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HALKIN GÖZÜ 

t:!ALKI N KULAGI 

HALKIN DiLİ 

Yazı işleri telefonu; 20203 

• 
CUMA 27 BİRİNCİT~RİN 1939 İdare işleri telefonu· 20203 Fi.atı 5 Kuruş 

Tiirk - lngiliz - Fransız mali 
müzakereleri rakında sona eriror 

• 
lngiliz Parlamentosunda 

Türkiye lehinde dün 
tekrar tezahürat yapıldı 

.................... Çemberlaynin alkışlarla karşılanan sözleri ...... __ ...... 
/ngiliz milletinin ve Türk milletinin adaletin 

mes'uligetini müştereken taşımakta 

" Türkiye ile dostluğumuzun 
ATA TÜRKÜN üstad elile ablan 
temelleri, İNÖNÜNÜN münevver 

idaresi altında durm dan 
inkişaf etmşitir " 

Londra 26 (A.A.) - Çemberlayn. A -;am K~rı:arasında geçen hafta cereyan 
b den hadıseler hakkında mutad haftalık 
eyanatını yapmıştır. 
Başvekil ezcümle demiştir ki: 

h Geç_ en haf ta garb cephesinde mühim 
ı:ekat olmamış, yalnız işgal edilen meT
tıu erde bazı tadilat vukubulmustur. Bu -
ku n neticesi olarak Fransız ve Alınan 
h i'etleri şimdi iki memleketi ayıran 

u ud hattını işgal etmektedirler. 
F t Türk - inıiüs - Jl\rauız ant..,....ın.m. 1mza-

ransadaki ngi'iz ordusu la.ndatı ıün Londracla Tiirk.l;ye ııetanııtiııdeld 
kıt;ranaadaki İngiliz ordusu için takviye resmi kabul emuın4& Todlk Bfil*Q Ana 

ları ve malzeme sevkiyatı geni.o m.ik- Ye Genenl Orbllf' mJUetbıdzin refaılnna. 

eneral ere 
··rnştu 

Kars ve Ardıhanda tahşidat 
yaptığımız haberleri yalan! 
Parla 26 {A.A.) - cHava.st: 
İstaııbuld.an Daily 1ıfane çekilerek Matin gazeteai tarafından istinaalı edi 

lec bir telgrafa göre, Tnrklye Kan ve Ardıhan havallirinde 300,000 mevcurl· 
lu kıtaat tahfid eylemişttr. 

Bu havali, Mo.skovanm emrile Ermenı.tan Sovyet cümhuriyetlnin istediği 
mmtakaıdır. 

Bununla beraber TU.rldyedeld Soıvyet büyük elçilijinin bir memurıı ıu 
beyanatta bulumnuttur: cBu ihtfllf müzakere ile halledilebilir, zira Rwı e
kalliyet! hakkında çok iyi muamele edilmektedir> mevzuubaha telgrafta 
'.mrk:iyooin her ne olursa olsun tayaklwzunu gevşetmiyeceği ilAve edilmek
tedir. 

Anadolu a;an.ınuı notu: 
Sa.l4hiyettar m.ahfeıttt ne.ıdincfı ycıpt+ tahkikata iatinaden bu haberin 

tama.nwn a.nw old~ beyana Anadolu 4janıı memurdur. 

aid 

Sovyetlerin harb kaçağı hakkındaki notası henüz 
lngiliz hükumetine gelmedi, 

Almanlar şimdiye kadar 30 bitaraf gemi bahrdılar 

Moskova 26 (A.A.) - Sovyetler Bfr - ki Sovyet notası henüz İngiliz hilldlme
liği hilkftrneti. İnglllz hükfunetinin neş- tine gelmemiştir. 
rettiği harb kaçağı eşyası listesini enter- Şurası kaydedilmektedir ki, İngiliz hil
nasyonal hukuk prensiblerine muhalif te- kiimeti tarafından iki notada Sovyet hU
lAkki etmekte ve bu listenın bitaraf dev- kftmetine bildirilen deliller, Umumt 
Jetler menafiine halel verdt.Qi ve enter - Harb zamanında Rusya da dahil olduğu 
nasyonal ticareti durdurduğu fikrinde bu- halde bütün müttefikler tarafından ileri 
lunmaktadır. sürülen delillerin aynidir. 

Sovyetler Birliği hüktimeti, bu noktai Bundan başka Sovyetler Birliğine vc-
11azarını, harb kaçağı ile mOcadelc? me$e- rilen nota diğer bütün bitaraf devletlere 
lesi hakkında İngiltere hükumetinin 6 ve de verilmiştir. 
11 Eylfil tarihlerinde tevdi ett1Ai nota - 30 gemi babrıldı 
lara verdiği cevabda bildirmektedir. 

Sovyet notası Londraya henüz Londra 26 (Hususi) - Harbin başıan -
gıcındanberi, Alman denizaltıları tarnfın-

..., (Devamı 8 inci sayfada) kaclehlfll'1Dl bldmrlaıbn 

Garb cephesinde ilk 
kar düşmeğe başladı 

gelmedi dan batırılan bitaraf gemilerin sayısı 30 
Keitel Bra.vfiç Londra 26 (A.A.) - Royter ajansının olarak tesbit edilmiştir. 

Londra 26 (HU8UI!) - Hitlerin tam bir Londranın salAhiyettar membalanndan Bu vaziyet, bitaraf memleketleri endi · 

Cephede şiddetli bir gağmur ve 
soğuk harekatı gevşetti 

Pa · 6İ) rıs 26 (Husu. '!!DW ____ .... ________ .... ...,_mlllll!.--.1!11 
de k Garb cephesin· 

. ar başlamıştır. 
ınuŞıddetU bir yağ • 

k4tr ve soğuk hare • 
a ı · ı d · Jnıç eştirmckıe • 
ır. Maahaza hava _ 

nın muhalefetine rağ 
llıen, Fransız devri • 
Yeleri, Alınan hatla • 
rın~a olup biten şey. 
le:ı sıkı bir surette 
ınürakabe için faaı. 
liyetlerine devam et. 
?nektecUrler. 

Alman kuman ~ 
dan lığının bir şevler .. 
hazırladığı göıiiİü -
:Yor. 

kararBızlık içinde bulunduğu artık kat'i - öğrendiğine göre, harb kaçab hakkında- şeye düşürmüştür. 
yetle anı.a.,ılmaktadır. 

(l>eTam.ı 3 üncü S&Tfada) 

Almanya 
Holandayı 

i'gal mi 
edecek? 

Amsterdam ~ - Royter ajanau:ıın blldlr
dıllne göre, Alliianya ile Holanda o.rumda 
telefon muhavereleri bugün saa' 12.30 daD 
bert ltesllmlştir. :Almanya ile Belçika ve atan 
din&T memleketleri a.r&6lllda da telefon ma -
haverelerlniıı kesildiği sôylenmektAKiir. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Almanların bize 
vermedikleri denizaltı 
mayna çarpıp batmış 
Almanyanın Krup ~anna :ıaına.rlanan 

A7 eınıtı dört denizaltıdan Atılar, Yıldıra.)' 

dmımaıtı gemilerinin ista.nbulda, Baldırar, 
Batıra.y denizaltı gemilerinin de Alıtla.nyada 

(Devamı 8 inci ıayf ada.) 

ingil terede bir 
bucuk milyon 

' asker hazır 

Yeni Meclis binasının 
temeli merasimle atıldı 
Fevkalade ahval ve vaziyet mani olmadığı takdirde 

bina dört senede ikmıl edilecek 

Bugünkü Meclis bfna sının umumi görünüşü 

Salahiyettar Fran 
sız mahfelleri 16 ve 
17 Teşrinievvelde ya 
Pılan taarruzlar es . 
nasında düşmanın 
Verdiği zayiat hak • 
kında bazı mallım&t 
Vermektedirler. Ölen 
ve Yaralanan Alme.n 
askerinin ndcdı 2000 
ila 3000 olaralr ~ah . 
lllin edllivor. Sarbrü~ 
kün <ıarkındaki kıt'a 

Ankara 26 (A.A.) - Büyük Millet Mec lediye reisi Nevzad Tandoğan, Büyük 
' Londra 26 <Hwrn.sl> - Bu a~ Harbiye, lisi yeni binasını.n temel atma merasimi Millet Meclisi idare amirleri İrfan Ferid 

Bahrlye ve Hava nezareti-eri tarafından i1ç bugün saat ıı de yapılmıştır. Alpaya. Halid Bayrak ve doktor Saim U
muhtellf tebllt ne§redllmlştir. Merasimde Millet Meclisi reisı Abdül- zel ve inşaat mimarı ile müteahhidi hazır 

' Harbiye nezareti, kara ordusu için SiinW- halik Renda, Başvekil doktor Refik Say- bulurıfuu.eJardır. 
Iü kaydının yeniden açtlm~ olduluflu bil - dam, Meclis ikinci reisi Re - Bugünkü tarih ile Reisicumhur İnönü, 
dlrmektedir. :fet Camtezin başkanlıitındaki in - Millet Meclisi reisi ve divan riyaset aza-

(DaY&llll 1 inci sa7fa4&) pat heyeti, Ankara vali ve be- <Devamı 3 üncü aayfad&l 

~~ırn ndanınırı ver - 1914 harbine aid bir 1<ış manzarası: Ateı başında 
~~~' .. rapora göre, ·yalnız bu kıt'anın çok ı 150 il! 200 kişi kaybetmişlerdir. 
U~uk olan cephesine saldıran Almanlar 1 (DeYILllll a üncü &&Jfacla) 



2 Sayfa 

Hergün 

Irk tesanüdü 

Yaıan: Muhittin Blrren , __ , 

SON POSTA 

BeslmJI Baka.le: 

..... 

Alman ordusu b&§kumandanlığı küçük bir bilanço neşret
ti: 

- EylCHün ilk günündt>n, Birincitcşrinin 20 sine kadar garb 
cephesinde 61en zabit ve nefer Alınan zayiatının yekunu 196 
dır. Fransız gazetelerinde okuduk, bu müddet zarfında haya-

' 

Çinli sözü 

t a göz yuman Fran:ıızlann sayısı 100 il geçmez, İnglllzler ise 
anc:-ık 10 ncfor ı ~aybcttiklerini söylediler. Halbuki cephede 
ve cephe arkasında karşılıklı duran orduların sayısı en aşa
ğı 6 milyondur. Bu vazlyette iki aydanberi muharebe oldu -
ğuna: 

1 S T E R 1 N A N, i S T E R INANMAI 

Birinciteşrin 27 

Sözün kısası 

lkbale eriş~f--; 
Adam 

ı..umi ııeae 

l t.1>5 -1 Bırinciterio 

14 

27 
Resmi !le u 

193~ 

14 

Arabi ecııo 
1858 -H.ızır 
17ö 

4 

11 

45 
81 

li..ındl Alcşnm Yatsı 
.:>. D. S. D. ,, O. 

14 52 17 13 18 46 
J 88 12 1 

cetveli 

GÜ 
s. 
6 

1 

D. Ramazan İMSAK 
S. D. 

v. 
ı:: . 

il-' 
10 

OCLE 

:>. 1 D. 
11 158 

6 4b 

15 
İKiNDi AKŞAM 

S. D. S. 1>. 

14 sı 11 12 

9 88 12 

4 

11 ııa 



.. 

JON POSTA 

Arablar Turk, İngiliz, 
Fransız paktından 

sitayişle bahsediyorlar 

Sayfa 3 

Garb cephesinde ilk 
kar düşmeğe başladı 

İngiltere ve 
Balkanlar 

Tunua 26 (A.A.) - Arab gazeteleri • Almanya ne bekliyor? 
Avrupa hadiselerine büyük bir yer ayır
makta ve Türk - Fransız - İngiliz muahe
desini bilhassa sitayişle mevzuubahs ey-

Yazan: Sellm Raııp Emet 

lemektedir. B 1r t:ısım ajans haberlerinin ve garbln 
Londra 26 (A.A.) - Royter aJa.n& bll- cEzzahra. gazetesi, mü.slümanlann gi- demokratik matbuatının verdikler! 

t1- dlı1yor: r~tikleri ta.ahhüdleri dinleri iktizası ola- haberlere göre Sovyet Rusya hilkO.metl daha (Bqtanfı ı inci sayfad1') ıarrJzun en ası dört hafta OOk şiddetll m İktuıadl harb nazırı Croos, Avam Ka- ra.k tutmasını bildiklerini bu muahede - :fazla askerl müza.herette bulunmıyacağını 
Jeıı Bundan başka Fransız kurmayına ge- cadelP.yi i.stllzam edeceğinin muhakkak bu- marasında sorulan blr suale şu yolda ce- nin bir kere daha isbat .~tti~ini yazdıkt!n Ahnanyanın lstimza.cına cevab olarak blldlr-
llea't.haberlerde İ6 T~inievvelde Tre - lunmuı. Bununla beraber, T~rinlsa.ni ba - vab vermiştir . .Alına~nın BananJara. sonra Alınan propagandasının sarsmaga miştlr. Henüz bir iddia maJılyetlnl geçmlyen 
~ten bf..rkaç yaralı treni geçtiği ve bun flna kadar müsteb'ad oımıyacatı zannedUl- ıttuıadl hulülüne mani olmak keyfiyeti- muvaffak olamadığı müslüman memle - bu malftmatı hakikatin tA ltendlsi olarak ka-

~ - Alınanların ilk taarruzlarını yap - yor. . w. nln ehenuniyeti Britanya hükftmetlnln ketleri sayıyor ve müslümao memleket- bul ettltimlz takdlrde bugünkti harbin baŞ-
luiıd hôlgeden geldiğinin muhakkak bu - Fransız teblıgı gfu:ünden kaçmamı., ve gerek bu mem- lerin müslümanlık akidelerine uyduğu Iangıcında hAsıl olnıWJ bulunan endişeler -
laU ~l'u bildiriliyor. Ayni bölgede, M~ - Paris ?.6 (A.A.> - ~/10/939 tarihli Fran - IckeUere mal göndermek, gerek oralar- için demokrasileri tercih et~ekte. t~red· den milblm bir kısmının zan olabileceğine 
teı!ın şarkında, küçük bir düşman miıf- sız akşam tebliği: dan mal getlrbnek suretlle yapılacak 0- düd göstermediklerini tebaruz ettırıyor. hük:metmemtz Jfizımdır. Harb başladığı za -
ille~ 1 Apa~ şirnaJinde bir m~~! i~.erle • Cephenin muhtelif noktalarında ke§if kol- lan ticari hareketi teşvik için, mümkün man, Almanya Ue Sovyet Rwıya arasında lm-
~r e~~ebbüs etmiş, fakat püskurt.ulmü.ş ıarı müsademeleri olm~ ve karşıhklı topçu olan tedbirler tamamen alınmıştır. Varşoua sefalet zalaDUU4 olan ademi tecavüz misakı. birçok 
W · ığer taraftan, Alman devrıyeleri ateşi teati edl.lmiştır. 1 devletlerin bitaraf kalmnlarile meV'Zllleşen 
lin~rndbt bölgesinde ve ~?rbachın ş~ma - İki tarahn hava kuvvetleri •k • • d U Ü harbin müstakbel lnklşafları hakkında pek 

e. llhassa faaliyet gostcrmış1erdır. - s y~tler Amerı an ıçın e y z yor ., 1n.hın üzerinde dün hoparlörlerle ya- Oı:tlo 26 (A.A.) - Danimarka askeri mu - OV u çok ihtimallere yol açmıştı. Almanyanın, telı: 
.,ı lll~k istenen Almar: propagandası te - tehassıslarından yarbay A.rınn, rBerllnslce • • • b t --- başına. ve üstelik garbi Avrupayı setreden 
:hhUsü Fransız mitralyözlerile karşılan- Atfcnaln11 gazetesinde_ yazdığı. blr ma~alede gemıstnı ser es Halkın İaşesi köpek müstahkem Majlno hattının mütt~flklerd( 

ış olrnasına rağmen ayni teşebbüs tek- askert ilstünlüğftn muttefikler içln muem - k 
1 

yarattığı manevi kuvvetin inz\nıamlle İnglL 
tar ediltniştir ' men olduğunu söyllyerek demiştir kl: hıra lı ar iaşeleri ile temin ediliyor tere w Fransaya karşı harbetrnesi ba4ka idi 

l<:openhag 2s (A.A.) _ cRöyter>: Almanya, harbde yalnız kaldığı müddetçe büyük bir Sovyet ordusunun mu müzahe • 
1 l<.aunas'tan gelen haberlere göre, p 0 - açık şehirlere~ taarruz etmiyecektlr. rl Londra 26 (Hususi> _ Amerika harlclye Paris 26 (A.A.) _ Varşovadan g~lmiş ret ve muavenetile bu harbin icras geM bllf-
O?ıyanın eski Londra büyük elçisi Skir- Almanya buyük bombardıman tayra:eıe nazııı Hull, beyanatta bulunarak, Sovyet - olan bitaraf bir müşahid, Reuter a3~ - ka bir mesele idi. Bu ihtimalin bertara.t ol
~unt, erkek ve kız kardeşleri He birlikte bakımından daha kuvvetlidir. Fakat Ingll- ıerln Mumıansk limanında alıkonmWJ olan sının Paristeki muhabirine aşağıdakı be duğu anla.şılınca ve bitaraf devletlerin yap-

010dono şatosunda öldürülmüştür. tere avcı tayy~eıe.~ ve orta sınıf tayyare- cCity of Flinh gemisinin serbest bırakıl - yanııtta bulunmuştur: . maları beklenen sulh teşebblislerlnin de a-
Al ler ltıbarlle üstündur. nwıı Içln. Moskava bükümetl nezdinde mü- c Varşovada köpek leşlerı son derece kim kalması görzönüne getirilince, Alman -~ man taarruzu Yarbay Annn, İngilterenin doktn bin, teaddid teşebbüslerde bulunulınWJ olduğu - rağ~ttedir ve aranılmaktadır. Zira bu yanın oldukça müşkül bir mevkide bulun -

~ lldra 26 (A.A.) - Yorkshlre Post ga - Fransanın blrtnci sınıftan 2000. lklnct 81 
- nu, f::ıkat henüz hiçbir netice alınamadığını leşler, halkın gıdasını temine yarama~7a duğunu kabul etmek llizımdır. Nitekim, blr 

l'lnı:ı:nın asker! muhabiri, gıırb cephesi üze- nıftan 1000 tayyaresi ve müteaddid ihtl~~t söylemiştir dır. Her köpek leşi için takrjben ıo .. şı~n müddettenberi Her Hitler1n muhtelit Alman 
lrıe.sı beklenen Alman taarruzunun gecik - tayyıı.relerl bulunduğunu ha<Jab etmekte · Mc.skonda'ld Amerika sefiri bu hususta tedi:re edilmektedir. Varşovad.a h~kuı:n ricallle yapmakta olduğu temaslara bakılır
lltn ~n ou iki sebebe atfebnektedir: Hava - Almanyanın blrlncl ve ikinci sınıf 6000 tay- Potemkin'le iki defa gö~~tür. Geminin rurmekte olan sefalet, ta'-'.~if.i na~abil bır sa, bu müşküller blr hayli artmıştır. Maama-
-=-- alığı ve Majino hattına kar§ı bir ta- yan"!l vardır. _ Almanlara mı iade edileceğı, yoksa ser - dere"ededir. Şehrin en muhım bmaların- fih umumiyetle hayale knpılnrnk. bundan, 

A 
• bestmı bırakılacağı henüz belll değildir. dan birçoğu tamamile harab olmuştur. Almanyanın, daha harbin lklncl ayı sonnn-

m erı• kalılar uarb cephe sın e Bu hususta, _Berlln h~kiımetl ne-ıdinde Şehirde ne ele}ürik, ne d~ su vard~. da nefesinin kesildiğini sanmak hatadır. Bu 
yaplls.n teşebbuslere de bır cevab alınama- Tramvaylar işlememektedır. Yaln~z bır ü k"llerin biz harbin idaresine verilecek 
mış~ır. · otobLİS hattında münakalat yapılrriakta - ~ı{a1:net ~esel~slnden ileri r,eldlğlnl kabul 

S b t ı Ö d d • ı Dl~er taraftan Moskova radyosu bu gece. dır. ebnekte mahzur görmüyoruz. Oarb cephesi-eyyar as an e er D n er 1 er Murmansk limanında alıkonulmWJ olan •Clty Btitün dükkanlar, kapalıdır. Varşova- ne taarruz etmell midir? Yoksa, bu cepheyi 
of Fllnb gemisinin serbe.~t bırakıldığını ve da hiçbir gazete çıkmamaktadır. Alman- h ha gt bl t zu karşılıyacak surette 
en kısa blr müddet zarfında limandan uzak- lar şehre yalnız gündelik Alman gaze· er n r ıı.arru İ . .. 

Pa . l114D1Mı için emlr verildiğini bildirmiştir. tel~rini ithal ediyorlar. Şehrin kahraman kntl kuvvetlerle tutarak n~ıltere uzerlne mı 
•e .rıs. 26 (A.A.) - Nevyork Times ga - edecektir. Bunu diğer 5 seyyar hastane ta -- - ---- b 1 el.iye reisi Starzynsk ile Varşovanın lıücumlan arttırmalıdır? i<:anantlmlzcc te-
... tesinın Paris muhabiri yazıyor: kib edecek_tir. ... . y ı Al ;ü~afaasmı deruhde etmiş olan sivil reddUdler bundan 11erl gelmektedir. Bundnn 

20 A Bu teşkılat, Fransız huirumetıne mer - ugos avya man koın:tenin diğer erkanı, rehine olarak bnşka Almanyanın henüz Bnlkanlar Uzertn-
rabadan müteşekkil ilk Amerika but bulunınamakla_beraber, cephede Fran k 

11
. . d mevcud tutulmaktadır. de müessir olabilmek fikrinden fnrlii olmadı-

ieyyar hastanesi Garb cephesine hareket sız ordusunun emrı altında bulunacaktır. 8 8 ıyetın en Şehirde bir ölü süklı~u hüküm sür - ğını da n~ba katmak_ doğrud~r. Bir müd -

Al . . mektedir. Yalnız geceleyın Alman asker- dettenberl Italyanın muzaheret.i.e blr Balkao manlar Poronyada Bulgar gazeteleri kurtulmak ıstıyor ıerilc> her an isyan halinde bulunan şe- siyasi kaynaşmasından bahseden haberler. 
· hir ,1,ekencsi arasında teati edilen silah Cermen diplomasisinin bu istikamete müte -

tnUstemleke mıntakaları Ribbentropun nutkunu ~~=:~:n~:.AAiman c~~:t:nden kur- sesleri işitilmektedir. :~~ihh~~~;eaa~~:ı;~n~~ba!1~~1::~~pg~~1 :;~ 
.h d. . k b I I tulmaktan duyacağı memnuniyet. yarı reS- Venı· Mecı·18 bı·nasının nutkunu azimkarane ve ldenllst bulnn bazı 1 das 8 'yor azım Ar u uyor ar mı Politika gaıeteslnln bir yazısından son- - Bulgar gazetelerinin mütalealarım da bu da-

ra şüphe kabul etmemektedir. Bu yazıda, t ı· • 1 t ld vanın harici blr şey saym~mak doğrudur. Al-Berıın 26 (A.A.) - Royter ajnnsındt.n• Sofya 26 (A.A.) - Bulgar matbuatı, başka ırktan ve başka liBanda blr mllletln eme 1 merasını 8 a 1 1 manya, her halde mühim hlr slynst faallyet 
liiınrnıer, Almanyaya avdet etmiş olan Al- Alman hariciye nazın von Ribbentrop'un ortasında yaşıyan bazı _ekalliyetlerin lhdas içindedir. Bununla müternfık askerı hazır -

ltıan kanından Alman t d 1 nutkunu uzun uzadık mevzuubahs et - etukleri hl\dlseler teessu!le kaydedilmekte- <Baştarafı 1 inci ııayfacla> lıklnrı da devam ediyor. Bu vaziyotln ıı~nl-
1 va an aş arının mem - . il . ~ . d1r ı 1 h""k~ t k. · · l · · h i tketıerlne iadesi mesel l1 mekte ve bilhassa g terenın mucrı - • ari e u ume er anının ısım erını av haye böyffl kalması mümkl\n olamıyacajtınl\ 
tcıUınlftı M il es e iştigale memur miyeti hakkında ileri sürdüğü noktaları • • · bir vesika ve mevcud madeni meskukAt- göre. her halde. bugünlerde. bazı tezahürlerln 
~ıo r. uma ey.h, işgaı altında bulunan tebarüz ettirmektedir. Taymıs Rıbbentropa tan birer tanesini ihtiva eden bi. şişe beklenmesi doğru olur. 
laa nyada yenı müstemleke mıntakalıı.rı ih- Slovo gazetesi, Almanyayı bütün id.a- 7 • mermer sandık içine konularak Meclis . m ı:;; 

ı.na rnenıur edllm1ştir. re edenlerin nutukları gibi bu nutkun da "M ;n Ka pf binasının temeline vazedilmiş ve bu san- 5~Lim uca.9ı.rı Gnı.11.ç 
azlmkar ve imanlı olduğunu kaydeyle - 8ı m 1 dığın kapağı Meclis reisi Abdülhalik Ren- ............................................................. . 

• nıektedir. 7' da, Başvekil doktor Refik Saydam ve 

ıngiliz - Rus ı·ıcaret okumasını tavsı·ye ed·ıyor Meclis ikinci reisi Refet Canıtez tarafın- İngilizler Almanyaya aid Hitlar dun de generallerle dan vurulan çekiçle tesbit olunmuştur. Ve 338 bin ton kaçak 
lnUbadeles·ı anlaşması .. u tU Londra 26 (A.A.) - cRöyter bildiri - ~ene Abrlülhalik CaRenda, doktlor'lkR~fik gor Ş Saydam ve Refet nıtez teme e ı ar- eşya mu""sadere ettiler 

yor>: cı atmışlardır. 
Londra 26 ) CBaştarafı 1 inci !layfada> Times gazetesi, bugünkü başmakale - Bugün temeli atılan bina sadece Büyük 
l.o - (Rôyter bildiriyor : Askeri ruesa ile dünkü istişarelerini m(i sinde, von Ribbentropun İ)ariz hatalarını Millet Meclisi binasıdır. Fevkalade ahval Londra 26 (A.A.) - Milli ekonooni na 

ti~ ~dlar Kamarasının muhafazakar par teakib Hitler, bugün de evvelıl bahis mevzuu ederek diyor ki: ve vaziyet mani olmadı~ takdirde bu bi- zırı Avam Kamarasında verdiği izahat-
~iliı e_nsub azasından Kont T;mkerville, Göring ve bilahare erkanı har - Von Ribbentrop, Almanyamn dostlar na inşaatının dört senede bitmesi mukar- ta 

1

harbin başladığmdanberi, Douvr<.!S 
lnaaı h kSokınvyet ticaret mübadelesi anlaş- biyel umumiye reısı General Kay - kazanmış olduğundan bahsedisi de cid - rerdir. Yeni Millet Mecfü:;i binasının ön m~ntakasında V'.:ymouth ve K.ırkwall'de 
llllttir. a da hükfımetten izahat iste - tel ile kara kuvvetleri umum kuman- den şayanı hayrettir. Gerek Tokyonun, Re cephesinde ve bu binanın sağ ve sol taraf ve ayrıca Cebeluttarık ~e H.ayfada h~rb 

Lord li 1 danı General Brauşiçi kabul ederek, ken- rek Romanın, Sovyetler Birli~inin Al - larında yapılacak olan Başvekalet ile Ha- kaçakçılığı kontrol servıslerı tesis edıl. -
\rel'lniŞtir.·a ifaks, tahriri olarak şu cevabı dilerile uzun boylu görüşmüştür. manyanın dostları arasına l<:atıldı~ını na- riciye Vekaleti binaları bil~harc yaptın- miş bulunduğunu bildirmiş ve demiştır 

1 Mar~al Göringih n.Sşiri efkarı olan sıl hayretle karşıladıkları m@lt'.imdur. Al- ki: 
ngiUz hük{ı cNational Zeitu.ngı. bu münasebetle İngH- manya ile Sovyetler Birli,ği arasındaki lacaktır. Harbin ilk altı haftası zarfında Al -l'a:pıJan .anı tneti, Sovyetler Birliği ile tere aleyhinde yeniden bazı tehdidler sa- can'anevi dostluk. hakkında ise. von f k ) • • manyaya ~itmekte olan 338.000 ton eşy-

lnet ?nahf llllŞnıanın İskandinavya hükO- vurmaktadır. Ribbentropa Mein Kampfı okumasını tav- ngiliz ha va uvvet erının 6 oo 
d:uı;. e erind f 1

- lanmış ol • mt'"ısadere edilmiştir. Bu eşya 7 ,5 tonu 1>Unu k •· e ena "'arsı - Bu gazete diyor ki: cİnaifü; adalarını siye ederiz. h 00 
tar f at ıyen z t ektedı"r Her ,.,. z~yıa petrol, 65,000 tonu demir ..•. 38.5 tonu 8 ta Şu anne mem · bir ateş yağmuruna tutacağımız gün uzak Ikt d 
hancı bi cihet çok iyi malılmdur ki, ya- değildir.> R S F• land• Londr.a 26 (A.A.) - Hava kuvvetle - m&"gane~di1_'. Ayrıca, ~uh;:n m dar ~ lrlUha.kt-~ tnemleketle ticaret yapmak, t d b "b' t hd'dl h' b' U ya • in IY8 nn· ·ın zayı'atına aid olan yedinci listede fosht, alumınyom, hematıt, opra a m ı._ekel\ıiltl k_ surette bu memleketı"n siyası~ ngiltere e, u gı ı e ı ere ıç ır d 1 ştur 
~ k t il kt h h · b" muhtelif rütbede 7 zabit ve 25 nefer gös- sa ere o unrnu · .. .. • erını tasvib d"""'ek değ1'ldı'r. ıyme ver meme e ve er angı ır Ü k 1 • Al b tü de 

~" taarruzu önlemek için lazım gelen tedbir- m za ere erı ter:.lmektedir. Bunlardan 18 i maktul Fiiliyatta, manya.' u . n . ~uz aşırı 

D - ı ~ b .. t' ·ı k d- ·· 14 .. k b ı n ·h atçılarından tecrıd edılmıştır. 
1 lerin alınmış o dugu te aruz et ırı me - ue.rrıuş ve u ay o muş ır. l rac n•••······················-········-···· ... oyç and kruvazörü '.:f:~nlar Şimal denizi sahillerinde şa:~~~n;~~i 1Chi;~ -;;;.:~:~::,i~~~~da a· ······~:~:~;::···~:~:~:············ .. ••••••• ....................... . 

Ati k h d 1 Finl!ndiya hükOmeti, Sovyct teklifle -anti den·ızı•nde ta şi at yapıyor ar rini tetkik eylemektedir. Finlıindiya de -
Amsterdarn 26 (A.A.) - İyi bir kay - legeleri, ancak bu tekliflerin derin suret-

Oaıo 25 (.\.Al in naktan haber verildiğine ji?Öre, şimal de - te tetk.ik,edilmesinden ve haklarında la -
ltlit Sonesate ·v - Aftenpooten gazetesi, - nizindeki Alman sahillerinde Bremenden zım gelen kararın alınmasından sonra 
DUrunu Alınan : Norveç Lobentzhansen v~- ve hinterlandından geçerek Emdenden Moskovaya döneceklerdir. 
f'tbı~n batırın Y o~n Deutstchland kruvazo- Elbe mansabına kadar Alman kıt'alan, ltiJAf ümidi 

8u krllVa,Z(j~ AduAunu yazmaktadır. . tayyareler tah.şidatı yapıldığı ve müte -
~da tlantik de Terre Newe'ün madi surette malzeme nakledildiği görül- Arnsterdam 26 .<~.A.) -. c~ava~> 

ve cenubunda dolaşmaktadır. .. t" Telgraf gazetesmın Helsınkıdekı mu -

D muş ur. d d Ü l ? habirine göre Sovyetler Finlandiyadan 
arbhane ve Damga Roma a ne fiş nii üyor yeni istekler;fe bulunmamış olmakla be -

Roma 26 (A.A.) - cHavas.: raber Finlandiya tekliflerini de esas ola-
lrlatbaası müdürlüğü Roma gazeteleri, Fransa ve İngiltere- rak kabul etmemişlerdir. 

~ilk nin pek yakın Alman taarruzunu meta - Bu muhabir, vaziyeti vahim telakki e-
lıladllr~a, U <Hususi> - Muhasebat Umum netle beklediklerini yazıy~rl~r. A".rupa dilmekle beraber, bir kompromi bulmak 
lı.ı, l"ua tüne Darbhane ve Damga mütehas- politikası hakkında her tür]u te~ırden ümidinin hala mevcud olduğunu yazıyor. 
bae,ll cı. Erclyeş, Darbhane ve Damga mat- içtinab eden bu gazeteler, muhtelif hükô Finlandiya delegeleri bir kaç gün Helsin
"t.~ llıüdürlü~ne de Nakld İşleri Umum met merkezlerinden gelen en mühim ha- kide müzakerede bulunacaklar ve hafta 

r nıua-vını Rüştü tayin edll.nı4tlr. berleri kayd ile iktifa etmektedirler. ortasına doğru tekrar Moskovaya giqe • 
İtnlvan gB.2eteleri İtalyanın Londra - ceklerdir. Sovyet hükt1meti neticeyi ta -

Polonyalı muhasebe ve daki yeni büyükdelçhisi Bastiladni~i şehreflid- cil niyetinde değildir. Buna intızaran Fin 

h ne Çemberlayn e azır o u~u a e landiya askeri tedbirlerini tesri etmekte-
esa bat mütehassısı Lord Halifaks tarafından verilen ö~le zi- d' 

~ yafetini büyük başlıklarla bildiriyorlar. ır. 

~~ 26 (Husust> - Muhasebe ve he- lzmİr piyasasında 
~ tnüte.ııassısı olarak istihdamına lüzum f ngiliz banka-ı iskonto 
' en Polonyalı Karol Metenhauser'in iki • • • • İzmir 26 (A.A.) - İngiltC'reden vaki 
llfı:rı:ilddetıe ve ayda 625 llrıı ücretle ça _ fıalını ındırdı sipar!.şlerin devamı ve ziyadeleşmesi pi-
llıı tizer:· murakabe heyeti relsllğlnln tek- Londra 26 (A.A.) _ İngiliz bankası, yasadaki inşirahı arttırmakta devam et-
tır. e, Heyeti Vekllece kararln.ştırılmış-I iskonto fiatını yüzde .1 den yüzde 2 ye mektedir. Dünkü üzüm s:ıtışları on bin 

indirmiştir. seksen çuvala baliğ olmuştur. 

Sgmboligue harb 
Cephe tema.slan o t:adu ihtiyatlı ohıyor ld muharebenin üç ~ü:vüt de.Jet ara

sında g~titi hlc;sedllmlyor. Babq muharebesi bugünün harbinden daha çetlndL 
Bele Polonyadaki kıyası,ra barb sDlh Ye cepbanece birbirine denk ilu orclunım 

çalrpaştığuu yalnız adeti farkının bir ta.rafı galib çıkardıtını anlatıyordu. Bagü~ 
dünyanın üç büyük devleti araınnda devam eden muharebe ise adeta ort• tal'· 
tarda şatô..a.nna kapanmış şönlyelerln mücadelelerine benziyor. 

Bu symbolique bir barb olacak. Fransız ba..,kunıandanı General Gıunelln Deri 
hatlarını açdır kapanır bir kerpeten halinde tutuyor. Eli alt•tıdald milyonlarca 
ukerin bir neferini bile feda etmeden harbi kazanmak mvlıakkak ki bundu son. 
rald muharebeler için yeni bir sistem olarak kabt1 edilecek. Daha barb başlama. 
dan evvel geceli gündüzhi işliyerek ıünde yüzlerce tayyare yetiştftt.n fabrikalar 
Jı.li çalışıyor. Gene harbden evvel mevcudiyetlerinden bahsedilen Mnlerce tayyar: cephe ıerilerinde iıotirabat ediyor. Resmi ı~idlerde resimJ~ri~i ~ördil!ümib 
atır. hafif yüZ:erce tanı{ garajlarında tıOkliYoı1u. Bütün bu moUirlu, m~ldnell kıı•
nUerin nelere kadir oldukları meçhul delildir. Fakat harb başlıyalı lkı ay oldula 
halde bu mahur aletler barek.,t etmemişlerdir. Milym• al:-ı geçen mü elliih insan 
kümeleri birbirleri ıizerlno atılmamlt!lardır ve ıörünüşe ıöre atılmıyacaklardır. 
Fransa ve İngilterenfn knnetı~lnl zafer için sakladıktan anlaşılıyor. Bn zaferin 

cephe yarmakla deJll, cephe gerisini bozmakla kazanıla<'ağı kanaati prensip o.a
rak kabu1 edilmiş görünüyorlar. Şu halde lrugünün harbi tam mana ile symholiqucı bir 
barbd,r. Hasmı yıpratma ptlinınll!\ muvaffak olan taraf harbi ~azanaeak: Bir za
manlar şiire, yakın zamanlarda !'iyaslyata giren symboli"11'1e nihayet erkanıhar
biyelerin planına da rirdl demek? 



SON POSTA Birincitqrin %'I 

( Şehir _.aberleri ) 
Başlarına gelen 

1 Hım.eıer Karpmıda 1 

Eski eserlere 1 Katil va maktulü 1 Universiteye 
ehemmfyet meçhul bı·r cı·nayet müracaatlar Meddiyeköylü dostuma rastladım. Yü - Bu nimet ha.. sen otobüsün sizlJS 

zü gülüyordu: köye kadar işlemesini nimet nü addedi -

veriliyor Evvelki gece 8eat 21 de Bankalar cad- &rtıyor - Gözün aydın, desen~! 
htanbnlun tmarmda estt eserlerin büyük desinden Perşembepazanna inen dar IO- Üniversitenin muhtelif fakültelerinde Dedi 

ehe.mmfyetfni nazarı itibara. alan İstanbul kakta 19 y~lannda bir gencin kanlar ikmal imtihanları bugün sona erecekti:. - Peşinen gözün aydın, fakat niye 
Tali ve belediye relsi Lfıt.li Kırdar, imar ifle.rl içinde yatmakta olduğu görülm~ş -:'e key İkmal imtihanlarında muvaffak olan ve gözü.n aydın dediğimi de öğret de öğre -
mtkUlrlilt{lnde eski t.eerlerle meşgul olan mJ- fiyetten zabıta hıd>erdar edilm~tır. sınıfta kalan talebelerin isimleri yarın neyim. 

Vak'a mahalline gelen zabıta memur- &k:\lte dekanları tarafından Rektörlü- . . . • 1 m.a.rları çabftırmap karar vermlftır. Eski e- lan amele kıyafetinde olan bu gencin ğe bHdirilecektir. Bu sw-etle 938-39 ders - Fatih - Şışlı otobüs'len var ya. 
arıer thertnde TUlrurn olan blrtaç mimar iki yerinden bıçaklanmak suretile öl - yılında Üniversiteye bağlı fakültelerde - Fatihle Şişli arasında otobüs dedik-
lmar ıtıert mildilrlüA'ü kadrosmıa alınacak - dürül~nü görmüşlerdir. "Sını!ta kalan ve muvaffak olan talebele- leri bir şeyler işliyor. 
lardır. Btiytik ihmale uğramış ~bldelerlmizln Maktulün hüviyeti, ve kimin tarafın- rin kat'i rakamı belli olacaktır. Üniver - - Gazetelerde görmedin mi? 
lhya.sında itina gösteıirecek, bunların şeb _ dan öldürüldüğü herlüz anlaşılamamış - site talebeleri arasında bu sene muvaffak _ Neyi? 

tır. olanlann g~en seneye nisbetle daha faz . · . . _ . -
rın güzellll1 ile mütenaslb bir hale kona - Bu esrarengiz cinayetin tahkikatile la oJacağı zannedilmektedir. - Fatih - Şışlı otobüslerı bundan bOy-
caktır. Müddeiumumilik ve zabıta ehemmiyet- Üniversiteye talebe kayıd ve kabul !e Şişliden dönmiyecekler, bizim köye 

imar iıflerl müdürlüiü iu.droeuna alınacak le meşgul olmaktadır. müddeti bu ayın sonunda bitecektir. Ka- kadar geleceklermiş. 
mlmarlami isimleri tesblt edilmiş, ~al]ftıt- ~elli tetk.ikatın tenevvürü için mak - yıd müd~eti sona .er_mek. üzere olduğun- _ Vah vah... Ne kadar müteessirim .. 
lan makamlan. bl1dlr1lmlştfr. Yatında tmar tulun cesedı Morga kaldırılmıştır. dan, bugunlerde Ünıversıteye faz.la te - b. 1 _ _ d d i • y 

yorsun? 
- Ya ne addetmeli? 
- Bir felaket. 
- Gene anlamıyorum. 
- Otobüs sizin köye işledikten .sonrt 

iyiden iyiye anlarsın amma, şimdi sıra" 
düşmüşken ben de biraz anlatayım. 1J1I 
an:ı kadar Şişliye tramvayla geliyor, Şif 
lidc tramvaydan iniyordunuz değil nıi! 

- Evet! 
- Ban bazı da otobüse biniyordunt!So 
- Evet. bazı bazı! 
- Otobüsleri nasıl buluyordun? 
- Pek sık binmediğim için farkında 

değilim. hacüm vardır. ıraz evve gozun ay ın, em ştım. a -
tıtıeri mtidtlrlflttinün faaliyeti gen~etllmlt K d • • 1 Kaydedilen yeni talebeler 50-60 şar zık insanların başlarına hazan saadetle - Hah işte onun farkına vardığın "I1I' 
olacaktır. ar eşını yara tyan kişilik gruplar halinde Üniversite Rek- felaket ayni zamanda geliyormUf. man Hanyayı Konyayı öğreneceksin. 

adam muhakeme ed.lldı• t~rli tar:afından kabul edilmekte ve kcn- _Ne fellketi' _Yani! 
·~ehlr /Jıferl. dılcrine Üniversitede takib edecekl~ri f · . . _ Yanı·, yu··ru··yen otob;;.,c atlatıla"''"" 
y Y' • yol izah olunmaktadır. - şte bu, felaket değıl mı? ...., '-" 
__ __,.._____ T ,_ h .. d k d • Bed .. t _ Geçen yıl Üniversiteye liselerden çıkan - Bu nasıl felaket olabilir. Ben bunun sın, benzin kokusuna katlanacaksın, ya -

Taksı"mdeki · lna yıkılm .... na op11.apı ancın e ar eşı rıyı a 1600 k d d"lm· · · · · ·· ·· · rıc::larda o-1~1m korkusı"le tı'trı·yeceksı"n, bl-'rtn .....,.. banca ile varalıyarak, öldürmeğe teşeb - . genç ay e ı ıştı. Bu yıl daha şım ıçm, gozun aydın, de .. dedim. ,. • 
devauı e "iliyor büs eden -Kadıkay belediyesinde müs _ dıderı yekUn bu miktan çok geçmiştir. _ Bak şimdi daha milteessir oldum letcive yahud da şoföre bir ihtarda bul1" 

h.ı B h . . h k · "ki · Başta Hukuk ve Tıb Fakülteleri olmak · k l d v • ksi Tablın lıflumın etrafındaki blna1ann Jl- ta uem a rının mu a emesıne 1 ncı .. o b 1 b-tü f kül 1 . 1 be. Sen bir kere bir -akıl hastalıkları müte - naca 0 san ayagı yıyece n. 
a~ceza mahkemesinde dün başlaml - uz2r:, u yı u n a te erın ta e · . • . . - Ne diyorsun? 

tıımuına deftDl olunmaktadır. Geee ~ı.tan · ı.ştı adedı çok fazladır. Rektörlük bu tale - hassı.sına gıtsen ıyı edersın_ 
amelenin m1tt&n 215 e çıkanlmlştır. m ,, r. . • heleri sınıflara sığdırabilmek için icab _ Ben mi?.. - Dahası var .. yolcu çok çıkarsa oto -

• ~.3hkeme~P okunan sorgu hakımlıği- eden tedbirleri almaktadır. . büs hıncahınç dolacağı için nefessizlik -
nın son tahkıkat açılması karanndan an- - Evet. evet! Acaba neden oldu. Bır f~ 

lh i ~ar yapanlar zıbıtaya 
1 i ·riJAcek 

JaqJm~na göre, vak'a şöyle cereyan et- Al J D ""' E ~eye mi sıkıldın? .. Bir şeyden mi kork - ten patlıyacaksın. Yolcu az olursa, şo 
mictir: man ar ogu Ye gemen t ? heo: ne pahasına olursa olcrun yolcu bU -

~ un... ~ 

Suc;lu Bahrinin biraderi bulun.an Ta - V8pllrlartm gönderrıcekfer K labilmek ümidile otobüsü karınca sürau-
c - orkutuyorsun yahu! le 1·1 ... rletecek, ışı· ·ne geç kalacaksın. Kır·.; Men'11htlkAr tonıb)'onu dün öğleden IOD- nu memuru Vehbi 2 sen,.denberi Me!tu- t .. J.11' t t ~ n.şaatı !bittiği halde Almanların Doğu ve - Aman korkma, senin gibiler için 

ra. mın a a. t.ıcaret müdurlü~Unde toplanmlf- ne isminde bir kadınla birlikte vaşamak- ~emen vapurlarını göndermek istemedikleri camlardan kuran yapacak, soğuk alıp ıa 
tır. Toplantıya emniyet müdürlüğünden Bay tadır ve bir de cocuklan dün va va gel - hakkında çıımu., olan bazı şayıaların doAru korku çok fenadır. türree olacaksın, daha sayayım mı? 
dar Beher de ıtttrak etmlftir. mic:tir. Fakat. Bahri de avrıi k:ıdına ~(in- 1 - Ne oluyor yahu? o madığı anl~ılnu.ştır. - Kafi, hakkın varmı!ll. 

Kom.Jsyon fazla tıa.Ua saılf yapıldığı hak- lünil kantırmı~tır. Bu yu·· zden iki karde- Dab Isun b d t 11· bek :ı1 Almanyadan en son olarak -•Akadar1a- - a ne o , en en ese ı - Elimi" uzattun·. 
tında.ki iddialan tetkik ve müteak.ibe:ı alL ~in aralan acılmıştır. Bu arada Bahri cı.ur. •• 
tadar tüccarları da dlnlemi.ftlr. Ba.zJ mü - Me!tu~ve bir de mektub vazarak cSen. gelen bir me.ktubda, vapurların llmnnımıza 1i ccck vaziyette iken, gözün aydın de -
e.wıeeter ve tticcarlar satışlarını Ticaret 0- kardeşime lavık de~lsin, b:ına lavıksln, gönd~k üzere tamamen hazırlandığı memi istiyorsun. 
da.sının günlOk piyasa oedveline göre fıyar arada cocuj!unuz olmasa.. ben de karde- bildirilmekte, fa.kat harbin devam ebncsi yfi- - Hic: bir şey anlamıyorum. Otobüs -
ett1klerfn1 llerl lil.rnıil.şlerse de. komlsyon bu.. şime baska türlü muamele !'.'derdim. Ba- zünden bllha&a vapurların btiyüic tehlikeler ler bizim köye kadar i§liyecekler. Düşün 

- Çok müteessirim dostum, fakat n• 
yapayım, teselli vermekten başka e11In • 
den ne gelir kH 

nun .sat14a ~ olacatı noktal nazarını ta - na karsı haqn varlvetinde devam eder- içerisinde seyahat ebnekte olduklan flftve e- hele .. bu ne nimet! 
bUl etmemJt Te aatışlann 81 Ağustos tarlhtn- se, onu temizliyeceğinl> diye maksadını dllıınekte, hangi yoldan gönde:llmesl icab et-

r:J .un2t dJu.ltwi 
detı na.tıara göre yapılması lAzım geldiğini fa,.,ar etmistir. tlği hakkında talhnat istenllmektedlr. 
blldlrml.ştJr. t !rt bütü" bu k' 1 b" b" . . De 1 t Deni ll ld ~..1 l Ko.m1syon thtlkAr yaptığını tesblt ettllU iki . ı' .e, n. va a ar ır rrıne zm - ve zyo arı arc:ıı bu 1ususu tet-
mfteıve8e hattında villiyet thttkftr komı.,yo_ cır enerek. nı~av~t davaya s.eb_eb olan kik et.mettedlr. 

1"- t '"ti y ld bl .. yar::lama hAdısesı vukua ge1mıcıtır. --------nuna ma wua Term09 r. en en ?Aaç .. . 
mCeMe&enfn 1htlkAra saptığından .seddedll~- D'-lnkü celsede. sorguya çekılen maz- Polisle: 
ceğt haber alınmıştır. nun Bahri ise, hAdiseyi şöyle anlatmış~ -
Şimdiden -'Onra herkes fazla fia.tJa mal aa.- tır: Bir kadın diğer bir kadını 

demirle yaraladı 
tan ticarethaneleri en yakın zabıta merke- - Meftune ile olan alakamda, fC'na bir 
zıne blldlrebllecelt ve .zabıta da derhal ta _ maksadım yokhı. Bu yolda aleyhimde -
tibata geçecektir. iti lddialar asılsızdır. V-ak'a ı:riinü de ba-

Yeı]lldirekte Mola~ı caddesinde 31 nu -
na tı>ca~z ed~n kardeşim Veh~idir. A - maralı evde oturan Ebuzerln kansı Zeliha 
ramızdakı çekışme sırasında elındeki ta- ' 
banc:ı patladı ve Vehbi kendi kurşunu i- ayni yerde oturan Emine Ue kavga etmişler, Ticaret işleri: 

Yapak Te tiftik ihracatcılan 
toplandılar 

le kendisi yaralandı. Emine, Zelihayı demirle başından a~ır au -
Vak'ayı ~ören şahid Ahmed ise, mah- rette ya.ralamı.ştır. Yaralı kadın Haseki has

kemE'de suçlunun iddiasının aksini söy- tanesine kaldırılmış, suçlu Emine yakalan-

Şehrtmlzdek1 ya.pak ve tiftik ihracat mtı -
baya.acılan dün de öğleden evvel zahire bor
A.'Ullda bir toplantı yaparaık Uftık, yapak ve 
keçi tllı natıanndakt düşüklükler etrafında 
cörftşmüşlerdir. Alfıkadarlar bu maddelerin 
memleketimizde geniş stokları btt1unduğunu 
ve yerli fabrikalann aarfedP.Ce~i miktardan 
aonra dahi ehemınlyetıı miktarda stoklar ka
lacağını llerl sürerek, rıat dıişüklü~ünün bun 
dan ileri geld\llnl ve buna manl olmak üzere 
bu maddelerin ihracına müsaade edlimemnl 

leml~r. mıştır. 

Mahkeme, hadi.cıeye scbeb olan Mef - Sarhoş bir kadın merdivenden düştü 
hmr?vi de şahid sıfatile dinlemiş, genç 
kadın. demiştir ki: Kalyoncu cadde.!lııde oturan Matllda. adın-

- Bahsedilen ve dosyada buluıoaan da bir kadın, evvelki gece sarho' olduğu hal
r.:ıektu b hadisesi do~dur. Vak'a günü de evinin merdiveninden ın:rke_n müvaze _ 
Bahri bizim eve ~e1mişti. Kocam Vehbi, nesini kaybederek ta.şlıia duşmuş ve başın
kenuisini yok dedirtmesine rağmen, zor- dan tehlikeli surette yaralanmıştır. 
la içeri girdi. Karşılaşarak, kon~\!.l_ar. Matl.lda cankurtaranla Beyoğlu hastane -
Bilahare, bir arkada~ Ridiyoruz diye, sine kaldırılını.ştır. 

temenniye karar vermişlerdir. 
birlikte ıK>ka~a ç1kblar. Ertesi günü, bu Bir amele elini makineye kaptırdı 
•ak'!mın olduğunu, <Sğrendfm. 

Bu maksadla tüccarlar aralanndan ü~ tı
fllrk blr heyet aeçml.şlerdlr. H"'yet yarın mın
tata ticaret mMürlüğiine ve bilfıhare de 
şehrimizde bulunan İktlsad Vekiline mllra
caat edecekler ve lmum görüldü~ takdirde 
Anlcaraya da giderek Ticaret Vekfı.letlle te
mMa geçeceklerdir. 

Mahkeme. diğer şa.hidlerin celbi için 
talile edilmiştir. 

Killtilr lşll'rl: 

Avnıpadan dönen talebele·in 
vaziyeti Şehrimize bir Alman ticaret 

gnıpu geldi Avrupadan dönen talebelerin vaz!yetlle 
Almanyadan şehrlml.ze bir Alman ticaret me§gUl olmak üzere 1)-niversıtede teşekkül e

cruPU gelm~ '" bazı bankalarla temasa geç den .tomi.syon çalışmalarına dP.vnm etmekte
dir. İngiltere, İsvtç~. ve İtalyndan donen 
talebeler için Üni'V'el'31tedek1 ltonı~--yona mü-

mJfttr. 
Grup piyasamızdan mal mübayaatı im -

tAnlannı tettit etmektedir. racaat etmek üzere tayin ~ilen müdde:. bu 
Bu tetkikler müsbet netice verdiği takdirde ay sonunda bitmekted!r. Bu tarihten sruıra 

Almanya tçln aerbest dövizle ban ihrac mad- komisyon miiracaaUan kabru etmtyecettlr. 
delertmtzden m~e.a yapılacağı aöylen _ Avrupanın muhtelif merkezlerinden dönen 
eıektedlr. talebelerden ekseri&i Üniversitenin muhtelit 

lngiltereye 150 bin kilo fakültelerlle yüksek okullara. kaydedllmlfler, 
bir kı.mıı da hesabla.rına tahsil yapmakta ol-

tiftik satıldı dulları VekA.leUerde va.zJfe almışlardır. t)_ 
Diln İnglltAu'e için mühim t1ftlk partUer1 nlversltedeti kmnı.yon, bugünlerde mftracaat 

aatıım]ftır. Sab4 miktarı 150 bin kiloyu 3f- eden .son 100 kadar talebenin de vaziyet.ıerlnt 
maktadır. Bunun 1170 balyesi 9'7,5 kur~tan tesblt etmekte Te evratlannı aınadar mek-
n 430 balyeıri de 102 kuruştan satılmıştır. teblere @'Öndermettedlr. 

Ka.zlıçeşmede Mehmedpaşa akaretıerlnde 

oturan ve ayni yerde pamuk fabrikasında ça
lışan Acın, dün dişli makineye elıni kaptı.r -
mış ve ikl parmağı kesUmlştlr. Yarah amele 

davt edilmek üzere hasta.neye kaldırılmış

tır. . ............................................................ . 
Basın Kurumu kongresi 

B:ı.sın Kurumu kongresi. dün ikinci t.oplan
t.lsını yapmış ve kongre relsllğlnc Ahmed 
Cemalettin Saracoğlu, ikinci reisliğe Cum
huriyetten Doğan Nadi, ka.tıbllklerc Murad 
Bertoğlu, Hikmet Müniir, .Ali .seçildikten 
sonra toplantıyı 16 hinci ·r. 939 Per~be 
gününe bırakmlştır. O gün turumun b!rlf~e 
llt.ıha.kı hakkındaki kararın tat.bit suretini de 
müzakere edecektir. 

iLAN 
OSMANLI BANKASINDAN: Cümhurfyet 

Bayramı müna.sebetlle Osmanlı Bankasının 
Galata Merkezi.le Yenicami ve Beyoğlu ŞU
belerl 30 hıtt.eşrin 939 Pazartesi günü kapalı 
bulunacaktır. • 

BU GÜN Matinelerden 

itibaren: Tepebaşı ASRi SiNEMADA 
ZETNEBiM 

Şimdiye kadar gö:-Oleıı Şark filmlerinin en revkıılAdesi TÜRKÇE SÖZLO ŞARKI ve RAKISLI nefis film 
Bestekar ART AKlN ' N'ı" idareımd · S \hı binin Sesı asz hey'ctl : 
GAZELHAN: NU AN lÇL1SES, MUÔANN1 : NADİR NA~.AÇLAH, MUÖA?\Nl: HAMİT D1KSHS, 
MUÖANNl: t..UHlDD-1' BEYRU'I'LU Te MUÖANNIYE: SUZAN GÜVEN ve Meşhur rakkase 

SEMiRA MUHAMMET 
Kemımt ALİ DEMİR ÇlMEN, Udt YORul, Kemani; 1SMA1L ŞEN ÇALAR, ÇOnbttş 1HS1N DIRAMA, Klarnet . 
şOKHO TUNA~ Darbuka HASAN TAHSiN TARSADAN, Sureti mahsusada bu Fılm için bestelenen netis gazel-

.. ' ıer, şıtrkılar. Bıletlerinizi ev .. elden tedarik ediniz. Telefon : 49369 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
A"lah bilir nerede? 

Amerikalı meş - -------bur mizahçı Mark 
Twain'e yazılan 

mektublann biri -
nin üzerinde şu ad 
res yazılmıştı 

cMark Twain> 

Tarih yazılı tabaklar 
Çinde yapılan 

bir çok tabakların 
üzerinde eski Çin 
tarihine aid efsa -
neler, vak'alar ya-
zılıdır. Bu tabaklar 
sofraya konulduğu 
zaman sofraya o -cAllah bilir nerede?. 

Bu mektub Viyanada Mark Twain'e tıuranlar yemeğe b~lamadan bunl~ 

* Radyoda konuşan paraşütçü 

verilmişti. 

* 
okurlar. 

1930 senesinde Buddy Buskomeyef 
Birçok ki?Meler, evlerinin duvarlarını i~~mli b~r ~merikalı 9000 met:.c irtif~~ 

sarmaşık sarmasından lkorkıarlar. Buna yukselmış bır tayyareden paraşutıe atJ 
.. . mış, göğsüne bağlı bir mikrofonla 9()00 

Sarmaşık rutubet yapar mı ? 

sebe.b s~rmaşığın rutubet h~e getı: - metreden toprağa ininceye kadar bürJ.t1 
mesıne ınanmalandır. Halbuki bu dogru ihtisaslarını söylemiş ve radyolardan din .. 
değildir, sarmaşık rütubete mlni olur. lenmiştir. ······-··----..-· ........................... ._ . ...,._ -··-·········------·--··········-----····--...... 

Okugııcularıma 

Cevsb/arım 
- cÇok geç evlendim ve maalesef 

çok genç bir kız aldım. Bugün ihtiyaı 
sayılırım, karım ise taptaze. aramızda 
gittikçe büyüyen, derinleşen bir uçu· 
rum var, bunu kanmın genç erkeklere 
b:ı.kan gözlerinden okuyorum. Henüz 
bana ihanet etmedi. Yahud da ben gör
medim. Fakat edecektir. Ayrılmayı 
düşünüyorum, yalnız üç tane çocuğum 
var, n~ yapmalıyım?> 

* Bu satırları yazan c İhtiyar koca > 
bence düşünmeye başlamakta geç kal
mıştır. Hadiseleri vukuundan. evvel 
karşıl2mıya çal1şmak doğru bir hare • 
kettir. hazan feUketlerin önüne geçer, 
faydalı netkcler temin eder. Fakat 
ben bu sahada okuyucuma ccemiyet 
vicdanııının hazmedebileceği makul bir 
tavsiyede bulunabileceğimi sanmıyo • 
rum. 

* - cAilem ikincl defadır kf bana çı· 
kan çok faydalı bir talibi reddetti. Sc
beb yaşça benden bilyük olan ablamın 
hPnüz evlenmemiş olmasıdır. Sıra fa 

kib ediyoruz. Fal{at ben ilk talihimin 

~imdi çok parlak bir mcvkie geçmiş ol 
duğunu düşünüyorum, ebevevnimi na· 
sıl ikna t:?tm~liyim?> 

* Mektubunun altına müstear bir isiIJ\ 
ohırak cPerişan> imzasını atan gen9 
kıza meraka düşmekte hak veririJI'l• 
yapacağı şey, hiç sıkılmadan vaziyet.l 
n.rınesi ile tahlil etmesidir. Bu bahi# 
bilhassa şu nokta üzerinde durabilir: 

cBugün bir genç kızın muhiti ne kıl' 
dar geniş, aile münasebetleri ne derece 
fazlaysa çabuk talih bulma ihtimalleri 

d~ o nisbette fazla olur, benim intisab 
edece!rim aile kızkardeşimin de ufkun\l 

o 

genişleten bir penceredir. > 

* 
Bay cSabri>yc: 
- Harb zamanında evlenmek. şüpb• 

yok bir risk altına girmektir. Faksf 
.•• ı! 

sahiden harb içinde miyiz? BaşvCJV' 
cBu harbin dışındaYlZ> demişti. Ben~ 
vaziyette değişmiş bir şey yoktur. J3ı• 
raz cesur olunuz, ter<>ddüd vermiş ol· 
dt:ğunuı sözden dönmek meyUn

4 

atfedilebilir, hk değilse bir nikfihll 

m<'c::elenin ilk safhasını tamaml·vabi 

lirsiniz. 
TEYZE 



SON POSTA 
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Polonyanın bu kadar 
çabuk çökiişiine 

neler sebeb oldu .l 
Bir ordunun maOltıbiyetini sadece askeri 

sebeblerle izah etmek doğru mudur? 

C:::::EDEBDVAT=:J 

ZİYA GÖKALP 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

~ 
g PO .. 

Büyük Türk alim ve şairinin on beşinci 
ölüm yılı onun hatırası etrafındaki derin 
sevgi ~ saygı .bağlarını sıkıştırdı. Üniversite
de namına yapılan thtifalde merhumun ha. 
yatı ve eserlert hakkında coştun hitabeler 
ve konferanslar 'Vel'lldl. Bazı gazetelerimiz 
hatıralar kaydetttıer. Bazılan kısa tetkik 
makaleleri yazdılar. Neticede, ne zamandır 
Tevfik P1kreUn namı etrafında hak.sız hü
cumlar ve çok haklı müdafaalar şeklinde te-
celli eden ftld.r münakaşalan artasından, hiç 
değllse büyük bir Türk alim ve p.lrl hat.. 
kında tam bir hüsnüniyet alltası belirdi. Ö
teki hAdbeye ne kadar mütee.Wr isek bu so
nuncusuna o derece me.mnım ve müteşekki-

riz. Her büyük ŞÖhrete dil uza -
tanlar her nedense btı defa f~ 

Ziya Gökalp 

na itiyadlarını tekrarlayamadılar, tckrar
lamağa cesaret edemediler. Yoksa isteselerdi, 
Ziya Gokalp için de kim blllr ne safsatalar , • 
ortaya atabUlrlerdl. Fakat hamdolsun kl hiç 
böyle bir hA.dise lak1 olmadan Ziya Gökalp 
günü ona layık bir vakar ve hürmetle geldi 
geçti. Ne hazin de~ mi? Bazan matbuat 
sayfalarını karartan çlrldnlikler arasında, 
bunu bile yüksek ölülerimize karşı bir ka
zanç sayıyor, minnetle kar,ılayoruz. 

* 

kut'tan yeni dile ve nazma sokarak naklet.. 
tiğl hikayeler gibi bütün dlter de,,tanlan da 
bundan dolayı mühimdir. Muhakkak ki blr 
gün gelecek, Türk epope.sinin ötuzname, 

Bu dakikada hatıram, 1908 den sonraki ilk Yaratılış De3tanı, Ergeneton gibi lllm edebi 
canlı türkçülük harekeUerine dalıyor. ~~: vesitalan araıstnda Ziya Gökalpın cK12bl 
nlkte çıkan cGenç Kal~er.. mecmuaa Elma• sı da fanlı :bir mevki tutacaktır. O 
düşünüyorum ve Ziya Oökalpın ° zamanlar j mevkii hatta bugünden tut.muştur bile ... 

Polcmyada bir hezimet sahnesi ve Almanlann eline düşen esirler benim mensub olduğum genç neslin dudak- Hasılı Türk gençliğine llml Türklük maka.. 
il ıarında akisler yapan Turan manzume,,Jnl 1 

ke a~ltında daima iyl §eyler soylenen -ve 1937 rakamlanna göre Polonyanın maden emtiası, maliyet natıarının ytıkSekllğl dola. sanki ilk defa şlmd1 okuyormuşum gibl ye. lelerlle, şUrlerlle ve bunların üstünde temiz 
l'e~dısinden çok büyük blzmeci.er ve kabili- kömür ı.stlhsalltı, 19H-18 harbinden önceki yıslle dış pazarda diğer ecnebi emtlalarla niden bir heyecana kapılıyorum. Bilhassa şu lekesiz ve yüksek hayatı il~ bir model olan 
d ler beklenen Polonya ordusu gibi bir or- miktara henüz eri§eınemlıtU. 1913 yılında Po- rekabet yapamadığı gibi, Polonya halkının beyit nasıl hepimize enerji, ıman ve türkçü. Ziya Gökalpın hatırası etrafındl\ ne kadar 
~n bu kadnr kısa bir nırumda çöküşü lonyada faaliyette bulunan maden ocakları- satın alma kabiliyetinin kafi derece yüksek lük kaynağı olmuştu: ı yazsak, eserlerini ve hayatını ne tadar COf-
lle k tefalrtere )'Ol açtı.. dllit - düşman nın sayısı 90 dı; buna karşılık 1936 yılında olmaması dolayısile .iç pazarda da klfl bir Tiirkl edir Tiirkt ne Türkistan, kunlutla ansak gene azdır. Namık Kemıil 
tü rıces, bu me.9ele hakkında binbir 1iklr yu- faaliyette bulunan ocakların sayısı ancak sürüm temin edemlyordu. Vatan ne _ 1 -eb= bir ülkedir• gibi, onun da lsml, Türk utulan içinde ebe-
ın!ü. Aradan bir aya yakın bir zaman geÇ- 64 ü bulmuştu. 1913 yılında Polonyada tstlh- Polonyadakt işsizlerin sayısı 2,5 milyondu. Vatan biyük '" mu Turan! diyen yaşayacaktır. Yaşayacak ve mllll !maıı 
b.t ~ ratmen Polonya ordusunun mağ}Q- sal edilen maden kömürünün mıktan 40,9 Polonya sanayii, köylülük arasında da esaslı telkin edeoek ... 
.:;_ııni dobran aebebler et.rafındaki müna- milyon tondu; 1937 yılında ~ 36,2 ınllyon bir müşteri bulamıyordu. Çünkü Polonyanın Fakat Ziya Gökalpın edebi faaliyeti yal- İşte Ziya Gökalpın ilim ve san'at sahasın.. 

hfUa dinmedi.. tondur. köy ekonomisi de derin blr buhran geçlri- nız bu manzumeden mı ibaret? ıKızıl Bl- , da yaptığı bilhassa bııdur. Büyb 

1 
lJınuıniyetıe Polonya ordusunun matmbt- Polonyada 1913 yılında elde edilen petrol yordu. 1930 yılında Pol'onyadakt beygirlerin: nıa• yı baştan BOnuna kadar doldura~. b(lt~ f lllm Türklüğün islAmiyetten evvelki 
etıne dair ortaya sürülen aebebler 111 birkaç mıktan 1,071 bin tondu; buna karşılık 1937 sayısı 4.,102,700 olduğu halde 1937 yılında an. destan ve efsaneler, mu.hakkak kl Turk 11- dlnl~r etrafında tetkikler yapal"'ken, bilhassa 

tlaaıı nokta etrafında toplanmaktadır: yılında elde edilen petrol mJttan 501.3 bin cak 3,887,600 idi. rlne hece wznl kanalından en samımı sesler, Şamanizm üstünde durm.u.ı, Gök Tanrısı ve 
l) Polonya ordusunun umumi ve müşterek tondur. 1936 yılında Polonya devletinin dahili bor- tarihi vecldler ve mllll ürparl§ler get;rimiftir. 1 Yer Tanrısı ha.kkında bugün de ehemmlye. 

bir harekat plilnı mevcud deflldl. Alman ta- Poolonyadakl ham demirin kalitesi de ol- cu 1,475 milyon züloti olduğu halde bu borç Hatta ilk okunuşta bir çocuk masalı tonu ile tini muhafaza eden hakikaUer ortaya çıkar. 
iruıu başladıktan sonra. müşterek bir pllm- dukça düşkündür. Bunun içindir ki Polonya 1938 yılında 2,459 milyon kadar yükseldi. titreyen cAlageyik• şiirinde blle o zamuıa t Makalemi Gök Tanrıdan ona gufran-
b an ınahrum olan Polonya orduları, günlük sanayllne lazım gelen demirin bir çoğu da Gene 1938 rakamlarına göre Polonyanın u- tadar duyutmamıııı ne taUı bir nağme vardır: mJ4 ı. k blttrm• k ... ~ft im Fakat kendıat 
ldl.cıelerln dikte f'ttitl muvakkat pl!\nlarla dı.şarıdan ithal edilmekte idi. 1937 yılında mum devlet borçları 4,974 mllyonu bulu. lar dileyere e ... .,.,r · 

::ı blıtıırlerlnden habersiz olarak iş görmeğe Polonyada 724,296 ton dökme demir elde e. yordu. :::u:~.:!ae=~ de, etrafında yarattığı mllll lm
7
anyileTblzlere 

llttlar.. dlliyurdu. Polonyada meTCud demlr izabe- Polonynnın ekonomlslndeki bu bozukluk Gördüm yerele bir erik. ~!r Tann ilhamı getirmedi mı er annsı 
... _~> Polonya ordusunun llk muvaffaktyet. sıne mahsus 19 fırından ancak 14 tanH' fa- onun sooyal hayatında pek çr.buk tesirini o moydu yotaa? ... 
""41\klerl ·- - Baktmı bir aJaceJlk ... b ...,rtne, ordunun yilkaek kumanda allyette l.d1. Gene ayni ~ede 1,450,939 ton gösterdi. Meseli\ 1938 yılında Polonyadaki 
.!':·i soğukkanlılığını kaybetti, ve muha- çelllı: elde edilml.ştl. Polonyada mevcud 55 orta okulların sayısı, blr sene evveline naza. Bu tonla başlayıp devam eden şUri Ut ın. ----·--00

·····-·-···-·········-···-··-

~nin sonuna kadar bu fena ruht haletten Mart.en rınnından ancak i6 .!l faaliyet ha. ran 34 tane a.zaldı. Orta okul talebesinin sa- tlşarında bir kere okuyup ta sarsılmayan ve Bir nahiyeye 22 odah 
"il' tilrlü k bu esrarlı Türk mualı aıhengtne bütün ruhl-

I ya asını kurtaramadı. Ilnde idi. Kurşun eritmele mahsus üç mft. yısı da 9000 kadar ekstıdl k b t 
l2U) Çok ınethedllen ve hakkında büyük Ü- ea11111den ancat bir taneal çalqıyordu. Polonya ekonomisindeki bu umumt gerllik, le kapılmayan hangi ~nç ta1r vardır? bir me 18 yap ıran 
l!ı dler beslenen Polonyanın garbdaki tahki- Polonyanm elektro tetnlk aanayll de bir memleket aanaytlnl tedrloe:ı felce u~ratma. Bütün bunlar yirmi bef J1l enele ald batı. h • ti• b• t d 
tıı~' Almaniann llk darbeleri karşısında yı. hayli geridir. 1937 i.statJst.lklerine göre Po- ta, memleketi de, ham madde istihsal eden ralar ve tesirler ... Fakat Ziya Göltalpın te- 8mly8 1 lr Y8 an 8Ş 
1 

erdi. Bu tahtimatın birçok noktalan hiç ıonyanın elektro tek.nllı: sanayllnde çalışan zlral bir memleket haline getirmeğe başla- sırı yalnız hartkullde coşkun bir Türk oalrl Antalya (Husu-
be~~ınamış, bazı yerlerlnd~ki betonlar ise :Lfçilerln sayıaı ancak 16,347 idi. Polonyanın mıştı. llhamı ili! yarattıRı bu manzumelerin içinde si) _ Antalyanm 
lita ÜZ kurumamı~tı. Blnnetlce, milyonlarca. kimya sanaytlndekl tşçllerln sayısı M.600 idi. Blr memleketin ekonomik zUı, o memle- de kalınıyordu. Durlı:haym'ın içtimaı nazarl-
llıa l!!arfeıdilerek vücude getirilen bu tahki- Ancak iki sanayi branşındaki i§Çilerin sayısı ketin bütün zft.narının anasıdır. Binaenaleyh yelerini pek büyük bir vutuf ve kudretle Kat kazasına bai -

tt:ın bu suretle hiç istifade edilemedi. 100 bini geçmekte idi: Bunlardan mensucat Polonyanın bu kadar çabuk çöküşfinUn se - türkçülük cereyanına mesned yaparken, hl9 lı Kalkan nahiye • 
hı t) Polonya ordusundaki benzin ihUyatının sa.nayllnde: 14'>,000, metolDrjide: 151,000 kişi beblerlni araştırırken bUha&'la bu noktayı füpheslz o zamana kadar yapılmı, olan bü- si tüccarlarındar · 

ç te ihtiyaca kil.fi olmadığı anlaşlldı. Bu çal14ıyordu. dttkate almamak büyilk bir hatadır. tün Umi adaptelerln en güzelini ve en mü~ Mustafa Kocakaya 
~en ötU.rü di! Kutno, Kaltovtç, Lodz gibi Polonyanın, muhtelif branşlardalı:t dünya Hasan A.ıı Ediz temmeltm ortaya koymuş oluyordu. Bu el- on beş bin lira sar-
tee \alcalarda tanklar herhanııl bir faaliyet lstlhsalltında hissesi (1934 yılında) şöyle idi: ............... ·-···--··· .................................. betten, cYenl Mecmua• da yazdığı çok nefis 

srı gösteremediler... Konıiır, O/o 2,7; petrol: % 0,3; demir: 7o 0,2; lktısad Vekili SUmerbankla makale serilerinin bugün blr clld halinde file yirmi iki oda -
Da> Butün bunlardan maada daha mı: sillh çinko: % 2,9. toplanmamış olmasını esene duyanlar ara- lı ve iki katlı rnub 
ı.!"1llında Polonya ordusunun hiç te mu- Polonyada, 1934 senesi 1statistiklerlne na- tetkikat yaptl sında ben dt! varım. Gönül, bütün 0 yazıla- teşem bir ilk okul 
~ nıs bir ordu olmadığı anlaşıldı. Takriben zaran adam başına isabet eden mllli gelir Birk~ gün evvel tehrlmU.e geltnl., olan rm :ve üstadın eski harflerle kltab şeklinde binası yaptıraral· 
._:nya ordusunun % 40 mı teşkil eden Uk- mıktan 500 zülotiye balit olmakta !dl, (Fran.. İktısad Vekili Hüsnü Çakır dün de tetkikle- basılmıf bir iki eserinin tekrar bastırılmasını maarife hediye et-

Yllııar, Beyaz Ruslar, Almanlar ve diğer sadan üç m1811 etsıt>. 
~, azlıklar, b'_,,k noktalarda blr tek silah I Polonya müatakll blr devlet olarak +<>"elt- rine devam etmiş, sabah saat 10 da Sümer. bundan dolayı özlüyor. Bu özleylşte heplınlz miştir. 
bn u~v ..._ bankın Bankalar caddesindeki merkezine haklıyızdır. Sonra cYenl Hayab i.slm.ll dl.-

adan düşmana teslim eldular.. kül ettikten sonra bıw yenı fabrikalar ve gelmiş, burada geç vakte kadar kalarak daktik şiirlerini de unutmamalıyız. VakıA o İki senede ik -
oı!:Olonya ordusunun m:ı~liiblyet sebebleJi lmallt.haneler yapılmamış değildi. Fakat bu- bankanın muhteUt faaliyet sahaları hak • manzumeler ilrlzm ltt:be.rlle blr kıymeti haiz mal edilen hu bina 
Ciotra.t. llert sttrülen bu nokıaların ne derece na karşılık eskiden mevcud fabrikalardan kında alakadarlardan lıahat almıştır. değildirler, cKızıl Ehnaıt dakt yüksek tltrl. vilayet dahilindeki 
la u olduklarını bilmiyorum.. fakat bun. blr çoğu da muattal bir halde duruyordu. Ik' tısad Vekili, bugu-n de aynı maksadla Sü-

tdan h ld lh• kabul edilse yetten ve ahenkten mahrumdurlar, .ancak emsalinden çok da 
bQ epslnln do~ru 0 u&... Polonya sanayi muhitinin organı olan cKur- merbanka gelerek tetkiklerine devam ede - vecize halinde ezberlenecek: mısraları vardır 
lı: e de~il. yalmz bir ordunun, ayni zamanda yer Polakh gazetesinin yv.dığına. nazaran cektlr, ha güzel ve daha 

OSkoc ı d ı hlH\ilnl do kl, düşündürücü şllre her zaman en güzel 
hran aman bir memleket 1: eb n adde il~ 1938 yılında Polonyada atıl bir halde duran Müzeler umum miidür muavini model olarak ortaya konulabilirler. Ziya elverişli olarak ya 
•~-h se.beblerl sadece bu uç, eş m 

1

sanayt mües.seselerlnin sayısı 500 ü bulmak. Oö'kalp 0 manzumelerile, 
11
Yenl Mecmua. da. pılmış, en ufak te-

~ etınek ımUnı yoktur. ta idi. Polonyanın elbise imalAtı, henüz dün. Trakyadan geldi 

t 
leanaatımızce Po]Onya ordmttnun matlii- ya harbinden önceki senyeye ulafaınamıştı. ki uzun makalelerinden bir mmmın hülA- ferrüatı bile naza- Mustafa Kocakaya 
~tını do~uran ...A...&.lerln en ba•ında Po- ı:ı.....te.r l.stibaalltında da a-' -yı görmekte- Bir müddettenbert Tratyada bazı hafriyat sasını, özünü gençllle hedl7e etmiştir. Me- n itibara alınmış mutfak tertibatı ve 

., .,.,...,., .,, .,.. :ıo.u. .,... mıntakalannda tetkikler yapmakta bulunan _,,.. flld gibi· 0n1anın Almanlara naataD olan ekonomik yla: 1914 harbinden ince Polıfnyada faali- istanbul müYıelert umum mlldür muavtnJ ~ ~·şu r · elli beş ton su istiab edecek bü -
-rUttı gelir. Bunu şimdi zlkredeceğlınlz bir yette olan şeker fabrl.kalarmın sayısı 87 ol- rtf Hllcmet, tehrlınime dönmüştiir. Ferci yok, cemi7e& nr. yük bir w deposu dahi illve o-
•ıra rakamlardan pekill anlamak tablldlr. dutu halde l~ y:ılında ancak 80 teker Arif Hikmet, Tratyadaki tetkikleri etra • Sonra cKadın•, cDln•, cAlle• ve daha bu- ıunmuştur. Birinciteşrinln ilk haf-

1937 1sta.,·tıklerine nazaran Polonyanın fabrikuı faall,,ettıe idl tmda gen'• bir .,....,_ hazırlam,.tır. Bu __ nun gibi 1sl.mlerinden menuları k.avranabi- kü 
11,ıı. Ha MJr ·-....... ""I .... k diıı. le d fi .. ._ tasında şad resmi çok güzel olmu~ur • 
...,,"'11au 34,2 milyondur. Bu nüfusun % '12,8 ıd 19H-1929 dinya ekonomik buhranı, esasen por, bu hafta içerisinde Maartf Vetlletlne lece &er manzume r e u mı a.u ve 
~Ylerde, % 27,2 si de tehlTlerde yapr. Bu bO'mlı: olan Polonya etonomıstni büsbütün gönderilecektir. iman memba1dır? Türkçülüğü al.stematlk bir Mustafa Kocakaya süslü bir tabak için -
faıt1ete Pol bir endüstri mem- ber.._.. tU tekilde bir llim olarak tedvin eden Ziya deki makası kaza kaymakamı Fikri Kut-
ı... nazaran onya, llllU e · Bag"larbap ·-atoryomunan k hi"hl t ıs idi ~ett olmaktan _.,,ade bir -•-at memleke- _. Gökalp, baJ} a ..,.., r sa ır yazmamış o a ta t k .. 1 d . ı· M . t1<t ...... ~· Polonya sanaJflndelı:i ecnebi sermaye.sinin na uza ara şoy e emış ır: « esaım 

ir. Polonya ntlfusunun Ofıo 61,3 ü ziraat ... , __ _. de oldu .... a -ı.-lı:tir. 1938 vıJı Birin- proJ· eleri hazırlanıyor de yalnız o iki clldl, cKızıl Blma• ile cYeni 
'tlerı ,.._.,,... -. :ı........ "' .....1. bul idi h net:ccsi memle..ketimde servet .sahibi ol • 

nde, % 38,7 si de sanayi, ticaret ve m!l- clklnununda yapılan bir ı.statl.!Uğe nazaran ıistanbul vilAyeti hesabına BaliarbaJ}ında Hayatı> ı ne.şretUU<t UM& ' gene er za-
llaitaıe t.,lerinde çalışır. Polonyanın işçi ve Polonvada S,IMSl,888 bin zülotl sermayesi 1 k il tıo man hürmetle anılacak bir isim bırakmış o. dum ve üzerime düşen borcumu yapma -
1tı11 ... _. .. n.şasına arar ver en sana ryomun proje. lurdu. Burada, ~rhumun büyük tevazuun • 
.. -ı.andem adedi 3,451,000 dlr. Bunların 1çln. olan 1,414 hlsaell flrket bulunmakta leli. Bu Jeri nafta müdürliiğü tarafından hazırlan _ ~ ça1ıştım. Kültüre muhtaç vatan yav -
"'ele ı k al nl 2aruı.100 dan da bir iki satırla bahsetmek isterim. Ö, 6 " 
k 0 uvvetl ile ç ıoa •nn sayısı ~. flrkeUerdeki ecnebi sermayesinin nlabeti % mağa baJ}lanmı.ttır. rulnrına istikbal temin edecek bu binayı 
""lldtr. 42,9 du. Petrol sanayiindekl ecnebi sermaye. 1 kendisini hiçbir vakit yüksek bir şair gibi 
... ~ırıunııyet itibarile Polo!lya ekonomik ba- s1n1n n1sbet1 o/o 85,6; elektro teknik sana- Dün bir upanyol heyeti geldi tanıtmak istememiş, filrlerlnl yalnız Türk- memleketime hediye ve Cümhuriyet bil· 
~dan ileri bir memleket sayılamaz. Polon- yllnde: % 55,S; metalorjt aanaJllnde: % 56,8, Çanakkale boğazı alzmda bundan iki yıl lüğün şanlı maztsıni yldetmek için diğer kumeti namına onun mümessili olan za-
i"IQatt ta.bil Bel'Tetıerln bir çotu henüz lf.. lı:lmya sanayllnde: % 0.2 dlr. tadar evvel İtalyan bandıralı Kapopnlyo '1- mensur yazıları gibi bir vasıta olarak tu!- tıfılilerine emanet ediyorum• 
~llnıemtş bir Tulyettedlr. Feodalca lstthaa1 PoJonyadalı:i ecnebi aermayelerl içinde bt- lebile çarpı.tarak filebln batmasına sebeb 0_ ıandıfını ihsas etmişti. Halbuki, fKızıl El- Ka akam Fikri Kuttan da valimiz 
~~llSebetlerlnden henüz tamamen yakasını rlncl mevkii i.Kal eden Fransız sermayeli idi. lan Maoellanes adlı İspa.nyoı ıemtsınin bu ma• yı terlclh eden parçalann herhangi bl- yrn .. . . . _ 
""l'taramıyan Plolonya, Utihsal kunetıert.. Polonyadaki eeneol sermayeslnt nazaran hAıd1se yüzünden Hallede demlrlf7eret kal. rlni bugün de okusanız tesirlerinden sıyrıla. Fuad Baturayın mumessılı sıfatıle küşad 
~ inkişafına 1cab eden hıal blr .türlü vere. FranalZ sermayeo:.ınln nlsbetl % 26,2; Ame. dtiı malQmdur. mazsınllL. Lirizm o kadar kıı'V'Vetll, hayal o resmine geldiğini söyliyerek makası al -

tlntştı. rika aermayestnln: ?'o ıa.e: Belçika aerma- Dünkü lronnnal)"Ollel trenlle bu npurun tadar renkli :ve .. derin, duygu o kadar samı- mış ve bu hamiyetli vatandaşa teşekkür 
'tt °llolonyanın henüz işlenilmeml~ hbl! ser- yeslnln % 13,3; Alman sermayesinin o/o 13,3; İspanyadaki acenta.mıa mensub lltl kf41 ile mldir. Hiçbir Turk falrl. destanlar devrinin t i yaptığı eserin ehemmiyetini te _ 
.,_~l'lnln m~tarı takribi olarak şöyle hesab İsviçre sermayesinin: % 8,5; İngiliz serma. İspanyol ibtllr:Qmetinln bir delegeli gelmlftlr. sesini bu kadar kudret ve heyecanla yeniden e m ş, 
.:-unekte idi T k" r..... 61781 mil yA'"'ntn.· m0 5,4 dftr. Bu "-'eti t.stanonck\ +-anyol konsolos _ yaratnmamıştır. Ziya Gökalp bunun için ge. badz ettiren bir nutuktan sonra korde -tıo : a.tJ omw. .. : ' yon .,.,., 7c • ..,~ -.. _,, 
~ linyit kömürü: 5,000 milyon ton; kaya Polonyanın etonomlt gerlllilnln aebeble. ıutu erklnl ile n.purun İstanbuldaki acen- ıecek nesillere de bugünküler gibi en yüksek layı kesmiş ve bina dahili daveWler ve 
IH\....: 5,900 milyon ton; klor potasyom: 450 rlnden btr18l, ecnebi aerma)'ellnin memleke- tasının mtımeımll k8l'lllamlftU'. Heyet bu - milli edebiyatın zevkini, seat.nı, havasını, ko. ziyaretcilerle beraber geEilmiştir. Köy • 
~ tıon; ~ demir: 185 mD1on ton; \in umuml ıba,Jatmda oynadılı roldü. Fakat rada bul reımıt makamlara müracaatta bu- kusunu ıetı.recektır. Demek oluyor ki eseri 
~~l: ıeo mOron ton; çinko ve turıun: ·as tiU eertıtll iı9Jı eden aaı1 aebeb, Polonya pa- lunarak, vapura mnulan hacz1n kaldırıl • dtinün çerçeve.sinde kalmı.J'Ql', bugünü ay. lüler davul zurnalarla. milll oyunlar 0~ • 

~n ton: r..tor: 35 ~ ton. sarmm darfılı 'fi tlfa19tll'lltl!dlr. Polonya maaını lBti~ktlr. dınlatıyor ve yanna maruJOI'. Dede Kor- nam\flarcbr. 



8 Sayfa SON POSTA 

1 MiZAH 1 

Havadis -Meraklısı 

Kansı elinden süt bardaktnı bırakıyor: 
- Hakkın var, gene sfit bozuldu. 
Hwadls meııaklısı. karısının dünya 

ahvaline karşı g6sterdiğt IAkaydiye kızı
yor· 

- Ne sütü, berbad olan, dün va vaziyeti. 
'ERşını iki tarafa sallıya 9Allıya masa

dan kalkıyor, giyinip sokağa çıkıyor. Köşe 
başındaki manav, cırait}le bir münakaşa
ya dalmışlar: her ikisi de barbar bağırı
yorlar: 

- Eksik. 
- Değil tamam. 
- Ben biliyorum eksik. 

Hnvıadis meraklısı. meraklanıyor! 
Herhalde bunlar Ark Royal kazazede

lerinin adedinde anlaşamıvorlar. Havadis 
rnerDklısı, cevab alrruık için sokuluyor: 

- T:ımamı belli değil mi imiş? 
Manav izahat veriyor: 
- Nasıl belli olmaz bayım, dün gece 

dükkAnı kapatırken karpuzlıarı saydım, 
tam kırk yedi tane idi. Şimdi sayıyorum; 
otuz dokuz tane! 

MGhim havadisler varken bakkalla çı
ra~ının karpuz sayısı hakkında münaka
şa etmeleri havadis meraklısının hoşuna 
gitmiyor Yürüyor. Bir tramvay geliyor. 
Tramvay oldukça kalabalık: 

- Ra\•ndislerden ,kimsenin gözüne uy
ku J?irmiyor ki, sabah sabah kalkıp tram
vaylara doluyorlar. 

Yazan: ismet Hulusi 

Da.vnlumnn derisi ~. 
Güzellerin perisi var; 
Eter rüuıl isterseniz. 
Şimdi bende serisi var. 

Geceler hep rüne benıer, 
Şehzadede rezen pseT; 

Göz ederim kimi rönem, 
Bu işleri seun sezs. 

Beyaz.ıdda sdrri yaydnn, 
Geçenleri bir bir saydım, 
Sarışına rönfil verdim, 
Ben esmerden çabalı: caydım. 

Da.valuman fp( lı:eten, 
Anlaş1'dı olan biten; 
Seni gördilm pencerede, 
Ne &'Üzel yüz, ne beyaz ten. 

Davu1umo çaldım dan dan. 
Düşünmedim hiçbir zaman .. 
Ya kapıyı a.çarsın sen: 
Ya girerim şimdi camdan. 

Dirue beni sen bayanım, 
Vallah bDIMı ben hayranım, 
Kalbbıden bir bahşiş yolla, 
Beklemeye yok dermanım. 

DAVULCU 
Hnvadi.s meraklısı tramvaya biniyor. 

Tramvay hareket ediyor. Havadh merak- \._'11111--------------~,I 

Ağwıtosböc;eği (Kanncaya) Eaki 
devir geçti, eğer bana yiyecek vermez
sen seni de muhtekir diye haber veri • 
rim. 

Birinctteşrin 27 

Şehzadebaşı, 
gecelerinde 

Ramazan 
ne halde? 

larô:ı, hazirlik olur. 

Bu saçmalara iltifat edip, bir saçma a

tışda hedefteki hokkabazın kafasını sal-

Çorlu (Hususi) - ÇX>rluda biri Genç-ı tan halen ikisi de sönmeğe yüz tutmuŞ 
lerbirliği. diğeri Halkspor namile ve bir vaziyette iken sporsever kaymaka .. 
Halkevinin bir kolu olarak çalışan iki mımız Münib İlhan klüp idarecilerile gö
spor klübU vardır. İkincisi bir müddet .. ,. 1 h k ıı· b" mu .. ruim:.ış, can ı ve are e ı ır spor 
kendi sahasında ve Trakya vilAyet ve 
kasabaları takunlarile futbol temasları biti yaratmak için her türlil yardımı yt.t" 
yapını§, futbol<:H?n başka voleybol, bisik- pacoğı vadinde bulunmuştur. 
!etçilik gibi sporun diğer şubelerini de Resim Halksporun eski takımlarından 
tesise muvaffak olmugtur. Yardımsızlık- birini göstermektedir. 



Sayfa 7 

(SiNBM.&] 
Sinema ylldızlarının 
garib mukaveleleri 

Alman tayyareleri mi, 
• 
lngiliz drilnolları mı 

m·uzaffer olacak? 
r ··········--·---... ···--························· .. ················· ............................................ ' 

Joan Cravlordun l ,S00,000 doları bulan mukavelesi bir lokantada S 
Yemelr lütm iiurine yapılmıı, güzel yıldız bu liıtenin iizerine imza ! : 
Gtmlffır. W arna Bdıterin mukaveleıi ise bir otomobil tekerleğinin : 

leanadı üzerinde tanzim olunmuıtur. İ 
..................................... ·--· __ .................................... - ...... -~ C "Son Posta " ntn denizci muharriri yazıyor =ı 

Garib m.u1caveleler yapan dört san'a tkô.r: Al Johnson, Alice Faye ve 
Jimmy Cagney, Joan BlandelL 

Sinema yıldızlarının film kumpanya- rada Los Anceles'de bir otomobil fabri 
larne akd.eyledikleri mu:Wavelenamele - kasının satış mağazasında satıcı bulun -
tin esaslarını teşkil ede.n ücretler dünya- makta idi. Sessiz film zamanında şöh -
IUn en yüksek ücretleri meyanında te - retli bir san'atkar olan Warner Bakster, 
likki edilebilir. Fakat bu mukavelena - sesH filmin zuhurunun mesleğine bati -
ınelerin muhakkak ağır başlı bir muhit, me vermiş olduğunu sanmıştı. Bu yüz -
le, rr.eseli bir noter dairesinde, bir mü- den kendisine gelen film kumpanyası 
diri umumi od8S1nda imzalandığını san- rnur3hhnsını hiç de hoş bir suretle ka -
:mayınız, hayır, hakikat hiç de böyle de- bul etmedi. Elindeki vazifeyi kaçırmak 
iildir. niyt'tinde değildi. Film kumpanyası mu-

' 

Meseli meşhur si.nema yıldızlarından rahhası onu nihayet güçhal ile iknaı ede Alman hava kuvvetterile 1ngiliz donanması arasında bfT çarpımıayı gö t · t T · 
Joan Crawford, bundan birkaç sene ev- bildi. San'atkarın caymamasını temin i- . . . . . ~ s enr emsı ı resım 
'1el akdolunan üç senelik bir mukavele- çin haftada 5 500 dolan na tık bulunan Şımal denizınde Alman hava kuvvet- mez. • · 1866 tarihınde Avusturya amıra-ı 51 çok kolaydır. Malum olduğu üzere bir 
nameyi yemek yemekte bulunduğu sıra- mukavelenam~yi otomobilin kanadların- ]erile İngiliz deniz kuvvetlerinin s~k sık li Tekedof, İtalyan amirali .P~rsano'yu, donanmanın seferber olması ordunun se
da tetkik etmiştir. 1.500.000 dolara ba - dan birinin üzerine yazdı ve Warner m?.sadcme ettikl.~ri- görülmekte~ır. B~ ~k dQn kuvve~lerle tepeledığı zaman fer~er olmasınd~n çok kolaydır. Halbuki 
liğ bulunan bu mukavele lokantanın Us- Bakmer'e imza ettirdi. mu.c;ademeler, Buyuk Harbdenberı dedı- Lısa muharebesınden pek yanlış dersler denızlerde passıf silahı hazırlamak pek 
lesinin arkası.na yazılıp imza edilmiş - En orijinal mukavelenamelcrden biri kodusu ve münakaşası süren, ~ir_ davanın cı.karılmıştı._ ~~usturya amirali düşmanın uzun bir zamana vabestedir. Büyük Harb 
tir d h , tk" Al J hnso , tatbikini temsil etmektedir. Buyuk Harb- bırç:ok gemısını mahmuzlıyarak batır - de ufacık bir Manş kanalının Alman de-

e m~ ur san a ar o n un mu- . . .. _ .. . . , 
Joan J'ontatne'in R.K.O. kumpanyasile kavelenamesidir. de Almanlar yalnız denızaltı ve torpıdo- mıştı. Bu ~z~en butun denız kuvvetlerı nizaltlarına karşı, kapanması işi aylarca 

akdeyle.mi ld B , tk" U •t d A ti t f'l ları ile fngı"liz dridnotlarına taarruz ve mahmuza buyuk bir kıymet vererek 1866 sünnfüıtür Ş o u~ mukavele Holivudun u san a ar c nı e r s > ı m .,. · 30 kı·10 ._ il ku - .
1
. Jo f Şenk'le bı·r arada mütevazin bir kuvvet nisbeti ha - dan sonra inşa edilen gemilerin başlan- Bu yu-zden denı·z ku tl . . meue erisinde bulunan bir ma- mpanyası mumessı ı ze - ,. . . . .. • . vve erının en za-

halde film çevrilirken bir kAğıd parça - likte Talm Springs otelinin damında sıl olduktan sonra katı neticeli bır mu - na hmahmuz~ar koydular. Hulasa gemı yıf zamanı passif silahların hazırlanma -
ısının üzerine yazılıp imzalanmıştır. O güneş banyosu yapmakta idiler. Her harebe yapmak istiyorlardı. •1 '.a .. muz~ hır silAh, mahmuzlamak da dığ! anlardır. Bilhassa zayıf donanmalar-
sırada Cliff Reid ona bu klğıdı uzatmış ikisinin de gözlerinde siyah gözlük, u - Bugün İngilte~e ve Almadnya AalraSlnda hır usulü harb halini aldı. Her millet bu- da bu iş mühimdir. 
'1e • 

1 
ş h 

1 
ki kuvvet nisbetı pek fazla ır. manya nu yaptı ve buna çalıştı. Zannederim bi- f 1 . 

ımza amasuıı rica etmiştir. Joan Fon- zanmış bulunuyorlardı. enk mu teme . v İ .1. d . h ki şte ngılterenin bugünkü hali passif ,_. ıse bu fazlalıga rağmen ngı ız enız a zim Hamidiye ve Turgudumuzda da hAla 
l.Qıne uzatılan klğıdı imzaladıktan son - bir mukavelenamenin şartlarından bah- · . B d işlerin hazırlanmamış olmaması dolayı -
radı,. ki muhteviyatını okumuı ve tasdik c;ed\yordu. Mukavelename çok yüksek bir miyetini tezelzüle ~ğratmak i~tıyor. u mobmuz vardır .. Fakat ~905 e yapılan sile kritiktir. Binaenaleyh Almanların, 
eylemı ... ir. .. t d d N'h + ala nda hususta sadece denız kuvvetlerıle mak - Rus - Japon mücadelesınde bu mahmuz t .1. 1 b'· 1 bi f ~· ucrc e ayanıyor u. ı ayev ar rı .. . . . . ngı ız ere oy e r zayı anda bütün 

Ji--y Cagney ve Joa.n Bl."'""dell'ı· b. 
1 

d 1 J f Şenk h sada ulasmanın guç olacağını tahmın e - ve mahmuzlu gemı bır kıymet ıfade et- k tl .1 t 1 . . ~•1.111 .,.. ır an aşmaya var ı ar... oze e- ~ . . .. . . . uvve erı e aarruz etme erı ıcab eder. 
\Vaıner fı"lm kumpanya'"na ba"'lamış o- li d . derek hava kuvvetlerının muhım bır k~- medı. Orada da başka meseleler meyda- H lb k. d i 1 · d h 1 d _ 

5 
men şu sua sor u. . k . . ..d.. kt a u ı en zer e ve ava ar a Alman· 

lan mukavelename fi.faht anlaşnadan - Yanında kağıd var mı? mır.ı bu işe tahsis etme gayesını gu u - na çı ı. lardan bövle mühim bir hareket görül -
IOn d d kAğ dd d yor İc:te Şimal denizinde sık sık vukua Bu hikav. eden, gı'rişilen ım mücadele - . ra trenin Holivıud'a hareketi sırasın- Fakat o sıra a orta a a ı an a e- " .. .. . 'k . y- :-.ıeonektedır. Bundan dolayıdır ki demok-
da imzalanmıştır. ser yoktu. Mukavelenamenin derhal im- g:le:,ı :nusademeler boyle hır fı rın teza- den de yenilikler beklemenin doğru 0 

- rat parti Alınanların mühim ve öldürü -

Warner Bakster'in mukavelenamesi zalanmasını arzu eden Şenk, muz dolu burudur. lacağı ınülfıhazası çıkar. Fakat bu yeni- cü bir silaha malik olmadıkları netice -
dahi zikre değer bir hususiyet taşımak - büyük bir kese kağıdını boşalttı, muka- Harb bir silah mücadelesidir. Devlet - liklerin hava kuvvetlerinin deniz silAh - sine varıyor ve Alınan hava kuvvetle -
tadll'. Old Arizona adındaki filmi çevir- velcnameyi bunun üzerine yazdı ve san- ler. maksadlarına ulaşmak için ellerinde larını mahvedeceği, edebileceği ıekltnde rinden öldürücü bir hareket ümid etmi -
!!!;k için aranan Warner Bakster bu sı - stkara imzalattı. bulunan bütün silahlarını ortaya at - kabul etmek caiz olamaz. Burada biraz yorlu. Bu hususta onları haklı görmek 

mRk mecburiyetindedirler. Almanların k 'k h gi lim 

1
. ı· .d u o d 1 Burnu sayes·ınde adam bu yüzden hava sillhlarını, gemilere kar- te nı sa aya re : ve Almanların tek tük batıracakları ge-s ırı ya y z n an şı kullanmalarıı:ıa bir şey denemez. 1?~.niz .kuvvetlerinin. kabiliyet ve kud- milere bakarak yanlı§ hükümler venne-

h ld Olan b·ır san'atkAr Bununla beraber böyle bir sistem ile ya- retım ikıye ayırmak lazımdır: mek Uzımdır. 
ŞÖ ret kazanan yı iZi Q pılııcak harbin galibiyetle ve zaferle ne- 1 - Aktif: Donanmadır. Taarruz sila- Alınan hava kuvvetleri, Lehistan ü -

Bundan öç aene ene! Rollvuda Teodora Holivudda cBurnu> sayesinde büyük tic~lenmesi §tiphelidir. hıdır. Gider düşmanı ar&r ve bulur. zerinde oynadıkları faal rolü, herhalde 

Cbever adında genç 1'e oot giizel bir kız gel- bir şöhret kazanmıya muvaffak olan bir Almanlar hava kuvvetlerinin fedakar 2 - Passif: Üsler, maynler, manialar, İngiliz donanması üstünde temin edemi-
lnlştı, Paraamı, yeclne Om1d1 sinema ıan'at- tek san':ıtkar vardır. U. C. Field... taarruzlarile Ark Royal tayyare gemi - denizaltı mücadele gemileri. .. Müdafaa yeceklerdir. HAdisat iddiamızı takviye 
klrı .oıınattı. Burnu ile iftihar eden U. C. Field bur- sini batırdıklarını iddia ettiler. İngiliz - silahıdır, düşman gelir, iş görür. edecektir. 

ltın°:;:!1:' !_~_.~ olacab t ~:-ec:r!';r~ nuna medyunu şükrandır. Bundan birkaç ler ic.;e meselenin doğru olmadığını isbat Bu iki silahtan birincinin hazırlanma- F. L. 
ttiçöt u. ....,.,. .-.u&IK.u. u aaaly ed H hnfta evvel cBir namuslu adamı aldata- maksadile ayni gemide ziyafet tertib et -

ft ehemml79talıl roller ıyor 11. a- 1 - .. • • • 1atını h•nmak 1~ eberlya ya botaz tok- m:ızsınız.> adında buyuk bır fılm çevır- tiler. Bu münakaşa uzayıp gitti. Meselt> u M f • ' v ı·ı • ı l 
lutuna, ftya J'Ok pal>M1n• calıfıyordu. mckte olan bu san'atkar bu husustaki ba- bu g{>minin batmış veya batmamış olma- mumt u etllş er ve a 1 erın top ant·sı 
1...:939 aeneat UJılML;barmda bir iımldslzllte zı gençlik hatıraları anlatmıya koyul - smda değildir. Malt1m olduğu üzere harb-
-.ılldı. Oe~ltnln uçmakta oldulnnu, töh- muştur · k k dd d' H. k" l re~ kaVlltallladıtını dDfilııdll. v~ nihay•t ·· de kaybetme mu a er ır. . ıç ımse-
blr c;a.re .buJdu: Ölftp gitmek .. Hiç oımaua On beş yaşında iken macera ihayatı nin bumu kanamadan, tek bır .silAh bile 
6ltiını ayeatnde meşhur olacaktı. Günün ynşRmak için babasının evinden ayrıl - bozulmadan, ufacık bir sandal bile batma 
blrınde en ctl•l tuftleUııl giydikten sonra, m;ştır. Şurada burada dolaşmış ve güç dan muzaffer olmak hiç bir millete mü-
Janına çantaaında Te dolabında kalan pa - lA · ·· · ran aldı '" tuteıtt te c;antuın:ı bir zehir be a ekmek parasını çıkarmıya uğraşmış yesset olmamış ve tarıh boyle bır-
~Ydu 1'e apartımanından çıktı. son defa o- ve az çok da muvaffak olmuştur. Onun sey kaydetmemiştir. Bu gibi bir 
lara.t tıka baa blr yemek yemek ıstedl. Ho- bu muvaffakiyeti arkadaşlarının kıskanç- hAdise gayritabiidir. Bu vaziyet kar
UvUdun en meşhur lokantalarından birine lıklarını tahrik etmiş, bu yüzden de ar- şısında en çok kayıbı göze ala -

rt~!· ıw ·~·.... .,._,. ..... lr ........ b 
1 

bedeler, kavgalar hiç eksik olmamıştır. nın, kuvvetinde en çok fedakarlık ihti-
._ Ywndye De .. ~ ... u ~ şara 8 -ı ff k ğ b. .. nnş ettt. Qantasındatl 218hlri son şarab Her kavgadan sonra Field'in burnu mo- yar <>denin muza er çı aca ı ır dustur 

oardatı ııe yuvarlamata tarar vermişti. rarmıs, ezilmiş olarak ortaya çıkmıştır. halinde kabul edilir. Mesele Ark Royalin 
F&ıkat tal1h1 bu aırada blrdenblre döndü: Niltayet idmanlaşan bu burun, birkaç bat:-nasında değil. deniz hakimiyetinin 
İattrtd~nln blrtnt açınca hayretten dona misli cesamet peyda etmiş ve sahibine elde C'dilcbilmesindedir. Acaba Almanlar 

6~~dıİ-k.ı ı:ıridyenln 1çinde gayet parlak ve te bugünkü muvaffakiyeti kazandırmıştır. Ark Royali hakikaten batırmış olsalar -
b • el vardı. dı şimal denizine hakim mi olacaklardı? 
oırkaç daltlta evvel ahirete yolculuk et - gibi itibar gördü. Teodora Chever nihayet 

ll 'k fikri~ çırpınan Teodora hayata ye - dayanamadı ve lokantaya ne niyetle gel - * 
n4tıen bağlandı... dlğini anlattı... Tarih ne kadar tetkik edilirse edilsin, 
b Diğer lstlrldyeleroen de bir mtktar inci da- Macerasını gazetelerde okuyan bir film istfübal harblerinde meydana çıkması 

a \'tktı ... Haber Iotan•.ada derhal duyuldu orodUktörU onu davet ettt... muhtemel görülen bütün imkAnlar ne ka 
•e hl. rkes onu tebrlke Koftu. Araya gazet~ - Bu genç kızdan pek yakında sık sık bah - . ~ller ,,e kaM1tılar, resmi ~kildi, milllkatıar aedilmete baflanacatını bugünden haber dar ortaya atılırsa. atılsın, gene bızzat D:ıhlliye Vekill Faik öztrakın rlyaseUnde umumi müfettlşl1. ve valllerin iştı •• -.ı" bir 
taıeb ,•dlldl, tıptı btıyft blr aan'atklr ımlı vereblllrls. harbin dolw'acağı ihtimaller tahmin edile toplantı Japmlftlr. Reelmde .Dablliye Veldli, umumi müfet\lflet ve valiler görülme~tcdlr. 



•:.~.- ------

6 Sayfa SON POSTA Birinciteşrin 2_!_ 

«Son Posta• nın zabıta romanı: 29 Türk-İngiliz-Fransız mali müzakereleri yakmda sona eriyor 
(Başta.rafı ı inci sayfa.el&) rici siyaset sahasındaki en şayanı dikkat kundan, Alman hükumet.inin, benim 12 Te§ 

yasta devam etmektedir. İngiliz bölge - hadise, Türkiye ile muahedenin imza - rlnievveldekl teklifim üzerine, bir tercih yap 
sindeki müdafaa hatları mütemadiyen lanmış olmasıdır (şiddetli alkışlar). Mua- tıtı neticesini çıtannaya davet edW10nız. 
takviye edilmektedir. hede, Büyük Britanyamn ve Fransamn Al~nn hükıimetl bu ~rclhin soı:~~a kadar 

T t arruz1 her tarafında çok derin bir memnuniyet- mucadele etmek ve mucadeleyl butun kuv -
ayyare 8 an le karşılanmıştır. Bu muahetleni:ı dünya- vetlle ve bütün enerJlslle yapmak olduğunu 

Muharebe tayyareleri tekrar faaliyete nın diğer pek çok yerlerinde de ayni de- blld!riyor. 
Nakleden: Hatice Hatib 

[Ekspresle gelen yolcular 
geçmişle;dir. Avam Kam.arasına malUm recede memnuniyetle karsılanmış oldu - Almanyaya verilecek tek cevabımız 
olduğu. uzere, ~Iman bomb~rdıman tay- ğunu öğrenmek bize büyük bir cesaret 
yarelerı ~ı. Eylulde sabah~eyın ~ok erken vermiştir. Bu memnuniyetin sebebi hiç ~er karan luıldkaten böyle ise ona vere
doğu sahı~ı açı~arında bır kafıley~ ta - şüphesiz şudur ki, bu muahedenin hiç cek bir tek cevabımız vardır ve bu cevabı 
arruz etmişlerdir. . . kimseyi tehdid etmiyen ve ye~ane hedefi ver~ğiz. 
M~vcud .h?Jl'!b~~. t.ayya:ele_rınm tecavüze karşı mukavemet göstermekten Fnlnıt Almanynya meydan okumuş, İngil-

adedı a1h ıdı. Ik.ısın.~~ tanrıb edılmış ol- ibaret bulunan bir müdafaa vasıbsı ol - tere de~dir. Müteaddld ihtarlarımıza ku -
Avukatı hürmetle selMllıyarak nöbeti ba- Oomar telefonda: ması muhtemeldır Ogleden sonra bom d ı B lak asmayıp, taarruz üstüne taarruma bu-

tına gttU. _ Hemen geliniz, dlymdu. Fakat acele e- · • . . ·? •Y • - duğunu bi'tün ünya an amıştır. u mu-
Burly kendini """k yorgun hissediyordu. diniz, yanın saata kadar buradan gitmek bardıman t~yyarelez:ı •. hırı 1-, dı~erı 9 tay ahcde ile, İngiliz milletinin ve 'l'iirk mil- lunarak, bizi stıaha sanlmayn nihayet mec.. 

Y"' yareden murekkeb ıkı grup halınde tek- letinin, adaletin mes'uliyelini müştereken bur eden, Alman hüklimet.inin kendisidir. 
Yolun ortasındaki sıralardan biri üzerine O- mecburiyetinde kalacağım. r~r ~aarruz~ ba~Iadıl~r. ~unıa:da~ ?a taşımakta bulumnalan bizi ıftihara sev- Sözünden dönen, öteki mllletJerin hukunu 
turdu. Onu böyle bitkin bir hale getiren biraz . Daha uzun konuşmadan telefonu kapattı. dord~, 1!_at~ ?elin bcşı tahnb edilmı~r. ketmcktedir. O Türk milleti ki yurdse - ve h!irrjyetıni lhlA.I eden, Alman hüküme -
evvelki çılgınca koşusu değildi. Bu daha mfi- Burly otele geldiği zam3.n söyllyeceklerlnl Ertesı. ~n ı~ı bombardıman ~ayyaresın - verliği ve doğruluğu hürmete layıktır. tldlr. Bu harbin mes'uliyet! ve akıbetlerlnl 
him, daha korkunç ve daha üzücü bir şey hemen .söyHyemedl. Doktoru.o odasında hıı- den hırı Kafıle yakınında, Saınt Abbs ka- Bunlar bı"zı"m daı'ma tnziz ettigyimiz has- yüklenmek mecburiyet!, SÖ'LÜnden dönen, o-
idi. "" kikt b1r erkfmıharblye heyeti toplanmıştı. O- 1 • 

_ Aşkın ölümü, diye düşündü. Sonra acı dada Marraud ne Oomardan baıJka büyük yalı~ civarında düşü~. müştür. .. !etlerdir. (Sürekli alkışlar). teki milletlerin hukukunu ve hürriyetini ih-

1 

k Düşman tayyarelenlc çarpışmak uzere T- k. 1• .1_..__ eli eh IA.l eden Alman hü.kftınetıne racldir. acı guldü. Günün blrlnde Eve'! bir polise ta- Charlot bulunuyordu. Bu l.n.,:ı.:ı azmanı do - bizim tayyarelerimizden hiç birisi kulla- ur ıyeye ma ı ve lKwsa yar m 
klb ettireceğini h~ düşünmeml§tl. torun yanına yatağın üzerine oturmuştu. mlmış değildir. Kafilenin refakat gemile- Bu vesileden istifade ederek meclise Lord Halifaksın beyanab 

- Ne yapalım, diye duşünfiyordu. Şimdi Bunlardan başka Mlcky De Polonyalı da o- ri bu işe kafi ı?elmiştir. Gerei-;: refakat e- şunu da arzedeyim ki, majeste İngiliz Londra 26 (A.A.) - Reuter njnnsı bUdirl-
artık her şey bit.ti. Şu Marrnud'yu neden ta- rnda !diler. dilen gerek refnkat eden gemilerdC'n hıç kralının hükumetile Türk ve Fransız hü- yor: 
nıdım. Bundan yirmi dört saat evvel hnyn- <Arkası var) b' · · d"" t f d · b ~ ·k· l Lo d Hallf Lo dl K d son .............................................................. ırısıne uşman ara ın an ıs:ı e~ vn ·ı o kumetleri bir müddettenberi Türkiyeye r ax, r ar amarasın a 
tından memnun, müvazeneU bir adamdım.. Al 1 b" mamıştır. n ali ve iktısadi yardım meselesini mü - Türk - Rus müzakerelerinden bahsederek de 
Sonra bir dol:ı,p içinde bir ölu bulwıdu ve • man arın ıze Tahrib edilen tabtelbahirler z kere etmektedirler. Bu yardım bilhas- mişt~ ki: 
ben güzel bir genç kız tanıdım. Ölüm ve • - k t - - ·· t - bet. ihl bir 

1 • d • ı sah·ı k d ı s harb malzemesine mütealli.ktir. Bu hu- Muza era gorunuş e, mus ç aşk d•' İl ı umandanhğı evam ı surette 
P~İısın sözleri beynini tırmalıyordu· verms L{ erı enıza faaliyettedir. Bazı defalar bu faaliyet fev s •sta, Londrada, bir Türk askeri heyeti netice vermemiş vtolmafakl bcrn~~~h ~m!ki 

öldü ·1 - kalaAde bı"r manzara arzetme'K~e ve tama- İl" konuşmalar yapılmaktadır. ~eneral hükftmet, an'ane dostu_ annı e Ş-uEdindiğlm kanaat bu kadının ru muş b - -· ekl 1 ı tt bcU ı hn 
olduğu merkezlndedir.1> O, bn kelimelerin mayna çarpıp atmış mile göze çarpmaktadır. Bazı defalar kiın Orbayı İngilterede aramızda gorm e er ve umum sure e munase er ne -
hnktki manasını ancak şimdi anlıyordu. klm senin dikkatini celbetmemrkle beraber büyük bir zevk duyduk. Görüşmeler açık lel gelmediğini bildirmişlerdir. Bu iki büyük 

d A b f d ) daha az müessir deaildir. Bu hafta zar _ ve samimi bir hava içinde cereyan et - komşu arasındaki iyi münasebeUerin devanı 
'bilir? Belki bu pollsln hakkı var ı. ca a <Ba.ştaıııfı 1 inci say :ı a. ,., mekte ve neticelenmek üzere bulunmak- etti~nı görmek arzusunda bulunan İngWz 
avukat müvekkillni müdafaa edebilmek için yapıldığı maliırndur. Almanynda yapılan de- fında birkaç muvaffakiyct kazandık. Tay -kO 

1 
b bil·.nk bl 

1 
t 

d d kto J ti iz tı Yareıerunı. 'z denı·zde ~emı· 'Kafı"lelerı"mızı· tadır. Jıu metl iç n n, :ru r memnun ye ve adaleti aldatmış mı idi? Ka ın o r our- nlzaltılardan Saldıray memleke m e ge - "' .. ı bir ıı idi k ld ki i dl bi ı T .. k h""k. 
hl .. i tehdı·d eden mav·nları vaktı"nd,.. knşfede- Ü'llld ederim ki, fnydnlı ve muess r s e~ r, a ı ' ş m • z ur u u -daln'i öldürmüşlerdi. Şimdiye kadar bu ç j rllm1ş, Batıray ise harbin patlaması uzer ne , ttı h··-·~• tt fi eb t öt"" n 

ı be rek tehlı.kenı·n 0··nu-ne "e"tı'l"r. Yedı' Al _ netlre elde edilecektir. me .e u.:>wu sure :e m nas e e g ure aklına gelmemişti. Fakat 'Simdi bu f kir Y- Almanyada kalmıştı. "' ... • T'" k Fra İ ııı l kd t 
nlnden çıkmıyordu. Matmazel Jourdaln öl-' İngiliz ve Fransızlar Almanyaya knrşı harb man denizaltı gı>misi gör.il1:lü. Bımlardan Ribbentrop'un nutku m1:; ll~unu;:~z~ ng z an aşmasını a e -
dürülmü.,tü. Şimdi bir flkrl sa.bit halinde u•n ettikten sonra Almanlar Batıray de - dördüne taHruz edildi. Bu dört df'nizaltı " ı u. Berllnln, 12 Tefrlnlevveı tarlhll beyana - S w J b. ti bunu dıi$ün('ıyordu. nlzaıtı gemimizi deniz ku~tle1·tne ilhak et- gemisinden hiç olmazsa bir;nin a~ır lıasa- tımdn izah ettiğim vakıalar hakkındaki Al- ag am ır garan 

Burly oturduğu sıradan kalktı. İçinde YÜ- mlşlerdir. Şehrimize gelen habe:lerc göre Ba- r~ uğradığı. ~uhakkaktır. ~i~c!" ?ir de- mar. hükıimetl nokta! nazarına dair hiç bır Lord HaJlfax, Türkiye ne yapılan anlaş_ 
rümek arzusu vardı. Aklını kaybetmekten tıray açık denizlerde yaptığı bir sefer e.:.'"ruı. - nızaltı gemısı de tavvarelerın r.adıse ma- , • d ğ h ftn Avam mad!ın bahsederek bu anla.şnuı.nıı.n, Büyük 

h 11 . lb tt•w• h b ·1 · t f lşa~da bulunma ı mı, .geçen a korkuyordu. Birini bulmak ons. bütün bun- sında bir mayna çarpın!.§ ve batmışt.ır. a ıne ce e ıgı ar ,gemı crı ara ın - Kn~arasında blldlnnl.ştim. Bugünlerde. Ber- Brltıınya ile Türkiye arasında, uzun sene -
lnrı nnlntmnk arzusu içini kemiriyordu. DÜ- dan t~hrib olunmuştur. llnd" Nazı şefleri arnsında uzun istişare _ lerdenberl mevcud el blrllğl arzusunu flllen 
~Undüklerlnl, şüphelerini, sırrını anlatmak A'manya Holandayı Muharebe baslamadan birkac ı?Ün E:'V- ler ;~pıldı. Muhtemeldir ki, Alman hariciye tah'.l~kuk ettirmiş olduğunu ve dünyanın 
istiyordu. Birden aklına sabık haydud Go- vel vazife baı;ma ı?ecio d~vamlı sur~tte nazırı tarafından söylenen nutuk, bu gö - bu k•smında tecavüze karşı sağlam bir ga. 
mar geldi. • 1 • d k ? uvanık bulunmakta olan tavyare dd! top rüpıelertn neticesidir. (Gülüşmeler). Alman rantı teşkil ettiğini söylem~lr. 

uOnunla hemen konuşmahyım?ıı ışg a m 1 e : ce • çul arı mızın k<ıvda değer faali!vctini de nazır1nın bu nutkundaki müteaddid tefer - Bcttanya hüklimetı tarafından akdedilen 
«Acaba Goman şimdi nerede bulabllirlm?ıı sevi nele yadederim. rüatı tefsir edersem, Avnın Kamara.sına vn. di~Pr _anlaşmalar gl.bl bu anlaşma da sırf 
Onun bulunabileceği her ta!'afı dolaştı. Hiç (Baştararı ı inci s:ıvfarla) Rosvth ve Scapaflowdaki topçularımı- kit kaybettirmiş olmaz mıyım? (Gülüşme _ ıted:ıfuldlr. Hiçbir devleti istihdaf etmediği 

bir yerde yolttu. Marraud'nun Belgrart soka- Bundan sonra telefon muhavereleri askeri nn iki Alman bnmbnrdımıın tavvrırec;i gibi hiç bir devletin meşru menfantlerlnl 
d;;.;1"irdu"·kıerı· ve dı'~erlerini Of' memleket lerL Ribbcntrop'un hakikati tahrif etmiş ol- •· ğındak! evinde bulunabl!eceğlnl düşündü. kontrola tabi tutulacaktır. "" ı.; • "'-~yt h te d- teht'id etmemektedir ve ancak bir tecavüz 

Üte U .. zerı· ... ae 11rnı<>hrına da ma·nı· oldukları m~ Ingllterede hiç ıuJıı= ayre u -Belgrad sokağına doğru yürürken m - " sürmez. vukı.mnd:ı. harekete g61ebllecekıtlr. Tnırk!ye 
""""'diyen Eveı düşünüyordu. Onun mücrimi- Holanda ;ş~al mi edilecek? "•ıaürı malumdur. · Ue ~ı-ıuu""k Britanyanın mn•terek ve birbiri-

• ....... Vo"l Rlbbentrop'un dünyadaki bltnraf mü n " "'i Yetim• tamamlle kanaat getirmiş oldu~u Ameterdam 26 CA.A.) - Telegrnf gazete- , Deniz harbin.leki üstünlük nin ayni menfnatlerl ihtiva eden hedefler 
şahldleri aldatmak t~ebbüsfinde de muvaf-

halde içinde daynnılmaz bir arzu ile bu ka- sln~n Nevyork muhablrlnln yarı resmi bir Denizde Almanlar denizaltı harbini fak olamadığına dair elimizde birçok delll- için musavi şartlar dahilinde b!.rle.şerek ak.-
naatın aksini lc;bat edeblleeek, hlc olmazsa I Amerika kaynağından Mrenerek bildirdiği - siddetlendirmişlerdir. Bunu beklemekte ler vardır. Doğrusu ben şu ümidi besilyo _ dettıklerl anlaşrruının mütekabll ve esaslı 
akla getirebilecek bir delil, blr i"nret arı- ne g"""e, Holandanın Almanlar ' tarafından ·a·k g· · • d · k. b h d d mal !yetini tebarÜ"' etti,......ek 'fttlyo'"''""' 

.. v• ı ı . ızı temın e erım ı . u sa. a a a rum ki. Almanyadakl bütün imhalara ve u " .... "' '""'"· 
yordu. işgali endişesi Amerika efkft.rı umumlyeslnl dücmana nanıran iistünlüğil mul,<ı.fızn tahriflere rağmen, hakikatin nerede btılun- G"m'berlayn'ln Avnm Kamarasındaki be -

Tam evin önüne geldiği zaman köşeden pek ziyade raha.tsız etmektedir. etmekteviz. Düsmı>n talihin yarrlımile bir du~:.ınu gören milşahldlerden birkaçı hlllen yan~•ınds olduğu gibi, Lord H:ıll1ax da Tür 
hlr taksinin Jnvrıldıl.Pnı gördil. Arab-ı Zn- Mu1lablr, B. RuzveltJn Finlandiya k!hlnde- iki muvaffakivet kazanmı.cıtır. Fııkıt l""ll- meveuddur. (Alkı.şlar>. kiye ııe ya.pılmakta olan tktı.sadi ve mali mü 
nette'krln evleri önünde durmuştu. İçinden ki müdnh'l.lesinin Almanyaya bir ihtar teşkil harPb('nin b~c;lanıncında torpillivebilni<1i zakereierl mevznubahs etmiş ve müzakere 
ellnde bir vallz tnşıyo.n Zanette'le genç bir etme."1 icabedeceğlnl llive ediyor. miktarı bir daha elde etmive muvaffak Harbi kim istedi ? edil"llekte olan :bütiln meseleler üzerinde Ge-
kız inmişlerdi. Bu geçn kız Eve'dl. oa~te. bu telgrafın altında neşrettiği bir olamamıstır. Denizaltı ı:remilC'ri üslerin _ Hatibin başlıca tczı şu idi: Hnr:bl !stlyen neraı Orbay ne arkadaşlannm gösterdlklerl 

+ notta Holımdanın işgalini zannettirecek hiç- den ve deniz vollarının birlf'stii?i mınta - ve t"rtibllyen Almanya de~ll. İngilteredir. anlavış ·eserini .sitayişle anmıştır. 
Burlv onların kapıdan hybolmalarını bek- bir erıare mevctıd olmadığını bildirmektedir. kalarrlıın ı:rittikcc naha uzsıklard; fa11i _ Bütün dünya blllyor ki bu doğru değildir. cc Atatürkün üstad eli 

ledl. Sonra tekrar hareket etme~e hazırla- Al l . . h" l vett" bı1lunmıva mP<'b11r nlmuchrrlır. Hu (Aalkı.şlar) . Bütün dünya biliyor kl, harbe .. " -
... nn ta'·-'ye kncıarak ""törün ""'nınn oturdu. man gazete ennın ucum an . ld Lord Hallfax Buy{lk Britanyanın Türk! 
..... l\bı "Y """ ,,.. suretle deni-zaltı ıtemil,..ritıin fı:ıı:ılivPt .c.-a- mlinl olmayı Inglltere hükfuneti kadar ş - _ • _ ' • 
Şoför bu rmrlb tavırlı adama biraz emniyet- Amsterdam 26 (A.A.) - Alman gazeteleri, halarında ti<'ari SPf,..rJnr vok ~ibHir. Düş- detle istemiş ve sulbü sıyanet etmek için ye dostluguna ver_dlği buyük kıymeti belirt. 
siz] kle bakıyordu. Burlv: .~manyaya komşu olan bitaraf memleketle- man dr>nizaltı (!f?rnilPrinin tah ribiııde rrün- onu:l kadar muhatarnlnra at.ılmı.ş hiçbir hü- tıırt:n sonra şu sozleri iltlve etmiştir: 

- Yüz frank kazanmak ister misiniz? dl- re karşı tehdldlert tekrar ediyorlar. rlen CTÜnf' elci,,, <>fmı>'k:te nl~ııihınım: rl:ılıa kumet yoktur. (Alkışlar). T!.!rklye tararıngnn son seneler zarfında 
d Ez •· J B 11 Bö Zelt te • başarılan terakkileri hepimiz derin bir tak-ye sor u :mm e er ner rsen ung gaze - büvük muvaffnldv"tlPr P'iiniirı hirind~ ti- V k 1 

- ı· ine ,,.-re. Bu yüz frangı krumnmat için si dl.,or ki.· esı a ar dlrJe taklb ettik. Milletimiz, Türk ırkının ,., " caretimi7i telııfüi f'dPn bıı ı:;ill\hın nrb -
ne ,,.,..,.,mamı 13tıyorsunuı? İngllterenln yanında yer alan herkes, mll- dan bii.,1"ütiin l:"lldırılabileceğine dair bi- Harbin sebebine müteallik olan esaslı bü- yüksPk meziyetlerini ve seciyesini takdir et-

- Korkmayınız, size fenı:ı bir şev yaptıra- Jetine karşı deruhde ettiği mes'ullyetın ge- 7r fimitl vermektf'dir. tun vesikaları tam bir samimiyetle neşret - mektE' her clheUe haklıdır ve iki memleket 
cak de •il m. Sizden s'\d"re bir malümat. ta- nl.ş!lıt"\ hakkında hiçbir şüphe taşıyamaz. Runnan sonra ı;nn (Tlirıl"l'd" b"<: tn<Yfüz tik. Hadl.selere göre hakkımızda hüküm ve - arasında devamlı dostluk esasına dayanan 
lC'b edece~lm. Bu ta'<'b f'der.e~lm mnlOm<ıt Algemcen Hendelsblad gareteslnin Berlln vı:ınurıınım hntırılnıl1• lı<>hPrinin nnmı 0 _ rllmesinden ve bitaraf müşa.hldlerln azim temenni ettiğimiz mUnnsebatın yeniden te -
b"lki bir i'lc:nnın hav"ltınm kuTtulm~cnnı te- muhabiri, bltnrnnnrn yo.pılan bu fhtnrı kay- lun olm<>nı(Tı bircok nı<>b'ııc;lar tıırafm _ ekscrlyeUnln lehimizde olmasından mem - essilsil, hepimize büyük bir memnuniyet bah 
rnln ederektır. Şimdi lııdlrdl!tlnlz müşterlle- dec!erken, bunun nçık bir tehdld olduğunu dan soruimustur. Çemberhvn demiştir nunuz. şetmektedlr. Türkiye ile dootlu~umuzun, Kf"-
rl neT'f'den bindlrmls idiniz? ve 4'lmanyanın trbltnrah kelimesine 1914 te- ki· Nevme Henderson, Berllndekl misyonuna mal Atatürkün üstad eme atılan temelleri. 

B r • (' saniye tereddf1d Nİ<'n soför: kinden başka türlü bir mil.na verdl~inl anl~t. 0 nh ılan ve Z" te,ıil,..n V'"11"iler dair verdiği .son raporda von Rlbbentrop'on, İnöniinün münevver idaresi altında, durma-
J:ınnrlon siz<' ne? derli. Simdi hemen 8- ma~a mntur bulunduğunu bilhassa tebarüz P P Hltlnl Polonya nleyhlndekl kararlannı ver- dan inkişaf et.:m1ştlr. 

tomnhllrlf'n ıntnl:r V"~<:'.l Uk r<ı~eldi~lm po- ett.imıeJı::tedir. Bu batırılan. vanurlardnn biri !?C:vç - mef P teşvik .ettiğini zikreylemektedir. Von Ribbentro 'un nutku 
lise .. 1 +p~lm ed~ m Japd namındakı Alman C('b kruvazoru ta- Ribbcntrop, Ingllterenln harb etmiyeceği - P 

Pnrm-ı- 'e karşıkl volıırı ortasında nokta lng·ııterede b"ır buçuk m·ııyon rafından bir müddPt <'VVP l batırılıın İc:to ı ne, Hltler'i, son dakikaya kadar lkn::ı.a çalış- Lord Hallfax, Rlb~ntrop'on nutkundan 
be"'li''P'1 pnl" i ı-:ıret f'fml~tı. Tp"atn P'emisidir. Fakat . bunu <la yeni mış. İn[;lllZ siyasetinin 1933 .tenberl. AI - ba:ısetmlş ve demlştır ki : 

B p·lv h"çblr şev 'IÖ'l meden e<:'!blndrn asker hazır ÖP"r"TH'1ik. Beş vapurun tomıj mecmuu manyo aleyhine harb hazırlamaktan ibaret ln"'iltere ile Fransanın arasını açmak 1-
po ... tf vfJ"'fı cık:ırch Trolrı"Pn aJd•&ı v-7. frank- 22.715 tondur. o1du~unu söyllyen de, şimdi ayni adamdır. çin yapılan bu teşebbüsten dah:ı. becerik -
llk blT kdli·dı şcıför"in eHne sıkıo;tıTdı: (Bııştarah ı inci sayfaılıı) DiP'f'r taraftarı birrnk Alman vapur - <OlilHşmeler, alkışlar). si:rln1 asın görmedim. Fransa Ue aramızdn-

20-25 yaşındakilerin müracaatı kabul o - lan deniz kuvvetlPrimj7 tarafınrlı:ııı z~rıt" M~takbelln tnrihçllerl tarafından tetklk ki Jtlmad hlç bir zaman bu derece tam ve 
- i ter eniz P<'ll<tl ~ l!ırınız. Fakat işte lunacattır. Sevkıyat, Te.p"inlsanlnln 15 inde nilmi<rtir Bunlar 1!stl)3 tonlul{ Föbucı, !i896 edllC'"ek mMClelerden biri şu olacaktır: Vqn .samlmt olmamıştır. 

evrakıma bakınız °R"n nvukntlm. Sl.,den bıı b:ış'ıyacaktır. Şimdiye kadar silah altına a - tnnluk Glarvıı. l:l7!1 tonlıık Bııv:>nk:a, Rlbb0 ntrop'un. gerek bizim 61yasetlmlzl, ge- Rusyanın vaziyeti 
malflm<ıtı da avııkatl•k c:ıf<ıtım lle lı:ttvm'tım . ıın;n ve muntazam .surette talim gören as- l\8'l4 tonluk Poc:eidan ve G.ıfiQ tonluk Bis- rek İngUn mllletinln reclyesinl anlamak hu- =ft•lf 
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Onl'.ırı b•ırarya Lyon gz-r. ndan getirmiyor k" ... n sa'""ı 1 bu,.uk mllvondur. ı. 1 d A . d 4~74 "ıH zln _ _ =-u ax, ovve er " a ı aıı.Allı 
? =• ,,~ v ,,. "'av<' vauur an ır. vnı znm:m a • su.cıu:ıd:ı.ld kablllyetsızlı6'• devrimi buyuk l>e anatmda & et hfikfunetınln Balblk 

musun•• Bahriye nezareti, Kent sahili açıklnnndn tonlı.ıl.;: r!oP!"C'nhav.n vapurunu da takıb hnl!eslnde ne dereceye kadar amil olmuş - <1 Yı U rin.e 'ıt "3 
1 

azı ti dişe 
- :-vet. b _.. 1 k t lı:ar bir Alman tahtelbahlrlnln iskeletini bulmuş ettik. Fakat süvarisi {!f'mivi bİ7C' bır~k - tur'." ev<',, e arşı boan 80d n nlv yed en 
Şofo,. ce_va vermnoıen cvve nvn a ın - oldu"'unu blldlnnektedir. kt b t t ·L tt' D" man uyan ... ırdığını ve u en işe n sa ece, en 

"' ma anc;-ı a ırmavı r>rcı'I e ı. u<: Alınan hariciye nazırının nutkuna dair k allkad 1 bitine .. nha.s.ır kal tına bir goz attı: Hava nC'J'.aretl de, son defa dcaret gemi - bu ı::ıır,..t1P crm'.ı:ın ~~ hin ton. vı:mi bizden blrşev daha söyllyeceğlm. Öyle görüyoruz ki, ya ~nğın .. ~~ar km~ '"Ur~~ -
- EV'f't, onları Lvon J?nrından alaTak B('I. lerl kaflleslne yapılan hava akını netice.c;ln- altı bin ton foz1a k:ıvbPtmic; oln•ı. Bu !':t - von Rlbbentrop, SoTyet Rusyaf'I, Brttanya mt~d 1 ~..,ere. :~"il' d : dınlık d 

grnd r-ıddt>slnde getı .. ~ım. J,yon ekspreııl ile de 7 Alman tnyyareslnln tahrlb ve imha e - kamlar bahri ırnnimetler mahkemesince İmp:ıra.t.orluğu aleyblndeldl harbe işUrakc ıo;;n~ı asa: ~n ;azıye ile ~a 8~1 e -
gelm •lP,.di. Onlar h-ıkkın1a başka hiçbir dll .. 1-"lnl tasrih etmektedir. k t ol prlilmelı"dir d ~ t k d d N--·' de .,... r. vye usya n ya arasın-

-... 6 on r · • avr.ı~ e me arzusun a ır. .....u ve ?ne - daki müzakerelerin mahlyetı, elbetteki, sa.-şe~ b ~;~v~r;~kur e<'ertm, dostum, teşekkür Alman tfenız<ılblannın rec~ye kadar muvnffakiyet. lhtımall~e. rlhtlr. Sovyet Rusya lk! Finlandiya arasın • 
ederim . N • ı aayri meşru hareketi Von Rlbbentrop, 1936 senesinde Inglltere- da tashihi imkansız hiçbir menfaat ihti _ 

O•. etçı eczane er l'> ye lllı: geldiği zaman mo.tbuata verdiği be - • . Otomobildt>n atl!ıdı Yüzü memnun!vet.ten Şurasını ka-ı,'Cietmek oerrktir ki Al _ t 'ki .. .. ü n .... d ızı lı\fı bulunamaz ve bundan dolayı, Inglltere 
• .1 ... • ynnn tan alınmış ı .sozun mu=.a en e .. • t · ak 

1 ayd1'1lanmıştı Doğnıcn Gomann meyhane- --····-- man denizaltı nemi)Pri nttik,.e· daha ~av .. lst. b' 
0 

ll h b huldlmetl Finlandiya - Sovye muz ere e -
Fo • ,.,. " • okuyayım. Komun me us a ne er, aŞ- bl ti """'"'ı bll r.ı ümidini sine lto •u s rtınd:ın büvük bir vük n•mış B'o gece nöbetçi olan r:cuıneler şun1ar- ri meşru şekilde hareket etmektedir.le:. vekilin sözünü keserek: xlnln r ne ceye ~ana ece6 

r b kendini ferahlamış hl.sst'dlyordu. Şöyle dır: Gemileri, habersizce' batırmavı usul ıttı- • • • _ • • beslcmekted_ir_. _______ _ 
dücı inmekte idi· istanbul cihetindekiJer: haz etmişler denilebilir. Elcse>rivn b.ıtırı- Rıbbentrop kımın gozdesıdırr 

- Eve, istasyonda imiş. Herhalde Zanette Şehzadeba.şında: (Üniversite}, Emlnö- lan ~emilerin yolcuları ve tayfası, ufacık o tarl.hte, o:RCbbent-roıp sizin gözdenizdh 
programını değ 5tirerek ekspre.!le gPlec..r.ı_ nünde: ffiensason), Ak'larayda: <Eşref), tekn<'ler icinde dalgaların kevfine ter - dem!ş, işçi partl.sl meb'usu Mnc Gaven: 
nl ona telgrafla blldtrm\ş olacak. Eğer Eve Alemdarda: CAbdfilkndlrJ, Beyazıdda: kedilmektedir. Bilhassa, Yorkshire vapu- e:Şimdl de sizin g5zdentzdln diye mu~abele 
garda eniştesini bekliyor idi ise ayni zaman- <Oemm, Fatihte: CVltalll, Bakırköyün- ru batm.~~ ask~r karılarile. asker cocuk- etmir.tlr. <Sürekli kahkahalar)~ _ Vaşington 26 (A.A.) _ Hariciye Nezareti 
da apartımandn bulunam:ız. Binaenaleyh Ö- de: (Merkez), Eyübde: <Eyübsultan). Iannın olumlerıne .sebeb oldu. Bı:. kadın Çemberlnyn, Almanyırnın Buyuk Britan - tarafmdan blldlrlldlğlne göre, ı Eylfilden -

21 Amerikan vapuru 
muayene edildi 

nümden kaçmış olan genç kız o olamaz. Beyoğlu cihctlndckiler: ]ar ve çocuklar Uzakşarktan memlekete ya ne dost geçinmek tstedlğlnl söylüyor. Ben beri muharibler 21 Amerikan vapurunu mu-
Om• asıl teskin eden şey Eve'nln ürerlnde İBtlklfıl cadde.sinde: (Galatasaray, Oa- dönüyorlardı. Buna benzer diğer bir zannediyorum ki, İngiliz mllletı de Alman- ayenc etml~lerdir. İn,.'"'111zler 12, Frarun7.lar 6 1 

kahveren"'i bir elbl ve başında dn ayni rib), cnmhuriyet caddesinde: (Kürkçi- vak'a da. Bretagne Fransız vapurunun ların dostluğuna talibdlr. ve Almanlar 3. 
renkte bir hasır şapka bulunuşu idi. Halbu- yan), Firuzağada: (Ertuğrul>. Şişlide: batrnaSldır. Bu vapur da hnbersiz batml- Führer istiyor ki, Avrupa 1~ln olduğu ka-
k! kaçan kadının üzerinde ımmnşı renkte blr (Asml). Tak.shnde: <Kemal), Beşlktaşta: mıı;tır. Vapurda pek çok kadın ve çocuk cıar Brltanya İmparatorluğu için de yegfme Pos1a başmüfettişleri 
elbise vardı. De~k ki bu kad•n Eve d~lldl. (Vldin). vardı. Bunlardan 14 kişi kayıptır. Bu &1- hakiki tehlike, komünizmin, bütün hasta - _ 

Allaha çok şilltür .• diye düşünüyordu. Botaziçi, Kadı.köy, Adalardakiler: cakça harbediş ttırzmı takbih ıçin kUi Iıklnrın en mfithl.ti olan bu hastalığın et - Ankara 26 <Hususi) - Posta Umum Mu -
"1'.el'l"nuniyet içinde meyhaneden içeriye Kadıkoyünde: (Sıhhat, Rifat), Ü&ktı.- derecede kuvvetli kelime bulamıyacağız rafa yayılmasıdır. (Gülüşmeler). Çünkü ın _ dürlüıü ba.şnıüfett.lşllklerine muhasebat di-

gı. 11. P'ltron orada yoktu. fakat bir haber darda: <İttlhad>, sarıyerde: (Nuri), A- (alkışlar). sanl:ır, tehlikeyi, 14 1.§t.en geçt.lkt.en sonra ki- vanı murakıblarından Şükrü Tevfik, Mi~ 
b· kmı'ltı. Tezgfı.htnkl gıı.rson: dalarda: (Şinaal Rıza). Tnrkiye ile muahede rak ederler. WüliilJmeler). Mil<Ufa.a VekfUet.1 deniz muhasebe müdüru 

- orıırtor Marraud'nun ot.eline t~fon e- l ) lki be tı d b . ha Öyle anla§ılıyor ki von Ribbentrop'un nut.. İbrahim Ar.san tayin edilm~lerdlr. 
1ız, ded' . . Bundan evve yana m an en - • 
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SPOR -Lig maçlarında 
çapraşık meseleler 

llNIİIDİlllK 
IATAKllHIANESM 

çıkıyor Yazan: Reşad Ekrem 

Bazı klüpler Federasyonun Sokakta sızan sarhoş 
- Baron Wratisfaw'm hatırıJarı: 81 ..,._ _ _.., ____ ___.. 

Turkçeye çeviren: Sii rf'yya Diiıneıt 

karar1le hükmen mağlub Nihayet parası bitmiş, kendisini ıneyha-
, k neden yatapaça a.ttırmış, sallana sallnna, 

sayı .aca düşe kalka helvacı dükJcanının önüne kadar 
O ~vincin sevklledlr ki §lmşek gibi sıra- Ertesi günü, kl &lnt Petro Te Salnt Paul . Lisans 141eri?1n maçlardan enel ikmal e- gelerek, dükklnın önünde bir kere daha 

danın boynuna atılml§ ve gözlerimizden me- ı yortularına tesadüf ediyordu bu zindanda dilmleı;:,e& yü.zunde.n, _Ug maçları büyük kar- düşm~ ve tekrar sızml§tı. HattA mahallenin 

Pişdar kolu - Elbet ben de senı yakarım bir gün Yan 
dmı Alil 

Dlye ildve etti. 

EIRIMU BACI ATAULLAH llerret .. ~ı -ı.·tar k ·· - Mıt ıY .. ,_ ' gaşa ı .... ar arzetmek uzeredir. topllleri gelip ceblerini bo•altm•ı:lar, cebleri-
y-arı ...... a onu opu§ .._na1:1ı cuıu ~lllr dn~ ne kadar ıztırab çeke<:ek olan 

1
• Bu karga.şalıkları şo·· le .sırft •ı abilir•-· • ...,, 

aıtıllda bırakml§tık. bu dort felaketzede ile, goz yaşları içinde, , 1 - - Y ..., Y ..... ne yoldan tıopl.1ldıklan hayvan plsllkleri dol- Xırunıı Hacı Ataullah, Eyübde, Baharlye--
Stradanın sayarak teslim ettiği paralan vedalaştık. ve içinde elin hesablle tam iki yıl 1 tığ Hila! klü.bu cezalı olan .M:esalimi oy - durm~dı. deki yalı.sının denize bakan bir odasında. 

~ebe atar atmaz, onun hazırlattığı yemek ve beş hafta kaldığımız Vtı bu çok karanlık :deıd:ım~~ir Vefaya kar§ı hükmen mağlub Mlhrlmnıh cam.lslnln mıamı önünden lA.net pencere önündeki bir sedirde bağdaş kurup 
Çkiyl ihmal ederek, tıpkı kn!esl:ıde.n kaçma.. ! <Kara Kule) yi terkettik. 1 2 • _ .. . ederek geçm1ftl. Bir aralık o elvar halkı, kal- oturmuş, iklndl kahvaltısı yiyordu. 
~a nıuva!!ak olmu.ş bir kuşun başka bir dala Zulınetengiz zindandan çıkınca ilk işlmlz ad-;-~~~ klubu, ~tanbulsp0ra kar§! A- dırıp .sur dışına bıralmıaRı düşünmüşlerdi. İstall'bulda Kürkcfiler k:Ahynsı olan Hacı 
onup ta hürriyete kn vuşmnktan mütevellld ağanın nezdlne gitmek oldu. Gerek kendisi- n ° u u un e ka~ıdlı bulun~ bir oyuncu Nihayet bl.r iki hayır .sahft>i çıkmış: cBırakın Ataullah ufaktefek, tostoparlak bl.r ndamdL 

bir sevinçle şakıması gibi, biz de kendimlzl ne, gerek maiyetindeki bütün muhafızlara, oynatml.f, yapılan .ıtır~zı~ tetkıktnde bu o - zavallıyı canım... Şuracıkta sızmış, Jtimseye Gövdesine nfabeUe çok 1r1 görünen kafası 
60kağa atml§tı.k. kulede bulunduğumuz müddetçe bizlere kar- yuncunun Anadolu klubunde kayıdlı olduğu zararı yok ... > diyerek Hımhım Hallli himaye Moğol ":!tının bütün husu.siyeUerinl taşımak. 
Artık sevincimizden kabımıza s1ğamıyor, §ı göstermiş ol<iukları fefkat ve insanlık: anla§~ı.ştır. ~lkta.şın gallb geldiği bir o- etm.Jşlerd!. ta idi. Ust dudağından çenesinin iki yanla-

ş~ kadar yıllık karanlık ve korkunç bir ma.. duygularından dolayı her birine ayn ayrı yun bukmen ma~l~iyetile bitmiş olacaktır. Sabahtan başlamak şartııe blr ayyaş rolü- nna doğru akan seyrek, ınce, kara bıyıklan, 
ııyı, o mazinin bütün acılıklarını unutmuş, ! §Ükranlarıınızı öd~ Te vatanımıza avdet ;-Anadolu klubunün clşçb diye oynattıaı nü muvntfaklyetıe oynayan Hımhım Halil, kö.seç bl.r sakala ıktın§l1l!§tı. 
~Vlnerek, gülerek zindana gidiyor ve buraya edince kendilerine cüzel bıçaklar ve ağaya b ıl oyuncunun talebe olduğu mektebde ya- Yandım Alinin dükktmı önünde saatlerce K ll 
bıran evvel varmak için o anda kanadlıı.rup ı da bir çala.r sa.at armağan gôndereceğlm.1zl P 4an t:ı.hkıkattan sonra anlaşılnuştır. kaldı. HattA öyle ti, blr aralık kendisine o arını sıvamış, tombul ellerinden h1o 
uç~ğı arzu ediyorduk. 1 vlıdeyledlk. (Bu vMimizi de yerine getlrd.lk.}. 1 dolu-klüb~ md açlLairındda htakakemd duranldAna - Yandım Ali bile acıdı. İçinden cadamcaıt. •• u~ulmıyan bir meharet ile kızarmış bir ta-

o un en va a ım a yen en ey &"" TUı>U didlkllyor, arada sırada yağlanan par-t.ıt u arada, bittabi, bütün ümldlerlmlzin ar- Bundan sonra ağa b.l?Ji doğru Galataya, ğ b 1 _ _ -1 bu gece dükkdna alıp yatırsam sanki ne o- maklnrını Jştlha ne yalıyordu. 
lfı ~~-'i olarak kırıldığı zamanda; samedanJ İnglllz sefirinin konağına gönderdi. Sefir ta- n= a a.ş amı.ştır. Henuz dor.t hafta devam lurh diye bir fe'Y bile esip geçti. Edime.kapı Kürkcüler kflhyası, ikindi üzeri na!aknsı 
~ tfunu bizden diriğ etmiyen Cenabıhakka rafında.o do.stane istikbal edildik. l e § olan maçlarda.ki bu hAd.lselerin t.&h - eşrafından biri, yatsı namazından dönerken, ı bi 

ftikranıaruiıızı sunmağı unutmuyorduk.. • Sefirin blzlın için ilk verdi~ emlr vıkanıp klka~ ya.pılm~.ktadır Tahki~t netlce.ü ba- dükkdnının kepen.klerini kapamak üzere <>- o an r tavuğu henüz bir iskele!. haline ge-
llls &• "· zı klublerin hükmen mağl blyetl.nl intaç tlrlp bırakmış, üstüne de b!r ta.o; hoşaf iç-
~ . ara varınca koşa koşa ve meserretle kendlmlzl pis v~ 'klrllllkten JCUrtarmak için edecektir ki b k u lan hervacıya: cAll oğlum .. sevabdır. Bu a- mlştl ki, odaya bir uşak girdi. Hacı Ataullah: 

guıuın.seyen blr çehre ile ağayı gönneğe git- derhal hamamın hazırlanması oldu. 1 u ararıarın 11~ şampiyonasın. damcağızı gece dı.tanda bırakma ... Çekip a- _ Tiz leğen fürlk ... 
~ Bizlm, evvelki Gala~. dö~iışlerlınlzln ta.- 1 Yıkanıp arındıktan sonra oalatada, yedi da oynıyacağı roller çok mıilıim. ola.eak.tır. lıver dü.k'kAnın bir 'kc;.,esıne ... Yoksa sabaha 
... amen aksine olarak gozlerımlzln sevinçle tane olan, katollk klllselerinl ziyaret ettik ve * kadar bir don ne bırakırlar zavnllıyu diye Dedi. Fakat uşak, efendisinin gözle.rint 
Parlamakta ve yüzlerimJzin neş'e ile gülüm- bl..zl çok müthl§ ve zallmane blr :zindandan ~ Her batta olduğu gibi lig ınnçlarııu. bu yalvardı. mühim bir şey söylemek için gelmiş gibi ba. 
::ekte olduğunu görünce parayı bulduğu- ihalAs eylediği, karanlıktan aydınlığa çıkardı- Pazar da dört .sa.had~. birden devam edıle-· Yandım Ali: kıyordu. Hacı: 
"""' zu tablatlle anlamı§ ve bunu nasıl ve ne- ğı için §ükran ve mahmedetlerimlzi Cena- cektir. Haftanın en mühim karşıla.,ması Şe- - Benim de aklımdan geçiyordu ağa haz- - Bre MlStık ne Tar? ••• 
-en tedarlk ~.ttiğlmlzl sormuştu. _ bıha.kka eda eyledik ve on:ı, 0 çok ulu olan re! stadında G~atasarayl~ _ Vefa arasında. ! retleri... Diye sordu. Uı;ak_ e!~ndislnln yamna kadnı 
Ağanın ellnl optükten sonra., lki yüz duka yaradana vatanımıza salimen ulaşmamız yapılacaktır. Kumenln mütecanis ve iuv _ llerliyerek eteğini optü: 

altınını ihtiva eden keseyi ağanın eteği içine için de ~uin olmasını, samedanl yardımını vetll bl.r takımı olan Vefaya karşı Galato. _ Diyerek Hunhmıı koltuklarının ~tından 1 - Sultanım .. bir zenel aka gelmiş, sizi sör-
attıt ... Ve bir daho. blzl, r.lndana. sokmama- bizden esirgememesi için <iindarane bir bü. sarayın alacağı netıoe cidden meraka değer. tutup içeriye çekti ve çok geçmedi, dukk1nm mek ister ... 
•~ı ve diğer arkadaşlarımızın da derhal şu lle, yalvardık. ' 1 Geçen senelti kuvvetli elemanlarını. aynen kepengi vuruldu. Dedi. 
b~iyetlerinln iadesini yalvardık. 1 * muhafaza eden G. S~ray t;atımının henüz Midtlli, SuM.anmehmedll ve Tesbihci gel- - Bre kim imiş o ağa? 

izdar ağa, altınları birer birer sayıp te- 0 1 d idi ti Osm nl d'· h 8 lt lstıkrar bulmam14 vazıyet!, ı. Spora karşı mağ miştt. Dük'kanın içi karanlıktı. Hımhım hor- Uşak etrafına bakındı, sonra torka korka.: 
fekkürıe ka·bullendikten sonrn ellle başımızı M ~1: a~.~.. ka ~ ı p: ~~ ı ~ ~ lfı:blyeti üzerinde durulacak meselelerdir. luyordu. Gelenlerin hiç !:liri.si, Yandım AU-
81Vll2lıyor ve vAdlmizi, sözümüzü - elhak - e k. A u un • hapıfızl ııil• belrnl.eknt as eh' Gayretli ve enerjik bir oyun Galatasaravı bu nln dükk{lnında uyuyan bir adamı .soracak - Pembe YtLŞinaklı ... 

saray er unı ve mu ar e ı e mu .r- Diye kekeledi ve stieünü tamamlıyamadı. 
Yetine getirmi.ş olmakla çok iyi bl.r 1§ yap- tc ta t blr al la +ftta' b 

1
- maçtan galib çıkarabilir. Aksi takdirde ve- insanlar değildi. Blr arahk Midilli: 

ın"' ld ğ . şem ve mu n an ay -4.3 n u u .. Hacı Ataullah yerinden :rırlayıvermiştl: 
~..,, 0 u umuzu ve bizi her suretle affetti.. terketmi (1) ve hir haricinde tesis edilen !anın da bir surpriz yapması ihtimal dahi _ - Ağa, mum nerede dükkanda?. 
•ini beyan ve prangalann, zincirlerin he- .k .: im t§e 

1 
i ti llndedlr. Şeref stadında diğer maçları ikinci Diye sor<lu. Yandım Ali: - Bre Mtstık 0 ağayı bekletme ... Bre ça-

ınen re!'i emrini veriyordu. Adamlarına ver- a;;:g:ara : tee tee:rie;ı ş · d 
1 

hi küme takımları yapacaklardır. Alemdar _ _ Işık istemez Midilli... buk 0 ağayı buraya getir .•. 
?.1~i bu emirden sonra ertesi gün de hepimi- dışı~;aki 'ora: kampı~: orngü:ı~;~n .:ıı~.~ Orta köyle, Şişli - Anndolu ne karşılaşacaktır. Dedi. Kyşka~ 1 Mıskt~kh odadan fırlar gibi çıkmıştı • 
... n zindandan çıkarılarak Galatadnki İngL - ~ Taksim stadında flk maçı lklncl kümeden ur çu er .. yası da odanın içinde dört 
Uz elçisine tevdi edlleccğimlzl vfıdedlyordu. ve taşralardan gelmekte bulunan .~sk~ri kuv- Demirsporla - Taksim Yenlyıldız takımları Dört serseri gece yarılarına kadar uyuma.. dönmeğe başlamıştı.. leğen ibriği unutmUf, 

link:lka.te.n o gün - ve derhal - çingene de- vetıerl beklemekte bulunmuştu. Çunku Mısır, yapacaklardır. Bundan sonra 1'opkapı - Sü- dı. Hımhım da uyumamıştı. Yandım Alinin yağlı ellerini bir peşklre slliverınLşti. Başın. 
nıircller tarnfındnn n.yaklarımızdak.l pran.. Filistin vcsair dcniza.şırı eyaletlerden birçok 1 1 il k 1 kt H h ışık yaktırtmaması, lşln1 tevkalft.de kolay- dakl takkeyi düzeltmiş, beyaz üstüne al ,,

0
_ 

beylerbeyll r<lul il ..r. Ü .. hali d b eyman ye e arşı a.şaca ır. emen emen 1 t ...+ 1 ,.. 
Calar çıkarılmış ve bu veçhlle heplmlz zin- er 0 ar e ., .. r "YU4 n e u- müsavi kuvvette olan bu maçın beraberlikle ll4 ırm~.ı . ıbuklu entarisinin kuşağına çeki düzen ver-
cirıerımızcıen boşanmıştık:!... 1 lunuyorlardL j bitmesi beklenebilir. ! Sabahleyin tat1 olarak şunları öğrenmiş rolş, sonra, yemek yerken ~ıkardığı kıymetli * Türklerin; çadırlı ordugAJı tesb edişlerin- Ayni sn.hada son maç Beşiktaş _ HU~ ara- j bulunu~rdu: yüzükleri ile parmaklarını donat.mağa başla. 
ki Ehı._ Herkes tasavvur ve tahayyül edeblllr de.ki şayanı dikkat 10~.zam.~ şöyle bir görüp sındadır. Bu sene çok sarsılan RIUUln !ar.lrlı Ed.lrnekapıdnk1 helvacı, Yandım Ali denl- mıştı . 

. bütun gece, Sevinçten ve nır'cde go .. zümü- te hayran olmamak mumkun değildk. bir mağlfibiyetı mevzuubahs olabllir j ıen Istanbulun en tehUkell bir serserisidir. - Bre pembe yaşmaklımdan haber ... Bre 
ZÜ ;ı ' l h k.lk te b d d .. .. . zı YUnunanuş ve daha geceden partalln.rımı- Ku:U uşu a a n u '!rece uzgun o- Fenerbahçe stadında yapılacak üç karşı-

1 
Yandım AI!, balıkçı güzeli Ahmedln düşü- Hacı.ahu gözlüden haber ... Bre dadı hatuna 

nı toplıynrak sarıp sarmalamıştık. Bir kısmı- lan boyle bir knmp, 0 kadar geniş blr sahayı ı~adan birincisi i~ci kümeden Pera ile rfildü~ü meçhul batakhanenln belll başlı verdiğim gül yüzük aşk yareslne merhem 
da bizden sonra geride kalacak oln.n za_ kaplamakt.adır ki bir kimse onun ucunu ve Anadolu arasındadır. Ik.inci maçı K~ımpa- j haydudlarındandır. oldu ... 

;~ dört tu_tsak arasındn t!ıkslm etmiştik. bucağını görmekten ft.clzdir. 1 şa - i Spor yapacaklardır. Enerjiye dayanan Bu batakhanede yalnız balıkçı güreli ve Sedirin üstündeki gümüş kahvaltı tepsisini 
tul zavallı dort. felfıketzede hem bizim kur- Elli bin k.lşlllk bir Pi4tar kolunun kuman- , bu iki genç takımın oyunu haftanın en Mı.~ırçarl}ılı Hacı Osman değll, daha birçok 

1 
de Jraldırıp kapı arkasında bir yere koyduk-

1 1 U§uınuza seviniyorlnr, hem artık kendileri danı olan Mehmed Paşa; bu sefer esnıısı~d.~, zevkli karşılaşmasını teşkil edecektir. Daha 1 kimseler vardır, en son da, akşama, m~hur tan sonra, Hacı Ataullah koşup yerine otur
~a n bl.r kurtulu.ş ümidi olmcı.dığından ve da- d~lma gece yansından b~~ saat evvel yuru- tecrübeli olan t. Sporluların pelt az farkla mirasyedi Küçüketendi Çekmecedeki çiftli- 1 du, bir kolunu yastığn dayayarnk azametli 

uzun zaman bu sefalet içinde kalacakla- yu.şe geçiyor ve dahna hunkıi.rdan ve ordu- ı galib gelmeleri muhtemeldir. bir tavır aldı. Çok geçmeden de oda kapısı 
tına n ... ı old - - kısm küllisi de bir . ilerld bul ğinden deniz yollle kaçırılacaktır. 1 ki ~ .. n uklarından o gunku ve yarın- nun ı n n gun e U- Fener etndının son maçını Fenerbahçe - açılarak içeriye uzun boylu ve kuru bir zenci 

hallerine acı acı ağlıyorlar ve eğer selA- nuyor, yürüyü§ esnasında yolları da temiz- Beykoz karşılaşması teşkil etmektedl:. Fe _ Bu kadar maIOmattan sonrn Yandım Allyl glrdl. Kapıdan etek öpmeğe doğru .,.elirken 
llletıc ana vatana kavuşursak, Türk esirle- letip diizclttirlyor<lu. ı nerbahçe için hafU bir raklb olmamakı..ı. be- yakalatma-k v-e ona batakhanenln yerini söy- üç yerde durup durup S!)'am verdt Sonra 
~~e ınübadele suretile, bu elemengız zlndnn- 1 Ordunun konaklıyacağl yere muvasalat o- raber bu maçta Beykozun iyi b\r netice al - Iet.mek, Hüsam Re~. için artık lııden blle sa- ı Kürkçünün eteğini öptü ve el pençe durdu. 
ren kurtarılmaları zımnındn imparator haz_ lununca derhal bu plştar kolu padişahın, ması çok müşküldür. yılmazdı. Fakat, böyle bir hareket balıkçı Kürkçüler kahyası bu duruşun manasını nn-
rn:erı nezdinde - kendi namhrına - yalvnr. malyctlnln ve ordunun büyük kumandanla- Süleymaniye .stadında da üç. ikinci kiline güzelinin hayatına da malola.blllrdl. Hımhım, lamakta gecikmedi Mıstık .uşağa: 
l' nuzı diliyorlardı. Onlnnn bu dileklerini nnın çndırlarını kuruyor, bu suretle hünkdr maçı vardır. T. Özerengin bu tehlikell adamlarla gizli blr mücadeleye _ Halvet.tiri. 
l':;ıne getireceğimize dair kendllerıne söz konak yerine muvasalattan evvel, istirahat s9vı'rc:s'z maçlara dog" U girişllmlşken, çok ihtiyatlı davranmanın mu- Dedi. Uşak ta: 

dik. Bu bedbaht esirler şunlardı: için, her şey hazırlna.mış olnyordu. ı 
lıı~ğrj garnlzonundnn mfilllz.lm Balak Dak Hakanın kampı tesis edillrken muntazam Beden terbiyesi umumi müdürlüğü saha - n!faklyet için yegline yol olduğunu kabul - Başüstüne sultanım ... 
on dan ~ bu ç.ok bahtsız adnm bu zindanda ve ölçfilü çadırlar, meydanlar ayrılıyor ve Jarda vukubulan hfı.diselerin onünü almalı: edenlerdi. Diyerek dışarı çıktı, bunun üzerine. zenci 

Jf Örduncü senesini idrak ediyordu. karargAhın etrafı slperlerile, ta.byalnrile a- için, maç yapılan sahalarda telörgü terti _ Hımhım 1şittıklerin1 ve gördüklerlnı Hü- koynundan küçük bir n.tıas kese çıkararal 
hare il&:ı:ır Mathias, hancr Chrlstoph<ırden 1- deta blr hisar haline geUriliyor<lu. batı alınmasını emretmiştir. ııam Reise birer birer anlattı. Kürkçüler k9.hyasıncı. uzattı: 
tı., t üç Macarla bir Almandı. Bu da Hırva... <Arkası yar) Telörgü tertlbatı yapıimıyan sahalarda Hüsam Rel3: - Kamer hatun cariyeniz gönderdi.. na.. 
l tanda kain Wysyrıe hisarında mülfızim 0- seyirclslz olarak maçlara devam edilmesi ta.. - Vay kfıflr !kahpe o~lu... medlr ..• 
~nmuştu. (1) 21 Haziran - 1596. (Mütercim). karrür etm!.ştlr. Dedi. .Hırsından dişlerini gıcırdatarak: (Arkası var) 

Ciddl, ağır başlı, terbiyeli, hürmetkft.r bir Llza bir saniye içinde değişmişti. Yumuşak. 
:~kcğe yakışacak şekilde, vücudümiı vücu- •Son Posta• nın yeni edebi romanı: 7 oqayan, tatlı ba'kışln.rln benl sararak kolu-

nden uzak tutnrak, aramızdaki mesafeyi ma girdi: 
ll.s.la kaybetmiyerek onu kollarımın arasındn, - Beni salona götürünüı, dedi, kahvaltı 
~USlkinln nağmelerine uyarak gezdl.rlyor.

1 

etmeğc takntım yok, fakat blr çay içmek ıs-
k uın. KonU§muyorduk. Gözlertnl knpamış, y l A_..- lN & y 1 tlyorum. 
b~dJsini tamamen bana bırakmıştı. Hnflf 1 c 1 ' a Al rNJ ' f!1 " 1 Koridorları dolaşarak birinci mevki yolcu-
l r surette yana eğm!.ş olduğu başı sanki ko- O O lnrın bnılunduğu kısma doğru ilerledik. Genç 

1 lllnun üstüne d~k ~i idi. Büklüm bük- uzviyetinin sıeaklıt?lm kolumda hlssedlyor-
'tı>I~ &açlnrın znri! bir şekilde çerçevelediği 1 dum; kesfk, sinlrll, sebcbsız knhkahalarla 
"~u gittik~ ilahi bir mana alıyordu. Şöyle 1 gülüyordu. 
~Yle iki Yıldır tanıdığım bu kadının çehre- - Mutlaka beni üzmek lçln yeni bir §eY-! nde.ki çizgilerin bu kadar ınce, şiirli, güzel tanlık d~ünüyorsunuz! 
ı: hOŞa gider bir ~kilde olduğunu nasıl olup ı Yazan: Refik Ahmed Sevengil 1 Dedim. 
Pi §imdiye k_:ıdar farketmemlştim ... Uzun kir- Dedim. Vapurun parmakığına dayanmış, • yavaş yav~ ayni dereceye yaklaşan bir kuv- za Petrovnn Polinova benden şimdi intikam - Hayır, dedi, aklıma başka bir şey gel<U; 
dukl<!rtnin golgelerl hususi bir lfıı.dc ta§lyor. , denize bakıyordu. Güzel başının altında gü. vetıe beni sarıyor ve Ayşeyi düşünmeme ml. alıyordu; sesim boğazımda düğümlenerek fakat bunu size söylemen miyim?.. Yoksa 

· Burun kanatları cins bir kısrağın heye-
1 
zel en.sesi omuzlarının tatlı yuvarlaklığı a- ı ni oluyordu. cevab verdim: gizli tut.mrun mı lazım? .• Bir türlü tayin e-

:nını hatırlatan bir ürperme ile haflf ha. rasında blr ışık yuvası g1bl görünüyor; bele He.sa:blı, ihtiyatlı konlll}mağa gayret ettiği - Vaktile onu sevmi.ştim. demiyorum. 
bı' kıpı;dıyordu. Güzel yüzünde sanki büyük doğru inerken ·hususi bl.r g(izelllk alan yu- belll idi: Gene ayni fena ruhla, hırpalayan, zulme- Sonra cevabımı beklemeden ve dönüp göz.. 
n ~ 33.n at1tarın Jıususi itina ve aşkl ile, eh:m- muşak çlzgller<len sonra zengin kalçaları - Ayşenin boksör Kenanla evlenrıesı bü- den halUe devam etti : f lerlmin içine baıkarak cesaretle şunları söy-
d~~et vererek, uğraşrak r,lzmlş olduğu guıel 

1 

üstünden taşan elbisesinin kıvrımları hatif tün arkada.şiarını hayrete düşürdu: ıledi, o- - Ve galiba o da .bu hissinize lnanmnmıştı! 

1 

ledl: 
Zibd akları, taze, lli.tl!, canıı, arzulu ve ca- rüzgfirla çırpınarak uçmak 13tiyor. nunla aranızda kuvvetll bir aşk bulunduğu- Bir zaman karşılıklı sustuk. Kendimı kii- - Kocam beni sizden kıskanıyor. 

1. Yanında ve biraz arkll3ındayım. Döndü, nu sanıyorduk ve yaıkmda lzdivacınızı bek- çilimüş, ezllml.t gibi hissediyordum. Lfzanın - Ah, bu baıhse öğle yemeğinde de uzak. 
Dansa devam etmek 1çln lazım olan kuv. gözlerimin içine ba:lttı : llyordukl beni böyle 1tlilşltill bir mevki'! sokmaktan tan temas ederek geçtiniz :ie beni meraklan-

~e.t1 gtlç buluyorum; musiki blttı ve beni - Ayşeyi düşünüyorum. Hissime hltkim olmağa çalıştım: derin bir zevk duyduğu .gönilüyordu; gözle- ! dı...'"dınız ... Niçin, Llzn. Petrovna kocanızq bıı 
d~rkesln ortasında kepaze olmaktan kurtul- Dedi. _ Görülüyor ki tahmininizde aldanmışsı- , rinde neş'ell bir parıltı vardı. o gözler ki d ı· his nasıl geldi?. Bunu öğrenmek benim için 

ın. Lizanın mekteb arkadaşı, dostu, hülyaları. nız. şından ceyllina benziyor, o kadar sevlmll, cidden enteresandır. 
Bent elimden kapıya doğru çekerek: mı arkasına takıp sürkleyerek uçup giden bir Bir şeyler söylemeğe hazırlandığım halde cana yakın, hemen uzanıp öpüimeğl bekli- Tekrar yürümeğe başladık; merdivenler! 
- Dışarıya ç1kalım. deniz kuşu gfbi peşinden bakakaldığım be- yutkunarak sustum. Bu ))ahlste devam et.. yen bir hali var; fakat gene ayni saniyede inip yemek salonunn girdik. Sofranın başına 

t l.>edı. Birlikte yül'üyerek kalabalığın uğul~ nim eski sevglllm .. . Sahi, işte Llza ile karşı- mck benlm için pek güç olacaktı. hissediyorsunuz ti bu gözlerin içinden bir oturduğumuz zaman o ehemmiyetli bir hl-
USundan nynldık. Sis mi dağılmış, vnpur la.şalı dört beş saat olduğu halde Ayşeden o. blr kere bu meseleye tema.s ettikten parsın baıkı.,ları uzanıyor, insana yaklaşmak k§ye anlatmağa, beni dikkatle ve büyük bir 

llıu st.ı;ı yarnrak geçip gltmls, onu arkada bı- hiç •balı.tıetmcmlştlk. Benlm bıı mevzuda .söy- sonra artık gittikçe uıllmleşen bir irade ile için asla cesaret vermiyor. 1 alfıkn ile dlnlemeğe hazırlanmış bulunuyor-
~kınış. bilmem; tekrar güneşli havaya ka- leneedk sözüm yoktu; onun sükutunu da her sözün anka.sını bırakmadı: Sovyet vapurunun şu bir türlfı tükenmek duk. 

1 uşınuşıuk. Gök denize ko.dar inen mavi blt şeyi bildiğine ve ben'1m matemime hürmet - Sahi, Ayşe ile sevişmiyor mu ldlnls? blimiyen kıı'hvaltılıı.rına da.et etmek için c- j - Kocamın ya'ınız benimle meşgu: olına.. 
on, Gelibolu sırtları onun üst.ünde dekor e'ttlğine atfetmiştim; ntbayet, itırnf edeyim Vaktlle evime gelip giden. ziyaretimde bu- llndeki çınııratı sallayarak dol~an beyaz sını, başka kadınları asla görmemesini, dil-
~! duran ve gltttk~ koyula§aıı gölgeler... ki, vaktlle Ayşe n1Uiıl beni haata.lık derece- lunmakten zevk alan ve o zamanki ııllikasız- ceketll, temiz yü-zlü küçük ı~arsonun yanımız- ı şünmemesini, onlarla düşüp kalkmamasını 

aın olu~r. sinde meşgul ederek Uzayı ihmal etmeme Iığımdan tena halde hiddetlenerek ziyaret- dan geçişi vazlyet.ıınin gUçlüğUniı biraz ha-j 1sterim. 
- Dii§ünccllslnlz. sebeb olnıuf.Sa §imdi de Uzanın arkad~Iı~ı !erinin arkasını ke.mıl.§ olduğu anlaşılan Lf- fi!letıtl. (Arkası var) · 

• 
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(Memleket llaberieri] 
Samsunun liman ihtiyacı 1 Çankırı ağırceza 

.. dd b I d mahkemesi bir ölUm 
şı etle artmıya aş a ı kararı verdi 

Çankırının orman ve 
Ilgaz çeltik hazinesi: 

Çeltik ziraatinden bire 100 - 120 mahsul alınıyor, 
gelecek yıl llgazda devlet işletme teşkilatı kurulacak 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoyun Samsunda lüzumlu 
tetkiklerde bu1unması halkın alakasını uyandırdı 

Katil kararı kızarıp Çankırı (Hususi) - Ilgaz ormanlari - de başlanmıştır. 
le şirin bir kasabadır. 280 rakımındadır. 6 Eğitmen mektebi inşaatı da bitmek 

s:ırararak karşıladı Şiddetli kış yaptığını bilirsiniz. Çok defa üzer<'dir. 

ÇAnkırı (Husust) - Bir müddet ev - Kastamonu yolunun kardan kapandığı Ilgaz kasabasında yapılması gerekli o-
vel Çerkeş köylerinde işlenen feci bir vakidir. Halk ve köylü ufak çiftçi sını - lan birçok işler belediyesinin dar bütçesi 
cinayetin muhakemesi sona ermiştir fına dahildir. Arazi dardır. Şimdiye ka - .. .. d . d" k d 1 · . . . . yuzun en şım ıye a ar yapı amamış -
Çeı·kec: tüccarlarından Ulviyi· cKö - dar zıraat ışlerınden daha çok kerestecı- t H lb k" Il b d 1 ~ k h - s • . . . . . ır. a u ı gaz ayın ır ı!'ia ço mu -

yümüzde define çıkardılar çıkan şeyle - lıkle meşgul olan köylü artık çeltık ekı - . 
· ' . · · d · . d' taçtır. Bu vazıyet karşısında vilAyetin bu ri satır. alıyorlar. Siz de alınız!,. dıve mır.e zıya csıle ehemmıyet vermekte ır. • . _ 

.. .: .. hususta yardımı zarurı görulmektedir. 
kandırarak köyüne götüren üren köyun- Dcvreı çayı kenarında bulunan 20 koy .. .. . . 
den Mustafa Özdemir evine misafir et - de yegane ziraati çeltik teşkil etmekte - Koy yolları her türlti vesaitin geçebi-
tiği Ulviyi gece başına balta vurmak su- dir. Bire 100-120 derecesinde mahsul a - lcccği bir hale getirilmiş ise de, Kurşun
retile kafasını parçalıy.arak gözlerine de lının&kta olan çeltik ziraati kesik sulama lu - Ilgaz şosesinin biran evvel ikmali 
şiş batırdığı, ve bu işi zengin olan Ulvi- usulile yapılmaktadır. elz~mdir Ka.c;abanın 70 köyüne bir yol 
nin parasına tamaan yaptığı, Ulvinin ü- B:.ı yıl bu pirinç mahsulü diğer sene - üzerinden gidilir. Kur.şunludan trenle 
zerinde bulunan 600 küsur lirayı aldığı lere nazaran verimli ve yüksek kaliteli Çankırıya geliş daha rahat olduğuna g~ 
sabit olmu.ştur. bir evsafı haiz olmuştur. Bu arada çok re iktısadi bakundan da öu yolun çabu -

Çankırı Ağırceza mahkemesi muha - güzel yetişen fasulye de vardır. Meyva cak ikmali gereklidir. 
kemeyi kısa bir zamanda bitirerek kara- boldur Elma çoktur. Bunlar harice sev- Grçen yıl açılmış olan H.alkevinin köy 
rını vermiştir. kedilmektedir. cülük, sosyal yardım ve kitabsaray ko - . 

Samsunda tarihi mendirek iskelesinin bulun.dunu yer Katil Mustafa 30 yaşında uzun boylu, y · b" toh kl · · 
~- . . enı ır um ayı ama evı ınşa e - mitelerinin faaliyeti muhitte müessir ol-

( .) Sa b.. d . t"f d d"l k b. d 1 kı . yakışıklı hır delikanlıdır. Katıl mahkeme d.l . 1 kt·· k" . 1 . tir 
~amsun Hususı - rnsunun en u- an ıs ı a e e ı ere ır a ga ran ınşa- salonu yanındaki demir kafes içinde fü _ ı mı~ ve se e or .ma ınesı ge mış . maktadır 

yük derdi muhakkaktır ki liman mesele- sı da, çok faydalı olacak, ayni zamanda tursuz ve çok sakin görünüyordu. Hey - Köylünün buna rağbeti çok fazladır. Ge- Spor klübü de faaliyet halindedir. 
r.idir. Bunun içindir ki bundan birkaç ay her sene vukubu1an bazı kazalardan ko- t-ti hakimenin huzuruna çıktığında ayoi celi gündüzlü çalışmakta ve köylünün Jlgazda büyük ve tam teşkflAtlı bir ilk 
evvel Nafıa Vekilimiz general Ali Fuad ruyabllecektir. Tahmil, tahliye işleri çok tohumluk buğdaylarını temizlemektedir. okul vardır. 7 öğretmeni bulunan bu 

0 
_ 

Cebesoyun Samsun limanı hakkında söy- kolaylaşacaktır da. İlk fırsatta bunun Yakında bunun motörden istifade ede • kub 375 talebe devam etmektedir. 
ledikJeri bu muhit için büyük bir saadet tahakkukunu bütün Samsunlular candan rek bir de çeltik ayıklama makinesi ku -

Ilgazın bundan sonraki iktısadt inki -
ve sevin~ olmuştur. Bundan birkaç hafta temenni ebnektedirler. rulRcı:ıktır. · 
evvel bir mütehas5ıs gelerek gereken tet- 1 GPlecek yıl Ilg:az ormanlarında devlet şafı , çeltik ekim .. ine .. verilecek . ~heınmiyet 

Her sene Samsundan deniz yolile yapı- ı b d b kü 1 ··bek 
kikl0 rde bulunması, Samsunda büyük bir işbtme teşkilatı kurulacağı söylenmek - ve un an ugun a ınan yu ve • 

lan ihracat ve ithalat miktnrı iki buçuk rı·m fazla111"le randımanlı bir hale getiri alaka uyandırmıştır. tedir. ., • 
Samsunun bir limana olan ihtiyacı milyon tonu bulmaktadır. Karadenizin Ilgazda bayındırlık hareketlerine baş- lirse kabil olabilecektir. 

mühimdir. Geniş bir hinterlandı bulunan bu mühim ticaret yerinin limanı mesele- Ianmnk üzeredir. Eski ve çok harab bir 
bu güzel şehir, unutmamalıdır ki, Sinob :;in~n halli, birçok vilayetlerimizin de ik- haldı:- bulunan belediye binasının yıkıl - Çorluda köy mekteblerİRd8 
dan Hopaya kadar olan sahil mıntakasın- tisadi inkişafı demek olacaktır. masına karar .alınmıştır. tedrisat 
da dPmir yolilE:ı yurdun her tarafına bağlı Ye>ni yapılacak belediye binası Hal _ • 
tek limandır. Kendi çevresinin zengin bir lzmitle bir yaralama k . . d . . 1 b"l k b" b .... klük Çorlu (Hususı) - Çorlu, Saray kaza-

ev·nı e ıçıne a a ı ece ır uyu - .. 
Sc\•k merkezi olmakla da .kalmaz, rnüte - hAdisesi ve bir düzeltme te o~acaktır. Malzemelerinin hazırlanma- lar. ilk tedrisat müfettışı Fuad Ertun tef-
addid vilfıyetlerimizin mühim ihracatının . Katil, idam kararını dinlerken sına başlanılmıştır. tiş mıntakalarındaki köy muallimlerini 
t ransit yeridir. İyi bir limanın henUz 30 EylCU tarihli nüshamızda Izm.lt muh:ı- . . . . k merkezlerinde toplıyarak bu yıl 

blrLmlzden ald~unı.z bir habere ntfen İzmit- hali~ muhafaza ettiği gibi daha çok bir 4.000 lıralık keşıflı hır kaymakam e - aza .. • 
ndemi mevcudiyeti tahmil ve tahliye iş- te bir aile taclnsı olduğunu ve Fikret adında m':!ianetle kararı dinledi. Mahkeme Re - vini:ıı yapılması mukarrerdir. Kasabanın tatbik edilecek koy ders programlan va 
lcri.ndC! biiyük müşküller doğurmakta - blrtnln kendisine lhrı.net eden karısı Hikmeti isi Tahsin kararın okunacağını bildirdi. üst kenarına getirilmiş bulunan içme su- köy kültürile alAkalı konuşmalar yap -
dır. Sahil kısmının hayli açıklara kadar 8 yerinden yaraladığını yazmıştık. · Karar okundu. Cani Mustafa Türk ce- yunun kasaba dahiline taksimatı işine mıştır. 
sığ olması, vapurların fazla yaklaşamama- Al!kadarın ifadesine göre Mdtseye taknd- k 

40 
. . dd . . 

3 4 .. za ·anununun ıncı ma esının , , 
~ını int&.c ettiği cihetle sevkiyat havli dum eden günerde Fikretle Hikmet geçim-

8 
. . b dl . d l" 1 t'l .. 1 .. 

- •• w sizlik yüzünden ayrı yaşamağn başlamışlar ıncı en erı e a e ı e o um cezasına 
guçlukle karşılaşmaktadır. ld w b. h. . . . . ve genç kadın boşanma talebinde bulunup çarpı ıgı ve suçun canavarca ır ıs ve 

Samsunun <.'hemmıyetının tarıhte de mahlremeye mtlracaat ettikten sonra komşu. mnktuliln parasına tamaan, taammüden 
göze nlınmış bulundultunu bugün lima - larından birinin evinde ikamete başlamıştır. yapıldığı anlaşıldığı beyanile kabili tem
nın garb ucundaki fenerden denize birkaç Nihayet Hikmet evlerinde ikamet ettiği al- yiz olmak üzere müttefikan verilmiştir. 
yüz metre uzanan dalgakıran iskeleti de le ne birlikte 24 Eyl\11 Pazar günü gezmeğe K~rarın okunuşundan sonra Mustafa 
fsput etmektedir. Bu dalgakıranın taşları sıtmışıer ve .. otomobUle dönerken yolda ko- kıı~rdı, sarsıldı. Kanapenin parmaklık -
ko11ulmuş yerleri doldurulmuş olup val- casına te.sadut etmişlerdir. larma yapıştı. Fakat jandarmalar ara -

• - Fikret otomoblll tn.klben genç kadının ml- .ı d" d.k ı· d d kl ·ı 
nız E-uyun sathına kadar yükselememiştir. ..~ lm'" " ı l k !ıDl.:.a ım ı ıtreyen u a arı e ve safir bulund""'u eve ge '"l v - çeri g rere .. 

1 
h ish ...... ld .. 

bur:ün büyük masraflar ihtiyar edilerek karı.sına ihücum ve onu 8 yerinden çakı ile surat e ap aneye goturu u. 

Son Dakika: 

BelciBa Braıı AmeriBa naıBma 
hitaben bir nutuB snuıedi b'.r m~dern liman inşası mümkün olmasa ~ı:!.~m:~1ın~r.:t~~ı~e ~:~tı;cıd:~a~~~= ···a· .. ·u::·n· .. ··g ... e ... c ... e ... k ... ,=··f··,··r··ı··ı·n····a····b···a···z···, ... 

bılP şımd11Jk bu tnrihf dalgakıranın taşla- neti olmadı.it ve kat'iyen sarhoş bir halde 

rından ve su altındaki sağlam kuruluşun- bulwımadığı anlaşılmıştır. kazalara sebebı·yet •- ld Am 'k h lk h' Londra, 27 (Husu si) - Belçika Kralı L eopo erı a a ına ı-
Avusturyanın gizli radyosu, Vilnoda Sovg~l/erle tabe n bu sabah erkenden radyoda bir nutuk ıöylemiıtir. Nutkunda bil-

"Almanyadan ayrılmak Polanyalılar arasında verdi haaaa Bel~ikanın bitaraflığına iıaret eden kra l ezcümle demiıtir kh 
«Harbe girdiğimiz takdirde çok iyi biliyoruz ki harb topraklanmız. 

istiyoruz" diyor HAdiseler mi oldu? Dün gece saat 21 e kadar sakin ve fa- da cer eyan edecektir. Bu iıe Belçikanın harab olması demektir. Bita-
. sılalı yağmurlu geçen hava, birdenbıre 

Londra 26 (A.A.) - Halihazırda A _ L0ndra
1 

26 <.A.~.) - .Reuter aıansı fırtınaya çevirmiştir. Fırtınanın tesirile raflık bizim için hayati ehemmiyeti haizdir . 
vusturyada evvelce Almanyada bulun - Stokholm dan ıstihbar ed~yor:. . bazı semtlerde evlerin camları kırılmış 25 sene evve l hücuma maruz kalarak kendimizi büyük bir azimle 
du~ haber verilmiş olan chürriyet rad- . Lditvkia~l~ khıtaatktt;tın Wıl~od ısltıkame. - ve damlardan kiremitler uçmuştur. müdafaa ettik. Şimdi böyle bir hücum kart11ında on misli daha kuY· 

.. . . tın c ı en are a ınaı aı o an emır, F~'rtına yüzünden limandan hareket 
yosu. na rn~a.bih bır radyo bulunmak - birdenbire geri ahnmı•tır h 1. d b 1 k .. ··k k'b f 1 vetli olarak müdafaaya koyulacag"'ız.» "' · a ın e u unan uçu mera ı se er e-
tadır. Söylendiğine göre, Litvanya kıtaatı, rini tehir etmişler ve denize açılanlar sa- Kral nutkunu bitirirken Amerikanın Belçikanın bitaraflığına Jmy. 

Avusturya rarfyosun'l.Jn son neşriyab son dakikada kendilerine verilmiş olan hillere sığınmışlardır. Mücavir iskeleler vetle müzahir bulunacağı ümidini izhar e tmitt:r. 
§U sözlerle hitama ermiştir: cAlmanya - emre tevfikan hududda durmuşlardır. seferleri de güçlükle yapılmıştır. 
dan ayrılmak istiyoruz.. Ta.hmin edildiğine göre bunun sebebi Po Saat 21,30 da fırtına ~ddetini artırmış Ruzvelt Amerikanın bitaraf kalacağım yeniden teyid etti 

lonyalılarla Sovyetler arasında Wilno'da ve bir aralık Bebek koyunda demirli bu
bir takım hadiseler zuhur etmesidir. lunan Savarona yatı da demirim taramışBir Sovyet ikhsad 

heyeti Derlinde • 
tır. Yatın sığlığa oturduğu Liman İdare-

Belçika Kralının Amerika sine haber verilmiş ve aöncter ilen iki ro
morkör Savaronayı sıglıktan çekmiştir. 

Derlin 26 (A.A.) - Ticaret eksperleri- Cüınhurreisine mektubu Yatta hiçbir hasar olmamıştır. 
n i de muhtevi olan bir Sovyet iktısad Bundan başka gene fırtınanın tesirile 
h ti B 1. üt ih M k V~ington 26 (A.A.) - Belçika tara - Kuruçeşme önünde liman işletmesine ai<l 

eye • er ıne m evecc en . os. ova - fından Amer ika hükt1meti nezdine iktı - bir mavna batmıştır. 
4.an ayrılmıştır. Bu heyet , sıparışlerln c;adi meseleleri görüşmek üzere memu - Limanda bazı kazalar daha vukubul-
.Alrnanyaya y.apılmaısı meselesile meşgul riyeti mahsu!!a ile gönderilen eski baş - du~u tahmin edilmektedir. 
olacaktır. vekll Theunis Reisictimhur Ruzvelt'e Diğer taraftan evvelki gün Karadeniz 

Bahri ticaret komiseri Tevossian, bu Belçika Kralı Leopold'un hususi bir mek ve Marmarada başlıyan fırtına da şidde-
heyete riyaset etmektedir. tubunu tevdi etmiştir. tini artırmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey herkesin bir 
pye iptil!sı vardır ya .. 

. . . Benim de ağzımdan si, 
gara d!ijı:nez .• 

Çalışırken o kadar çJk 
sigara içerim ki odanın için -
de g3z gözü görmez 

Hasan Bey - Odan Sehıı 
tiyntrosunun salonwıa ben . 
ziyor desene ... 

Londra, 27 (Hususi) - Bitaraflık kanununun tadili hakkındaki mil· 
zakereler münasebetile yapılan propagandalara radyoda söylediii bir 
nutukla cevab veren Amer ik a birle,ik devletleri Cümhurreiıi Ruzvelt, 

Amerikanın kat'iyen bitaraf olduğunu, harbe ittıirake asla niyeti ol
madığını tekrar teyid etmiş ve Amerikanın Avrupaya asker gönderece 
ğine dair çıkarılan fayiaların aslı eıaıı olmadığını ilave etmiıtlr. 

Romanyamn Balkanlardaki sef rlari Bükreşe davet edildiler 
Londra, 27 (Hususi} - Bükreşten bildirildiğine göre, Romanyanıı. 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgariıtan sefirleri Biikrete da· 
vet edilmitlerdir. 

Bu davetin Balkanlardaki siyasi ,·aziyetin tetkiki için vukubulduiu 
anlatılmaktadır. 

Sovyet yüksek konsflyi içtimaa çPgırı' n, 
Londra, 27 ( Hususi) - Sovye t y;ik sek konse yi önümüzdeki Salı 

günü fevkala d e bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıda Baltık d evle t lerile yapılan anlat malar tasdik edile
cek ve Sovyct R usyaya ilhak edilen L eh topraklarının vaziyeti göriifil
lecektir. 

City of Flint Alman ! imanlarına göturUlecek 
Londra, 27 ( Hususi} - M urmansk limanını d erhal te rketmeai için 

emir ve!':len City of Flint Amerikan gem isinin Alman ta htelbabirlerl 
tarafından bir Alma n limanına götürüleceği bild irilmektedir. 

Alman t ahtelba hir lerinin buna muvaffak olup olanııyacakları merak 
\!yandıran bir m ese le h alini almıştır. 

.. 
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İstanbul 
I 

Defterdarlığından: 
lıra Mlikelletln 
~ adı ve soyadı 

1 ..\vram Kobenta Tubaflye 

1 lloben benaaaon Terzi 

1 Pa.nde!l Yorgl Gömlek lmalclal 

4 ~tııstata Tl.talon Göm. ve ütücil 

1 Rüsey\n A vnı 
Güngör 

e Eıntn Hüsnü 

7 Vasıı Slvaatopo-
108 

8 İbrahim ean..: 
Caktar 

9 ?ıllp Danyeı 

10 \11 Qt. Ham41 

lI :ı'erı t Alman 

12 Ge:ıç AlJ 

13 }{ ara.bet P'llokos 

14 N aclye Oüven 

15 
Alt Ojj. Hamdi 

Çanta lmall 

Kumaş mıertne 

boya ressamı 
Kuru yemlf ft 
aucu 
Komisyoncu 

İflemecl 

Qon.ı> imalt 

Gümrük Ko. 

Hallaç 

Dikiş atelyesi 

'Ö'tücü 

Çorap imalclsi 

16 
l<"'gork Vartan. Manifaturacı 
Yan 

17 
Nlgoo:os Nov'bar 

ta Yorgı 

19 İst('pan San 

~ Ohanyan ve 
R:lrkor 

21 • 

• 
23 • 

25 

28 Ali oı;. Hamdı 

Ayna imallt
hane.si 

Terzi 

Boya ve OUlcll 

• 

• 
• 

• 
Corap imalcisl 

27 R:egor~ Vartan- Manifaturacı 
Yan 

28 Hırısto Lolı:antacı 

29 
?usuf Oğ. ts 
nıaıı 

30 ~ta 

Çorap ımalcl.at 

Ahçı 

31 
'Sattsl i{nhvecı. 

32 İbrahim Kolonyaci 

33 ~ecdet Palatinel Bakkal 

3t 
• 

37 llustara 

tt Yarbta 

q M. Kınalı 

fa Yanı Sarraf 
otlu 

la Aziz 

• lfehmed Ali 
Oimftd 

- I& AQlı! 

• 
Oömle~ 

Tül ImAlA.tha:. 
:ıesl 

çorapçı. 

Tuhafiyeci 

Kolonyacı 

FanilA dltlşçlsl 

Terzi 

Yorgancı 

~ekerlemecl 

Kundura tamir. 
cist 
Kah?et:a 

) 

Adresi 
" mahalle sokak No. 

R A. Sultan ll. 1"/ 

• Camcı başı H. 20 

• Btlyük abut H. 23 

• > • 33 

> Sabuncu R C. 71 

• Yarım f)lfecl H. 
18 

• Tahm1a onü S& 

8llnır1 Hüdaverdl R 
10 

• İrfanlYit R 18 

• 'tUbl\.fcı ban 5 

• Kllnener H. 3 

> Baltacı ban 8 
I 

• Yanın han 

• İrfaniye han 12 

• Tuharcı han 5 

Süruri M. paşa 138 

• G!i?ln han 22 

• İrfanfye H. 5 

• Hacot>b hnn 28 

• Sultan odalar 10 

> > 

• > 

12 

• 11 

• • • 
• Tuhafcı han 5 

> M. pa.~a 138 

• İrfanfye H. 53 

• Mollataş 22 

• Camı 15 

• İrfanlye han '19 

• İrfanlye han 5 

• Molata7 han 
merdiven altı 

• Molata41 han 
merd lven altı 

• Manastır H. 13 

• ıta.vuzıu han l'1 

• Manastır han 8 

> M. paşa yokuşu 
88 

> Saltan odalar O. 
2G-24 

• Çıngır o~lu han 
17 

> Küçük yeni han 
8 

B. A. Erzak anban C. 
18 

-
' 

> Dalık pazan ı 

> Abacılar 85/1 

• J..et>1eblcı han 1 

• !J .. ı \k uazarı S 

Verginin 
mat... :mlk
rahı tarı Nevı Seneal 

(900 

(115 

9S 

90 

90 

ili 

tH 

110 

136 

110 

135 

160 

225 

• 
13' 

135 

135 

110 

182 

2182 

t 

130 

K. 322 
50 B. 84 

~- 1 

89 939 
58 
99 

B. 

K. 
B. 
z. 
K. 
B. 
z. 
K . 
B. 
z. 
K. 
B. 
K. 
B. 
K. 
B. 

40 

20 87 
4 42 
3 79 

1 80 
36 
32 

19 20 
3 84 

938 

937 

28 38 939 
5 68 

32 
6 

28 938 
4B 

13 10 939 
2 62 

60K. 23 62 938 
~ 72 B. 

OOK. 05 87 936 
1 17 B. 

z. 1 07 
OOK. 13 50 > 

2 70 B. 
OOK. 16 20 939 

3 24 B. 
00 K. 1 80 937 

36 B. 
z. 32 

00 K. 16 20 
3 24 

33 00 
7 59 
4 95 

939 
B. 

00 K. 
B. 
z. 

00 K. 54 00 
10 80 

937 
B. 

00 202 
40 

50 K . 939 
50 B. 

00 25 00 
5 00 
t 50 

K. 936 
B. 
z. 

00 13 91 
3 20 
2 09 

K. 936 
B. 
z. 

00 65 
13 

28 
06 

K. 938 
B. 

liO 14 2t K. 
2 8.'l 

00 4 81 K . 
92 B. 

00 

00 

00 

00 

4 81 K. 
92 B. 

1 07 K. 
81 B. 

! 07 K. 
81 B. 

3 07 K . 
61 B . 

> 

> 

> 

• 

> 

00 13 50 K. 936 
2 70 B. 

00 38 20 K. 938 
7 6" B. 

00 41 10 K. > 
8 22 B. 

00 4:> K. 
10 B. 

00 17 Rll 
5 58 

K. 
B. 

937 

936 

00 7 84 K. 936 
1 57 B. 

00 15 3!! K. 938 
S 54 B. 
2 so z. 

00 10 46 K. • 
2 09 B. 

00 13 35 K . 937 
2 67 B. 

19 98 K. 936 
5 70 HK. 
7 68 z. 

29 01 K. • 
5 43 B. 

S6 75 M. 

8 oı HK. 
53 10 z. 
7 80 K. • 
2 25 HK. 

14 59 z. 
18 HK. • 
18 z. 

2 91 K. 937 
3 87 B. 
J 71 HK. 
~ z. 

48 50 K. 936 
13 91 HK. 
ıoo 23 z.. 
a6 OR K. 936 

3 15 B. 
32 30 M. 
7 43 HK. 

45 49 z. 
00 13 45 K. 938 

2 69 B. 
2 42 z. 

e3 193 00 K. 937 
39 03 B. 

311 42 c. 
l 85 K. 1138 

33 B. 
13 70 K. 938 
2 74 B. 
2 47 c. 

8977K. > 
13 95 B. 
12 5C z. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
"Sirop Pectoral ,, 

Eski ve yeni bnttın Oksnrtıkierl geçirir. Balgam eOktnrnr, brontlan 
temizler, nezle ve gripten korur, goğnsleri zayıf olanlara bilhassa 
şayanı tavsiyedir. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
J Beyoğlu - lstanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka mq•melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

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

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

DİKKAT: Besablanndaki paralar bir ıene içinde 50 liradan apğı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde% 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerind.e çekilecektir. 

Eskişehir Naha Mtldttrlttğilnden: 
Slvrlhlsar kaza merkezinde .20934,lOı Ura tefli bedelli" 1llc okul in§aatı 23/ 10/ 939 ta

rihinden 20/11/939 Pazartem günü saat 1+,30 a tadar kapalı zart u.sullle eblltmeye to
nulmUftur. Eksiltme Vlllyet Da!nıl EncOmenlnde yapılaca.ktır. 

Muvakkat teminat d570.05ı llradır. 

Bu 1.şe ald eTrak: Proje, ketit hüllaası, busual fenni §al'tname, n.hidl flyat llatell, 
bayındırlık 1'ler1 genel prt.name ve yapı itleri umuml fenni fa.l'tnamesinden ibaret 
olup her zaman Natı Müdürlüğünde görebllirler. İsteklllerln benızer114lerl ya,ptığuıa dair 
en aı 15000 liralık vealkaya S.tlnaden seki11 gün evvel vll~te mih'aca.a.tıa alacakları 
ı ehliyetname ile ncaret Odaaı vesikasını tekllf mektublanna eklemeleri farttır. Met
tublar yulcanda yazılı ihale aaatinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabi
linde Daimi Encümen rlyaaetlne te?d1 edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublar mtlhilr mumu ile mühtirlti Te iadeli taahhüdltl ola
caktır. 

Po.stada olacak gecikmeler kabul edllmez. «8777• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz talebeleri için alınacak c470ı çift erkek ve t40t çift kız ayakkabı 

açık ekslltmeye konuı:nuştur. 
2 - Muhammen bedel cı2919» ve muvakkat teminat 220 liradır. 
3 - 28/10/939 ~bine müsadlf Cumartesi. günü saat 10 da Rektörlük binasında ko -

misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
4 - Nümunelerl görmek ve parasız prtname almak lstlyenlerin enstitü daire mü -

dürlüğüne müracaaUarL 18342» 152141 

Askeri Müze Direktörlüğün~en: 
Cümhurlyet Bayramında Askeri müze açıktır. Glri.ş 6 kuruştur. 

4'1 MIŞ04 Hırdavatçı 

48 Hüseyin Komlayoncu 

> Bllyük abut han 135 
28 

• Btiyük abut han 117 
32 

ı674ıı ı8860D 

10 15 K. 936 
2 03 B. 

IS 41) K. 935 
3 6a B. 

Yenlcaml Mali~ Şubesi mültellefierinden yukarıda adı ve i.şl tlcaretgdh adresi yazılı 
f&hıslar terki Ucaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellftte salAhlyetll bir kimse 
göstermemlf ve yapılan :ıraştırmada da bulunamamıt olduklarından hialarında gÖS-
terilen yıllara ald kazanç ve buhran vergilerini ve zamlanm ha'Vt ihbarnamelerin bla
zat kendilerine tebııti mümkün olamam11tır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tAmlkan t.eblll J«lnı ıeçmet 
üııere ll&n olunur. <8888) 

Slıyfa la 

Ankara Radyosu 

1&18 ın. 18! Kes. ut Kw. 
TA.Q. 19,7< m. ISJB.1 ııı... ff lt;-ı ~
- DALGA UZUNLtJÖtJ 

T.A.P. 31,7t m. H65 Kes. ZO K:._J 
CUMAZ7/11/1!19 

12.30: Program ve memleket saat ayan. 
12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 
Türk müziği <PU 13.30 - 14: Müzik <Karıııt 
program - Pl.) 18: Program. 18.05: Memle -

1 ket saat 11.yarı, ajans ve meteoroloji haber • 
lerl. 18.25: Türk müziği <Fasıl Heyeti.) 
19.10: Kon~ {Haftalık spor servisi.) ıı. 
25: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fahire 
Fersan, Refik Fersan. 1 - Okuyan: Radife 
Neydik. 1 - SegAJı peşrevi. 2 - Blmen Şe.n
Seglh ıartı: (Sun da içsin yAr elinden.) 
3 - Arif Bey - Segflh şarkı: (Olmaz llAç 81-

nel satpareme.) 4 - Sel. Pınar - Hüzam ıar. 
tı: (Aşkınla sürünsem.) 5 ·- Bimen Şen • 
Hüzam şarkı: (Sukünda geçer.) 6 - Hüzam 
saz semaisi. 2 - Hallı: türkiilerl 'Mahmucl 
Karınd84 ve Sadi Yaver Ataman.) 3 - Oku
yan: Melet Tokgöz. 1 - Rifat Bey - Hlcu 
şarlı:ı: (Niçin bülbül figan eyler.) 2 - Nu • 
bar Tekyay - Hicaz şarkı: (Ağlamış gülınüf.)' 
3 - ... . ... . . - Hicaz türkü: (Şu İzınlrden çe
tırc!etsli nar gelir.) 4 - Şemsettin Ziya _ u. 
şat ttlrtü: (Şu salkım söğüdün altı dalma.) 
20.10: Temsn. 21.10: Müzik <Radyo Orkes • 
trası - Şef: Hasan Ferid Alnar.) ı - Han -
del: ıConcerto Grossoı. 2 - Beethoven: 
c2 inci Senfonb <Re majör.) 22: Memleket 
saat A.yarı, ajans haberlerl,zlraat, esham 
tahvillt, kambiyo - nukut borsası uıat.) 
22.20: Müzik <Cazband - Pi.) 23.25 - 23.30: 
Yarınki program ve kapanış. 

Cumhuriyetin 16 ıncı yıl bayramına tesa -
düf eden: 

28/ 10 /1939 Cumartesi. 

29/10/ 1939 Pazar, ve 

30110/1939 Pazartesi g-ünlerfne mab• 

sos üç g-ünlük hususi prof'raın aynca neşre.. 
dilecektlr. 

···························································-
RADYO LAMBALARI 

Radyo makinelerinden iyi randıman alınalc 
Jçin muhakkak surette radyoların kalbini tef. 
kil eden lA.mbalarını arasıra muayene etmeli 
ve ölçtürmek lftzımdır. Bu işin blllbedel ya.. 
pılmasını arzu edenlerin lütfen 41014 nu .. 
maraya telefon etmeleri ltmmdır. 

····························································-
Bergamada kahve, kalay ve 

teneke üzerinde ihtikA · 
Bergama ( Hususi ) - Son günlerde 

bazı esnafın kahve, kalay, teneke gibi lü-

zumlu maddeler üzerinde fahiş fiatlarla 
satış yaptıkları .görülmüştür. 

Esnafın bu başıboş hareketi nihayet 
bir ihtikar ifade ettiğinden belediyenin 

bu işle alakadar olacağı ümid edilmek -
tcdir. 

Çankırıda değişen komiserler 
Çankırı, (Hususi) - Vllayet maiyet me • 

murluğuna hukuk m!zunlarındnn Resld Ya-

lın tayin edilerek Çankırıya gelmiş ve va -
zlfesine ba.şlamıştır. 

Çankırı komiser m:ı!lvinlerlnden Galib E
rol Çerkeş kazası komiseı!lğlnc ve Çerke~ 
komiser muavini Ziya Eriş Çankırıyn değl§
me yapılmış ve her ikisi de vazlfelerıne baı
la.m~lardır. 

Bir doktorun gUnlük 
notlarından 

/nkıhaz 
inkıbazdan kurtulmak çarelerine dal.r 

ıbazı okuyucularımdan ıııektublar alıyo

rum. Madem k1 inkıbaz kısmen karacl
~erin vazifesini yapmamasından, kısmen 
de talın barsak ataletinden ileri gellyor. 
Binaenaleyh karaciğerin ifrazatını foaı,_ 
yete getirmek ve barsakların tembeıntl
nl gidermek lazımdır. Bunun için tavada 
kızarmış şeyler yememell. Aşılama ye
mekler yemell, bol sebre ve meyv:ı. ye
meli. Hamur işi şeyler yemeli. Komposto
lar yemelidir. Bilhassa meyvala.rı sabah
ları aç karnına yemelidir Mesela sabah
ları 'bir iki dilim ka.Yun pek çolt iyidir. 
Sebzelerden kabak, fasulya, nohud, pat
lıcan, bezelye pek iyi gelir. Sonra yürü
meği de ihmal etmcmelldlr. Açık hava.da 
yarım saat sabah, yarım saat akşam YÜ
rümelldlr. Yemeklerden sonrol hemen ya
tağa girmemelidir. Hazım müddeti bit
meden yatılırsa karaciğer m~külfıta ma
ruz kalır. Bundan maada gene inkıbaz 
devam ederse o zaman talevt bazı 11Açlar 
alınır, meseld blkarbon d6sud. fosfat 
dôsud. sülfat dôsuddan mürekkeb tozlar 
yemeklerden sonra alınırsa çok iyi olur. 
Ta.bli formülünü tesblt etmek doktoru
nuza alddlr. 

Cevab 1stıyfl-:. okuyucularımın posta 
pulu yollamalanul rica ederim. AUl tak
dirdi lltıeklerl muta.bflulz talabWr. 



12 Sayfa SON POSTA Birinciteşrin 27 

Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BAR
SAKLARI alııbrmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE EULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembeHlğinde MiDE EK ŞİLIK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horos markasına dikkat • 

• 
ikisi de birbirine Hayran 

Lira ile bir kıra vat alabilirsiniz ! 
Lira De sinemaya gidebilirsiniz ! 
Lira lle taksiye binebilirsiniz ! •.• 

Fakat 1 lira ile 

"Milli PiY ANGO,, dan 
Alacağınız bir ( onda bir ) bilet size: 

· ı __ ~ 
Liralıl~, ikramiyeleri kazandırabilir. GUzelliklerinln aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besledikleri 

sevgiyi görUyorlar. Oıılann b11htiyarlığını ve sattdetleriı.ı.l 

Demir ve ah a a~rıka arı T. A. Ş. 
Merkezi : Ankara, SelAnik Caddui Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazan 

Par• z o· a' 
cumeites , alı günleri . ~ _ .1Ji t 

kadar d~ çıkarmak ve teşh.Ls fukaraya. 
meccanend.ir. D1f röntgen filminden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara cadde.al: Semihlutfl apartunan 
No. 149 Diş tabibi: Oevdet Oermeyan 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa muntazaman kullandıkları 

Soba, Poyra, Etüv, Her nevi craha Sen Posta Matbaası 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassısbr. Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

Yaratb. ÇUnkO RADYOLIN sadece dişleri temizlemekle kalmaz dJf 
etlerıni ve dişlen kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları OldOrQr. 

böyleca buton vncudon sıhhatini temin eder. ~·--~ .. Bilumum döküm, Demir ve· tahta işleri yapılır. ·--"' . SAHİPLERİ: ~'. ~';;;:mE~~~KLIGIL 

UMUMİ DEPO: INGİLIZ ICAMZU K ECZANESi 

lYIÖ'JDE: 
Son Paris Modelleri 

KADIN İPEKLİ 
ve her cins F anta.zi 
Muşambalanmız 

geldiğini sayın 

mü şterilerimize 
memnuniyetle bildirirİL 

EKSELSYOR 
Büyük elbise mağazası 

1 Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 1 Hakkile kazanılmış bir şöhret ~---.., GALATA - KARAKOY 

İslm, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları ~iıda yazılı iki lbte 
muhteviyatı malzeme 6/ 1211939 Çartamba ılinti aaat 15 den itibaren ve l\,Yn ayrı !halt 
edilmek ürere kapalı zarf usulü ile Ant.arada İdare blna&nda satın alınacaktır. 

Bu işe glnnek istlyenlerin hizalarında yazılı muva.kkat teminat 1le kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat H de kadar Komisyon Re!&liğine verme
leri lazımdır. 
Şartnameler para.sız olarak Anka.rada MalttIM da!realnden, HaydarpafQda Tesellüm 

ve Sevk Şefüğinden da~ıtılacaktır. (8649) 

LLste 
No. Malzemenin l&m1 lııilktan 

1 Muhtelif amyant ve k:llngrlt malzemeaL 7460 ıtg. 
2 Muşamba ve linoleum 1700 met.re 

\luhammen 
bedel 
Llra 

6l98 
9610 

Muvakkat 
1.eminat 

Lira 

'64,85 
'720,'7& 

İslm, mıktar ve muhammen bedelleriyle muu k1cat teminatları aşafıda yazılı 3 liste 
muht.evlyııtı muhtelif malzeme 9 '11/ 1939 Perşembe günü saat 15 den l'tlbaren ma lle, 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı munltkat teminat Ue kanunun tayin et. 
tiğt vesikalan ve teklifierini ayni gün aaat H de kadar Komisyon Retsll~lne vermeleri 
IAzımdır. 

Şartnameler CHO) kuruşa Ankara vo Haydarpa.şa veznelerinde sat1lmaktadır. (8780) 
No. Miktar İsmi Mulwnmen becMl Muvakkat teminat 

1 
2 

3 

Ton Lira Lira 

400 
(400 
(150 

200 

Maz.ot 
Petrol 
Pis gaı 
Benzln 

28000 
89500 1 

411600 

2100 
4721 

8120 

Muhammen bedeli 726,62 Ura olan 13 kalem demir gu bol'U6U m&llfODU T. !l Te aalre 
gibi muhtelif mruzeme açık eltslltme usulllel satın alınacaktır. 

Bu f4ln muvakkat teminatı 54,50 lira.dır. 

Münakasa 6/ 11/ 939 Pazartesi giınU saat 15 de Sirkecide 9. İ§Ietme blna.smda. A. B. 
Koml.syonu tarafından yapılacaktır Şartnameler para.sız olarak komlsyondan veril-
mektedir. csffss> 

• 
Ei~emanın 

1 
•. Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 .kurqtur. 

• 

Makine ressamı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımız için askerliğini ikmal etml.ş san'at. ıooktebl mezunu makine ressamı 

alınacaktır. 3656 sayılı kanuna göre kendilerine ücret verllecekt.ır. Tallb olanların en 
geç 10/ 2. Teşrin/939 gününe kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. (8718) 

• _....__.,,,., r 
C O M H nase eti e O N O 
Adi günlere mahsus tarife tatbik edilecek ve gecesi için de Köp
rüden Boğaza ve Boğazdan Köprüye fazla aeferler yapılacakbr. 
Tafsilat vapurlarla iskelelere asılan ilin varakalarında yazılıdır. 

Devlet Oenizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

Evvelce MünakalAt Vek.A.letlnce yapılan ilanla, 15 T~rlnievvel 9S9 tarihine kadar 
kabul ed!le~i bildirilen, İnglltereye ısmarlanacak gemller hakkındaki teklifler 31 
Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) --------
Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında fiiDde 3 kqe alınabilir. --------

( TiVATROLAR ) 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kımımda 

akşam ııaat 20,30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 
fstik:IA.l caddesi komedi kımıl 

akşam saat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Halk OpereU - Akşam aaat 9 - da 

Kadınların Beğendiği 

Raşid R12a V() Sadi Tek tiyat~ 
Bu gece Esklşcblr Yen13lnemada 

İkinci temsil 

Üvey babam 
Pazartesi: Üsküdar Hlile sınemuuıda 

Taı Parçası ....................... -........................ _____ _ 

ilan Tarifemiz 
Telt afitun untlml .......................... 

Birinci sahile 400 hnıı 
ikinci •ahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 • 
Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 J) 

Muayyen bir müddet. zarfında fu
ıaca mlkt.ırdll HCln yaptıracatıar 
ayrıca tenz:lı\t!ı tarilemlzden 1.sUfade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çe,Jret 
sayfa llClnlac için ayrı bir tarıte derp1f 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari llAnlarına &14 
işler için ş•ı adrese müracaat edll
melldir. 

haımt.k Kollektlf flrbd 
Kahramanude Ban 

Allkara cacldfıai 


