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''E mden,, 
hortladı 

Atlas denizinde. 
Alman korsan 

kruvazörü 
Kruvazörün görüldüğa 
sahada dün bir lngiliz 

gemisi batırıldı 
Londra 2 Ui -

cenub suİa ususl) - Atlas Okyanusunun 
tül'emtş oı~~da 'lir Alman korsan gemisinin 

İlk h -u bildlrılmektedlr. 
aberıere gô , b 

bazı esası r\; u korsan gemlsinln 
edllıntş bl~ ı:ıdllftt•a harb gemisi haline ifraR 
ıntşur. man IJilPbl olduğu tahmin edU-

Fakat İsve b 
Ceınısınin -ç .lyrnlhnı taşıyan cArjantinaıt 
kruvazor{i sıı;arlıu, b:.ı havallde bir Alman 
doğru gltm gkterdfiğünü ve bunun Afrfkaya 

Gene e ol1ugunu aöylemlştlr 
dcnizaıtı aynı gemın!n süvari.sine gö~e bir 
llerıernekted~uvau>rün gittiği istikamette 
Diğer t.ar ~· 

tonluk İngU~ tan ayni ha valide bugün 5000 

SALI 3 BİRİNCİTF.ŞRİN 1939 

Kont Olan.o Boma.ya döndil 
• 

ltalga, Almanganın 
sallı teklifi için tavassut 
etmek istemiyor ma? 
İngiliz, Fransız, Amerikan gazetelerinin 

görüşmeler etrafındaki tahminleri 
Geıntde 49 ~Kliment. gemtai bııtırılml§Ur. 
Yo!cu Y~ktur. illk mürettebatından başka 
ıngnız bahrı Hitlerin mevkiini terkedeceği şayiaları 

huvıyeunı t Y1 ye nezareti, korsan gemisinin Roma, 2 (Husus1) - Dün Berllnde, Hltler 
ıtlak üzere ~ n etme:c ve kendlslnl ynkaJat- ve Alman haricıyl• nazırı Von Ribentropla 

Bir İnguız ~:;n. gelen t.edb~r~rl almıştır. göruşmelerde bulunmuş olan Kont Ciano, 

Al 
<>.s;ı kruvazorun pe~indedlr. bugün saat 12 de Berllnden Romaya mut.e-

nıan donanmaaı ve bitaraf vecclhen hareket etmJ.:Ur. 
Stokh devlet gemileri Kont Ciano, bu sabah hareketinden evvel 

te oı~. 2 (A A ı 
8 

. Von Ribentropla lwa blr muddet daha gb-
h olan J\st~n lsrnind - . ellfiloz nakletmek- rüşmüştür. 
K~rb cemuerı tar f eki Isvec; vapuru Alman Kont Ciano Berllnde yalnız on sekiz saat 

ele goturü1rn~t a tndan tevkif edılerek kalmıştır. 
Diğer bir . ur. 

nubunda İs Isveç v~purunda Bhuvnd'un ce- Berlinde neşredilen tebliğ 
tnyY veç kara 8 1 
tır o.r l tarafından a u arında bir Alman Berlin, 2 (A.A.) -- Kont Clanonun hareke-

. Tayyare genuy raştırmalar yapılmış- tinden sonra neşredilen resmi bir tebliğde 
:~ubu Şarki isttka~e~~veıa ş.:ırk onra da nazırın 11Alman hilkümcti tarafından vuku

IJ ise de bir İsvec t nde gl mcsinl eın.:-et- bulan davet üzerine yaptığı ziyareti tamam
Corünce Uzakl~rnıştı:yYare.sının ~ Rklaştığını ladığı. kaydedilmekle iktifa olunmakta ve 

(Devamı 3 " .. mumııileyhl istasyonda uğıırlııyan zevatın 
- uncu Bayfada) isimleri zlkredUm.ektedir. 

İdare işleri telefonu: 20203 Fi.atı S K U1"\LI 

• 1 
Almanyada yüksek 
rütbeli 200 zabit 

tevkif edilmiş! ... 
Fransız istihbarat dairesi, Nazi rejimine karıı 
hazırlanan bir darbeden ve Fon Friç'in ölümünün 

de bununla alakadar olduğundan bahıediyor 
Nevyork 2 (Sabaha karşı 3 :te radyo ile) - cÜnited P.ress• bildiriyor: 

Fransız istihbarat dairesinin elde etltiği malU:mata ~re, Almanya.da 
Nazi şeflerile ordu mensubini arasında şiddetli lbir rnünaferet bagöster -
miştir. 

Nazi rejimine karşı bir da.r'be hazırladıkları meydana çıkarılan yük -
sek rütbeli iki yüz zabit tevkif edilmişlerdir. 

Geçenlerde Lehistan harbinde öldüğü ibildirilen General Fon Friç de 
darbeyi hazırlıyanlar arasında bulunuyordu. İddialara göre Fon Friç'in 
Leh kurşunile değil, arkasından atılan bir Nazi kurşunu ile öldüğü zan
nedilmektedir. 

Son Posta - Başka membalardan teyid edilmiyen bu ha beri kaydi 
ihtiyatla karşılamak lazımdır. 

.............................................................................................................................. 

Türk· Sovyet 
_görüşmeleri 

Roma H 
• - Tebliğde Kont Cınn~ ile Von Ribbentropun nya arıcı"ye birbirlerine charnretıe veda ettıklerb ilfiv.ı Moskova 2 (A.A.) - Tass'ın tebliği: Moskova 2 (A.A.) - (Havas) Sarac 

N edilmektedlr. 1 Teşrinievvelde, Molotof ile Türkiye oğlu bugün Molotofla görüşmemiş, bum 
azırının M k Bununla beraber Alman radyoları, bu teb- Hitler, Danzig'de :nu.tuk söylerken Hariciye Vekili Saracoğlu arasında Türk- mukabil İngilız büyük elçisi Seddi, Fran· QS ova llğden fazla olarait iki nazımı öğleden evvel İki nıızır bilahare beynelmılel vaziyeti Sovyet münasebetlerinin bugünkü me - sız maslahatgüzarı Payart'a mülaki ol • 

h 
de görüştüklerini blldirmektedlrler. gözden geçlrm.lşle•dlr. selelerine tahsis edilen bir görüşme vu- muşt seya atı• Müzakerelerin mevzuu hakkında resml be· Roma ne diyor? 'kua gelmiştir. ur. 

Londra 
2 

yanattn bulunulmamıştır. Ro Bu görüşmeye, Sovyetlcr tarafından, Fransız gazetelerinin mütalealan 
. (Royt ) ma, 2 <A.A.) - cıHavas.: Hal'.lclye na- St r p t ki D k s t 

hıy~ nazırı Gafenke~ - Romanya hari- Romada neşredilen tebliğ zırı Kont cıanonun Berlini zlyııretl bittabi 
1 

8 ~! r;· e?1 ~ ki e a~~.zo.\ ve
1 

.0:'Y; - Par!s, 2 - Jurnalde Saint Brice diyor ki: 
atGı tt>hir edilnıı"ştı.0r.nun Moskova seya _ Roma, 2 <Hususi> _ cıano • _ Rlbentroj) Roma mehaflllnl me.şguı etmektedir er ı· 1J 1Tü1.?~~- ~ yfc duyud eTüç"~k. e- cııBcrllndc Kont Clan.> göruşmcıerl sahnesi 

af k · ren ıe~ ı~ıye ıara ın an a r: ıye-
re en o, MOSkovad .. .. mülô.katı hakkınd-.ı bu akşam burada neşre- Hô.klm lntıba şudur ki Hltler Alman ordu- nin Sovyetler Birliği büyük elçisi Ak _ için perde ııçılırken, Moskovatın Sarac.:ığlıı 
kif~ Ş~~rı.r.acak olan Tu~ki donuşü?~e Bük dilen yan resmi blr tebllğdc, ezcümle deni- sunun işgali. aıt.ındıı bulunan Polonya top- tay iştirak etmişlerdir. Görüşme, dört görüşmeleri sahnesi knpa•1mak ~zere buıu-
ı-a ukru Saraçoğlu . .r.e .. harıcıye ve- yor ki: raklarının reılrnınl tayin ve garbda sulh ta- tt f 1 .. .. f' (Devamı 3 üne a f d ) 
~a~~~~ l~~ro~~~~, ruben~,Al~n-~~~~~b~~~M~~et~~ft~~~pn~~~=P=n=a=z=a=~==m=U=Ş=U=r=·~~=-~~==========U=h=y=a=a== 

•s;=:o~n~·~da=k=ik=a2:~kındcı~Kon~t Ola=noya:..:mal=llma!::t verm~~tlr~. ~L===et=on==y:·=:!:· ~~;;v::::·~;~~ Polonyadan çekilen Alman 
So'Vy ti G b h d d Hariciye Nazırları da kıtaatı garb cephesinde 

e er ar u u una Moskovaya çağırıldılar 
Yeni kıt'alar ve barb Balbk devletleri 

tamamen Sovyet nüfuzu 
alt.na giriyorlar nıalzemesi gönderiyorlar 

Moıkova 3 (A A ) ( H ) Londra 2 CHwust> - B:tltık devletlerlle 
Y-· k · · - avaı • S ti B' ı·~ · · b b d d ...... ıt'alarla '"h· . · ovye er ır ıgının gar u u una münıısebetıerinl yeni bir şekilde ıonzlm et _ 

Cunıarteıi .~':1. Mım ınıktarda harb malzemesi gönderilmektedir. mek lstıyen Bovye& hükumeti, Estonya ue a.k 
Kamyonlar PfI:•nu .?s~ovada gazolin yüklü 210 kamyon görülmüttür. tettfğl mtitekabll ynrd.m anlaşmasını mute -
tni•l d. zar gunu Moskovadan h . t•k t' d h k t t akıb, şimdi de aynı maksadla Letonya ~e Lit-

•. ~ er ır. Asker h b • gar ıa 1 ame ın e are e e - vanya hariciye nazırlarını Mo.c:kovaya davet 
rulnıüştür. ve ar malzeme•ı yüklü daha bazı kamyonlar gö - etmiştir. 

leton H Letonya Hariclr:-ı Nazırı Munters bugün sa-
ya ariciye Nazır M k d k 1 b 1 d nt 17.10 da tııyyaıc ile Moskovayn varmıştır 

Londra 3 (H . 1 os ova a muza ere ere aşa 1 Tayyare meydanı Letonyıı ve Sovyet bayrak~ 
riciye na ıısusı) - Dün Moskovaya muvasalat eden Letonya ha· larııe donanmıştı. N'lzn. Lozovski, vassluko!, 
lam zırı Mtıntcrs Kremi" Suvorof ve Brakof ile .Moskovadakl Litvan -
h lftır. iki •aatt f .. ın sarltyında Molotof ah\ müzak~relcre baş- ya ve E.stoııya clçllerl tarafından karşılan-
azır hulunnıuşt rn azla &ut en bu müzakereler e!lna!lında Stalin de mıştır. 

Hr • Diğer tarttan y~r:n dn Litvanyn Hal'lclye 

Korsan gem:s;nin faal' ı· h kk d t f "IA nazırı Urbsys'in tayyare Ue Moskovaya hare-
Londra 3 .. ıye 1 a m a a Si al ket edeceği bndırıınıekt.edtr. 

ha tırıl - Dııı1 Atllıntik denizin d b · k . . Lıtvanya ile a~•edllece~ olan anl:ışmanın, 
illi§ olantrC . e ır orsan gem.aı tarafından E.stonya ve Letony.ı unlaşınalarından farklı 

Yorkt cmerılll ısmind k" 1 ·ı· · · · 29 E IAld N ' . an ayrıla k e ı ngı ız gem1s1mn y u e ev- (Dev:ıııu 3 iınrü s:ıyfada) 
ıbaret yükile Bra :

1 
petrol ve nıuhtelif eşyayı havi 20,000 sandıktan 

lerinin hildirdi~~zı ya.~a gitmekte olduğu bildirilmektedir. lngiliz gazete 
da b . gıne gore bu m l 1 k . - h . 

n erı nıuavin k •. • eç. ıu orsan gemısı arbın ba§langcın-

1 
Bütün lngT ruv~zo~ hal:ne ifrağ edilen bir Alman vapurudur. 

ng'l' ı ız gemılerıne ··t kk b l 
•• 1 ız anıiralli w • Al mu eya ız u unmaları tembih edilmiştir. 
ıçın eı man kor ·ı · · I eaaıen huni k san gemı erın n taarruzlarını beklediği 
unnıakta idi. ara arıı koymak için lazım gelen tedbirleri almış bu-

(Son dakika h b ı • · · J a er erımı.zın evamı 6 nc1 •aylada) 

·1k ~ ·.~~ 

s'<erl heyetiıniz bugün 
Lo~dr ya varıyor 

Londra. 2 (A.A.1 - Reuter: General Or
bayın riyasetindeki 'furk askeri heyeti yarın 
Londraya muvasalat edccekt!r. lstihbarnt 
nezareti, heyeti, hararetıı bir kabulün bekle
mekte olduğunu blldirlyor: 

Alıııanlar Zigfrid hattının 
önü;ne 6.000 torpil koymuşlar 
İngiliz mütehassısları Fransız başkumandanlığının 

Alman planlarını suya düşürdüğünü söylüyorlar 

Cepheye sevkedilen Fransız tankları 

Parls, 2 (A.A.) - Son yapılan hava uçuş- kumandanlığına k'lt'i olarak öğrenmek ım

la.ı Polonyadakl Almaıı kıtaatından bir kıs- kfi.nını vermiştir. Esasen bu Alman hsva 
mının garba getlrılmlş olduğunu Fransız (Devamı 7 incl sa.yfada) 
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Gene o bahis 

Yazan: Muhittin Birgen_ .... ., 's anki karşımızda bir at yarışı var ve 
biz de müşterek bir bahis oyunu oy

nuyoruz. Önümüzden muhtelif şöhret sahibi 
atlar, birbirini takilıen geçip gltm~ler, onla
rın §ccerelerlne bakınıştz, renklerlnl, duruş
larını, yürüyüşlerini, baş tutuşlarını tetkik 
etmişiz ve nihayet fçfmlzden gelen bir sem
pati duygusuna uyara..ıt karanrnızı verip, ya
hud karşılıklı bahis oyununn girmişiz. Eğer, 
hakikaten böyle bir yarış ve müşterek bahis 
içinde bulunmuş olsaydık, yıınş neticelenip, 
geçenle gerl kalan taayyün edlnclye kndnrr 
blrblrlmlzle istediğimiz kadar münaknş:ı e
deblllrdik. Çünkü, bu bir oyundur: o ovunda. 
biz, o gün feda etme~l göze aldığımız küçük 
bir para lle alll.kadan3. Bu parayı kaybeder
.sek zararımız kaybettiğimiz para kadar olur. 
Halbuki, biz lbu bahiste, sade knr ve zarar 
nlAka.sı lle alAkadar olmayız. tc:tnlz ki bi
zim seçtiğimiz hayvan gallb ge~in . Gelmezse 
çok müteessir oluruz. Niçin? ÇilnkU biz insa
nız. s1nlrler1ınlz var. Her insanın kalbinde 
bir fhtJras ateşi vıırdır; baıan pek .şlddetJI 
feveranlar yapabilen bu ates, bizi oyuna ve 
iddiaya sevkeder. HatUı dllşfınemeylz ki eğer 
bizim at gallb gelmlyecek olursa utanacak 
biz değll, atm kendısidlr• Bunu düşüneme
yiz ve kendlmlz1 slnlrlerJmlze teslim ederiz. 
Hattd, insan ruhunun bu gibi ahvalde en 
garlb tezahürlerinden biri de şudur ki, han
gi atın gallb gelec~~lnl anlamak için biraz 
.sabredip neticeyi ~önne:ıt kabilken, sabırsız
lanan sinirlerimizle, bazlD birbirimizle kav
ga edecek dereceye kadrır uzun münakaşala
ra gireriz. insan ruh~ budur, 

Dlakale: 

Eski Yunan edebiyatına geçmiş bir masal anlatırlar: Bir 

adam delirmişti. Pire limanına giren bütün gemileri kendi-

nin sanıyordu. Adamı bir doktora g&terdiler, doktor onu iyi 

etti. Fakat mükafat olarak adamdan bir tokat yedi. Sabık 

hasta: 

- Delilik benim için iyilikten iyi idi. diye bağırıyordu. 

=: Fena netice veren vazife :ES .-

Insan kendi kendisine mevhum meziyetler atfeder, o ıİıev
h uın meziyetleri ile avunur, kendi kendisinde kudret farzetti
ği için bu zandan aldığı manevi .kuvvetle mühim işler başar
dığı da olur. Bu adama hiçliğini isbat etmek ona iyilik etmek 
değildir. Hakikati görmek ve göstermek hepimiz için bir vazi
fedir. Fakat bazı ahvalde fena netice verdiğini unutmıya-

lım. 

Eski Çeh CQmhurrttisi 
Ben es it başında 

r-· .... ········································----~ Makdonaldın huausi 
Katibesi evlendi HergUn bir flkra 

Tembel kadınla kocası 
Fakat, bugtln karıpmıxd ı ne bir at yan~ 

var, ne de bir karşilıklı bahis oyunu. Dünya
ya zaten hAkim olanlarln dünyaya hflklm 
olmak ıstlyenler arasmdn, akıbeUerlnı bu-
günden tilQmeğe ımu.1 olmıyan bir müca- Tembel bir kadınla evlenmiş adam • '\ 
deledlr ki başlamı., bulunuvor. Bu mür.ade- giyiniyordu. Gömleğinin ~r düğmesi : 
le, bundan evvel'kilerie hiçbir bakımdan mu- kopuktu; kansına seslencU: · · · · · .: 
kayese edilemez. Eski tecrübelerle - cok de- - Hanım gömlegimin dü.ğmesini 
ğill - biraz daha nkıllanmı11 olan mmetıer, dikmek aklına gelmem mi? 

Birincitcşrin 3 

Sözün kısası 
-····-

Siyasi fasıl 

it Ekrem Talu 

m: usikişinas dostum son A vrup• 
vakayiini şöyle izah etti: 

- Avrupa devletleri arasında yirmi 
beş senedir iyi kötü bir (ahenk) vardh 
Siyasi münasebetler az çok (akord) edil· 
miş, (falsosuz) devam edip duruyordu. 
Derken bazı milletler (kurulma) ya ba§
ladı.. nahoş sesler yükseldi. Arkasından 
(gezinti) ler: İngiliz ve Fransız heyetleri, 
Alma:-ı hariciye nazırı Moskovaya, İngil
terenin Berlin sefiri Londraya, İtalya 
hariciye nazırı Berline, daha da birçok 
kimseler öteye beriye gidip geldiler. Bu 
gezintileri, Forster'in Danzigteki (karı 

ı natık) ı , Almanyanın da ( teslim ) siz 
(peşrev) leri takib etti. Perdeler yük • 
seldikçe suzinakten forahfezaya, ferah • 
nakten sfızidile, -buselikten tekrar suzl· 
nake geçiliyordu. Bir aralık (Rast) ta 
karar kılacak gibi olan vaziyet birden cı
vıttı: O :zamana kadar (ağır aksak) giden 
işler (curcuna) ya döndü. Harb istiyen .. 
ler (Maye) lerini meydana koydular. 
Sulh taraftarı olan devletler bunlan ya
tıştırmak istedilerse de (Katakofti) ile 
mukabele gördüler. 

O sırada muharebe başladı. Almanya, 
Lehistan birbirlerine girdiler. Onlar bir 
nevi ( karşılama ) oynarken, İngiliz, 
Fransız, Rus da (tempo) tutmağa koyul
dular. 

I.ehistan yanık yanık nağmeler oku • 
du. O: 

Nim sun cephane'1/i, Hitler temam 
ettin beniJ 

Ve: 
Bir açık belde-ıJe Doktor, 

bu mücadele sahn~ lnfn etrafına toplaıımı,- Kansı güldü: 
Jar, onu kabil oldu~n kadar sükOnetıe seyre- - llô.hi efencf:. Gömleğin üzerine Yahud da: 
diyorlar ve düsünilyorlar. Acaba kendılerl- yelek giyece~n, yeleg'in gömleUi ka-

atılır ms 
gülle? 

nin bu ısde rolleri nedir? Acaba, bu hudud- patacağı hiç aklına gelmedi mi? Ne çare .• kaderde varmış kül olmak. 
ıruz hodgA.mlık dünyasında, bu müc:ıdeleden - Ôyle a17lfl'n4 hanım, yeleğlimin diye feryad ederken, Almanya da 
hangi millet kendt hesabına nasıl btr hisse de Uci düğmesi kopmuş. kcr.diı;ine: 
alacak? Her mllletln kafası bununla meş- Pariste toplanan Çekler, İngiliz ve - Ceket giyeceğin, ceketin yele • Ben Lehleri bomba ile •. kur~m ile •• 
guldür. Hak, hürriyet, ııdnlet, komünizm, na- Fransız ordularına yardun ve bu suretle ğt kapıyaca~ da mı hiç aklına gel • gazler ile besler.mi 

t znın, faşizm, demokrasi, bütün bunlar maa- Almanla"a l-a 
1 

harbetmek üzere bir medi? 
ıesef, boş lftflar. Yegan~ doğru olan hakikat, •· 2'i. rş - Peki amma ceketimin de bir mukabelesinde bulundu ... 
Cihan Harbliıde, bir İtalyan devlet adamı- lejyon vücude getirmişlerdir. Bu lejyo- düğmesi kopuk. Ve nihayet, azizim, bu fasıl, adet hi-
nın ortaya attığı iki kelimelik meşhur şlarda nun tanzim ve te.nsikini eski Çelko-Slo- - Sen de ne garib adammışsın. Ketumlulun<ian dolayı Taşduvar Ro- lafına olarak, gördüğün gibi (taksim) il• 
mündemiç bulunur: S!\ero cgelsme, mukad- va'kya Cümhurrelsi Dr. Beneş idare et - Soka~a panksiLsüz çıktıcak degil!sıin se diye anılan ve 15 sene İnglliz başve - de sonuna erdi. 
des hodgfımlıt. Hodgı1mlık. ferdl"'r için de. mektedir. Karargahını Putney'de bir vil- ya, pardesü.n ceketi kapatacak. lkillerinden Ramsay Makdonald'm hu - G G I rr 
milletler için de bel!ı:l fena b!r şeydir: fakat, llida kuran Beneş, Jlleısai arkadaştan Ge- \-. J S1Jai kiitibel.Jltini yapıruş olan Rose Ro- {_..,, Gkr.eın (__ a lu, 
~ç~~:re 1 Y:nşa:~~~ı~~~~~~~e~:~~~r~nu mll- ~e:aı İngr ve Ckne.ral Viest ile hergün j.,-ıgil~z hıQ la larındak l senberg, 6 seneden beri Londrada yaşa - -·············································· .. ··········-
e ç ıstışarelerde bulunmaktadır. Burada es- V' maltta olan Lagsio Honig isminde bir Bir Bulgar vapurile kömür, cam 

* ki Cümhurreisini arlkadaşlarile görüşür- Askerleri eğlendiren Macar artlsttle evlenmiftir. ve madeni eşya geldi 
Almanyaya sorar~anız kendisinin gallb ge- ken görüyorsunuz. Kızlar b d - ··1 

Jeceğl muhakkaktır. İngllterenln söylediğine Resimde karı koca lr ara a aoru - Dün sabah limanımıza gelen Bulgar ban-
baktlırsa onun galebeslnder. şüphe etmek bl- adım seyretmekUr. Dünyadaki işlerin ıata mektcdir. dıralı Balkan vapurUe şehrimize 50 bin kilo 
ıe günahtır. Hakikatte acab:ı kim gallb ge- olmadığını anlıyacak kadar heplmlzdc iz'an daha mangal kömürü gelmiştir. 
lecek? İngiltere mi, 1'"ransa mı, Almanya mı? var. Blzlın 'kafalarımızın müşterek bir hata- Papaslar arasından çıkan Kömürlerin derhal tahllyeslnl? geçilmiştir. 
Yoksa bunların hiç oirl de~n de yalnız Rus- sı, blzlın duygularımınn müşterek bir galat Ayrıca ayni vapurla madeni eşya ve mühim 
ya mı? Yahud, o da '1eğl1 de, başka blrl mı. veya dalll.leti, bu memleketin bfitfin hayatına büypk adamlar ınlktarda cam geldiği de öğrenilmiştir. 
meseıa.. başlamış olan mücadel<' ge!llşledik- malolablllr. Biz ise, münferiden hiçbir ıeyl Avrupa trenleri teahhurla geldiler 
çe, işin sonuna kadar bıtnraf kalmasını bll- kesip atabilecek bir kudret sahibi değiliz. Papaslar içinden insanlığa hizmetleri 
miş olan kuvvet ml? Mr ela, Amerika. Ja- Hukflmet hattı. etmez mi? Hükümetıer ha- dokunan böyük adamlar çıkmıştır. Bun -
ponya., İtalya? Yahud, ondan dah:ı kilçfit ta etmezler m1? Htlld\metlerimlzin gP.~tc ann içinde en fazla şöhreti haiz bulu -
bir kuvvet mi? Nazızım kalkarsa yerine ne hataları yok mudur? Herkes gibi hilkfımet nanlar şunlardır: 
gelecek? Demokrn.sl yıkllır a. onun yerine te hata edebilir, nitekim biz hukümetlerin 

1 
_ On üçüncll asırda yaşıyan Domi-

klm h(ıklm olacak? Öyle me l'lPler ki, bun- hatalarından 90k zarar görmüş bir mllletlz. niken papaBlanndan Alexandre d~ Spi-
lara. şu dak1knda dahi - 1':ırb devam ettiği Fakat, her hükfunet. için hnta lhtımaıı, fer- na ilk gözlükleri imal eylemiştir. 
takdirde - bir hayli müdde•, htc kimse doğ- din hata lhtlm.allertne nlsbetel çok asgaridir. 
ru bir cevab verem""'· Elloer buna fmk"n ol- Bilhassa, bugünkü htlk.1\metln hata etmemek 2 - Benedikten papulanndan Blaise 
saydı hsro başlamazdı. Ben şahs:ın bu sual- için ne kadar dikkat.ıl, ne kadar sakin n ya- Valentin hastalan ilk olarak kimya ile 
lere cevab vermekten çok tıclzim ve çok uza- V'4J yürüdtl~tl meydandadır. Adını adım, et- tedavi eyliyen adamdır. 
ğnn. Kafam, bu saydığım ve hatta sayamı- rafı yoklaya. yoklaya ytlruyen ve 914 hata- 3 _ Roger Bacon adında bir papas 
yııca~ım dnha blrl'ok lh•lmallerden mürek- larını çok iyi bilen bu hükftmet için hat.a ih- dürbün ve pertavsızı icad eylemJttir. 
keb bir derya içinde k>'yboluo gidiyor! Sulh tlmal1 o kadar a:r:dır k1 ona her suretle ıt.ı- 4 _ Havagazi ile tenvirat usulü Ciz -
zamanlarında, bu b:ıhlsler üzerinde, nazarı mad edeblllrlz. Kafalarımızı M.dlseler ilze- 'Vitler tarıafından ioad edilmiştir. 1815 
ve akademik btr gözle ve dah!I. zlyade hlıı1er- rinde mümkün oldu~ kadar işletelim, fakat, 6ellesinde Dunn adında bir Cizvit pa -
den Uham alan hafif bir ruhla, kolayca hiçbir zaman kendi bDgUerlmlzl dünyanın pası, ilk gaız şirketini tesis eyleınlFir. 
hükmeylemekte be!.'l yolttur. Fakat, böyle bil- ilk ve son ha'ktkatAerl zannedecek kadar 

5 
_ Prokow Duvish ilk siperi saikayı 

yük zamanlarda, işlerin nazariye, fikir, mtı- ıenaylllka etmlycllm. Ferde nlsbeele bilgileri 
talea, görüş sahasıııdan çıl{arak. kanlı, a- hesaba aığmıyacak derecede çok olan hükO.- imal eylemiştir. 
teşll ve büytlk Aklbetll bir hakikat oldu~u met!, serbest, rahat, sa.kin bırakalım. Blr de 6 - Celestin Opitz adında bir Avus-
devtrlerde herhangi yanlış bir hüküm. her- hfıdiselerc sükllnetıe ve hüküm Termek için turyalı papas 8 Şubat 1847 tarihinde ilk 
hangi ekslk bir mütalea, bir mllletln haya- değil, oğrenmek ve ibret almak için baka- İngiliz deniz, kara ve bava kuvvetleri- olarak narcose !kullanmıştır. " • 
tma malolablllr. Bunun için, ben hüküm ve- hm. Çünkü, bu g1b1 ahvalde, yegll.ne ısellı.met ne mensub aSkerlere tatil zamanların - 7 - Albert le Graird adındaki papas 
remem; onu, başkalarına, bu tşle vaztfedar lmkft.nı taşıyan kal® budur. Böyle yapmaya da hoşça vakit geçirtmek üzere, Londra- madeniyat,. ilıni hayvanat ve nebatat 

Dün -Sabahki Konvaslyonel treni bir bu
çuk saat, Semplon eksprasi de, iki saut te
nhhurla Sirkeciye gelmişlerdir. 
Macarlstanın Ankara sefaret! askeri at.a

şesl yarbay M. Adaye dün sabahki Kon'lan
siyonel trenile şehrimize gelmiştir. 

Ekspresin bir vagonu da Surlyeye giden 
transit yolcularla dolu idi. Fransada yat.aklı 
vagon servisleri kaldırıldığı için, bu servis
lerde çalışan Türk memurlar da dün Sem
plon eksprcslle memlekete dönmüşlerdir. 

40 derecelik rakı rağbet görmedi 
İnhisarlar İdaresinin piyasaya çıkardı!P 

40 derecelik rakının rağbet görmediği söy
lenmektedir. Plyıısayıı. çıkarılmış olan 40 de
recelik rakıdan mühim bir kısmının sanl
maması buna bir delll sayılmaktadır. 

İnhisarlar İdaresi, vaziyet hakkında tetki
kat yaptırmaktadır. Bu tetldkattan alınncalr 
neticeye göre, idare 40 derecellic rakı 1stlh~ 
salfıtına ya. devam edeceit veya bllsbUtün ni
hayet verecektir. 

Leh konsoloshanesi olanlara bırakırım. mecburuıı. nın en sevimli, en cazibeli artistleri se - hakkında ilk fenni ıteW'ltlerde bulun -
Etrafımda görüyorum ve gördükçe de mil- Aziz vatandaşlarım, bu bahse geçen gün :ferber edilmiş bulunmaktadır. Bunlar, muştur. Şimdiye kadar Tuks\mde A:yyıldız Palasta 

teesstr oluyorum: M"ktebden dün çıkmış bir de temas etmı.şUm. Bugftn gene ondan bahse- müteaddid kışlaları dolaşarak konserler İlk !kışlık bahçeleri yapan odur. Aar- faaliyette bulunan Lehistan general kon.so-
genç, yahud hiç çıkamamıs bir delikanlı; diyorum. Çünkfi buna ihtiyaç var. Biz. eğer verecek, numaralar yapacaklardır. senik ve kalayı da bu papas bulımıştur. losluğu büroları ahiren Ayaspaşada Azaryan 
dünya olarak gördüğü arz parçası. ya otur- harb uzayaeatsa, kendimizi, harb fevknld- 9 _ Augelo Secchi. ilk meteografları apartımanına nakledllmiştlr. 
duğu şehirden ibaret, yahud da buna pek az deliği içinde normal bir hayat yapmaya altı- Oto "l 

0
b

1
·/lere de gaz d ı mişt' ........................................................... _. 

tırlllım. Hfikfun.etin et.rafında toplanıp, he- ·' ka ey e ır. T A K V 1 M bir "e ... ilAve edebilmiş. Ne Almanynyı, ne İn- o p Magno bugu-n tıbda baş 
., J pimiz namına karar venneğl ona bırakarak k • k 1 - apas n glltereyl, ne R""""'Yı tanır; bunları kltab1nn mas eSl onuyor k'" ihr eden mn·-oskopu icad ey --J~ sa.kin, soıı.uk, fakat, gilnü gellnce her feda- mev ıı az uı.ı 

olsun tanımak için "llnde dil aleti dahi yok- e İ b"ll d t b .. 1 ı · t" Bl.RİNCI'TEŞRİN kfi.rlııı.a mühe'""', hepimiz, kendi ~emımızde nrriltere, otmno ı er e, o o us ere- emış ır. . 
tur; bununla beraber bu delikanlı hükmey- & u- "' 1m lh · · 11 1772 d Desosges adında ıı __ s=>..-.....,=--=====-ır~~--ıı bir ış ve faaliyet hayatı yaşıyalım. de gaz maskeleri konu ası c etme gı- - senes!n e . . 11, 
lemektc tereddüd "tmıyor. Çünkü, o, her ne- / t1l dilmektedir. Bu maskeler, otomobillerin bir papas ilk kürevı balonu ıcad eylemış- Rumi scno 
dense, içinde peyda olan bir duygunun sev- <.Jluhitti.n UJİ-tU]-~H. üze-'rine yeırleş!tirilmdktedir. tir. ll55 
kine kapılıp gttmtştlr. _ 

Bu bir tlpUr. Bu tipe benzer daha bir çok- Eyıaı 

3 Arabi ııcııo 

1858 -Resmi scııo Hızır 

lan vardır ve her memleke t .. bunlarlın he- I S T E R 1 N A N, f S T E R 1 N A N M A l _,;~~O=~""'="':=;=-=:~=---~ 
sa.b.sız mensublan bıılunur; maalesef, kltap-
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SALI hanes1 kadar tecrfibt ~ılglsi dn tekemmfil et
memt.ş olan memlekeUerd", me ın. btzde bu 
tıp, en faal bir uMur olur, en fnal, en mü
teharrik ve en muharrik. 

* Hayır, vatandaşlarım, bizlere diişen '\azlfe, 
böyle bilyilk ve mli.şkül dakikalarda, her şe
yi hü'kömete bırakmak, bunun haricinde her 
nevi ihtiraslı hareketlerden ~ hisli hUküm.
lerden kend1m1%1 kurtarmaya çalışıp - çalı
şıp, diyorum, çünkü bundan tamamen kur
tulmamıza ImkAn yoktur - hfıdlselerl adım 

Gazeteler Karadenizdc serseri bir mayn görüldüğünü ya
zıyorlar, fakat merak etmeye mahal yok. Hadise se~cr hali?
de bulunan bütün gerr.:ıere haber verildi. Serserı maynın 
imhası için de tedbir alındı Kimbilir bu dakik.ada belki bu -
lunup patlatılmıştır bile. Fakat bu bir ~aşlangıçtan ib.ar~~
tir. Düşününüz bir defa: Şimal denizine lngiliz1er belki yuz ,. 

bin tane torpil döktüler. Almanlar da ayni şeyi yaptılar. Bir 
defa muharebe bitince şimdi dökülmilş olan torpiller birer 
birer toplanacaktır. Fakat kaç tanesinin yerinden kopup ser
seri serseri dolaşmaya başladığını kim bilecek? Bize öyle ge
liyor ki bu muharebe bıttikten sonra da insanlar için birçok 
seneler tehlike olmakta devam edip gidecektir. 
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Japon askeri 
heyeti 

Londrada 
Berin 

iki t 

.. -ş e i bitti, 
şredi di 

Berlin üzerinde 
İngiliz tayyareleri 

Londra 2 (Hususi - Amiral Osumi -
nin ı·jyaseti altında İtalyayı ziyaret et
miş olan Japon heyeti, bugün Londraya 
gclm i,ş\ir. 

Hcvet. Cuma gününe kadar Londrada 
kaldıktan sonra memleketine dönecek -

kıgmeline dair 
Yı:t7an· Selim RtH!ll> Em~ 

(Bıışt Londra, 2 <Hwusll - İstihbarat neznıetl, tir. uahedelere r!ayetslzllk etmek ve bun-
Jruı.mdarıa ara~- I inci sa.yfo,da) ıinhira.f etmedi~ takdirde bizim cevabımız, İngiliz tayyarelerlnin Alman arazlsi üzerin- Ja'J)on Amiralı ve maiyetini.n Lon.dra- ları birer kAğıd parçasından ibaret sny 
öğrenmek ~nüm\ kanaat ve fiklrltrinl bu ktlsto.bnne nilmayi~ ke.raı halkın mlit.te- de muva!fakiyetu istlkş:ıC uçuş\:ır. yaptıkla- da ikametleri tamamen huswn mahıyet- mak yalnız bazı hükfımetlerln nn'anevi ıtı-

F ttr. !ikan 115ha.r etmiş olduğu infialden başka bir rını bildlnnektedl •. tedir. yadı olmakla kalmıyor, bunun, bir mfiddet-
ran ız gazeteleri diyorlar ki şey olamaz. Bu uçuşlar hem gece, hem gündüz yapıl- tenberl meslekdaşlara da sirayet eden bir 

Parıs, 2 CA.A.} _ cHavasa. B. Hlt.ıerln serdedeblleceği U:klifler, hiçbir mıştır. L t L·ı kanaat hallnl aldığı g6rulüyor. Meselfl blr 
Excelsior, bugün nıanşet olnrak Bit zamnn esMh gayalerı B. Hltlerın eJlnden ol- Gece uşuçları e.c;nnsında, İngllJz tayyare- e onya ve 1 vanya sabah re!ikJmlz Sovyet Rusya - Almanya a-

arıı.cı Peşindeı cum1esı koym t « ler bir nayet.lnl tekrar etmek imkA.nını selbetmeRe ler1 Berlin ve Powdamn kadar gltınl!l\erdir. 
1 

d demi tecavüz misakından ve onu takib eden 
~un manşcu de 'jUdur: cAlma~ ~r Figaro- matuf olan demokrasi devletlerlnln hedefle- Har·ıc·ıye Naz r arı a son Moskova deklarssyonundan bahsederken 

ri dun akşam Kont Clıınoya b~d~;~lyet- rinl değiştirmMz. Zira artık kendlsloe iti- I h ı · • bu beyannamenin, dlpıoınnsi lisanının bil -
:!~Is sazeteıerlnın hemen hepsi ell :~· mad edlle:miyece~ ve binaenaleyh Hltıerlz- zi ~i e avJ ıs~n9 O·Skova a çag'Jtrıldılar tun inceliklerine müracaat edUerek yazılmış 

s malfunat mevcud Olmadı d e e mln ortadn.n kalkmasının her türlü mttza.- olmasına rağmen Almanyay.ı verilmiş lfıfzl 
zaman olduğu gibi gayet süraJıınbl~n, h~r keratın mütekaddlm şartı olduğu malflmdur. yag"'an dolu p~mu.( bir tavizden ibaret olduğunu kaydediyor. 
Cilreyan edecek ola!l hil.dlsel surete Dally Herald şunlan yazıyor: __ • (Baştamfı 1 inci scıyfacfıı) Yani açıkça Sovyet Rusyanın Almanyayı at-
meşguı olmaktadır. eri tahminle mtıer, mütt.eflıc İngiltere ve Fransnya lattığını bildiriyor. Muahedeler, her muka -
dtlgaro gazetesi, Hltler _ Clano müıflk t _ kar~ mf.icadele l9in kendL'llnl çok zayıf gör- mahsulünü mahvetti olac::ığı ve mütekabil yardım esasına lstin:ıd vele ve ahldname gibi gerek şekline ve ge-

; bahsederken şu mlltalead:ı. b 
1 

a ır.. dü~ünden sulh lstemektedlr, yağma.cının e- etmiyece~i anlll<Jılnıaktadır. rek ruhuna riayet hususunda gösterilen sa-
R ek muhtemel olarak s::ınıldı 

1
u unu~or · linde yağma ettiklerin\ rahatça muhafa?a . Aktedllecek oıaıı bu yeni anlaşmalar ne- dakat nlsbetlnde muteberdlrler Uzak ve ya-

~~~ hükfimetı, muvaffaklyetsizlTğ~1~u~:~~ etmesine milıaad! ederek utandırıcı bir pa- İzmir 2 - Dün akşam Dikilide şıddet- tıcesinde, Baltık devletlerı tamamen Sovyet kın tarih bu hususta misallerle doludur. Al-
r 

1
_ ulunan bir sulh teklifinde m t t zarlık yapıldılı görfümlyecektir. ll ve kısa bir zelzele daha olmuştur. nüfuzu altına girmiş olacaklardır. manya Çekoslovakyaya karşı hareket.e gcç-

Bo unü o:vnamağı pek te arzu etme~ avassı Çeklerle Polonyalılar Nazt istibdadı altın- Alınan malfunata nazaran evvelki gün Estonyaya giden Sovyet tlği zaman bu milleti. diğer birçok milletlere 
b~rMUSSoJlninin şimdiye kadıır al~~~~~~ da bulunduğu müddetçe sulh olmıyacaktır. NaZ.:lli ve Karacasu kazaları .h~du~un?va bağlıyan bir takım ahidnameler vardL Fa-
ha anık vaztyetınl de ihlfil ed blllr Londra, 2 CA.A.> - cDally Expre.!:.!I" ga- Karapınar, Azizabad ve Alıaga çıftlı~i askeri heyeti kat hJç kimse, bu vesikaların muteber ola -
ş 1~ MussoUni, bazı şartlar ileri ~U · kHer zeteslnde, Delmer1n yazdığına göre, Hitler ilk köylerine şiddetli dolu yağmış ve takri- Tallin 2 (A.A.) - Hava kuvvetlerine bileceğini aklına getirmedi, herkes şaşkın 
f ~ Avrupa siyasetine Bovyetıerl re~:tikve sulh hücumunun daha slmdlden kırıldığını ben 6 bin dönüm pamuğu tamamen mah mensub 14 sübaydan ve mütehassıslar- bir bitaraflık içinde cereyan eden halleye 
;ye~~°:"an ınüdahıılesi bahsinde g~r:n~ ~~ hissetmekte ff blr konferans teklifini yap- vetmiş ve civar köylerin pamu~ ve su - dan mürekkeb bir tekniık Sovyet heye - seyirci kaldı. Fakat bazı mllletler, yalnız se
başlıy=~~k Şura.<ıını söyliyebiliriz kl bugün madn.n evvel yeni vasıtalar temin eylemeğc sam mahsullerinde e}iemmiı)'etı hasa.Tat ti Estonya yardım muahedesinin tatbi ylrcl kalmakla da !ktlfo. etmediler. Hiç bir 
rlncte d~plomatık hafta, MdU:eler üze- çalışmaktadır. ~ yapmıştır. Sel Nazillinin kenar mahal - ~tını hazırlamak üzere buraya gelmiş d:ıvet vukubulmaksızın, bu taksime, yangın-

VI çok mühim rol oynıyacakt Telkinlerinin uğradığı menfi cevab uzeri- Iclerınde birkaç eski evi yıkmış .v~ bi~ tir. Heyete General Mereçkof riyaset et dan ımal kaçırır glbl iştirak dahi ettiler. 
ki· ctoire gazeteJtnde Güstavr. 1~~ dl ne Nnpolyonun eskiden tevessül etmiş oldu- incir deposuna sular dolarak ıçındeki mektedir. Ayni ho.dlse, aşağı yuknrı benzer şartlar 
H - rve yor ğu kara ablukasını Hitlerln ihya için uğraş- mahsulü harab etmiştir. İ . h . · nltındn Lehlstanın da başına geldi. Çin için, 

imk~ler, bizzat Almanyayı bolşevlkleşti k tığı söyleniyor. nu hususta daha şimdiden Seller Sarayköy, Sanlıkoyucak. Nazil - talyan ajansının ta mını Hnbeslstan için ve dahn bllmem nereleri için 
Baltı nlarından gayrı Polonyanm ar~~ı böyle bir şeye iştirak edip etmlyeceklerln1 li, Akça arasında tren yollarını da boz - Tallin 2 (A.A.) - cStefani> : ,. harekete gelemlyen Mllletler Cemiyeti ml -

Y 
k eyaletlerini ve B::ı.lkanla d h Y ' bitaraf menıleketlcrder. istımznç eylemlştlr t M t rs ın sakınn mukabil İn~lli1. - Fransız garantlsl-ayı verer k · r a egemon- i k 1 muştur. Bu yüzden tren ve o oray ser- Letonya hariciye nazın un e 

le P e Stallni yürlitmüııtür Eğ Hit Belçika ve }Johındıı her lht male arşı yen vislerinde teahhurlar vuku bulmuş - Sovyet hükumetinin daveti üzerine Mos nln faaliyete geçtiği görüldü. Fakat o ga -

11~· 11~1~~~nklın bıı yeni t::ı.ksiminden !~ Sta: lstlhkfımlar yapmak suretıle Almanyaya ce- tur. ilwva ll "deceğiı teeyyüd etmektedir. rantı müesserlyet!nl göı;terlnclye kadar Le-
de y· .. O.Şınalardan sonra Mussollnlyl vab vermişlerdir. N~~ıra~ siyasi ve iktısadi bir h~!et hlstan hnrbltd';_ h("ifa1m.ı.1 er~! Burada

1 
go

1
ze 

U~tebuı: ise çok hayret edeceğiz. Hitler Devlet reisliğinden ecı·sı·n du·.· nkU 111 fakat edecdkıtir. Zannedildiğine gore, çarpan şey, ıp.... e .,, ""'".-va mese es n-

Nevy 
ınerıkalılar ne diyorlar ? çekilecekmiş Sov ·et hükumeti nazırdan Letonyanın r!P olduğu gibi bir kısım Leh arazisinin Sov-

ork. 2 CA A., Wir?dnu ve Hibau limanları hakkında ve yet Rusya tarafında~ l"g~l edilmiş bulun -
nun Berlin . ü - Matbuat Kont Ciano- Londra, 2 CA.A.) - Havas: Hitlerln Raybş- t 1 t Si eski Rus şimendiferlcrinin Letonyan~.n mnsıdır ve Alman}~ ile Rusyn. mOsterek bir 
Hitıertn italgor şnıclerlle al~kadar olmakta, tagda soyllyeoeğl nutukta, muhtemel olarak op an 1 L d' l tinde kain Rositen ve Du- deklfmı.syonla bu ışaall taknin ettiler. 
rne~e uı:raşt~t ~u manevrayı iştirak ettır- ileri süreceği yeni hileyi, Frnnsa ve İngılte- . .. atga !a eya e k Lenin rad ile Var- İngiliz _ Fransız garantisinin teylden be-

l . . nı .ebarnz ettirmektedirler. re Almanyanın sulh tekllfierinl kabul eder- Ankara 2 (Hususi) - Meclıs bugun naburg dan ge~ere . Ja· b ta _ yan olunan esası şudur kl bu iki hükiimet, 
ngılız gazeteler" · . lerse, Oöring lehine devlet ve lıükOmet reis- Şemseddin Günaltaym reisliğinde top - şova arasında ışlemcsıne ır azı bugünkü şartlar 1çlnde bu işgali tanıma -

Londra, 2 CA A ını, n~şrıyah llğl.nden feragati kabul eyliyeceğinl bildir- lanmıştır. İlk olarak Trabzon me~'us - lcblc•rde bulunacaktır. mnktadırlar. Şayed, muharebe neticesi Al -
B. llitlerin •Suİh. t -- •Reuter ajansındanı: mesi te.şkll edecektir. }uğuna seçilen Şerif İldem and ıçmlş, .., b' b" · manyayı ıma.,.lf.rb ederlerse, Lehlstanı lhyaen 
rln başmakaleı l :ınrruzuıı birçok gazetele- Dally Mlrror gazctes\nin slyast muhabl- müteakıben geçenlerde vefat eden Urfa Bursada ortalıgı .r ırme tesis edeceklerdir. Fakat Lehlstıma ald top-
dlr. er ne mevzu teşkil etmekte- rlne inanmak lfıztm gelirse Flihrer büyuk meb'usu Ali Saib Ursavaşm hatırasını katan bir sarhOŞ raklar kısmen Almanyanın elinde iseler de, 

Time.cı gazetesı di Almanyayı yaratmış oldu~unu ileri sürecek taziz için iki dakika sükut edilmiştir. bir kısmı da Sovyet Rusvanın lşgnll altın -
Almanıarla Ru ı Yor ki: ve bundan böyle kendısinl san'ata ve ede- Bundan sonra müzakerelere geçilmiş, Bursa (Hususi) - Namazgah semtin- da bulunuvorlar. Bu devletler için, blzzarur, 

bulundukları mub•:rın Yapmak niyetinde biyata vereceğini söyl!yecektır. Refik İnce (Mnnisa) nın Divam Muha- d turan Nuri adında bir genç kafayı Almanya ne hesablaştıktan sonra. tddlala -
tlvo. edeoe(U meva~ meı Sulh tekllflerinln 1h- Dally Mirror ou haberi verdikten sonra, sebatça hazırJanan 3 aylık raporlar hak- he ~· tütsüledikten sonra elinde bir bı- rını verine r?etlrrnek irin Sovvet Rusyaya te
kova beyannamcs1n~~çe~~Cu~a günkü Mos- bu de.ıılsenln şimdld!'n muvnffakiyetsizli~e kında verdiği \ 1\trir O'kunarak maliye a~1ıc~amazgah bahçeli kahvesine hü _ veccüh etmek ve ondan d:ı. aldıklnnnı geri 

umı butut11ndan mahkum olduğunu da blld!rmektedlr. encümenine iew'- edilmişti. ~~m a etmiş burada kendisini ilk gören vermesini istemek bir vazife olaraktır. Sov-

A_lm anvada yen·ı · Tu·· rk - So " t Mcc1;s bunu müt'Pakıb, aırazi vergisi bir mahn1İe bekçisine saldınnışt~r.Be~ç~ ~et .. Rusy~~~~~ ~~;~ı:~~~ ::e:;~ıı::r oi:~ 
; 'kanıtnunun ikinci maddesine bir f1kra i - düdük çalarak zabıtanın ı:ıazar~ dıkkatını ugun ~ göre elbett" kJ bu devlet 0 da-

l şe karart" rı lfı~esine, yalnız bir yıl .. iç.i~. hariçten. ge- celbctmek is~edikçe Nun hu~~ı :ı:~~a:C~ göst~rrnlVC'Cektır. Demek. ki Al-

go··ruşmelerı· tirılecek anasonlann gumruk resmın - artırmış bekçı de c~n.ını kurtarın ıçın manva mağlfıb olursa inıöıtere ve Fransıı-
.B fi , den tenziline, maz.but vakıflara a'd a - kendisini kahvedekı ınsan kalnbahğı a- ı Sovyet Rusyn ue de hesablnşmaları mu-

.... _ r ksel, 2 (A.A > - Almanyad karlnnn tamir ve ihyaları tavizen alı - rasına atmısttr. Gözleri dumanlanan sar- knandderdlr Şu halde: Bu devlet için bugün 
u.ııdakı yenı h"kü a iaşe hak- (Baştarafı 1 inci sayfada) .. .. d k' b k · · bulamayınca ken- · aıektedlr. Lokau t ın1 ler bu"'ün mer'iyete gir- nan 150 b"n liranın ödenmesine aid ka - hoş onun e kı e 5ı~~. x.;; K rim adında aldatıcı mukaveleler yapıp gOnfinü gfin et-

n el aı·da nuyor. Öbür taraf!a Romanya harıclye na- nun Jfıyihalarını kabul etmiştir. En son disine en va ın gor Un" . e . . menin bir manası olııblllr mP Böyle bir ba-
lostcrenıere veril Yemek yalnız kart zırı, Moskovn d8nUşün<; Türk Har!clye ve- olarnk mü•ehassıs tabibler, kimyager - bir delikan1ıva saldırmak ıstemış, K~ım reketln bir devekuşu tabiyesinden farkı lı:n-
!lata tA.bı tutula ec:ktır. Listeler yenı tahdl- k!llnl karşılamağa hazırlanıyor. Do.ha ote- Ier. vesair sıhhive memurlannın vesi - kendisini bahçe duv~rından atarak ur- ıır mı? 

ca tır. de. nazariye ltıbarııe bir hava yolu müzake- ka, ruhsatnnme voe şehadetnameler harç tulm1~a ç~hşmı.s ~urı de duvardan a;!~: Knnantimlzce bu meslekdnşın iddiası h1-

L 
relerinde bulunmak üzere Mositonva: gitmi~ !arma aid kanunun da birinci müzake- mal~ ısteyınce. ıkısı. ber~ber yere. yu Hifına, Sovyet Rusya - Almanya anlaşması, eh• sta.n a, olan Bulgar murahhası, hilfı. Sovyet hukO- :resi vapılmıştır. !anmışlar, Kerım dır~eğınden Nurı. başın- övle istihfaf edllecek ve basit bir gllzle gö-
metl merkezinde bu~unmaktadır. Nlhnyet, dan yaralanmış. Kerım de bu vazıyetten rülebllecek mukavelelerden değlldlr. Bu an-

SOJ1 Londra, bir Türıt ~;cerl, ekonomik ve ılcart J E d• de f istifade ederek kaçıp kurtulmuştur. Eli ıaşmanın çok derin bit m1.1hlyetı ve b~erin Vaziyet heyetinin İngiliz ha~ünıe~ merkezine vardı- aponya n IŞ8 . bıçaklı azılı sarhoş aya~a kalkınca, kar- mukadderatı üzerlnd..- büyük teslrl"r 1ooa-
Berlin 

2 
(A A ğını bildiriyor. şısındrı kahvec.~ H~kkının ?n altı yaşın- bllecek azim bir mahlvet~ vardır. Bu ~nk1-

rar.gahının tebl'~~. - Alman umumi ka _ S::ılnt Brice, bütün bu Mdlseleri saydıktan Tokyo 2 (A.A.) - Havai'de 8 ıağır kru daki oplunu j?or.muş. bıçağile onun ~ze- katten tegafül etmiyerek hakikatleri gorml-
D" ıgı. sonra diyor ki: vazörden ve 30 dest.royerden mürekkeb rlne vürümüştür. Cocuğun fery.adı uze- ye çalışmak akıl~ne bir tarzı harekettir. Ve 

vayau~a~~~ i~ Alınan kıtaatı Varşo- Enterna.syonal gü:llük hiıdlseler işte bun- bir Amerikan filosunun tahaşşUt etmek- rine imdada koşan H~khkı Nurln~n taar - bundan ötesi ise l!Hı güzaftır. 
gal' a· ~ız gırmişti p !ardır. Bütün mesele, bu hA.dLselerin, yeni te olduğu haberi burada heyecan uyan- ruıuna u(!rnmıştır. Nı ayet yetışen n:e- 5 fl) ı:;; 

~aı~nytamamıaıunışt;: raga'nın iş - Almanya - Sovyetler Blrlığl anlaşmasından dırmıştır. rnurlar a~ıl1 s~rhoşu. yakalıyarak adlı - eliın. ur.a9tıf., LA1tllÇ 
ın 

1 
arını adasınd k" doğan enterna.syo:ıi vazlye~ içinde birbirleri Hariciye Nezaretinin sözcüsü, bu hu _ yeye 1evd• etmışlerdır. • ........................................................... -

u ~avemet n k a ı son Polonya 11 ıı ı tlb t l d b l d kl d o tası d d" e nas r a oa ın e u un u arı ır. sustn yaptığı beyanatta Japon donanma- s t R 
nanma lllüşte ...... k 'h~-~~ un ordu ve do- " - ,. d ovye usyanın vel kayıdsız ;; ·~ete geçmeden ev- Excelsior gazetc:ı.ı;ınde Marcel Pays, sözüne sının Amerikan donanmasından hiç bir Çanktrl na la mU UrU 
muştur. Aralarışartsız olarak teslim ol _ daima sadık kalmış olan l'ürklyeye itlmo.dını korkusu olmadığını söylemiştir. K t . d'ld" 1 
kumandanı A .n.d:a Polonya donanma blldlrmektedlr. M:rnmafih siyasi mehafil şu mütalea- oıyaya ayın e I I sonbahır manevra arı 
lunduğu 52 .. ~ıral Vonudruh'un da bu- Q k b dadır ki, bu zamanlar?a Ameri~an donan Çsnkın (Hususi) _ Nafıa Müdürü . 
rekkel: garn~u ay ve 4 ·bin askerden mü- rman 'lrUOUOUO azı masının hareketleri ıhmal edılmemeli - Nermettin Akyol Konya Nafıa Müdür - Moskova 2 (A.A.) - Bll: senekı so~ .. 
litn etmişler~i~~ bu sabah silahlannı tes maddeleri nasıl deg"iştİrilİJOr? dir. Hususile ki bu hareketler Fra~sız ve lüğüne tayin edilerek yeni vazifesine git bahar mancvrala~~· TI?ke;ke.zı ~abrhovskk~t 

1n~iHz donanmala.rının hareketlenne te- mek üzere Çankırıdan aynlmıştır. bulunan Uzakşarı.I\ ı ıncı .?ı~u are u 

Polon C Ankara, 2 CHususn - orman kanununun sadüf eylcmektedır. Çankm Nafıa Müdürlüğünü vekale - mıtakasında yapılmıştır. Butun sınıf!-ara 
ya UmhurreİSİ bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Avni mehafôlde. Ameri:kaca alınan hat ten eski fen memurlanndan Halid Ba - mensub kıtaat bu manevralara iştırMt 

Romanyadan I d lft.ythayı htiküm~~ M!cltse göndem1lştlr. Bu tı hareket Japonyanın bitaraflık si 'ase - sar;n idare edecektir. eyle~~:.i_ı:: ................................... -·····-
'Bük ayrı ma 1 tadilata göre mfılklyetı devletten başkasına tine karsı gayridostane bir hareket te - ..................................................................... . 

diziyor~eş 2 (A.A.) - Rador ajansı bil _ aid ve bu kanunun mer'iyetı tarihinde mev- lakki ediliyor. 

M cud olan ormanlardan: B k"l. · b b osciclt'' · Japon aşve ı 111ın f'yane 
:tlği 1 .,.\.ıt __ 1 nın Romanyadan h k a - Devlet :>rmanlarrnıı bitişik olanlar 
!Verd 1<U\;!Und.a bazı yabancı are et et- köylülerin şahst mülkiyetinde olup ta saha- Tokyo 2 (A.A.) - Başvekil Abe va
Mo..~iı haparJer, tamamile radyoların ları ~lktarı 50 hektan geçmlycnler hariç ol- lilerin bir toplantısında söylediği nu -
dır. • halen Bica.z'da b 1 yalandır. mnk uzere miktarı ne olursa olsun. tukta bugünkü bütün müşkülata rağmen 

u urunakta - b - Devlet ormanlarına bitişik olmıyan- Japonyanın başlıca hedefinin Çin ihti -

Y ~--------- lar sahaları miktarı bln hektarı geçenler lafını tasfiye etmcl< ve yeni bir şark As-
8Rİ bir nafia köprüsü devletçe ıstımutk olunacaktır. vası kurmak olduğunu kaydetmiştir. 

Köy ve belediye 'lrta malı ormanlarla maz- be QUm U"' but vakıflardan olan ormanlar bu hiıkum- Harici vaziyet hakkında da yanat -
r gU den müstesna olacaktır. istıınıak müddeu ı ta bulunan başvcl<il, Japonyanın hakiki 

dlrAnkara, 2 <Hususi\ K Haziran 1939 dan ltlbaren do"rt sene teıı•dı'd nl.fvetleırini dfü~manhk hisleri doLayıs~ 
.ne tnüdür1u-,.... - ulellbllrgazda E- • · d l t1 k · b köp 5Une bağlı 01 , edilmiştir. anlamak 'stemıyen ev e ere arşı ıca 
rfısu güınrü,.. ma;{ uzere nafıa ed"n tedbirlerin alınacağını bildirmiş 

iürn . "u lın\'anu ü ü " 
ruk rnemurıu"u thct e ç ncu sınır bir Amerika ve Pnlonya hU' 0""et·ı ur. 

dürluğü müıh k as edilrnl . Cizre mü- ,., r · 
luğu lflğvolunına atından Ounhad t memur "Em, en ,, h rtladı u,tuı-. 

Çindeki lngiliz bahı-h'elileri 
Londra 2 CH . 

rı ' u •lt•ı) "'1 ndc bulunnn b - ~ nde, Yangtze neh-
tarnra nakJıne k ~ ılı gambotıarının b&§kn 

Oe«'k gnnıb t' arar verilmiştir. 
be &ahlbı olano barı=ı, gerekse yüksek tecrü
batın, böyle bir ~ gambctınrdaki rnürette -
maları doğru cor;;ı.racln Yangtzede atıl ka!-

.... ncmişLir. 

Vaşington 2 (A.A.) - Havas: Ameri
ka hükumeti Pariste teşekkül eden yeni 
Polon\ a hükClmctine kanunu esasi ba - (Bnştaraf1 1 inci sayfada) 
kımından Varşova hükumetinin halefi S kh lm'd b'1-
nazarile bakmaıktadır. Bu itibarla bu hü- Londra 2 (A.A.) - to .. 0 . an ı 
kumeti yeniden tanımağa lüzum olma- dirilrlığ ne göre, ~al~ıkdenızıne gıtme~ .
dığı d plom.atik mahfellerde söylenmek- te oian İmanta ı.~mınde L~ton gcmıs.ı. 
tedir. Skani sahilinden uç b~ç~k mıl açıkta bır 

Amerikanın Varşova sefiri Biddle Pa- Alman. muh~f~za gemısı tar?fınd~n ~ap
risteki yeni Polonya hükumeti nezdinde tedilmı.ş ve ı.çınde bulu~an Isveçlı .. 1?.•l~t
Amerikayı temsil etmeğe devam edecek- la birlıkte bır Alman lunanına goturul-
tir. müştür. 

Sabahtan Sabaha 

Aslan hikayesi 
Vaıhşi orman•la yırtıcı mahluklar bir araya gelmişler. Demişler ki: 
_ Bu i:J bÖ)le yüriımez. insanlardan zarar görmiye basladık. Avrılu korkma• 

dan inlerimize kadar sokolu)'Or, bizi rahatsız ediyor.ar. Bunlara ka~ı elbirtll;D• 
bir ~are bulalım. 

ve bu ~a.<ı fikri ittiCakla kabul ettlkten ııonra: 
_ Peki de-mi~ler. Ht-r eyden evvel aramızda bir bükümN, kuralım. Bir reis e-

çelinı, Mr de kalıine kuralım. . . 
Derhal intihah başlamı~. 1''ııkat reylt-r dağılmL-:. Kimi kurn.ız<lır, tedblrlıdir dıye 

tilkiyi, kimi c;evil<tlr, :ıtlktir diye çnknh, kimi göklerde arar, her yeri görür diye 
karta.ı reis secmek istemişler. Knplan, gergedan. fil, tims:ıh taraftar kazanro3k 

• içhı gayrete ıteJmi-;lcr. Vıu.lyeti bir köı;cde dikkatle seyreden ns,an bırslanmq. 
yelesi kabarıp ok gibi fırlamış ve knıılandan başhyarak nzılılıırı birer birer yere 
sermiş, sonra ·yük .. e!< bir yere c;ıkmı : 

_ Bu iş_ böyle olur arkad:ışl:ır, demiş. Ben kendimi hiikunıdnr ll:in c<l!yorum. 
Tilki başveld.inıılir, !Julhül mıınrlf nazırı, ka~I hava na7.ırı, leylek baricıye na
zırı karınca maliye nazırı, kurd da h:.rbiye nazırı olsun. 

~e ormnnd:ı';:i hükumet bu ekllde kurulmuş. İşler de tıkmmla gltmiye bnşlamı'" 

JlUl!lıa.1ı Calıid 
İzah _ Dünkü fıkramın son kısmmdakl ııDÜnkÜ tedavi sisteminin buı:ün d• 

muvaffak olması düşünülemez• cümlesinde . muvaffak olması defli olmaması dil-
şünülemez» olacaktır.• B. C • 
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Şehir ) 1 
Prost!,, 

Haberleri 1 Hidi.teıer 

"Gitti 
Avrupadan Şefiircilik mütehassısı Kurtuıu, 
avdet eden b ugun geı·ıyor Ba -v.amı • *kb geldi. Karımıdm kol- - Neye <Olmasın.. P.root l>urada fjl 

·~ - tuğa oturdu; 'kendi kendine ko- yaptı? _ 

talebeler Şehirciliık mütehassısı Prost, İstanbul ha.zırlıkl&rl nuşmd~:;;a: - Yeni İstanbul şehrinin planlanııJ 
R~ b · f d la il A d Belediyesinin va.ki daveti üzerine bu - G~ . r • haurhyordu. 

ar vaz.ıye ı 0 . yıs e vrup.a a~ gün şehrimize 1miş olacaktır. Prost. 6 Birinci teşrin Cuma günü İstanbulun •·· ıtü. Prost. - Bu arada birçok direktifler de ver' 
avdet eden talebclerın yurdda tahsılle s· k · d gebcl-.l' k. · kurtuluş bayramı yıldo··nu··mu·· mu··nasebe- •·· Geldı Prost. dı· de~ı·ı mı·'. 
in d 

d bilm ı · · · t hsil d ır ecı garın a ~""Uıye er anı ve ımar • G. . ,,:. r e evam e e c erı ıçın a u - . l . ··a·· ı·· .... . .. h d. tıle yapılacak merasime aid program ha- ... ıttı Prost. E t nımlannı tetkik eden komisyon, hafta- ış ~rı mu ur ugu mımar ve mu en 15 - zırlannııştır. • •• Geldi Prost. - ve · · · 
da iki defa 'Üniversitede toplanarak ta- len tarafından kaT'Şllanacalctır. _ . . . • . .. Gitti Prost. - Eminönün'ü yıktırdı, hapisanet' 
lebe1crin vazi~tini :tesbit etmektedir. Prost. Parise gitmeden önce Kadı - h~u pı-ogra.ma gore, 6 !31rr:ıcıtcşnnde Sağ elimi sağ şakağımın yanında yıktıTdı .. 

Komisyon şimdiye kadar 110 kadar ta- köv, Üsküdar ve havalisinin nazım pla - şe ır ve nakıl v~ıtaları gunduz bayraK:- ğa sola çevi~dikten sonra· sa- - Fena mı yaptı? Meydanı açtı. 
lebenln vaziyetini tetkik ederek tahsil- nını hazırlamak üzere 1mar İşleri Mü - 1:z1a, gece elektrıkle donat1lacak, mera- - Kaçırdın galiba• . - Evet amma, o meydana bir şekil 
!erine devam edecekleri mekteb' ve sı -- dürlüğüne lazım gelen direktifi vermiş - sıme jştirak edecek askeri kıt'alarla, o- Dedim. Cıevab verdi: verecekti.. . 
nıfian tesbit etmiş ve evraklarını ali - ti. İmar lşleri Müdürlüğü Prost'un di - kullar ve esnaf te'l.P'kkülleri saat 9 bu - - Ben !kaçırmadım. Geldi Prost G't- - Verecekti? . . 
ikadar yüksek mckteb ve fakültelere ver rek_t ~i .üze:itıc Ka.clıköy, Üsküdar ve ha- çukta Sultanahmed meydanında topla - ti Prost derken, kaçtı Prost oldu. · ı - Yı~ılan Hapısanenın yerind.~ ya ,. 
mlştir. Avnıpada lisanslarını yapmış bu valıs n•n nazım planını hazırlamış bulun- nacakJardır. İstanbul Komutanı ve va _ - Anlamadım. pılacak :ınşaat da onun planına gore o 
lunan talebe.ler doğrudan doğruya fa - maktadır. li tarafından bu kıt'a ve okullar Sul - - Sen uten herşeyi ~ç anlarsın. lacak~ 
ldllteJenin doktora smıflanna kaydedil- Prost, planı tetki'k edecek, imzalıya- tanahrnedde teftis edildikten sonra a - - Senin alklını kaçırdığım geldi - vet. . 
mektedirler. Üniversitede Avrupadan ge caktır. Bundan sonra bu iki kazanın taf lav Taksime hare'ket edecektir. AU:y E- Prost. gitti Prost diye ııraçmal~Cf:ın . '"":"'" tn:.

3 ~ler v8:1' n~ler, lonanm ye• 
len talebeler için yeni bir doktora sınıfı silatlı planları hazırlanmağa başlıyacak- minönü Köprü Karaköy v G 1 t anladımsa g~ mi anlamış sayılının' rın\ eh ~ ~~~- B rçok mahallerdi 
açılacağı hakkındaki haberler doğru de- tır. yolile Ta:ks'me' gelecek T eks.a a ~aray - cBcn geldi Prost, gitti Prost,; söz- ~esd sa d;ı rl rl ra lı ıvordu. Bir:ok yer ğHdir !st b ı B wl h 

1
. . . 11 • a ırn m - lerini beş ıt d f t ,__ 1 . . er e> cıı " er acı ııcakt1. Bu yurd{'n bır" 

• .. .. _ an u • eyog u ve ava ısının ntı- hurivet mevdanında rnuhtel ·f hatıbı a 1 
e a e.ıuar adım. Sızın "'1 "'"mtlerde inşaata rn.. d ed·ı · ~ 

Esasen bütun fakultelerde doktora sı- zım pHi.nı hazırlanmış ve lfızım gelen tar2fr,dan nutukla .. 1 k b .d er gazet<>ler senelercknberi te'knı.r telcrar vordt: usaa e ı mı 
nıfı mevcuddur. v~ yeni sınıf açmağa da mak.amfar tarafından tasd"k ecl"amişti. e r soy enece ' a , e - yazdılar. . . . .. . • 
lüzum yoktur. tin versitedek· komis - Prost, tstanbul ve Bevoğlunun tafsi - Y. celenkler konacakt~. . . . - Yazarlar ya, Prost gidiyordu, ge - - Rmıd "P mu<:n~de edılmıvordur. 
yon Alman a veFrans..ıda tahsıllerini hav tat p anlan hazırlanır'ken ne-ıaret ede Bundan son~ merasıme 1ştırak eden lıyordu. <' ~kte kadar. 
11 il~.ri götüren talebe erin İngiltere, Bel cek, 18.zım gelen direktifleri verecek _ kıt'al_arla okullar ve diğer teşeltküller - E sonra gelmedi değil mi? - T~b,ı Pro.~ gel;ncive 'kadar. 
çik-J ve İsviçrede tahsil sahalarına göre tir. TaJ:sımde Vali ve komutanın önünde bir - C'rerçi ,gelmedi amma gelir.. - Ya Prnst hıç gelmezse. 
han~ı fakülte ve yü.lrsek mckteblcrde tah Bu iki kazanın tafsilat planlarına E- ~e<>!d resmi yapacaklardır. - Bugün mü desem, yarın mı de _ - ! ! ! ! 
&illerin~ devam edeceklerini de tesbit et- minönü ne. Unkapanı arasındaki saha _ Gf.'r'e, Perapalas ot{'linde bnledive ta- serr,, bir ay sonra mı desem, bir yıl son- .-:·. Prns~'u ~stanbul Belediyesi getirtı' 
mektedır. nın planlanması ile başlanmıştır rafınclan ordu sübayları şerefine bir zi- ra mı desem. mış.ı. DeC!ıl mı? 

----------· yafet ver·ıerektir. - Yok on yıl sonra! - Evet. 

R iJllllr isf Pri: 

Üniversitede veni ders yılı 
hanrhklan 

Trabzon limanında yeniden 
tetkikler yapılacak 

Tı CRrl'I /.f:f eri: 

lngiltere ile ticari müzakereler 
devam ediyor 

Limanlar Umum Müdürlüğü, Trab -
finıversltede yenı der:; yılı hazırlıklan de- zon limanında yapılması mukarrer olan 

nm etmektedir. Mt•hıeıır lo.kültclcre tnlebe veni tesisat icin yeniden esaslı tetkik - · ta d k l ;-; b 1 IngUtere ile ticari münasl'b'.ltunızı ıırtır-
yı ve abul mıiddetl bu ay n 15 inde hl- er vapma,;a nş amıştır. mak Jçln bi fidd tt b 

te kt1r B yıl U 1 
· blt\ Ü 1 r m e en erl Londrodtı yapıl-

ce . u se e,.ı ren senç erden - lk ~apılan ~etk!lklerden al:na~ neti - makta olan münkereler devnm etmektedir. 
n1vers1teye devam edereklerln adedi geçen ceyc gore, bu lımanm ideal bır lıman o - B h 

yıllardnn fazla oıncı1~1 anlaşılmnktadır. labılmcsi için asgart yevmi 180 ton eş- u muznkerPlerde 1:1litekııbtl ticaretin hac-
Yabancı memleketlerde tetkikler yapmak- yanın limandan geçmesi icab etme'kte _ mini genişletmek !çın mımml'ı görülen bfi

ta olan ünıverst•e pr.>!esör ve doccnUeri ta- dir. Haföuki bugünkü vaziyete gö-re li _ tün tedbirlerin araştınlmakta olduğu ve ffitt
mamen vazifeleri b:ı1ıne dönmüıılerdl:". Hali manda azami ancak 2o ton esya muame- ~ake .. elerin yakında netlceıener.e~i hakkmda 
hazır vaziyeti doJqyı ll<! henüz şehrimize dö- le ~örmektedir k. bu bittabi limanda Inglllz ticaret firmaları tıı.rn'fmdnn ııehrlml
nemiyen liç profe.;ör d"!, birkaç güne kadar gerek tesisat, ~'me mütefe!r'rJk isi er ze bazı mali'ımat gelmıs•ır. Ayni firmalar 
ceıecektir. için yapılmakta olan masrafa ancak te- §.lmdlden sonra yapıla~k teıgr~f muhabern-

lık tedrisat müfettişlerinin k:ıb~l etmektedir. tında evvelce <>ldn~n gibi mutad ticari rii-
1 Bunun için rmanda yeni tesisat ya - muzlar kullnmlmıy:ıra!ı:, muhab<>ra ın gayet 

top anbsı pılmadan evvel İran hükumetile tekrar açık ibare ne yazılmasının harb w.ılvetı do-
İlk tedrisat mfitetUşlerl dün öğleden sonra tell'ııslarda bulunmak icnb etmiştir. ıa-:ı.sne tenslb edUdit;ri d" blldlrllmekte:flr. 

Maarl! M1Jdürü Tev!lk Kutun rclsl1ğinde bir Hükumet 'miz limanın masrafı ikaTşı- Inıtlllz ticaret odnlan yeniden bs.zı 1hraeat 
toplantı yapmışlardır. _ sındn verdii!i randımanın çok noksan ol- maddelerimiz hakkında malilmat ıstemlş-

Bu toplantıda Uk teclrlsat mutettlsl"rl ge- duıtunu gözönünde tutarak. İran hü:kiı - JercUr. 
çen hatta.dan itlb:ıren tedrisata başlıyan ille meti!1> ayni mevzu etrafında, görüşmeğe 
o.kullarda_ yapt.ıklnrı teftişler hakkıııdn ll.~- karar vermiştir. 
&r1t Müdurüne izahat vermişlerdir. İlk ted- Hükfunetimiz b d f f h'·k· 

Kuru meyvalann istihlaki 
artbrılacak 

risat öğretmenler~nln 1kincl kadroları bu- . ~ e a ran ~ ume -
cflnlerde hazırlannc&ktır tıne, eşvanın naklıne başlanacagı yer - Fındık, üzüm, incir v~ aleliımtım kuru 

· den Trabzona kadar !kendi vasıtamızla meyvaların ihracatmın azahnası üzerine 
Yabancı diller mektebin"'l na.klini teklif edecektir. mcvcud teşekküller bu maddelerin memleket 

46 talebe alınacak dahlHnde daha genııı mlkynstn lstlh1likl :!çln 
Bu 11ı ünlTerııite yabancı diller mektebi- Ortaokullann rİy<-ziye terim'eri tedbirler nlrnnktadırlı:ı.r. 

ne alınacak talebelerl;ı. imtihan nzlyet1~1 değiştirilecek Kuru meyvnları11 ıs•l!JlD.klni artırmak 1çin 
tesbit edllmlf ft dün alA.kad:ırlara bildl!'ll- Maarlt VekAleU orta okul riyaziye kltab- bunların plynsa fiatlarU,. doğnıdan do(!'ruya 
miştir. Blr harta evvel Unlvemtecie yapılan ıannın terimlerin! değ.lştlrmeğe karar :ver- mfiswhlike arzının ehenımlyetı etrafında 
lmtihanlaroa alm~ncadan 11, frnnsızcadan ml.ş Te bu işi rlyazl..va öğretmenlerinden mü- durulma'ktndır. 
1t w ing1li7Jceden 16 olma:ıe üzere 46 talebe ~ekkll bir heyete havale etmiştir. Orta 0 _ Bu sebeble istlh~nı piyasalarında ve bfi
muvattak olmu~tur. Yabancı dlller mekt~ kulların riyaziye kitablıırı yen! terimlere gö- yük şehtr1erlmizdeki tarım ve satış koopera
tıılnde yakında tednsat!\ başlaruıcakLır. re hazırlanacaktır. ttfleri teşkDtıtlannda:ı istifade ed!lecek, bu 

Milll Piyangoda ikramiye miktarı artırıldı 
suretle hem halkın ucuzca bu maddeleri te
dariki ve hem de lstıhUkin genlşletllmP.'!i 

mümkün olnbllecektlr. 

Eminönü Rall(evinden: 
Evimizin almanca kurslan Pazartesi ve 

Cuma günleri saat (17) den (20) ye kadar 
devam etmek üzere 16/Blrlnclteşrin/1139 Pa
zartesi günil açılacaktır. Bu kurslar para -
sızdır. Kaydolmak ıstıyen1erln iki aded ye
sika fotoğrafı ile Ev Bürosuna mürac:ınt.ları 
ve ilk günfi saat (17) de dershanede bazır 
bulumna1an rica olunur. ----··························· ................... ·-···-

Basın Kurumunun 
kongresi 

İstanbul Basın Kurumu reisliğinden: 
İstanbul Basın Kurumu, senelik mutad 

Yeni teşkil edilen milli piyango idarel keşide 11 İkinci teşrinde yapılacaktır. umumi heyet ıto~.1a:ıtısmı 5 Birinci teşrin 
meclisi reisi N had Ali Üçüncü, dün An- Bunda büyült mamiye 80 bin liraya çı- 1939 P.e.rşembe gunu saat 14 de Kurum 
lkaradan şehrimize gelmiş, Türk Hava karılmıştır. merkezınde yapacaktır. Muhterem aaa-
Kurumu Piyango Müdürlüğünde yeni te- Diğer keşidela-de bu miktar 100 ve mızın teşriflerini rica ederiz. 
teklrlil hakkında şu izahatı vermiştir: 150 bin lira olmak üzere arttırılmıştır. 

c- Eski piyango idaresi ıı Birinci - Üç aylık muvakkat intikal planına G• •LNAZ su 1 

teşrin keşidesini de ikmal ettikten sonra göre, piyango 40 bin numaradır ve üç U • L TAN 1 
faali1efne son verecektir. Müteak1b k~ keşideliktlr. Keşideler her ayın 11 inde 1 
.sidelere üç aylık intikal planı ıle Milli yapılaca!ktır. Numaralar 10 parçaya tak- Türkçe sözlü ve şarkılı 
Piyango İdaresi devam edecektir. sim edılmiştir. Biletler birer harfle harf- l 

Bu intikal plfınmda ikramiye miktar- lenmiş ve 1 den 40 bine kadar numaralan Büyük Şark Filmi 
ları failala~tırılrnış bulunmaktadlır. İl!k mıştır. <Devamı ı lnci sayfada) I 

Salonu Kahkaha tufanı ile çınlatacak ..•• 
Herkesi ağlarcasına güldürecek .••• 

LOR EL. HAR OY: HARBE GİO ·von 
Emsalsiz 2 komiğin seferber hale gelmeleri.... Şimdiye kadar güldüremedikleri 

derecede kahkahalarla güldüreceideri Türkçe Sözlü film. 

Bu Perşembe Akşamı S A R A Y Sinemasında 

- ProITT ı;?elrniyecek, diye yazan siz - Niçin? 
de~il ınisi:Uz? - Sövledik ya. Sehrin tanzimi için. 

- Belkı yazmışızdır. . - ~f'hr_in tanzimi, şehrin b;rkac ye • 
- -"?-~ vaı: •. belediyenin Prost'a rmrlekı bır'ka~ hanı~ birkaç apartıma~ 

gel.;nesını nca ettiğınl de siz yazmadınız nın yıkılma1ari1e tamam oldu mu? 
mı· - Olm dı canım. 

- Yazdılr. - Prost ı;?itti. 
- Bunun da arkası var. - Gi ti. Hal'hazır vaziyet. 
Pro

1
st ne cevab verdJ? - Peki amma sehir, bu halihazır va • 

- Ik fırsatta gelirim, dedi. z.iyf'.tte mi kalacak? .. 
. -; Sen bana yirmi lira borç verir mi- - ! ! 1 ! 

sın. Pr 
- Vereyim. Ne vakit ödiyece'--in'. -: °-:1' .eetirtildifti zaman böyle bit 
_ İlk fırsatta. ~ vazıyet had s oluTsa ic:ini yanda bıra • 

-~ İlk fn~atta ne demek .• Bunun iyı' kıp ;J?idebilir !Jcavdile mi ~tirt'lmişti? 
~nu vok mu' - Bilmem, belk. bu akla gelmemiştir• 

- &k bak k d. ~ - N"ve ,gelmem.istir? 
• en ı a.a;zınla yakalan - - E artık d b f ı 

d•n. Prost'un ·ık fırsat d d·ğintn d . . a a az asına aklım er ~ 
•• •• P. ı e ıyı me?:. 

ITT.Jnu vok. ilk fırsatı tayin ed k k M kl 
disi .. İstcdiğ" k d .. ece . en.- • era 1 otıırdui.!u koltuktan kalktı. 

&ık· 1 a ar uzatabılır de~ıl mı? Selam vermeden nrnan ~ı'ktı 
-:- . ı amma, bavJe birşey yapma- r:J . 

sı •htımaU voktur sanırım _, ~ l ı L _. • • vllteı; ~u tt.cft 

L SLER 
Bu kadın iyi mi 
Fena mı? 
cKanmm tahslll yok, zekisi Tar, aile 

terbiyesi yok, içUmat bilgisi nr. Çok gü
zeldir, huyu çok kotildür. İyi ev kadınıdır, 
bana düOmandır. Beni çok sevdiğini iddia 
eder. ekseriya ağır hakaretlerle ne!ret.inl 
gösterir .• 

İ. H. rümuzl.le bana uzunca bir mektub 
yazm11 okuyucumun mektubunun aon kıs
mını yukarıya aynen aldım. 

İlk kısımda 1azdı~armı. da hü!Asa ede
yiın.. 

Okuyucum, gençtir, neş'elldir, evlen
ml.§tlr. Kar:usı tazıa kıskanç, k.ıskançlı~ı 

yüzünden okuyucumun rahatını kaçır

mış. Okuyucum, nereye gitse, ne yapsa, 
nereye baksa, karısı bunların hesabım 

kendinden sormaktadır. Bu kadar kıs
kançlık bazan !e~erana da sebeb oluyor. 
Okuyucum, evllllk ha}'atını. işkence ola
rak tarif edecek bir raddeye gelmiş, bPn
den ccvab bekliyor. 

Benim vereceğim cevab daha ziyade 
mektubun birinci mmındnn atyadc ehem
miyet verdiğim ikinci kısımdaki birkaç 
cümle üzerinde olacl\k. Okuyucum fena ve 
iyiyi bu kısımda gayet iyi te!rlk etmiş, 

şimdi kendislle iy\yi ve fenayı terazi göz
lerine koyar, karısı hakkında bir hüküm 
verebiliriz sanıyorum. Tahsili yok, fakat 
zekô.sı varmış. Zeki olm1yan bir insanda 
tahsil lln!ti elbiseye benzer, fakat zeki 
insan ook kere tahsilsiz olduğunu bile 
belll e~z. 

Gelellm lklnclye: 
Aile terbiyesi yok. içtimaı bilgisi var. 
Ben bundan pek ml13bet bir mana çıka-

ramadım. Okuyucumun müsaadesile gene 
kadın lehine karar nreceğlm, tahsili ol-

mıyan bir insan, kendlslni .lçUmai bilgtye 
sahib gösterebilirse cı insan muhakkak Jd. 
çok zekidir. Aile terblyesine gelince, ıçU
mai bllglsI var kanaatini veren bir ınsa
nın aile terb.lyesl noksanı belli etmlyeoe'" 
il de muhakkaktır. 

Üçüncüye geldik: 
Çok güzeldir, huyu çok kötüdür. 
Gönül klmi severse, güzeı odur, derle!· 

Bu da vakidir amma güzellik gözle görü" 
lür blr .şeydir. Okuyucum da çirkini güzel 
g~rece~. gözü !tapalılardan olrnıyacağına 
gore guzeldir deme:C. Huyu kötii, diyor, 
huy izafi bir şe:,rdk. İyi veya 1':ötüsünfl 
ayırd etmek güçtür. Belki huyu da Jyl d• 
okuyucum kötü görüyorsa. 

Dördüncü: 
!Yl ev kadını, b:ınn düşman. 
Iyi ev kadını bugünlerde biraz güç bU" 

lunuyor. Okuyucuma düşman olması me
selesine gelince, bunu da kabul etmiye• 
Hm. Çünkü kıskançtu. Kıskançlık onu 
kocasına belki de 1.5temlyerek !ena mua" 
meleler yapmaya lcba: ediyor. 

Be.~inçl ve sonuncu: 
Beni çok sevdiğim iddia edlyor, ekseri

ya ağır hakaretlerle Pe!retlni gösteriyor. 
Okuyucum onun lddla.~ına inansın ve 

ağır hakaretlerle nefretini göstermesin• 
sebebiyet veren hfıdlsclerl t.ahlll eWJJ. 
Sebeb kıskançlıksa. bu hal! hnddi zatınd• 
iyi olan, kocasını seven kadının kıskanç" 
lık teslrile !enn huylu, kocasına düşman 
görünmesini tevlld ediyordur. 
Kadının bence iyi tarafları fena goril" 

nen taraflarına g:ı.iıbdir. Okuyucum, bir 
müddet için onun kwkançlık tarafını dil" 
zeıtmek üzere itlrnatl telkin etmeye, k!S" 
kanacağını hissettiği şeyler1 yapmamaya 
gayret etmelidir. 

ı'EYZE 
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IATAKHA ısm her, eyden vvel Yazan: Reşad Ekrem 

Bahkçlların hayatı 

["S o 
'' tlyük E:arb 

harb ' her şeyde oldu~n gibi, 
şlklikler meyd evıı: idaresinde de buyUk deği
m~ Olan ıu ~n~ getınnlştlr. Biz henüz başla 
der&erın tatbı: de Büyılk Harbden alınan 
yoruz edllınekte olduğunu "Örü -

• "' 1 
Malum olduğ ü 

rl mWetıer u z~re telsiz ve makine dev-
ler! Pek zı arnsındnkl lktısadi mün:ı.sebet -
Yanın .Yade çoğaitnmtır. Eskiden dün -

yegane san 1 . 
son a&rda bi ay nıe heri olan Inglltere 
mış ve bu yu:Jok raklbler karşısında kal -
bugun de du en 191 ı-ıa harbi patlamıştır: 
bir harbe b nya sırf iktısadi sebeblerle yeni 

~lamııı bulunuyor. 

Şu halde kn * gfıne gal esı r.~arda cereyan eden ve ye -
Parçasını k duşman topraklarından bir 
lerını oparnıak olan eski harbler ver -
harblcrt~enııerıne bırakmışlardır. M~dern 
sah.,9 sahası iktL~nddır. Diışmanı iktl$1d 

-ında ma11.ı · b .... kara k 6 u -;;-.. en gııUb harb esna..cmıda 
bylıkl:vveuerlnin t.erKettl1'1 ı.oprakla.rı ko -
Yan şu ~=r~lnlacaktır. Htilfı.sa 1939 d:ı. başlı
tıdır Ki r n gayesi dr düşman lktısad ıya
harb.ln c1:ııbkllmll lktı nden mağlüb ederse o 

o acaktır. 

Kara kuvvetleri 
Alınan - Pol 

kuV'VeUert 1 onya davasında her 1k1 taraf 
ı n n buyUk fe'.1 k ... 1 arı lrıuhakk k n u.r ıkla çarpıştık -
hiç olınnzsa ~ tır. Büyük Harbde zayıf taraf 
diyordu Fak urşun sünE;.'ı ne mukab"l"' ,.._ 

· nt b - --tank, zırhlı to u un bir piyade neferinin 
tarak, mıııet~ı ~oblle, tayyareye kurşun a
ten nıescıecıı oruma~a çalışması hnklka-

B r. 

lôz mi 
izci mu arriri yazıvor l 

- On bin dellkaıııının lçlnde eşi bulun - soğanını, bu soğan gemilerinden çak ucuza 
maz... alırdı 

- Damad almıyorsun .. pırlanta alıyor - Kahveler ve meyhı?.neler dolu idi. Amma 
sun... hepsi Kumkapı hnlkı değildi. Bir kısmı, İs .. 

Cevablnrını almı~tı. tanbulun Kumkapıyn yakın semtlerinden de-
Hacı Osman Efendi evine dönerken kara- niz görmeğe lnmlşie.i"dl. Meyhanenin blrln -

rını vermLş bulunuyordu: .saflnazı verdim •e, iki çingene saz ~alıyor, bir şopar da, par-
gitt1b maklarının arasındn kaşık, oynuyordu. 

En son, koetıSl olacak dellkanlıyı bir kere Hüsam reisin büyük kayıkhanesinin onün-
dc kızın görme.g kararlaştı. Oğlan evine ha- deki geniş salaşta ise, yirmi beş otuz balıkçı, 
ber saldılar. •Ahme.1 Bey bizim semtten ya - boydan boya bağdıı.J kurup oturmuşlar. ağ 
rın bir kere geçsin de ı.,z kendislnl cumbadan tamir ediyorlardı. Bu balıkçıların başında, 
bir kerecik görsün .. dediler. Hacı Osman E- en azdan elllUk olt' ihtıyar vardı. Üst tarnfı 
fendinin evi bir çıkmaz sokak içinde ldl. De- otuz ile on iki on üç yaş arasındaki gençlerdi. 
IUmnlıyı görmek için cadde üstünde blr eve Ağlar zedelenmes!n diye, hepsi kundura ve 
gltt1ler. o gün o semt bayram yerine dön - yemenilerini çıkar:nışlar. ynlınnyak idiler. 
müştü. Mnhallell işlne gücüne gitmedi. Er - Hepsinin de kollan sıvalı idi. Konuşup gü -
te'kler kahvelere doldu. Evlerin pencercle - lüşuyorlar, bazan hep bir ağızdan bir türkü 
rinde boş yer kalmadı. söylüyorlardı. Fakat ellerinin hareketi hiç 

Balıkçılara geline~. o gün, bütün Kumkapı blr zaman ahengini ka} ';etmiyordu. Arada. 
balıkçılnn bayramlık çuhalnrını giydiler, kı- bir acemiler, ki ekserisi çocuklar idi, bir ha
Iıç kuşandılar, atlara bindiler. tn vaotılar mı, ynnındakl ustalnr, azarla -
Balıkçı güzeline gellnce. fstanbulun en madan, paylamadan h:ıtasını t mır ediyor, 

m(l9hur teralsi altın makaslı Dlmltri, bir gün tamir ederken de doğrusunu erip öğre 
içinde ona bir aı çuhalar dikmişti. Ayağında tlyordu. Balıkçı guzeU Ahmed de, hemen 
Kemal usta işi yemeni. dizinde al cuha üs _ dalma olduğu gibi aralnnndn ldi; ve. ağ ta
tüne sırma lş~eU dizlik ve başında al ka _ mirine llk defa oturtulmuş bir çocuğa, bu 
dlteden kavuk üstüne sarılmış karantll oyalı san'atın incellklerln~ öğretiyordu. Arkadaş -
çemberi ve al çuh-ılEırı ne, balıkçı güzeli Ah- ları ise, arada bir f~rs:ıt düştükçe kendisine 
med, hakikaten per! padişahının oğluna ben- takılıyorlardı: 
ziyordu. Güneşe, ya do~. ye.. do~ayım diyor- - Haberiniz var mı be, Kumknpıdn kız 
du. Balıkçı güzelini bir kır ata bindirmiş - kalmamış! 
rerdl. Balıkçılar, balıkçı güzeli Ahmed!, sev- - Kumkapıda lm~ mı kalmamış? .. Ulan 
d~i kızın önünden a.f?t gibi geçirdiler. Kumkapıda kızdan bol ne var .. 

Ağlan tamir ederkenM Kumkapıda kız olsa Kumkapı balıkçL0 

Gün~ batmak iı1ere ldl. Amma henüz göz 
kama.ştıncı kuVYetinı kaybetmemlştL 

Kumknpı sahilinin kayalıkları üstünde kü
me kiline csvablar ve çamaşırlar vardı. Deniz 
çocukla dolu idL 

gldip te hacı hoca kızı alır mı? 
- Buna gönül demişler, güle de konar, 

sünbüle de ... 
Ulan şakayı bırakın nmma, geçen gün 

şnn verdi bizim Kumkı:ı.pı balıkçıları İstnn
bulda ... 

ununıa b b 
Yare ı era er her tnnkı l h ltluh olan, her dü rna t 0 an, er tay- fogih? donanması denizaltılara karşı mücadelede: BH- su bonı.oasımn pat~ 
~u ~~~:k ha:rbın gnyCl~neo~~:g:ıı ~~z~n~n gunlerl nra 1 " ~ ~ ·• · -.. irin ne !!adar\ dllşmnn toprağını değil, iktısadiyatını t.nh -
Inguız doğru ol vdı Hit~ iş ~ ldır., propaganda yapıldL Her ne tadar, dünya, rib eden gnlib gelecektir: o halde evvelemir
kazanır ve Frnnaız1ıı- muvaceh :r ~ ;utku bu hususta fazın mb ı .ı yapıldığını rınla- de lktısad sahasını çerçevelemek ltwmdır. 

Sabile b:ışt.nn palamar verip yanaşmış olan 
iki kömür kayığından, ameleler, kömür bo -
şaltıyordu. 

- Vallah blllah.. Dün teyzemde idim be 
Eyübsultnnda... İld ellm kanda olsa gelip 
görürdüm, dedi. 

Dernckve hnrb tıl~ı-di. esın e ıymet m"' is d h il"h .. en İktısad sahası neresidir? Kara mı, deniz mi, 
kl harbi ""! e e ava s ıa ı g e kıymetten düş- hava mı? 

toprak1nrının kazanmak için diışmnn muş değildir. 

Sahile baştan va!amar vui'l yanaşan ka
yıltlarn sahfiden blrer tahta uzatılır. Bu tah
tanın bir ucu sahilin kunıl:nına gömüıür. bir 
ucu da b:ışındaki babalardan birine dayanır. 
Sahilden gemiye ciojtrıı yükselen bu tahta, 
~r adımda bir ra'k::a.s ahengi lle sallanır ve 
insanın yürüyüşüne blr babaylf';itllk verir. 
Kömür ameleleri, könıiir çuvallarını, bir don, 
bir gömlek, soyunup t:ı.şırJar. 

- Benim babalı"ır ta Galatada imış ak -
!;::ım .. Ta.ş merdlver.llae .. Hanı Pannvot kap
tan vardı .. hani g~çen yaz Yedlbel:\vı vu -
ran.. İşte o Kumkapılıların üstüne İst.nn -
bulda yiğit çıkmaı demiş .. ıater kazanın l.stUa ından başka bir Hava silahının te.sırl nihayet düşmana göre Böyle bir münakaşanın neticesi denizde ka-

ne o, lkt ad ak la nn . . Bu ıater nedir:> Ge- değişmektedir. İtalya, düşmanının bu silflh- rar kılar. Deniz en mıihim bir ikt.ısad saha -
- Balıkçı güzell be .. Doğru sbyle .. İnsanın 

gönlü bir kıza vuruldu mu hanı cayır cayır 
yanıyor değil ml? Benim hep öyle olur .. Kara kuvvetıerı tan mahrum olması dolayıs!le, Habeşistanda sıdır ve deniz kunetleri benzerinden başka. 

netıceyl kat•ıyey • tarihte oldufu gibi, gene ayyarelerine çok geniş bir i' sahası verdi. diğer bütün sllAlılar tarafından yenilmez b1r - Bırakın delikanlıyı be .. İşte gene kulak
larına kadar kızardı. raber ikt.ıs ı 

klinl ' ad c;ertı.:veaı i .. ne: -
k deniz kuvveuerı c;lnde muhlm mev-

u bugunkü ordular: te:'ketml.şterttır. Çfüı
:~k olınnsı lfl.zırn geı~uvaffak olması lçl:ı, 

an ı>ck çOktur 200 3 lllalzenıe düne na
:ctorıu bir tırka.nın ~e~~~nktan mürekkeb 
b ne benzın kamyonu de kim blllr kaç 
bası, kaç tane yol ta ' lkac tan~ tamı: nra
h aşka herhangı bl ~ rcls! vardı:. Bundan 

ane ihtiyacı du r P Ynd" fırkasının cep -
dtr. ne nazaran ka~ misli fa~Ja-

Esk! harblerde ok 
rnır llzun olurdu y:ıpmnıı: lçln yalnız de -
demirden başka · Bu!Iün harbetmek için 
benzin tr Pamuk, manga kö ü lA • Pe ol ve dah • nez, m r, 

tınıutr. Bu maız a bırçak mnlzemejer 
veuer1 bir adım b~nıe o1rnazsa kara kuv -
Tetıerı, bu Ylizd llerllyemez. Kara kuv
tacdır. Denıı en, dnnız kuvvetlerine muh -
ra ntuh rebel:r~arı kesilen blr mnıet, ka
Ya benzer. Eğ de gerls! ke:;ilmls bir ordu
te.rne UıtlYaçı:r Almanya bütün harb mal -
temin edcnııy rını P.us \e Baltık yollanndan 
PolonyJlyı g· orsa kahir ku\"vdlerle aldı~ 

uzelllkle ecrı verecektir. 

l':!ü)'{ik lt Hav" kuvvetleri 
nrb Ue Yenı başlıyan şu fel!ket 

Bunu Nahı 

Almnnyn hava kuvvetleri de Polonyada, pro- haldedir. Belki Uerıde meydana gelebılecek 
yeni harb vasıtalan deniz kuvvetlerini imha - Utancından deC\I . Yüre~inin alevi ytt-paganda değilse, büyük muzafferiyetler elde 

ettJ. Faknt ayni sllıihiar bir l:i'ransız, bir In-
eder. Fakat böyle .,ır s1Uıh gene denizde ol
mnhdır. Yoksa Hi~erin mevzuu bahsettiği ve 
henüz kullanmadığı sllO.h cinsinden deAil ... 

Kömür amelesi a!llınd ,· belki kara, kum -
rnl, sarıdır. Fakat kömiir taşırken asıl rengi 
keşfolunanıaz. Kömür tozu kaşlarda ve el -
macık kemlklerl üstünde çok cabuk birikir, 
onun için kömür amelesinin gözleri. siyah 
bir çerçeve içinde Ç'lk fr! görünür. Alınlarının 
ve yanaklannın üs·ünde, ter dRmlalannın 
açtığı beynz oluklar, iptldn1 kavlmlerdeki yUz 
nakışlarını hatırlatır. Komfir amelesi, işini 
bitirdikten sonra denizde paklannmaz, Ev
TelA gemide, tatlı su ll~ sabunlanıp yıkanır, 
sonra, geceleyin, denize girip yü:ı!:erler. 

z{ine vurmuştur. 

~iliz şehrini bomba'anııyorlar. Çünkü mu -
kabele bllmisll olacaktır. Almanyada da gü
nahsız halk Polonyadakller gibi kırılacaktır. 

Bunların hepsini bir tarafa atıp hava kuv
vetıerlnln amansız bir netlce aldıklarını ka-
bul etsek bile bu silAhın fevkalAde ikmale 
muhtaç olduğunu görürüz. Günlük gazete -

Eğer böyle bir sllAh haklkııten mevcud ol-
saydı, bizzat Hitler, onu diişmıı.n müdafaası
nın ve deniz tedblrlcrlnln J.Ayıklle alınmadı
ğı §U günlerde kullanırdı. 

Deniz kuvvetleri muharebeıiz 

- Adam aman al:ı bak. 
Eller ne derse d"s!.n Saflnazı nlnbak!. 
o sırada, boğuk, p:.ıslı bir ses 1şlUld1: 
- Kolay gele ~ocuklar ..• IColay gele ç0 -

cuklar ... 
Q€nç ve çocuk. ·ıe, yirmi beş otuz balıkçı, 

hemen hep blr ağızdan: 
- o ... Buyur Llgogos n~a ... Buyor Ligogos 

a~n '· dlve bağırdılar. kazanıyor lerl Polonyadakl muzaıterlyetln <300ı tay -
yareye mnlolduğunu yaZiyorlar. Bu zayiat 
nihayet bir aylıktır ıı "'" .,;;~ .. rek blr abluka İnglltere denizden abluka ediyor. Harbe 
harbinde bu aded kim bilir ne tadar artar. yeni bir devlet j_arışmazsa her halde bu 
Şu hnlde tayyare ıKtı.sau harbi sahasında abluka müessir olacaktır. Zira yapılan tetkik 

Kömür kayıklarının yanında b!r de soğan 
kayığı vardır. Gemin!.ı. burnundaki mahmuz 
ne direk arasında gnllmlş olan ipe, birkaç 
örgU soğan asılmı:t:. Kumkapı halkı, kl§lık 

Gelen ve adı Llgo~o" olan ihtiyar bir Er
meni idi İki gözü ıına.dan do!;mn kör ldl. Ço
cukluğundnnberl, Samat• a. Yenlkapı, Kum· 
kapı semUerlndekl kBhvelerdc keman çala -
rak gecln\rdl. Kendisinin bltkaç öefa hün -
kli.r huzuruna çıkmış bir çalgıcı olduğu söy
lenirdi. 

\kmnle muhtaç olan ikinci bir sil!h olar:ık ve ortaya atılan !ddlalar Baltık naltlıyatının 
Almanynya ktltl gel.'1l.iyeccğlnl göstermekte-

aid bir mesele... Yalnız biz şunu düşüne -
blllrlz: gorünuyor. O belki aanayi merkezlerini tah

rlb edecektir. Fakat bir aydanberi hiç tir 
Alman tayyaresinin bir İngiliz harb veya ti
caret gemisini bombnl!lo·~ını görmedik. Hava 
labı dÜ§Innn nakliyatın::\ bl'fl blr muvaf

r klyet gostennedi. 

Denİ'Z kuvvetleri 
Madem ki harb sahası iktısıLd olacak ve 

dl.. 
O dakikada gözüm, bilmiyorum niçin, ye

mek odasının kapı.SJn~ git.ti, aralıktan lkl 
.slmslyah gozüıı biz!? baktığını gördüm; bu 
Su idil bacı idi. Onun bakışlarındaki kin ve 
nefret o kndar mtithışti ki arkamda buz gi-
bi bir elin dolaştığını hissederek titredim ve 
biraz acele adımlarla merdiveni çıkmnğa 
başladım. Birinci kılta geldiğimiz zaman o 
kadar heyecanlı idim ki :ı:ımanlardnnberl 

içimi ya.kan bir suall bllfUhtıyar vasime sor
dum: 

- LOtfen bana söyle" misiniz? Suzidil 
bacı niçin siyah ;açlı, mavi gözlll kadınlar -
dan bu derece netn .. ediyor? 
Sofanın yarım ışığından mı nedendir? 

Cahid beyin b.rd-:ınbl,.e sarardığını gonir 
gibi oldum. Cevabı da hir lki sanıye ge -
cıktı: 

- Suzldll bacının çok sevdiği bir tnsan 
siyah saçlı mnvl gozlQ bir kadın yüzünden 
çok lztırab çekti de ondan ... Pek safdil olan 
ve boş şeylere inanan ihtiyar kadın senin 
böyle olduğunu g5rünce sarsılm]ftır 

dir. Üstelik: coğrafi durum. aradaki tuvvet 
nisbeU, İnglllz donanmasının vnzlteslnl, mu-
harebe etmekstzln. yapmasını kolaylaştır -
maktadır. İnglltere dar.anması Büyük Harb
de olduğu glbl muhart-be etmeksizin kaza -
nncnk ve şayed Büvült Harb sonu yaptığı ha~ 
ııyı tekrar etmez.s'! Alma~ donanmasını ta

mam olarak ele geç!recektlr. Bu İnglllılere 

Sesinde blrdenbl:e ne garlb bir nhenk pey
da olmuştu! 

- Demek bcndeu nefret etme.sinin sebebi 
bu ... 

- Zannediyorum, Fakat çok saçma ve ma
nasız bir düşi'ınce... Çünkü sen, hiç, hiç bir 
hususta onun ne!re~ ettl~l kadına l enzemi-
yorsun ... 

- Siz onu tanıyor musunuz? 
Kesik bir cevab verdi: 
- Evet... 
Bunun üzerine lkJmiz de odalarımıza git

tik. Elblseml değiştirip saçımı taradıktan 
sonra yemek odasına gitmek üzere koridor
dnn geçerken Cahid Beyin sesi kulağıma gel-

di: 
- o henüz çocuk denilecek kadar gençtir. 

- Co~rafyıı. durumu müsald olan mlllet:er 
kuvvetli bir donanın:\ yaparlarsa: donan -
maları mnharebe yapmaksızın muvaffak o -
1uyor ve 1ktısad sahasında gnllb geliyor 

Bizim coğrafi dmumunıuz da gerek deniz 
sevkülceyşine ve gerek Akdeniz iktısadlyatı
na en uygun bir vaziyettedir. 

F. L. 

hid; ve .. geçen senedenberl pek değlştl. 
Onların muhaverelerini dinliyormuşum gi

bi çirkin bir vaziyet.: düşmemek için ayak
larımın ucuna basarak gerisin geriye dön -
düm, bahçeye çıktım. B1! şey görmeden, et -
ra!ıma bakmadan yürüyor ve düşnyordum. 

Nahide Hanım ne demek istiyordu? Ne -
den yeğenine benım yaşımı hnt:rlntmak ihti
yacını hissetmişti? Acaba hakiknten birls 
benim vnslmle birlikte gezintiler yaptığım 
gnrlb bularak onun na?arı dikkatini mı cel
betml.ş? Aleyhlml.z:i" dedikodular mı yapmış? 

Böyle şeyleri düşünmek gülünç olur. Doğru
sunu söylemek lazım gelirse, çacuk denlle -
cek ynşt.a bir genç kızın vnsisilc birlikte gez
mesinin mahzurlu olabileceğini ve dedlko -
dulara meydan açacağını hiç düşünmemiş -
tim yenge ... 

- Bu çocuk artıtt on seklzine girdi Ca -

Biltıin bu sualler beynimin içinde ötuyı.>r" 

fakat tecrübesiz bir genç kız oldu"u."11 için 
bunların cevabını veremiyor. Nahide Hanı
mın söylediklerin! gülün;; buluyordum. Bun
dan başka, ona ıt:ı.~ bir parça ofke de his
sediyordum. Klm b!llr belki de bu acnylr 
düşuncelerlnln sevki1e bizi artık başb:ış:ı 
gezintiler yapmaktan. kütüphanede snatlcrce 
oturup konuşmaktan, bilhassa kotr:ı sarn -
!arından rnenetmcğe kalkışacaktı! Eğer boy
le bir şeye teşebbüs ederse onu hiç bir zaman 
affedemlyeceğlmi h!ssedlyordum. 

L!gogos a~a. pek küçüklüğUne rastlamakla 
beraber Kanuni Süleymanın zamanını ha -
tırladı. Yaşı seksene yakmdı. nmma hdlf1 so
l>MlZ gez~r. çok ısrar edildiği zaman da ke
man çalardı. Esltiden kendisine Blllbül L1-

ogos derlermiş, bülbül gibi şakıyan bir se.sl 
varmış. Şimdi pas).ı ve boğuk konu.şurdu. 

( Arkn!'ı varl 

Birdenbire Fatmanın sesini işittim: 
- Küçük hanım, yemek hazır ... 
Geri dönerek eve girdim. Nahide Hanımla 

yeğeni sofraya oturmuşlardı. Vasimln :ıını
nın kırışıklığını, kaşıarmııı çntıklığını derhal 
fark<ıtt1m ve bunu gidermek, aynı zamanda, 
biraz evvelki müknl<!meyl işitmiş ojduğumu 
'ıelll etmemek mnksadı.'e yemek esnasnda 
bin bir gevezelik ~tttm . fakat bugün hlç bir 
ıey onun yüzündeki cıddi ve ağır mnnayı sil
,.,edl ve o. bir defa olsun yüzllme bakmadı, 
lınfllçe tebes.!fun ecmedi. 

Her zaman yemek~en soma yan msaat ka
dar blz1mle berabe,. oturup geveze! k ettlğl 
lıalde bugün kah·ıes!n! içer içme?. birisini gö
.,..ceğlnl bahane ederek otomobile atladı, ev
den uzaklaştı. 

O gittikten sonro Nahide Hanımla yüz yU
·e baktık. İçimden oı•a bir takım sualler sor
nak arzusu taştığı halde nnlıyamadığım, 
'sim veremediğim bir his beni bundan menet 
ti. Fakat artık güzel günlere veda etmek lfı· 
ım geldiğini anlamıştım. 

Ertesi gün Cahid B y yolcuları kar ılama
~a gitti. Ve anne.si, retika ve Nevz d Beyle 
">irllkte geldi. Evet Nevzad Bey . M erse 

nneslnin oğluna h:ızırladıl'iı sür ıiz bu 
rniş. İçi sıkılır, Meıs•nd!' poker oynamak için 
• kndaş bulamaz krkuslle Fahriye Hanım 
nrdeşlnln oğlunu beraber gC'tirmekte ihmal 
tmemişti. Dördüncu oyuncuyu dn, Calhld 

Beyin oynamak ıs+~med ıı;ı zamanlar. Nahl-
1 Hanımın ahbabl:ı. .. ı arasında nasıl bula
blllrlerdl. 

(Arkası var) 
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[Memleket llaberieri) 
Barsa aki yQ gının 
sebebi n şılamıgor 

Yangının bastırıldığı günün akşamında yangın yerinin hali 
Bursıı JHususi) - Kayan çarşlfilnda vuku reste mağazası, Ahmedln kereste deposu. H ü 

bulıın yangın ehemmiyetlioo hasar yap - ı seyinin yoğurtçu dükkAnı, Ahmed çavuşun 
mıştır. Zarar ve zlyan tamamile tesbıt ed!!e- marangoz dükkll.nı, İsmail çavuşun kereste 
memlştir. Yangın sebebi hakkında gayet sıkı deposu, doğramacı Şevketin dükkdnı, Ha -
tahkikat yapılmaktadır. Bu hususta hcnuz 
bir netice elde edllnı!ş değlldlr. Yangının 7U

h ur ettiği zamanın g0 ce yarısını geçmiş ol
ması, nereden başlac!ığını da şüpheli bırak
n .ıktadır. Şimdillk yangının ilk çıktı~ı nok
ta bir ev, bir marnngo ~ dukkanı, bir de kP
re te deposundan bııi olduıo;u şüphe:;! vardır. 
Başınuddeiumumi nu .. :ıvınl Fehınlnin otur
du~u ev, Huseyin Husnüye nld buyuk ke -

lile aid beş ev, kadın terzisi Bayan Busni -
yenin oturduğu ev, Ahın.edin bakkal dük -
kanı, tornacı Sadığın evi kdmllen yananlar 
arasındadır. BD.fllliiddeiumumi muavini Feh
m1nJn evinden hiç bir şey kurtarılama?IWJ, 

terzi Hüsniyenln evinden ce bazı ev eşyaları 
çıkarılmış ise de tlparlş kumaşlar kısmen 

yanmıştır. 

• 
ı 

i tetkik edece 

Ayvalıkta zelzelenin 
yaptığı zararlar 

Birçok evler oiurlmaz hale 
geldi, halk dışarıda 

yatıp kalkıyor 

Ayvalıktan yazılıyot: D!klll zelzelesi Ay -
valığı da bir hayli sarsmış ve mühim zarar 
ve ziyana sebeb olmuştur. Ayvalıkta aşağı 
yukarı bütiln evler çatlamış, bir kısmı da 
oturulması tehlikcll bir hale geldiğinden 
terkine lüzum görülmüştür. İlk Dikil! fe
liiketınl meydana getiren sarsıntıdanberl 
halk sokaklarda yntmalc:tadır. Elii.n hnflf 
sarsıntılar duyulmnsı halkı tayııkkuzln ho. -
rekete sevketmektedlr. Zira dar. birbirine 
pek bitişik olan evlerle kaplı sokaklarrlan, 
muhtemel bir !elli.ket karım;ınd l kaçmak a -
deta imkfmsızdır. H~lk bu sebebden yağmu
ra ve soğu~a rağmen dışarıda oturmağı ter
cih 'etmektedir. Diğer taraftan evvelki gece 
batı lstikamctındeu gelen bir fırtına 50,000 
zeytin ağacının mahvolmasına sebebiyet 
verınt.,tir. Zarar bir mllyo::ı lirıı tahmin edi
liyor.. Vali Necati Güreli bu fell'ıketzedeler 

üzerine derhal ka7.amıza gelerek felfıketle -
rin hl\sıl ettlğ[ tahribatı görmii2 ve ıcab e
den tertibatın alınması için alflkadaılara e
mir vermiştir. Altınovada 59 ev kısmen ha
rab olmuş ve tamamib yıkılmıştır. 

Halk açıktadır. Balıkesir Kızılay kurumu 
feltıketzedelere 200 llralılt bir yardımda bu
lunmuştur. Zarnr gören evlerden on ev ta -
mamen yıkılacak, 4g ev de kısmen üst kat
ları lndlrllmek suretlle oturulur bir hale ge
tirilecektir. Kızılay merkezinden istenilen 
çadırlar eltın gelmiş değildir. 

Dikilide tek bir f erd 
Açıkla bırakılmadı 
Dikili, 2 {Hususi) - Dikiliye Kızılay umum 

merkezinden gönderllen 1050 çadır Dikili, 
Bergama. ve Çandarlıda açıkta kalan halka 
tevzi edilmiştir. Şimdi açıkta. tek lerd kal-

Roma 3 (Hususi) - ltalyan kabinesi bugün M u &solininin r iyaset i maını.ştır. Kızılay, hergün kazazedelere sıcak 

«Son Posta» nın :zabıta romanı: 6 

Nakleden: Hatice Hatib 

ukatın yazıhanes·nde 
Oraya gitmek için Oomar'dan müsaade - Ne? ~iye haykır<!t. Siz Mlfı burada mı-

aldı: Onun ellnl sıkarken: sınız? 

- 1Ioşunuza gid~n ne varsa yapınız fakat - Gazetelerde ı,ık sık resmini görmüt ol-
ken<linlzi bir daha ynkalatmayınız ... Bir da duğum doktoru tamdım Bunun için sirılzle 
ha hapishaneye gi~meyinlz. ne görüşmek istedlğlol çok merak ettim. 

Oomar omuzlnnm silkti: Gomar gülüyordu. Avukat son derecede 
- Tehlikesiz ış olmaz, dedi. Fabrikatörler bir hiddetle: 

sermayelerini tehlikeye koynrlıı.r. tüccarlar - Hemen buradan çık git! diye ba~ırdı. 
tlcar<ıtlerlni, biz de hürrlyetlmlzl.. Hayat senin gibi müşterllerc benim ihtiyacım yok. 
böyledir. Ona uymaır mecburıyetindeylz. 

Birbirlerinin eller.n. sıkarlarken katlb içe- - Oh rica ederim sevgili mösyö, bukadar 
ri girdi ve avukatın kulağına bir şeyler fı - fazla. hiddet göstermeyin!'!. E\•et itiraf ede
sıldadı. rlm, doktorla ne komı~tuğunuzu dinlemek 

- Of, bu artık tahammül edilmez bir hal benim tarafımdan büyük bir nezaketsizlik 
ıildı, bize gece blle rahıı.t verdikleri yok. İs- eseridir! Fakat ne yapayım? Ben son dere
mi ne imiş?.. cede meraklı bir adamım. Sonra da, ,blr defo. 

- İsmini söylemek istemiyor. Sizin eski bu suretle hareket, etmekle iyi blr iş yapmış 
müvekklllerinlzden biri olduğunu söylüyor olduğumu zannediyorum. Metr Burly, ben si
Fakat ben kendisini hiç bir zaman yazıhane- ze, tasavvur edeb!lezeğlnlzden çok daha fazla 
de görmedim. yardım edebilirim. Bakınız, şöyle işe başla -

- Haydi !çeriye alınız. Amına çabuk, güle, mndan bulduğum şeyı Doktorun üstünde bir 
güle Gomar ı san saç teli buldum! 

Gomar kapıya doğru ilerledi ve kapının Bu uzun san ten avukata gösteren eski 
önüne gelince yakasını burnunıı kadar kal- hırsız gulüyordu . .Metr Burly kaşlarını çat -
dırdı ve küçük bavulunu sıkı sıkı göğ.sü il - rnıştı. Gomann ou işe müdahale etmesine 
?.erinde tutan adama yol vermek üzere ke - memnun olmak m!, yoksa hiddetlenmek mi 
nııra çekildi. llizım geleceğini b!l"mlyordu. 
Arkasından kapıyı örtmek için geriye dô- - Kim blllr bu sa~ nereden doktorun üs-

nen hırsız tam ou sırada yakasını aşağıy~ tüne takılmıştır? Belki otomobilin yastık -
doğru indiren adamın bu1mumu renglndek larında böyle bir saç vardı da üstüne yapıştı. 
yilzünü gördii ve bUyük bir hayret.le: 

- Ana .. doktor Marroud imiş! 
Dedi. Ve kapıyı örtüne" kulağını kapıya 

yııpıştırnrak içerisin! dinlemeğe başladı. 

* - Beni mazur görilniiz doktor, fakat bu 
hlk1iyeye ınanamıyo::um. Bu çok acayib, çok 
muhayyerfil'ukul ve lmkiinsız geliyor bana! 

- Hiç zannetmem. otomobilde iken dok
torun üstunde paltQ u vardı. Halbuki bu tel 
ceketinin üstünde le!! Her halde cesedi kal
dırdığı zaman bu tel üstüne düşmüş olacak. 
Bu şey de doktorun ruyo. gormemlş olduğu
nu lsbat eder. Siz mutlaka gidip o eve bir 
bakmalısınız! <Arkası u r) ............................................................... 

Burly ve doktor Ma:-roud'nun hiktıyes!nl ,.. 
tak!b eden uzun sükütu bu sözlerle ihlal et
miş bulunuyordu. 

altında fe vk a lade b i r toplantı yapacaktır. yemek vermektedir. 
Teberrüler, yalnız İ:zmirde 20.000 lirayı - Zaten beş ay süren o işkenceden sonra 

Bu toplantıda, bugün B erlinden muvasalatı beklenen KCJnt Ciano, geçmiştir. esa en çok bozulmuı olan n..<>abınız büsbütün 

Bir doktorun gunlük 
notlarından H it]er ve Ribbentroplf\ yapmı§ olduğu .rörüJmeler hakkında iza hat bozulmuş. Sizi gidip hapishaneden çıkardı -

verecektir. Den ı·zı ·ı L"ıses·ınde derslere ğım zaman ben aS'lblyetınlzln müthi~ bir 
halde oldu~unu h!.~J~tttm. Sizin bir avukat- Mevsim tebeddülleri 

Berlin g ö rÜ§me leri esnasında, H itlerin sulh teklifle rinin tetkik e dil- b 1 d tan evvel bir tabibe lhtlyacınız var. Birkaç 
diği kat'iyetle anla§ılm§ıtır. aş an 1 zaman bir hastane.:!" yatmar;a mecbursunuz Mevsim tebeddullerl ani denilecek blr fe-

A e "ka ı · caret gem·ıe • e e . b" "ht Denizli (Hususi) - Denizli lisesi 25 Kliniğinlzden, Parlsten uzak bir yere gidiniz kilde başlamış gorünuyor. Birkaç gün m r l 1 1 rın Y Ol lr 1 ar Eylul Pazartesi günü tedrisata başlamış- Burada sıze her şe'J maziyi hatırlatıyor. Ma- evveline kadar muhitin derecei harareti 
L ond ra 3 (Hususi ) - Alman bahriye nezareti Amerika ticaret ge • tır. Bu sene lise ve orta kısımlardaki ta- zlnln korkunç dramını. . 25-26 üzerinde iken son günler on altıya, 
l b 1 b d .. 2 100 ·· •şt• ı b d hatta on iıçe kadar diıştli. Bu suretle :ı.nl 

m i erine yenı ir ihla rdi\ bulunmuıı.tur. Bu ihtarda Avrupa ... ·a seyru··s.,.fer e .e mevcu u .'. . u g.eç.mı .ır.. . .. Size verecek yeg<ıne nru; hatim u ur. Fa-
':i: " " B b olarak on, on iki derece bir fark hl\sıl 

etmekte olan Amerika gemilerine •u tavsiyelerde bulunulmaktadır·. .. Ilko
1
ku1lkatr ırıncıteşrının ırınoı gu- kat bunu memnunlyet!cl veriyorum. Mes -

1 -
- Zı"kzak h a r ek e tler yapmamak:!'. • nu açı aca ır. lekdaşlnrınızdan blrlle görüşünüz... Sinir oldu. İşte insanları eğer dikkat edilmezse 

hastalıkları ne me}r;uı olan bir zata ... va _ en çok sarsan bu anı miıtebeddil bavalar-

2 - Alman tahtelbe.hirle ri tarafından ihtar vukuunda kaçmamak. Z ld k I kit kaybetmeyiniz. dır. Kaldı ki bu son günlerde ayni za -

ı Ongu a sporcu arı t t manda oldukça fazla yağan yağmurlar 
3 - ngiliz ve Fransız h a rb g emilerinin himayesine sığınmllmak. Avukat, doktora. elini uzo. mış ı. dolayıslle rutubet te pek fazlalaşmıştır. 
Diğer taraftan Panamada toplanmı§ olan Amerika devletleri murah- Çan~ırıya gidiyorlar - İstirahat edlrı.ı ..... Birkaç aylık bir se - Mesai hayatında muntıızam surette JÜ-

h 1 k d ı k 1 
. . . b. k yahntc çıkınız. Şimdi sizden ayrılmak mec- rümek lstlyen bütün vatandaşların sıh-

as arı en i mem e et erı ıçın ır emniyet mınta aaı tesbit etmi§ler- Cankın (Hususi) _ Zonguldak spor buriyetlndey!m. B"nl mazur görünüz. 
f k 

hntıerlni korumaları için bugünlerde n-
d i r. Bu mıntaka Atlantik ve Pasi i Okyanuslarında sahillerden itilıa• bölgesi tarafından reçilen sporculardan - Metr Burly ya.ivnrırım sl:ze beni bırak - zami dikkat ve itina etmeleri lflzımdır. 
ren 300 mil derınJı~inde bir sahadır. Bu saha bir emniyet mıntakası müte§ek'kil bir kafile ayın 8 inde Çankı- mayınız. diye rica etti. Sabah ve akşam sna.tıerinde muhakkak 
olarak ilan edilmi' olup, bu mıntakada her devletin ticaret gemilerine rıya gelecekler ve Çankırı sporla bir maç Genç avukat, iki ellerlle birden eline sarı- pardesü almalı. Geceleyin ihtiyatlı çık-

h ı f k k 
yapacaklardır. lan bu adamın kar1ıs.nda büyük bir merha- malı,'cereyanı havada kalmamalıdır. Ba-

arb gemi eri ter i edilece tir. Bu maç yeni yapılmakta olan tribün- met hissetmişti. . tırm k zı gençler kendilerini soğuğa allş a 
Münferid gemilere harb gemileri terfiki kabil olmazsa, mÜ§terek ti- den seyredileccktir. İki komşu memleket - Pekiilft, dedi. Işt:ı gitmiyorum. Fakat, istiyorlar, çok iyi bir şe)dlr. Soğuktan 

caret gemileri gruplarına harb gemileri refakat edecektir. gençliğinin bu teması ve yapacaklan maç I bana anlattıklarınız n hakikat olduğuna be- korkmak kadar fena blr şey yoktur. Fa-

A 
'k . L h h k • • Çankırıda alaka ile beklenmektedir. ni nasıl inandıracaksınız? Emtn olunuz k1 kat buna yazdan başlamak lazımdır. Ya-

merı a yenı e U Ometmı tanıyor ben bütün samimı1etını1e size ınanmak ~ • zın bütün yıız ımur.ıadınc.ı so~u1t duv ve 

Londra 3 (Husuıi) - Birleşik Amerika hükumeti Fransatla kurulan Balıkesirde at yarışları t !yorum. deniz banyoları yapmak:, sonbaharda blr 
• L h h"k~ . . k d B d • h . • H 1 - Sizi lnandırmaA: !cin ne yapayım? ce- miktar duş sularını ılıklandırmak 8UreU-

yenı e u umetını tanıma ta ır. una aır arır.ıye nazıra u 'ün Balıkesir (Hususi) - Balıkesir sonba- sedl size gettremern ki ... s0··zle ... min doıı:ru ,_ ti 
•' l'> ıe devam etme'" ve boy lece uzviye so -

beyanatından maada, yeni bir delil olarak halen Parisle bulunon Var· har at yarışları Pazar günü Koşu Çına - olduğunu isbat için ynpabUeceğim yegAr.:e ğuğo. karşı ihzar etmek lazımdır. Böyle 
§Ovadaki Amerika sefiri Bidelin dün yeni Leh cümhurreiıtini ziyaret rında yapılmıştır. Yar~ara civar kaza şey, slz<ı apartıma.11 tııttu~ım evin adresini ynpmıyanların, kendilerini soğuğa alıştır-

. .. I k d' ve vilayetlerden peyce hayvan iştirak et- ve numarasını verebılece~lmdir. Ben eminim V&imi 
etmesı gosterı me te ır. tirilmiş ve ço'k alakalı olmuştur. Yapılan ki kapının üstündJ> duran kiralık levhası h~- mıyanlnrın b!lh:ıssa sonbahar me n -

lngiliz tayyareleri Berlin ve Potsdama beyannameler attılar dört koşuda kazanan hayvan sah iblerine ıa orada duruyordur. de çok ıhtıyatıı 0ıma1arı lazımdır. Bütün tıb ldtablarında Eylul ve Teşrinie"eı ile 
Londra 3 (Hususi) -- Beri in ve Potesdam üzerinde muvaffakiyet1i 1200 lira ikramiye dağıtılmışt ır. Burly odada gezinerek düşünüyordu. Mo.rt ve Nisan ayları zatürree aylan di-

UÇUJlar yapmış olan İngiliz tayyareleri buralara birçok beyannameler - Haydi diyelim !t~ bu göıdü~ünüz şey bir ye kabul edilmiştir. 
Ballkesl.rde şüphelı· b. ölü hayal değil de ıuı.:t!kııttir! o halde niçin he- ~~:..,_----------ı 

atını§ ve bu suretle Alman halkını Berline kadar gelebHecekelerine ır m men gidip polise habe:- vermemeli! Cevab istiye~ ok11yucularımın posta 
dair ikaz etmitlcrdir. Balıkesir (Hususi) Mustafnfakıh Doktor ümldsiz bir tavırla: pulu yollamalanuı rlca ederim. Abl tak-

ı h 11 · d Ah d wl 45 1 dlrde 1.steklel'l mukı.beleslz kalabll!r. 
Bir haftahk ngiliz hava efradı zayiatı ~~ıe~·m°:~n ~uma~eün:g ~abahi:ii~rı;a~~ ılsın :ı~n~~ü:~;:~l~~~: :1~d~a:~.~t~e;:!~ ~~: ~ ...... _____________ r ... 

Londra 3 (Hususi) - İngiliz hava nezaretinin ne!retti~i bir tebliğ _ 6,30 sıralarında işine gitmek üzere evin- c:ıl olur da daha yl:ml dört saat geçmeden 
den anlaJıldığına göre, son bir hafta içinde 16 hav11. eri ölmüş, 7 er ya- den çıkmıs ve aradan epey müddet geç- yeniden polisin kaqısına çıkarım? Ben ye -

tikten sonra Çak mak mevkii adı verilen n!den hapse girmek istemiyorum. Burly .siz 
ralanmıf, 3 er kaybolmuş, 5 er eıir dütmüttür. Bandırma şosesi üzer indeki bir tarla ke- de bilirsiniz ki si"T..:ı o!acnğı gibi polis b:ına 

lsveç hUkOmeti refakat sistemini kabul edecek narında ölü olarak bulunmuştur. Yapılan inanmaz. Ben bir daha hftk!mlerin beraet 
muayenede Süleymanın elek trik sade - karnrın ı vereceklerini ümid edemem. 

Stokholm 3 - Gazetelerin bildirdiğine göre Alman tayyare ve tah • mesinden öldüğü anlaşılmu;tır. Cesedin Avukat: 
telbalı:rlerinin İsveç kara ıularına ıon zamanlarda taarruza geçmeleri bulunduğu mevkide elektrik nakleden - Hakkınız var ' 
üzerine lsveç hükUmeti refakat sistemini kabule mecbur olacaktır. tel ve saire gibi bir şey de bulunmadığın- Cevabını verdi. Ve odada gezinmekte de -
Bundan maada laveç limanlarında casusluğa kar§ı mücadele elmek dan ölüm şüpheli görülmüş, müddeiumu- vam etti. Nihayet bir şeye karar vermiş gibi 

milikçe hadise hakkında tahkikata baş- doktorun önilne durdu: 
Üzere tedbirler alınmııtır. lanmıştır. _ Pekalt'ı doktor, dedi. Sizin polise haber 

- Hasan Bey, 
gecelerde 

Pazar Ola H a san Bey Diyor ki : 

mehtabh •.. Gök yüzündeki ayı sey
r etmek benim en büyük a v
ıkimdır. 

.. . O bana süktinetin sem
bolü gibi görünür. 

Hasan Bey - Tabii azi 
zim, üzerinde insan ) ok. 

venneyl.ş!niz! nnlı\'ornm. Pollseı ben haber 
vereceğim. Ben yar.ı~ Belgrnrl ııokağındakl a
partımana gidip, resmin altındaki gözün 
iç1nc bir bakacagım Siz yarın öğle üstü ba-l na geliniz. Gördilğfö!1 ve y:ıptığım şeyleri size 
anlatırım. Şlmdlllk Allnha ısmarlad ık. 

Doktor Marraud. kclunda ki.ırklü paltosile 
kapıya doğru yilcüvordıı O kadar ümlds!z 
ve kederli bir halde idi ki kapının dışında 
duran Gomarı gornıediğl için şiddetle ken -
dlsine çarptı. O: 

__ Artınızı istirham ederim doktor. Dedi. 
ve doktorun palto.;uuu giymesi için kendisine 
yardun eder gibi .;örünerek ceketinin üstün
den bir şey aldı. U~kt~r onun bu hnreketi -

- nin farkına bile varmamıştı. Düşüncelerine 
göınülmuş bir ha11e çıkıp gitti. Avukat kapı
sında eski hırsızı sorüncc hiddetle: 

HOLANTSE 
BANK - ONI N. V. 

Mezkur bankanın 1938/939 senesi h is
sedarlar Umumi Heyetinin bu ayın 18 in
de Amsterdam'da toplanacağını haber 
aldık. Senelik rapor, işlerin yeniden in
kişafına mani olan ve bütün sene devam 
eden siyasi gerginliğe rağmen memnuni
yet verici neticeler elde edildiğini gös -
termektedir. Biri Venezuella'da Maracai
bo'da ve diğeri de Rotterdam'da olmak 
iizere iki yeni şube açılmıştır ki !bu da iş 
ve münasebetlerin büyümesine saik ol
muştur. Bilançonun yekununun 78.000.000 
Flo•·iJ,den 89.000.000 Florine yükselmesi, 
bankanın inkişaf ettiğini göstermektedir. 

Banka Umum Müdürlüğü -geçen sene 
olduğtı gibi- bu sene de % 6 temettü tevzi 
cdilm~sini teklif edecektir ki bu suretle 
his~edarlara - Bankanın 25 inci yıldönü
mü münasebetile geçen Mart ayında % 2 
nisbe>tinde fevkalade tevziat yapılmış ol-
duğuna göre - cem'an % 8. temettü temin 
edilmiş olacaktır. 
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,, 3 Blıincitefrin 
SON POSTA Sayfa 7 

Polonyadan çekilen. Alman 
kıtaatı oarb cephesinde 

il l Piyangoda 
ikramiye mikdarı 

~m•muw "Son Posta,, nın Hikayesi ·'q1111-111u~ 

artırlldı = 
Eve Gelen Mektub 

- <Bll§t4rafı 1 ine· 
1 

(Bnın-n 1. ~ .. - f d ) ~11 Ulh. Çevlrl'n : Nlmt>I Mustaça ..ddHlmllR •ı.ıVVetıerının ı ıay ada) baskın hare'ketıe:ln<le bulunrnu•tur. Fakat ""\' .... m, • -:r uncu. .ay a a ı • 
er. Filhaldlta blr ta areketıerinl izah Alman Jooşlf kolları bazı noktalarda pusuya Biletler 1/2. 1/5 ve 1/10 yani sınıf Evimin kapısını an tara açıp ıçerı ıl\..ar~_r aştırmı§tık. Fakat henüz birbirimi· ed son taarruz h .. ah la · . ,,. l 

18.re.stıe dokuz Alma raftan beş Inglllz toy- düşmüştür. Almanlardan esirler alınmıştır. beştP bir ve onda 'bir olmak üzere ay - girdi,ğım zantan. kapı arcı{hğından atıl- zı gormemıştık. Doğrusunu ister~eniz ben 
raftan da bir F n tayyare,,i l'e diaer ta Fransız kıtaatı tendi hatları içinde mevzi- rılmıştır. mış bir ı.arf buldum. Adresini ok.umadan onu gö~~yi,, fotoğrafından aşıkı oldu .. 
DlUhafaza eden dr~nsız fotograt tayyare.sin~ lerlnl tarsin etmekte ve yeni işgal olunan Halkın biJ.et tedarJldni kolaYfaştrr - zarfı yırttım. Ve ancak o zaman ışın far-1 ğum bu guzeh canlı olarak seyretmeyi ne 
ille on beş Alıni~ ~Fransız avcı tayYare- sahayı temizlemektedir. Çünkti dtişman çe- mak için de 1/10 luk biletlerin fiab ı 'kına vardım. ,Postacı mektubu yanlış .kadar çok istiyorsam, ona görünmekten 
Fransız tayYareıerı YYaresı kar§ılaşmı§tır. klllrken bin tUrltı tuzak bırakmaktadır. lira, 2 ve 3 üncil .keşidelerde birer bu - atmıştı. Mektub bana değiıdi. Nihad is- de o kadar çok çekiniyordum. Ya beni 
nna rağmen derh 

1
adedce daha az <.lmala- Fransız 1sUhkft.mcılan Warnd ormanında çuk lira olarak tesbit edilmiştir. Bu bi- minde bırine yazılıyordu. Nefsimle ufak yakından gördüğü zaman beğenmeyive .. 

"; düşmanın beş ata muharebeye girişmişler henüz patıamam~ üç binden fazla torpil Jetler zunbalıdrr. Bu suretle 1/20 olarak bir mücadele yaptım: rirde, biıtun tasavvurlarımız altüst olur-
lr. Frarısızıar üç t YYareslni düşurmüşler- meydana çıkarmışlardır. Öyle tahmin ed.ll1- yarım biletlerin satılması da mümkün - Mcktub sana gelmiyor. sa hatim nice olacaktı?. Velhasil birbiri-

Al ayynre kaybetmlstır yor ki, 70 kilometre murabbaı olan sahaya olacaktır. Bun1ann birinci kesidede fi - - Peki amma bır kere açmış bulun - mizi görmeyi nışan gunünü kararlaştır ~ 
Berun 

2 
man tebliği - . alb bin kadar torpil konulmuştu. COk şü- atı 50, ikinci ve üçüncü keşidelerde 75

1 

dwn, evvdden zarfın üzermdeki adresi dığımız vakte kadar talik ettim ve nişan 
tebliği: ' - Alman uınumt karargahının kür kt, bu torpH!er iyi konulmarnlljtı ve bir kurus ur. ok.umu~ olsaydım, ya postaya ıade eder- gununden bir gün evvel, bir yerde bulu-

Garbda, nıevzıı to ço~u bombardıman neticesinde kendlllğln- Keşideleri devamlı bir tarzda takib diın, yr..hud da okumadan yırtardım. şup nişan için lüzumu olan şeyleri tcda-
llyetı olmuştur B PÇ)-1 ve keşli kollau faa- den patlamıştır. Hnttl'l bir defasında bin etmek mecburivet; konmustur. Devam -ı - Ş!mdi de henüz okumuş değilsin rikc karar verdik. Ben onu bır pastacıda 
Paderbornun §~rk •r In~ıız keşif tayyaresi metre uzunlu~undaki bir hatta birblrtne sız bilet satışı kaldırılmıştır. batt.iı kiıgıdın arasındaki :fotografa ben- bekliyccektim. Kendini belki tanımam, 

F 
ında duşurülınüştiir. merbut torplller blı- Fransız obil3üniin lsa- tdaremiz, toptan satış işlerini Ziraat zer şeyı de görmedın vakit geçmiş sayıl- d ye, sağ yakasına bir çıft kırmızı gill 

ransız tebl'-. beti üzerine hen birden lnffiak: etmiştir. Bankasına tevdi etm;ş bulunmaktadır. maz, mektubu yırtabilırsın, yahud ate- takacaktı. 
tıarıs, 2 CA.A > ıgı Al 1 d'" lA 1 Bu suretle memur maa atı vesair masraf şe atabi.!irsin. İtina ile traş oldum, en iyi elbisemi 

P'ransız teblil'.f·. - 2 Teşr!nlevv"l "abah man arın suya uşen p n.arı 1 1 p ki k k . d' p ı:; " .. ard~n mühim bir miıktar da tac;.sarruf te- - e · nmma o usam ne çı ar, ateşe gıy ım. astacıya gittim. Heyecan içinde 
nı O~ce nlsbeten saki Londra. 2 (A.A.> - 1Yorkshire11 in askeri mir: edilmis{ir ki, bu dole:un fark da ik- atmasam olmaz mı .. nıhayet ben başka- bekhyordum. Ha geldi, ha şimdi gelecek 
t u teıır noktalar d n geçmiştir. Cephenin muhnrrlrl, garb capheslnde General Ga- raMt\rc nisbf4t1erinin fa-zlala~ırılmasına lanna bundan bahsedecek değilim ya;. d~r~en, kapı nçıldı, ufacık boylu, gayet 
uzaklar kuruım ~n a baskınlar yapıJnu~ melinin tatbik cttiAI tabiye sayeslnde nasıl tahc;ic; kılınmıstır. - Öyle amma, bu ahlaki bir hareket çırkın bir kadın göründü. Yakasında bir 
Parıs 2 (A uş ur. ' Alm b lru d l ğ ıa 1 f 1 'ft k llği· .A.) _ 

2 
Te rl 

1 
an aş man anı ının P un arı suya M'lli Pivango daresi ilk kesidE'sini o muyo!·. ç~. _ ırmızı gül vardı. Acaba yanlış mı 

· ş n evvel akşam teb- duştüğünü izah P.dl;or ve diyor kl: fstanbulda yapacaktır. Yı1başı çeıkiliş:ni - Nıçın? goruyordum. Nasıl olurdu, sağ yakasına 
b Dü~anın sarıuı Fransız başkumandanlığı Almanları mü- Anl·:ırava vC'reN>itiz. - Niçini var mı? Başkalarına aid takmıştı. Bu da mümkündü ya •• her ka-

unda ve Sarr· - Sarrelois - nln cenu dafaa vaziyetine gtrme~c mecbur etmiştir. Muvakkat pı~run tatbikinden sonraki mektub!an okumamak en basıt ahlak dm .s.ağ .Yakasına bir çift kırmızı gül ta• 
hücuınıarı PUsk~n t~oğu bolgesinde:t"i mevzu Gamelln, Almnnlann Liiksemburg ile Sarre kec:ideler her avın 7 !':ind<> vapılacaktır. ka.desıdır. ı kabılırdı. Fakat bana doğru geliyordu. 
~'Binde duşınan rto lmuştür Snrr'ın doğu b:>l neMl arasmdakı mıntakadan istifade ede- Halkımızın daimt bir emn;vet ve ttimıı- - Öyle derler amma, postacı da ne di- Ev .. et evet ta. .yanı .. m.a. g_eldi, gu"lümsedi. 
ekı Alınan P~us,: hattımızın gerisin ceklerinl derpl• eyllyerek bu müsellesin kal- il G 1 k k 

7 
mevkıı"rı ü - .. dını kazanmıc; bulunan pivan11ovu. hal- ye bu mektubu buraya bıraktı, tamam e u er en çır ın yuzu bır !kat daha çirkin 

O kilorn t w zerine ateş etmiştir. desini hemen işgal etmek suretlle Alman kın t:ll:ine e~'kıc:;nden rok fazla hizmı>t okuyacak deg1lırn, şöyle bir göz gezdir- olmuştu. 
e re murabbalık sahada pHınlarını bozmııstur. Geçen cumartesi ve ı>deC'P'k iblı l'T'Ü.kemm<"liwte get~k dım. J.t'otoğra!a benzer ~eye de ya baka- - 1:anımadınız galiba? 

Parıs 6.000 torpil Pazar günkü har~flı:etlerle Fransız orduları- bac;lıc:ı ~;ıvprni7dir.,, rım, ya bakmam. Baksam da ne çıkar, ol- Dedı. 
Y • 2 <AA) H nın sol cenabı mühtra surette takviye edil- Nihad Ali Üçüncü. ı;:pbrim:7rıe bı'r mu·· d sun o.sun da bır .fotoğraf olsun •• fotoğ - - Doğrusu tanıyamadım. 

or: · · - avas ajansı tebll~ edi- mlş ve ayni zo.mand:ı Siegfrled hattının ön- k I>Un g dPt bu islerle meı:;ırul nln1ılrtan sonl'P. rafçı camekanlarında fotoğraf seyretme - Olabilir, ben de sonradan farkına 
d eee, ortaı ft lerl de Fransız topçu ateşine maruz bıraktı- A k et" b lmı d b f ık !muş d s· il an düşman ı •ın çok karanlık olmasın- rılmış bulunuyor. Almanlar bu mıntakndan n arnvıı n>ıE'cektfr. Milli Plvan~o Mü- ayı :sayı yor a, ır zar a onu var ım. ıze k mektubumla bir fotoğ· 

ınutactı üıcre istifade ederek artık biraz güç taarruza ge~blllrler. ~ür vf>-killiif'np ızetirilnn Hamid Ortac bı.r fotografa bakmak neye ayıb sayılsın .• rafımt gönderecektim. fotoğrafımı ala • 
Amarika A . . . ü; .avlık muvakkat lrıHlkal planının tııt- ba.k,arım_Ya .•. w w .. yım denken, komodinin çekmesinden, °" 

ı. yanı ve b.taraf.1k Almanyaya atılan lng lız h•k•nı> nezBrPt etmek i''YP?'(' ı;:ehrlmf7nı> .. Evvela f~tografa baktın;. fol;?~a~ bu- rada bulunan bir :ı:ıtist fotoğrafı alıp 
t' k?1rlıktıırı ;ı:ıonra 0 da umurnt mPT"'keT.de tun oldugu ıçın boyu posu da g~r~n~yor- yanlışlıkla zarfın ıçıne koymuşum. Sıze 

Vaşınctonanıznunurı tadili teyannameleri V9 Hitl3r calıc:Mak Uzer" Anka,.ı:ıva trirlece-ktlr. du. Uzun bır boy. Muntazam bır vucud, bunu yazacaktım amma, nasıl ihmal et· 
cun. bita , 2 <Rususil A, fcvkaıade sevımli bır yuz, saçlar açık miş bulundum, bilmem. 
ıerıne ranık ka"lu -- Jnn meclisi bu-ı Londra, 2 (A.A.) - Daily Express ga- kumral, fotoğrafa göz ucıle bakmak nı- * 

Mu ba~laınmır. nunun ta:Jll! muz:ıkere- zetesinin Kopenhag muhabirinin emin n ara borsası yetındc oldugwn halde nıyetimı bozdum. Hikaye burada bitti. Çünkü ben liifın 
tahın~~kerelerın i~l hart _ bir membadan öğrendiğine göre İngil z dlkkatli dık.katli baktım. Bır daha bak- arkasını dinlemeden kendimi pastacıdan 
lDÜddettnedllrnekte<ıir. l' :udan fazla sureceğl tayyareleri tarafından atılan propagan - -····- tını, bıraz daha baktım. Saate de baktım. dişarı attun; arkama bakmadan koşmıya 

sonun~:ı. a teklifi, ancak bu da kağıdlarmm halkın maneviyatı üze- Açılış - Kapa.naş fiaUarı 2 · JO · {)'lll O zaman tam bir saat bak.tığımın farkına baş:adım. 
--_:__:_ reye konacakıttı · · d R .ı.. ak il.~·. --- r. r nde perk fena bir tesır bırakması do - Ç ıı; K L E R var ım. esmı ;uır .tun, ~ektubu oku- .. Ertc~i gün nişanımızın yapılmadığını 

1Yllıletle C . • layıs'.le Hitler, bu tayyarelerin Alınan - dum. :Mektub genç bır erkege yazılmıştı. soylemıye bilmem hacet var mı? 
asa b} r e mı yeti ya üzerinde uçmalarına mani olmak için 1 Açılış Kapauıı Bu guzel genç kız. erkeği gormüş, beğen ................................................. : .......... .. 

Cen nı esi toplanı mümkün olan her türlü tedbirleri alma- Ltmdra 1) a ~.21 mış. VOnunkeladitanışma.k ı.stediğ.ni söylü - Mahkemelerde: 
a 

1 
evre 2 (AA yor sını Mareşal Görlng'den istemiştir. Bu Nev _ Yor& lJv 0~3 129,ıa yor. e n · :fotoğrafını gönderdiği gıbi 

~n~uhabirt bi·~ır7 Anadolu ajansının hn- münasebeti€ Göring'm düşman tayyare- Parlıı :..9687w 2 91m genç erkekten de bır fotoğraf istiyordu. Bir kız kaçırma hadisesinin 
dol etıi!r Ceını; . Nr lerinin Alman arazisi üzerinden uçmağa Mllfıno Mektubun altında da adresi yazılıydı; h k rnı:.':'11' tylfı! .; 1 uınuıni kOtlpl i\l lmb muvaffak olamadıiklannı iddia ettiği ha- ccnme 29 ;;;- tll.e•:ıo zarfın üzerindeki adresi de okudum. Ad- mu 

9 
emesine bakıldı 

lçlnd a.<;anıbıe.sını ıncıa ln'1k"d cde:nıyen ce- tırlatılmaktadır. Amı;tcrdnm 9 ö87J ., '19 res biz m evin adresiydi. Mektubun bana Yeni ~kll edllen 2 inci Ağırceza mahke· 
için :

2

:avet etrr.eıt ~:üınüzdekl iklncıteş.:-l:ı ............................................... _............ Berlln hitaben yazılmamış olmasından beni mesi dün faaliyete başlayıp ilk defa ola· 
bulu hukfıınetıı r nvvurundadır Bunun Bı·üksel 2~ 04 il 91376 şüpheye düşürecek bir cihet varsa o da rak bir kız kaçırma M.dlseslnln duruşması· 
topla:uştur. Pek kıs:ezdtnde ıeşebbüsattıı Atina .- isımdi. Düşüncemle, tkonuşmam arasında na bakml§tır. 
nılyeıı da. ceıniyet.tn 

1 
olaca(iı blldlrllen bu fRı... (1 :» y o Sofya .- .- bir konuşma başlamıştı: Mahkeme heyeti eski Erzurum Ağırceza 

Pl'Ogran harb ~nıan v40 Yılı bütçesi ve cc- ( ~ ~ 3 Prag .- - lsım yanl~lığı olacak. reisi Remzi lle aza Atıf ve Halllden ınürek-
unıuını rnlçt\':klk e~·:ec~~dtalrki n!aal!yetlne aıt ~ Madr1d - SaAdnkı :ıdreJii yanlış olamaz mı? :::!in}edrdlniademna~~ınnıYda. mtüdtdelum11 mnl 
hlnı ın u11Qd11 ccnıı ı ~çen Evlüldeki A 1 R d varşova .- - rcsın yanlı§ olmaması. akla ya- ınsa arsuva cıns et-
sence addelerı tiı~·ın~e ıntsakının bazı mu- n ·ara a yosu Budapeşte kın gelmıyor. mckteydi. 
ise de ınlyeıın nıüstakb c Yapııan tadilat es:ı- ;<. Bükr~ - Peki amma akla yakın gelmiyen da- Duruşmasına. başlanan ilk davanın mev-

lıyeu h başka bir de hrı ~ lb'i~inin bu karar- 1648 m. 18'? Kes. 120 Kw. Yokoham bek.ar ın amma pek yakışıklı sayılmaz - Iddlaya gore, h!disenln suçluları bulunan 
lard:ı~ ceıniyet ı·n.urnı ~l +faaliyetini çizmiş G DALGA UZUNLU~U ~ Belgrad .- ha başka şeyler de var. Nihayet gençsin, zu~ ~ydu: _ 

tedı~ı akkında asarnbl r,ı zaınanındnkl fan- .A.Q. 19,74 m. u;ırı:> Kt.'S. 20 Kw. . Stokholm 81.19 ı.ono sın, bir genç kızın fotoğrafına bak, bir de Muzaffer, Hasan ve H{lseyln bir nk nm Kuk-
••••••·• anıaşııınaktad edeu karar almak ıs- A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. Moskovıı .- aynad:ı kendıne bak. la seyretmek için, Çanıberlltaş aile: b:ıhçesi-

, ............... : ... l!'. - Öyle amma •• gonül kun' ı' snverse gu" _ ne gltmışler ve burada Perlh:ın ve S:ılme 

~
Şe lr is :e· .. r···,··.: .. ···•• ............... -. SALI sııo7o;9 :Gel odur, hem e.r.keğın o kadar "güzeli a - isimlerinde ikt kıza rııslnmışlatdır. Üç deli-

( 
y • • ) ranmaz. Nihayet ben de yüzüne bakılmı- kanlı, oyun bittikten sonra genç kızların 

12 30: Pro"'ram ve memleket saat fıvarı. eni neşrıyat yucak kadar çırkın bır erkek sayılmam sokakta peşlerine takıfarnk Kocnmu tafapa-
KndıJ Ö _ • 12 35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12 so: - ya' 

1 

şaya kadar tJ.klb etmislerdlr. Kızlar, burada 
cadd ~ Eostanc. Turk müziği: Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref Gece Yansı Gfinf'.Şi - Nahid Sırrının ka- _:_ S n b'lırsın. Salmenin annesi Zlş:ının evine glrmlşler, 

Kadıkoyünd e ınde inşaat Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Okuyan: lemlJe dll.lmlze çevrllmiş olan Pierre Be _ ::.\lademki be bil' ş· d' t gençler de kapıdan a~lmnmışlardır Bu sı-noit'nın bu kıymeUi es"ri Remzi Kitabevi _ -b kt b bn ıyorub m. ım ı 0 u- rada ZI an kapıya çıkarak gençlere.' 
rasındaki tra e Seı iç me lle B l - Safiye Tokay. a - ......... - Nehavend l ka kt rurO u dm u a ır ceva yazarım. ·- Niçin kap•dan ayrılmıyor unu.z fınd rnvay ostancı a- s:arln· Hat d hl n n çı rma a olduğu ıDünya muharrirle- ,..._ b d • iste a Uç b c dd 

1
.. • ırım an ç çıkmıyor. b - Udl İb ur um. ~va ı yaz un. Cevabın dlğinlz ne? ' -

Yapıı ,. k UCUk ıne n n hrr iki tara- rahim Neh d kı rinden tecrümeler. serisinin 36 ncı kitabı o- içine b r de fotoğraf koymayı düşündüm. D • 
Yolun•a tır. B led e. nişll inde tretuv r - o.ven şar : Mimoza. c - Ham- larak ln~ar etmiştir. Tavsiye ederiz. Fo•o af koymak b a tehı '•'- 1. 1 k- ye sormuş, ötekiler şu cev bı vermlş-
k Pl nını ha Y Iınar I lerı M.ü:Jurluğü dl Tokay - Klarne~ taksimi. d - Udi Ahmed- ....................................................... -..... ır z ur.e ı o aca Ierdlr· 

oy llUbeBin ıı l ını B 
1 8 

b k tı. Ya mktub bana hitabla yazılmamışsa · A e cond rnıı ediyenın Kadı- a a şar ı: Gül~n harab eyleme. e - Ale- ( T . ) rezıl 0 c ğım muhakkaktı. c- Beyazlı kızı. Perihanı ıs+!yoruz 
Yııalıçeşrn lr. ko - Sab:ı şarkı: Öyte bir t\fetl yektayl emel- _ 1 VAT R O L A R Fotograf gondermekten vazgeçtim Ve Bu söz üzerine kadın kapıyı kapamış, fa-
Beyo~lund e caddesi genişletilecek sın. f - SalA.hattln Kaynak - Hüseyni ş::ır- - yeni çıkmış fotoğrafım olmadığı .için, kat Muharrem n~ ar~ada lnrı kapıyı .. orla 

:~tre genışı~t~~:ılı_ç ıne caddesi on beş kı: Göresim geldi. 2 - Mahmud Kannd8:!: ŞEHİR TİYATROSU ikincı m ktubumla fotoğrafımı göndere- açarak, ~çıeri girnı.şle:alr. Pcrihanı kolların-
"'ın 80nra bir .ft:kr.ı;:-. Cadde "'enMet11dik-ı a - Refik Fersan - OUllzıır şarkı: Sabah gü- Tepebaşı dl1lm kısmında ceğimi mektubn ilave ttim. Za f k - dan yak lıy rak, dış:m çıkarmışlar ve sU-
"' dan wu-aft 

0 
~ neş d ğ k ı\qa.m .ı;ıı.at !l0,30 da dım. p t d' , e r ı apa 1 rllkllye surukllye ev\n ilerisindeki bir nrsa-

, buray:ı 1stı a uçurum hasıl olaca- 0 ar en. b - ····· ... - OUllzar şarkı: He es ay~ yedr ım. kt b b ya götürmtlşlerdlr. Perihnnın çığlıkları üze-
~rlatınıştır y 

1 
nacı duvarı yapılması ıı:n- Sinemde bir tutu§muş yanını~ ocağ olaydı Romeo - Jülyet yecan ıçın e me u umun ceva mı 

t ~rtııer ş~be~ ~n Plfinı Belediye Yollar ve c - Halk türküsü - Alnıma yazılmı~ bu kar~ bekJıyordum. Fotoğrafını . çerçevelemiş; rine, mahallenin bekçlle::i yetişerek, genç kı-
n ır. 9.rnfından tetkik olunmak- yazı. d - Halk türküstl: Damından görunür Raşid Rıza ve Ertug-rul Sadi yatağımın başucuna koymuştum zı mütecavizlerin elinden kurtarmış ır. Caddenın b.. baAlar. 13 30 - 14: Müzik: (Karışık prog - Bnzan dnkikaJarca, saatlerce ~eyredi - DUn~ü muhakemede suçlular birblrlerlne 
nın Yerinde ıe;!~~ıd kı Cümhurlyet bahçesi ram - Pl.) 18: Program. ıs 05: Memleket sa- Tek Tiyatrosu yordum. Ne güzel bir genç kızdı ve bu ne attı curUm etmicılerdlr. 
geurue .... ı modern bi - at fiya j te ı i B k kö Mlltt dld umulmaz bir d 1 t k 'd' ki · d Muhakeme dilnklı celsede bulurunıyan 

cek, önu ' r gazino vücude rı, a ans ve me oro oJ haberleri. a ır 1 ya e koşmadan ara'-~vp e huşut ı ı. , dpeşın e suçlulardan Muharremin ve şahidlerln celbl 
_ YeşUUit haline konacaktır. 18.25: Müzik: (Pl.) Rafl: müzik. 18.55: Ko- O V E y B A B A . • .ı • za me e gırme en ge- için tallk edilmişttr. 

P 
nuşma: 19.10: Türk müziği: Çalanlar.· ve - lıp başıma konmuştu. ' -----------

0/i
c>f Vodvil 3 perde M kt b ... P • cihe, Cevdet Kozan, Kemal Niyazı Seyhun. e u un cevabı geçikmedi, ben de K lb · ------.:. cev~b vermekte g""ikmedim. Ve bu sefer e_ma ey sınemasında 

B 
Okuyan: Müzeyyen Senar. a - Vasllakl - Halk Opereti -... b b ir yanke . . fotoğrafımı da gönderdim. Artık ~k - ır yangın aşlangıcı 

B"-d•-- sıcı suç üstünde yakalandı Kürdll1hlcazkftr peşrevi. b - ŞemsetUn Zi - 6 hkteşrin Cuma akşamı lllı:. temsll tublar gün aşın gelip gitmiye bac:lamıc:tı. Dün gece saat 22.30 da Slrkeclde Kemnl-
o.uı ~uıa ya - Kurdlllhlcazktır ~ark:: Güvenme h~ - BU HESABDA YOKTU Bl b' i 'il 'il ta 
1 

Otelinde 
1 

r ırım ze neler yazmamıştık neler •• Ni- bey sinemasında bir yangın başlangıcı oı-
o an Hlday t dü m satıreten bulunmak- nüne. ç - Arif bey - KOrdllih1cazkAr şarkı: Operet 3 perde şanJanacaktık, evlenecektik. nişanımız, muştur. Fllm gösterilirken makinede bir an-

~ekte iken, yanına n köprü üzerinden geç- Sırma 8nçlı yfı.re. d - Lemi - KUrdlUhicaz - ·······················································-·-· gayet çabuk yapılacaktı, kanuni müd - za vukua gelmiş, hu yUzden filmler tutu -
Ülfikar sokulmuş \':ab:kalı Ynnkt.!ıicllerden Ur şarkı: Nazlandı bülbül. e - Cevdet Ko- detin hit~mında derhal evleniyorduk. muştur. Fakat gerek s!.nemn müstahdeınlert-
~ iken znbıtn meı:nurl c blcrını kan,ıırmak- zan - Ud taksimi. f - Snlfı.battin Pınar - ( ) Hatt!\ nerede oturacağımlZl, yatak oda - nin, gerek süratıe }ctişen Itfalyen!n mtlda-

Yakalannııştır. arı tnrafından suç üs- Kürdlllhlcazkil.r ~o.rkı: Ne gelen var ne hn - p o·· t, atçı" eczaneler mızın tak1mlannın nasıl olacağını, salo- haleslle bir mikta.r film yandıktan sonra ate~ 
Mavnadan dU en . bcr. g - Muhayyer tftrkli - Menek.şeler tu - il mm na ıl döşeneceğ"ni bile mektublarda söndlırülmüştür. 

Ş hır adamın tam tutam. h - A.ntcr.ral~ Oençosınan tura- --.. ··-- ln!rll 1 1 Bu gece nöbetçi alan eczaneler IJDnlardır: 
B to U kırıldı fından Ankara halk havalt.rı. 19.50: Konuş- İstanbul cüıotindekiler: 
eyoğlunda H ....... adıncıa biri evveı akln1alba nd:ı. oturan .. ma. 20 05: Turk muzi~i: <Kh~.... program.) Şehzadeba§ında: lliamdil, Entlnonünde: 

naıar UıerI.nd cun kalafat Y rt .-1:usa Ankara Radyosu Kume ses ve saz heyeti. İ- (Hasan Hulüsl), .Aksarayda: (Şeref), A-
ta'Ybed k e dol ırk e nde nı:ıv- do.re eden: Mes'uı! Cemll: 21: Konser U.k _ lemdarda: (Abdülkadir> Beyazıdda: <Ce-
1' re duşm · n muvazenesi it 11) B kırk araıı Beyo~lu h tavnc is:ı kolu kırılm··u~ dimi - Ham Bedll Yönetken. 21.15: Muzlk: mm, Fatihte: (V a I a oyünde: 

B
. C3 ne kald .. · <Radyo orkestrası) Şef Hasan Ferid Aln:ır. (Merkez), Eyiibde: <Arif Beşir). 
ır hamal ınbnışt.ır. Beyotfu clbet!ndekiler: 

apartıman k Konser! takdlm eden: Halll Bedıl Yonctken. İs 

Ya 1 d 
apıcısını t1kl~ caddesinde: CDelltısuda), Daire -

Tak.stın ra a 
1 

1 - COrt7.lng - Bağdad berberi. 2 - Sa - de: (Güneş), Taksimde: (Llmonclyıın), 
, de Bedri be inı - Saens - Dan.<ıe macabre. 3 - Mnsse - Pangnltıda: <NnrgUeclyan), Karakliyde: 
;aa:ı.nıa, harııaı x~u apartımanında ka net _ Scenes Plttaresques. 4 - Heuberger - (Huseyin Hüsnü), Beşlktaşta: <V1din). :U meselesinden çı'c.a~rasında bir Yilk ~~~ «Opera balo.na operetıntn uverttiril. 22: A - Boğudçl, Kn.dıköy, Adala.rdllkller: 
y Basanı bagından kavga netıcesınde jans, maat, esham. tahvll!\t, kambiyo - nu- Kadıköyilnde: (Yenimoda, Merkez), Üs-

lnlı§aruııt tedavt nltına al'ınaraıarnı.ştır. küdarda: (İttlhad), Sarıyerde: (Nuri), 
ır m1a kut borsası (fla.t.) 22.20: Serbest saat. 22.30: 

• -Y• suçlu Yaka- Adalarda: OŞna-'1 Rıza). 
Mlizik: (Cazband pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki 
Program ve kaparua. 

Nezle, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. --------



1 

e 

1 

1 Sayfa 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - Oıuncu ve on birinci sınıflarda nlbarl talebe için yer yoktur. DIQ'er 

sınıflar için yatılı ve yatıını, kız ve erkek talebe kaydına denm olun
mak tadır. 

2 - ıstflyenlere k&Jıt şartlarını bildiren tarifname aOnderillr. 
Adres: Şebıadebaeı Polis karakolu ark111 Telefon : 22684 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Çubuklu gaz depoları \hata duvan tnşaau kapalı zart eblltmeslne konuımuıtur. İha· 

le 16/10/939 Pazartesi günü saat 15 de Daimi encümende yaptiacaktır. Muhammen 
bedeli 11,005 lira 82 Jçuruş vP f11ı: teminat 825 Ura 44 turuıtur. Şartname, Zabıt ve Mua-
melA.t Müdürıüiıü kalemin ·' ~orüleblllr. Tııliblertn · fennt ehliyet vesikaları ve llt te -
mlnat makbuz veya mektl.' uı ile 2490 numaralı kanuna tıöre bamlıyacakları kapalı 
ıarflarını ihale ~Unü ~at H de kadar daimi encümene vermeleri. (7821' 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: t 866 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zıraat 15ankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıt1lacaktır: 

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

40 ,, 100 n 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 tt 40 tt 4,800 tt 

160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde SO liradan 8f8İl 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl6L 1 Blrinei.kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

P. T. T. Umum Mtldftrltlğttndenı 
1) İdare ihtiyacı için on dokuz kalemde kurşunlu kablo ~apalı ııw.rna ek.llltmeye çı

karılmıştır. 
2) Muhammen bedel (90.000), muvakkat teminat (5750) lira olup ekalltmeaı, 7/İldncl· 

teşrin/939 Salı günU saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındald sa
tınalma omlsyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka temlna.t mektublle kanuni vesaiki 
Te teklifi muhtevi tapalı zarnarını o ıün saat (15) tt tadar meztflr komlayona vere
ceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İatanbulda P. •r. T. Levazım Ayn!Jat Qu-
besl Müdürlüklerinden (450) kuruı mukabilinde verllecektlr. (7505) 

Maarif V ekllltğlnden : 
.ı - Kız ve erkek meslek okullanndald parasız yatılı talebeden 9 Te~rinlevvel 1939 

Pazartesi sabahına kadar bulunduklan okullara devama batlamıyanların Jtayıdln si _ 
ıınecektır. 

2 - Bu okullardaki paralı vatılı talebeden gene ayn! tarihe kadar okullara devama 
başlamıyanların yerlerine dlğer istekliler alınacaktır. 

3 - Birinci ve ıkincl maddedeki ya:alı talebeden hastalıta müstenid mazereti olanlar 
nrsa bunlann da ayni tarihe kadar hastalıklarını doktor rap.:>rile tev.slk etmeleri a _ 
11D1dır. (7866) 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 (aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik milst3hzarlandır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmu§tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 

Sümer 
Gemlik Sunğipek 

Bank' 
Fabrikasında 

Toptan ve perakende olarak sah~ çıkanlınış bulunan ve bobin 
• (Konik veya Aleksander) halindeki 

Sün'i İpeklerin fiatları 
aşafiıda gösterilmiştir. 
Bu fiatlar, fabrikada ambalAjlı olarak teslim şartile muteberdir. Bir ve

ya muhtelif denyelerden bir ay zarfında çekilmek şartile 1000 kilo veya da· 
ha fazla miktarlar için bu f:iatlardall 200 dcnyeye kadar (dahil) % 8, 200 
denyeden yu'.kan olanlardan da CJE> 10 tenzilat yapılır. 

Sipariş vermek istiyenler doğrudan doğruya fabrikamıza müracaat edebi
leccltleri gibi İstanbulda Yerli Mallar Pazarları Müdürlüğüne müracaat ede
bilırler. 

llen
yesi 
60 

75 

100 

120 

150 

180 

200 

Kalitesi 

I 
II 

III 
I 
II 

m 
I 

II 
III 

I 
II 

III 
I 
II 

III 
I 
II 

III 
I 

II 
III 

Perakende 
Kg. Satı~ FJatı 

540 Kr. 
530 ll! 

520 ll! 

530 > 
520 ll! 

510 ll! 

520 ll! 

505 ll! 

490 > 
505 • 
490 • 
435 ll! 

500 • 
485 > 
470 • 
..as ll! 

470 ll! 

450 ll! 

470 > 

4SO ll! 

435 ll! 

Den
yesl 
250 

300 

350 

450 

500 

600 

Kalitesi Perakende 
Kg. Satış Flab 

I 460 Kr. 
II 445 ll! 

III 430 ll! 

I 445 • 
II 415 .,) 

III 400 ll! 

I 425 ll! 

II 415 > 

III 400 • 
I 415 ll! 

II 400 • 
III 390 ll! 

I 400 il 

II ,90 • 
III 380 • 

I 390 • 
II 380 ll! 

III 370 • 
I 370 ll! 

II 360 ll! 

nr 330 • 

Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 
aaklıyan en ciddi ve pyanı itimad marka. 
dır. Genç ve lhtiyar bütün kadmıar için 
zarurl bir ihtiyaçtır. Cildin letafet 

~unnti~uuın~~~ı.~~m TI~=========:::::::::::::::::::: 
acıbadem cinsleri vardır. ~ 

T. İŞ. BANKASI Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
litif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Hafiflik - Rahatltk , 
J . R • • • • • 1 KorHlari11ıfe 

-b~ _- (Oalne), eııı hıcltebllecak ne 
• ~ be il na ne de tllçblr tuyllı yok. 

. tur. 8w koNeler. wDe11dvnu11 
aıkmahııı• ı .. uGbDnOıD in• \r'~ ceı~ır •• ı&l.OnlıD •11•wfle11dlrtr. 

Fiyatı ı 28 liradan ltlbıree. 

Satı• ~rl ralıue ı 

Tuvalet·nizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
sn~nt=J>Ba3MpSı l!'k1ljutar 
ve'BkmlinRıaıtl Wiilr. Wraglı 

ve yağsız olan top ve 

vazoları vardır. 

Manisa Sulh Hvkak BiklmlljJnden: 

Manisa hazine! maliyeat tarafından fa -
tanbulda Çapada mühendla Galibin ntnde 
Fransız tebaasından mühendis Oaston Jü
bet aleyhine açılan 158 lira 33 k\ll1lf zarar 
ziyan davasının muhakemesinde: 

Müddeialeyh adına çıkarılan davetiye g~
terllen adreste bulunmadığından ve halen 
nerede olduğu da malüm olmadığından ba -
hl8le tebliğsiz geri çevrlldl~lnden ll~nen 
tebllğat yapılmasın!4 karar verllmiı ve mu-
hakeme 13/ 10/939 Cuma. saat ona talik e -
dllmlştir. Müddeialeyhin mezlı:ür gün ve sa
atte Manisa sulh hukuk mahkemesinde ha
zır bulunması veya bir vetll göndermesi, ak
si halde gıyabında muhakemeye devam edl
Iece~l tebliğ mıı.ıtamma kaiDı olmak üzere 
illn olunur. (1002) 

Cari Hesablar ikramiye Planı 1939 Küçük 

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

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteşrin 

İKRAMİYELER 
1 Adet 2000 lir alık 
5 ,, 1000 " 
8 ,, 500 u 

16 ,, 250 " 
60 " 100 tt 

95 " 50 " 
250 ,, 25 .. -435 / 

2,000 Lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 
6,250 ,, 

32,000 

T. iş Bankasına par11 gatırmekla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

IRlthlnizl de denemiş olursunuz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Bertin 

Türltiy• ıabelait 

Galata • İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

* Her tilrlü banha İfİ * 

Doktor Hafız Cemal 
(l...olamın Hekim) 

Divanyolun<ia 104 numarada ~er,cın 

basta kabul eder. Telefon 21044-23391 

Biirhaniye İcra dairesinden: 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 hnıt 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü sahi.le.~ 200 » 
Dördüncü aahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında ıu

laca miktarda Ut\n yaptıracatıar 
ayrıca tenz~lı\tlı tarlteml.zden 1sWade 
edeceklerdir Tam, yarım ve oeJrelC 
sayta. llanla1· için ayrı bir tarife derplf 
edllmlştlr. 

Son Posta'nın tlcart Ulnlarına aMl 
lfler içln §U adrese müracaat edil· 
melidir. 

İliııt'ılı'1 KollekW flrlretl 
Kahramamade Baa 

Ankarıı cadde.I 
Bürhaniyede PeUt köylü Rahmi Akman 
20/ 5/939 tarihli adi ve 21/0/ 939 tarih 1837 

No. lu resm.l devir scnedlle Atılhtan devren r:· Doktor 1 Zati Ogel 
Memiı M. den Ali Kurda olan iki bin alt.ı ' • 
yüz lira borcunuz için çıkarılan icra emri Be~ediye karşısındaki muayeneba· 
istanbulda Balıkesir otelinde bulundutunuz- nesinde öğleden sonra hastal.ırı.u 
dan bahisle bllateb!lğ verilmlJ ve İstanbul- • kabul eder . 
dan da 'bulunamadığlnızdan bllltebJll geri .................................................. __ _..-
çevrllmlf olduğundan fl~n tarihinden on ıtın 
içinde borca bir ıtırazınız varsa bildirmeniz Son Posta Matbaası 
ve bu müddet iolnde mal beyanında bulun - -
manız, aksi takdlrde cebri icraya devam edl- Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Bmll 
ıecdi (borcu ödemedliılnlz takdirde) tebl.11 s. Ragıp EMEÇ 
makamına kaim olmak üzere llln olunur. SAH1PLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGJll 

839/'75 

• 

-
-


