizlice tahllye 
ettirmiş. orada sadece bir iki tabur askerle, 
gösteriş a~inc kafi gelecek miktard:ı mü • 
hlmmat bırakmıştır. Bütün ışıklar yerli ye • 

~
~"'P-w- ............. -- -- - -- _...... ....... -- -- --- ............. ......._ ....... ......_ ....-.. - - ..................... -- ....... - -- ..................... - -- ....... -- ......._ --- -- ....... -- - -- --1 rinde duruyordu Alın" 1 Fr l ld --~~~~"7~~~ ..... ~~ • ""nar, ansızarın ı s o z A gündenberi çeklllp gitmiş olduklarını, ancak 

~::~~:E:'":.~::~:i'~~~~~~ 
Holivudda t'n serl 
Karpuz geme 
Milsabalıat1ı 

r·--................................................ "'\ Lona .. 
0
daki sıperıere ve mevzııere girmiş bu1unuyor1ardı. 

H 
ı u Şimdi, ikinci derecede bazı ftnzalar müstes. ernUn bir f ı~r .a i Hagdpark' ın nn, Fransız hattı, Fransız arazisi ya.kininde :J boydan boya uzo.makta ve Almanları, Rhln, 

·i~, Konferansçıları Moselle ve Sarre civarındaki su basmış mın. 
Düellodan kurtuluş I takala.rda bırakmruktadır. 

çaresi Alman esirleri neler söylüyorlar? 
! Parls 23 (A.A.) - Fransızlar dün Alman -

Düellonun adet olduğu devirde bir ı larda.n esir almışlardır. Ec;irler sureti umu-
tiyatro muharriri, eserini tenkid et- miyede ihtiyatlı davranmakta iseler de cep. 
miş olan münekkidi düelloya davet ı hede verilen soğuk ve fena gıdadan şlkfıyet 
etm.i§ :ve §ahidlerini goodereceğini etmekte müttefiktirler. Bunların ifadelerine 

göre cephede bulunan Alman askerlerıne 
~söylemişti. Münekkid, ömründe bir günde bir defa öğle zamanı sıcak yemek ve. 

kere bile eline kılıç alm&§ insan de- rilmektedir. Bu yemek içinde yağlı birkaç etı 
~leli. Düellodan ka~ da izzeti- parçası, sebze ve makarna bulunan bir çor -
nef ıine yediremiyordu.. lyi kılıç kul- bada.n ibarettir. Akşam daima sotult yemelıl 
lanmakla meşhur olan ve kılıç kul- verilmektedir. Bu yemek bir parça ekmelr, 

margarin ve bir sucuktan ibarettir. Askerlere 
lanmak dersi veren birinden üzerine knhve değil, çay verilmektedir. F.slrler Fran. 
cEn. iyi talebeme~ kelimeleri yazıl- sızlara verilen <'leğl.şlk ve bol yemekleri gö • 
mı.J bir f otografını iatedi. rünce hayret etmişlerdir. r 

Şahidler münekkidin evine geldik- Alman ordusundan firarlrr 
• le1i gün masanın üzerindeki fotografı Londra 23 (A.A.> - İsviçreden gelen ha-
: gördüler. Yazıyı okudular ve münek- ! berlere göre, Alman ordusunda bulunan Ti-
i 1 : kide muharririn düellodan vazgeç- : rollü ve Vorarlberg'll Avusturya askerleri a.. 

Meyvası, hububatı, şeker sanayii ve hay - : . ld ,. 1..-b ld k • rasmda yenl bir kaçmak dalgnsı başlr.mıştır. 
vancılJ&ı olan bir memlekette ispirto endı;R - .! m1ş o uııunu rı.a er vermeye ge i - ! a W) • Avusturyalılar Alman ordusunda hlzmet et. 
tr181nln büyük bir ehemmiyeti vardır. Eğer Hollvudda, Binema Jllıdl2lan arasında yapı- : Zerini söyleyip çıktılar. : memek için İtaly,aya kaçmağa çalışıyorlar. 
bu memleket aynı zamanda benzlnsl"l ise bu lan cen eerl bir surette karpuz yeme mllsa- \.., .) Londrada Haydpark bir Alemdir. oeçen hnfta yüzden fazla asker bu suretle 
endfistrl büsbütün kıymet ve ehemmiyet kes- bakasııt nda Klark Oable blrlncU~l kazan - -- .. Her ortadan kaybolmuştur. Alman kumnndan • 
beder. Yaş ve kuru meyvalannuzın hurda kı- nuştır. Burada onu .tarw Karol Lombard lle Vlndsor Dllşesl askere onilne gelen ufak bir kürsüye çıkarak lığı 'bu vaziyet karşısında aciz kalmaktadır.~ 
ııunlannı çUrümekten kurtarmnk için bun • birlikte, müsabakaya başlarken görüyorsu y iJ I i propagandasını yaptığı türlü tnrlü aki- Çünkü dnğ devriyeleri flrarllere müzaheret 
lardan ispirto yapmak, çok iyi bir şeydir. Ay. nuz. n çamaşır em n deler~ d&ir konferanslar verir. Etrafına eylemektedir. 
nl zamanda §eker tabrikalanmızdan çıkan J Etme komisyonu reisi toplanan meraklı dinleyiciler de, kon - İtalyan makamntı bu 1stilftya karşı dur • 
melA.sları bu işte ltu.llanmak •a çok fayda ve- ngi/izlerin Bertin f x 

1 
f ma.k için ciddi tedbirler derpiş eylemektedir. 

rir Memleketin mısır ve patates k k/ . eral".sçının mevzuuna gure az.a ır, az -
mamulünü arttırmak ve bunlann radgosuna ta tı arı ısim lalaşrr. --- -
buhran zamanlarında müşterisiz kal- Berlln radyo tııtasyonunun ııık sık inglliB- s Amarikanm vermPSİ on günlerde, Haydparkta izciler top 
masına mA.nl olmak bakımından da bu ce neçiyat y&ptıtı maltrındur. b ki k 
iş çot hayırlıdır. Elde edilecek küspelerle İngilizler f}ındi bu netrt:rata bir Lslm W.k- oynadığından, konferaneçılara eskisi gi- e enen arar 
hayvancılığımızın kuvvetlenm ... sıne de yar _ mışlardır. Bu ıatm cLord Haw Hawl> dır. bi iş düşmemektedir. Resimde gördüğü - Londra 23 (Hususi) - Vaşlngtondar:ı bil -
dıın edecek olan bu sanayi, o zamanki ben- n~z gibi de, bunlardan bir tanesi biricik dlrlldiğine göre, halen ayan meclüılnde mü -
Eln tıııtıanna göre çok elverişli bir işti Ben- Uiinden halledllm1f olacalı::tır. İnh1sar idare- zakeresl yapılan bltarnfhk kanunun ti\dlll 
Binin bugünkü tıatı hayli düşltUn olmasına sinde bunu düfüneoek bir cihaz ve bu cihazı dinleyicisine akidesini qılamaya çalış - projesi, önümüzdeki Cuma günil reye ıtona • 
ra~n. eğer bu lş, <iyi bir planla ve tedrici yaratacak bir bilnJ'e JOktur. maktadır. caktır. 
bir aun!tte hayata geçirilecek olursa blltiln Türldyenln slral 1ıltt1Uıcllyau içinde otus ae. Yeni kanun, t\ynn meclisi tarafında.1 kabul 
bu faydalan temln ettikten maada, mem - nellk btr emelim var. Bu emeAln bana wr - H ı el k edildiği takdirde, derhıil meriyete girecekttr .. 
Jeketın döviz tediyesi bakımından katlan - mı. oklutu kanaatle IUJlU söyllyablllrlm lı:l, Otan a ral ailesi ............................................................ . 

bisik lete bin(gor mıya mecbur oldutu külfetleri de yüzde 40- muayyen bir pl~nla. muhtelif mıntakalardo. Londrada bulunan Vlndaor dt\fesi, askere 
44 nlsbetine :tadar tahfif ed"r. Bunun ne tedrld bir ıurette l.sptrlo aanayli yaratmıya yün çamqırla.r temin etme komisyonu rels-
tadu mühJm olduğunu söyleıne~e ise hace• çalıfılıraa. on ıenellk blr ıayretten sonra ga ııttne ı1e9llmlftir. Burada bu aoml.syona reia- . . . 
yoktur. Nlsbeten çok küçilk bir sermaye 110 yet ehemmiyetsiz sermayelerle gayet iyi netl- Ut ederken gör11yorsunua. Holanda kral aılE!flı, harb dolayısıle 

T AKViM 

BIRlNCITEŞRIN 
yer 181' turulacat olan bir takını fabrikaların oeler elde etmet kabildir. petrol sarfiyatının antıne geçmeie ka -
uyandıraeatı ı. hacmini, bunan devlete te- ia.ff edeyim tı. Tllrtt,.ede eter aarfiya.tı da Ey/ el kulesi toprak rar verdiklerinden, otomobillerini hıra- 'kumt •• 
mln edecetı Jradı da hesab edersek bu flk - liinden gine artmattta oldulu için, 1splrto • b llM 24 Arabi leDO 

1858 

rt 1 
... •• aana-''nln -nı"'" .. -a b1r de bu aanayll ııe.. rennıne oqanıgor kıp atlı arabalara binmeğe başlamışlar- _ 

n unutu up 111.tm..., obnasından dolayı ne 7.. .1- ..... .un. Ft • 
tadar ~tır etset azdır. .Ds etmek fevkallde eolay, inanılamı.yae&k Parls belediye reisliği m~hur Eiffel dır. Kraliçe Vilhelmina, Prenses Culya - Biriociterio 1939 17ı 

-Hııır Resmi ııe u 

Bugünkü halde, Türkiye benzine karıştıra- de~ baıdt bir lftir. Bu davanın ayni zal - kuledni hava hücumlarından korumak na ve Prens Bernhard birçok defalar şe- 11--""1=-1 -......ıb.~-~-..., ___ ..... 
cat ispirtoya sahR> olmak şöyle dursun, hat- manda bir de m1lll mMataa davası cJdu u- . . . . . . . SALI 
.a ,_._. _ _._..._ s..ak d d hl 

1 
d nu unutmıyalım. içın toprak rengine boyatmıya karar ver- hırdP. araba ıle dolaşm~, kılıseye gıdıp 

... ...,, .. ,,..,, .,"" .. u ..,. ımın an a zeng n e- . B i i d · · b" b ~lr . .1rattA, ispirto fabrlkalaruun çoğu çok _ il / . . fD. miştır. unun ç n e yınnı ın ton oya gelmişlerdir. Kabine az.alarmın ekserisi 
iptidaidir. Btr tımn da çalıflJla::. Çilnkü, ın- {M.,,ulti'Hin UJ1.119•,. sarfolwıacaktır. de: bisiklete bfnmektedirler. 
hisar lıdarest bu 1fe yalnız, her .sene muay
yen bir varlıdaı getirecek bir vasıt:ı olarak 
bakar ve bqlı:a bir şeyle meşgul olmaz. İn -
clr lııe ~m ıttıaadiyatımız ne haldedir? 
Bunlan makul btr tarzda kıvmetlendlrmet 

için ne yapmalı: lhıındır? İç Ana.dolunun 
muhtelif yerlerlndelı::I meyvalar ne oluyor? 
Acaba., muıır ziraatını canlandırmak için ne
ler yapmak llzım!fır? Bu gibi meselelerle in- 1 
htsar 1daremlz mefKU} 'bile ddlldlr. Yalnız, 
arada arada prbt Anadolunun incir ve tı -
zftm mtıstahıdllert miltterlsl!:lllct.en dolayı 

tel'J"&d& gtrt.pnce, htitibneıtln cmrlle, lnhl -
sar idaresi harekete gelir lııe rastgele blr ta.. 
tun mlbayaat yapar. Halbutl, bilfarz bu 
mahlul1ln ,.enmete Allh olnııyan tımnıanm 
~ ıstth.sal mmtakut t~tnde ortadan tal
dınp nakliye muranarına bolulmabınn 
modem bir fabrtbdl t.spbıtıoya tahvil etse, 
ptyua me.seıestntn b11}11t bir da"fUl tendi -

1 STER 1 NAN, 1 ST E R INANMAI 
Bir gazetede fU fıkrayı okuduk: 
cİnhiaar VekAleti birayı yarı yarıya ucuzlattı; btmdar 

mıkaad halk arasında biraya rağbeti arttırmak, buna mu
kabil rakı iptilbının önünü almaktı. 

Acaba bira ucu:rladıktan bugüne kadar elde edilen netl· 

ce nedir? 
Bu suali bira illerinden anlıyan bir dostumuza sormuş 

tuk. Aldığımız. cevab ıu oldu: 
- Evet , btra fiatı ucuzladı. Bu ucuzlula göre halk ara 

.sında memlekette bira ıarliyatının dört misline çıkması l l· 

zım gelir. Fakat bira sarfiyatı gene eski derecesindedir. 
- Bu nasıl olu.r, anlayamadık? 
- Zira İnhisar İdare~inin elinde olan bira fabrikası se, 

nede ancak 4 milyon litre bira istihsal edebiliyordu ve bu 
miktar sarfedHiyordu. Fabrikanın istihsal kabiliyetine göre 
daha fazla bira çık:ırma~a imkAn olmadığı için sarfiyatı art. 
tırmak ta mümkün değil!> 

Arkadaşımıza söylenen doğru ise elde satılacak bira bu
lunmadıktan sonra bira satışım artırmaya çalışmanın hilc
meti olduğuna: 
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Birinclteşrin SON POSTA 

Hariciye Vekili 
dün Partide 
izahat verdi 

Sayfa S 

lngilizler dnn iki Alman 
denizaltısını batırdılar 

Alman propaganda 
nazırının Çörçile 
yaptığı hucum 

Ankara 23 (A.A.> - Parti grupu umumi 
heyeti bugün «23/ 10/ 939• Bllyilk Mlllet Meo
lisl umumi heyeti lçtimaından sonra es.at 
15,30 da reis veklli Hasan Sa.kanın başkanlı.. 
~ında toplandı: 

• Harb durdu, siyasi 
faaliyet başladı 

Ya7.an· Sellrn Ra(lp Em~ Ruznamede yalnız Moskova seyahatinden 
1 avdet etmiş olan Hariciye Vek.i11mizln grup 

f • • umumt heyetine wreceği izahat mevzuu var. Q arb cephesindeki askeri harekAtı şlm. 
Alnıan denizaltılarının da bir İngiliz ve bir İsveç gemisini 

torpilledikleri, bir lngiliz gemisinin de mayine 
çarparak bathğı anlaşıldı 

tngiliz gazeteleri Göbbelsin dı. dilik hararetıendirmeye lüzum gör. 
• • Celsenin açılmasını müteaklb Hariciye Ve- mlyen Almanya, buna mukabil İngiliz 6&hll-

nutku ile alay edtyOr.ar kili Şükrü Saracoğlu söz alarak yirmi gün - lerlle İngiliz deniz kuvvetlerine kartı 
den fazla devam eden Moskova müzakera - hava hücumlarını sıkla.ştırdıkça sıtl8,ftırı

yor. Bllııas.,a, İngiliz sahlllerinde hedef ola-
Berne 23 CA.A.) - Dün Alman radyosunda tına ald izahata başladı. k aı - ft~ft,_ 

Moskovada temıuı edilen meseleler haldan. ra ınan noktalar muhlm muv_... mer. ' - .;._ l d lm k ,. Oöbbels hatta bir Nazi şefi için bile mutad ke""'rldlr sı il halkl k'' bul an e 4'Qndra 23 (Husust> - uıtlhbarat nezareti Blrl şlmal, dlter! Atlaa denizin e o a u.- da ten•• edilen fikirlerdeki vuzuh ve saraha\ """' · v a mes un un Y r-t.r · olmıyan şiddet.il bir lisanla İngiliz bahrıye "-' ı ı .... hlrl .,.,.. ·· ,,...,,... M arından blldirildlğlne göre İngiliz tayya - zere Alınan denizaltılarına karşı ınglliz tay. ve iki devlet arasın<\akl d03tluğun samimi _ ere aç .... şe ere ~avuz yap~or. o-
~ 1 ,._, d h 11 nazırı Churchill'e )ıücum etmiştir. :.~- ,,_ 

11 
kl bey"nat umumi dern harbde sllll.hsız insan öldürmenin amell r , biri şimal denizinde, diğeri de Atlıuı 

1 
yareler! tarafından u.ı taarruz a a yap - yetini g'-'"'""ren -...r,ş ı ı ~ , 

Okyanusunda olmak üzere, iki Alman tah _ mıştır. Oöbbels, bir Amerikalının şehadetine isti- heyetin memnuniyetini muclb olmuştur. bir kıymeti yoktur. Olsa olsa, bu nevi hare-
~bahrıne karşı hücumlar yapmı.şlardır. 1 Her iki taarruz da muvaffakiyetle netlce- naden Athenla vapurunun bir Alman deniz- İki sa.&tten fazla devam eden bu izahatı ketler mukabele bllnı1.silleri davet eder. BL-

Buna mukabil 1375 tonluk «Sea Venture• lenm~tlr. Taarruzlardan sonra denizaltıların altısı tarafından ba.tırılmadığını i.sbata ça - mUteaklb bir iki hatlb söz aldı. Bazı sualler taraf memleketler efkarı umumlyeslnin ga. 
iıı.gUız gemisi de bir Alman tahtelbahir1 ta- daldığı yerde araştırma yapan pilotlar artık ı lupn.aktadır. lrad ettiler ve izahatta bulundular. leyanını muclb olur. Kaldı ki, harbin netl-
~ftn<lan batırılmıştır. Mürettebat kurtarıl - üf d l En ziyade hayret edilecek cihet, kat'iyen Hariciye Veklllmiz bu sual ~ izahata ıcab cesl üzerln<le de hiçbir tesir ya:>amaı. Al-
tnlştır. denizaltı gemilerinin tzıne te3ad e emem 1- müsbet delillere malik olduğu!lu iddia eden eden cevabları verdikten sonra saat 18,30 da manlar, 1.§te bundan dolayı İngllterede dal. 

b 
A.Yrıca cWhlte Mental:t İngiliz gemisi de le"dlr. Alman nazırı muarızına küfürler savurma - ildi nıa askeri netice verebilecek noktalara sal-

lr Bı·r Alman tayyaresi dn.n.rnl-1ü sıdır. celseye nihayet ver · dırıyorlar. Muhtelif membalardan ıeıen ha-
ı..._ nıaylne çarparak batmıştır. Mürettebatın ~ ... 
-;:: lc1&1nı yaralı olarak Jı:urtarılm~tır. 14 kl§i ~ i Oöbbels, Athenla Lşinln kap:ınm14 olmak - berlere göre inanmak caiz ıse. bu nevi hü. 
~Y'lPtır. Londra 23 <A.A.> - ı.ıu Alman tayyares • tan çok uzak olduğunu ve ancak şimdi baş. o t• 4 t k S ı·şıerı· cumlar artırJlacaktır. Almanya, görülü.Yor ki 

.\lınan tahtelbahirlerl, 1200 tonluk •Al - bugün öğleden aonm İskoçyanın. cenubu ladığını söyledikten sonra ıChurchlll'i ya - iŞ ICGr ı; l a a tahtelbahlrlerle beraber ayni zamanda hava 
btnı · şarki sahlll üzerinde gözt\tmüştür. Inglllz aT- tasından yakaladım artık bırakmam• diyor kuvvetlerinden de azami istifade ederek in. 
ı._ a. adındaki Isreç gemisini de batırmlf- h kk d k• -.ı"<f.ır. C1 tayyareleri derhal, bu Alman tayyareleri- Ve fU ;')U8llerl soruyor: a 1 n a 1 giliz donanmasını sarsacak bazı net.loelere 
~nd: ra. 23 (A.A.) _ Hava nezueti bildi - nt İca.rşılamış ve dllşman tayyarelerlnden bl· ı - Athenla'yi üç İngiliz torplt<>dunun ba- varmak emelindedir. Bu tasavvuru tahakkuk 
··ıur rlnl düşürmüştür. tırdığını amirallik bilirken n~ıl olur da slz • t ı · tn" m e ettirmek mümkün olur veya olmaz? Bu, ayrı 

----------------------- Alınan tol'tPllinden bahsedersiniz? yenı a ıma Ct. bir me3eledlr. Fakat ortada mevcud olan ha-

F M 
'

• • A k kt M 2 - Royal Oak zırblı.sı torpUl yedikten kikat budur. ransa ec ısı n ara pa 1 ve ısır bir~ç dakika sonra battığı halde Athe - t~n!~~~el~~~;ıs~nzlm~~ot!~:t~ldta~~ * • • ..., ld tb t nia nın torplllendikten ancak 14 saat sonra mevzuatını birleştirmek mak.sadilt İktısad Türk - SOvyet müzakerelerlnln yarıda lı:al 
1 çtı m aa ç ag 1r1 1 m a ua 1 batmwnn~. nnsıl izah edersiniz? 

1 
t Vekllllğlnoe teklif edilen kararın mer'iyeti mıı.sını mllteakıb kuvvetli bir diploma tık fa. 

S - Şuphell şahldlerlnlzl nere.erden e - 1 k i ret! tatbikine aliyetin başladığı muhakkaktır. Bir taraftan d ik ttl ı ? hakkındak ara.rnamen n su 
· Paris 23 (Hususi) - Başvekil Dalad- Kahire 23 (A.A.) - Mısır matbuatı, ar e ün z. oı:ı. .. dair müzeyyel talimatname bugünden ıtı - parti arkadaşlarmı, ordu ve donanma şefle. 

"i"' • · · · "ki · Ü t 0 A k kt i d k. 4 - ç Inglliz torpidosunun r uan ne 1 k 
h
"• parlamentonun 'feşrmısanının ı ncı ç ara ı n ara pa mm mz.asın a 1 i 

1 
Ükutl ı~tıri . 

1 
baren mer'iyet mevkllne glrmlş bu unma - rint nez.dine çağıran Hltler, diğer taraftan, 

~!tasında fcvkalfıdc toplantıya davet e- ehemmiyeti tebarüz ettiren başmakaleler ç n s Tn n geç..,, bl yorsunkuz ld - z halde tadır. hiç şüphesiz, dost bulunduğu bliyük devlet.. 
dıleceğini bildirmiştir neşrC'tmekte ve Türkiyenin kahramanca 

1
5
1
- imdnlınmış r zevze? 0 ugıınu Bu talimatname esaslarına göre ılhracatçı ferle müstakbel hareketler hakkında müşa-

. .. h k . k d M d d ;ı;.,, n ç n ş ;')usuyorsunuz bil lh ~u toplantıda, 1940 senesine aid but .. ~re. etı arşısın a 18ırın uy uı; .... se- Athenla'yı hl bir Alman denizaltısının veya ithalAtçı ta1ebnameslnde, muka - verelerde bulunmaktadır. Bundan maksa.d, 
~enin müzakeresi yapılacaktır. vın~l ve hayranlığı mevzuu bahseylem~k batırmadığı bJihl olduğunu beyan eden racatçı veya ithnlatçının Takas Limited şl~- bir taraftan sulh ihtimallerini kollamak, dL-

'Pnris 23 (AA) - Parlamentonun iç- ted,r. . OObbels şunları urı.ve ediyor· keti tarnfındnn blldlrlleceğlni beyan ve tesc 1 ğer tnraftan hasmın ha.c;sas noktalarını araş. 
tiınaa da t ~iİmesi münasebetile mil- .. Hnlil Tabet, Mukaddarn gazetesınde Bütün dünya Athcnia'yı kimin batırdı~ını ettlrebileceıtı gibi bu~lnrı bildirmiş olsa bUe tırıp ·bulmak ve darbeleri, bilhassa bu nok.-
:U •. ve . . 1 . • D 1 d şoyle yazıyor: , 1U f t 1 1 Merkez Bankasına muracaatla mukabil thra- talara havale etmektir. Mütevall surette mü-
\' ı;tudafaa ıhtıyaç arı ıçın a a yeye Dün Ankarada tarihin bellibaşlı bir bllmek istiyor ve Churchlll i ra a yo una ı catçı veya lthaJ{ı'"ının Takas Limited şir- .. avere - muz·· kaere ı'ıe geçen son günlerin 
erııen geniş salfıhlyetlerin 30 Teşrinisa- ' .. .. . glrmeğe davet ediyor. ı "" " .... 

!li1e rrıüddeti münkazi olacağı hatırlatıl- faslı y~zıldı. Ankara paktı, buyuk. bır Cburehill'i lbütün dünya müvacehcs1nde k'eti tnrafından tadlleı: blldlrllece~lnl de be. hadi.satı gösteriyor ki mtıer Fransa Uc in. 
lllat-tadır. Hükumetin harb zamanında e?e~n:.ıyet taşıyacak ve gerek h?rbın ne Athenia'yı torplllettlrmiş olmakla itham edl- yan edebileceklerdir. IthalA.tçı veya Hıra : glltere arasında elfı.n bir fark gözetmek ta. 
barış zamanından daha ziyade lazım o- tıcesl uzerin.de, gerek baz~ mılletlerln yorum. Bu ithamname bütün ıısarııafda dün- catçının bu şekildeki beyanı gayri kablll rtl raftarıdır. Garb cephesinde esıulı bir hare. 
lan bu I4h" r tecdidini isti ·eceğine harr1<etlerlnı tayin etmelerı hususunda a a rad 0 ile yılacaktır • cu olacaktır.• kete glrişmek istememesinin sebebi bu oldu· 
vtlp!ı . sa a ıy; ınb k 

1 
ktad :') büyük kıymeti haiz bir amil olacaktır. Y Y Y ya · . İthalfı.tçı veya ihracatçıların tayini Takas ğu gibi Fran.sanın bu harbdeki vaziyet.inin 

· esız nazan e a 1 ma ır. İnönü ve Cümhurlyet hükfuneti, yapı - Londra 23 (~.A.) - Hava,.,. Limited şirketine bırn.kılmış olan ve blrbl - şlmdlllk ttııl bir mertebede bulunduğu tana. 
cılı.k siyasetinde rehberleri olan dehayı Oöbbelsln dun nk§amld nutku bu sabahki rinden ayrı olarak tesc!l edllmlş bufunan lt.. atinde olmasındandır. 

Bulgar kabinesi bir kere daha gfuıterdiler. gazetelerin ekseriyetine alay mevz~u olm~- halflt ve ihracat talebnamelerlnln tasfiye -
Sorya 

23 
(Hususn _ Köselvanof kabinesi- Di~er taraftan Balay gazetesi diyor tadır. Gazeteler, mütcaddld defa gozden ~uş. kırlnl kolayla.ştınnak üzere Taka.cı Limited * ltln lstlfasım müteaklb, geçen Cuma günün- ki: tü~ü söylenilen propaganda - nazırının boyle şirketinin talebine istinaden blrblrlerlle kar-

11 Türkiyenin hareketini bir şeref, dü - blrtlenblre tekrar sahneye donmcslne hayret ~Mtırılmnsı ca~ ola(hk~r. Bıı şekilde 
leen beri eski başvekil, nazırlar ve parti şef. rüstliik ve yararlık nümunesi teşkil et • edlyorlar. . _ mezcedllecek talebnamelerde bldayeten 1t -
~lleb ls~işn.relerde buöslunlmaktfa oklabn ılKrald Bo-k tiğini kabul eylemek doP;ru olur Anka- Londra gazetelen, Gobbelsin hokkabaz ku· halfı.tçı tarafından gösterilen ihraç maddesi 

• ugun tekrar K e vano u n t e ere • t · d k yt kl ı olctuı:.u ve dün · th ı d ~en<Ils tml ra paktı Akdenizin şarkında. ngiltere • tusun ıın çı n.n şe an çe c f> - ~ ihracatçı tarafındJın gösterilen l a ma 

Bütün bu mill~hazalnra rağmen vaziyetin 
nt'ınlhaye böyle hareket.siz kalması beklene. 
mez. Hltıer, Fransayı İngUtereden ayırd et-' 
mek istemesine rağmen ya garb cephesine 
taarruz edecek, yahud, birçok kaynakların 

ttr ini yenl kn.blneyt ~kile memur e ş. Mısır muahedesini takviye eden bir blok ya sahMslnde oynanan faciada komiklik ro.. desi nazarı itibara alınmıyacaktır. 
~ t şt r 1ünü yaptığı mütaleasındadır. 

tahmin ettikleri gibi İngiltereye karşı olan 
hava hllcumlarını artırncakUr. Bir üçüncll 
ihtimal, Hltlerln, kendisine dost olan devlet-

d llŞvekU, yeni arkadaşlarını seçmek üzere yarDa .. mtı 1 
• t . d Tü k. . k h Dally Expres (Oöbbels'in son şakası) baş. 

erha1 lstlşarelere başlamıştır. us ur gaze esı e, r ıyenın a • • l k led Athenlanın s t F·ınland·ıya 
Sotyn 23 CA A) - Röyter ajansı bildi - ramanca hareketini hayranlıkla karşıla - lığı altında ya2lch~ı !b r ma a ebe tı ile ov ye • 

rfYor· · · mak hususunda herkesi geride bırakma- ziyaı hakkında Alınan nazırının yana lerle yaptığı müzakereler neticesi askeri ha-1 

lt · lıdır demektedir alay ediyor ve diyor ki: Ü k 1 • dU rekata vereceği veçhedir ki bunun ne olabt. 
tal, B:ı.lkarıları nlft.kadar eden mühim • · Göbbels'den başka ifadesini almı~ kimse m za ere erı n lece~l hakkında şimdiden bir şey söylene-

~lelerln mevzuu bahsoldu~u ŞU sırada Almanyada bulunmıyan esrarlı bir şahid ... Fakat şimdiye mez. Fakat vnzlyetın uzun boylu beklemeye 
litün partilerin kabinede temsU'edllmesini kadar İnglllz distroyerlerinden bahseden tekrar başladı tahammülli yoktur ve bugünlerde muhakkak 

'l'?u eylemiştir. klm&e olmamıştı. Dün akşam Vaşlngtonda bu bir şeylere intizar etmek lA.zımdır. 
'tenı kabinenin liste.si bu ~ece, olmazsa ya. neler oluyormuş'· hususta gayri resmi mütaleala~da bulunulu-

"tn kraıa takdim edilecektir. yor ve Churchlll'in namuslu bir adam olarak Lcndra 23 (Royter) - ~ul sa;.ah Mos- 51ılinı &an, ıt-1.. Cın~ç 
(Baştaralı ı ınoı 11ayfada) ta ldu~u beyan ediliyordu. Şimdi A- kovaya muvasalat eden Fm. an ıya he • .................................... ~:-.,-~:.. ................. . 

Meclisin dUnkU toplantısı 
Ankara 2s CA.A.) - B. M. Meclisi bugtin 
~ttın OUnaltayın başkanlığında yaptıRı 
toı>ıantıda Millet Mecllslnin 1939 yılı Tem -
llıUı - Ağustoo ayları hesabı hakkındaki maz... 
hataya ıttıla peyda eylemiş, Ankara. şehri 
lıktar nı.üdürlüğü, hnva yollan devlet işletme 
Sdaresı, hudud ve sahiller sıhhııt umum mll
~lirlü~ü ile tahlisiye umum müdürlüğünün 
1935 Yılı hesabı •kat'llerine ald mazbataları 
~ kabuı etmlştlr. Meclis gelecek toplantısını 
.... ~rlnlsa.nl Çarşamba günü yapacaktır. .......................................................... 

Stallnln 
llitlere cevabı 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
nıemek arzusundan ileri gelmiştir. 

Gene bu gazetenin verdiği haberle
re göre, sovyeUer Birliği, bütün hu -
bubat, maadln, petrol vesal:e için be
<1eı olarak altın ıstemektedlr. 
Ayrıca Hltıerln Stallne gönderdiği 

lrıektubda sovyeUerden 2000 tayyare 
!at.ediği blldlrllmektedlr. 
Parıs 23 (A.A.) - Bu sabah çıkan 

Pa.rta gazetelerinin bildirdiğine göre 
Staıın, Hltler tarahndan vukubulan 
llskerl yardım teklıtıni :-2ddetm!3tlr. 

Epoque gazetesi bu hususta diyor kl: 
•Hitıer, stallnln cevabını almıştır. 

llerllnln bazı bitaraf mııhfellerlnden 
sızan bir habere göre Stallnln mektu. 
bu Hltlerl derin bir inkls9.ra uğratmış. 
tır.n 
Parıs 23 _ Epoque gnzetesınde, Ke

rUıs, bilhassa, stallnle ımıer o.rasında 
. teatı edilen mektublarla 111eşgul ol -
1lıakta ve şöyle demektedir: 

•Bir evvelki gibi yeni bir hlidise zu. 
hura geldi. Hitler, Stallnden, kendi 
?lıektubuna cevab teşkil eden bir mek
tub aldı. Bitaraf hUkft:netlerln Berlln 
sefnretıerinden ve emin tanınmış kay· 
naklardan sızan haberlere göre, bu 
lllektu'b, Führer için, acı blr hayal in
kisarı olmuştur. Zira, Stallnln, harbe 
Sürüklenmekten kuvvetle imtina ettiği 
8Öylenrnektedlr.• 

Tevkif edilenler arasında eski er
kAnı harbiye reisi General Hammers
foin ve General Strubnagel de bulun

m:~~~ı hayrete d~tiren şey şudur ki, yet:, öğleden sonra Kremlın sarayına 
Athenla'da bulunan birçok Amerikan yol - giderek, müzakerelere başlamıştır. . . Loyd Corcun nutku 
ouları arMında İngiliz dlstroyerlerinl gören tk~ buçuk saat süren müzakerelerın ılk İ • 
ba,,ka. kimse olmamıştır. Bunların hepsi kor kısmında, Stalin de hazır bulunmuş - ve ngiliz gazeteiert 

mrıktadırlar. 
Bu iki general ve tevkif edilen dl· 

ğ"r zabitan, son zamanlarda, krallığın 
yf'niden ilıyası için orduda kuvvetli 
l.>ir propagandaya başlamışlardır. Or
duda başlıyan bu cereyanın hayli e • 
hPmıniyet kesbettiği söylenmektedir. 
J..ondra 23 (A.A.) - Hitlerin, Nazi şef 

müydü?• tu~elsinki'de salahiyettar mahfellerde Londra 23 (A.A.) - Daily Talegrapb, b:lf. 

Polonyada\ k•I Souyet söylendiğine göre, Sovyetlere, arazi ve makale&l.nde, Loyd Corcun nutlmnu tahlile. 
ı jaskert taviz taldblerinden vazgeçmiş - derek diyor ki: 

Ierdir. Alman orduları Belçlkaya ve Roma.ııyaya 

Ve Alman kıtaatı So,·yetler, Oland adalarının tahkim e- Mhib oldukları zaman Loyd Corç, Kayserle 
dilmemesini FinHı.ndiyadan istiyecekler- müzakere etmiş mi idi? 

leri1e diplomatlarını Berlinde bir kon -
f eransa çağırdı~ şu sırada, Lo.ndra gaze

arasında g ,.,rgı·nıı·k dir. Bunun haricinde, Fin körfezinde bir Nazi rejimi baki kaldıkça, ~imdi, bir kon-
- kaç küçük adanın da tahliyesi mevzuu· feraruıa k1m Lştıra.k eder? Ve Hltıere hangi 

borstir. şartlar koşulur? 
teleri, Almanyada dahiU ihtilaflar bu - Londra 23 (A.A.) - cNevs .C?1~oni~le• 
lunduğuna dair :mü1_eaddid haberler neş- gaıe+esinin Budapeşte muhabınnın bıl -
rediyorlar. dirdiğine göre Polonyad:an Roma:nynya 

Sı.:nday Expr~s gazetesi, Fransaya ge- geçer. mülteciler Sovyet kıt.'.aları ile J\l· 
len r:ıporlara S(Ore, Almanyanın her ta- man kıt'aları arasındaki munasebetlenn 
rafında muhtelif siyasi rical zümreleri, gergin olduğunu söylemektedirler. 
muharibleri ve işçileri, Nazilere ka~şı İtimada şayan bir müşahidin söyledi
müs.~erek bir harekete geçmeleri. için bır- ğine göre hudud hattındaki kuvve~leri 
leştrrmeğe çalışmaktadır. Aynı gazete, takvive etmek üzere garbe doğru yuz • 
bu hnreketln genişlemekte olduğunu ve lerce - Sovyet tankı gitmektedir. 
Hitlerln zamanın gitgide kendi aleyhi - Diğer cihetten Sovyetlerin işgali al -
ne -iaha fazla tecelli ettiğine kanaat ge- tında bulunan mıntakalarda Almanlar 
tirdilH cihetle, sulbü akdetmek zarure - gen~ş mikvasta propaganda yapmakta • 
tini eitgide daha fazla ckiydu~u iUve dırlar Da~ıtılan risalelerde gelecek ilk 
~tmektedir. Açık~ görülüyor ki, vaziyet baharda Hitler'in İngiltereyi ve Fransa
kendisini endişeve düşürmek~e~ir. . yı e7dikten sonra Sovyetlere t?arruz e-

Ncws of the World ga7.etesının Berlm- derek müstakil bir Ukranya vticude ge-
de!:.i nski muhabiri •. Nazi şefleri ara~nda. tirecPği kaydedi~me~t~lr .. v. •• •• 

Sovyct Rusya bahsınde çok kuvvetlı nok Avni rnuhabirın bıldirdıgıne gore dort 
tai n;\zar ihtil!fları bulunduğunu Ams - bin kadar arkadaşile birlikte siper kaz· 
terdam'dan yarmaktadır. mal: Uzere Rhin havalisine sevkedilirken 

Bu muhabir. fon Ribbentrop'la G6b • firar etme~e muvaffak olan bir Polonya 
bel:;'in, Sovyet Rusyayı, her ~e pahasına zabiti esirlere günde bir dilimden fazla 
olut"Sa olsun harbe snrnklemek lüzumu- ekmek verilmediğini beyan etmiştir. İçi
na kani bulunduklannı, Mareşal Göring, lecck su nehirlerden, getirilmektedir. Dl 
Fric'ı, Grneral fon Bravçiç gibi daha az ~er bazı mültecller Almanlar tarafından 
mil'rit şeflerin bunlara, muhalefet ettik- Polo~yada Yahudilere karşı alınan ted
lerini ve fon Ribbentrop politikasının birlerin evvelce Almanyada alınan ted
Almanyayı bolsevikleştirece~inl sezdikle birlerden daha şiddetli olduğunu söyle • 
rlni ilave etmektedir. meı-tPdfrler. 

~undav Picturial de diyor ki: ----------
.. Hür Almanya. adını taşıyan radyo, Ankaradaki Polonya elçisi 

S h b 'I · Konferans esnasında, Alma.uyanın abluka. 
Letonyada ovyet ar gemı erı Si meselesi ne olacaktır? 

Rlga 23 - SOvyet .Kirov. kruvazörll Ue iki 
muhrlb Let.onyanın Liepaja llma.nmda de -

Loyd OOrç, Nazilerin hüsnü niyetine d:ılr 
hangi garantileri alacağını izah etmeml.şt.ir. 
Alınacak hiç bir garanti göremiyoruz. mlrleml.ştlr. ····························································································································-

Sabahtan Sabaha 

Garib iddialar 
Timur ile Beyazıda, iki Tiirk biikümdarını birbiri üzerine yüri&en aebeb koyL. 

cehaletle karı.şık kof ıuaınettl. Arkalarında teşekkül halinde kun•tli blr deTle& 
temeli olmadığı halde akından akına giden orduları ile çarpıştılaı-. Bu şekldeıd 
mücadelelerin neticesi bütün Hk ve orta çat muharebeleri gibi bir tar.Lfın harita. 
dan silinmesidir. Ttmuru bir bÜkümd:ıra y~ıyacak arıo lisanı lle tahkir eden 
Beyazıd, pervasızca ateşe atılırken zaferinden o kadar emindi ki ark.as111da bir ih
tiyat kuvveti bırakmanlJ'ltı. Osmanlı impalratorluğunu ilk atızd.a baltalıyao bı 
cehalet o.dutu gibi ona son inkıraz darbesini indiren de düşmanları def ll, gene 
ayni cehaletti. 

Dünün havadlsterine (Ö1: gezdirirken bir Alınan gazetesinin fıkrası bana bu ta. 
ribi hadiseyi hatırlattı. Alman gazete.i İngilterenin paylaşılmasından ba.hsedi· 
yor. Bunu yazan gazeteci herhalde mekteb görmüş, rnürekkeb yala.mıt bir 1irmlnci 
asır alamı olacak. Tarih, eolt"afya, ıbesab gibi iptidai bilgileri olması razım. Bu ka
darcık bilgisi olmak bile İngiltereyi payla.şrnanın ne demek oldutunn anlamaya 
kafidir. Bu haberi bir propııcanda cilvesi olarak kabul etmek te pçtfır. Çünkü 
propagandanın en kavveUI tualı mantık olmalıdır. Zihinde küçük bir tereddüd 
uyandıracak propaganda aksi neticeyi nrir. Cehlin kalınlığını ölçmek imkanı :rok 

hiçl-,ir taraftan teyid edilmiyen bir ha -
ber verivor. Bu habere göre, Alman ha
va kuvvetlerine mensub 21 sllbay, biri 
Ma11tleb·-rr'da, öteki Kaiser~lautern'de 
cıkan iki isyan neticesinde idam edilmt§ 
lerdlr. 

Ankara ı:ı (A.A.) - General Veygandın 1 
Ankarayı slyarett münasebetlle Fransız bil -
yük elçlsl tarafından verilen nkşam ziyafe -
tinde Polonya.nın Ankara büyüle eıolai so -
ltolnlckl de daveuı bulunmUftıır. 

İkinci bir haber de ;\lmanlann ild milyon lns:ın feda ederek J\lajinoyu yarm:ı• 
lstemelt1ridlr. Anlaşılıyor ki Almanya 1914 deki° kanaatlerini henüz terketmlş de
fli. Verdun'un toprak ııiperlertnl sökemiyen Hlndenburg erkimharblyec;i henus 
dfupnan ayafı rirmemlf Alman topraklarını kurtıWrmak için sulh yapınıştı. l\lajino 
rfbl çelik ve beton daflannı delmeye kalkan Bitler erkanıharbiyesi eter İugılte.. 
reyi paylqmaktan bahseden Alman ıazeteısl ıibi düşünüyorsa tarih ikinci bir ne. 
yazıd vak.'ası kaydedebillr! 
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1 1 ~;u~is~i;;d'en 

Vali dün Cumhuriyet bayramı Deniz 
misaller 

AŞK MEKTUBU - Desene sizin ev garb cephesine l)eıı-

Anka.raya. programı hazırlandı müesseselerine 
g itti Cümh · t· 16 1d·· ·· ·· - - kredi 

cBir Zigfrlt, bir M.ajino olan kalbini- zemiş. 
zi fethetmenin kolay olmadığını biliyo- * AJANSLAR unye ın ncı Y1 onumu mu . rum. Bunun için şimdilik sükfuıetle bek-

Va~~ ve Beled.iye Reisi Dr. Lfıtfi Kır- nase~etne 1.stanbulda yapılacak ~eras._ı= Haber .ve;ilc;li~ine gö~e, İngiltere~~~ Jiyorum. Kim bilir günün birinde •.. :. 
.dar cfJn akşamkı ekspresle Ankaraya ha- me aıd pr~am. hazırlanmış ve dun ala memleketımız ıçın açmaga karar verdıgı 
reket etmiştir. kadarlara bıldlnlmlftir .. _ . 60 milyon İngiliz liralık kredinin bir kıs-

Lütfi Kırdar Ankarada birkaç gün ka- .Bu programa .go~e, bütün. daıreler, cc- mı, memleketimizin ihracatını doğrudan 
dar kalarak Vilayet ve Belediyeyi ala- mıyC'tler, hu~usı b~nalar, tıcaret~aneler, doğruya kendi vapurlarımızla yapmak 
kadar eden muhtelif işler hakkında Ve- kara ve denız nalnl v~sıtaları, ıstasycn ve d~P,er noksan olan deniz müesseseleri -
kalctlerle temasta bulunacaktır. Vali ve iskeleler Cumartesi gü.nu saat 12 den Pa- nir. noksanlarını tamamlamak üzere De
Bcledjye Reisi Cuma veya Cumartesi gü- zartesi günU sonuna kadar gündüz bay- nizyollarına tahsis olunacaktır. 
nü şclırimize dönecektir rak!arla, gece fener ve ışıklarla donatı - D . İ . . . 

_ · . . lacaktır. enızyollan daresı, tahsisı mutasav-
Bir mu?det evvel An~~raya gıtmiş ?- &-'hrin bellibaşlı caddeleri. Beyazıd ve: v~r ol~ 10 milyon İngiliz lirasının mü-

~a!1 ~eledıye muhaseb:cı~ı Mu~tar ~ır Üniversite meydanları, Fatih Belediye hım bır kısmını Hasköydeki tersaneye 
ıki mme kadar şehnmıze donccektır. pa k S lt hmed T k . d 1 sar!edecek, burasının mükemmel bir ter-D hT v k"l t• bel d' 1 r ı, u ana , a sım mey an arı, 

* HAYAT SAHASI 
- u6zün hep ko~nun bahçesinde. 
- Ne yapayım, oraya bakmasam ya-

şıyamam. 

Desene senin için hayat sahası! ... 
RADYO HARBİ 

a '·aıyeb e a etvı 11 e. ı'!et msd~kmurt a:ı - Galata köprüsü, Galata ve Eminönü mey san.e haline ifrağı için icab eden bütün 
na a1 arem ce e ennı a ı e mış - danl

3
r 

8 
• k 1 1 . d . 1 · tes1satı yapacaktır - Radyo harbi çok müthiş oluyor? 

ı· B ıı b ·· ı d A k d ı v pur ıs e e erı, emırvo u gar · . 
ır u ~etve er ugun er e n ara an ve istasyonları, kaza ve belediye şu bele- B.undan başka şimdiki _halde !,htiyacı Dedılcr ... Kulak verdim. Her evde]1 
gelecektır. ri öniindeki mevdanlar cümhurivet dev- ~rr..ı~en .. karşılaı:~ııyaı:ı İstınye a~oly~le - radyo Sf'~i geliyordu. Sesler birbirine ka

rinde yapılan inkılAb ve ilerleyişi göste- ~ı km~mkun ~l-dugu. nısbe~te genışletıle - rışıyordu. Bazan biri üste çıkıvor, bazan 
Müteferrik: 

Dünkü ekspresle Japonyanın 

Varşova sefiri şehrimize geldi 
Dün saoohkl Jconvanslyone? ve semplon 

ekspre,oı trenleri liç s:ıate yabn bir teah -
hürle Sirkeciye gelmişlerdir. 

rir afis ve dövizlerle silslPnecektir ce.' uraya U<1 yenı makıneJer, havuzla- d b. b k .. 
29 B. · ·t · p ·· ·· V ·1. v· ma aletleri amelenin barınması irin mo- a ır aş ası uste çıkıp onu altediyordu: 

1nncı eşrın azar ırunu a ı. ı- . ' " H k · 
Hivı>t makamında saat 9,30 dan ıo,15 e dc:n bır yatakhane ve banyo dairesi ve- - a kınız var, dedım! 
kadar mülki ve asken erkanın saat ıo 30 saıre yapılacaktır. * 
dan l 0,45 e kadar toolu olarak konsol~s- . A~~ca Denizyolları İdaresi bu para GAR İ 
lar31 tebriklerini kabul edecektir. ıle .a~~er daha bun~ benzer birçok proje- B CEPHES 

r Dr1·amı 6 ıncı sa'tlfada) lermı tahakkuk ettırmek imkan ve fırsa. Ne var ne yok? 
------ ---- tın! bulacaktır. N ısu h' - e o n ıç. 

Galib Efn. ~ni hakk•nrla Çanakkale boy d b" a · - Ev halkı ne yapıyorıar1 
Scmplon ekspre.sile, Polonya hiikiimetlnln g., zın a ır eııız 

Fransada kurulduğu rı:amandanberl Partste yeni bir ihb~r yapı'dı kazası oldu - Oturuyorlar. 
bulunan Japonyanın Vnrşova elçlsl M. Sako Diln em.niyet miidürlilğüne müddeiumumi- Dün saat 16,30 da Çanakkale boğazı med- - Yeni bir şey? 
şehrimize gelmiştir. Japonyanın Varşovn el- ilkten havaleli bir istida ile GaHb Efganl halinde blr deniz kazası olmuş. Bo~azdnn - Yok. 

Mekteb bahçesinde kavga eden çocuk• 
lar muallimin yanına çıktılar: 

- Ahmed bana vurdu. 
- ValJahi ben vurmadun. 
- Baksanıza yüzüm şişti. 
- Kendi kendine vurduğunu ben gö-

zümle gördüm. 
Muallim hiddetlendi: 
- Susun bakayım. Muharib devletle

rin ajanslan gibi konuşmayın dn doğru
yu söyleyin! 

* l\IÜNEKKİDE İŞ 
Bir tivatro münekkidi, elinde bir \'&-

lizle yürüyordu. Bir arkadaşı gördü: 
- Tebrik ederim sana iş çıktı. 

- Bana iş mi çıktı? 
- Garb cephesinde tiyatrolar kurul• 

n.uş .. sen de gider tenkid yaparsın! 

* SÜRPRİZ 
- Baba sana bir sürpriz hnzırlndıın. 
- Sürpriz mi hazırladın? 
- Evet. kehribar ağızlığını kırdım. 

r:J üın.et :/JuLtwt 
çisi Slrkecl istagyonunda dün sabah Anka- hakkında yeni blr dolandırıcılık ihbarı ya _ çıkmakta olan IJzeya adlı bir İtalyan ba _ 
radan .şehrimlze gelen Japonyanı:ı Ankara pılIJllltır. İhbarı yapan Tarlabaşındn Toprak lıkçı gemisi bu sırada geçmekte olan Amas
büyt)lt elçisi M. Taketonl ve Japon konsolos.. sokağında 11 numaralı evde oturan halı res.. yn mo•örüne .'J'ddetıe çarpmış, motörü baş ta-
ba.ne.si erkA.nı tarafından karşılanmıştır. samı İbrnhlm Nacidir. ra!ından parçalamıştır. 
Jnponynnın Var.şova büyü.k elçi& kendlslle İddiaya göre, Gallb Efganl 9:11 senesinde In.'!anca hiç blr zarar olmadıi;ından, ba -

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
görü.şen gazetecllere, i.stanbula hususi su - şehrlml7.de bulunduğu sıralarda bu ressama 1 lıkçı. ~~mi.si yoluna devam etmicstlr. Amasya 
rette gekllğlnl, burada birkaç gün kaldık - müracaat ederek bazı camller"f>kl kıymetll motöru de sahile yanaşarak bat."naktan kur-
tan sonra Peşt~. Varşova ve Berllne gtdece- halıların reslmlerlnl yapmasını ıs•emtştlr. tulmuştur. 
ğlnl ve oradan Parise geçeceğini, Japon hll- Bu işin emek ve masrafları trl'l her iki ta- --------
kftmetlnln Polonyanın vaziyetj baklanda he- rııf 1300 Urav'l mutabık kalmışlar ve bu su- Fırınlarda yeni tip unla 
nllz bir karar Termedl~lnl, ltendJs!nln Pn - retle re.~-mm İbrahim Nacı g1n'ercc cal•$!1- ekm" k çık:ı.,l·•·or 
rf.stıekl Polonya hftkftmeti neullnde Japon - rnk ve bir hayU de masrfa ederelc eserlerJnl Frınlarda dünden mbaren belediyenin 
11\J'l temsil etmekte olduğunu söylemiştir. tkmal etml,t!r Resimlerin t.amnmlandı~ını 

1 
tesblt etttğl yeni çeşni unla ekmek çıkarıl _ 

Sovyet harb gemileri r:ö .. ~n Galib Efganl bir kolavını bulup res _ rna~a başlanmıştır. 
samın elinden bu e---erlerl almış ve ertesi gü- Belediye sıhhat müfettişleri bugfınc"Pn .tl-

En soğuk ve en sıcak şehir 
Kanadadaki De

montcn şehri en 
fazla hararet far -
kı olan şehirdir. 

K~ ve yaz hara -
reti arasında yüz 

derece farkettiği pek çok defa görülmüş-limanımızdan aynldılar nfı ortadan kavbolmustur. 1 baren fınn!ardn kontrollnr ynpncnklnrdır. 
Birkaç gün evvel Hariciye Vekmmızı ge_ Aradan geçen uzun yıllar l"'nr?ı> İbrahim ········va···k·t······ f .k. . 23 ...... tür. 

tJren dost Sovyet Rusyanın iki lıarb geml.91 Nacl o zamnnkl adile (Abbas 0•111\m) hak - 1 re 1 effilZ * 
dUn sat 16,20 de • limanımızdan ayrılarak "'lnda devamlı bir nra.<rtırma ·ıe soruşturma yaş 1 n da 
Rusyaya hareket etm~erdir. yapmış !Mı de, bu ndnmın nereye glttl~lni (k• ..; I b I k 

hl .. türlll ö~renememt~fü. Evvelki günkü nüshası 1~ Vakit arkadaşı- 1 ag;z 1 a 1 
Nlhavet son hAdl.~ler bu C'c:~a .. engl.z ınUş.. mız 23 yaşına basm:ş .. ır. KendL<ılnl tebrik 1ki ağielı balık 

teri ne ressamı knrs:lastmnıştır. eder, uzun ve muvaffaklyetll yıllar idrak 

Devrilen tuzluk tablosu 
Eski bir itikada 

göre, tuzluk dev -
rilmesi uğursuzluk 
addedilirdi. Le -
tandr dö Vinci'nin 
meşhur bir tablo
sunda bu itikad 
canlandırılmıştır. Tabloda masanın ba .. 

şında oturan Yahudanın tuzluğu dev~ 

diği görülür. 

* Cam gözlü yılan 
D ın Pmnlyet müdürlüğünde V!l'OJlan mil - etmesini .snm1mlyeUe dileriz. ancak bır defa gö- ~*~*;;1?-

Eroin kaçakcılan tevkif edilr'il'"r vnc('ı-.etıe Onllb Efganı bermutn;I c:ucunu in- •••·••••••••••••••••··· •••••··•· • •·••·•··•·•••••••••••••• rülmüştı.ir. A.me - (, ........ ~. Londra bayva -
\•:\r etmls ve rescmmı t.anımnz rrörünmii~tnr. Teşekkür rıkada Plymut 1i - nat bahçesinde bu 

Bir iki gün evvel emniyet mudür!Uğıi k.n -
IÇ'akçıhk bürosu memurları tarafından mü -
h1m bir eroin satış deposunun meydana çı -
karıldığını yazmıştık. 

Mnamaflh polis tahkikatlcı bn lddlavı ~ da b ı l ı d SevglH validemizin irtlhaU üzerine; gerek manı agzın a- unan yı an ar an 
tnc:lk ve tesblt edecek dellll"r elde et.mLş d.. -tedfin merasiminde bizzat bulunmak, gc:ek lık tutan balıkçıların ağına uşmuş, ve biri çok şayanı dikkattir. 
lmlunmaktadır. 

Bu yılanın 

--------- telgraf çekmek, mek:ub yollamak suretile ha eınat müzesine kaldırılmıştır. tek gözü camdandır. 
~kbmnda aınk.n gooter~ ~Mn k~erlBI- ~yv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mlzl paylaşan, bizi taltlf ve taselll buyuran ' 

Hayı"Slzada önleri'lde 
f:.i ... cesed buhndn 

Piç All adında bir .salnkalının idaresinde, 
faaliyetlerine devam eden bu zehir kaçak -
çılıtı şebekesi. dlin teslim edildikleri asliye 
5 inci ceza mahkemesinde yapılan sorgula - ~~nl bHalyırı;ızadta önlerinde genç bir erkek 

1 lr ce..,.,"' u unmuş ur. 
rmı müteaklb tevkif edilmiş erd . Suçlular Henüz hüviyeti tesbtt edllemıyen öllinün 
arasında Ofil!zar adında blr de kadın vardır. k ,_ __ blr 1 • 1 k b bir azaya mı, yoAA>ö c naye.e m nr an 

Emniyet müdürlüğü ayni ~beke ile aın - glttl~l o.nla.şılamaınıştır. 
kadar bazı kaçalcçılo.n da dun yaptığı sıkı Adli tahkikatın tenevvürü için meçhul cc. 
bir ~ud ve takib sonunda yakalamağa sed morga gönderllmiştir. 
muvaffak olmuştur. Bunlardan Hikmet Be-

yazıdda Çndırcılarda eroin .satarken suçüstü 
yakaln.nml§tır. 

Yakalanan diğer kaçakçılar da Şefik, Ad
nan, Bahri adındaki sabıkalılardır. 

Onlnr da bugün Mliye 5 inci ceza müddel
umumlllğlne teslim ecltleceklerdlr. 

Müddiumumiliğe davet 
Müddelumumlllkten: İstnnbula ..:eldiğl nn

la.oılan Kırklareli .sulh hA.klml Hllmı Ka -
mallıı acele memurlyetiml.7.e mrıracaııtl. 

Hasan ecz~ dPposu vang:ını hadisesi 
aS?'ırcezAyA intikal etti 

Bir mllctOOt evvel Eminönünde Hasln ecza 
deposu binruıında zuhur ~n bir yangın, de-
ponun kft.milen yanın~ netlc,.lenm1,.ttt.lr. 

Bu mesele etrafında. sorgu hakimllğlnce 
.. traflı bir şek!lde yapılan tnhlcikııt sona er
>nişUr. 

sorgu Mkfmllğl evmkl 2 ne! Ağırcezayn 

vermt.,tır. Su~htlsnn mdh&Umelerine, yal. 
kında ba.ıslanacaktır. 

ıGONAHKAR KIZLAR• Fılmini kim katırlnmaz i' 
ıGÜNAHK.AH KIZLAR• Filmini yaratan 

CORINNE LUCHAIRE ve ANNIE DUCAUX'yı 
kim unutabilir? ..• 

Bu iki bOyOk Yı~dız size bu senenin en GÜZEL ve EN NEFİS 
Fransız rtlml olRn . 

ÇIK z OK 
Şaheserler Şaheserini, ônnmozdekl Çarşamba Akşsmı 

MEL EK • d takdim 
sınemasın a edeceklerdir. 

Çarşamba gecesi ve rnOteakib goceler için numınalı biletler 
satılmaktadır. Tel: 40868 

~-· 27 T. Evvel Cuma günü matinelerden itibaren 

Tepebaşı A S R f Sinemada 

• 
1. Z .E 

TUrkce sözlü, Şarkıh ve rakısh FevkalAde filmi 
Bestekar kanuni Artakinin idaresinde 40 kişilik Sahibinin Sesi saz 

hey'eti ve Rakkase SEM RA MUHAMMED bu fevkal4de 
filmini görenleri teshir edecektir. 

ehibba ve eviddnmıza candan teşekkürleri -
mızı .sunarız. 

l'llerhumenln oğulları 
Konya müddeiunrurnisi Hnyılar Aktan 
İstanbul beltdiye mürakibl T..eb:b Aktan 

KAZ R 
Sineması 

YARIN Matınelerden itibnren 
Esrare gız Çı t mııtuılieleriııin 

ıc yuzu 

ŞANDU 
ç:n M< hallesinde 

Baş Rollerde : 
BJ-:LLA LUGOS1 

('farzRJı Kahramanı) HJ-:R 1AN BRIX 
lı. i saat rnlltemadıyen heleoun, 
dehşet, korku ve KuhramaıılıK 

içinde geçen müthiş bir film 

' . 
nın 

, 
1939 Şaheseri 

il y ıs 
Fransızca sözlü filminin ilk 

iraesi .şerefine 

Yann akşam 

Sinemasında 
AŞK ve ŞARKI GALASI 

GENÇLiK ve MUSiKi GALASI 

SOMER 

Biletlerin evvelden aldırılması rıca olunur. Tel: 42851 , 
Yann matinelerden AZAK ve FERAH Yarın matinelerden 

itibaren itibaren 

K E Ş İ F A L A Y 1 ( T~rkçe) 
Şanı göklere sığmayacıtk, şerefi dOnyayı dar . btı!ttcı:ık senen~n en mOhim 

fılmi 50 senedenberi slnemncılık alemınde eşi gOrOlmıyen 
şaheserler şaheseri • 

Ayrıca şayanı dikkat CESSUR POLiSLER 
l>JyOk Gangster fılmi: 

Amerikaııın öınıo Kaynağı Gımgsterlerile en modern kuvvetlerin 
ve makineleşen pollslorin savaşı 

--------------"""""'."'~~--, ~----------------------'!• FERAH'da. ..__ _ ____. AZA K'da. 

Erlere meydan olan .•• Şampiyonlara gönnl veren ••• ~rş'eye, ha!~kete can atan •.. Bütün İstanbul 
Bu Perıembe günü matinelerden ıtibaren -L A L E Sinemasındaki 

Dünyanın en heyecanlı POLO MAÇINA davetlidir. Amerikayı bir neş'e kasırgası gibi yerinden oynatan 

Meşhur ''Lastik ağız]ı ,, komik J O E B R O W N 

Türk~e POLO ŞAMPİYONU filminde 
Bütün lstanbulluları birer Kahkaha Şampiyonu yapacağından kat'iyen eminiz. 
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ve 
- lngiliz - Fransız itti/ akı. 
neden bügük, küçük 

Türk 

birçok dev!etleri memnun etti? 
················································ YAZAN . . .............................................. . 
j Emekli General H. Emir Erkilet ~ 
~ "Son Posta,, nın askeri muharriri ~ ··-····················································· ................... ._ ............................................... .: 

Yazan: Reşad Ekrem 

Hamamda verilen karar 
İ.stanbulda Türtrer tarafından ilk yapılan rer akçeyi peşin istedi. Bu, bir emniyetsızlllr 

hrunam Fatih Mehmedln yaptırttığı Irgad alii.meti idi, faknt Midilli ve Yandmı Ali için 
hamamı idi ki saray hadem~lertnin yıkan - ~u haller tabii görülürdü. Delikanlı çıkarıp 
m.ası için yaptJrttlmlftı. Sonra bir Blznns ha- uç akçe verdi: 
mamından bozma olarak Yebler hamamı ya- - Çocuk sabun kese de sürünet:eK. 
pılmıştı. Fatih devrinde yaptırılan diğer ha- Dedi. İki serseriye ndi birer futa verildi. 
mamlar, Vefa hamamı, Eyüb hamamı, Çukur Nalın verilmedi. İçeriye girer girmez, Ynn
hamam JdJ. dını Alinin ilk işi şöyle blr göz gezdirmek oı.. 
İstanbul hamamlarını işleten hamamcı e.!- du. Göbek taşınıı bir adam sırtüstü yntmıf, 

narı, z.engin, doğru ve namuslu kimseler idi. uyuyordu. Bir kurnada dn, iri yan bir a.dnm 
Bü;yilt: esnaf alay.kırı olduğu zaman, hamam- Yıkanmakta Jdi. Yandım Ali Arnavud Binanı 
cılar, pürsllfili küheyHin atlara biner, tellak- derhal tanıdı. Uyuynn adrun, kendisi iç.in 
lar, hamam uşnkları ve natırlardan teşekkül yabancı idi. Yandım Ali MidJlllye Herde bir 
eden tnkımlannın başına geçerlerdi. Bütün başka kurna göstererek: 
İstanbul hamamlarında 2000 tellii.k, ıooo na- - Git orada yıkan!. 
tır vardı. Esnaf alaylarında, hamamcılar ö- DcdJ. Sonra kendisi göbek taşına oturdu. 
kuz arabalarının üstüne keçeden hamamlar Arn•vud Sinan: 
kurarlardı. Tellaklar, hamam tçlnde imiş gi- - Bre geç kaldın çok!. 
bi soyunurlar, ayaklarında nalın, bellerinde Diye bağırdı. Yandun Ali, Arnnvudun bu 
ibrlflm futa.ınr tellli.k: dilberleri kaküllerini uluort.a hitabından uyuyan, yahud uyur gi
dntıtarnk, encrlooe keselerle, birbirlerine bi görünen ndnmın da kendllerınden oldu-
1rıeee ve sabun sürerek geçerler: ıGel fı.! .. ve- ğunu anladı. Zaten, Arnavudun sesini i§itJr 
fa hamamına hayatımı., ıGir hfı.! .. Hacıka- işitmez kalkıp oturuverml.§ti: 
dın hamamına hanımı., cGör l\! .. Çinlll ha- - Merhaba Yandım Alil 
ms.mı Sultanımı. diye bağırı§ll'lardL Nnt.ırlar Tanımadığı o.damın ağzından adı çıkına, 
iaıe, bellerindeki ibrJtlm pe~temallar üzerine crellkanlı bir ::ı.n şaşaladı: 
kıl..ıçla.rmı kuşa.nırlardı. Ayakları, baldırları - ~erhabn ağa ... 
çıplak, ayaklnrında şimşir, n.banos, sedefkA- - lkl saattir Sinan ile .seni bekl .;...ıı uz .. 
ı1 nalınlar, pürsllAh geçerlerdi. F..snat alay_ Yandım Alinin göziı önüne, bütün guzcl!it: 
larında hamamcılar gCQC.rken, halk katıla ve letafeti ile Zerefşan geldi. Hafifçe 191n1 
katıla gülerdi. çekti: 

- Yolda bir işim çıktı ... 
- Olur bazı .. ne haber bakalım Kü~üke-

fendiden .. 

On yedinci asır ortasında, belediye işlerine 
Jtadılıır bakardı. İstanbul kadıları tarafın
dan bütün İ.stanbul esnafı için bir talimat-
name ve nark defteri tanzim edlllrdJ. Bu - İşler yolunda.. herif bu gece gidiyor 
deftere nazaran: Çekmeceye ... 

- Kaç kişi gitti Pehlivan Ahmed kolunda. 
Hamama yalnız gusül için girenden bir bizden? ı 

akçe alınırdı. KeSe sürünüp traş olandan iki _ On beş .• 

A 
iikdenizde harb gemileri uç.e alınırdı. ! •teri eğer :isterse fazla para _ Az değil mi? 

kdeniz tarihte kah bı·n·nc· d H verebilirdi. Nat~~ ve t.ellnğa verilen bahşiş.. - Pehlivan takunı yu-z A,,. tı•i ile gl• .. 
ı ere. abeşistana ancak Akd€nizden gı'dile- sım:ı. ehemmiyet ve tesiri mahalli de- <:liJ "'i '""" ced eh . ler hamam parasından hariç idi. Hamamcı- Çekmeceye yüz elli kişinin arasına on bet 

kin . e emmıyetli olan, hazan i- bilir. ğil umumidir ve bütün dünyaya şamil- 1ar müşwrlye nazik ve hürmetkılr mti'!meıe ık!§lden farla katılamaz kl... 
be :ı pl~da kalan, fakat hiçbir zaman Ondan sonra Akdenizde sahilleri bu- dir. Mesela Akd€nizde bir harb Ameri. etmcğe, dalma kuru ve temiz pe~temal ve al- _ Pehlivf:ln çakar mı dersin? 
llı;;elınueı ticaret v~ prestij .. y~lu ol- lunan Balkan devletleri .gelir ki, bun- kn ve Japonyanın d~ ticaretlerini bo. lecek vermeğe mecbur edlltr. Tellaklar ve - Yok canını .. dört beş l'Jşl nrab:ılar Ba... 
oa··ıa·· 'Vasfını kay. betmıyen buyuk bir la.r meyanında Yugoslavya daha çok zar. Keza Ak<lenizi Ingiltere İmpara • na.tırlar ibrişim ~temal snnnırlardı. Mü~ lattan kalkarken takıldı. Boğaz tokluğuna. 
c ur O h l h b teri kendi istediği tellliğa yıkanırdı. Müşteri çıılı§8.n adnm olunca pehlivan bir şey demez. 
Av nun cı an~mu e emmiyeti ır Adriyatik memleketidir. Adalarile tor1uğunun en kısa bir irtibat ve Uca- çıktıktan .sonra, tell~k ve ruıtırların bahşiş Dört beş kişi de Topkapıdn tn.kılacaktn\ 
kaı:Upa, ~sya. ve Afrika arasındaki fev- bir1iktıe, Balkan yanmadnsının doğu ret yolu olarak gösterdik. Fakat, me - tap.:ırrruık için onu goo hap.sine almaları ya- Dört be§ kişi de Çekmece yolunda ... 
lüt;-de cogı:_afı durumundan ve Cebe • Akd.enize doğru uzanm1ş bir eli gibi seıa Almanya ve Holandanın veya ısaktı. Hamamlarda müşterilerin soyundukla- - sen ne zaman gidiyorsun? 
lıır~rık bogazı ve Süveyş kanalı yol - duran Yunanistana gelince onun hayat P0rtekiı ve Fransanm Hind ve Pasifik rı odu glbl bölmelere kares denllirdl. Kopuk - Yarın sabah inşnllnh .. 
da 1~~ d~ Ok!anuslara bitışik olmasın_ ve mai~ti zaten bu denizdedir. Okyanuslarındaki müstemlekelere gi • w serseriler kafese alınmazdı. Açıktaki scd- - Bu işi de b3.1'arnbllirsen yok. mu'!... 

n ılen gclır !erin tistunde soyunurlardı. Aynklannıı na- - Oldu bitti say sen onu ..• 
Ak . ·.. Türkiye ise doğu Akdenizin en k;ıv- den ticaret hatlarının da Akdenizden lın verilmezdi. Hırlstlyanlar dn hamamda Yandun Allnln ndını bile sorup öğrenm~ .. 

acıaı denız bugun boydan boya, İngiliz \'etli kara devleti olmakla beraber Iz - geçtikleri düşünülürse o zaman Akde- nalın giyemezler, alamet " .. t üzere demir ğe lüzum görmediği adam: 
dorn~rıııı en uzak ve en büyük İngiliz nıir, Küllük, Kereme ve İskenderun gi. ni:<:in n:ısıl umumi, beynelmilel bir ti- hıılkalı peştenınl sarıhırı~. ı!:Uide ı.se hal- - Deme be Yandım Alil 
tr;q ınyonlanna, Hindistana ve Avus - bi en büyük ve en mnhfuz Akdeniz li- carc.ıt yolu olduğu ve dolayısile de bu vetıerde yıkanamazlardı. Diye bağırdı. Delikanlı, mağrur ve müte-
J;',.., Yaycı bağlıyan en kısa yoldur. Kezn manlarmın sahibidir. Üstelik Ak ve <leni·dn sulh ve sükunile aiakalı ol - Kılığı k:ıyatetı düzgün mfişter1ler, daha kn- bessim: 
•ctıcıan Tu pıda görünür görünmez, natır ve tellaklar - Ben merak ettiğim şeyi yaparım ... 

ğu F ın nus, Cezayir, kısmen do- 'Karadenizleri birleştiren iboğazlar o - manm hemen bütün devletler ve mil- tarafından buyurun sesleri ile karşılanırlar- Dedi ve sonra etrafına b:ıkınarak: ll!va 
b3ğl ~s ve Suriye ile irtibatı Akdenize nun memleket,erinin ortasıtndnn geç- letler için ne kadar ehemmiyetli bir dı. ookmeciler hama .... •ncta Midilli ne Ynn- ettı: 

B~tıır. . . . . . .. .. . mekt~ir. . . . .. . m e<-
0

<.>l" .te~il ettiği anlaşılıp. dmı Aliyi karşılıyan • 'ldL Bir uşak, açık- - Eğer istersem Sultan Muradı da kaçı.. 
1Sp Ak<lenızın ıkmcı buyuk devleb Surıye. Fılıstın ve Mısır Turkıye sa- Ş•mdı butön bu yolların Akdeniz. taki .sedlerden birlniıı ustünde yer gösterdi. mı.mi .. 
.A.k~ny~nın, sahillerinin en az yarısı hi11erile birlikte, do~ Akdenizi tam de, İnf!ilterenin hakim olduğu Cebelüt- Bir de natır g~re~mam parn.!ıı olan bl- (Arkası var> 

fs~ ~nızde bulunmakta ve hariçle ve bir surette çevreledikleıinden ehemmi- tarık 'boi'!azından, İspanv:anın Balear, suz hakimiyeti kimin eline vermek is- müvazeneyi yukarıda saydığımız kara, 
dol>anya Fasile olan irtibatının yüzde yet ka1..anmakta ve gene Surive, Filis- Franc:anın Korsika ve İtalyanın Sar • tersiniz ve verdiğiniz takdirde bu de. hava ve deniz kuvvetlerile ve çok e • 

fts~nı Akdeniz yolile olmaktadır. tin Vf' Mısırın hami memle1ret1erle olan d0n .. ·a .. p Sicilva adalarının vücude ge. nizin yakın ve uzak dolaylarından ya. hemmiyetli stratejik mevkiile mütena-
Akrt ~a. yarımadası Orta Avrupanın irt!batlan bu denize bağlı 'bulunmak. tirdikleri boitazJardan, İ1alvanm Pan - şıyan mi11Pt ve devletler it'~'l rahat, sa- srb makul siyasetile Türkiye temin et. 
gib·~.nıv.ın ortasına uzanmış bir ayağı tadır. telkrva ve İngilizlerin Malta kaleleri adet ve • l met tasavvur olunur mu? .. mektedir. Akdenizin sükun ve barı.şile 
da!' ır. Onun için Akdenizin mlan bu Görülüvor ~i Ak-deniz, yalnız etra- önlerinden l!eçtiklerini ve yandan, ar- Onun için Akdeniz dünyanın silAfı - aliikalı büfün küçük ve büyük millet 
ih'lt \>e uzun yarımadayı her taraftan fında yasıvan memleket ve milletler i- kadan ve bilmem nereden su veya bu tan ari en sulhperver bir gölü, bir su ve devletlerin bugün Türk • İngiliz -
de:ı~. ederek yalarlar. Üstelik orta Ak. "İn deP-il Karadeniz devletlerile dış miistabkem liman veya adalardaki dP. cenneti olmak gerektir. Fakat bu müm Fra.nsız muahedesini memnuniyetle te
Stta Z~n cenub sahillerini Tunustan Mı- devletler icin b;r ticaret, hayat ve in- niz ve hava üslerinin tehdidlcrine ma. kün olamayınca, burada barış ve sü .. • Hik~ etmelerinin sebeblerini de işte 
Birıo ~dar kaplıyan Trablusgarıb ve kişaf volu teskil etmektedir. Onun i - ruz bulunduklanm tasavvur ediniz kfınun temini için, daima bir sulh mu. burada aramalıdır. 
~Kvrenaika) müstemlekelerile <'in Akdcnizde banş ve sükun mesele- Bu dununda Akdenizde tam ve hudud. vazenesinin tesisi icah eder. Bugün bu JJ. E. Erkilet 

i'Uzu 
Cıllı. ı;....~dekı elleri ellerimle tekrnr okşl - zevkli geçecek demek ... Arkadaşlığınızdan !s-
raz Y ...... ~-eınde, tatlı bir nefes, arkn:nda bl _ c.Son Posta» mn yeni edebi romanı: 4 Ufade edeceğim. 
başlılı an taratımdn genç bir uzviyetin omuz_ - Bent mes'ud ediyorsunuz, dedim, asll 
tan ~ te~asından hissettiğim bir haz, bti- benim ne tııdnr sevindiğlmi tnhmin edemez. 

_ ~Udumde tatlı bir ürperme... ~ siniz. Yalnız ve yorgunum, arkadaşlığınız 

_ imden de anlamadınız mı? y l A M( A v ın seyahatim müddetince bana yeni bir kuv-. llltısıkE:vet, seslnlzl tnnıyorum: güzel, tatlı, ( E ~ il fi rN f!1 ~V/J vet getirecek ... Şimdiden gözle:lmin gdzler1-
llıand 111 bir ses ... Faknt kimsiniz? Ne za- 11( O D \V// nlzde dlnlendl~lnl hissediyorum. 
tınısı an, nereye aid ha.Urlıırun içindesiniz, Alaycı bir kahkaha ile güldü: 

niz? / - Korkarım, bu sözleriniz bana ııid ol-
~ \'azık ... Yazık size, bent b!lmlyorsunuz! maktan ziyade ileride yeni blr romanınızın 

~~~inalı, yumuşak, lfndell eller gözlerimi güzel blr cümlesini teşkil etmek üzere s~ 
llııya ' onları avuçlarımın içinden bırnk- nlyor; siz galiba yeni blr esere hazırlanıyor. 

talı: döndüm. Yazan: Refik Ahmed Sevengil sunuzı 
.._ Affeder i lz "' dl •A... ı i bl d h tırıarn 8 n • ue m, ~1n z r en a- için bunların hep.sinden mühim olan guru bir Cılemtn şekil verUemlyen hazlarına tarşı sonra da bir te.sadüf, genç Rus kızını ve ni- Yolcuları öğle yemeği için salona da\'et e-

buradaaın~: -~ için ·bedbahtlıktır. Sizi rumu okşayan ve Ayşenin bana verdİğl ser: içinde ck!rln bir hasret taşıyordu ve bütün şanJısını Ankarada Yunan sefarethanesin- den çıngtrak, beyaz ceketli, temiz ytizlu bir 
Avu g duğume pek sevindim. 1 sem1lğc rağmen daha llk tanışmamız gfiniin- bunlardan başka onda birçok Jn.sanl:trda ol- dek.1 bir suarede karşıma çıkardı. Matmazel çocuğun elinde sallanıp gürültüler çıkararak 

le gQ cuınun lçlndeld pembe, yıımuşak, taze de kendlslle fazlaca alfıkalanmama sebeb duğu gibi 4Ur ve hlkAyelerlni okudu1, u, eser- Petrovna, billnmez niçin, beni nişanlısı ile dola.şıyordu. 
ÖJ>tüınıeı eıı dudaklarıma götürerek snygı Ue teşkil eden şey, benim romnnlanmı okumuş, !erini dinlediği veya gördüğ'fi san'cıtkCırlan te.n.J4tırmağa lüzum gordü. Birkaç nezaket - Yalnız mısınız, yemekte sizinle beraber 
Liıa · • manevi CUemlme glrml.§, eserlerimdeki şahLS- 1 y~kından tanımak, onların düşüp k ılkmak, cümlesile düğümlenen bir sohbetten sonra bulunabilecek miylm? Bana hlç.blr şey söy-

lllahud Petrovnn .. . Evvelki yaz. Istnnboldald ların ruhlarile ruhlnnmış, heyecanlarını ya- san'at havasının heyecanı !çinde :yaşamak onlardan ayrıldım ve işte bu tt>sadüfün iis- Jemedlniz .. . 
.\nka kotra gezintisinde tanıdığım, sonra .şnmış olması idi. Bunları ban:ı söylerken ki- ihtirası vardı. Rus, İngiliz ve Fransız edlb- tünden henüz birkaç ay geçti geçmedi, eski Dedim. Cevab verdi: 
daha tada birkaç defa evime gelip giden ve tnblanmdan isimler sayıyor, roman kahra- Jerlnln hayatlarına, bilhassa hususiyetlerine do.stum mat.ınazel Petrovna, şimdiki adı ne - Elbise de~ştlrmek için knmarnm:ı. gldi-
\aQın sonra da ortadan knybolaln genç Rus mnnlarımın hareketleri haklnnda mtitalea- ve aşklarına dair blrçok eserler okumu§tu; madam D!mltrlyadu, bol güneşli bir günün yordum, sizi burada gördihn, kaldım ... Bent 

A ı... ı Jıırda .bulunuyor, hlktı.yelerlmin nettr.elerine, bir Türk muharriri ile tanışmış olmak bu ortasında, den121de, pembe ufuk ve mavi gök yemek salonunda bekleyiniz, hepsini anıaı-
ta YIJCnln eski nıekteb arkadaşı, gerek o kot- bitiş şek11lerlne dair tenkldler yürütüyordu. noktadan onun tecessüsünü tatmine vesile/ arıı.sm~a, blr seyahatin başlangıcında vapu- tacağım, şimdi gelirim. 

80 ft.Jeınlndeki ilk tnnışmnmızda, gerek Bunu itiraf etmek güç ve belki de ayıb- Teren bir hiidlse idi, bunu m·Jtl:ika istismar run güvertesinde karşundadır; pınl pırıl, * 
~ nrakt zlynreUerinde sevimli hallle bende dır; fnknt blr san'atklir için eserinin beğe- etmeli idi. göz kamaştıran bir güzelllkle, taptaze .bı.r ba- Birincl sınır yolculara mahsus yem.~k sa. 
btr bir tesir bırakmıştı; Türklyede yerleşmiş nllmest, kendlslle meşgul olunması kadar Ankarada birkaç defa, bazı arkadaşları ta.1 har sabahı gibi sı<:ak ve aydınlık, gülümse. lonu hemen hemen tenha gibi ldl. MumkUn 
.\ın Rus aile.sine mensub olan ve istnnbulda 

1 

boşa gidecek başka hiçbir şey 1oktur. Haki- rafından cftretkfLrane sayılmasına rağmen yerek goılerlmin içine bakıyor. . olduğu kadar uzun boylu iki Ame:lkal.~ ka
t.rn erikan mektebinde okumuş olan Llza katte bütün insanlar, ynptıklnn işin beğe- yalnız olarak, ziyaretime geldi; ahbabhğın- Bu kadın ~kiden de bu icada:- güzel mı, dın - yaşları birbirinden pek !arklı gorün.-
<!tiznsızca ve fngillzceden b:ı.şkn türkçeyi pek nilmeslnden hoşlanırlar ve bu memnuniyeti dn zevk buldum; fakat o sıralarda beni bir 1di, evlendikten sonra mı gell~lp bu hale memekle beraber ana kız olmak ihtimalleri 
e{! g(ln konuşurdu; beni fcvkalacte aH'tkndar ancak terbiyelerinin derecelerine, iradeleri- humma halinde saran Ayşe, başka hiçbir şey geldi? Yoksn altı ay evvel ben, beş hlss!mi vardı - bir masaya, dlr:er iki kişi de başka 
la en Rus muharrlrlertnln eserlerini rom:ın- nln kuvvetine göre glzlemeğe muktctUr o- düşünmeme, hiçbir şeyle meşgul olmama im- Ayşeye vakfetmiş olduğum için onun varlığı blr masaya oturmnğa hazırla:nyorlardı. Biraz 
h r<lakl şahısların :isimlerine, knrnkterlerlnc, ıurlnr. kfm bırakmadığı için Llza Petrovnayı gallbıı dışındaki bütün gtnelllklere karşı kor. sağır sonra güzel Yol arkadaşım. zarafetine blr 
h U.Sll8lyetM!rine varıncaya kad<ır ~zberdcn Llza Polinovn Petrovna edebiyata mernkJı, ihmal ettim. Bir zaman sörünmedl; sonra ve sersem mi idim? kat daha revnak veren kıynfetııe Uc S'llonun 
batırJıyordu : yabancı odeblyntınr hakkında- şUr ve hikaye okumaktıın zevk duyan, hu1- zengin ·bir Yunanlı tüccarın oğlu ile evlen- ! - Ne giizel tesadüf, diyor, ne güzel blr te- kapısında göründü ; ayağa kalkarak kendi.. 

Utnumt bllglsl oldukça genişti ve benim yakAr ıblr kızdı; yeryüzünden uzak, manevi mek üzere olduğunu ~ittim. Blr müddet sadüf; seyahatim kısa olma_sma rağmen sine yer gösterdim. <Arkası var) 



.. 
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(Memleke_t Haberleri] 
Trakyada tarihi mezar - 1ı Sirs meb'_usunun 

ı 1 
mektebhlere 

taş arı top attırılıyor ayırdığı mokafatlar 

«Son Posta» nın zabıta romanı: 26 

IKAÇAN 
ÖLÜ 

Şimdiye kadar numaralanan taşlardan nadir ve 
güzel olanlar müz~ye kaldırıldı. Mimar 

Koca Sinanın torununun mezar taşı da bulundu 
-

Edirne (Hususi) - Osmanlı saltanat tetkikat neticesinde tarihimizi aydınla -
devrinin ikinci payitahtı ve tarihte Rum- tac:ık ve ayni zamanda milli san'at bakı
eli ve Avrupa kıt'asına yayılmış olan mu- mmdan da çok ince ve güzel işlenmiş ka
azzam fütuhat akınlarının menzll noktası bir taşları bulunduğu anlaşılmıştır. Bil -
bulunan Edirnede tarih ve mimari ba - hr.ssa o devrin yeniçeri Edirnesinin ala-

. kınımdan mevcud büyük Türk eserlerine meti'rıi gösteren taşların eşine hiç bir yer
müvazi olarak kabristanların da gene bu de rastlanamadığını ve taşların üzerinde 
devirleri yaşatan tarih ve san'at bakımın- tesadüf edilen bu yeniçeri bölüklerinin 

dan çok değerli kahır taşları vardır. aUmetleri (sancakları) şimdiye kadar 
Edirnenin tarihi eserlerini muhafaza .. .. .. . 

i t h d dikk t 
.. t matbu eserlerde gorulmuş olan yenıçeri 

ve s vane ususun a a gos eren ~,.. 1 . . 1 ld r. d · • ··r tt' 1 K~ n· ik b cu.amet ermın yanış o u15unu mey ana 
umumı mu e ı.ş genera ıtzım ır u k . 

.. . d d 
1 1 1 çı armıştır. 

m&vzu uzerın e e meşgu o muş ar ve 

Her yıl çalışkan ve fakir 
talebeye 5 bin lira 

sarfedi~ecek 
Sıvas ( Husu • 

susi ) - Değe~:. 

hemşehrimiz . e 
kıymetli meb'u -
sumuz Abdurrah ~ 

man Naci Demirağ 
Sıvas mıntakası 

okullarının çalış • 
kan ve zekaları ile 
temayüz eden ta -
lebelc>rine veril -
mek ve tevzi edil
mek üzere 100() 
liralık kıymetli Abdurrahman Naci 
hediyeler getirmiş, Demira.ğ 

bunları vilayete teslim etmiştir. 

Bu mükafatlar ders yılı sonunda okul-

Nakleden: Hatice Baüb 

Valizli adamın peşinde 
Charlot tasdik makamında başını eğdi. tu. Maamafih zannedersem anlattıklarmıız. 

Fakat doktor Maurraud sapsarı kesilmişti. dan pek te bir şey anlamadınız. 
Korku ile sordu: Burly hakikaten anlamadığını ifade etmel 
- Bu adamın tekrar gel~eğlnl zannediyor için birkaç kelime kekeledi. Hakikat hald~ 

nıusunu? kimse kendisine neye geldiğim sormadığı 
Bu sefer Gomar onu teskin e~eğ1 bile dü- için çok memnun idi. 

şünmemişti. O şimdi doktorun kuvve! mane- Eve sank' d" ·· d'"·I 1 1 ı. ... r .._ı. viyes1le ı 1 k · H d ıı.udi ' ı onun u.şun w.. er n """'l eı,.uµ._ı 
meşgu o aca vazıye,_1,e ee;. . gibi imdadına tiştl· 

Beyninde binbir muamma vardı. ye · 
Kendisinden izin bile istemeğe lüzum ör- - Sizden, d~ha doğrusu avukatlıktaki 

meden Maurraud'nun sediri üzerine uz:ndı muvaffakiyetıerı:p.i:z;den bahsediyorduk. Geor-
Da.ha iyı' d.. .. bilmek i . . z1 lnl _ ges, doktor Marraud'nun beraet edişini ta· 

uşune çın go er yum ma.mUe siz'n t ğ "d f l k 
muştu. Telefonun sesi onu yerinden sıçrattı, ı yap ı ınız mu a aanın para · 
Doktor ahizeyi eline aldı ve sonra hemen lığına hamlediyor, ben kendi hesabıma bak-
Gomara verdi. kıruzda o kadar ileriye gitmiyorum. zavalll 

Sizi 1.'!tiyorİa.r dedi. ~runet'i :n.ahkum ettirdiniz. Ne derlerse de.. 
Kim? <il d şınler, azızım, ben bu adamın mücrim oldu-

- ye sor u. ğuna k · d ğil' · 
Ve sualinin cevaıbını beklemeden telefonu anı e un. 

ellne aldı. Polonyalının sesini hemen tanı- Burly: 
mı.ştı. - Ben de ayni fikirdeyim, dedi, fakat ne 

- Valizli adamı bulduk. yapabilirdim. Bütün deliller onun aleybtnde 
- Şimdi nerede? idi ve şahldlerin hepsi de aleyhinde şehadet-

hu kıymetli taşların bir yere· kaldırılarak . Adedi .b~ere baliğ olan bu ta~:arın 
açık bir mahkılkat müzesi tesisini ve bu- billıassa ıçınden asfalt yolun geçmesı do
nun iön de en muvafık ve tarihi bir eser 1a~"1Sile belediyece kaldırılması mutasav
olan Ekmekçioğlu Ahmed Paşanın ker~ ver olan İstanbul yolu güzergahındaki 
vnnsarayını muvafık görmüşlerdir. Bu kabristanın binden fazla taşlarına nu. -
husus için geçenlerde Maarif Vekaleti mara konulmuş ve bunlardan pek nadır 

larda11 birinci, ikinci, üçüncü, derecelerde 

mm·affak olan talebelerimize valimiz ta
olanlarımn müzeye nakline başlanmıştır. rafınnan törenle tevzi edilecektir. mütelıa351slarından Remzi Oğuz şehrimi

ze gelerek tetkikatta bulunmuş ve rast -
ladığı değerli tarih parçalarının muhafa
zasını uygun görmüştür. Maarif Vekaleti 
bunun için para yardımını esirgememiş -
tir. 

- Bir taksiye atladı. Fakat blıim Chamcon te bulundular. Evvela Mösyö Zanette vezne-
ba.şka bir taksi ile onu t;akib ediyor. darın mücrim olduğuna ta.mamUe kani bu-

- Takib ettiğinizin bizim aradığımız adam lunuyordu. Brunet te kendini temize çıkara.-
olduğunu nereden biliyorsun? bileoek doğru dürüst bir şey söyllyemedl. Sa-

- Bundan eminim. Otelden çıktığı zaman dece ma.suın olduğunu mütemadiyen iddiO 
valizi pek hafif imiş gibi tek elle taşıyordu. ediyordu. 

Müzeye nakledilemiyecek olan diğer Bunlardan başka Abdurrahman Naci 

tsHm ve Türk mahkukat ve taşlan ü
zerinde vukufu bulunan Fazıl İsmail ge
çen sene olduğu gibi bu yıl da Edirne eski 
eserleri sevenler kurumu tarafından şeh
rimize davet edilmiş olan müze müdürü 
Necmi ile birlikte kabristanlarda yapılan 

taşlar da Edirnenin büyük ve tarihi bir Dem·;rağ fakir, fakat çalışkan olan talebe
kabristr..nı olan cTatarhaniler:ı> ~abrista - 1erde11 300 tanesine de elbise ve ayakkabı 

nın~ nakledilerek burada restöre edile - tevz:.ine karar vermiş bulunmaktadır. Bu 
cektir. Tesisi mutasavver olan bu açık mükafatlar cDemirağ mükafatı> adı ile 
mahkfıkat müzesinin de pek yakında ta- her yıl tekrarlanacaktır. Bu suretle Ab -
mamlanması ile Edirne şehri şüphesiz durrahman Naci Sıvas okullarına yılda 

asfalt turist yolunun üzerinde ve muaz- 5 bin lira hediye etmiş olacaktır. Kıymetli 
zam tarihi bir eserin içinde asarı atika meh'usumuzun bu yardımları okullarda 
ve f'tnoğrafya müzelerine ilaveten yeni çok büyük ve derin bir alaka ile karşılan-

Fakat sokağa varır varmaz onu yere bıraktı (Arkası var) 
ve bir müddet dinlendi. Sonra tekrar yürü- ............................................................. . 
meğe ba.şladığı zaman valizi Ud elle taşıyor
du. Elindeki ağır yükle büyük zahmet çeke
rek taksiye kadar geldi. Muhakkak ki odur. 
O olmasa idi kapıcının yardımını muhakkak 
isterdi, değil mi? 

Cumhuriyet bayrrmı 
programı hazırlandı 

(Baştarafı 4 üncü sayfada) - .Aıa, Micky, çok iyi. Chamcon gelince 
gene bana haber 'Ver. 

. - Onu takib ettiin, patron, diye ilave etti, B~ törenden 'sonra saat 11 de Vali, ya-
elinde valizi ile bir eve girdiğini gördüm. Bir nınna İstanbul Komutanı, Cü.mhuriyet 
daha çıkıp çıkmıyacağını anlamak için on Halk Partisi müfettişi olduğu halde Be
dakik.a kapıda bekledim. Fakat çıkmadı. Ben y.azıdda Cüfl?.Puriyet meydanına gelecek 

bir kıymet daha kazanmış o\'acaktır. mışlardır. 

Son Dakika: 
Bir Ame.rikan gemisi Almanlar 

tarafından tevkif edildi 
Gemi bir Sovyet limanına götürüldü, gemiyi zapted€'n 
Aln an mürettebat Sovyetler tarafından tevkif edildi 

Londra, 24 (Hususi) - Birlefik Amer~ka bayrağını tafıyan «City ol 
Flint>> adındaki bir yolcu gemisi ıimal deni.zinde bir Alman harb gemisi 
tarafından yakalanmı§tır. 

Gemiye Alman bahriyelileri ikame edilmİf ve Alman bayrağı çekil-
miştir. 

Miiteakıben gemi bir Norveç limanına ve bilahare de Şimali Rusya
daki Murmansk limanına götilrülmüıtür. 

Sovyet makamları gemiye ikame edilmif olan 18 Alman bahriyelisini 
tevkil r>e nezaret altına alml§lardır. Geminin Va%iyeti hakkında ayrıca 
tahkikat yapılmaktadır. . 

City ol Flint gemisi, harbin başlangıcında bir Alman taht2lbahiri ta
rafından batırılmıt olan Athenia lngiliz yolcu gemisinden iiç yüz kifiyi 
kurtarmı§lı. Bu Amerikan gemisi, üç halta evvel Ner>yorktan 
Lir>erpula müteveccihen hareket etmiıti. 

Ribentropun nutkunun ihtiva edeceği esaslar 
Londra, 24 (Hususi) - Bugün Danzigde bir nutuk söyliyecek olan 

Alman hariciye nazırı Fon Ribentrop, dün gece uzun müddet Bitlerle 
iıtiıarelerde bulunmuı ve nutkun k.ı.t'i metnini tesbit etmiıtir. 

Nutkun ihtirıa ettiği esaslar, Berli ıde Bitlerin nezdinde yapılan son 
toplantılarda verilen kararlardan m ilhem bulunmaktadır. 

Hatırlardadır ki, mevz.uubahs top 'antılara Alman hava, deniz ve ka
ra kuovetleri erkanı harbiye reislerile, Almanyanın Ankara, Roma rıe 
Moakor>a sefirleri iıtirak etmiılerdir. 

Amerikan f ?brikalarına 2000 !<am1,rn siparis edi'di 
Londra, 24 (Hu11usi) - Fransız hükUmeti tarafından Amerika lab

rikalarına iki bin kamyon Bİpariıi verilmiıtir. 
Bu kamyonlar en kısa bir müddet zarfında imal edilerek, ser>kiyata 

haz.ır bulundurulacaktır. 

Adapazarmda bir ipek 
f~brikası yandı 

de size telefon etmeğe geld!m. ve P,cyazıd Universite meydanlarile Sil· 
- Pek iyi, hangi adrese indi? leymaniye camisi avlusunda yer almış 
- Belgrad sokağına... bulunan grupların, halkın önünden geçe· 

Adapazarı 23 (A.A.) _Bugün saat 18,15 de Gomar bu ismi duyar duymaz az kaldı be.- rek bayramı tebrik ettikten sonra tri .-
Nasrullah ipek fa'brlkasında yungın çıkmış- yılıyordu. bün:i:.:-ki yerine geçecektir. Bunu müte -
tır. Vaktinde yetişen ve fevk'llade gayret * akıb mızıkalar İstiklal marşını çalacak 
ısarfeden itfaiye ya,ngfnın gıfulşlemesine Burly, Zanette'lerin kapılarını çalmadan ve geçid resmi başlıyacaktır. 
mani olmuş ve fabrikanın yanıb:ı.şında bulu- evvel uzun müddet tereddüd etti. Bu sıkıcı Geçid resmine sırasile ordu, itfaiY.e 
nan depoların ve diğer fabrikaların yanma- işi üzerine aldığı için pişman oluyor ve bu bandosu, polis, itfaiye, Şehir bandosu, Ü
sınm önüne geçmiştir. esrarla onu yeniden heyecanlandırmadan niversite ve yüksek okullar, izciler, lise 
Yangında ziyanın elli bin lira olduğu talı- Eve'e arabadan bahsedebilmek için nasıl bir ve muadil okullar, sporcular, cemiyetler 

m.in edilmektedir. Yangının sebebi ve mü- bahane icad edeceğini düşünüyordu. iştirnk edecektir. 
sebbibleri hakkında resmi tahldkata başlan- Nihayet: Geçid törenine giren teşekküller Be-
mıştır. - Ne olursa olsun, fakat biran evvel... yazıddan sonra tramvay yolunu takiben 
............................................ ---·-···-·- Diye düşündü ve kapıyı çaldı. Taksjm meydanına geleceklerdir. Taksim 

Dün b·ır ı·drof 1·ı pamuk İçinden, Eve'in evde bulnnınıyaca~mı ü- meydanında Cümhuriyet abidesine me _ 
mid ediyordu. Oda hizmetçi.-31 kendisinden, rasimle çelenkler konacaktır. 
içeriye haber vermek için kartını istediği za- Öğleden sonra Edirnekapıdaki Şehid-i abrikası yandı man biç te memnun olmamıştı. lik ziyaret edilecektir. Fatih kaymakam 

':. - Matmazel evde yalnız mı? diye sordu. ve belediye şubesi müdürünün riyaset 
Dün saat 17,15 te Yenikapıda Langa - Hayır, efendim, Mösyö Georges var. edeceği Şehidlikteki bu merasime, İs • 

cadcleEinde bir idrofil pamuk fabrikasın- - Pekala, pekll.11\... tan!-ul Konµıtanlığını temsil etmek üze-
da yangın çıkmış ve fabrika binası ta- Burly bu tesadüfe içinden memnun olmu- re tayin edilecek z~v_atıa, umumi ~eclis 
mamen yandıktan sonra ateş 3 saat son- yor değildi. Filhakika Georges'uıı orada bu. azalal"~, C. H. Partısı azasından murek
ra söndürülınüştür. lunuşu Eve'e arabanın esrarından bahset- keh ~ır ~eyet, mah~ll! teşekküller mü -

Yangın işçilerin henüz fabrikada bu- meslne imkan vermiyecekti. Bu delikanlının ~~ssıJerı :re ~.a.~k ıştırak _ede.ceklerdir. 
lundu~u sırada çıkmış ve ateş birdenbi- yanında şüphelerinden bahsetmesine imkA.n Torcrde bır bolu~ askerle ıtfaıye ban -
re pamuk balyalarına sirayet ederek kı- yoktu. dosu bulunacak, Istikial marşını rnütea-
sa bir müddet zarfında bütün binayı Ziyaretinin hakiki sebebini saklıyarak bir kıh abideye, Belediye, Parti, Halkevleri 
sarmıştır. bahane uydurmağa karar ver<ll. adına 9elenkler konacaktır. Bundan son-

ra Fatıh kaymakamı bir hitabe ile aziz 
İşc;:iler ateşi önlemek için büyük bir Düşüncelerine dalmış bir halde bankerin f$ehidlerimizin hatırasını anacaktır. 

mesai sarfetmişlerse de, buna muvaffak karısının por~esi kar.şısı~da be1:1edL Bu se- Gece şehrin büyük yoilarından geç -
olunamamış ve itfaiye geldiği zaman fer, Maurraud nun kendisıne :arıf etmiş 01 - mek iizere İstanbul ·Kumandanlığınca 
yarıgın tamam.ile genişlemiş bir hal al- duğu apartımanda bulundngnnu anladığı fener alayları tertib edilecektir. Bayram 
mıştır. zaman his.setmiş olduğu korku ve şaşkınlığı gürıJerinde h ılk kürsülerinde muhtelif 

Nihayet ateş üç katlı bulunan bina ta- duymuyordu. hat'.h1er tarafından söylevler verilecek ~ 
m~men ve muhteviyatının mühim bir Şimdi bu portreden nefret edlyordu. Çünkü tir. 
kısmı yandıktan üç saat sonra söndürül- bu resim ona istemiyerek içine kar~tığı bu 
mii<:Wr. muazzam sırrı hatırlatıyordu. Bu sır her an 

'labıta hadise hakkında derhal tahki- biraz daha kararıyor ve sevgilisi ile istediği 
kahı girişmis ise de, yangının sebebi ta- e-ibi me~ı.mı olmasına imk§.n bıre.kmwordu. 
vin edilememiştir. Bankerin sırrını sadıkane bir surette muha.

f::ızıı eden bu portrenin karıımnda muamma 
Fe.brikanın 10 bin liraya sigortalı ol- çözülmedikce yapılacak bii~iin mücade!eııln 

duğa ve Hakverdi adında bir zatın tahtı faydamz olıı.cağını anlıyordu. Ev<ı Ollun 01_ 
isticP.rında bufondu~u anlaşılmıştır. mıyacaktı. Bu imkaMızdı. Çiinkii .. BiWin 

gayretile bu korkuoc düsiinreı~ri kafasın~ 
dan atm<-~ uğrash. Bu katlar fed bir sey 
düsünebilriiiYl tein krndi bevn:n"' kızıvordu. 

Fakat biiti\>1 gavretlrr1 boı-ıa cıkmı.ştı. Yakıcı 

~nal düı:üncesini bir sanive rahat l.lıı11.kmı

yordu. 

Müessif bir ölüm 
Kızılcahamam kaza kaymakamı Hamdi 

önayın pederi tapu meınurluğundan mü _ 
tekaid Osman Önayın yaşı altmısı mütecaviı 
olduğu halde Kalecikte vefat ettiği haber a
lınmıştır. Mevla rahmet eyleye. - ~vE' belki de zannetti!Um ka<lar masum 

f!e<Yildir. 

Atatürk köprüsü açılı, töreni 
Afatürk köprüsü 29 Teşrinievvel Cünı 

hurivet bavramı günü öğleden evvel açı
laccıktır. Köprüye asfalt çekilmektedir. 
Belediye köprünün açılı$ töreni için bi(..I' 
proP'ram hazırlamaktadır. 

73 köy okulunun açılıf töreni 
yaptl~cak 

Cümhuriyet bayramında İstanbul vi
layet! mıntakasmdaki 73 köyde köy o -
kullarının açılış töreni yapılacak ve ye
ni okullarm temeli atılacaktır. 

Eu törenlerde bulunm~k üzere vila -
yet daimi encümen azalarile, ilk tedri -
sat ~üfettis.leri kazalara gideceklerdir. 

Pazar Cla Hasan Eey Diyor ki : Sonr:'I hirrlı>n bu fP~re isvan edivordu: 
- Havır . havır. F.·•0 bn knrlrunc cinayetle 

u7akt:rn c1->hi oı~a <>Hlk!ılı bulunamaz. 

Kövlerde vücude getirilen bu okullar. 
köyEilerin gayrPtile ya'Pılmıştır. Kqylü 
okulun c;atıya kadar olan kısmını yaptır
mı:$, catı kısmını da Maarif Müdürlüğü 
tam::?mlamıstır. 

- Hasan Bey sana bir şey 
okuyayım da dinle. 

. .. Dört gün içinde sehri -
mizde ••• 

İki i.iç moda lllağazası 
yanmı ş .. 

Has1n Bey - Yanar tabi: . 
iclerinrlı~ ne var, ne yokscı 
hepsi ateş pahasın:ı.!. 

O, bu ctiiQi.inreJı>rin" f!nlmıs bir vaziyette 
il<::en salonun ka-pıs' ~'"lıiı vP 'li've içeriye gir
·'i B'll··~l""' onu i1'· <>nr'i'i~ü zamankinin 
-ıvni lr'li ...,,,,b,..<:<:iim Pi'livord•ı. Genç ad<ımı 

""r;;,.,"" c "~' ·ıne mab .:;i.is ':ıir memnuniyet 
·'l rkol ıınıı ·"·ırnu. 

- Vav n11~ıv , .<:iz mi<:iııi7.? N~ me~'u<'l te~a

·llif. B;,. ,ı,. ciırıdi. ~n rl-ıkil< ;da Gerırges ile 
.o; \zden b~ 1" "'"'',-rn··;nı.- B"'l -;:;7a hücum edi
.,.,,.,ı,,,.,, ('\ ... .., ,.,.,:; ... .,f.,,.. edivnrrlıı. 

se~'nrl"' ı.~'v hh· "'"v1n n:ı11rP etti: 
- Elh .... 0 • nı.pı,.ı,. · birl)ir!<>rini müdafaa 

~rıerlE'r . (loi>'] mi 0prır<YeS? 

Ev~"" " "'';ı<;ıııclan '"·'."·riye r;:rPn G"orges: 
- t;ılb""•o nPni f..,1(->t o;:;zı m;i"f'lf:l::\ Ptmi-

··rwdum; çünkü size hücum eden kimse yok-

Bir adam !'telin penceresinden 
sokağa düştü 

Eyübde oturan Ali Hamdi ~dında biri ev
velki. gece geç vakit sarhoş bir h:ıltıe Beyoğ
Iunda, Ankarapalııs oteline gelmiş ve üst 
katta bir oda kiralamıştır . 

Ali H'lmdi, bir müddet sonra odanın pen
ceresinden sokağı seyrederken, sarhoşlnğtın 

teslrile müvazenesini kaybederek ıo metre 
yükseklikten caddeye düşmüştür. 

Bu suretle vücudünün muhtelif yerlerind4!1" 
ağırca yaralanan Ali Hamdi canl~urtaranla 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 
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Milii Şef ve Erzurum 
battının açılışı 

r..rztıru-
... rıattı üzerindeki beton köp1-ü Zerden birinden * katar geçerken 

SON POSTA 

SPOR 
İstanbul lig heyeti don 
uzun bir toplantl yaptı 
İstanbul llg maçlarını tanzim edecek ve 

maçlar esnasında zuhur edecek her türlü !h
tlliHatı halle salAhiyettar ola.n cİstanoul llg 
heyeti. teşkil edllmlt ve dün lllt toplantı.sını 
yapm~ır. 

Dört hafta.danberl yapılmakta olan Jlg 
maçları raporlarını birer birer wtıdk eden 
heyet Galatasarayla, Fenerbahçe arasındaki 
maçta atılan golden evvel çalınan dildük Ü
zerine itiraz etml.§ olan Galatasarayın mü -
racnatlnl nazarı dikkate alınış, uzun müna -
kaşalardan ve muhtelif tlklrlerin çarpışma
sından sonra bir sureti hal bulmak üzere re
ye mün:ıcaate karar verilmiştir. 

1 Bir kısım aza meselenin federasyona ha -
valesini, bir kısmı da heyette halledllmeslnl 
Jste:ml.ştlr. Fenerba.hçe, B~lktaş, İstanbul -
spor ve Altıntuğ murahhasları da hakem ta.. 
rarlannı hiç bir auretle tadil etmeme{te ve 
bu suretle reylerde mitak ettikleri için de 
Galatnsarayın itirazının reddine karar -ver
mişlerdir. Galatasaray yeniden bir itiraz ya
pacak, mesele federasyona havale edilecektir. 

Beden terbiyesi kupası maçlarında üç ay 
cezn alan ınırı.ı klü.bUnden Mesallm de ceza 
müddeti bitmediği hal<le geçen hafta Vefaya 
karşı oynadığından Hll!l klfibfinlln hiltmen 
mağlfib1yetıne karar verllmlştlr. 

Ribbentropun bugün 
yeni sulh teklifleri 
yapması bekleniyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Salahiyettar mahfeller, Golayterile -
rin Hitler nezdindeki toplantısına büyük 
bir ehemmiyet atfedilmemesi icab ede -
cell'ini bildirivorlar. Valiler bugün yer -
ler1ne dönmüşlerdir. 

Fransız gazetelerinin neşriyah 
Paris 23 (A.A.) - Havas ajansı bil -

difr;or: 
riu sabahki Paris matbuatının tefsir-

l ıeri : 

Tren Erzurum fatasyonuna girerkt.'11 hazır bulunan Vekiller ve halk Son iki gün zarfında Hitlerin yapmak 
ı . . CBa.ştnrarı 1 inci sayfada) 1 Bu şerefli tezahür vesilesile bütün t~. ~~?uğ.u is;işareler Paris matbua.tında 
fıllı Şefimiz ReisiciimJıur ismet yurıJclaşların gönülden yükselen minnd buyu -c hır a~aka 1;1Ya~dırmaktan _ha~! kal-

\' lnönünü.n yüksek huzurlarına ve şükran duygulannı, kalbi tazimlerile mnmVi!.1r: Zır~. hıç ~p~e y~k kı Führer, 
l\lf ~rdumu~u ç.elik ağlarla örmeğe ma- birliı-te yüksek huzurunuza arz imkanı- <:~.~ .. muhı~ b~.rşey duşunmuş olmasaydı, 
Sıv radelerınizin yeni bir tecellisi olan nı bıılabilmekle mes'ud ve bahtiyarım. bu.lı~. Nazı. ~uesasım d~vet et~ezdi. 
\us~: Erzurum demirvolunu, resmi ve Nafıa Vekili Pe.ıt Pa.:ısıen gazetesınde Luc!en Bour 
:tıes~ı te~ekkül ve tee~süslerin sayın mu Ali Fuad Cebesoy ~ts bu -~utaleayı dermeyan edıyor ve 
Hktr• llerı .. ve aziz vatan çocuklarile bir- Nafuı Vekili dıyor kı: . . . 
iu. , bugun resmen işletmeğe açmakla C-Erzurum istasyonunun açılmasını . ~DC'rlının şayanı ıtım~d adamlarını~ 
~~ 1~~ınuz bahtiyarlık büyüktür. yüks('k şahsınızda Cümhuriyet hükumeti 1~~ın;na çağınlmaS'l, m~zı.de oldu~ gibı, 
t:.·1ed1 Şef · Atat" kü' . . ..1 ı.. .k d k b . hukiimetin mutad Jşlerının kadrosunu a-lek id muz ur n ızınde yu ~- ne t c.1rı e er ·en u muazzam eserın ta- · k 1 k 1 'tt'h d'l ırr· • 

den ;·~re ve iradelerile daima ileriye gi- hakkukunda başlıca şerefi kazanmış olan ş~.c~ 0 ~~ d'arar ar ı ı az e ı ece5ıru 
tün dı ke.rnizi dün c:imalden cenuba bu- büviik Türk milletine şükranımızı ifade go~~rme be ır.kAl t' d t dd"'dl -

Sayfa 7 

lstanbul P. T. T. Mttdürlilğünden: 
R. Hl.9a~ P. T. T. merkez binasının yeniden inşası işi kapalı zarf ıasullle etsllt.meye ko. 

nulmuştuf. 

Eksiltme, 1/11/939 Çarf&Dlha saat 15 de B. Postahane binası birinci tatta P. T. T. MQ.. 
dürllltü odaaında toplanacak A11Dl Batım Komisyonunda yapılacaktır. 

K494lf bedeli c2140!b Ura 16 lı:uruş, muvattaı teminat d805ıı lira c39> lcuru§tur. 
İateklilerin mukavele, eksiltme, bayındırlık J41erl genel, hususl ve fenni ıntnamclerY, 

proje, lı:eflf htllAsuile buna müteferrl diğer evrakı d07.o kuruş mukabWnde almak ve 
muvakkat temlnabnı yatırmalc üzere çalışma günlelrlnde mezkftr müdUrlülr. idari kalem 
levazım kısmına, eksiltme saııtlndcn bir aaat evveline kadar, en az 15,000 llralık bu tee 
benzer ı., yaptıtma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara Jst.inaden İstanbul Vlll

yetinden ek3lltme tarihinden en az 8 gün evvel alınmış ehUyet ve 939 senesine ald Ti

caret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektublannı 

havı kanunun tarifine göre hazırlanmış nıektublarını sözü geçen komisyon b:ışknnlığı-
na No. lu malı:buz mukabll1nde tevdi eylemeleri. c8359ıı 

Is tan bul Telefon Direktörlüğünden: 
idare ihtiyacı için 111 kalem evrakı matbuanın tab'ı açık ekstltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 1616.50 muvakkat teminatı 121.25 Ura olup eksiltmesi 28/10/939 cu
martesi günü saat 11 de Müdürlük binasındaki Satınalma KomJ.syonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni vesaiklle o gün 
mezk\ir komisyona müracaatları. Şartname ve nüınunel€rl Levazım fı.mlrliğlmlzdedir. 

(8340) _______ .__ 

Baş, Diş, Nezie, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve büt:in ağrıl:ırınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
.. fm Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. .. .. 

Urfa Gümrük muhafaza Taburu sc-tınalma 
Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tahmin % 7,5 Sureti İhalenin 
edilen teminatı lhale gtiniı saai! 

kilo Lır:ı Lira 

Odun 973000 24450 1834 kapalı zarf 25/10/93!) 9.30 
Çarşamba. 

Arpa 595200 17856 1340 kapalı :zart 26/10/93::> 9,10 
Perşembe 

A - Yukanda yazılı dokuz yüz yebnlş sekiz bin kilo odunla beş yüz doksan beş bin aı 
yüz kilo arpa Urla.da giımriık taburu karargllh binasında kapalı znrna satm ahnacaktlr. 

B - Talibler ihale <ı'latinden bil' saat evvel zarfJarını komlsyQn.ı verml5 bulunacak • 
lardır. 

C - şartnameleri oknmait Jstlyenler A. fıkrasında sözü geçen binadaki satınnlma to. 
misyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olarak alab1l!rler. 

D - İstekliler girmek istedikleri kalemin hizasında gösteril"n teminat akçe.;lni Urfa 
gUmrlik veznesine yatırıp vezne makbu?.u veya banka mektul:ılle şartnamenin döıdünc6 
maddesinde kendilerinden istenilen vcslkalnrıa birlikte gcleceklerdlr. •8139~ 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak fe)'li!r Muhammen flatı Muvakkat teminatı İhale günü saat 

Llra Lira 
kırı .... ıe garbd"n sarka bağlıyan demiryol- et.'"1.ı:.kle bahtiyarım. Vatandaşlarımın a- .. 

1 
:nkatn aŞ\H'e.tal e. ın he erke du' isterikgo-l\i '" zın erişt ~· b h · b" . , r b h bb t t h" t . t ru mf" e ve ı erın em en ı - Üniversite nakliyat hayvnn-

c~ rk ulusunu ı ~kmkaz arıyle! uyuK tıcer a VmkuAlat. ~ eza urda ına mınnc~ ,- ba!ini, hem üçüncü Reich'in istikbalin~ lan için buğday, kepek, 
urnhu . n vu se var ıgınıza ve aro"ll e a e ınız esnasın a vatanın ço;ı: t lılik k k h d t T Fr t saman 

llh!l;ı:z rbaıvet htikfunetinc karşı olan sar- dc»~t>rli umran esC'rleri idrak edeceğine 1 e ·, .. ~Ac ~ym~ 1• ~a. u ~~;z ved ~n arpa, 
0 

' · 
için Y ~lıhJtını ve güvenini sunmak sarri"li kanaatim vardır. sl ız. '~. ~mı e reıtsl erınıtn ~u utt'akrlın. a ı - Kulak, bOğaz, burun kllnlğl-
~Yeni bir k~vn k 1 t 1 1 t 1 .. .. f'rl s ıru en sar arın ayın e ı erı yo - ne alınacak tıbbı alftt. 

680 51 l!/11/939 14 

1490 112 > 14.5 
~a 0 muş ur. sme nonu la girC"rek sulhü kazanmaJ:ta bir kere da- Anatomi Uıboratuvanna Hd 

ANKARA PAKTI lın ~"""bbiic; C'tmc~ E!ibi ezici _iki şık ara- kalem tıbbl ecza 1376 104 > 15 
sındı: kaldı~ını gostermektf'dır. Yukarıda yazılı üç kalem eşya yazılı saatlerde açık ekslltmeyc konıılmuştur İstek

Hitler, garbde kat'i bir darbe vur - ıuerln 930 Ticaret Odası kıif,rıd ve teminat makbuzlarile ihale günü Rektorlüğ" gelme.. 
l'ct: k <Baştara.fı ı inci sayfada.) İ fenn surette karşılaması bu paktın Nazi me- mak hususunda Kremlin tarafından kfı- lerl. Liste ve şartnameler hergiın Rektörlükte görülür. «864511 

Bu a~deylenıektedir. hafllinde t€vlk1 ettiği h;yretı gösternıektcdir. fi ı ;r vardım ver~c~l?in_C" ~venmemekte 
li_ rğ ~tnleden olarak bir Belgrad hnbc- Bitlerin BnJknnlnrdnkl Alman yayılma \'e ve ,Almanvad~, .gızlı ı?ızlı avaklanmağa . . A , w 

küı:ı 
1 
İtalya ile Ttirkiyc> arasındaki müş hakimiyet plCınlnrına açılmış büyük bir ge- ba .. ıvan komunıst dalgasından kuşku - İstanbul İkincı İflati ,Mcmur)ugım .J Hendek İcra l\lemur!nhndan: 

rıuı u zaıe edilebilirse Mussolini'nin ce- dik telfikkl ettiği vaziyeti tamir için Alman }anmaktadır.• da . Hendek İnhisarlar Idareslne srk..~n anı 
kb?!lfE>ra~ki devletlerinden mürekkeb hır dlplomastslntn bütün bile ve yııltakln.nma yol fngiliz gazetelerinin neşriyatı f~~c;küdnrda Altunizadede oturmakta ve ~ra ~ =ş itasına borçlu Punabey köyün-
ılcHr!llek:n içtimmnı derpiş eylediğmi larınn mürncıat etm~ı muht.emeldlr. Lo d 23 (A.A) Y kshlr 1st"nbuldn Sultanhamammda 23 numn- Hc~ib ~ anın Kn.vlıın kırında vaki şarkan 

İn .
1
• Cdir. Times, İtalyanın Balkanlardaki rolünden test ~n bı-~"k ~~ t e Pos~ g:ıcze - ralı mağazada manifaturacılıkla iştigal K a ~~tara, gar~n sahibi ;;ened, şlmalen 

l 
çrı ı:z (Y t l . . . t şöyle bahsediyor· anya.nın ... ,,.. r a3rruz ar e - 1 İ E . . ·nA 26191939 t . uru , ecnuben Ibrahlm tarlalarll mah-

.. •Ondra &aze e ennın neşrıya 1 • · _ tine geçeceği ve akabinde yeni sul!ı tekllfierl ~en lu.an ıvrı~ın .1 run. .· · arı: dud 919 metre murabbaında ve 2215 033 ta-
111~in. dip}o 23 (A.A.) - -~bse:ver,. gazı;te- •Ttal.vanın Balkanlara kam gosterdif,1 n - ynpacağı mütnleasındadır. j hınıie açılıp tasfı) .em? adı şe>kılde ~apıl rlh ve 21 No. lu tapunun ihtiva etti ı elll lira 
dı );Iİtün n;atık muhabırı Hıtler ın, şım- lftka, Italyan emeller~nln, Macaristanh Ro- Londra 23 (A.AJ - Dally Mail gazetesinin mRc;ına k~rar verılmış olduğundan. kıymetinde tarla ve gene Kavlan kırında 1e tl'!( 'f dıkk&tini diplomatik cephesin- manya arasındaki mtinasebatın lnkisafın - Amstcrdam muhabiri. Berlln konferansından 1 -- Mufliste alacağı olanların ve is - şarkan Ahmed garben İbrahim, şlmnlen Ta. 
dtı~ill,~~rettfğini ve bunun, kısm~n ~rk. dan dolayı a~ır surette haleldar ol'l'lncıı:ıd:ın bahis, blr yazısında, diyor ki: tihY.ak id~ia.sında bulu~a_?ların alacak : hlrfn Yusuf, 'cenuben Ahmed t:ırlalarlle 
u~Unu ~nsız paktının bir netıcesı ol- Heri gcldlit'. Italvan 81yıısetlnln bir müteo.rl -ı •Hitlerin sabrı o kadar tükenmiştir ki, kırk }arını ve ıstihkaklarını ılandan bir ay ı- ma.h<lud 22151933 tarih ve 23 No. lu tapunun 
l3tı llıuhıldi_rmektedir. . fesi gibi telfikkl edlleblllr. sekiz saat zarfında Frnn..c:aya ve İngıltereye cincıf' İstanbu~ İkinci. İflas rl~ires.in.e ge - ihtiva ettiği 3676 metre murabbaındaki 1kJ 

~an elcnhabı~" Ankara ve Romadakı A14 Mussollni hüld\met1ntn ahiren ovn:ıclı~ı rol. harb 11dn etmesi mümkündür.» 1erf'1' knydPttırmel~_rı ve delıller~nı (se - yüz lira kıymet.inde tarlaların paraya çevrll
'l'ü .. k _ İne1:fnın Berlinc çağırılmalannın, tevh1d ve istikrar ettirici bir rol idi ve bu Bu muhabir, garb cephesindn!d sütiinete ned veya df'fter hulasal~r~ vesa:re) as1l meslne karar verilmiş oldu~undan mezıcor 
~~Yı "'lldi gıliz - . Fr.a~sız pa~tının, ~lmıı!1 I ıtıbarla Balkan devletlerinin hürmetini ve mukabil, İnglltereye karşı büyük bir tanr - vev:ı musaddak suretlerını tevdı eyle - tarlaların birinci açık artırma ile 201111988 

l.>ıf il&ve Şelendırdığıne delıl teşkıl ettı- sı>mpatislni cnllb olsa gerekti. Bn tın.kımdan nıza geçilmesini ve harbin ~iddetlendlrllme- meler!. . A A , . Pazartesi günü saat 15 de Hendek ıcr:ı daire. 
llitıer'i evl~mektedir. , şurası na:zarı itibara alınmalıdır ki. Ankq, T sini mümkün görmektedir. . 2 -:- Hı~afına hare.~et cez~~ ~~s ulıye- sinde ve haddi lllyıkını bulmadı~ı takdirde 

~aco~1 .. n .. dıplomatik cephesinde raslı-ı rada imzalanan iiç taraflı paktın b!'l.,lıca hP- Türk _ İngiliz _ Fransız paktı, bıı muha - tı mfJstelzım olmak uzere muflısın borç- ikinci açık artırma ile 5/121939 Salı günü ay. 
~r:nt'e~çlukler bundan böyle kendilil:- defiPrlnden biri. Balkanların blrll~1 nl ve le: bire nazaran, HIUerin kararını tacll etmiştir. lularının ayni müddet içinde kendile - nl saatte Hendek icra dairesinde paraya 98,._ 
t:ıl\Slz art:rnaktır. Zira, Türk • İngiliz - tlklAllni tar~ın ~tmektir. Büvult Brıtnnva ve Londrn 23 <A.A.) - Bu gece Berllnden alı- rini ve borcları:nı bildirmeleri. rllcceğinden aynı haklara, irtifak haklarına 

lıca Aın·?aktı, halihazır siyasetinde baş-j Fransa. şimdi, Türklyenln kom~ı1s•1 olan Ro- nan haberlere g-lire, StatthaHer ile Oaulei. 3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla ve sair haklara malik olanlar yirmi gün Z&l"

~a?'eai 1 olma~ istidndındadır. Bu pakt.1manvnva ve Yunanl.!tana kar.,ı aldıkları tn- ter'ln, Berllne lçtJmaa davet edllmı., ol - olursa olsun ellerinde bulunduranların o tında evrakı müsbltelerlnl ibraz etmeler! a~ 
"'UVvetı \1~ netıcesi üzerinde diplomatik ahhüdlerl verin,.. ~etirm .. k hususunda mfü;ald 1 maları, Hltlerln ~r türlü rulh fımldlerlnJ malhr üzerindeki haklan mahfuz kal - si takdirde payla~adan hariç bırakılaca• 
de, biri er.n hakim bulunduğu bu harb- bir vaz!ve+te bulunuyorlar. terkettlğl manasını taşımaktadır. Bu ltlb:ır- mat~ sartile bunları ayni müddet için - lan satış ~in para ile olup tallb1er yindıa 
0Irtıııştu~cı derecl"de bir diplomasi zaferi Bliyük Brltanya ııe Türkive ıırPc:ındakl la, Ffihrer, muhasematın daha müessir bir de ~aire C'mrine tevdi etmeleri ve etmez- yrol buçuk depo akçesi veya banka mektum, 
. Şu l'lok . . kat'i muahede onu Balkanlara vııklrı!!tırmrı:ıt tarzda sevk Ye idaresi için tttıhazı H\zım ge-1 lersf' makbul mazcretle>ri butlunmadık ·· ibraz rtmelerl daha fazla malf\mat alm~ t1.r ki, 1t 

1
ta şımdıd;n müşahede edilmiş ta ve yokluğu, Polonvaya ctor.nde.'1 oo~"n'"'l len tedbirler hakkında, parti zlmamdarlarlle ı C:\ cezai mc>S'ulivete uğrıvacakfarı ve ıstıyenler Hendek icra dalresin!n 9391608 No. 

j1 ribi S ya, von Rıbbentrop'un ümid et- vnrdım etmesine mani olen bir a~kert lHU"<!- ıstio;are etmek arzusundadır. rüch:rn haklarından mahrum kalacak - lu dosyasm:ı müracaatları ll~n olunur. 
" cl'.lr~ ovvet Rusya ya yakınlasmak şöy knt lissünU. icabında kcndi.ı;ine temin etmiş' Alman hfıkfımet merkezinlien alınan son laı ı. (939/G08) 

da Alın n, Balkanlarda, geçen ilkbahar- bu'unmaktadır.:. haberler, Nazilerin, ilk evvel, AmanSlz hava 1 1 - 3/11/939 Cuma günü saat 15 tc a· 
:Zlyeti t~va lehine olarak kavbettil{i va- bücumla.rlle enerjik bir abluka yapmağa te. lAr.,lı:lıların ilk ktimaa ı?elmelcri ve müf İstanbul İkinci İfli\s Memurlujuıı ~ 
l>usııda ~ ~{ ele ~eçirmck için, bilaku lngilfere V" Fransa 

1
.,

0 
yantıgvımız sebbiis edecekleri ıntıbaını tevid etmekte -ıllslc müc;tf'rek borclu rılımlar ve kefille . d • 

Di~e e emektedir. '' dlr. Fransava karşı, garb cephe.<ıtn• knrşı ya- rin"n ve borcunu tekPffül eden sair kim- an. 
~ J>:ıkt taraftan, Türk - İngiliz - Fran- mali, İktisadi_ kO!lUŞmalar ptl"n harekM. bu ta.kdlrde, belki de teytd e-l~E'lerin tnnlanmada bulunmağa hakları Müflis Adapazarı ahşab ve demir mal· 
~etıafi ~nın A~denizrle müdafaa ettiği dllece~tır. olduğu ilan olunur. (21'H9) zer"c imalathanesi Türk Anonim Şirketi 
~P.ilt<'r e emnıvet, 1ta1va. Fransa ve fBaştarafı 1 inci sayfadl\\ 

tUıı me:etias! · :ia ~unllakta duran bü - sı hususunda İngiltere, Fransa ve Tür -
da hlllinee 0e~n kat 1 .':e d~tan~ bir tarz kiye arasında konuşmalara girişilmiştir. 
tanın n adar musa!ddır kı. Alman- Son cefa akdolunan muahedenin umumi 
aı:ı~n hma -:~c.isi fon Makenzen ile for, zihn~yet dairesinde bu hususta tedbirler 

l>araki er 1 ısı de, Hitlerle simdi ya - de cıiınmıstır. 
"ılar arı glSrtısrnelerde, hayli milşkill •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

l.on geçireceklerdir. Zayi - Botaziçi 11.seat onuncu sınıfından 
~: ltra 23 CA.A.) - Röyter ajansı blldlrl- 18/10/39 tarth1ndıe aldıtıın tasdiknameyi 
~ zayi ettim. Yen!Blnl aJacağundan eskisinin 

'12ıun IUetell, ba.tm&.talestnde diyor ti: h11tnıü ıottur. 
• Tnrk - Fransız - tnglllz paktını W namaralı Mebmecl Tiil'edi 

lo"d loyd ile General Franko İstanbul İkinci İflas Memurluğun.! masllsı idare azası avukat Fethi Başaran 

aras "da muh.ım b·ır mUl"kat dnn: ölmijş olduğundan keyfiyeti tetkik ve i-
" .. . . . cab eden kararları vermek üzere alacak:,. 

Londra 23 (Husu.sn - Lordlar tamarası Muflıs Kohen ve ~mon fırma~ ~alefı lılann 25/10/939 Çarşamba günü saat 10 
azasından tanınmış diplomat Lord Loyd, bu- olup ıtriyat ve boş şışe ve her turlu ga~ da dairede hazır bulunmaları ilan olu • 
gün Madrldde general Frango tarafından ta. zoz ve rakı levazımı ticaretile iştigal e- nur. (21318) 

bul edllm1ıtır. · kl ı k k ===========-=--====-il uzun ailre.n bu mU1A.lı:atın çok samı _ den Rafael Amon alaca ı arına on ur· 
mıH:: dostane bir hava içinde cereyan ettıtı dato teklif etmiştir. Bu teklifin müzake- günü saat 10 da dairede hazır bulunma .. 
blldlrllmektedlr. resi için alacaklıların 8/11/939 Çarşamba lar1 ilan olunur. (2131~· 



8 Savfa SON P.OSTA 

Ver>dlğlnlz 
par-> anın 

. . 

2mYsrı kıyme+lnd.e · . 
bl~ Radyo almı$ olur>sunuz ... 

ı:Jöz ayanndan başka 11 lambalı 

2770 ayarı bozulmaz T R O P i K mode~ 
en müteklmil radyo ahizesidir. Fen bakımından diğer markaların 

hepsinden iki sene ileridedir 

~ en mJiJıJ.m tad.9o ~ o&A Ft:&dei!{fl4da 
PMILCO llJIDYD AftD TELEVISIDN CORP. ~ 

TÜllHİ'lf UlfUH lfUHt55İLI HEL.iDS MLiESSESRTI. lillLRTR -İ5TB/t8l/L 
P.H. 1'100, TE/.EF. ftl/616 -

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğünden 

Bir Sıhhiye Memuru 
Alınacaktır. 

Fabrlkalarıın'ızda istihdam edilmek üzere bir sıhhiye memuru alınacaktır. İ.steklUerln 
istida lle Umum Müdürlllğe müracaatıa.rı. (8381) ... 
Sılıhat Vekaletinin Reıml Ruhsatını haiz 

K A S E 
Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

K E 

• 

RTEV 
Baş, , , a rı arını, :TfZ}.lA sancı arını, S N R rahatsızlıklarını 
DERHAL Oeçırir. ORIP, NEZLE n SOÔUK ALOINLIÔINA karşı mOe~ 
slr ilt\çtır. İcabında gUnde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 

Eskişehir Nafıa Mlldilrlilğünden: 
Sivrihisar kaza merkaunde •20934,10• lira -1f bedelli ilk okul f.nfaai.ı 28/10/939 ta.. 

rih1nden 20/ 11/939 Pazartesi günü saat ltr,30 a tadar kapalı zarf uaulUe ek.slltme~ ko
nulmuştur. Ek&llt.ıne VilD.yet Dı:ı.lml Encümeninde yapılaeaktır. 

Muvakkat teminat d570.05• liradır. 

~u işe atd evrak: Proje, keşif hfilfL&asa, husu.st fenni f&l'tna.me, n.hldl fiyat UstesJ., 
.oayındırlık işleri genel şartname ve yapı itleri umum! fenni şartnameıSlııden ibare' 
olup her zaman Nah Müdürlü~n.de görebllirler. İstekll.Jer1n bem:ert iflert yaptı.tına dair 
en az 15000 liralık vesikaya lstlnaden solda gün evvel villı(yote mtlracaa.tla alacalı:ları 
1 ~hllyetnaıne lle Ticaret Odası 'Vesikasını teltlit mektublarma eklemeleri şar~tır. Mek
tublıır yukarıda yazılı ihale saatinden en az b1r Mat evveline kı:ı.dar makbuz mukabi
linde Daimi Encümen riyasetine tevdi edlleceMtr. 

Posta ile gonderllecek mektublar mühür mumu lle mühürlü ve iade.11 taahhüdlü ola.. 
caktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c8777• 

so.rnntız. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. YağJı 

ve yağsız olan tllp ve 
vazoları vardır. 

~--------------, Yatak, yemek ve çalışma oda -ı 
larile salon takımları velhasıl her 
nevi mobilyalar; BAK.ER (ES. 

Kİ HA YDEN) mağazalarında tet

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve rnüsaid şartlarla satılmak-

İstarİbul Telefon Müdürlüğünden: tadır. 
İdare ihtiyacı i~in 9 knlem fond boru ve teterrüatı kapalı zarfla ekslltmeye konul- ı ·,.··• .. a .. • .. • ... • .. • .. • .. r.::ı •• • •• • ••• • •• • •• • .. • •• • •• • ••• • •• • •• • •• • •• • ••• • .. • •• • •• • •• a .. v ... 

ml13tur. Muhnmmcn (11267.75) ve ilk teminat (846) lira olup eksiltme& 24-10..939 Salı S p ta M tb 
günü saat 15 te müdürl!lk binasında. yapılacaktır. İstekliler, muvakkat teml&a.t mak. on os 8 aası 
buz veya banka mektubu ile kanuni ve.salld muhtevi ta.palı zarflarını o gün saat 14 e ı' Neşriyat Mtt'dürü: Setim Ragıp Emeç 
adar komisyona vermeUdirler. Şartnamesi hercüıı Levazım A.m1rlli1m~ görülebilir. A s. Ragıp EMEÇ 

' 1092> s BİPi.ERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Y a:nız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Radyolin 
in 

Mnkemmeliyeti hakkında en IOD 

ve doğru ıözü size o ıöyliyecektir• 
Bembeyaz pırıl pırıl parhyaıı 

dişler, tatlı bir nefea, pembe. 
ııhhatli r!\ş etleri, temiz !ıir dil, 

mikropsuz bir ağız... lfte 

RADYO Lift 
in eseri! 

Buii)nden itibaren aabah öğle •• 
akşam her yemekten ıonra 

gUnde3defa 

KULLANMIY A BAŞLAYINIZ! 

Makine ressamı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mtldürlilttinden: 
Fa.brika.larımız için aakerlllini ikmal etmif sa.n•at mektebi mezunu ma1c1ne reı.aJDl 

alınacaktır. 3656 sayılı kanuna ıöre kmd.llerine ücret verlleoektir. Talib olanlariD tJl 
geç 10/2. 'I'efrtn/939 gününe tadar Umum Müdürlüğe müracaatları. (8716) 

Yalnız BALSAMİN Kremlerini kullanınız ! 

'ANZU 
ALSA 

Cildinize dalınt tazelik ve mat 
bir s vimlilik verlr. 

ANZU ~ 
L A iN KSiRi 

YUzdekı çll ve lekeleri giderir. 
Tra~tan sonra lalir serinlik 
ve yumuşaklık btthşeder. l~!i!~~llİmiii&l&m;..~.am 

~-:• İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ : Beyoğlu İstanbul / 

İngillzce mütercimi aranıyor 
Kayseri tayyare fabrikasına bir İrıglllzce mütercimi alınacaktır. Bay ve Bayan ol.,.. 

bUlr. Gösterilecek ehliyete göı. 210 Ura.ya kadar aylık ücret verllecektir. Talib olanla
rın Emniyet Direktörlüğünden alaca.tl&rı hüanühal kalıdı lle istldalarmı n1ha,y•t 
18/ll inclteşrln/939 günü Kayseride bulunmak üzere posta ile göndermelerlni n Ka1-
seride fabrikada 20/II nclteşrin/939 rünil yapılacak imtihanda hazır bulnnmaJan ıı&ıı 
oluuur. cM-49» 1876811 

Hediyelerde başhca üç vasıf · aranır; 
Zarafet, ihtiva ettiği kıymet ve taşıdığı mana 

HACI BEKİR ŞEKER, ŞEKERLEME ve LOKUMLARINDA 
bir Hediyede arunabileotk bu ne Vasıfda ayrı ayrı vardır. 

ıN CI BE • 
1 u • 

1 
• 
1 

8ahçekapı • Beyoğlu • Karaköy • Kadıköy 
Toptan sipariş için Ticarethanelerin Merkezi olan lstanbulda 
pıda Hımidlye ocırldesinde Meşhur Hacı Bekir mağazasına 

Bab90k~ 
mnracaat 

edilmesi rica olunur. TenzilAtlı ypınr. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Teşkllat ihtiyacı için satın alınacak 178 çizmenin 18/ 10/ 939 Çnrşamba günü saat 
14 deki açık eksiltmesine istekli gelmedltinden 28/ 10/ 939 Cumartesi günü saat 11 d• 
yeniden aç1k eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 1384 lira ve ilk teminatı 104 liradır. Şartname, nümune n evsafl 
komisyondadır. Oörillebllir. 

3 - İsteklilerin gün ve ."1atlnde lllı: teminat makbuzları ve kanuni vesikalan oaıat.a 
Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. c8642a 

.. ·----·~ 
Demir ve a~ta Fa rika arı T. A. ş_ 

Merkezi : Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 
Fabrika adresi: Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etüv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehnssıstır. 

~--•, Bilümum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. ~--"" 

Zonguldak Belediyesinden: 
Yüz lira aylık ücreUJ fen memurıutu boştur. Fen memuru evsafını haiz olanl&nl1 ef-

ıak ve veaalki lbimelerlle 19/11/PSIJ tarihine tadar müracu.Uarı. (8782) 


