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Hergün 
:Resimli Ba.k&le: • Cezasız kalan mesu/iQet .• _ .. _ 

Vuzuh beklerk•ta 

Yuan: lfuldffla 1111'1911 _ __, 

B andan bir hafta evvel, umumi vaziyeti 
w bllhmısa Rmyamn nziyetınl m11 -

talea ederken, her şeyden evvel, ortada bir 
risuh pe;yda olması lAzım geldliini IÖ)'lü -
JQn111t. Bflh•- cB6yök meçbulıo olarak 
ıantr ettıllmb RUJanın vaziyeti taYUZub 
etmedikçe, ne harb, ne de .sulh ı.stıtametın
de tat1 adnnt.,. atıımı,.acatı mütaleaaında 
bulımduktan sonra cevvela vüzuh, sonra 
harb veya •ulhlıo diyorduk. 

Geçen bir hafta içinde, birçok .~dlseler 
cereıan etU. Bu arada Ru.sya ııe Almanya &

rasmda, Jen1 bir anlapna safhuının '"azıl:> 
maddeleri nep-ec:!Ddl. Bununla beraber işler
de bentlz tam bir Tiizuh ve sarahat yoktur. 
RUSJa, Almnaya ile birlikte, İngiliz - Fran
m cephesine karşı siHl.ha müracaat edecek 
mı, etmiyeeek mi? suallnm henüz sarih bir l 
cevabı yoktur. Bunun için, ortada görmekJ 
lsteditlmls Ylzuhu göremiyoruz ve bu da 
bizi merakd& bırakıyor. 

Bununla beraber, bütün M.dlseler devam 
ettikçe biz bu sabırsızlıktan bir türlü kurtu
lacat dellJ,ta. B.er teJl bilmek ve bug1in _,_ 
rlle meşgul okllllumuz büyük dünya dramı
nın neticesini görmek için herkesin hale -
canlı bir meralı: içinde böl•ınması ne kadar 
tabii ise bu korkunç rlramın aktörle -
rJnJn de kıend1 rollerini gizli tutmalan o ta
dar tabl'kllr. Her aktörün kendi hesablanna 
ıöre bir oyunu Tardır. Onlar, bilhusa dra -
mın illı: perdesinde, oyunlarını kabil oldutu 
tadar ilzlemete ehemmdyet vereceklerdir. 
Şu halde, blztm o kadar merakla bekledill
mlz Yiizuhun OQbuk gelmesine lmklln ola -

Uç dört sene evvel Fransızlarla Almanlar arasında bir 
yakınlık temini teşebbüsüne girifilınişti. Bir yaz ayı bin -
]erce Alınan çocuğu Fran~aya, binlerce Fransız çocuğu da 
Almanyaya yollandı. Birer ay !kalıp döndüler, sonra ilk 
kafileyi bir ikindai, bir üçüncüsü ta.kib etti. Çocukların 
başlarında öğretmenler: de vardı, iıki taraf birbirini görüp 
tanıdıktan sonra fUnıu &öylediler: 

- Framada Alman, A!manyada Fransız kini koktur, iki 
memleket arasında anlaşmamak için hiç bir .sebeb kalına -
nııftır. 

Dört haftadanberi Fransız - Alman hududunda kan dö
külüyor. Bu müddet zarfında her geçen dakiıka bir evi yık

m~ bir kadını dul, bir çoculu yetim bırakmıştır. Bu yıkı

lan ev, kocası için ağlıyan kadın, yetim kalan çocuk bel.ki 

de dün karşı tarafın l:>ir çocuğunu ıniaafir et.mi§tL Bugün 

matemdedir, ve yann tarih bu, büyük facianın sebeblerini 

araştırırken milletleri değil, milletleri idare edenleri mes'ul 

tutacaktır. Fakat maalesef dilnya böyle kurulmuştur, hata 
milleti idare edended.ir, fak.at cemyı millet çeker. 

illa. 
fa tadar nr k1, bugtln, bir hafta enellne 

nuaran daha T&Z1h bir 'f'B.Ziye~ içinde bu -
lundutumus '6J>besizd1r: Almanya ile Rusya 
klrnetıı bir aulb taarruzu yapmak busuaun
da mfttabık k:alml.§lar Ye ounu esa.> itlbarlle 
DA.il eyledikten aonra, taarruzun .sahneye 
konulması lçln aon hazırlıkları· me~~uldür
ler. Bu hazırlıklar, hemen bug1iıılerde bite • 
cet ft taarruz yapılacaktır. Bu su.etle, bls 
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Hergon bir fıkra 
Biletsiz içeri 
sokmamışlar 1 

meraklılar da, biç olmazsa bu büyük milca- y cıptığı boks maçlannı, tcımdıklcı-
delenln blr aahDıeslni daha görm:ü§ ft onun nna anlatırken çok fazla mübalağaya 
nettceslnl alDUf olaeatız. kaçan bok.8ö're bir gün 60rmuşılardı: * - Maçlann yapıldı.ı7ı yere gi'rer • 

Acaba bu llU1b taarruzu nuıl ,apılacat, km herkesten dühuliye alırlar, ıiz • • 
'" ne rtbl bir ~-- Yerecek? Hemen bir 1tl dm alırlar mı? 
Cibı ~de beyu lktttnün ilzerlne dütee* Boksör cevab vermifti: 
olan aaçlara batarak trafın ak mı, tara mı - Benden almazlar, fakcıt bir kere 
oldutunu göreoeltm139 nuaran, bu datıka71 benimle bokı yapan bir boksörden al· 
b4ddeJlp şhıfdlden ta.mnlnlere glr1tmet. tmf lardı. 
ıı.tıaıde blru abretmektıen daha kolay bir - Niçin? 
it dellldlr. Beklemek yollle merakımızı bJa - - Maçın yapıldığı nada bedava 
le etmek "tVUn. kafamıza bin "ı>ir tilrl6 girmişbi.. Fakcıt lfz 'lnClÇa başladıktan 
benblar yaptırmak üzere zahmete düşmete sonra oen ona bir yumruk vıırmuı -
lkum yoktur. Qıer, Fransız ve İngiliz mat- tum. Meğer o kadar hızlı vurmupm 
buatının dlliertne bakacak olursak yapıla - ki, hasmım 11Umru§u yeyince hava • 
cak IUlh taa.nı1Ztı, İngiltere Ue Fransanın landı, stadın haricine düşmüş, maça 
c&tefe devam,h azmini kıracak glbl .görün - devam etmek için te1crtrr nada gire • 
mftyor. Bunun!& beraber, bu gibi ahvalde ce(!i zaman kapıdakiler onu biletsiz 
matbuatın dfllne balı:ara.k hüküm vermek fçe~ sokmam~!ar. 
tlft delfidir. Matbuat böyle söyler, fakat, \-. J 
htıkOm.etJer başka tü.rlti düşünebilirler. Yazı --·----------·--
muamıın nsıtınde bütün dünyaya harb ntn Tayfalar neden 

lngillz kadınları 
Saçlarını nasıl 
Koruyorlar? 

Birineiteşrin 2 

Sözün kısası 
-····-

Erzincana varan tren 

~---- B. Ekrem Tala 

B arb edebiyatından gına geldi. Bill 
taallfıku olıuıyan mevzuların içind~ 

bir gün için olsun çıkalun da kendimize balııt 
kalım. Şu mübarek yurdumuzda, in.lalAb bil 
tün hız1le devam edıyor. Her &ün onun b!JS 
türlü tecellisine }ah1d oluyoruz. Cümhurlye~ 
tin feyzine o kadar alışkanlık peyda ettik ki, 
artık terakki yolundaki nıuvaftakiyetler a
yıt olduğu ehemmiyetle nazarı dikkatimizi' 
celbetmez oldu. Halbuki hüktimet1mizin ba • 
şanlarını azınsamamalıyız; çünkü onlar ~ 
zınsanacak şeyler :teğıldir. 

MeselA Erzuruma varan trenin askeri, ıt
tısadi, içtimai bakımlarından ehemmiyet.i a
zerinde durmalıyız. Erzurum, şimdiye kadaq, 
yurdumuzun en uzak bölgesi sayılırdı. O gl)ı. 

'zel ve önemli vilayetimize memur ed!lenledı 
dalma derin bir düşünt'e alırdı. Zira, bllhasıe 
sa çoluk ve çocuk sahibi olanlar için iptidC 
denizde, sonra da karada uzun ve sıkıntılı. 
mevsim.ine göre ele hazan tehlikeli bir yol 41 

culuğu göze almait epeyce zordu. 
Ge~n Umumi tlarb<!e askerliğimi kısmen 

oralarda yaptım; bilirim: Trabzondan Erzu
ruma giden çetin yolda. ben ve .sılah aıka ,. 
da~lanm enerjimizin bir kısmını kaybetml~ 
tik. 

Vttkıa., gene cümhurtyet idaresinin yücil 
himmeti lle o yol, son senelerde iyice 18 .. 
lah edilmiş, meşekkatleri hiçe lndirllınlştL 
Gidip gelenlerden duyuyorduk: Şose t~ 
edilmiş, ıa.zıın ge!en yerlere tamir eklpled 
konmuş, uçurumların kenarlarına korkuluıc. 

lar yapılmı,ş, bayırlar traş edilmiş, viraJlaı 

genlşletıımı,, konak yerleri tesis olunm~ 

hııSılı yolculuğun tehHkelerl ve zahmetıed 
ortadan kaldırılmış. Lll.k1n mesafenin uzun" 
!uğuna ve karda. lo4ta tabiatın ylrattığı en.ı 
gellere ~biatlle çare bulunamamıştı ve bu• 
lunamazdı. 

Tasavvurunu Milll Şefe, tatbik mevktin~ 
konmasını da gene onunla. beraber, kJymeUJ 
ve azimki.r Münaic:al@ıt Veklllm1z Ali Çetin -. 
tayaya borçlu bulunduğumuz demiryolu sl " 
yasamız meseleyi kökünden halletti ve işte. 

g*n ay nihayetinde uzak E~urum vllfı • 
yetimiz de medeniyetin şimendifer denilen 
nimetine kavuştu. 

Bu mes'ud hAdl.senin her Türk kalbinde u
yandırm14 olduğu sevinci dünya buhrant 
butımı.amalıdır. BUA.kls, o buhran içerfslnde 
bile cümhuriyet hükümetimizin üzerine aıı
mış olduğu ödevle:!. blkıilaz, usanmaz, şap 
maz blr azimle ne türlü başarmakta bulut»f 
dutunu görmekle lnşira!ı duymalıyız. 

Hele yurdumuzun baştan başa, ve her lSııı 
tikamette demir ağlarla örülmesini, vatanıı 
aellmetl ve müdafaası noktalarından sevln9'1 
le ve minnetle kat"şı\amaıı ve bunu temlJI 
edenlere karşı llelebed müt,ekklr kalmalıyız 

e. e~cem, ~alu 
-························································••11111 

Sabık Leh 
Oiimhurreisinin 

~t muha.rrtrler iç1n ook kolay bir lşUr. 
LD.V••wklm, bunlan bizde blle görüyoruz. P'a - Y'/lzmeğl sevmezler? Belgrad 1 (A.A.} - Polonya. sabık Reisi., 

t, bir ınllleUn mukadderatı bakkında h11· cumhuru B. Mosciekl, dün akşam Subotika.-

beyanatı 

tlbn verecek olan devlet adamları, giriştik - Alman torpilile batan Courageus tayya- da Yugoslav hududunu geçmiştir. B. Mos • 
Jert mtlcadelenln mllletlere getireceği aki - re gf'misinden kurtulanlardan biri İngiliz elek:!, Parlse gitmektedir. 
betleri uzun ımm ölçüp biçmekle mükellef - gazetelerine verdiği izahatta: B. Moscicki, gazetecilerin suııllerlne ~va "' 
dlrler. Nltelı:tm, İngilterede Bay Chamb4n- - _ Tayfaların, denizcilerin yüzmeği ben, kısa bir beyanatta bulunarak yalnıl 
Jaln, bu mesel~ dair söz söylemeği bugiiM b b 1 . . şunları söyleml..ştir: 
tehir ettı; belk1 bugün de ftkrlnl tam söy - ııevmemeleri gari !. demiiti. Buna a - !ngılterede sonbahar yağmurlu hır Polonyanın bütün hakları verllmeden ev • 
JemtJıecektir. Bunun gibi, Fransa hükfunet1 mumu yapıştıran bir gazeteci, ruh bil - mevsimdir. Bu~dan ,,~::_~~ıı..ı.~yete vel, İngilterenin ve Fransanın yapılan heıı 
reıst de, Fran.sanın ileri gelen askerlerlle ve Baltıkta, mayn döpnmiş bir deniz mın ginl~rine müracaat ederek fikirlerini sor- bd~nla~ı ona göre "4.U.J...__, . ve türlü sulh teşebbüslerini raddedeceğinden e. 
pollttka adamlartle ehemm\yetll konuşmalar takasında bir A.ınerikaıı. gemisinin her _ muş ve şu cevabı almıştır: on~ülelı aaçlaruu harab e~~· ıçin min1h 
,.ptı. Bilt1hı bunlar, Berlln - Mostova sulh hangi bir kazaya u,tramamasını temin - Bir denizci gayri fUUd olarak de - resımde ?Qf.lanara.k 1ı&y.rettiğllll% kulu~ -
taarruzuna kar'1 mukabil c~phede vapılaıt . . Alman .. ık tanl !eteler gıymektedir. Kenarlan b&sbız ile 
hamrlıkl rı g68tıer1r • ıçın, bir . ~yn aemı~ı .. ap a - nizden kol"kar. Zira deniz onun daima kapanan bu lru'kuleteler pek 1'eft9 bul _ 

Bu ha.:ulıklar a~ında bilhassa lk.l nokta- nndan ~- gem!nin m?~rune yol.lı. - mücadele ettiği bir dilşmandır. Onun için maktadır. 
11 t.esb1t etmet blzim için kolaydır: Y'?ra

1
k, .~yı sevbtiirmifd Alıntır. Blanu reli'lbi~ de bu düşmana galebe çalmak için, çalış- ----------

bütü büy.... A bır ngl.ll& mecmuaam a an n r k b ı k b . t" d di J l b 1 - Şu gftnlerde, n Ua. vrupa andalı olarak çıikmıftır, HaJtika • ma , Ça a ama mec Unye ln e r. mza Qr Or$Q$f 

Yeni Alman - Rumen 
ticaret anlaşması 

kunıet1er1 aruınd&, yer altından muhtelif prtinopag olabil ı...ıw..ı artık siz !kestirin. Yüzmeği öğrenmek ızt:ınnnda oluşunu . 
temuıar -.eya tema.s tecrübeleri Tllkua gell - ne e.noe- . . . Nevy<>rkta ganb bir b<>I'lll vardır: 
yat. TemMlarm Teyahud tema.! tecrübeleri- • i • .. t~shn:ı ~t.mek, ~a~~a denizın merhame - Vall Stree! .. Burada esham ve taıhvilata, 
nlll neucest ne oıacatıru bııemeyız. Otuz yedı aalcılca suren har b tıne ıtti.kar ettığinı kabuı etmek demek evrakı nakdiyeye kıymet konuldulu gi-

J'ataı. bmılann hiç blri ctışanda açıktan cOtus yedi da.kl'ta sflren bir harb de olacaktır.> bi bu borsada zamanımızın methur a-
16Jlenen s6zlere benzemez. Bunlar büsbiitftn olur mu!ı. diye fftpheye düşmeyiniz. . . . . . damlarının imzalan da piyasayı arzedil-
bqk& tanda toııuşmalar veyahud konı;şma 1896 •nelinin~ ayında cZengi- bıtkaç mermı ısabet eylemış, bır mermi mektedir. 
Jdluı araı$1ardır. bar> sultanı hıgiıtereye harb illn eyle - de sultana aid bulunan bir gemiye isa - Bugün bu borsada en fazlı:ne:; eden 

1 - Eter. hutrJanmakta olan IUlh taar - mittir. bet ederek batırmıştır. imzalar Hitler'le MUS110lini'n dir. 

Berlln l (A.A.} - B. N. B. 1935 Almım-R11 
men ekonomik anlaşması hükümlerine göre, · 
BükrE!4te yapılmakta olan senelik görüşme ~, 
ıer nihayete enıılftlr. Muallllkta bulunan 
bütün meseleler dostane b1r ııurette halled:ll
mi.ş ve ı T~rlnievvel 1939 dan 30 Eylül 1940 il 
kadar olan müddet zarfındaki ticaret müba"' 
deleleri tesbit olunmuştur. 

r.- mubbll 1'el'ilecek eevab tat1 bir Sultannı bu kararından haberdar o - Bunun üzerine sultan firar etmiş ve Hitler'ln imzası 100, Mussoltnintn de G neral Veygandın tetkikleri 
catıete deTamb dan ibaret olacaba bu reak- lan İngiltere hilkQmetl derhal hareklta sarayının üzerine beyaz bayrak çekil - 75 dolar tutm.aOctadır. 
lfJuD1l ~ mlay gftrebDlriz. Hayır, böyle başlamamm ZeDgfbarda bulunan harb miştlr. Gene eskiden Blum ve Ede.'tn im
delll de. l1lih ftlırl, muayyen bir .sulh siya - gemisine bildirmlftir. Harb gemisi der- Tam 37 dakika devam eden bu harb zaları 60 dolardı. Bugün her biri ancak 

l8"8ID mannrakn De tarşııanacat.sa o•- b~aı:e:n:da=ht=a=b=q~l:a:m:,.!::au=:lta=n:m::sara=~yı=n:a:b:u:s:u:;re:it:le=:h;:i:tam:=:;a;ie::rm~i~şt=ir~.::;=.;=;:::::i:~:=d:ol:;ı:r:tu:Etm=:akt:=a:d:ı:r.========' DlUl bekledlll:mts 'Y1lzub tekrar geclkeeek - -::; 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAf -.. ~ llıllllHt1 w.ztyett dl ifade et-•* toın 9ID8 'Tfizub notaanına diktaU 
e•ıtmeır ki.Mir. Şu tadar var ki bir batta 
.net ~ m tadar gee1kebllecetı hak-
lmd& hiçbir mutndz J'(>tt1l; bugtln. btae ?tl
IUh pttreeek. tıtç olmaaa kafalanmmn & -

rama tunetıertnı bir dereceye tadar aıb -
baUe kulla.nabllmemiz1 mümkün tıhcak o -
Jaıı bir ıpk'la &ntbnüzil biraz olsun aydın -
J&taeak hAd18elerln pek ya!tinindeyiz: Blrac 
sanın bir .sabır undir. 

vflufıittin c23ie9~"' 

Muhterem bir meelekdaıımız yapılan ve yapılmakta olan 
sulh tetebbflalerindeıı bahsediyor. Mable.miin son cüın -
lesi tudur-

c- Sulh, çok iyi. Buna herkes h1.Z11'. Fakat ne şartla 

sulh?. 
Muhterem meslficdqımıza sualinin cevabını verebilecek 

mevkide değiliz, fakat dünya gazetelerinde okuduğumuz 
yazılara bakarak kdçük bir tahminde bulunabiliriz. 

Farzediniz ki, Almanyanın yerindesiniz. Sulh şantları 

şöyle olacaktır: 

Bir Alman ekonomik ı · c- Lehistan, Çe1rn-Slov.akya Alınanyada !kalacak, Al -

he ti• M k il •d• manyanın eski müsteC"ıleke1eri .geri verilecek, bu memle • 
ye os ov va gı ıyor kete iktısadi mtıbadele imkAnlan temin edilecek, btitün 

dünyanın gümrük kapılan a.çtlacak.. 
F'arzediniz ki, garb devletlerinin yerindesiniz, sulh fQrt-

lan ıByle olacak: " 
<- Lehistan, Ceko-Slovakya ihya edilecek. Almanya or

ta çağlarda olduğu gibi 1nnk eil1 ıtane d'llkalıla aynlacak, 
bu dilkalıklarda do sildlı namına hiç bir teY bıraıkılm:ıya -
cak. Ve hepsi birden yekCınu ile de tayin edtlec'ek bir taz -
minata mahkôm edilecek .• > 

Avrupa gazeteleri: 
- Sulh güçtür. di~rlar. 
İki taraftan biri yentımedikçıe veya tam bir mfer elde 

etmenin zorluğu kar§ısında bir orta yol bulunmadı'Jcça bu
na biz de inanıyoruz, fakaıt ey okuyucu seırı: 

llaltova 1 CA.A.>· - Sanıldığına göre, Dr. 
lcbnurre, Ulaba.lılt bir Alman ekonomilı: 1 S T E R 1 N A N, İ S T E R 
~ bafmda oıau.k Dek ırakında bura-1 

INANMAI 

pplecelı:tlr. '-----------------------------------------------------------------------------~·' 

Berut ı (A.A.} - Fransanın p.rk ordula!t 
başkumandanı General Weygand, son ha~ 
zarfında, bir tetkik seyahati yapmış ve Haleıı 
be, Şama ve Trablusa gimılgtlr . .......................................................... -
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2 Birincitepin 

Sayfa s 

• (Bqtarafı 1 inci ı;ayfada) 4 D • k • • • Köse Ivanof Lehistanın enkazından !kendisine daha anlmar a gemlslnln •büyük bir hisse ayırmış olmasına.m~-
lYIOSkOVS, va bil Sovyet Rusyanın Baltıklarda~ h.aki-

Bir İngiliz gazetesine 
göre Rusyanın plAnı 

Sovyet -Esfonya 
anlaşmasmın 

esasları .J miyetin kabul etmek mecburıyetınde 

zanfı Konenhanda gitmiyor ka~~~ı~oskovada tasdik edilrni<ı. 01"". Kızılordu Estonyada denız 'I"' r 0 Roma ı muswın - Sofya mes'ul mahfel- Sovyet Rusya - Estonya muhaedesı Sov h d d ıcrınce blldlrlldlğine göre. başvekil K0selva- yet Rusyaya Estonyaya h~va ve deniz Üssü ile tayyare el necan ur nan ır ı no! ile ticaret nazırının Moskovaya gidecek- ilssülharekelerİki vinercıı:nekadte1mdır. -
::1 ':I lerinl yalanlamo.ktadırlar. meydanını işgal edecek 

S il J e· •'de 44 Bu, $talinin atmış olduğu ilk adım - Mo.skova 1 (A.A.) - B. Setler: Mlltekabll Dan ~ııenJıaıı 1 (A.A.) - Gazeteler dört marka gernislnlıı Almanlar tarafından 8 er U e il 1 r g 1 dır. !kinci adım Letonyada atılacaktır. yardım m uahedes!nl imza ettJkten sonra 
fi.al ~ gemisinin zaptı dolayisile in- zaptedilmesi, Danimarkada heyecan u - ' 1 2 o o Kış mevsiminde b~z ~U~lnıyan lıman- tayyare 1Je hareket etmişti;. Bu muahede, 
tegf izhar etın~tedirle~. Poll{iken gaze- yandırmıştır. . ev 'l ' ılcu z-rar !arına mallkiyet, SAta~ın ıçın Baltık. de - Sovyet Rusyanın Oesel ve Dago ndo.larını ve 

et ' Ahnanya ıle Danımarka ar.asındaki Bu gemiler, Rota, Dıana, Magereia ve ' 7 (. nizine ta.mamile bakım olmaktan ı?aret Fenlandiya körfezinin anahtarı mesabesin -~n~nıi\.:~avilz misakının iki taraf ticare- Leynaez adındaki gemilerdir: Bu gemiler b• ı·ra tahmı"n edı·ıı·yor olan plAnının icrası için. hayati ~ır. e - de olan limanı işgal edeceğini natık brılun -
n il4lrb ikanunun hudutları dairesinde R"J.da madd'eleri nakletmekte oldukların - in 1 hemmiyeti haizdir. Stalın, bu hakunıye- maktadır. ~erbost it.alacağını natık bulunmakta ol - dan kendilerine kaçakçılık yapmakta ol- . _ ti elde ettikten sonra Macaristan~ ald <>- B. SeUer Mookovada Fon Rlbbentrop'a ya uğunu Yazmaktachr. Dört Danimarka duldan nazarUe bakılm .. ına lmkln yak- lmılr 1 CA.A.l - Son alınan m~lüm~ta go- lan Rfitenyayı ve Romanyanın e!ınde bu ptlan ihtiram merasiminin ayni merasimle ~em!IDntn hamulesini Londrada'ki blr tu. re, Ödemişin Birgi nahiycslndekı seylab_ n.e- lunan Besarabyayı zapt~ecektır. St~ - karşılanmıştır. Setler, dün aqam yemeğlnl l~nı;nma müessesesine göndermekte Danimarka gıda maddelerinin tlcesi 44 ev yıkılmış, blr han ve iki tıuyük lin, üçüncü enternasyonalın yardımı ıle cStallna Molotof ve voroşllot ııe yeml.ştlr. ~.1 u"undan !kaçakçılık mevzuubahis d·e - • • bina tamamen, .. 4 ev ve blr camı kısmen ha- birkaç Sovyet Cumhuriyeti daha tesis et Yemek~n sonra Setler operada bir tern.sllde 

gl dlr.. ıhracını mennetti rab olmuştur. Uç buçuk kllometreli~ ~ir sa- mek suretile meııkerl Avrupayı bolşe - hazır bulunmuştur. Ecnebi mehafllde meç -
Al ?iatıonal Tiet~nd'in Berlin muhabh-i. Kopenhag ı (A.A.) - Danimarka zi- hada~ s~~ze ve meyva bah?elerl buyuk ~~~ vatleştirmeye teşebbüs ede~ektir. Evveli hul tahtelbahlrlerin Sovyct gemllerlne karşı ~~a~Yanın İngiltere tarafından tanzim. raat nazırı sebze hayvan yağı, ırüt ve rar gorm~lerdlr. Zarar yekunu 200 ~in ortaya bir Polonya Sovyetı çıkarmak1ır, yapmakta olduklan taarruzların sona erme
lrO. mıs olan kaçak eşya listesi İngilrz hü- süt konse~elerinfn ihracını y~a.k et - tahmin edlllyor. Açıkta kalanlar baş a ev - bu Sovyet, Polonyalı halkın hAkim oldu- si muhtemel bulunduğu beyan edilmektedir. ı rnl'.tbıce ~dil edihnediıkçe bitaraf mil- m · tir. lere nakledilmlşlerd1:· .. m 

2 
~ araziyi ihtiva edecektir. Bundan ~n- Sovyet gazeteleri, Estonya mllletinln bu etl~:ın İngıltere ile ticaret yapmalanna ış • . • ba ld Küçükavlucult koyunde 12 ev, ıo da ' :ra bir Ukranya Sovveti vücude getirı - hal suretinden fevkalade memnun olduğunu ~~surette >nani olnıak niyetinde bulun Bir Danımarka gemuı tırı ı dfttl<An, 1 kahve tamamen yıktlm'f. 1 fınn: leccktir. Bu Sovyet, ·halihazırda bu nam ve artık nzun ve asude bir bayata sablb ola-

nu YllZJna'kadır. Londr.a ı (Huswıf) - Kopenhag'dan la köy camisi kısmen h~rab olm~turd:ıey ile mevcud olan Sovyete inzimam ede - cağı kanaatini beslemekte bulundu~nu yaz-
GcmUcr da dd · bildirildiğine göre, Danimarkaya aid bir dağ ve Adaglde na.hlyele:lnde de ma ~~~ cekti:-. Bundan başka bir Beyaz Rus maktadır. ~ ma esı gemi şimal denb:inde bix Alman tahtel- rar vardır. Ovayı lstill'l eden sellerin şlmd Sovveti teşk;J edilecektir. Bütün bu ye- Sovyet gazeteleri, Sovyet kıtantının Eston-

A nakledıyorlardı bahiri tarafından ihtar edilmeksizin ba- vaziyeti tehlikeli olmaktan çıkmıştır. ni Sovyet Cümhuriyetleri Almanların e- yada bir üssü bahri ile bir tayyare meyda -
tnste-dam 1 (A.A.) - Dört Dani - tınlmış ve 11 taymaı boğulmuştur. 1 line geçen Polonya arazisinde ve Bal - nını işgal etmelerinin sulhün yeniden tak -Y · Dikilide sarsıntı ar tık memleketlerinde bolşevik propagan- vtyesl demek oldu~nu beyan etmektedir -anı Leh hu o ·netı· H·ıtler Almanların dası vapan merkezler haline gelecektir. ıer. 

1 ' seyrekl şı·ı .. y . Cü h . ti r Gazeteler, Oland adalan hakkında etraflı V • . . . . . enı m urıye e etüdler neşretmektedlrler. arşova şehrıne n,,..,zı sıyasetını tasvıb İ ı AA)_ Dikllt fcliıket mıntaka - Gene buna mümasil olarak .. Sovyet Pravda gazetesi, bu adaların sevkülceyş ba. 
'"'" zmlr C · • kl 11- ve ho.fifle- Rusya Rütenya ve Besarabya Cumhurl- kımından fevkall'lde ehemmiyetli oldukları -d sındaki sarsıntılar seyre eşmeı;c - · ekt" iki b 1 ma 1 J• tt• ...,. · ·ıA .1 k d ki halkın vaziyeti vetlerini vucude getırec ır • un ar nı yo.zmaktndır. ya veruı e g.nı f an euece :e~:!i~~~tı~~l:~~a ~tutmuştur. Gerek da pı:opa~anda merkezleri vazifesini gö- ----------

Pnıis 1 (A . merkezde gerek zelzele mıntakalarındald recek .. erdır. Ço .. r çil H itleri lbır te'bl~ ·~) - Polonya elçiliğinin Londra 1 (A.A.) - cSunda~ Graphıct halkn şimdiye kadar 1050 çadır tevzi edll - Macaristan ve Bavyera 7 Reisicfun}ı gore, bugün yeni Polonya gazetesinin yazdığına göre, Hıtler Rayş- .. . · - - ·ıh d• 
larını ~ Racziewiez hükfunet aza- tag'ın toplantınnda Alman milletinin miştlr. . w Bu cumhurıyetler~ tee~u~nden so:ı 1 am 8 ıyor nıışt k:abuı ederek tekliflerini yaptır - Nazi siyasetini tamaınile tasvib ettiğini Tekırdagmda zelzele ıra Avrupanın alacagı şeklı gosteren bır 

ı;~· süratle yapılacak bir plebisitle !!An e - Tek!nlall ı CA.A.) - Bu sabah T•klrda - harita, Moskovada ve Sovyet. Rusyanm (Bas•anıfı ı inci ••11fada) 

:. ınılı~-::,~. ·::.:,.~u ~~~:t !':~:; ~=~ı~~a v~ö;~ı:~~~ .!:::: v:,ı:.: ~~~";'; !~~:.:•r• saniye süren flddetll ~e~~~1.~~ir~~i~1a':ıı'.~~~a;;!\1.~~':~: d~ahrb ·~~:;'i~tlr. t s~~ b~~rası~~ı:: 
H t · yeraya ve Avusturyaya da şamıldır. A an arın ın on 

aZJ,r bulunanı ır • Ç • d •JJ f[ • . lA ·ıı f . h tm k e tetmiştir. 
olaun sivil olsu .. ar, Pofonyada askeır lll e Ş l e l Stalın, ~ anını mı ~ ıne l~ğue .e ~ Büyük bir İngiliz ordusunun Fran -selttrnıarnışlard n olenleri ayağa kalkarak İ •!terede Alınany~ ~le .. akdetmış .. o u mıs n saya geçtiğini ve harbe amade olduğu -Varş0va e ı~. Dgl jl A h ebele T sebeblerını gostermek uzere mem}e~e. - nu bildiren Çörçil, 1939 teşrinievvel ayı 
dalya ... ının !e~ıne casken liyakat. ma- k d et V.l. U QT ti:1i~ na~yonalis~ ·unsurlanna pro1esım~ ile, 

1914 
Teşrinievvel ayında Tannen _ ırnıştır. rnest karar altına alın - as ere a, v Ol buvuk bır Rus ımpara.~o~luğu ihdas et ber~ muharebesinden sonra vaziyeti mu 8

~ekii General ., . . . Londra 1 (Hususi) - İngiltere Kra- llYOT mek olduğunu ve ko:numst ui~~u~:~;:,.;ı.~ kayese eimiş. o zaman itildi devlct_lcri -~'"'':'ne büYiik vat Slkorsk:i nın teltlı!i tı neı;rettııtı b;r iradede lngilterede otu- um 1 CA A ) _ Centraı News ajan - maks.adının Avrupa~ ı bolş~~ e,ektcdir nin karşısında cephe almış olan Tfirkı -tiebc ~l edilmiş ve k~~e: Pa~~ev9ki :ran 20 ilA 22 yaşında bulunan bütün İn- sı~n b=dlğln~ ~öre, Hunan eyaletinin şi- ten ıbaret bulundu~unu soylem • yenin hattı hareketini med ve tebcil et-n;'!,,,ıcr;ıatırıa >niiı:ahare~sı~t •n !'~küme- gillz tcbealannın silih altına çaAınlına- mallndckl mubasemat, 65 kilometrelik bir Letonyada mışti_r. . _ _ . . __ 
esıne karar verilmiştir. mesının iste- sını emretmiştir. Ha.nçte ~ul~an İngi- cephe üzerinde vukua gelınektedlr. Burada Stokholm ı (A.A.) _ Almanyanın .. Çorç~l,. ~ugunku vazıyetı asla küçük 

He!( adasındaki Pol Uz tcbaalan vatanlarına dondukten son yapılıın muharebeler. Hanko• muhnrcbesln- Sovyet Rusyaya Letonyada tamamile ser gonnedıŞinı • . b?nunla beraber harbe de 
tcs]' onyalılar da ra 7 gün zarfında alAkadar makamlara den sonra Nançang civarında vukua gelen best hareket etmesine müsaade etmiş ol vam etti:klerını ve sonw:a kadar d.a de-

Londra ım oldular müracaat etmekle mükelleftirler. oarpışmalardan do.ha. şiddeut ve kanlı ol - duğu itimada şayan olan <biltün mah _ vam ede~~~erini ve netıeede~ emın ol· liğinn ' l (Busust) - Bir Alın maktadır. Jnponlo.nn mühim zayiat verdlği tellerde söylenın&tedi!r. Bununla bera- duğunu soylıyerek nutkuna nihayet veı nazaran Dan "g'• an teb- e· H il d ayı·n . r de Bell adas d zı ın şiınali garbisin ır Q an 8 m teeyyüd ct.mek~lr. .. ber Sovyetlerin bu memlekete karşı sar- mış ır. nfıonu, 7 . ın .a bulunan Polon a Çanga şehri, uç gundenberı durmo.~o.n fedecelkleri. faaliyet, bidayıeıt1e iEston - • • F 
ra Varşov;nn.:ı~en '.bir müdafa~a:ar - gem·ıs·ı torı ·ıe çarptı bombardıman ~e~tedir. ~ehre h 200 oe~ yaya karşı yapılmış olan harekete naza- Cezaır,n ransaya 

- gı 1 
teslun olınuşt son fazla bomba düşmuştür. Şehlıdekl asar ço ran daha az anf. ve daha az şiddetli ola-

G b ur. büyüktür. Ayrıca binleree kuliıbe de ateş al- caktır. d 1 ar Ceph • d Amsteroam 1 (A.A.) - Hdlandanın m14 bulunmaktadır. ff k' . var ım arı 8Sln 8 .J:an van Gelder> mayn gem~: bugün öğ • Almanların muva a ıyeti J h b • leden sonra Terschelling civnnnnn b&- • .,~ t""yyarelerı Londra 1 (A.A.) - Stokholm'dan bu - Paris 1 (A.A.) - Cezair belediye re-ar şıddetlendı· torpile çarparak mühim hasara uğram.ış- ıngı iZ "' raya gelen ve birbirini teyit ede_n haber- isi Daladyeye gönderdiğı bir telgrafta 
tır. İnfilak esnasında mürettebattan ıki • • d Iere nazaran Alınanya Sovyet nufuz mın Cezair vatandaşlarının geçen harbde ol-

:Oll (Bnştarnfı 1 ine' yf d ) !kişi ölmüş, üç kişi ağır ve üç kişi de ha- Almanya Uzerın e ta:kasının Letonyaya da teşmiline muva- duğu gibi bu sefer de kat'i zafere kadar rtndı.ı. n Sarreıouıs•1n cenubu 
1 

sa a a fif surelıtte yaııalanmıştır. Mürettebattan . fa:kat etmiştir. Ancak bidayetlerde Rus - QÖzülmez bir bağlılık ve tam bir itimad esa.ıııı Yaı>ııan hnrekA,t Fr gar~t mıntaka - diıter üç !kişi de aranmaktadır. Mayn ge- Londra, ı (A.A.) - İngilız hava. kuv- lann bu nüfuzu Est,. .... vadaki kadar ba - içinde mücadeleye azmetmiş bulundu -raııaut SUrette lsltıh edilın~~ız mevzııerının misi bir romöı:ikörle Perchellin.g'e geti- vetleri, dün a:kşam Almanyanın şıma - riz bir şekilde olmıyacaktır. ğunu bildirmiştir. 
~tır. nıahallerının 1.§gaıının m~m~ühlmk:- ırilmiştir. linde yeni keşif uçuşu yapmıştır. H:.~ Rusya, hudutlarının şimdi daha garbe ---=-------

eurası un - ket tamamile mu~affa.k .0Ir:rıuş ve u doğru ilerlemesini ileri sürerek yeni il - frlanda Cümhuriyetçileri Ce~n ha kayda dl~er ki Almnn G,,.. fenko Moskovya tün tayyareler gerı ~eJ:nıştı.r. . hak olunan topraklar için ihracat limnnı ı . k 
büyttk şı:ki kndo.r hiçbir zama to~çu k a~ı '-· Garb cephesinde kü5uk bır keşıf hava bulmak fikrile Letonyanın Libau ve Vin- ngıltereye arşı 
enaıcyh bu~~ ve devamıı olmam~ştı~. B~n:~ g·ıım·ıyor Gcuvv~timizle birçO'k dur:n;~~~e~~;: d.au lim~nlarında ·bazı imtiyaz haklan is-- faaliyete geçtiler 
08Yo atte•--L 8ebebini ruıab!yete veya endi- relerı arasında v~ubu a . 

1 1 
._ tıyecektır. . 

... ~ lflzıtndır elince Almanın ikı tayyaresı a ev er ı ---------- . H d 
Dalady G · (Baştarafı 1 inci sayfada) g. d cİ .... rUlmüştür Al 

1 
' b• L Amsterdaın 1 (A.A.) - Daıly eral Parı.. 1 (A. ın•lin'le gö r,ın Rusya ve Almanyan1" ta'e leri çın e uşu . man ar ır etonya gaz~tesi~in .yazdı.ğına göre, frlanlanda cW:n 

112 Ol'(f . .\.) - Daladyıı bu sabah F . ·ı 1 Moskovaya hurıvetçilerı lngıltereye karşı o mti-reneraı~u ktıınandanı gen~raı Oamell~a~; Moskova 1 (A.A.) - Havas a,Jansın - 1 a yanın ·s· • . t ıı·ı cade.lelerine yeni bir şekilde tekrar baş-
lUernln !le görüşmüştür dan: . • t• gamı ını zap e ' er lamışlardır. 

Alman t hllv. . fyj malumat almakta olan meh~fılde karşı vazıye 1 Bunlar pasif hava ko-runma teşldlltla-
lu Berıın 1 <A.A.ı _ Al c gı . Sovyet Rusya ile Almanyanın kendı .. top Londra, 1 (H~usi) - Letonyaya aid rının ilAnlarını yırtmakta ve mahzenle-tebUğ edi10r: rnan umumı karargl- raklarına iltica etmiş olan Polonya huku R 1 (A.A.) _ Messagero gazetesi, İmmanta gemisi Isveç sahillerinden üç rin ve sığınakların tenvir için mevcud 
t Şarkta, Varşova ve Mıxııı , meti erkanının ~~anyayı ter'~ct~ele- Al oma_ Sovyet dostluk anlaşmasından buçuk mil uzakta bir Alman zırhlısı ta- elektrik tellerini keserek Büyük Brltan-azanı bir tarzda devam e~ in işgali mun - :rine. mani olmak ıçın Romanya uzerınde b ~~~erek d.iyor ki: rafından zaptedilmiş ve bir Alınan li _ yada pasif müdafaa tertibatını işgal ey-

Garbda, ~ilşrnanın to ektedir. _ aynı zamanda tazy ı k yapmakta olduk - a - 'k .. vaziyette bu anlaşma fevka- manına sevkolunmuştur. }emektedir. ınıntaır ...... _d d Pcu ate.şı Sarrebruck ları so··ylenmektedir Bu~un u . ~-=1 lm ktad Al ............................................................................................................................ _ ~ a aha ziy do 1 • ı·d .. hinı ıbır cuıuı o a ır. -Bunun haricinde a - ş ddetıenmiştlr. Sovyet hükumetinin Romanya mille- a c mu anın dü anları nez-
bart> kaydedl1- tnfihhn hlcblr faaliyet ve tine karşı hissiyatının dostane olduğuna manyanın ve. Ru.sdy b .Ft end·şe Sabahtan Sabaha 0 1.uıeın14ur d · d daha şımdı en aşgos eren ı 
v arpta, 1kl Fransız ~e 10 . dah Romanyaya teminat vermesine yal- ın e b u isbat eder. Bu anlaşma 6 

şlJnaı denııınde de .. Inglll~ tayyaresi nız harb malzemesinin ve Polonyalı as- ve korku un fh ta ve ablukası planını 
'rıareaı2 t dllşUrUıınüştür A~rn.nae lhkl Inglllz tay- ker ve zabitlerin deği1, Polonya hüku - ~:manbyankıntırm~ktad~r Alman - Sovyet 

ay-yare ,__ · n ava kuvvetle- ı· k. da Ro d k f CU\.'.•m ıra · . 
a.ıaybetıniştır. me ' er anı~ın . many~ a mev ~ aktı erek tkıtaatın teçhizatı, gerek ıs-

Ahna?'i arahl tutulma.sını ıstemış olduğu rıvayet edıl- ı ~h.sal ~udreti ve ta bit zenginlikler ba -
Arnsterdam ı (AA Y an mektedır. d muhari-bler arasındaki kuv -

hududundan blldırı.ıd·I> - Abnnn - Holond" Polonya hükumeti erk~nının akıbetle- kım1ın a~ beten mühim surette değiştir _ 
trenı v ~in~ göre llk ı · 1 ,. ı· d ~·ıd· F k t h vet <.'r nıs esfalya•ya Kel , yara ı rı ne. o aca,,ı ma um e~ı ır. a a u- k cd. B cihet yeni va7.iyeti esaslı 
trende Polonyadakı rn~tlr. Şarktan gelen bu kuku düvel kanunu sarihtir. Bu kanun, m~ t ır. t ~H etmektedir iki bunu he-
500 Yaraıı ve hasta :ı,eyya:.- hastanelerden askeri mülteciler;n tevkifini amirdir. no ta..~n; ek . ab eder. İtalyanın vazi -
Di~er taraftan Ren rn~n ıı:ıkerl. vardır. 1 Halbuki bir ecnebi hükumetin erkanına sab~ k at'~a ~~ıktır Ve hiçbir tereddü-

sefer eden gcrnı mure~: ;: uzertnde scyrü - ve vahud sivil mültecilere hususi hiçbir yetı. ~· ıye: rakma.z' Roma ile Moskova 
tanelerinin garb ceph" f!I at Manhelm has- tedbir tatbik edilemez. de ımdakn. ı ünaseb~t kat'iyen normal, ikerlerıe d 1 s nd~ yaınlanan as _ R . M k l . • arasın a ı m 

~ Oldu~unu söyllyorıar. omanyanın yenı os ova e çısı müessir ve faaldir ve öyle kalacaktır. 
Seyh b . Moskova 1 (A.A.) - Romanyanın ye- • • •• f 

an ara1ın1n temeli ni Moskova orta elçisi Davidesko Mo&- Faş1st mıhsı t~lvan 
mera . 1 ko\ava varmıştır d b. .. ' .. 

Ad sun e atı dı · or usunun ır cuz u 
ten Se~~a~ (~.A-~ - İhza1:İ inşaatı bi _ Fransız komünist partisinin Roma ı (A.A.) .- Mus~l~ni, Vene -
tenıelı ntılm araJının bugun merasimle 1· - d cf'Jd• dik sarayında, faşıst şeflen önünde, ta-
Unıurn ~üd~ş~~r. Bu münas_ebetıe Sular emva l musa ere e 1 l mamile dahilt me.selele:i .bahis mev~u? 
nut~.k söyliye~ N~ıa Vekılı namına biri Paris 1 (A.A.) - Fransa hükUıneti eden bir nutuk :~ylem~ır. M~ssolını, 
• ~tlYllk eheınrni . ~şlanı~~ş olan işin komünist partisinin ve bu partiye men - bu nutkun~a, ezcumle, bundan bo;ı:le f~
<ır. Yetını tebaruz ettirmiş -ısub bütün teşekküllerin mal ve mülkle- şist milisinın İtalya:ı ordusunun bır cu-

rine el koymuştur. zü olacağını blldlr~tir. 

' 

Şifa muhakkaktır 
ATI"Uparun baş afrısı uzun siırdü. iç sıkıntısı, mide toıııkınJ(ıı yıllarca devam 

etti. llala.ise denilen bu fenatıtın altında g-izll bir yara topluyor gibiydi. Son ay -
lardA artık bu ya.r:uun deşllıne zamanı reldili hissedilmıŞti. Günün birinde bir 
taraftan pa.thyaClk, cerahat akacak, ızt~ra.b dinecek demyıırdu. 

Nihayet çibıın deı,ildl. Kanla karışık cerahat aktı. Fakaı. acı dinmedi, yara kıl
pıuımadı, IHlhab durmadı, hıtraret dllpnedl Hastanın nziyt~ti aA-ırdır. 

Polonyayı ortad:ııt kaldıran Almanya sulh istemı.ştlr. I>iin I.ondra ve Paıisten 
verilen ceva.b açıktır, kat'Jdir. Henüz kı1;çl&l'ını Junnıdan sıyırınadıklnrmı soyliyen 

mttefllder basta Avrupanm kurtıılın:ısı için bir ay evvel koydukl ırı teşhis üzerine 
ameliyata devam edcccklf'rdır: 1.'~hla ~dur: 

- Avrupayı tehdid eden Ilitıerixm ortadan kalkacaktır. Polonya, Çekoslo..akya 
ve Avusturya eski hallerine gelf'ceklerdlır. 

Bu şu demek. ki yarın, öbür eün Alman orduları mesela Bı>l.:indayı, Btlçlkayı 
istilli eder ve gene nyni znfer neş'e&I He sulh bt«lerse geun ayııl cevab verilecek 
bu sefer. Belçik•, Boldııda, Lehistan, Çeko lov&kya, Avustul'ya eski hnllerlne gel

medikçe sulh yok, denecektir. Geçen Büyüt Ha.rbde Romanya, Belçika ve Sırbistan 
için kona.n te.şbistekl ic;bnet bu devletforf da/ha zlııde bir halile hayata iade ettiğine 
ıöre ayni ~IJis ve tedavi sisteminin buırün de muvaffak olma<ıı diişünülemes.. 
Hastalık beiki UZIJ'llcak. Faka& ıUa muhakka.ktll' • 

._/JUl!fıan Cakid. 
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4 Sa)'fa &ON POSTA 

Sehir llaberleri , 

RQlll r lsTPrl: 

Türk lnktlAbı enstitüsünün 
kronolojisi 

Kaburga kemikleri kınlan amele 
İstinyede Muza!ferpa.şa c:ıddesinde llay -

dn.r Rifatm taş ocajtında smelP. Hüseyin o~
ıu Nlyazl dQn ocakta taş kırmakta iken bü
yük bir tat parç&&ı altında kalmış, kaburga 
ltemltıeri kınlmı.ş, ağır surette yaralanmış
tır. Yaralı Ntyaz1 Beyoğlu hastanesinde te -
davt altına alınmıştır. 

Sarhoş kavgası 
Mectdlyeka,.tlnde Uç numarada oturan sey 

yu sa.tıeı Hayrettin .sarhoş olarıı k Mecldlye
kOytl caddesinde gitmekte iken manav Nuri 
ne kavgaya başlamış ve manav Nuri tarafın
dan başından yaralanmıştır. 

Tramvaydan düşmüş 
Beyazıdda oturan Kil.mil Zeki dün Vezne -

ellerde tramvaya binerken yere düşerek ha -
fifçe ya.ralallllll§, tedavi altını\ alınmıştır. 

MDtef Prrlll: 

lstanbul - Muanya hatb kış tarifesi 
Devlet Denlzyollan İdaresi, İstanbul-Mu-

danya hattında vapurlann kış tnrlfeslnin 
tatbikine yanndan itibaren ba.şlıyncaktır. 

Cami duvarından düşen sarhoş 
Kumkn.pın1şanca.911lda Mlhre soka~ında 6 

numarada oturan 20 y&§ında kunduracı Ha
.san oğlu İbrahim dün ktıfayı tütsfücdikten 
sonra Sultanahmed camisi arkasındaki yük
aek duvardan düşmüş, sol kolu kırılmış ve 
vücudünft.n muhtelif yerlerinden nğır suret
te yaralanmıştır. Yaralı Cl!rrahpaşe hasta -
nesine kaldırılmıştır. 

Bir kıza otobüs çarpb 
Şişli - Fatih hattına işleyen 3610 numara

lı otobüs, Şişlide, Ahmedbey sokak 11 numa
rada oturan Donna 'ya çarparak başından 

yarnlamıı.ş, yaralı tedavi altına alınmıf, fO -
tor yakalanml§tır. 

Silivri hayvan sergisi açıldı 

~ergmın açı1ışından iki görilnü.§ 

Silivri hayvan sergisi dün ~asimle! . ~1! neticeleri sizlerle ve ~zin eserle -
çılmıştır. Merasimde bulunan lstanbul rınızı uzak ~esa.feleı:d~n gorm:ğe gel -
/ali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar,lmiş olan mısafirlerımızle muştereken 
'rakya Umumi Müfettişi General Ka -1 tetkik edeceğiz. Kimlerin daha .. iyi ~e 
.ım Dirik, belediye reis muavini Rifat, daha çok çal~şmış olduklarını g~re:eğız. 
tediye, vilAyet erkanı otomobillerle Ve muvaffaıkıyet !kazannnlan mukafnt -
aivriye gitmiş. Silivride halk tarafın - lanı.lıracağıZ.> .. . 

aan karşılanmıştır. Silivri belediye bi - Vali, bundan sonra hukumetten gö -

11 yaşında bir çocuk 
arkadaşını yaraladı 

Ka.sımpafada Hacıhüsre'f mahallesinde İ
mam sokağında oturan 11 yaşında Fikriye 
isminde bir kız çocuğu ayni mahallede ve 
ayni yaşda Mehmea isminde bir çocuk ta -
rafından bıçakla yaralanmıştır. 

HAdlsentn sebebi çocuk ka-.gasıdır. Ynralı 
Şişli çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

LükbJrgazdan bir ağır yaralı 
getirildi 

Lfileburga.zın Karamusullu köyünden İbra. 
hlm ıkoyde sıva yapmak için san toprak kaz 
makta iken yar tabir edilen toprak yığını 
altında kalmış, iki ayağı ve beli kırılmıştır. 
Yaralı İbrahim dün trenle İstnabula geUrll
ml.ş ve cerrahpaşa hastane.sine kaldırılmış
tır. A~ır yaralı olan İbrahimln vaziyeti tch
llkelidlr. 

Bir otomobil - Motosiklet çarpışması 
Dün Arnnvudköyü ile Ortaköy arasında bir 

motosiklet - otomobil çarpısması olmuştur. 
Nuruo.ınıanlyede oturan Rıfkı dün Arnavud 

köyünden Ortaköye motosiklet ile giderken 
§oför Ya§ann 1dares1ndek1 2200 numaralı o
tomobU birdenbire önüne çıkarak şiddetle 

motosiklete çarpml§tır. Müsademe e.masın -
da motosikletin ön kısmı parçalanmış, oto -
mobil hasara uğramış ve Rıfkı da bacağın -
dan yarnlanmıştır. 
Yaralı tedavi altına alınmış. zabıta tah -

kikata başlaml§tır. 

Bira içerken zehirlenen delikanlılar 

Amavudköyünde oturan Emin ve n.rkada
fl Ragıb İsttkllı.l caddesinde bir birahanede 
bira içerlerken yedikleri peynirden zehirlen
mişler ve ha.staneye kaldınlarak tedavi aı -
tına alınmışlardır. Zabıta bft.dlse hakkında 

tahkikat yapmaktadır. ................................... _ ..... -................. . 

asında bır müddet istirahat edildikten rülen yardımları anlatmış, ~ene_:al Ka: Baş Rollerde: JOHN CARROLL -
,ora sergi mahalline gidilmiş. sergi ge- zım Diri~e. t~şekkilr ebnış, sozlerini. MOVITA Dans ve lspanyolc ı şar-
'lmiş, hayvanlar görülmüştür. cMemleketı ~ dı:ıma r~faha, sa~d~te ka - kılariyle dolu buyuk macera filmi 
Müte<rltıben İstanbul Vali ve Belediye vuşturan Buyük Mıl!t Şefımız İsmet ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBA 

Reisi Lutfi Kırdar bir nutuk söylemiş - İnönüniln isimleri~i hurme~le ve. tazim- matinelerden itibtıren 
tir. le. an

1 
mayı bir vazı!e tel§.kki ederım. de- A L K A Z .A. R, 

Vali: mışt r. 
__ Sayın arkadaşlar; memleketimiz - Validen sonra söz alap Trak.Y~ Umu- ~---~ Sinemasında 

de bilhassa müstahsil sınıfının kalkın- mi Müfettişi General K~zım. Dırik, hay
m~sı uğrundaki mesaimizin neticeleri, van sergilerinin eh:n:m:ııye~~nd~": bah -
ve verimleri önünde arasıra durarak ça- setmiş, İstanbul Valısının_Stoyl~ ıle olan 
lışmalarımızın muhasebesini yapmakta ya'kından a~akasını tebaruz ~ttırmiş, bu 
ıüyük faydalar vardır.> dedikten sonra seneki ser~ye g~n . senckınden ?.aha 
top'.lanıtıların ebemmiyetin:den bahset - fazla mesaı sarfedilm.iş olduğunu soy -
miş, sözlerine şöyle devam etmiştir: lem;ştir. 

c- l3ıliyorum ıki Silivri kazası ve bu Silivri hayvan sergisin~e 12 .at,.14 kıs
ıkazanın uyanık halkı ve ~alışkan köylü- rak, 50 boğa, 72 ill4'....k teşhır edılmış, bun
sü her sahada olduğu gibi, bu.gün aça - lardan 98 ine rnü~a!at verilrn~. 
cağımız serginin mevzuu olan ehli hay- Davetli~ez: Partı ~lnasında oğle ye -
van yetiştirme işinde de güzel çalıştı ve meği verılmış ve müteakıben !Stanbula 
iyi neticeler aldı. dönülmüştür. 

( TiYATROLAR ) 
ŞEHİR TiYATROSU 

htiklfll caddeJl komedi kısmında 
Akşam saat 20,30 da 
tKt KERE İKİ 

Ra.tid Rıza. Te Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece :O'sktidar Hale s1ncmasında. 

SAÇLARINDAN UT AN 

1 HiclUeler Kal'fJ.smda 

ODUN 

Bir evden şarkı se.si geldi: 
cAh yandım, yandım.ıo 

Yanıındalcl ark.adaşım, kulak verdi. 
sonra bana döndü: 

- Muhakkak yakaca!t almıştır. ... 
Kadın, kapıdan knrşıladı~ı kocn.sına: 

Mijjdel 

1 

ve 

Birineiteşrln 2 

* - Bak, ne güzel bir kadın geçiyor ı 
Dedller, \lir müddet iopırdnmadım. 
_Bak bak, dediler, blr kamyon odun, kl>ı 

:mür geçiyor. 
Hemen fırladım: 
_ Nerede, nere;ie. gösterin bele! 

r:J ..r11ıet dJuli'(...ri 

CBun arı biliyor mu idiniz ? =ı 
Bir katilin bıçağı neye 

yararmış ? 1 

Milyonlarca sene evvelki 
hayvanlar 

Nevyor1ktaki, Ta
biiyat müzesmde 
Blııcheterium is -
mi verilen hayva -

Eski papuçlann 

uğur gelmesi için J · 
ev kapıların.a ~s~l - . 
dığını bilırsınız. 

--"~91C tıın sonradan ter -
Çinlilerde de bir i- tib edilmiş bir nü-
tikad vardır: Her ~ 

munesi vardır. Bu 
kim bir caninin ci- . . hayvan milyonlarca sene evvel dünya· 
nayet işlediği bir bıçağı evının kapısına 

1 
da rnevcuddu. Asyanın yüksek yaylala• 

asa~ o eve habis ruhlar uğramazmış. nnda yaşardı. Ve ağırlığı 7 tona yakın .. 

* 
Radium pulu 

dı. 

* 
Güneş saati 

Norveç pulları 

arasından bir pnl 
Radiu.m'a tahsis 
edilmiş ve üzeri -

11e bir radiwa 

ta-ksesi ilAve edilmiştir t.i, bunun büfin 

tahsilatı, radiwnla tedavi yapılan bir has

taneye tahsis edilmiştir. 

* 
Altmış dört harfli lisan 

Günün muny -
yen sa~'Jerinde 

muayyen mev -
simlere göre gü -
neşin eşyanın göl
gelerini uzun veya 
kısa' olarnk akset
tirdiği malUmdur. 
Buna göre saat -
lcr yapmışlnrdır • 
Fakat bu saatleır 

ltılettayin bir saat gibi kullanılamaz. 
Bir yerde duracaktır. Hesabı vardır. Harfleri en faz

la olan lisan Si -
yam lisanıdır. Ve 
bilhassa sesli harf
ler adedi akıl şa -

~41 ~ _..,, •6ı"' '1' 
... __ .. .ıı-"""--'-.. " 
"""'~d'l"l""'i" .. &co,_ .. 

-..tcı>h•"I~ _ ......... ,°" ıı- """-"' 
--'""• oll~o•"l1'6"""'"~6o 

şırtacak gibidir. Lisanın altmış dört har-

Ona göre hesablanacalkbr .Güneş olma• 
dığı zaman saatin kaç olduğunu öğren • 

mek mümkün değildir. Yalnız rasadhn .. 
nelerde ayar için kullanılır. Böyle olına-

finin, !kırk dördü sessiz. yirmisi seslidir. 
sına rağmen Meksikada bir şehrin bil .. 
yük saati güneş saatidir. 

Çabuk verllmtı 
Bir karar 

c Başka bir 'kadınla münasebette bu
lunduğunu işilmecllın, herhangi bir 
hiyanet vesikasını tutmad~ evde 
hırçınlık, geçimsi7.lfk yaptığı yok, fa-
kat kocamın beni sevmediğinden, is
temediğinden minim. Eve otele gelir 
gtbi geliyor, evde kendisinden başka 
kimse yokımı~ gibi oturuyor, bir hey
kel gibi ses<rlzdir.> 

Bayan Servetin mektubundan hü -
ldsa ettiğim şu satırlara vereceğim ce
va b basittir: 

- • Kadında ve erkekte hayatı iç
lerinden yaşıyan insanlar vardır, ka
fnJan mütamadtye:n işler, dımağla -
rında bin bir hayal vardır, fakat du -
daklannın kımıldadığını göremezsiniz. 
Hayal içinde, kendi illemlerindedir -
ler. Bu, blr, sonra hasta olan insanlar 
bilirim ki. derdlerf nl kendilerine sak
larlar, hüzün ve yeis dillerini bağla -
rnış gibidir, dudakları daima sımsıkı 

kapalı ikalır, bu da iki. 
Daha sonra ikonuşacak mevzu 

bulamadığı, yahud da muhatabını se
viye itibarile müsahabeye sürüklemiye 
layik görmediği için susan insanlar 
gelir. 

Aziz okuyucum. kocanızın sessiz 
karakteri, belki sizi sevrncıdiği için 
de~il d<!, bu sebeblerin birinden müte .. 
vellittir. Hüküm vermek için elinizde 
istinad dehilecek ıkuvvetli delil göre
miyorum. 

- c Ayrılmak istiyorum> diyorsu .. 
nuz, tavsiye etmem, münasib bir za .. 
manda kendisini hasb"~le sev'ketmek 
tutulabilecek muhtelif yollann en iyi .. 
sidir. 

* Üsküdarda Bayan Bedriyeye: 
- Darılmazsanız söylıyeyim: Hayat 

sizin için bitmiş, kızınız için başlamı§· 
tır. Kırkına gelmiş ve vaklaşmış bir 
kadın zevkten ziyade vazife için ya .. 
şar. 

TEYZB 



m 1 Birlneiteşrm 
SON POSTA 

!-939 harbine aid vesikalar Alman -Sovyet 
işbirliğinin 

pratik değerleri 

Ha lif aksla Berfin Sefiri 
Henderson arasında 

teati edilen telgraflar lngiliz matbuat.na göre 
yapılabilecek 

yardımlar nelerdir? 
Varşova :laki fngi iz sefirinin Halifaksa cevabı: 

" Ber:ine bir Leh mümesdlini göndermek hususunda 
Polonya hükumetini i:.na etmek imkansızdır,, 

19~Unkü sayımızd::ı., İngUtere hukiunetinln 
9 harbine ııtd vesikalarını ne§retmlş 

~ldu~ mavı klt.abdan ikUbaslarda bu • 
unmuş, dünya sulhunün temini yolunda. 
~e teknddüm eden giınlerde Almanyn 

e IngUte_re nrnsındaki muhaberelerden, 
bu arada IngUterentn sabık Berlln elçisi Ue 
Hıtıerıe olnn mülflkatıru vermiştik. Bugiın 
de bu tıısıa devam ediyoruz: 

llallfab•den, Borllnde Slr S. Renderson'a 

liarlcJyc nezareti, 30 Ağust;oo 1939 
saat 21 <telgrana> 

tan.Alınan bilk1hnettnın cevabını dikkatle na
llnde l~barıı alaca~ız. fakat elbette kl, Ber -

l.lgÜn bir Leh mümc.ssuı ~ıkarmnmız 
ca:vrt ınantıkfdfr, ve Alınan hiltUnıetı de bu
nu beltleıneıneUdir. 

ın~:a~~ derhaı münnstb kanallar v::ısıtasne 
nlz iy:I k 1 mahallerde blllnmcstnf temin etme
alnın ° ur. Ocvnbını.w bugün öğleden sonra 

nızı uınuyoru~. 
Bendetı;ond 

an Rallra.ks'e (saat birde 
aiınnııştır.) Tefgraf1a 

M Berlln 30 Ağustos 1939 
e3aJınız bu .snbah .. 

naıırına t 'd saat dortte hnrlclye 
Her littıer~v ~ edllm~Ur. Ben de dün akşam 
-. " una ınuşabth ıtndede bulun -... u"i•Um <kv b 
tul!: saaite t n ı Varşovadnn BerltllQ bir bu-

2 B tlyYare Ue gideb11eceğl oldu. 
- u Babah 

fonıa tekra rnesaJı devlet nazırına teıe-
Hltıere te r eyledim. Nazır mesajın Her 
nıertebe :U,di edildiğini söyledi. Mümkün 
Uhe ettJ. ratıe bir hareket~ bulunulmasını 

3 
- Sulbü k 

dilşen fedakl\rı 0:;101nk Yol~nda, kendilerine 
lannı dünn ı nrı Yapmaya hazır olduk -
hükfhıı:etının~ lnanaırmak için de olsn. Leh 
temasa g er liltıerıe doğrudan doğruya 

eçmek hus 
cayretıerını beı• usund'.lkl bu 11 saatlik 
ederken Alın etmeıerını daha haIA tavsiye 
Hltl , an cevabından insan ancak Her er Ynpabtıs 
Ye tabir edil e, sulhcü ınunsıt vasıtalar dl
d en vnsıtnlarıa: <'lmadığı takdire C{'blrle gayeı 1 netıcesıne varm!~tned Yarmağa karar verdiği 

n ır. 
f - Bununla beraber 

Dk ndırnı atması -r.-- • eğer Uer lIJtlere 
"·~ade edilecek ı 

bana öyle geliyor ki, netıeesı snd o ur.sa, 
veynhud da Hıtler içi b ece Ya harb, 
lanmak sayesinde bir n ce Jr ve kuvvet kul -
cek Be kere daha zafer; gele-

ne veya ondan son ki 
Yolu takib t ra Ylllarda aynı c trıek hususu d 
tc.Tvlk n :ı da bir 1.eşcı ve vesııesı olur. 

Baııtn1ı:s•de s· 
H n . ır Ilend~on•a (telgrafia) 
nrlcıye ne""'· 

...., etı, 30 Ağustos 1939 
saat 2,45 Alman notasını bil 

Yetııe ıniitaıe tün 1sttcaı ve ehemmı-
1"" a ediyoruz ve re.snıt cevabı ö~-vuen sonra g & 

v ' cç vakit gönderece~ 
arfovndn hud 

et~k h ' Ud McUseıerlnden ıçtınab 
ve takvı:U:~dnki bütün t::ı.Umntın tekld 
old ~- rnesının ne derece hayati Uı;unu an:ıatı 
rafinda da a Yoııız. Sizden de Alman ta
rlın. Yn1 tallrnaun tebllğlnl rica ede-

Dlln 'Parlflın 
incıı12 _ Alma~ntoaa bahsetmiş olduğum 
olan noktaı anıaŞması içJn, yapılmakta 

nazar teatilerinde, bir nnlaşma 
MaamatJh bil . 

rahat ~ 1 ' tün bunlara rağmen ö"le • oy e nıes• d " 
başka türl - u um ki... Hayatta bnndnn 
hayYüJ blleu bir ;aaact bulunabileceğini ta
la başba a edenı.yorum. Ounduzle:lm onun
ceceıenı! denecek k::ıdar Ylllntt ve beraber, 
çlyor. sakin ve tatlı ruyalar içinde ge-

B!~er ~ÜYanın bir sonn olurmuş ~ 
Buen !re tatlı \!\'kumdan tıva::-ıdımme er ... 

Lord Halifaks 

Londrıı. ı (A.AJ - Matbuat Almanlarla 
Sovyetler arasındaki işblr!lğJnt mevzuubnhs 
etmefe d vnm etmekte faka;; bu işbirliğinin 
uzak ya.tın slyast neticeler! hakkında hn -
kümler ısdar etmek hususunda !htJyatJı dav
ranmaktadır. Bu neticelerin pratik değerleri 
üzerindeki mUtalealar muhtellttlt 

Deyll Herakl, gazetesi Sovyetıerln Nnzllere 
yapacağı yardımın lı::ıynıctinı izam etmeme
leri için okuyucularının dlkkatlnl celbetmek
tedlr. 

Deyll Telegraf, gazetesi Bı>vyet mftdaha -
lesinin ekonomi bakımından ehemmiyetini 
tanımakta fakat Nazi şeflerinin Alman mil
letine inandırmak ıstedlklen gibi ön yard~-

1 mın kat1 blr mahiyeti hlllz olmıyacn.ğı mil
tnleasmı Dert sürmektedir. Gazete aynl zn -
manda komünist partlsfnln geçen Martta 
aktettlğl senelik kongresinde SovyeUer tl -
caret tom.iserl cMlkoyan11ın aşağıdaki beya
natının nasıl memnuniyetle karşılandığını 
hatırlatmakt11dır. cMlkoyanı tunlan söyle -
mt.,tlr: 

«Sovyetıcr ne yumurta nP tereyağı, ne de 
Jambon ihracı niyetinde değlllerdlr.11 

GMete Ufıveten diyor ki: 
Sovyetıerin petrol ve yiyecek: maddelerin

de göz kamnştıracnk kadar zengin oldu~unu 
tahayyül edenler ticaret kcımlserlnln :na -
denlerle petrolfi dahi dahut lstlhli'tke tahsis 
etmek niyetinde olduğunu ~renmek suretl-
le ~şıracaklnrdır. isteğinin bulunu.şunu btisntı auretıe kal'fl - y

8 
.. dım m-hdud mu olacak? larım. 

' Matbuat Sovyetıer tarafından ekonomisi İngilterenin Vn.rşova sefiri Slr Kennard dan bitkin bir halde bulunan Almanyaya yapı -
Halifaks'a (saat ıe da alınmıştır) jıacnk yardımın pek mahdurt olduğunu hesab 
Va.rşova 30 Ağustos 1939 etmekte haklıdır. Çünkü cMolotof-oun kl'ı!tıd 

Her Bitler tarafından teklif Pdllen esas üzerinde vtıdettlğl şeyler nmumtyetle Londra 
fizerlne bir anlaşmayı mürakere etmek tize - da Sovyetle.r ve şarki Avrupa haitkında mev 

.. d alfımata etabuk etmektedir. Bu res -re Berline derhal M. Bek.I veya cllğer bir mu- cu m lft t hl.cısolunur crerecede değl~tlr -
messuı göndermek hususunda Polonya hü - :~Y~~u~~ ~labllecek hlçbl:- sebeb görfılme
kiimetıni ikna. etmenin imkansız olacağına mektedlr. $lmcU hülflsaten t:.enllebillr ki, ye
emin ·bulunuyorum. Hele hllhassa Çeko-Slo- ni pakt Almanyanın yarısını tedavi Pdeml -
vakya, Llthunla ve Avusturya misallerinden yecektJr. Bu pakt Almanlara bir mfıddet dn
sonra, böyle bir cehalete boyun e~ektense, ha muka-..emet 1mkfınını verebilecek fakat 
muhakkak surette hemen barbetmeğl ve Almnnyanın bu rrrukavemet~nl hiçe lncUnnek 
mahvolmayı ist.Jyeceklerdlr. hususunda kuvvetle tesirini gösteren ekono-

2 - Müznkereler eğer iki hem Ayar dt.v - mi tazylklnln amansız ,,e+ıcesinJn tahakku
leUer arasında olacaksa, bu müzakerelerin tuna kat'iyen mani olamıyacaktır. 
herhangi bir bitaraf memlekette. hatta nıüm Fi' b --tron'un p-l'vec;İ 
tfinse İtnlyadn olma.sını, ve herhangi bir Umumiyetle Londroda hUkm'>lundutluna 
müz::ıkerenln esasını, CA1man tarafından) göre, cVon Rlbbentrop1> Moskovaya yaptığı 
vazı bir surette tarif edilmiş olan Mn_rt tek- ikinci seyahatini Alman efk(l~ umumlyestnl 
u~ııe (Polany5' tarafından> statükonun teskine yarayacak surette •Stalln~den bazı 
arMında bir uzlaşma teşkil etme.sini ileriye mfıs:ıadeler istihsal gayeslle yap1?1ıştır. E..'ia -
süreceğim. sen Alman efktın umumlvPsi IngOlz 1en!z 

3 - Leh hilkümeUnin tek başına kaldık- hakimiyetinin tazyikini sfırntıe hlssettlrm ş 
Inrı ve hnrb azım bir .,ekllde h:ızırlanmamış ohnruıından dolnyı faşırm'lştır. U 
bir sırada Mart .şartlarını reddetmiş olma - .Fon Ribbentrop.un gayesi, Al~ny~I e 

hırını nazarı itibara alarak, şlmdi İngiltere Sovyct Rusya arasın!a e~:~e~~~r:'s;f.d! ~~At e~ 
miitteflklerl olduğundan, Fransa onlara yar- ğer ttllAflara tnzima a lerl izah eder. Na -
dım edeceğini bildirdiğinden, ve dünya efkA- rnfındn yapılan n~:r1ı ylş e ecnebi milletlerin 
n umumtyesı de npaçık olarak mılsavi şart- z!Jer. Alman d~~= :a;a~ olduitundan '.!olayı 
ıar dahlllnde doğrudan doğruya müzakerele- denizler k~: artık ıth:ıl edemtveC'e~I tptıdnl 
rin lehinde bulunduğundan ve dikte edllmlş Almanyan rlne Ru.syanın an'anevt iptidai 
bir anlaşmaya karşı Polonyanın göstereceği :::~:~:; :enabUnln kaim olarağl ihn\dlnl 
mukavemıete zihlr olacs~ından, Mart şart- dırmaya gayret etmektedirler. 
larından daha aşın gibi görünen bu teklif· uy;.:kat manganez müstesna olmak tlıere 
lerl kabul etmek onlar için muhakkak su - Rusyanın lptldat maddele!" :StlnsalAb Al -
rette lmkfuısız olacaktır. manyanın ihtiyacını t:ıtmlne kAfı gelmlye -

4 _ Gecikmeden vl\sıl olaca~na ilmld et- cektir. 
tlğlm tallmntı alıncıya tada:, elbette kt Leh 

Demir, p°'trol hilkümetıne hiçbir fikir beyanında bulunmu 
yor, ne de onlara Herr Hltıer•in cevabını bil
dirmiyorum. 

(Vesikalım neşre devam edeceğiz) 

...... ·' •)" ........ • ........ ...z ~ .... • 

Umumiyetle Sovyet Ru.sya, kendi hudud -
tarı dahlJ!nde iktlsadlyntını tehlikeye maruz 

(Devamı 6 ıncı sa-yfada) 

sabah Posta c h · · 
hanıtna bl cı a ld beve ve Nahide 

dendi. E!t~rn mektı.;b getirdi. İkis~ de İzmir- çattı ve gayri me;nnun bl:- tavırla zarfı ma
hnnım bl k e Yazdım mPk+ubda Fahr•ve sanın ilstüne fırlattı: 
ğtnı soyıe~ı:~e:ür.e kadar Mersine gelec"- - Annem buraya misafir davet etrnesey-

_ Ne yapmak ll'izım geldiğini siz b:ı.na 

söylersiniz; her ,eye ben bakarım. 

nılştt: t\lnra şu sözleri Ilfıve et- dl çok daha tyt yapard: rle~ll :mi yenge? 

t Doğrudan doğruya itiraz etmek lstemlyen ol:nzn;;,r~e, ahbabJnrımızdan birisinin kızı Nahide hanım ses çıknrmıyordu ıunmn onun 
Merslnee ~ka hnnınııı. ra tadım VP kendisini 1 yüzünden içinin duygusunu anlamağa nlış
bu hanı nvet ettırn Yaşı otuzu ı:tccmlş olan kın olğuğum için, o dakikada b~ 1:1~~rır:.n 
reko;e t ~· gerek Z"ki\.;;ı, gc'"ek t?üzelıtl!I. ge- evde yapacağı kanşıklığı ve üzüntuyu du
gldlyor e ~Iİe vr nezakPtlle o kad r lıosuma şünmekte olduğunu glirilyordum. Nltek11m 
İs Zlnlrden Mersine, Mersinden de Cnhld bey de bunu anlamıştL 
n:anb~la kadar olan uııın deniz Yolculuğu- ! - Evde hiçbir de~ışlkllk yapılmıyacak 
oıın:~ nızca Yapmal,tol"sa onunla beraber yenge ... Reflkn hanımı kabul etmek için 
ınem tercih et•tm. Bundın "'ahldin de kimse yorulmıyncak; her zaman ne isek gene 
aenk~u~ olacat;ır.ı zannedlvorum; cünkü öyle olacağız. Annem yabancı bir misafir 
ede anımı 0 

da Pek beğenir ve takdir davet etmek fnn•P.zlslne kapıldı diye sizin r snnuım B d 
btr atırıırız d. un, en maada C:ı.hlde bnşkn yorulmanıza sebeo yoktur. 
tubda Yazını e hnzıct:ıaım amma onu mek - Cahid beyin nnne.o;lnin bu hareketine kız-

Va.,ı- Yaca~ım.ıı dığı belll ldt· fnk"lt. bıJ hiddetini yenmeğe .uuıe geline ' ü d okuduğu ıne e, Yengesinin ~ üksek sesle çalış::ı.rak sakin görün yor u. 
glbt onun b ktubu dinlerken ben de annesi - Olmaı oğlum, ne de ol.sa yabancı bir 
netmıştım f~kntl8atı:.-der. hoşlanacağını zan- hanım ... Ortalı'-a bir parça balı::mak ll'ızım. 
tubu d 'k at rJ, kcı.dlstne ald olnn mek- Yeğeninin cevab vermesine meydan bırak-

a 
0 

uyup bltiıdııttcn sonra. kaşlarını mndan ben atlldı.-rıı: 

Bu teklifi bir parça lstemlyerek yapmış
tım. Refika hanım gibi sevimsiz ve yılışık 

bir 'kadın için bir adım bile ntmak benim 
•çln lüzumsuz bır killfettı: bahusus b ' sakin 

, d gu"" nlerlır.lzln ortasına dUştü~ü bir 
ve mes u · bö 1 

d Fakat Nahide hanıma karşı Ye sıra a. .. B -·im de 
hareket etmek vaz:fl!'Tldl. unu ,..., 

1 ak ki e'-vel~ gülümseyerek b:ına anlamış o ne • 
baktı ve şakacı bir se.c;le: 

- Gördünüz mO hamarat km! ... dedi; fa
kat ayni saniyede kaşları tekrar çatıldı. . 

H yır senin de yorulma na sebeb yok. 
- a · lerl hlzmetçllere yaptırırsınız. elzem olan şey 

işte o kadar ... 
F hriye hanımla misafirinin gelecekleri 

a -n evvel hava harikulade dene-
günden bir gu tinle birlikte çok uzun 
cek kadar güzeldi. Vas . emiz. de
bir kotra gezlntl.s\ yaptık. Gök tert t k 
nlz ideal derecede güzeldi; fakat ben, ar ~ 
b başbaşa geçen günlerin sona erdiğini du-
~nerek bu güzeıı:Aı doya doya lclme alarnı
~ordum. 0 da süld\tl ve dalgındı; birkaç 

Sayfa 1 

aSon Posta• mn tarihi tefrikası: J 1 

BI IİlifRll 
IATAKHA iSİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Ballkçlların gelini 
Hüsam Re!.! eYe g~ç gelirdi. O aJ:şam Ah- ı - Onlar da utanmadılar mı kocn kona~ 

med mahsus eve gelmedi. Balıktan sabaha gelip kız istemeğe .. 
karşı dönmüşlerdi. Gırgırları kızağa aldık • - Ayol balıkçı bnlanndıı öyle saygı ft,. 
tan sonra, kayıkhar.enln üstünde balıkçılar- Uln arama ... 
dan birinin odası.,dıı yattı. - Kenarın klbarlan ... 

Anası sözü: - Kızımızı siz verser.lz b!ı: vermeyi% do~ 
_ Ahmed! başgöz edecek zaman geldl... rusu ... 

Dlye nçacat oldu. - Hnttnt Rakım efendinin o~ıu Snlm 1çln 
Hüsam Reis: ne zamandanberi S:ıtinnza tutkun diyorlar •. 
- Geçti b1le.. gül gibi o&lan doğtııs•.t ... Hem övle tab:ını 
Dedi. Kadın: nasırlı -yalınayak ba.ş1 kabak balıkçı parqa-
- Yüre~ne bir k:z xoymuş.. onu istiyor.. sı değil.. kAt.ib çocu!t. .. MürP.kkeb yalııml§ ..• 

tzfn verirsen g:ld!p ısteyecemz Allnhın em - _ Kahvede geçeo gün bizimkine kend1st 

ri ile . . sövlenıı~. Rafız paşanır- ye~enl Şehsilvar 
Diye Ufıve etti. Balıkçı işi alaya vurdu: bey Hacı efendinin kırını lstesem verirler 
_ Ulan gidip de kız lstenl.r mi •· Dellkan- mi, ne dersin demiş .. 

ıı dediğin kızı görü!' be~nlr, SO!lra dn knn- _ oa.nım Hacı efet'lr!• kı?anı evlendirecek 
dınp kaçırır ••. Kaç.ısın kızı yapayım dil~ü- olsun .. koca mı Yok, elim! atsam ellisini tıu-
nftnO... ıurum ... 

Sonra. ciddi, 11Ave etti: _ Güleyim bari şu balıkçıların haline ..• 
- Klmin kızı lml1 

30
rdun mu? _ Bari ba.şlanna birer tabla balık aI.c;:ıy-

- Mısırçarşılı Ha~ı Osman efendinin... dıl!ır da öyle gelsa.ydller .. akşama altıı tadi 
Balıkçı blras dilşiinmüş~ı\· ile yerdik. 

_ Biı öyle hacı hoca kın ile pek olamıı • _ Avoı. km tsıedBer. barı kanlar bir fey 
yız amma, bir dellkanlı da göz koyduğu kız- bıraktılar mı? 

dan kolay kolay caymaz ... Haydi hayırlısı _ Buldun elmas bırakacak tno;:ı.nları ... 
olsun .. gidip isteyin yarın... Hfi:rom Reisin kan~n·n boynundan çıkıı-

Balıkçı güzeli Ahnıedln anası gidip Jı:ızı rıo bırakt.ı~ı bir dlti lncl eldPn elP dolaşır .. 
ı.,temeden, balıkçı güzellnln tışık oldu!.?u ha- lrPn btrsa?: evvel a~ınn' l!elenl Bvllvm ka
berl Kumkapıda ç:ılkalanmağa başlamıştı. dıntnr. ~özleri hayretıp nçılarnk bl~birlerl • 

Bütün genç kızls.r, gellnJlk kızlar, b:tlıkçı ne bnkıoı;ıvorlardı. Ve b'raz evvel silvledtk .. 
güzelinin sevdiği kmn na.sıl bir şey olduğu- lerlnl evveli\ kendll•"·i unutuyorlardı: 
nu dficıfınme ... e ilaşladılar. Ahınedln annsı - Nereden bulm1n bu karıhr bu lncllert? 
k '"temeğe gitmeden, Kumkapılılar, knflle 
ız ..,.., ı f" ll"I - Ayol elmasın fncfnin kümellsl onlarda· knflle sorup sorustaP1p tann m-ırn ır "' ne 

Hacı Osman efend,lere glttner. Bllhassn dır . 
Kınnknpı kızlan, Slfına.ıı:ı tepeden tırnnıtn - Derva berete';! nerede vardır. nt n~ 
kadar süzüp muayene ettiler. Kumkapıya rı'lcar bıNh. götür sa: ... Satamad•n mı g6-
d~ndfıklerl Z!tman da gidip göremlyenlere tilr at.. Sennnye yok kf zi;an ede .. ını 
anlntmal!'n başladılar. - Hem bunlar övll' dl bnlıkçı deftll ... 

1 Ol'P1nnın babasının blımem aç tane hanı _ Sırma saç ı ... 

_ Ahu gözlO... hamamı. dalyanı. kavı~ı varmış .• 
_ İnci dişli... _ oıı.ırına da ç1ipsfız il2'üm imiş diyorlar, 
_ Yanakları iki pembe gül. _ L'tkRbı balı:t.çı g:ne1! imiş. 
_ Eller\ \ki ak güvercin. _ Bütün Kumka•,,ı kıı.ları vurı::unmu~ ol· 
Ve nihayet bir ke,lme ile: lana .. 

_ Bir içim su... _ Perl pa.dlşahı=ıın o~lu gibi imiş ... 
DedUer. - ..... . 
Bir gün Hüsam R~l~'n karlSl, iki llç reu - .... . 

ktlrısUe beraber, glylndUer. kn!ıandılar, bir - ..... . 

kocuya binip kız e71r.e ~ıttner. Allahın emri r.ı'\riil'll J?eldli'tlnı mal%azayn koşup Hacı e-
gamberin kavli n .. Mmrçarşıtı Hacı Os- tendlye flk haber vereı1 Ayvnz olmu"t~. Ha .. 

::n efendinin klu Safinaz hanımı, ol!ul - ,., PfPndl oğlanın b!l'lkeı olduğunu ~ 
lan Ahmede istediler. Kız tarnfı baba.sına nlnoe: 
s6yllyeUm dedller. Hüsam Reisin karısı boy- - Ben balıkçıya kız vermemi 
nundnn bir dizi ıncf çıJrnrıp bırakt:. HO.'i~m Diye homurdanmuı, -0 kızgınlık fle de Ç1 -

Reis tnlnmı g!ttlk~~n sonra Hacı Osman e- rakları dövmüş, ge:en milşterflere ters mu -
fendlntn konağında da akşama kadar iş güç amele ynmna~n başiamıştl. İklndlve doğru 
kn1dı. Reis kanlan gittikten sonra, hemen dUkkft.na kdhya gelmlştl. Kfthyndan blrnr: 
nrktllarındnn konu 1':omşu dolmu~tu. Her ıe- tafsllfl.t alınca: 

len kom$Unun llk suali: _ HUsam Rel.-ıtn ol!lu mu? 
- Kimler imiş aıo' tıznnw isteyenler? Diye birnz yuma~amıştı. Hacı Omnnn e • 
Kııın anası. fendi Hüsam Reisin adını lşltmlştl Bu meş-
- Kumkapılı Hüsam Reisler. • hur bnlıkcının istanbulnn en zengin adam 
Diyordu. Ortalı cıa dudak bükerek lll\ve Iannd n biri olduğunu bHlvordu. O gün e -

ediyordu: znnı beklemeden dükkanı kap:ımış, Tahta • 
- Sizin anlayacal;ınız bahkcı ... O~lan da kale tarafına 5?1derf'k, tanıdı!;ı birknç k1ş1 • 

balılı::çı imtş" pek AH l!fe. Saflnaza d nk... den Hüsam Reisi St}:::"IUU~. kenclliine, sade 
Artık bundan soııta, kadınlnr, karş1S1nda- Tnhtaknlede HÜS:lm Reisin biıi bilyiik ikisi 

klntn ne söyledl~lnl dinlemeden, ulu orta. küeük {iç hanını, b~ on d\ıkk!inmı J?öster -
H\f yetlştırmeğe çalışıyorlardı: mlşlerdl. Oradan batıkhaneye u ramış, ba 

- Bizim blldlğlmlz Hacı O..cıınan efendi lıkhnnede çalışan b!.:kaç kişiden de: 
Saflnazı öyle balıltcıva gemiciye vermez .. - Jru.sam Reis ınl? Hacı baba s:ına devlet 

- Avol onun kolundan tutulup atılacak 
kuşu komnuşl kızı yok.. . it Cevabını almışb.. Bundan sonra dıunad:f 

- Safinaz nakış işleme~e alışıktır. ıı yır- olacak delllmnlıyı bOTUD sor°'turmuştu; o -
tığı dikemez btztm kız:rmıt. . nun için de her sorduğundan· 

- Herkes tendf boyundan kız aramalı... - Karda leke vat dl: Ahmcdde yoktur 
_ Ben ol.!am kızı çı!ta."?r.l\Zdım bUe • <Arknsı var) 
_ Vallahi eve bil! almazdım. 

gündenberl dağılmış olan bulutlar gene giiz
lerlne dolmuştu. 

Dönüşte bana .svrdu · 
- Bugün sana ne oldu Semiha? Her za

manki gibi cıvıldam1yorsun? 
_ Refika hanı;ııı diişiinüyordum. Onun 

gellşlnden sız memnun oldunuz mu? 
_ Hayır; sakin hayaturuzı beıı.acak, blzi 

rahatsız edecek. onu l?:ezdlrmr~e e~lendlr-

e~e mecbur kalaca~ım. Bundan manda, 
~lhnklka onun zekfı.sı!1ı ve bilgisin~ takd!r 
edlyorsnm da bir düzuye onunla rnunakaşa 
etmek tfızım gelecek. 

- Niçin? 
_ Çünkü fikirlerimiz birbirine zıddır. Be

nim sevdi!;lm eS!rieri o sevmez, -onunkiler
den ben hoşlanmam. Umum! göruş tarzları
mız da başkadır. 

Onun bu sözleri kalbime b~!ük bir inşirah 
verdi. Mutlaka ou duygum gozltlerlme da~et
mlt olacak ki Cahid bey hayre e sor u. 

- Söylediklerim seni memnun etti gallbn 
Semiha. 

Hislerimi glzlemeğe lOzum görmeden ha -
kikaU 1Uraf et.tim: 

_ Doğru ... Retlkn hanım hiç ho~uma g:ltı-o 
medlği için bu husus~ sizin de benimle ay
nı fikirde oluşunuza sevindim. 

_ Niçln h~una gttmıvor? 
Blr saniye şaşırdı!?' Bu nefretin sebebini 

şimdiye kadar keneı kerdbne sormak lht1 • 
yacını hissetmenıijt.hn. B-.mun için blrnz te
reddüdle cıevab verdim· 

- Bunun kat'i sebebini bllmlyı'rum. Ha.
U, bakışlan ... 

Cahid bey suallennde ısrar etmedl ve sa
hile kadar konuşmadan geldik Her zaman. 
gcıintilerlmlzden sonra vnsinı bizzat kotra • 
glle meşenl olduğu halde her nedense bugün 
MarUyt Muharrem ağeya bırakt.ı ve önde 
Ayda, arkada llr.!mıı;, ağır ağır, b.detn tı;I 

mızın düşüfü•elerl alt.uda yorulmuş ndım • 
larla eve kadar geldik. 

Nahide hanun bahçede güller arıısında o
turmuş iş işliyord:ı. Btzlm ayak FMlerlmW 
duyunca başını xnldırdı ve 1lk def olarak 
onun gözlerinde bir bulut, bir şeye sıkıldı -
ğını, yahud bir şeyc!en ınemnun olm:ı.d ~mı 
gösteren bir bakış görür gı'.)ı oldum. 

_ Postacı sann blrçot;: gazete ve mecmun, 
sana da bir mektu=> getirdi. 

Cnhld bey masa üzeı'ndekl gazetelerine 
doğru yurfirken ben d .. miidiremden gelen 
zartı açtım. Rana hacım, mektebe ve İs -
tanbula nid birçok hrvndlslerl verdikten 
sonra bugilnlerde Adamı.ya gidece~lnl, on 
t-"" f!°in o•adn kalnc:ı.~ım yazıy\'.lr. c vabımı 
oraya gönderme:p-ıl sôylflyordu (Arkıı.ı.ı var) 
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6 Sayı .. 

Son dakika: 
Ciano -Ribbentrob mülakatı 

bugnn de devam edecek 
Röyter 2 (Hususi) - Kont Ciano, bugün von Ribbentropla müzakerlerine de 

vam edecektir. Eonebi müşahidlerin kanaatine göre, Hitlerin Kont Cianoyu 
Berline vfild olan daveti, meşhur sulh taarruzu planının son bir manevrasıdır. 

Anlaşma hakkında Japonlarm mutaleasi 
Londra 2 (Röyter) - Japon salahiyettar makamları son Alman - Rus anlaş -

masmın ve temerküz kamplarından Rus :komünistlarinin serbest bırakılmasının 
antikomintern paktının dördünıü maddesine uygun olmadığını söylemişlerdir. 

Sovyetler Letonya- ile de bir anlaşma yapacak 
Londra 2 (Röyter) - Estonyadan bildirildiğine göre, Sovyet Rusya, Letonya

ya vaki olan teklifini, ~tonya hariciye nazırı doktor Selter vasıtasile yapmıştır. 
Buradaki wnumi !kanaat; sıranın timdi Letonyada olduğunu, Sovyet Rusyanın, 
Estonya ile akdettiği gibi, Letonya ile de bir muahede yapacağı, ve •bir ademi 
tecavüz .anlaşmuının vücude getirilmesini, Letonya limanlarında Rus zırhlıları
nın ve Sovyet ticaretinin inkişafı hususunda da Letonyanın müsaadatta bulun -

masını istiyeceği lllel'kezindedir. 

Bir lsveç vapuru musadere edildi 
Londra 2 (Röyter) - Belçikaya gitmekte olan ve içinde kağıd ve talaş hamu

Iesi bulunan İsveç Aspen gemisi, bir Alman denizaltı gemisi tarafından müsa 

dere edilmiş ve Kiele götürülmüştür. 

Amerika Ayan meclisi bitarafhk kanununu müzakereye başhyor 
Londra 2 (Röyter) - Amerika n ayan meclisi bugün bitaraflık !kanununun ta

dili müzakerelerine başlıyacaktır. Müzakerelere ayandan Pıttmanın nutku ile 

başlanacaktır. 
Associated Press muhabirine göre. Amerikan ayanından bir zat, Amerikanın 

sulh yolunda bir mütevassıt r-01ü oynamasını, ayni zamanda en kat' bitaraflığı 
muhafaza etmesini tebarüz ettiren bir nutuk söylemiştir. 

SON POSTA 

1 Amerikada Nazizm ve 
komünizm aleyhtarlığı 
Vaşington 1 (A.A.) - Cümhuriyetçi 

partıden Rcisicümhur namzedi ayan a -
zasından Bridges, radyoda bir nutuk 
söylemiştir. 

İnfiradçılığın an hararetli ıtara:fuııtla
rından biri olarak tanınan Brldges, bu 
nutkunda Reisicümhur Ruzvelt'in bita -
ı aflık hakkında.ki düşüncesine çok yak
laşmış bir vaziyette olduğunu göster -
miş ve ezcümle demiştir ki: 

Hitler hakkında, Stalin hakkında ve 

«Son Posta» run zabıta romam: 4 

Nakleden: Hatice Batilı 

Karanlıkta ayak sesleri 
bunların temsil ettikleri fikirler hakkın- Belgrad sok-ağından Boourdounaih'a ı amma siz beni aslan gibi müdafaa ett 
da nefret duyuyoruz. Biz, demokrat bir doğru giderken nazarlarile bir taksi a- Siz konuşurken gözlerime ya.J}lar geldi. 1 
rejimde yaşıyan hür bir milletiz. Biz, nyordu. Bu mah~lleden biran evvel uzak- sene ile de gene ucul'! kurtulduk ... şııd 
görmek istemeyiz. Bizler, bu sistemlerin la.şmak istiyordu. İsmi etrafında kapıcının böyle iki seneyi kode·;1e geçlrd.:.<1.en sod 
nazizmin ve komünizmin yayılmasını başını bu kadar karıştırdığından dolayı maziyi hatırladıkça içlme fenalıklar geıı1' 
memleketlerimizde yay.1ılmasına1 mani memnundu; - Ne 0 yoksa me...~eğ~ ml de~LŞtırdinll? 
olmağa azmetmiş bulunuyoruz. cfimld ederim ki yüzümü de lylce göre- - Meslek değiş~ırn.e1'. mi? Ehi. Bve~I 

Ambargo meselesi memiştlr diye düşünüyordu. Yakamı tyt kal- ~ağı yukarı böylt bir şey yaptım. neni 
Nevyork ı (A.A.) _ 

1936 
Amerika dırmıştım. Herhal1e farketmemiştlr.• yaşımda bir başka şey öğrer.menln gOçlll 

Reisicümhur intihabatında Ru2l'Veıt•e D~_ye kendi_ni tesk\ne çabalıyordu. ğünü slz de takdlr eclers•nız ... Buna ral 
karşı şiddetli mücadelede bulunmuş o - Boyle dUştinerek adımlarını atırlaştırma- m~ .. Gomar, siz kns" hırsıziılh-dan d,-
l Alf d S "th b··t·· A .k d ğa ba§ladı ve tam bu sırada bir insanın ar- ,. 6 

... , 
an re mı u un merı a ra - kasından koş k• ld ğ ö dll namwıkA.rane olan bir başka mealekde I 
yolarınca neşredilen bir nutkunda Ruz- .. ü ma ,a 

0 
u unu g r · Bunu kendinizi gösterebllırsinlz ... Bu mA•.-e t,f 

V lt
•· b"t fl k ·ı.:.ı.. b gor nce yeniden korktu. Yeniden taçmıtğa "'°"'& e ı ı ara ı ve sı d.lı am argosunun b 1 d BI d- ba•lra bir m • /e d int'-ft" __._ ...... , .. 

lkald ılınas h d h tl 
,...... aş a ı. r taraftan koşuyor, bir taraftan ""# "I es.e&e e ..,.,..., VU'<'IWP 

ır ı ususun a M"are e •wı. "" . .. siniz şt yenemediği bır tectıssusle başını arkaya çe- · 
muS ~h t al .

1
• d t virerek kendisini ktmln taklb ettıf1ni anla- - Hayır, bizim mesldin bütiln branşla 

mı , en ernasyon ~anuna av e - mata çabalıyordu rında buhranın .1e kadar şiddetli hls8edll 
t:n . ~ahsetmenin mfunkü~ oln\adığı~ı. Arkasından gel~n kapıcı idi. diğinl belki sız bilmezslniı:. Artık timdi 
ç1:1n.ku .. buna. Almanların rıayet etmedı - Terliklerle sokakt 1 koşuyordu. Nefes ne- vaylarda ve otobüslerde çalışmanın im 
~mı soylemış ve ambargonun kaldırıl - fese idi. kalmamıştır. Çünku bu yerlerde yolc 
ması aleyhinde vaziyet alan ve bu su - _ MÔsyö ... Mösyö parayı unuttunuz ... Pa- daha fazla sivil memurlar bulunuyorıat 
retle Amerikan vapurlarının batırılma· ranızı geri alınız ... işte para burada. Hususi evlere girmekie de hiçbir şey DO 
sına göz yuman infiradcıları tenkit et- Diye arkasından sMl.-?niyordu. Onun yanı- nılmıyor. Çünkü aılcleri::ı masrafı kazand 
miştir. na geUnce: nın üstündedir. Bankalarda da bir şey rJl' 

Hl"tler kumandanlara koşmaDkutarunn. uz blraı, terllklerimi kaybettim mamış. Direktörle; blze bir şey bıratmıyof' lar kendileri çalıyonar ... Bize kemeri sık' 
Diye bağırıyordu. maktan ba.J}ka çare kalmıyor. 1 

Afyonda bir yangın 
esnasında 1 kişi yandı 

n•ışanlar dag\J ıttı Marrnud gülmektP.n kt"ndlnl menedemedi: - Fakat Gomar siz beni yanlış anladıt1,.ba 
- Siz çok namuslu bir adaın.<ıınız dostum Mesleğinize kardeş mesleklerden baluıettıP'Je 

Bursada k:; çakçıl ı k dedi. Hnklknten slz!n evinizde geclrdlğim o zaman ben namuskô.r. burjuva bir mesW'r 
.,. Berlin 1 (A.A.) - B. Hitler, Başku - kötü dakikalar için bes bin frank pek çok- lntihab edeblleceğln\'<.l söylemek ıstemişti1"BU 

• mandan sıfatile ve Polonya seferinin ni- tur. Fakat paranın niçin hepsini Inde edl-

yap an Yahudi hayetlenmesi münasebetile, dün akşam yorsunuz. Size vermiş oldu~m şu bin frank - Ç:ılışabileceğlmı siz de tahmin etmel 'G 
harakaiı idare etmiş olan yüksek kuman- sizde kalsın ... All:ıh1 ısmarladık! siniz değil mi? HayH·! Hayır!. Bu şey müıır' Yii 

Bursa (Hususi) _ Hacı Salamon adın- dant~arı, Mareşal Göri?g'i,_ Amiral Rae - Bu umulmadık parayı vPrerek kapıcıyı se- kün değlldir. Faka!. ben bir başka iş yapttdt ta 
da bir yahudi, Tül1k parasını koruma ka- ?er,ı, Gen.eral Branchıtchı General Ke - vinçten çılgın bir halde bırakıp geniş adım- Biraz param vardı. Bir birahane satın al' 
nununa muhalif hareketinden dolayı ıtel i ve dığer ık.urup !kumandanlarını ka- larln yeniden koşma~a başladı. dım ... Eski mesleğ;m lcabı çok kişi tanıyor- be 

ı;, adında bir köylüye aid bir evle bir - mahkemeye verilmiştir. Yapılan iddiaya bul etmiştir. - Ne iyi bir aj.?mmışl. .. diye kapıcı içini dum. Onun içln müşt.erlm eksik olmuyor. ra 

Afvon 1 (Hususi) - Akçaşar köyünde 
evvelki gece bir yangın çıkmış, Hasan Şa 

ilkte ev dahilinde bulunan 7 kişi feci bir göre Hacı Salamon bundan iki sene ev - B. Hitler, General ve Amirallere te - çekti. Bu kadar comercl bir kiracının gltmi' Eski arkada.J}lar benl:n blrahancmde kendJ • hü 
veline kadar sarraflık etmekte iken hü- şekkür etmiş, General ve Amiralleri, or- olmasına samimt bl:- surette acıyordu. !erini emniyette hL;;.settiklert için hep ban' Ye 
kumete ve ticaret odasına müracaatle bu du ve Donanmaya minnettarlığını bildir- Geldiği yoll~rda terllklerini araya araya geliyorlar. t l 
işten vazgeçtiğini bildirmiştir. Böyle ol- me~e memur eylemiş ve nihayet, nişan- eve doğru yfirume~cı başladı. k " ü il' e t duğu halde iki senedenbcri dükkanını lar vermiştir. .. * Burby a.hkahalntJa gul yordu. &kl nı de 

şekilde yanmıştır. 

hergün açık bulundur.makta ve bircok Son senelerde mııdafaa ettiği birkaç heye- vekkili hakikaten <;ok eğlenceli bir Upt.i. S' 
denbire ateşin her tarafı sarması içeri - kövlüleıri dükkanına alarak ılronuşınak- e· r 1 k . d . ölü ·ı canlı dava ile bfıyük bir şöhret kazanm~ o- akşam bir dostuna akşam yemeğine ça~ ~ 
de1dler"in kurtulmalarına imkan bırak _ tadır. Ayni zamanda bundan bir müddet lr Q8 in 8 aymp8 erin mi 9 lan g~.nç avukat .J<>an Burly, katibine: mıştı. ka 

Yangının bütün ev halkının derin bir 

uykuda bulunduğu sırada çıkması ve bir 

eı.rvel hükfımet altın alışverişini menet- netİC818n8n Cinayet - Umid ederim ki bu sonuncudur! (Arkası var) dır 
mamıştır. tiği halde Salamonun, hü&Umetin yalnız Dedi. ......................................................... oy 

Feci şekilde yanan yedi !kişinin ce - bankalar için !koyduğu narlıdan !azla fi- Çankırı, (Hususi) - Bııbsa .köyünde Katib, şefine acıyan bir gülümseme ne gil- Alman • Sovyel re 
sedleri dün çınmnlmıştır. Yangının se _ atla altın aldığı komşuları tarafından gö- iki kişinin ölümü ve birinin yaralanma- lerek: 

rülmüştür. Bundan başka Salamon her sile neticeleneo bir cinayet işlenmiştir. - Havır, dlve cevnb verdi. Daha bir kişi 
1 bebi hakkında tahkikata eheıruniyetle hafta muntazaman tstanbula gidip geldi- Köyden Eyüb Çavuş gelini Zarifenin sizinle görlişmek için intizar salonunda bek- İŞbİr İQ~ inin praıı·k 

devam edilmektedir. ği de iddialar arasındadır. Kendisinin ölen eski kocasından kalan ve varisler Ilyor!. .. Mösyönün üç sene evvel mfidafan 

Lüleburgaz Ortaokul binasmın 
temeli atıld ı 

eski bir sarraf olması şüpheleri takviye tarafından taksi.m edilmiyen malları bir ettiği birisi. de \J ı • 
ederek keyfiyet polise ihbar edilmiştir. odaya Jdlidlenmiştir. - Kendisine bu akşam artık kimseyi ka- ger erı 
İstanbula gitmek üzere Bursadan ayrılan Fakat Zarife bu odadan eşyaların ça- bul etmlyece~iml söyleyiniz. Yann gelsin ... 
Salarnon Mudanyada polis tarafından lınmakta oldu~u iddiasile vereselerden Artık bu akşam çok yorgunum. 
üzeri arAnmış, 10 aded tek, bir aded be- olan Hasan Aldemirin evini aramak ü - - Evet bunu takdlr ediyorum. 

Lü bur.gaz, (Hususi) - Kazamız?a şibirlik ve üç tane de Mahmudiye altın- zıere emir almış ve ev aranırken saman- Kdtıble, avukat bu umulmadık sesin gel
~alkın ve res1!1i ma~~arın yardımlarıle lan bulunmuştur. Bankanın on liraya al- lıkta samanlar içinde kendine aid olan diğl tnrafa hayret~'? baktılar. 
ı~~sı takarrür ettı~inı evvelce blldlır - dığı. a!~ını Salamonun 13-14 liraya aldığı bir kilim çıkmış ve başka birşcy bulun- Odanın knpLsındnn içeriye mnsaade al_ -
dıgım orta okul bınasının temelatma da ıddıa edilmektedir. Evvelki gün du _ mamış. Evi arıyanlar gittikten sonra ge- m.~dan biri girmiş bulunuyordu. Kapının o
mer '>imi bugün Kırklareli Valisi İhsan r~ası yapılmış, bazı şahidler dinlen - ne Zarife ve yanında bulunan kayınpe· n.~nde ayakta duruyor ve teklifsiz bir tebes
Aks ·la kaymakam. Parti ve belediye rnış, muhakeme başka güne bırakılmış· deri Veysel öteyiberiyi aramaya devam sumle avukata gütnyordu. 
heyeti, kumandanlarımız, bütün hü'kCı - tır. etmiş, Hasan buna içerlemiş ve Veysele Gayet garib bir insandı amma kılık ve 
met memurları ve binlerce ha}kın işti - sert bakışlarla bakmağa başlamış, o va- ~yaf~tl ~:1~de 1 b~ insan h olmadığını göste-
rakile yapıldı. Maarif VekAleti teknik tedr"ısat kit Veysel de kızmış ve: yor u. e er emen, emen yerlere de-. . . . .. .. .. ğen uzun bir pardesu giyiyor. ayaklarında 

Şehrımızın şıddetle muhtaç bulundu- umum mUdU u B d -: Ne gozunu ağartarak bakıyorsun!. gri dertle süslü nıgan iskarpinleri vardı K -
ğu bı~. kültür kaynağı halkın içten gelen • r UrSa 8 Dı~.e .. küfürler savurmuş. Hasan da o- narlan gayet genı, siyah tötrden bir ş~pk:-
tezahuratına vesile oldu ve Lilleburgaz Bursa (Hususı) - Maarif VekAleti na küfur~ başlayınca Veysel tabanca - sı vurdı. Bu şapkayı odaya girerken başın _ 
bir b:ıyram gününü yaşadı. teknik tedrisat umum müdürü Mehmed sını çek.mış ve ateş etmiş. Fakat Hasan dan çıkarmamıştı. 
Kazamızda bu okulun yapılmasında Rüştü şehri~i~e gelmiş, üç gün lkalarak tetik davranarak Zarifenin arkasına Kırmızı burnu aüoltı karşı olan düşkün _ 

başlıca amil olan Umumi Müfıetf imiz a--:det .etmıştır. İlk geceyi vali _ saklanıver~esile,. tabancad8:11 çıkan kur- lüğünü gösteriyordu. ve bu burun çok rast
G 

1 
Kıl n· ik k b 

1 
ış mız Refık Kuraltanın misafiri olarak şunlar Zarifeye ısabet etmış, o esnada gelinen bir model üstüne yaratılmış blr bu

tee~e['ı . . zımkl ır d vu u u an dave - Ulud'.ağd.a. geçirmiştir. Mehmed Rüştü Hasan da cebinden tabancasını çıkarmış run değildi. Bu buımı kfiçficük iki mavi gö-
~· e~ının ;o .. ufn ~ gelememişler Necatibey kız enstitüsünü, erkek san'at Veysele ateş etmiş, bu suretle ortada ge- zün ortasında ve yamyassı bir çehrenin or

ve ır el.g~a gon erere halkımızın bu okulunu, erkek lisesini ziyaret etmiştir. lin ve kayınpeder vurularak ölü düşmüş- taqında nar çiçeği renginde acayip bir tüm-
coşkun sevınclne candan ortak olmuş - Maarif Vekaleti umumi müfettişlerin- !erdir. !ekti. 
tardır. de_n Cemil da~i bir müddet evvel şehri- İşte bu hadise köyü altüst etmiş, iki Zeki gözleri sır~ 11e katibe, avukata, yazı-

mıze gelmiş, Iıse ve orta okulda yeni ted- taraf arasındaki mübarezeyi doğurmuş- haneye, dosya doubına sabit bakı,larla da
risat şeıklinin tatbikini kontrol etmiştir. tur. Iıyordu. A~ı ince dııdaklı idi ve dişleri hem Bursada ış ık söndürme 

tecrübeleri Bursada ihtikArla mucadele 
H~.-;an Adliyeye verilmiş ve tevkif ~- seyrek hem de siyahtı. Dalma güldüğü için 

dilmiştir. blitün çirkinlikleri rr.evdanda idi. 
Yüzü. bilhassa burnunun üstü şakakları-

.Bursa (H~.sus~) - Dün .. akş~m şehri - . Bu_rsa (Hususi) _ Avrupanın son va- Sivasda tayin fer na doitru çiçekbozu~u lekelerile dolu idi. 
mızde ışık sondurme ıtecnıbesı yapılmış, zıyetıni menfaat teminine vesile ittihaz Avukat ons. bakıncrı ~aşındaki şapk:ıyı 
muvaf'akiyetle neticelenmiştir. Vilayetin e?nek istiyen bazı eşhasın şehrimizde Sıv.as p~~~~si)_ - Uzu~ yayla aygır çıkardı. Ve kel olr baş meydana cıktı: 
evlere dağıttığı beyannamelerle tecrü - bılhassa kalay üzerinde mahsus bır su- deposu muduru Gıray 60 hra maaşla Sul- - Şlmdl beni tı.ınıyorsunuz herhalde, dl
benin nasıl yapılacağı bildiırilmiş, halk rette ih tikar yaptıklarını n azan dikkate tansuyu harası müdürlüğüne Uzunyay- ye avukata h!tab erllyordu. Ben Fellx oo -
ooa göre hazırlanmıştır. Saat 22 de alan belediye derhal faaliyete ge mi la aygır deposu baytarı Faik Erzu _ mar'ım .. Bllivorsu.1uz değfl mi? Steln dava
Tophnnede bulunan düdük kesik, kesik şüphe ettiği yerleri basarak bir m\ı! r~m Ihça aygır deposu müdürlüğüne, sının Feltx Gomar'ı' 
çalmıya başlarken tekmil şehir karanlık-! kalay ele geçirmiştir. A . dı ._ Sıvas pos~a. telgraf ve telefon müdiirü Sesine biraz da sı::.~mıı bir lihenk kata -

ynı zamana vı A.c;af Aydn t .. d .. r·~.. rnk· 
lara bürünmüştür. Tecrübe 20 dakika 

1 

Iayetçe de ihtikarla mücadele için bir ko :1 t 1 ı fos ~ ~~. ur .ugune Kon · 1 ~ Ümid ederim k! bent unutmadınız. 
devam etmiş gene çalınan düdüklerle misyon teşekkül etmiş, belediye ile elbir- p~s ap e gra mudur~. ~Iıt~: .. Okan Si- Dedi. Avukat: 
lin~balar yanmıştır. liği ederek çahşmıya başlamıştır. ;;~mi~l~:di.telgra'.f mudurlugun~ tayin - Hayır .. hayı:-! Sizi unutmrtdım .. Sizi 

Pazar Ola Hasan B ey Diyor ki : 

- Hasan Bey harb devam 
ededursun . •• 

• . . Avuç dolusu para sar -
fedilerek .• 

Yeni yeni silahlar Y.a -
pılmakta.. Acaa.& harbi kim 
kazanacak. •• 

Hasan Bey - Bana kalır -
sa .silah fabrıkatorları azi -
zim! 

hatırlıyorum. Oomar. Hırsız Gomarl Zan -
nederim siz iki seneye mahkum olmu~tunuz. 

- Evet iki sen2 koclf'~de kaldık ... Fnkat 
siz de beni kurtarmak için az cll dokmedl -
niz. 

- Evet iki sene b0 nlm ber.erlkslzllğlm yü
ziinden yatmadınız! 

- Ben böyle oir şeyı ne düı;üncHim ne de 
söyledim. Fakat .>iz de ş•mu iyi biliniz ki 
kerdi y\izümden de bıı iki seneyi yatına -
dım. Ben kuvumcuc!.ııı bir şey arnklamııdım 
demiyorum Fakat b.m yakalanmazdım. Ap~ 
tnilık ettim. yanım~ b!r acemi aldım. Yeni 
hırsızlıGa başlamış ve o zamana kadar da 
bıslkletten başl-:a hlr şev ç~lınnmış olan bir 
budala! İşte yakal:m~amızn o sebeb oldu. 
Poll.sten ötiü kopuıurrl11 B!mmın ônilrıden 
bir otomobil geçti nu korkudan tir, tir titri
yordu. Y:ık:ı.yı onuıı yüzünden ele verdik 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 
bırakmaksızın Almanyanın iptidai maddele" 
re olan ihtiyacını tatmin etmesine inıkA' 
yoktur. Sovyet Rusyanın lstlhsalAtını arttır' 
mış olduğu muhakkaktır. Fakat istlhaalltı " 
nın fazlası BÜratle inkişaf etmekte olan sa " 
nayi tarafından bel'edllmektedir. Bu meyan" 
dır dern1r, bakır ve petrol lstlhsalAtı muıl 
fabrikalar tarafından kullanılmaktadır. 

Meselfı: 1922 senesinde 21,400,000 ton olatl 
petrol lstlhsalA.tı, 1938 senesinde 30,100,000 to 
na çıkml§tır. Fakat bu devre esnasında pev 
rol ihracatı 6,000,000 tondau 1 mllyon ton• 
düşmüştür. Çünkü umumiyetle ziraat "'e sof 
yetlerln kollektlf çltUlkleri maldneleştiril " 
miştlr. Ve bunların makineleri ve cihazlarl 
mühim mıktarda petrol lstlmallni lcab et " 
mektedlr. Nakliyat vasıtıılnrının ve ordunall 
ihtiyaçları bu meyana dahil değlldlr. 

Almanya, Sovyet Rwıyat:lım se:ıede ancaı 
5 milyon ton alablllr ki bu miktar Almanya" 
nın ithal etmekte ve "bugün İngiliz barb ge
mllerlnin mahrum bırakmakta oldutu mllt" 
tarı tel~fi edemez. 

Bu müşkülat diğer hususatta da zörill " 
mektedir. Me3ell: 

Demir, bakır vesaire gibi. Bizzat BovYe' 
Rusya bakır ithal mecburiyetindedir. 

Esas itibarile Sovyet Rusya, bir ihraca' 
memleketi değildir. İhracat ticaretine aid O" 

lan rakamları, Danlmarkanınklnden ııonr• 
gelmekte olduğu gibi İngmz dominyonlann• 
aid rakamın pek dunündedlr. Maamatlh Al• 
manyanın Rwıyada dilediği kadar odun bU" 
Iabileceğlni ltlraf etmek lcab eder. 
················································-··--·· .. · 

Nöhetçi eczaneler 
Bu gece nöbet~i o:an ~cısaneler f1lll -

tardır: 

İstanbul cibetinıll"kiler: 
Şehzadebaşında · <Üniversite>, Eıninö -

nünde: <Bensas')n) Al'.sarayda: ( Ziya 
Nuri), Alemdar in (1'.!sad) · Bayazıdda : 
<Asndorl, Fatlhde: <Hü.c;ameddlnl, Ba -
kırkoyünde: (Hllfıh Eyllbde: lEyübsul -
tan). 
Beyo~lu cilıetfot!ekiler: 

'l'ünelbaşında : lMutkovlç), Kalyoncu -
do.: (ZafiripuloJJ, Taksimde: c Kemal 
Re bun , Şişlide: tPertev), Beşik taşta : 
(Süleyınnn Receb>. 
Ho~nziçl, Kııdtkiir, 'e A<lal:ırd:ıkilu: 
Kadıköyünde: ın.1jsaü, Rı!:ıtl, Üstft -

darda: <ömcı· Kenanı, S:ırıycrde: co.
mau>, Adalarda.· tllalk>. 
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Son Posta SPO 
Fener Galatasarayı 

dün 1 - O yendi 
Beşiktaş T opkapıyı 12 - O, Vefa ·Be} kozu 3 • 2 

lstanbulspor Hi.ah 5 .. 1 mağlub etti 

SON POSTA 

(ÇOCUK) 
16 E ylOI tarihli 
bilmecemizde 
kazananlar 

16 Ey !fil tarihli bilmecem.izde kaza • 
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bın:Junan talihli okuyucularunızın Pa. 
zartesi, Perşembe günleri öğleden son
ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
alma !arı lazımdır. Taşra okuyucuları. 
mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Sayfa ı 

Mussol'ni Almanya namma sulh 
teklifinde bulunacak 

(Baftal'afı ı inci sayfada) hakkında yan resmi «ayn.aklardan bO 
Ve Rusyanın da. Baltlkdaltl lsteklel'lni mtı- diriliyor ki iki mihver devleti har:ciyt 

zakere etmek. nazırlarının enternasyonal vaziyet ye 
Kat'i neticeye doğru ni bir hareket münakaşasını lüzumlu bloı 

L dr t (AA ) _ Reuter tebliğ edi- dıkça buluşmaları bir ıteamüldür. 9tm 
.on( a · • haftalar içinde had.is olan ~ni ven,I 

Y<Jr · • • · l" d Büvük Britanyada umwnf intıba şu- ıse rna um ur. 
dur ki, bu hafta bir çok cihetlerden kat'i F ranuzlann mütalealan 
bir mahiyet a.rzedecektir. Londranın u- Parls 1 (A.A.)-Havas: Oeuvre gazetesı.nııı 
mumi kanaati, bugünkü vaziyetin esaslı manşetinde blldlrlldlğ1 gibi, bu ana kadar M 
iki amili tazammün eylediği yolunda - Londra ne de Parlse sulh taarruzu hakkında 

1 - A vırupa işlerinin gidişinde Hit - hiçbir resmi teştıbbüs yapılmamış olmıasm• 
ler yüksek mvek.iini kızybetmişHr. ra~en. Fransız matbuatı, Fransız efJı:lri 

İngiltere ve F ıansanın azmi umumiyesinin müttefik hlsslyatın:ı. sadık ~ 
2 _ Fransa ve İngilterenin Hitlerle surette tercüman olarak, inkişaf etmekte o

İ.<;tanbul Beş1kt~ 20 inci mekteb 15/C den sulh yapmamak hususundaki azimleri Al- lan bu manevraya, evvelden cevab vermek .. 
499 Tahsin. man - Rus pakti müteessir olmamış - tedir. 

Oç lira kıvmefirtd~ kitab kazan :rn 

ZARİF EL İŞİ MODELİ tır • Excelsior gazetesi. başmakalesinde diyor tit' 
(Peçetelik yapmak için) Büyük Britanyada Hitlere hesabların- Manşın her iki sahlllnde de, Fransız .,... 

lstanbul 44 tlncü u:ı: okul sınıf 4 de 43 nu- da aldanmış olan bir adam nazarile ba - İnglllz mllletlerinin düşüncesi sarih sure* 
maralı Yaşar, İstanbul kız lisesi talebe.'1.nden .kılmaktapıT. Müşavirlerinin ve bilhassa bildirilm~tlr. Her lkJ mllleUn de istedll1, BH 
1443 numaralı TürkAn. von Ribbentrop'un tecavüze karşı İngil- lerlzmin bütün dünya üzerine senelerdir ~-

1\IUHTIRA DEFTERİ terenin harekete geçmiyeceklerine dair müş olan tehdidini kökünden söküp atmak: 
(Son Posta hatıralı> söylediklerine kanmıştır. Hitler, şimdi ve buna bir nihayet vennektlr. FrnnsJZ ft 

Ankara Kavaklıd'!rt" Aşağıayrancı 23 nu - önlemeğe çalıştı~ı garb harbini çıkarmak İngiliz mllletlerinln isteği, 1stlkrnrlı ve em • 
marada Süheyl~. Diyarbakır Cihan eczanesi la aldanmıştır. İspanyanın, İtalyanın ve niyetli bir sulh vücude ~etirmektlr. Böyle bl:rl , 
sahibi Rngıb oğlu Fikret Günay, İstanbul kız Japonyanın sempatisini kaybetmekle ve sulh ki, herkes, tepesinde mtıer efend1n1ıı\ 
lisesi talebesinden 842 Aysel, İstanbul erkek bllha~a Almanyanın Türkiyeyi iğfal kılıcını hissetmeden, çalışabl.lsln ve yaşaya _ 
lisesi sınıf 5-B de 72ı:- Turhan. edeceğini ümid etmekle hataya düşmüş- bilsin. 

YUVARLAK DÜNYA KLEMTRAŞ tür. Keza cmein kampf. taraftarlarının 
(Son PO<Jta hatıralı> birçoğunun teveccühünü zayi etmekle ha 

İstanbtıl BeyaZtd Mithatpaşa caddesi 1'ı - ta ~tmiştir. Excelslor gazetesi, manşetlnde .:Sulh taar-. 
Cianonun seyahati 

maıı Etem apa.rtımanı birinci katta Orhan, Rayştağın toplantısı ruzu, Büyük Brltanyanın kat'i azmi k&r1ı • 
FenerbaJıre • İstanbul H üncü flk okul sınıf 4-A da Nan B"'Cn bu .sebebl d 1 .1 R sında erimiştir• diyor, Fa.kat buna mutabtl,. 

lstanb 1 :r Gal1atasaray maçından iloi güzel enstantane S~r. İstanbul ~ uncu ilk okul sınıf 2-A da t ,., u ~. .. ü d k" ter 1 otayısbı e d ayşb. - bazı diğer gazeteler ve bu meyanda Flgaro.-
nd- u li .. İs al'I ın onum z e ı op an ısı un an ır 
~başladı ve ll'l~l ~çlar~ dunden itibareni :nma Uygur, ta.nbul 44 üncü okul 478 Ner- kaç ay evvelki toplantılara nisbetle İn _ bllftkls, Almanyanın yeni bir diplomatik ta-
~eJTefat eden ını~~n onc~, geçe~. hafta, · Dİc:! MACUNU gilterede 0 kadaır aIAka uyandıramaz.. arruz hazırlamakta olduğunu bildiriyor. Btı 

rJJo .~hs n Başaranın ruha reı~ .ve!kili Fethi ~ Filhakika Hitlerin bütün patırtılan gü- gazeteler, Kont Clano'nun Berllne harek:etint 
J 8tik0t edild· u ıçın. 1 dakika Afyon emniyet kl)ml.serl P'ilı:ri Vardar oğlu rült··ı . dl . k d " . . k ..:ı:-· kaydetmekte dl~er taraftan Rayştah'ın önft; 
z , 1-tnftanın ı. - İrfan Vardar, Samsun Muradiye sokatı 21 . u,:n :e ~aa er~ en ısının re~ı müzdekl hafta bldayetlndeki toplantı.ın.,cı.; 
~· ~.a!atasa:ra en ınuhim nıaçı olan Fener- numarada Melllha.t, İstanbul erkek ll8e31 aı- d~şmuş bır sıyasetçı ve şarkta. ?talı hükumetin bir beyanatını ve belki de H"le--
..... Yük bir kayl ınaçı Kadıköy sbadına bü- nıf 4-C de S3 numaralı Orhan, İstanbul Ku- nın ve garb?~ de .Fransız ~ İngılız or 
~ ta Gala tas abalık toplamıştı. Geçen haf- leli a.sker! llsesi talebesinden 829 Orhan. dularının e~ın . ~lın~. g~lmış ve adam rln bir beyannn.mesini dinlemesi muhakkak 
.l r- bahçenin :;ıa 4.() mağlub olan Fener- ALOMİNYOM BARDAK oldu~u vazıyetını degıştıremez. olduğunu yazmaktadır. 
o bebıle sol ık afa?sının zayıf oluşu se <Son Posta hatıralı) Binoenal.eyh Hitlerin Rayştag'da İn - İtalyanın rolü 
r.•; r~~ ta:kım ~kv!ıkret müdafaaya alına- İstanbul erkek .a.e.n talebe_,lnden 208 nu _ ~~tere ve F.r~!1 .. st&e. ya~~tl'l"m~k Ordre gazetesinde, Pertlnax diyor ki: 
J hucunıdan zi a ıye edilmiş, bu suretle maralı Ata Uygur, !&tan.bul 44 unctı mı: okul ıçın yapacağı gurultiller şımdıden akım Sulh teklifinin azamı tesir icra etmesi, heı 
n' Yet verilıni J de mticlafaaya ehemmi talebesinden 425 thker, Istanbul Erentöy ın kalmağa mahkumdur. Keza, Londra ga- kesi §aşırtması ve muhasımlan düşfındftrme .. 

~ormal :ir' . ilsem .sınıf 7 de l'et'han Yenen. zeteleri diplomatik muhabiTlerinin zan- si için, mtıer bu sulh taarruzuna 28 Eylfil ... 
ıil' ettıginıiz ınaç 7ır takib edeceğini ürnid KOKULU SABUN netti~i gibi Hitler İtalya hariciye nan - denberi iştırnki malum olan Sovyetıer Btr-
pd de sert ve hı~ı a~.ar başlamaz, Fikret (Son Posta hatıralı) nnın Berlini ziyareti esnasında İtalya - llğlnden başka ayni zamanda İtalyayı d.: 
.,J• ~Ortada hiçblrn se~ oyun tutturdu. İstanbul ~ittaı 20 inci okul sınıf 3-'B de nın bu hususta tavassutta bulunmasına karıştırmak istemektedir. Bu sebebden Konu 

ka sertle~n oyunun eb Yokken birdenbi- 155 Fehmi Vural, f.stanb.uı 44 üncü nt okul ~?n.t Ciano'yu ikna etse ~ile. sulh teşeb- Cianoya Berllne gelmesini söylemiş ve İtalya: 
dı:1~.! F:ikretin bü .?~ halinde takım sınıf ~A da 104 Zfüd!, Istanbul AtıkB.llpa§a bustinde muvaffak olmak ihtımalleri yok hariciye nazın da buna derhal icabet eyle ... 

• uzeı bir oyu Yli .ınes'uliyeti var- Dünkü maçtan bir ba,ka görünüş Dersldm aokak 8 numarada Hasan. tur. mlştlr. 23 Eylülde Mussollni Faşist şenerin• 
oyuncuYU sakat ,,. n Ye:ıne ınutlaka bir -· ALBÜM Tarihi hafta h t i k h 
revı:ı~ eden ilk a"'bne sıstenıi içinde ce- daha atarak maçı 12~ ~zaıuDl§tır. Sagıç <Son Posta hatı-'ı> Polonya hakkında iza a ver r en. mu ase ... 

1kırı · evre sıf f e h Husnti tek başına 7 .-.... Roma ı CA.A.> - İtalya hariciye nazın matın nihayete ermesi lehinde söz soylemif .. 
d k k' cı devrenin alt ırsı ıra bitti. oyfıyan m ş ur , Ceyhan Z1raatba.rık muavini İzzet Gilç ot- Kont Clano'nun Berlln seyahati ve Rayş - tl. HeThalde Hltler, yalnız boş bir sözle 1k ... 
ııtasıİ' ~alatasaray so\n~ı l d~kikasında i- go yapmıştır. * ıu Ayhan, İstanbul Intınu lı:ız lisesi sınıf 4 de tag'ın ıçtimaa davet ecUlmiş olması İtalyan Ufa etmek ıstemiyecektlr. 28 Mayıs taribll'. 
1çind. eb lr gQ} YaPmış çb~~ı hBuduri va- T-1 ... ..:- stı d da ıl lig maçları Müyesser Oüroğlu, Galata.saray lisesi Orta - tb at b ü b l t kil fol>lik pakt mucibince. H!tıcr mütteflğinden 

N e u sayı ofsavd s'a ulınyuk itirazlar ~uul . a m ,_ıap an köy lJUbesi 5/B den 831 İlhan. ma u ının ug n aş ıca mevzuunu eş ... ~ 
ormaı bir < Yı ıştır şu netıce erı verm..., ... r: BOYA KALEMİ etmektedir. Gazeteler blltün Avrupa için daha fazla şeyler istemektedir. 

nıücadele i · doyun olnıaktan k Şişli - Taksim Yeniyıldız maçında her tarihi olabilecek bir haftaya girilmekte ol - Excelsior gazetesinde Marcel Pays de Kontı 
katlıırnış, ik~ı~ e .Salfilıattin, ~~an. bu iki takım 2-2 berabere 'kalmışlardır. Urfa. ~at datr~inde tekn'.syen Kadri ol- duğunu kaydediyorlar. Cianonun Berlin seyahatinden bahsetmekte 
F kret, ~n akika sonra ted ~etı sa- İkinci ikümeden terfi eden Kasırnpaşa, lu Nezih, lst~nbul 47 ini ilk okul sınıf 2 de oazetta del Popolo, Kont Ciano'nu Alman- ti kte-

t" Galata e takımdaki Yerı·nı· aavlı olan su··1eymanı'ye ile yaptığı dü-ı ... n maçın 55 Hweyln, lst.anbul LIUeli AzlmUr sokak ve bu münasebet.le şunu tebarüz et rme 
"' sa mıştı ıı:r..ıı N 26 L ... ka yaya yaptığı zl.yaretin büyük ehemmiyetini 1 f t 
.... $ısıııa... a .. aravı. nb. kuvv--'11· hu·· cumı ka. bı'n'ncı· devresini 1~ galib bitirmic:, Sü • 0 • eman Aa. n. dlr: Berlin dlplomas1slnin bar z vas mı ef-
r" ,, .. m ""~ ..., AYNA tebarüz ettiriliyor ve Avrupad:ı İtalyanın bu 

nerhah"e ı ır ll'lüdafaa arı r leymaniye ikincl devrede bir gol attı kil ed1m kabalıkla, üçüncü Rayş, Kont C'la """I 
kel', F~r' ll'let"kezden bir h yapan Fe - ğından müsabaka 1-1 beraberlikle neti . (Son Posta hatıralı) gün yapabll~ceği yüksek vazifeyi kaydedl - noyu derhal BerUne çağırmış, İtalyan harl-

18 v udk to_?u elile tuttu ücum yapar- celenmiştir. Istanbul Galata.saray lisesi sınıf 8 de '30 yor. clye nazırı da nezaketle bunn derhal ır.utı:ı. • 
I" ad, ~:. ka llZ<:>rinde ol • b . Vefa Beykoz 2 Resai Gün ur, İstanbul « ilnct\ ilk okuldan Me.<ıSagero diyor ki: Önümüzdeki hafta, vaat eylemiştir. • 
JI rnı:ıt1 u etl'rneı bir .. an ':1 hata •le 3 • . . 228 Şükran Çakmak:. Avrupa için kat1 mahiyette olacaktır.__ l l 

ÜN• bunu hem tutt şut ~e-kti 1se de Os- İki takım en Jruvvetlı kadrolarile çık- KİTAB İtalyan gazeteleri, bay Hltlerln sulh be - Rayhştağ ne zaman top anar~ c 
ıı <l'l'ı ıltbı~1 Jr Verdi. Bu~:rıe~ .dP kalmin ö- ~~lar v~ maç çok hararetli olmuştur. Zonguldak seyyar tahakkuk memuru m- yannamesinl Ra.yştag'da okuyacağını yaz - L ondra, 1 (Hususi) - Rayştaı;r· , ge-
" ne l!pl,ı n ~a'ata "rav ~ nde. karm_a - Mutev~zın geçen ilk .devreden Beykoz yaz! oğlu Oevdet, Nazilli, Aşağınazilll Çeş _ makta. ancak bunun muhakkak olduğunun 1ecek hafta içinde ne günü topl. ""a ... 
i" ken hakE> ır:v· uzakla tır kal; 1 b~ kor- 2-1 ga~ıb çıkmıştır. ~ci devrede Vefa mebaJJı 18 numarada İsmet Ökmen", Kütahya ~imdiden temini mttm'ktln bulunmndıjpnı 110. ğı bılinmemdkle beir<İbar, mü~" ""Il'in. 
• si t"nı' 111 ar f1na nı~a ça ıc;ır - sert hır oyunla rakıbinın akınlarını kes- Cümhurlyet cadde.si Damardı sokağın<la 6 ve etmektedirler. kanaatine göre içtima gününün r bel'" 
,f Gaınt ı t, k b eden ,;nb~.al~nıın b',. düdük miş ve biri penaltıdan, diğeri solaçık - numarada Münener Buran ziraat me .... ebi B d ? ı. 

· :ısarn .ne ını 11 ··tü· 11 1 "t·ı iki' 1 t _,_ B .,_ 3 2 · .... erlin ne iyor lavn ile Daladyenin irad edece!" nuw bac;ındn ~ kalesı·n,, ı'r . su e ton, an!lı_n şu 1 e. • go a aru.A. ey~ozu - rnüdfırü Fazıl kızı Reyznn. İstanbul Sfiley - dil · 
1 "' mut "' " dı R d k -ı-b tmi t B ı· 1 (A.A) 1tal ha ·cı'ye tuklardan sonra tesbit e · mesı ma• düc:lük V(l etnaa·ven l">d • er a ika mag u e ş ıt. maniy~ kız orta okulu 2-C de 128 Jale, is - er ın, · - ya rı 

tf''krı:ır <l onu b'k·b uran oyun, bu * tanbul kız l1ses! .sını! 2 de 904 Diirrünntsa, nazırı Kont Ciano'nun Berlini ziyareti 1i vardır. 
ıı hah . 

1
:rau. G 1 ta eden gol üzerine Dün Sü.1.eym:tni~ stadında ya1ıılan İstanbul Galatasaray lisesi idare il.miri Nuri 

<'alın~ bı.'. <'ernhf,;
1 

j si:ıra.ylı ovuncular maçlar da şöyle neticelenmiştir: oğlu İhsan, İstanbul Yenlkııpı orta okulu .ııı-
~ ba!;ı d 1 dudüğe v c n.e goldPn evvel Anadoluhisan Galatasporu 4-3, Fener- nıf 3-B de 128 Sabahaddin Günsel, Kırklar- 1 lstanbul Belediyesi il anlan ' F~+b ar. e Verılen gole itiraza yılmaz A~tın orduyu 4-0 yenmiş. Ana - eli devlet demlry!>!ları kısım şen oğlu Er 

Jec:·ne ~~ aianı Kemal . dolu ile Davudpaşa 1-1 berabere kalmış cümend, Dursunbey!! ilk okul sınıf 4 de Nur- İlk Keşli 
nakaıı lüzum RÖste Ra~ımin müdaha- !ardır. ten Bayrakçı, İzmit a.,qkerl!k .şubesi ret.si Ni- teminat bedel 

nlardan so rC'n. vazıvet UZU'I'\ mü- zameddin kızı Meliha 

~~?P da 29 un~~a<l~~ SC'k1e b:ığlanmış Atinadaki Balkan RESblLİ EL İŞİ MODELİ 
daha. ?erf kalan 15 d!~da ?rtaya gel - Trabzon Ortahl.sar Köprü ~addesi IS nu-

laşrnıs zıyade OYUn sahasıık~ ı~i!ldc top: oyunlarında atı~tıerı·mı·z marada MuallA, Ar.kara Cebeci Eriç sokak 
hltın· t Ve maç ı-o F . ar cınde do ı 'U 26 numarada Rı<h.an, Konya avukat Mustafa 

ış ır. enenn galibiyetile oğlu Adil Karaağaç, Düzce manifaturacı Tn-
E Galatasaray o ı·yı· "erec e ..... , ı 'ar flk oğlu ee1ru, Adana Gazip~a okulu clva-
Şfak, Env : sınan - Faruk, Salim • l:. • rındn 82 numarada Talat Öğütçü, Edrem!d 

t in, Cemu e~, dCelfü - Süleyman, Salfıhat- Atına l CHususl) _ Onuncu Balkan oyun- Yıldırım caddem 22 numarada berber Osman 
F • u urı, Sarafi ~-

y enerhah~: c·h m. . lan bugün Atlnada büyük merasimle açıl - kızı Hamdiye, Tarsııcı terzi .ısmaıı Okyay ya-
.ıa!Jar, Ali Rıza 1 

ad - Lebıb, Orhan _ mıştır. Müsabaka netloelerl: . nında İlyas, i'.,tanbul Beyo~lu 29 uncu llk 
rı, ~Yaşar, Esad·: t~t - K. Fikret, Bas- 100 metre: Muzaffer (11.li) birinci. Mel1h okul sınıf 5-B de Me!&k Dizdar, i'.,tanbul İs-

n.akenı: Şazi' T e 11
• dördüncü. tiklfıl 11.sesi suııf 2 de Sözer, Birecik posta 

ezcan (Gôüneş). 800 metre: Yunan 2 da.klltada birincl, Rıza telgraf merkez tefl Lıltfl otlu !'evzi Yitıt. 
mer Besim Mnksud 4 üncü. . KART 

Lio ...... 11,.1 * Yüksek atlama: Yuna.n 1.80 (blrlncl), Pu- Sivas askerllk dairesi baokanı ojllu Bald 
ıı... !"> ... " arına d .. 
ıuaşlanınıştır un Şe~f stadında d lad l.ao (ikinci). . Seyhun, DUzce orta okulu sınıf :ı-A da ~ 
dır: • A1ınan neticel"'r şun'l a Gfille atma: Yunan birinci, Ateı Ibrahlm Sabri Ülker, Kart&! Maltepa camı aolı:ak 15 

Deınirspor _ E .. ar - 4 Uncü. numarada Hasan Tetik, İstanbul Tophane 
kiın. oynıyan E .rub maçında daha ha _ 10.000 metro: Yunan birinci, Mwıtafa ikin- örtmealtı sokntı ı numarada M. TemlY.soy, 
etnııştir, Yllb, rakibini 4-0 ına ~1 el. • İstnnbul Fatih 18 inci okul sınır 5-B de 20 

liıH'tl - İ.:I b• g ub 4X400 bayrak - Yunan blrinc1, Türkiye numaralı Ali, Mu~la yüzbaşı Hllmi kızı bz -
devresi ı-o İ.S n ul~r maçıntn birin . iklncl. den Elçi, Ankara İUekln ilk okulu sınıf f-A 

İkincı devrC'~or lehıne bitınistir. cı Puvan neticesi fU{1ur: Yunanistan 25. Tür- da Fahlman Tilrkıtr, Urfa vllAyet Jandarma 
Y~n İ.Sporlula. e t.ır:;ı~rnı:ın hak'rn 0 rnı _ kiye 14, Yuıwslavyn 13 puvan. .. alay millhnltı oğlu Oevad İstanbul İhsaniye 
nı.ı le>rdir. Hılalı 5-1 ınağICıb) et _ Musnbakalarn Cumar~i ve Pazar gunleri Hare miskele cadJesl 42 numarada Ayten, 

Beşi} t devanı edilecektir. Kayseri Cümhurtyet mahalle..'11 Halkevl civan 
To ... ı- { aş 12 - T opkakı O Ülkü sokak l numarada Nejad. 
. t:""aPı takımı Polon anı Moskova elçisi ............................................................. . 

~~ıbıne dayanmıştır 2~ dak ka kuvvetli I V n : • • . • Beyni üzerine düşen çacuk 
:

1 Y~ralandığınd~n ~ ehada santr- talyan elçisının mısafırı Halıcıo~lunda Turft!CU mahalleslnde ottı -
tbnişt~~ B~~ ~eşiktaş.ın idıı Pı. lO kişi Moskova ı (A.A.) _ Polonyanın Mos ran 14 yaşında Necib oğlu Şerif dUn bUU:Jet 

bttn{ı t' 1~~ devre 5-0 B ~ t<dUb kova büyük elçisi Grzybowski ve refi - ile gezerken beyni üzerine yere d~erek alır 
inde 0~~r. uunci devre te~şik~ lehi- kası, dün akşam İtalya büyOık elçisi Ro- surette yaralanm~. baygın bir halde tında -

nan OYllnda Beşikt ikale ha - no'nun davetlisi olarak aıkşam yemeğini dı sıhhi otomoblllle Şifll çocuk hastanesi.ne 
O.§ 7 gol halyan büyük e19illğ'llıde yemişlerclir. kaldırılmıştır. 

----
593,97 7919,39 K:ıdıköy İbrahlmaita Pllvantöryum yolunun tTsıı::üdar - Kısıklı J !sak 

kısmının esa!llı tamiratı. . 
113,31 1510.80 Bostancı Maltepe yolu asfalt tamiratı. 
Keşif bedelleri lle Ut teminat miktarları yukanda ynztlı işler ayn ayn açık ek llt • 

meye konulmuştur. İhale 12/10. 939 Perşembe günü saat 14 de da\mi encümende y pı -
lacaktır. şartnameler mbıt ve muamelAt müdürlüğü kaleminde görülebilir. Tallble.rin 
Bostancı _ Maltepe yolu tamiratı için buna ben?ıer en az 1000 ve İbrahJmağa - KıSJlı:lı 
yolu tamiratı içln en az 5000 liralık 1.§ yaptıklarına dair ihaleden 8 gfuı evvel Nafia mil 
dürlüğünden alacakları fenol ehltyet vesikaları ve ilk teminat m:ıkbuz veya mektublan 
ne lhale güntt muayyen saatte daim1 encttmende bulunmaları. (7754) 

İstanbul Ontversltesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

cerrahpaşa ha.stıı.hanesi Göz Klini~inde 3290.84 lira keşifll tesisat bağlama i§lerl 
6/10/939 Perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin M7 Jirıılı:t muvakkat teminat makbuzlarlle 3000 llralık bu gibi işler ~-
tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vllllyetinden alınmış vesikalarl1ie 

gelmeleri. • ·k. i h ·· R ktö l~kt ·· nı· ·· a7473• Şartname ve lll.şı er ergun e r u e gor ur. 

Nafıa Vekaletinden: 
17/10/ 039 Balı glinü saat 11 de Ankarada Nafia Vekalet! binası içinde malzeme mü • 

dtlrlüğıi oda.sında toplanan mnlzeme eksiltme komisyonunda cem'an ı5950ıı lira mtı:ıınm. 
men bedelli Haydarp:ı.şoda teslim şartlle 70 adcd güneşllkll mahru:.i yerll çadırın knpall 
zarf usulll~ eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek.slltmo flrlname.:d ve teferrUatı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden ahnabııır. 
Muvaltknt teminat c446.25• liradır. 
isteklilerin teklif mektublannı muvakkat temlnat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla. 

birlikte ayni iÜll saat 10 a kadar makbuz mukabillnde komisyona vermeleri llzımdır. 
17867• 14951. 



Büy 
nlan 

f ürk fındığı en besleyici meddeleri küçük bünyesine sığıştırmış 
mükemmel bir itdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştıkları kalori 

ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

Fi 1 ARI T 
r lifleri 

Yurdun her ta.rahnda, her zaman herkesin 
emrine hazır bulunduracaktır. 

Devlet Danizyolları 

Mi.idürlUGU 
işletme Umum 
lllnları 

2 Birinciteşrin .. ~n 9 Birinciteırine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkıı ııün 

ve saatleri ve kalkacakları nhhmlar. 

Kan.ima haUın.& - Salı 12 de <:Bire>, Pwf!Dbe 12 de CCümbıui1et> ft PalU' 11 
da (Taru . Galata nbtımmda.n. 
Not: 6 Btrtnoiteırtnden itibaren Cuma ıünleri ıaat 10 da 
dotru Trab90na d&'dCbıcti blııl.' posta taıdınlacaltar. 

Bartın hatıms - Salt 18 de (Çanakkale>, Oumarte3i 18 de (Anafarta). Slr· 
kecl rıhtmıından. 

İzmlt hattına - Salı, Pertembe n Puar 9.30 da (Uğur). Tophane rıhtı
mından. 

- Pazartesi 13 de ve bt ta.riteıll. mucibince Balı 9,150 de, Qar -
faınba, Ptrttmbe n Ouma aa&t 111 de T• Pazar e,ao de CMa -
rakaz> . OUmarteai 11,30 da (Sua) . Galata nhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çareamba '" oam.a 8.111 de Cl!lua). Oal&ta nhtı -
mmda.n. Aynca Qaroamba 20 cı. CAnafarta> n CUmarteıl 
20 de (Qanakkale). Topha.M nhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da CMeralıı). Tophane rıhtmımdan. 
- Pazar 9 da <Bartın> . Tophane nhtınundt.n. 

K.arabica hattına 
~ren h&Uma 
Ayvalık JıaUın a - Çarşamba 16 de (Kemal}, 0Umarte41 16 dı <Saadet>. Slrbcl 

rıhtımından. 

Not: Cumartesi poıt.uı kl§ ta.rifeslne gört fmıırt tadar C1 -
decektir. 

İzmir sür'&& hattına - Pazar 11 de (Tırhan>. Galata nht.ımından. 
Not: Vapur seferleri hakkında her tilrlt\ ınaMmıat a§a~da telefon numaralan JaZJlı 

Acentalardan ötrenlUr: 
Galata bq acentellfl 

Galata Şube acentllll 

Sirkeci Şube acentellli 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MMtlrlUlti binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntab. Llman 
ıtei.81111 binuı altında. 
81rkec1, Yolcu salonu. 

"2362 

40183 
22740 

.(7923) 

MUDANYA HATTI KIŞ T ARiFESi 
1stanbuldan 3 Blrıncltefl'fn 939 Balı aabahı ta.ıka.calt postadan tU.baı'Q Mudanya 

ha.ttında lcı.f tarife.el tatbikine batlanwlı:tır. Kıt tarUellııe nasaran poataıar İıırtaı:ıbul -
dan Pazar, Pazartecı n Balı rtın1eri 1Mt 9.60 de Qartamba, Perıtmbe ,.. CUma ıt1n -
leri saat 16.00 de ie Cum&rtesl ıriinı.at ,.., 11.JO da taltacaklardır. Bu .suretle Car -
famba, Perşembe ve Clmıa ıünleri • 1bılr1 lhdah1'd&n ıeıecekleırln ayni silıı saat 
15.00 da Mudanyaya dönmeleri temb:ı edllmiftlr. ('19M) 

Devlet Hava yolları Umum Mtl
dllrlflğünden : 

2 Teırinlenel 19.iıl tarihinden ltlbareR 1f'an ahire tadar tayyarelırtmls ap.lıda 7a
zılı aaaUerde hareket edeoelttlt. 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 
1' 00 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Antaradan hareket 
Saat DakıJca 

14 10 , 

Adanadan hareket 
Saat Dakfka 

9 00 

İatanbuldan hareket 
Saat Daklt.a. 

9 20 
İznılrden hareket 

Saat Dakika 
14 05 

(PuadaD ....._ heqüıı) 
1stanbula munsala• 

&at Dakika 
16 00 

Ankaraya ınuTasala' 
Saat Dakllc& 

11 30 

Adanaya muvaula' 
Saat Dakika 

16 20 

.Ankaraya muvasalat 
Saat Daklkıı 

11 10 

İzmire muvualclt 
Saat DakJka 

11 10 

1stanbula muvasalat 
Saat Dakik& 

16 55 

İzahat almak tçln aoentalara ve Meydan :Uildtırlilklerlne müracaat edllmeat. 
('900) (7827) 

Galatasaray Lisesi Alım satım Komisyonu Baş
kanlığından : 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen tlatı 
Kuruı 

bk teminatı 
lira K . 

Nev'i 

7000 65 Tavuk eti 
5000 50 529 00 Hlndl eti 

Galatasaray llsestnhı 1939 malt yılında ihtiyacı olan miktar ve muhammen ftyaWe 
Uk teminatı yukarıda yazılı tavuk ve hindi etinin 9 Blrlnclte,Jr-.1 1939 Pazarteaı ıilnü 
saat 15 te Beyotıu İstlkldl cadde& Ko. 349 llaelw muhuebecllilinde toplanacak okul 
tomısyonunda tap.ı.lı zarf ekslltmeai Japılacattır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat malcburu Te ticarethane nam 
'Tt heaabma hareket edenlerin noterlikten taadltl1 "Nklletnamelerl\e blrllkte 2490 aayılı 
arttırma ve eulltme kanunun tarltatı dalrMlnde hamlıyacatlan tekllf mektuplarını 

belli gün ve aaatten bir aaat evveline kadar söaü ıeçen komisyon batkanlıtına matbuı 
mukablllnde vermeıerı. 
Şartnameyi 16rmek ve llaeler muhaaebecll.111 Yeımıulne yatlruacat temlDat mi19ette

nat.ıı1 almak iç1n OılıtuarQ llllliDe mtü:&cu.Uaa. c'IGaa 

Saç boyalım sttçlann tabii renk· 
lerinl iade eder. Ter ve yıkan· 

makla çıkmaz. dalma sabit ka· 
lır. Kumral ve ılyab renkli sıhht 

saç boyalandır . 
lNOlLlz KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - lsT ANBUL 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlıiyedelıi Şubeleri : 

İSTAN.BUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandalri Şubeleri: 

SELAN1K • A'l'İNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık k asalar servi.ti 

.... _.·---..... ·····-··--· ........ _ ........... _ 
İlan Tarifemiz 

Tek sütun santimi ·························· 
Birinci •ah ile 400 kurut 
/irinci •ahile 250 )) 

Oçüncü aahil• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahi/elet 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faa
laca mikt~rda 11An yaptıracaklar 
ayrıca. tenz:lıl.tlı tarifemizden 11Ufade 
edeceltlerdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa. llfi.nla~ için ayrı bir tarife derplı 
edllmlftir. 

Son Posta'nın tloart Ulnlarına aid 
ifler için §U adrese müracaat edil
melidir. 

İliucıl.l KollektU •trked 
Kabranıanude Ban 

Ankara caddflıl) 

Son P<>&ta Matbaası 

, Neşriyat Müdürü: Selim Rag.p Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: L .Ebea UŞAJCUGIL 

SABAH, 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçala 

aş, ış, eze, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke9İ 

icabında ~de !t kqe almabilir. 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -------

T. C. ZiRAAT BANKA 
Kurulllf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube w ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

4 Aced 1,000 Liralık 4,00J Lira 
4 " 500 " 2,000 .. 
4 " 250 n 1,00() 0 

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

DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan """' 
dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylftL 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 ~ 
tarihlerinde çekilecektir. 

~~~~~~~----~~~----~~--------------~~--::../ 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitttstl 
Rektörlttğünden 

Asistan alınacak 
Veteriner Fakültesi cerrah! Pat-&lojl ve Farmakoloji Enstitülerine 35 ıer llra uJl ~ 

qla ikinci sınıf birer asistan allnacaktır. Bu mevkiler için l.Jteklllerln &§aiıdaki ,ar"'" 
haiz olmaları 10.Zııhdır. 

ı - Enstitüden iyi derece ile diploma almış buluwnak. 
2 - Bir ecnebi dile vO.kıt bulunmak. 
3 - Mecburi a.skerl hizmetini ita etmiş olmak. 
4ı - Sivtl veterioer hizmetlerinde en aıatı bir sene çalışnıış olaıat. 
5 - Bu şerai•i haiz olan ilteklDer taitb oldukları ilmi •ubelere bit ecnebi 

imtihana tlbl tut .ılurlar. 
İmtihan günle1·1 aşağıdaki Teçhlledir. 
cerrahi 16 ve 17/ 1011939 Pazarte&I n Sah 
Patalojl 18 ve lfJ/101939 Çarşamba n Per.,emb\ 
Farmakoloji: 20-21,'lC/ll39 Cuma Ye Cumartesi. 
Tallbler bir dllettç~ Ue Yütset Ziraat EMtltüaü Rettörlutilne müracaat ede~ 

('854) (~ 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - Kız ve erkek meslek otullanndaki parasız yatılı talebeden 9 Teırlnlenel ıİ. 

Pazartesi sabahına kadar bulundultlan okullara devama batlamıyanlarm tayıdlrl ' 
llnecektlr. -"' 

2 - Bu okullardaki paralı yatılı talebeden gene ayni tarih! kadar otunara d-"' 
bQ.f].amıyanların yerlerine dJter lsteklller alınacaktır. ..J 

3 - Birinci ve ikinci madcMdeti yuılı talebeden hastalı~a müstenld mazereti olJI". 
varsa bunların da ayni tarlbe tadar butalıtıarını dottor rapi)rile teVllt etmeıed -
UliMl&r. ( 'llll) 


