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llal h b • • k Hariciye Vekilimize 
l!! -:Yll ar , e gırmıyece gönderilen talimat 

Dun Romada bir tebliğ neşredildi dün Moskovaya vardı 
Daladye ve Halifaks dDn beyanatta 

bulundular. Hitler yarın 
Rayhştagta bir nutuk söyliyecek 

Müzakereler en dostane bir hava 
iyinde inki!jlaf ediyor 

Amerika Ayan Meclisinde de dün Ruzveltin bir· mütareke 

Fransız Meclisi Hariciye Encümeninde beyanatta 
bulunan Daladye Türk-Fransız dostluğundan bahsetti 

Diln akşam bazı ecnebi radyolar Hari
ciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nun Mos 
kovadan Ankaraya hareket ettilini haber 
vermişlersede, snlAhi~tta!r maka.m.IU • r 
dan ;ıldığunız kat'i mahlmata nazaran. 
bunun aslı ve esası yoktur. Haberin ası\. 
sız olduğunu söyliyen saı.Ahiyettar ma - • 
kamlar Hariciye Veldlimzin daha bir'kaçl 
gtin Moskovada 'kalarak g~elerine J 
devam edeceğini ve müzakerelerin en 
dostane tir haw içinde in1dşaf etmekt 

akdi için teşebbüste bulunması teklif edildi 

Hitler Poı 
onya~ sdk,· . . .. l ızınru Leh suvari alayının iğtJinam edilen bayrağını 

ondra, 4 (H ~ tetıoik ederken 
Ronıada h 1 uausı) - Bu aktam faatleri ve ltalyan toprakları doğ. 
eden n· a Yanın vaziyetini tasrih rudan doğruya tehlikeye maruz 

1hıreırni b · 1__ 
lllittir. B tr not neıredil- KAimadığı müddet~ ltal7a bu har-

«İtal u notun meali kısaca ıudur: be ~ir:miyecektir. Çtinkü, İtalya, in· 
c .. • .. Yanın bu lıarbe iştirak ed sanı yeti ve medeniyeti mahvedecek 
h ~gb. fUPheaini tevlid ede k de- olan ikinci biT Umumf Harbin vu
_;ç ır •ebeb yoktut'. ltal ce orta a kubulmaııaı iıtemez.» 

Yanın men- <Dtrranu ı ılDcii aa1fa4a) 

Roma Berlinden 
sarih malOmat 

taleb etti 
olduAunu illlve etmişlerdir. 

Ajansın tebliği 
Ankara 4 (A.A.) - Avrupadan bugün 

gelen bazı haberlerde Hariciye Vekili Sa 
a-açoğlunun Moskovadan bu ~am hare- ş k - S ~ · 
ket edeceği bildirilmektedir. il ru ııraçoglunun Pot~ın ~oldaşla 

• • Bu hususta ynpt.JğJJIUz tahki:kata na _ Ankarada alınmt§ bır resmı 
Alman . Sovyet sulh teklıfi za.ran Hariciye Vekilimizin MoSkovada - olan müzakerat meselesine temas ederek 

karşısında İtalyanın !ki müzalJtereleri~in bir.kaç gün dıaha sil - demiştiT ki: 
re<ıe~ ve bu muzakerelerin en dostane - İngiltere hükfunetinin, bu müzake-

vaziyeti bir hava içinde inkişaf etmekte olduğu releri, anlayış ve kaşrayışla karşılaya -
anlaşılmıştır. cağını ümid ediyorum. TürJdyenin Ka -

Londra 4 (A.A.) - Times gazetesinin Yeni talimat radcnizde ve Asyada bü):~k bir 8;1Akası 
n-.... --dam muhabirine göre Kont Cia - M k 4 (A.A) O'N" kt hilk~ t1 vardı!' ve bu alaka kendisıne hakikaten 
.nvı.~= _ , os ova, . - .... ır ye ume - . b tt"ğ" .b. R ·ı l d 
no, suTh taarruzu akamete uğraması takti nin SOyYet tekliflerine cevabı bugün B. fltı- ıca e ı ı g~ ı us~n ı e so~ sene er e 
rinde Alınanyanın Sovyetler !bi.rliği ile raco~ıuna gel.mlştır. Türkiye Re.rlcl.ye Ve- yidaptı~. veo/ıılkeA dostluekk t md.unaTüs:~::ıen 
beraber aldığı taahhütler hakkında sarih ~linin B. Molotof ile heme.o temas edece~i _ar.ıesı~e ım an verm . e ır. rAJy:-
maiWna.t taıeb etm~. Kont Ciano, b1ld1rllınektedir. nın avnı zamanda Akdenızde de büy-.ık 
Mussolininin cevap verebilmesi için H.it.- bir alakası vardır. Ve bu alnka, kendisi-
lerln nutkunun metninin Cwna.rtesiden Lordlar Kamarasında ni İngiltere ile Fransanın hüsnüniyetle-
evvel kendisine verilm<!Sıni de ist~ - Londra 4 (A.A.) - Royter: rini ica'bında yıırdımalrını takdire sevk -
tir. Lordlar kamarasında harb vaz.iyeti eylemeıktcdir. Bazı anlarda telifi lıcltfuı .. 

(Devaı.cı 3 üncü sayfada) hakkında cereyan eden müzakereler es- • ız ~özük bilet'ek olan bu iki gerçclt al~

Almanlar 
Karlesroheyi 
boşaltmışlar 

Garb cepheıinde topçu 
düellosu oluyor 

P&ris, 4 (A.A.) - Umumi kararglh tebUI 
ediJ'()r: 

Oeoe saJdıı ııeomift.k. Zw&ibriick&n'in ce
nub mxıteılnıen>da her iki taraf ta toı>tu fa.
aHy6Unde bulunm~ur. 

Pari.I, 4 (A.A.) ·- 4 Te§rinievvti sabah ta
rlbli rransıs tıebUi'i: 

ocıoe sa.km pçınifUr. D~ux- PootB'un ce
nub ~nda ltarfılıklı toptQ dtı.elloa• 

yapıl.mJiW". 

- Karles°i-ohe ıehrinin tahliyesi 
Parls, 4 - ıHavaa.: Aske.rl nai7eüe, 

gerek Ren, &ere& Mose:ıı. cepbeıJID-
(Devam& 3 Ölklü ıa1fada) 

nasmda Liberal Samuel, Tiiıikiye ile Sov ka ve menfaat arasında çarpışma husu -
yeller birliği ~arasında cereyan etmekte (Dt'\':.\ntı 3 üncü sayfada) 

Askeri heyetimizin 
Londradaki temasları , 
Heyet Reisi General Kazım Orbay İngiliz Erkanı 

Harbiyei Umumiye Reisi ile görüştü 



2 Sayfa 

Hergün 

Hafif bir ışık 

\._ Yazın: Muhittin Blrfen _....,, 
ıw,pı e.ranlılClar arasında, düşüncemize 

~ doğru b1zıe bir yol bulmak üzere et
rafı araştıran g6zleriml.z, dündenberl uzakta 
bir Jfık görüyor. Bu ~ığın aydınlattığı yolda 
hatif parıltılar arasından hayal meyal seç
tiğimiz insanla.rda bk sulh faaliyeti var. Bu 
14ık, bir sulh ışığıdır. Gözlerimizin önünde 
tereddfidle tltriyen p:ırıltılar, acaba, kor
kunç, fa'k&t. tı.ea bir harb gecesinden sonra.. 
doğmakta olan bir sulh sabahının ilk ay
dınlıkları mıdır, yoksa 'bu yalancı bir fecir
den, eski tabirlle, bir .recrl kfızlbden» b~kn 
bir ııeY de~ midir? Bu suale doğru bir cevab 
bulmak gfiçtOr, çok gllçtUr. Bununla beraber, 
doğru bir cevabını bulamazsak blle, sual ü
zerinde düşünebiliriz. 

Bay Hitıer ve Bay Stalin taraflarından 
hazırlandığı malüm olan csulh taarruzu11, 
esasları ve şekilleri meçhul olmakla beraber, 
si~t bir hareket olarak, bir vakıadır. cTa
arruzı kelime&nln buradn delalet ettiği ma
na, bunun cereyan etmekte olıı.n muharebe
nin bir parçumdan. bir safhasından, yrıhud 
bir tezahüründen ibare• olmasıdır. Bunun
la beraber, sade muharebenin diplomatik bir 
cııvesı de olsa, sulh gayeslnı güden bir ha
rekettir; iyi bir §eydlr. Ar.aba, bu csulh ta
arruzu• bir sulh neticesi verebilecek bir ha
reket olablllr mi? Acaba, buna lmkft,n var 
mıdır? 

* Eğer, bu :t,,lere Londra ııe Pnrl.s gazeteleri 
tara.tından yapılan b:ızı edebiyat gürültü.
'8iine ba'kar.sa.k iki gün evvel, sulh için hiçbir 
Omld yoktu. Meğer ki, hiç olmazsa Almaııya, 
Leh13t.anı i§gal eden ordusunı; geri çekmeıte 
razı olsun. Halbuki, Avam Kamarasındaki 
oelseden ve Bay Chamberlaln'ln beyanatın
dan sonra, böyle düıJünenler hem biraz hay
rete düştüler, hem de bu dünyada siyaset iş
lerinin çok garlb şeyl~r oldu~unu, biraz ol
sun, anlamaya baslad:lar. Çünkü, Londra
da.kl bugünkü ha·ıa, bundıın bir ay evvelki 
hava değlldlr. İki hava arasındakı farkı an
lamıık için şu bir iki nokt:ı.ya dikkat etmek 
Utldir: 

ı - Avam Kamarab'l bundan bir ny evvel, 
tam bir ittifak ile, bükfınıetln etrafında 
toplanarak, 1k1 dakika lçlnde, harbin 1Hl.nına 
karar vermişti. Halbuki, ayni Kamara, bu
gün mılh teklltlerlnln fevri bir şekilde redde
dillvennemesin1 hükiımete tavsiye ediyor. 

2 - bk günlerde, uzun blr muharebe Ue 
Almanyayı mutlaka maıtıcıb eooceıtinl ve 
Nazl.zm1 yıkacağını söylemekte o kadar ısrar 1 
Pr!en İngllterenın 1httyaUı başvekili, bugün 
harbin, ltlzumwıdan bir daklka blle fazla 
devam etmeslne taraftar olmadıl;ını açıkça 
söylüyor. Acaba, bu lüzumun hududu ve de
recem nedir? Onu da, yalnız kendisi ve ar
bdaşlnrı blllrler. 

3 - En mühim nokta şudur: Düne kadar 
İngiltere ne F'ransamn müştereken tekrar 
etttkler1 sö~. Lehlstanın Versallles hududlan 
dahilinde ihyası prensip! idi. Bugün öyle 
söylenilmiyor. Başvekil diyor k.l: ıHer ne 
kadar Lehistan meselesi hıırbln doğrudan 
doıtruYn sebebi olmuşsa. da blzlm ıısıl mak
ısadnnız Lehl.stan de~ll. Almanyanın bu gibi 
taarruzlarla büttın mllletleri dnlm bir korku 
~ endişe eltında tutmasına mani olmaktır.~ 
Ayni mahiyeti hal~ diğer bir cilmle cie, !lk 
defa olarak İngiliz başvek!linln on gün cv
vellrl bir nutkunda. erbabının gözünden kaç
mamıştı. 

4 - İkinci Moskova anla.şmasının Uanın
danberl Fransa.da dah:ı sakin bir- hava esi
yor. Her ne Imda.r gnzctel~rdo şiddetli ynzt
lar hAID. devam ediyorsa <'la, gazetelerin btı
tiin neşriyatı bir a.rayn geldlğ! zaman, Fran
ııanm bazı şeyler düı1ünmektP olduğu htsse
dllebillr. BUhassa Bay Daladler'nln müte
madl}'ell M1ter1 §eflerle v:ı.ptığı konu§Jllalara 
hertes dit:k:at ediyor. 

* O halde, acaba llulha doğru mu gidiyoruz? 
Hayır, henüz herhangi bir hüküm vermekte 
acele etmiyellm. Yukarıdaki hMlseler, sulh 
alı1metıerl olduğu kadar olmıyııbllirler de. 
Bunda başka ihtimaller de vardır: 

ı - Herhangi bir sulh teklifini, daha tek
lif vaki olmadan :-eddeder görünme, sulhctı
lıık ba'lmnmdan, hariç için de fenadır, dahil 
için de. Şu halde, teltlm hiç olmazsa yumu
tak yüzle Jca.rfılar gibi görünmek bir zaru
rettir. 

2 - Haddi ıııatında. başlamı~ olan harbin 
ltıbetler:t o adar ölçfilemez derecede çot, 
tehlllıılll ve her teY o kadar karanlıktır t1 
berhangi bir 8U1h teltllfl karşısında, bu me
eele'yt evvelA amlmlyet ve clddiyetle miita
leaya 'hazırlanmamak ve hattfı fedakdrlıklar 
bile kabul etmemet, bugünkü Avrupa adam
Jannm 'ricdanlanna sı~abmr bir şey ddlldlr. 

Vesaire ..• 
BununJa beraber, son Moskova an.1a§tna

nnı mQt.ea.tıb ahvalln yeni bir manzara 
arsettJtt muhatblctır. İngiltere De Fransa 
Lehistan garant.hlnl verdikleri sıralard.1 

bQsbtıtün bqta bir polltlka içinde idller ve 
buablan bugünkünden çok başka tUrHl idi: 

ı - Mlhveır, harbe toptan girecek Te Al
man ·- İtalJW.Il kunetı bir arada harbede
cdt'lıerdl. O zam.an, buııünkü gibi, bunlardan 
,.:&na blrlle ulra4ılırken diğeri rahat ve ııer
beat pehlivanların yorulma devrini bekllye
cek d~ildl. Bu hesab tahakkuk etmedi. 

2 - Rusya, garb devleUerlle beraber yü
rü,.ecet ve Almanyanın hiç olmazsa yarı 
yütfbıti kendi berine alacaktı. Ayni zaman
da ga.rb devletleri, kendllerlne daha ba..şka 
do.rtlar ve yardımcılar bulabllece-klerdl. Bu 

SON POSTA 

Resimli Makale : = Fransız sozıı 

Ark.adaşumzdan kocunmak, arkadaşımız tarafından al -
danmaktan daha fazla hicabı mucibtir. 

Ya arkadaş edinme, aldanmak tehlikesine d~eden ya
şa, yahud da seçtiğin arhdaşa itimad eti 

Vlndsör Dilkü 
Orgeneral 

,. .................................... _ ........... ---~ 
Hergun bir fıkra i 
1000 yerine 999 

. . . . 
: : 

Hesabını çok iyi bilen bir 1skoçyalı S 
bir mağazaya girdi. Hiddetıti hiddetli i 
bağırdı: i 

- Hırsız adamlar, k ticaret yap- : 
mı1JOTS'Unuz, insanlan göz göre göre E 
soyuyorsunuz.. Sizin hırsızlığınızı yii- i 
zünüze vurmak için buraya kadar: 
geldim. ~ 

Cebinden bir kutu çıkardı: ': 
- Bunıı rizden dün aldım. Kutuya 1 

yapışık etikette c 1000 iğne• yazılı. 1 
Evde iğneleri aaydım, 999 çıktı. : 

~--~-------------J 
Örümceklerden ipek 

elde ediliyor 
Afri'kanın cenub mıntakasında bulu -

nan büyü!k cMadaga9kaı'> adasında Ha -
labes adı verilen muazzam örümcekler 
bulunmaktadır. Bu örümcekler ağ ola -
rak bir nevi ipek vücude getirmek.tedır -
ler. 

Tar ih tekerriir den 
i barettir/ 

Birincitcşrin 5 

Sözün ·kısası 

K açan hedef gemisi 

~----- I!. Ekr em Talu 
Jı[ arndenizde sefere çıkan gemlcllet. 

dalgaların arasında bocnlıyan dört 
direkli bir gemi ı;örmüşler. İçinde k.imS{'leı' 
yokmuş. Koca gemi yelin üfürdüğü, suyun 
da götllrdüğü istikamette başı bozuk, serseri 
dolaşıp duruyormu~. 

Günlerce, bu serazad teknenin hüviyetini 
araştırmışlar. N!hayet, bunun, bağlı bulun• 
duğu limandan !{açan bir hede! gemisi ol .. 
duğu anlaşılmış. 

Boş gemi kaçar mı? Kaçmış işte! Ben. eş .. 
yanın da birer ruh truJıdıklarına inananlar"' 
danım. Bende bu inanç, çnlınar.. emektar b1t 
p:ıltomun bana geri geldiği gün hftstl oldlf· 
o paltomu ben ço..c sever. hırpalamazdım. O 
da bana karşı ayni muhabbeti besllyormul 
ki, çnlıın adamı kendisini fevren getırlp la.
de etmeğe mecbur etti. 

Mevzuubnhs hedef gemisi de öyle. o d~. 
:ı:ım bilir hangi .iiınıtndn, meselfı Tunanııı 
yukan kısımlarında bir yerde muayyen b!t 
vazıte görüyordu. Genç denizciler onun üze'" 
rinde atış idmanı yanıyorlardı. O bu v:ızife .. 
den şüphesiz ki şeref duyuyordu. Her isabet 
eden mermi onun iht!ynr omurgasını gerçi 
hırpalıyor, zedeliyor, fakat bütün varlığınl 
da ayni zamanda meserretle, gururla sarst• 
yordu. 

Köhne gemi, hergün · 
- İhtiyarım.. sakatım.. kaba saba, tpttw 

daiyim. Birçok kusurlarım var. Lt'lkln ihcP'" 
sine rağmen hft.IA bir vazife sahibiyim Men
sub olduıtum devlet. deniz üzerindeki milil"' 
takbcl satvet ve seı!i.met!n! kısmen ban• 
medyundur .. 

Diye kendi sil.mit dlll ile söyleniyordu. 
Harb çıkınca, ıhtlyar gomlyt döven mer

mııer başıka hedef buldular. Her emektar gi
bi, bu gemi de bir köşeye atıldı. Gıcırdayan 
paslı zincirleri, çürük palanınrı ona muhak .. 
kir eo;aret baP,ları g!bl göründli. 

Ve nihayet o bunları son bir hamle ile ko .. 
pnrdı ve denize açıldı .. 

O da, en modem hG..'llCl'l.slerlnln heyecanll 
hayatını yaşamak, kovalanmak, torpillen
mek, hrunlı tam manaslle bir fgemq gibl 
şerem blr tıkıbete erişmek lsttyordu. 

Bu suretle, uğr.-ıdı~ı ihmalln hıncını çıka .. 
racak, lnsıı.nlara bir ders verecekti. 

Hedef gemlsl şlrrıdl başıboş. d!Srt direğinin 
ve geniş omurgasının olanca heybeti ile yü
züyor. 

Belki yıı.nn, muradın'l eremeden, zorlu bit 
dalganın sadmeslle batacak.. yahııd Jd 
- daha fenası _ ufacık bir takanın. bir ro
morkörUn yedeğinde gene bir lhnana çeki .. 
lecektlr. 

ve orada, bcşerlyeUn nanklirlü~i\nü ve 
hunharlı~ını dü$Un-e dU7Une, tahayylil etti· 
ğl şerem ölilme d!!ğll, en basit ve en adi bJr 
Akıbete ulaşacaktır. 

Zavallı hedef gemisi! 

C. Ckt!eın "Calu 
-·············································-··········--

Halabesleri ehlil~tirmek pc.-0\. kolay 
bir iş olmamıştır. Müşkül.Atın birincisi, 
bunların et yemeleri, ikincisi de çok yır
tıcı olmalarıdır. İpek kozadan değil, ö -
riimccğin bizzat kendinden alınmakta -
dır. Adalardan lstanbula göç seferleri 

Bin müşl-ülAt ile bunlardan istifade ihdas edildi 
" temin edile-bilıniştir. Bu muazzam örüm- Adalardan İstanbula göç edecekler f.-

. cekler ancak bir tanesini alabilecek hu - f ı ihd 
Üç senelik bir ~enfa h~yat:ndan .~~- susi hücrelere ltapatılma.ktadır. Kapatıl- çin yüzde 50 tenzilatlı se er er as e .. 

ra ana vat~ına ?onen Vındsor . Dükü, dıktan bir müddet sonra göğüslerine do- dilnıi~tir. Seferlere dünden itibaren baş-
Orgeneral rutbes.ıle orduda vazıfe al - kunulmakta ve bu dokunuş tesiri ile i _ 1 lanmıştır. 
mıştır. Resimde kendisini harbiye ne - pek elde edilmektedir Tesbit ed~lıniş olan programa göreı 
zarctinden çı!karken görüyorsunuz. B . k d ğrud ·d ğru :,_ göç seferlen haftada Pazartesi, Çar "' 

u ıpe o an o ya mltl\.araya şamba, Cuma v-e Cumartesi günleri ol .. 
hesabda da bir noban çıktı. sanlmaktadır. Vmdsor Dükünün İngiliz ordusunda ma.k üzere 4 gün yapılacaktır. 

s - EvvelA, Ruıyanm yalnız bitaraf du- Cirü.mccitlerln verebilecelkleri ipek general tayin edildiğini biliyorsunuz. Bu Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
racağı zannedllml~. Rusya bugun de res- mf:ktarı çok eheımniyetlidir. Bir ay için- resim onu 1914 senesinde Prens Dö Gal vapurlar saat 11 de Kınalıadadan kalka"' 
men bitaraf durmakla beraber fillen, Lehls- de, bir telk örümcekten 12.500 metre ipek olduğu sıralarda, Oksford'da zabitan ka- cak, bütün Adnlara uğırayarak ve en 
tan işinde Alma.nra ile muayyen bir sahada tel ahnabilinmiştir. rarı:ahında tallın görllrken bir yO.rüyüş sonra olarak Büyükadaya uğradıktan 
bir şirket a.ldetmtş bulunuyor. Acaba, Rusya İpek ancak örümcekleıi.n yumurtlaya- esnasında glSsteriyor. Dük, o zamanlar sonra dönüşte yalnız Kadıköye yanaşa .. 
bu flrket1 bu sahaya hasretmekte de1'9.m e- ca1k.arı va.kit elde edilme-ktedir. 20 yaşında bulwuna'kt:ı idi. caklar ve doğru Köprüye geleceklerdir· 
deock mi? Bugün bu nokta ayrıca dilfüntlle- Halabes'lerden iStihsal edilen ipek çok Tarih bi:r tekerrürden ibaret değil Cumartesi günleri ise göç vapuru Bü-
cek mühim b1r mesele olmuştur. Sulh tur- zarif bir altın rengindedir. Çok sağlam midir. yükadadan saat 15 de ıkalkacak, Heybe "' 
ruzunu her iki memleket bir arada yapma.le- olmaktadır. liye uğradıktan sonra doğru Köprüye ge 
ta oldutıarına. göre tld memleket arasındaki Bunlardan alınan ipek, ipek böcekle - L ehistan hangi yıllarda lecektir. 
cmanev1 şlrkııt. - 7ahud tesanüd diyelim - rinclen alınan ipe.kten çdk daha incedir. taksı'm edı'ldı' ? -------'"----
Lehlstaria mftnhasr detlldlr. Rusya. artık İpek tellerinin kutru brr mi1imetT<?nin Eroin satan iki kişi yakalandı 
bitaraf sayılamaz. O, mutJ.a.ka karıı tarafta- yedi milyemidir. İpelk böceğinde ise ku- Lehistan wimdiye kadar dört defa tak- Emniyet Müdürlüğü memurlan dün 
dır: Almanya ne veya AlmanyaJ1ız! tur bir milimetrenin on bir milvemidir. sim edilmiştir. iki eroin satıcısı yakalamışlardır. 

t - Bugünün bütün Avrupa için en mtı- . .. Bu taksimler 1772, 1793, ~1795 ve 1815 Bunlardan biri Küçükpaza.rlı Ali diğe' 
hlm m&seles1 de fudur· Almanyayı mağl(ib her iki tarafın da bütun hesabları bir daha 1 . d ku elm! t" B 1 t N"k 1 .d. d da 
etmek azminde İngU~ ile Fransa muvaf- gözden geçirmelerine ihtiyaç vardır. Birkaç se~ er~n ll e vu !v,g ş ~hlst d . rb~ deh a atta 0 uran 1 0 81 ıs a ın 
tak oldUkl&n takdirde Avrupanın göbeğinde gündenberl g67.e çarpan aesslz.llk herkesin ·ıı~ k a akere ~nia6 ... ~ı..-f an affuna ır şa ~stır. dli liın dil .. 

yeniden .hesabla meşgul olmasındandır R - mı ı ar teri mwı.u azaya muva ak Her iıki suçlu da a yeye tes e 
husule eelooek: olan bu boşluiu hang! kuv- . : us olmuştur mi le dir 
vet dolduracak? Almanyayı parçaladık, ya, Almanya, Frarua, Inı;lltere, hatttı. Italya, • ş r ·------ ---
fa.nedellm; yerine t.lml toyaca~ız? Nazll!ğl renklen he.sabra meşguldürler. Bade hesabla 
yıktık farredellm; yerine kim gelecek? Bu değil, eyer rutındanD konuşmalarla da, bu 
sualler, bütün ATIUPQT• alA.ka.dar eder. hesablann ve göze görünmfyen konu§tnala
Bu suallerin uyandırdılı endlfeye İngiltere nn netloos1 sulh olabilir mi? Ollc te olııa 
lfrkayıd tMsa Fransa kalamaz Ye bitaraf mümkfuıdür. Harb, hattA. daha şiddetle de
memletıeaertn hiç kalamıyacaklan, t!md1- varn edebilir mi? Edebilir. Çfinkii, dava bil
den bitaraf matbuattatı yazılarla göze çar- yiiktftr. Zannedersek, bugün için, her ~ey 
pıyor. Nıulllt yılnlına yerine daha. mtıfrlt eyer altı komı-'1tlalarlle» gayri resmt yapıl
bir tttrtn gelmesi, belk1 de önüne geçilmesi makta olan sulh tekll!lerln!n mahiyetine ve 
ımtAnsız bir hldlse olur. şeklllerlne bağlıdır. 

Görülüyor ki, bir atık ht\dl.selerde!l sonra, ~u.lıillin. c.1Jil!9~"' 

Fon Friç: Almanya harbi Matbaa işçilerine 
Matbaa işçileri Birliğinden: Cemiyef 

kay bedecektir! ,, demiş merkezi ı Teşrinievvel 939 tarihinden 
Daily Express gbetesinin ya%dığına itibaren Anı:.cara caddesinde Adalet ha : 

bakılacn'k oluna g~en1erde Varşova ö- mnm 3 üncu katında 20 numaraya nak 
- d..Jl-ı h 'ı.....J'l~de _ıı ..... ü1 d"" ledildil'ri muhterem azamıza bildirilir. nun ~ ıın.ı arel.Jlt:..1':ı-· m~l U§en ••••••••• n ........ .... ...................................... .. 

General Friç, cepheye hareket etmeden T A K V 1 M 
evvel: cAlmany.a harl>t kaybedeceıkfü. 
Vatanımın yeniden parçalanmasını gör
mek için yqamayı istemiyorum. Cep -
hede ölmeğf tıerclh ederim! •• demffti!'. 
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5 Arabi scno 
1858 -IS TER 1 N A.. N, IS T ER iNANMA! -Eylül 

:12 

Rumi ııe:10 H121r 
1939 15J 

Bir dostumuz söyledi: 
- cDiln gece misafilrerim vardı. Bira ikram etmek is -

ted;m, Maçkada oturuyoruz, tabii Maç'ka ba:kıkallarına uğ -

radıın. Hiç birinde de yoktu: 

On beş günde bir gelir, geldiği gün biter, isterseniz is -

minizi yazdırınız, sıraya koyalım, gelince yoll~rız, dediler. 

Adeta eski Büyülk Harbin §ek.er tevzii lmllüne oenze -
yen bir şey! • 

MJsafırim var, mll'tlak:ı da bira marn etmek istiyQrum. 
EvvelA Harbiyeye çıktım. oradan Pangaltıya saptım. BU -
ttln bu semtlerde de ayni cevabla karplqtun. İlık günlerin 
kan~ıkhğını müteakıö tevziat yoluna girmiştir, denildiği 

gönden hubUne kadar aylarca 7ADlan geçmifti.r! 
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-=S Birinclt~ _ 
Sayla 3 

İtalya harbe girmiyecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Amerika A.yanında mütareke talebi 'apnn lar Tr A ç· r·:-··· ................................................ , buina~i11:o:ıt!r~ii::~u-;;!::nm7I:lri:~ 
J t U' '/- ın ltalya sulh resine devam etmiştir. Müzaere esnasın-

fı k da Kolorado milmessili ayandan Conson e Mister Çember/aynin 
Nutku 

E 
ır asını ı·mha etmı·şler Teşebbüsünde ~uh~!ı~~~-teessüsü için bir tek -

k Teklif sahibi Avrupada der.ha-! bir Yazan· Selim Ragıp Em~ 
S Bul un m ıya c a mütareke yapılması için Ruzveltin mu - . . . 

On tnuh b } d ç harbler nezdinde ciddi bir teşebbüste S ovyet Rusya ıle hemfikir olarak are e er e inliler 25 bin Ö}Ü verdiler, Roma, 4ı CA.A.l -- Birçok tnglllz gaze- bulunma51nı taleb etmektedk. Teklif Alınanyanın İngiltere ve Fransa-Japonlar (100) t •ğ • • teleri, Mussoıtninln bl.r sulh konferansı tetkik edilmek üzere ayan hariciye en • ya yapmak kararı~da .b~lun~~ğu sulh 
Op 1 hnam ettıler projesi tetkik ettiğine dair bir haber cümenine havale edilmiştir. teklifiniu ilk resmı aksını İ~gılız Baş~.e-

Q1r~~7eo 4 
(A.A.) - Alman ajansı Dil· Çin kuvvetleri Ko.ifang'dan sonra Ho- ;.,-:: ~.':':,~~;:,:·~:;";:.:,.~~'~! Rayhştııg yarın toplanıyor ~l~ı.;f;r.•Jml~!·'~(;~:.:d:~ıı~~';,';,ti~~: 

V:ı~ır tebliğe göre Japon ~- t t H nan eyaletinin en mühim şehri olan Ka- ilfivc eyl~tlr. Bu haber tamamlle n- Ber!in, 4 CHusust) -; Resmen bil.dl~.lldlğl- sulhü muhafaza etmiye çalısmış bulunan 
.u.cıyetınin · · 

41 
aa ı unnn · : ıls zd Şimdi!' ı· t ı b eviden hl" :ne gore Rayhstag m_ ec.lsl. Cuma günu s:ıat !naı"lı"z Bn...uekı"lı"nı·n bu nutku her şeyden c şımalınde 42 Çin f k .. ılan.(? istıkametinde mukabil taarruza : s ı ır. tK ıı y:ı u n v t ..., '<-

um Pdcrek altısı orta ç· ~t ası ına h:ı geçmişlerdir : bir teşebbüste bulunmıyacaktır. 12 de toplanarak, hüklıınet.in bir beyana ını evvel bize iki şey öğretmiş oldu : 
ıcre l4 fırkayı i h ı!le. nı 0 

mak ü- · . ~ / dinllyecektir. ı - Gazetelerin neşriyatı hilAfına o-
"l"Bu hab<ire b~ıı~Z::nıtırİ·ı 

25 
. Japonların anudane mukavemetıne .. , ........................................................ , Hitler Varşovada larak •bu teklifin ceffelkalem reddedilmi-

~ v~mi.şl:r ve Japonİar ~o~ er hı~ rağm~n Çin topçu kuvvetleri. şehri tah~b Lehistanda, Roma, 4 <HususiJ - Hltlar. Alman ~ıt•a- yeceği; 
4000 m~~alyoz, 200 Çek m·traJ

0 P· .. 50 a etmege muvaffak olarak Kaılang şehrı - larlle birlikte yarın Varşovaya girmek uzere, 2 _ Yapılacak teklifin müsbet bir ne-
Çi~l~lnk a1lınışlardır. L yozu Ve nin SOkaJclannda cereyan eden muhare- muharebeler bu akşam Berlindcn haraket etmiştir. tice verebilmesi için haiz bulunması la -

er, apo.nlardan bir şehı"r beler neticesinde Çinliler şehri !kamilen Hltıerln Varşovn.da. blr nutu!t söylemesi ve zım gelen şartların neler olabileceği; 
ıd ı r bu münasebetle Almaııyamn sulh t~kllflerl- Bu müıfasebetle şurasını berve~hi pe-Çunıkin gcrı a ılar işgal etmişlerdir. Çin kuvvetleri şimdi .. 0 UYO n1 blldirmesi muhtem:ld!r. şin kaydetmek lazımdır ki Mister Çeın-

bildiriyor~ 4 
(A.A.) - Chekiai ajansı Honan eyaletinin merkezi olan Kaifang'a Londra 4 (Hususi) _ Leh lnt'alarının Diğer blr iht~~.le gore Hltler, sulh tekil!- berlaynin ileri sürdüğü şnrtlardan başlı-

~;-~:---------:..:d~o1ğ:r~u-~ı·ıc:r~I:e~me::k::te:d~i~rl~er:::·:....___ Lehistanın muhtelif mıntakalannda el - lerini, Cuma gunu topl~nacnk olan Rnyhş- ca ~ıkardığımız bir numaralı fıkra ne de-Sovyetl • B . an çarpışmakta oldukları Alman umumi tıa.g mecllslnde. yapacakt.r. rece barış ümidlerini canl~n~ır.ıyors~ bu-e rı n altıktakı Amerı·ka sularında ıka.rargahının şu tebliğinden anlnşılmak- Hahfaksı? beyanab nun iki numaralısı da, lbu ':1mı~ı. o nısbet-
f . tadır: Şark cephesinde eski hudud hattı Londra 4 (Hususı) - Lordlar Karna - te uzaklaştırıvor. Maamafıh hıç. olma_zsa, a al ıyetl • • k ile Alman - Sovyet menfaat mıntakası :rasının bugünkü toplantısında beyanat - üçüncü bir devletin tavassutu ıle muza.-e rı emnıyet mınta ası aırasmdaki kısımda dağınık Leh kıt'alari- ta bulunan ~~rici!.e ~a~;ı L;>r_d ~ali - kere> için ~apıiaı:-ı _açık bırakıyor: . . Stokholın, 4 (AA) le muharebeler cereyan etmiştir. faks, başvekilin dunkü sozlermı teyıd et- Alman sıyasetını yakından takıb etmı~ takı 1~a~tı İsveç e·fk; Sovyetıerın Baltık- Londra 4 (Hususi) - Panama konfe - • • •• --. tikten so:ıra, ezcümle dem.iştir ki: . . olanlar ve bu sayed.e Hitlerin ka.rak!e::ı 

§eye du.şünnektedir umumiyeslnl endl- ranst'lın reisi Amerika sularında bir em- H r rrcıye Vekılımıze - İngıltere ve Fransa, herhangı bır halkkında velev sathı de olsu~ bır fıkır 
&sto~a ta:rarı:ıd.a niyet minta'k.;_.,ı tesis edilmesine dair kon C.. menfaat veya jstila emeli ile ha.Tb etmi- edil"ebilmiş olanların muhtehf vesile ve terkCd.Unıış olan ye 7 ~ovyetJcr Birliğine feransın verdiği kararı İngiltere Fran - •• d · ı t ı· t yoılar. Bize sulh tek1iflerJ yapıldığı tak- neşriyat ile izhar ettikleri kanaat ~udur 

tnak uzere Tnlllne n luslcrde teşkUl\t yap- sa ve Alınanyaya bildiTmiştir. ' gon erı en a ıma dirde hiç şüphesiz bunları tetkik edece- ki ne> Hitler, ne de Nazi Almanya, hır fe-
Vhndl sahu nıuıt:ı.k~en SovyC't heyetinin Di~er taraftan Amerika harici e na _ d ğiz. Fakat ·bu tetkikde, uğurunda silaha ragat esasına müstenid bir su.~h :r.apı:?ı -
~en liınnn1ar1u lktıt ve evvelce tcsbit c- zın Hull de beyanatta bulunarik. de - dün Mos'<o·,aya var 1 sarıldığımız prensipleri esas olarak göz- vacnklardır ve yal?_am?.zlar, çunku b~vl~ ~ adalarını tama ~ etnıiyercK Dago ve •şt· k·· • önünde tutacağız. bir feda'kArlık bugun!ku Almanyanın 1sb· 
~ine dair gnZt'tcl"'-denı e ~gn1 etmek ıstedı- mı .rMuhı. "bl A 'k h"ll . d (Ba.ctıırafa ı inci sayfada) "Nazi hükumetine itimad nad ettiği ana bünyenin yıkılması ve bin-tnuhteur "" çı!mn habe 1 b - arı er, men a sa ı erın e r . N . Al d ~l b" 

S şekillerde tef.ısır edllmek~ee~ir uradn tesis edilen 300 millik emniyet mınUıka- 1 lüne mani olmak için R~s hu~umetine edemeyiz ,, n:tı~1 yalr:ıı.z az~ ;.:.~'!an~: i~hida~; 
.ovyet • Lctonya rn·· k · . sım ihlfil ettikleri takdirde, 21 Amerıkajyardım etmek zor değildır. T~s~ım ede - Tehdid ve cebir siyasetine nihayet va- Zcıt manvanın en r/ ~nI~rde Avam •kn-

. ;tlıga 4 (A.A.) ~ uza erelerı cümhuriyetinin mümessilleri tekrar top- lim ki Türkıye ıkendi menfaatı ıo~ı ola- tildiği andan itibaren biz. Almanyaya da denıe>k 0Ju\.Esa.se~ g l osvalist "le nas-
B~ı r<>isi OzoHn ~toYuksek Letonya mec lannrak, alınması icab eden tedbirleri rak bütün komşularile dostluk munase - dahil olmak üzere, el uzatmağa ve dün,.. maTalsın a l~rt nar.; ona ~·r Alm~n h'lk ı 
i ı~liğı arasınd; ,, 1nya ile' Sovyetlcr kararlaştıracaklardır. betlPri idame etmekte ~aklıdır ve biz yanırı ye-niden ihya edilmesine hazınz. ~on; ~sy; 1ı 0 •• m\:ran .. ı etm d"gw. trn -
ştırak etmek Ü~ apı acak müzake-relere Türkiyenin Fransaya ve lngiltereye kar- Fakat sözlerini her vesile ile tutmıyan ·ı~.ıı. r 

1 
ar go~e ıp h goz d~ ı ı e b 

vayıı hareket et .... :_etitayyare ile Mosko - Al mani r Kar' sorhey·ı şı t:ıahhüdlerini tutmakla beı:a~er; . ~u 'bugiıPkü Nazi hükfunetinin sulh iç.in bi- fın a stm:ıı.anBsua ~--1~ ~yıbr~ ıv~l"~be_va t 
- -·~ r. • dost'·•l'fu temine çalışmasını hızım ıçm ğ" t . t 't" d d . veren ngı ız aşve.11.ı mm ır maı:; u ıve ı '"'h ze verece ı emına a ı ıma e emeyız. e d k" 1 k ~..r: t ·d ı: Ih F asla gayri dostane bir hareket telfı.kki et- Yapmak istediğimiz sulh bu ismi taşı _ veya ıe a arı esasına ı;':"s enı en .u 

1 tansada • boşalt•nışl r meyiz mağa h kik t ı· k lın lıd y.ap:ıca'k: Almanyayı nelerın be~lemekte Yenı 1 ... b a a en a~ı o a ır.> olduğuna sarahaten işaret etrnıştfr. Bu k . . Halifalcsın eyanntı . Daladye"lın f>t:yanab hakikati yakinen bilen bugün'kü AllT'ın·. atatnamel (Baştartıfı 1 ıncı sayfada) S~m~cl'7 cevab veren Lord Halifaks, Parls, t - Daladye bugun öğledoo sonra. dev]Pt ricalinin hali hazır vaziyeti içinde 
Pa · er de 24 saattenberl tam blr sükunet vardır. Bu demıstır kı: .. . . meclis hariclyc kom!.>yonunda harbin sebeb- \kend•lerini hayale kaptırmıvacakları mu-sa.ba~ıs 4 

(A.A.) - Naz sükünetl ancak ara sıra her iki taraf topçu- - B. Samuel T..ırkıye ıle Rusya ara - letinl ve muharebenin başlangıcındanberi hakkak sayılabilir. FJSasen İngiltere ve' tır n ~ebrönün riyaset ır~nr Meclisi, bu sunun nteşi 1hlfıl etmektedir. En hareketli sınd:ı mevcud olan ve bugün tazelenen F'ransanın diploma.tik icraatını izah eden Fransa da bunun böyle oldu~undan ha -
~da a .adye, siyasi ve a~~e. top .anmış - mıntaka eski köprünün enubudur. Moselle 1 tema.~ın i~:a~ ile. kar~lanmas~!11 ist~m~k geniş bir beya.nnt ynpmı.ştır. Başvekil, har- bercfor bulunmak ~erektir. Vazivet bövle, 
sına :ahat v~rmiştir. ı..;1 ~nzıyet hak ve Sarre mınta:kalarma. soğuk blr yağmur suret~~e .. buyuk bır kıy~t _gost.ermıştu • bln sebebi Polonya - Almanya ihtırn.tı 1.se M olduğu halde Mister Çemberlayn icin, 
Bunı ırkaç kararnaın bronun ımz.:ı- yağmıştrr. İki buyuk komşu olan Türkıye ıle Sov - esas sebebin Almanynnın tahakküm arzusu herhangi bir su1h şartını tetki'k etmeden 
ızifele~~~ arn~nda abluk~ n:rzedılmıştir. Hava taaliyet.ı bulutların pek alçak ve rü- yetler. ~irl;.ği ara~n~da "dostluk ~üna_se - o~duğunu kaydeyledlktcn sonra daha yeni evvel Almanyada Nazizmin kalkmasını, 
buluıun~Yın eden bir ka~rının va - yetin de fena olması dolayısıle durmuştur. bet~nını.n Jdame~ını gormewkle hıç Ş1:!P - hll.diSelere geçmiş ve Alman - Sovyet anlaş- ve Hitlerle arJrndnşlarının dercengl evv<.>1 

~· a.rname de Havruann fenalığı ve gecelerin pek soğuk hes.z daıma bahtıvar olaca~ız. Bu muna- ırruıla.rının Avrupanın ı:imaı doğusu ve cenub i tif etrru!lerini istemeyip dP vanılarıık 
E ir F _ olması muhnribleri 1şkAl etmektedir. scbetlerin ~!r taraftan İn~.'lt~re ve F - doğusu vaziyeti üze:lndeki mümkün netıoe- t!'klffin tetkik olunacağını slSvlemPsi, 

. ransız den~za}t Diğer tarafta.n cephe gerisinde tahl~ye e- ransa ve d ger tar~ftan Turkıye arasın- lerlnI göstermiştir. müttC'fi'klerin, bu bahiste mut1a'k surette 
hır Al . ısı dilen Alman şehirle_ri arnsınd:t, bugün 1lk da mt'vcud sıkı ~u;ıasebetl~rle ~.u~nk- ltalya ve Japonya itilaf(!e>riz davranmıyacaklannın bir dE": 

ınan hcaret defa olarak Karlcsrone şehrinin ismi de zlk- ~k t~arruz etmesı ıcab etmıy~gınıw v~ Başvekil, müteakıben Kont Cianonun Ber- Hli snyılabfür. Buna mukabil herhanı;ıi 
Vapuru ıu . . roıunmuştur. . hıç hır. ı.aman da taarruz etmıyecegını lln seyahatine temas ederek, sulh lehinde bir müsamahaya müsaade etmivece'klerl 

Paris Ya ~a adı Pnris 4 <!1.AJ -- 4 Teşrıntevveı akşamı zannedıyoru:: w MUMOllnlnin sar!ettıği gayretlerden .sitayiş- sanılon nokta, bir hayli 7.amandanberl 
~kfaın 'n

4 
CHu.susI> - Başkuma • F'ra.nsız rebliği: . Daladya Turk Fransız dostlugundan le bahsetmiş, İsparı:va ne olan münasebet- yalnız Avrupanın değil. bütün dünya ha-

iına göre eşreıtlği resmı tebliğci. ndanlığın bu Cephenin muhte!l! nokt.ala:.ında pusu mil- bahsetti lerin tedricen normal hale geldl!fini ve Ja- vasınn bnad J?ermis olan tehcHd ve cebir 
nı:a.n t1 bir 1''ra.nsıı tahteı en anlaşıldı- sademelerl kaydedilmiştir. Duşman P1rma - Pru'ls, 4 (Husust> _ Meb'usan meclsllnln ponya. ile olan müna.s~betlerde de mahs1ia !;isteminin hitam bulmasıdır. 1ngilterenin 
~i:::t genı.ıstnı Yakalıy:~:~ri, bir Al- sens•.ın cenubunda l>ir ~ b~kın y~p~ağa te - hariciye kom.1syonun::Io. beynna.tta bulu•1an bir saltıh hfisıl olduğu:ıu söylemiştir. Dalad- ;srarla ıtahakku:ıt ettirmek istiveceği ana 

· Fransaya şebbus etınış, fakat puskurtülmuştur. ba.şvekll Daladye, ezcümle Türkiye ile mü- ye, nihayet Amerlkada bitaraflık kanunu- nreıı.s!p her şevden evvel ibu olacaktır. 
p I Denizaltı gemilerimizden blı'l, bir Alman ti zakerelerln seyrini anlatmış ve Ankara hil- nun tndill hakkındaki müzakerelerden de Bunun haricinde di~er meselelf'rin birer 

o ony anın Al caret gemtsinl yataıamış ve ıımana sevket- kfunctı ue oıo.n müna..ı;ebet1 vasınandıran bahsettikten sonra Fransa ıçin harbetmentn hal sekline raptednme1ert müm'kün savı-
t fı ınanlar ınlştlr. dostluk ve dürüstıügü kayıd ve bllhnss.ı işa- kat'i bir va.ztfe oldu~ıına blldirorek demt.,tk labilir. i 

b. ara ndan fethi · Alman tebliği ret ey1~mıştir. iki: tcimizde duvar gibi olduğumuz banş 
ıtaraflar nı Berlln, 4 - Tebliğ . - Oarb cephesinde sü- İran büyük elçiliğinde Siddet önünd~ ümidinin ferahlımna benzer duvl!lmun 

Ncv tanımıyorlar kunet hüküm sürmüş, yalnız Sarbrüken el- Moskova, 4 CA.A.> ·-Türkiye Hariciye ve- Fransa, şiddet ve ~mrf vaki onünde boyun ma'h'veti iste bu zavH ümid o]c:'!I aı>rektir. 
zıy YOrk 4 CA.A) \V varında hafif blr t.opc;u fnallyetı olmuştur. klll Şilkril Snracoğlu. dlin öğle yemeğini tla- eğmeğl reddediyor. Istedlği şey iki tecavüz 5 _ m J;; 
~ . - !lShlngton Post ya - Alman deniz kuvvetleri 3~ Eylü~dcnberl veU! bulunduğu İran büyük elçlllğlnde ye- arasında bir mütareke değil, bütün mllletler eli.>n Ura9ı-f" Gnıl!ç 

81Zl berlaYn. nazı V<>l 72 vnpurd:ı a.rnştınnalar yapmışlardır. Bun- için emniyet çerçeve..'1 içinde mllU em.niyeti ================ ı•r._ık göstcnnekte + .. ~ <l«!.rın~ karşı itimad- ltl!rın içinde knçak e.şya taşıyan birkaç tnne- miştlr. mutlak bir şeklide garnnti eden devamlı bir rls gazeteleri, B. Çemberlaynin nutkunu blr '"' PoJonyn... -.ıııaınııe hakl dı 1 ba t ıu tan -.ın Alma.nL'l.. ı r. HU! - si tevkif edilerek Alman linıanlarına gltml- 716 / f rış ır. vak'a gibi verme'ktedlr. 
lind ::nama.sı Yalnız Al • tarafından fethi- ye icbar edllmlştir. JVJ 0 0 0 un Daladye, harbe tekaddüm eden diploma- Petlt Parlsienln manşeti, Fransız matbua.-
rneı::l ulunan dcvıetıe tanya ile h:ırb ha - h • ~k fnally-0te mütealllit vesikaların blr Beyaz tının umumi fikrini çok sarih bir tarzda hü-
o1Jn.ı eketıerın d(! b·ı ,:~değil, butün diğer Fı·ı,·sı·ınde vazı.yet Berlin se_qa atı kitab halinde neşredileceğlnl bildirmiştir. }fısa etmektedir. Bu manşet şudur: ,çem-Yeceklertnı go.ster~n k;Ernrivakı, 1 ko.bul Parlemento tatil ediliyor berlayn daha resmen blldlrllmeden evvel, 

.(! h ~ .. Bern~ .4 (A.A_.) - Nati?nal Z€itung Paris, 4 <Hususil - Geçen Ağustos ayında sulh m~nevrasını harab etmiştir• 
yt- rlnıizaekı R Londra 4 (A.A.) - Mustemlekeler na- ga:zetesının Berlınden aldıgı .b.ir haber_e fevlaıllde toplantıya davet edilen parlamen- Sulh ümidleri 
Teb umen zın muavini B. Malcolın Macdonald, A - göre, Sovyet başvekil ve harıcıye komı- tonun bu devresine, yarından itibaren nı-

aasın 1 dal! t var.ı Kamarasında sorulan bir suale ver- seri Molotof'un yakında Berlini ziyareti hayet verilecektir. Oslo 4 (A.A.) - cD;. N. B.:t Norveç 
Şehrf.ınııcıekt e diği tahriri bir cevabda muhasematın baş bekleniyor. Bnşvekll Daladyenln bugilnkll beyanatını gaz_,teleri, Çemberlayn ın nutku hak -

1:anbu1 gazet.e.s Roınanya konsl)tosh İs lanıvcındanberi Filistinde vaziyetin çok h I mütreflkan tasvib etmiş ol:ı.n hariciye ko- kında yazdıkları yazılarda ve bunların 
cTur'kiyecı Ue şu tebliği ncşre~~:~1. - iyileı:ımiş olduğunu bildirm~tir. Gerek Roma Berlinden sari ma Omat mL<;yonu, bu suretle hükumetin taklb et- başlı!darmda garb dev1et1erinin harb he-
~ bulun:n ~U!clm ve bcrayı 'Zlyaretş '!'~·rki- Arablar ve gerek Yahudiler, İngiltere - ta!eb etti mektc okluğu siyaseti de tas7lb et.mlşt.lr. Bl- defJJ?rini muhafaza ettikleri~i kayde.t -
ntn nıüsta llumum Romanya teb 1 nin yanıbaşında yex almışlar ve bugünkü na.ennleyh yenl toplantılara lüzum görülme- meklP. beraber, bu devletlerın sulh teıt -
derİıaı ko oeı bir t.ebıı~e ınuttaıı ~lnı kn~ arı- harbde İngiltere ile işbirliği yapmak ar- (Baştarufı 1 inci sayft:'d~! mektecılr. lifi~~ dair .müzakereleri de kabul ettiğl-
lunur.. Il&oloshaney"' nıüracaatı a ıı~zere, zularını bildirmişlerdir. Times muhabirinin sandığına gore, u • Teklifler Londraya bildirildi mi? ni ı lave edıyorlar. 

--... arı n °· mumi .kanaat, M~~o~ninin .AI:nan - . Sov Amsterdam, 4 <A.A.> _ Berllnden cTeleg- cAftonposten> gaze~esi, sulh müzake-Al f h ·· k,., k • yet sulh tekliflerı ıçın zammlık vazıfe - r gazetesine blldlrlllyor· ıra tına kapının tamamı le kapalı bulun -
hlan ar bir j ... spanya U Um t mer ezı sini ~örmeyi kabul etmiyeceği merke - rai~Iynda nazırlar meclls.Lnce miizakere e- rnadılh mütaleasını ileri sürüyor. 

Vapurun d h SV Ç tekrar Madride zind<'dir. • dUen meselelerin mahiye~ hakkında hiçbir . K:za matbua~ Lloyd George'un sulh 
s u a a Y':\kaladıla . . İtalyan emellerı şey öğrenilememiştir. Zcnnedlldl~lne göre ıI?'kanl~rını a~:ıacele ;e~dC'tmek:en :ah-ho~okholnı 4 (A.A.) _ İs . r nakledılıyor Roma 4 (A.A.) - Röyter ajansının Ro içtima esnasında Kont cıano, Hltlf'r lle yap- z:r ~yhyen mu?ahalesını chemmıyetlı le 

Yiik/ vaput"u, odun h veçın cKors - _ ma muhabiri bildiriyor: tığı mülfllrnt ho.k:Cında izahat vermiştir. Hit- lakkı etmektedır. 
iken ~olduğu halde W~u:U ve kağıd ile t-Mactrld 

4 
<A.A.) - Birkaç gune kadar ba- RomadB'ki müşahidler, Berlinle Roma- ıerln tekllfierJ bugib ha?v:ı seraretı vasıta- ltalvrmlara ~öre 

0andhanı k mınton'a gider un nezaretler ve merk~ı devletler idareleri, . . . h Ik ·ıa tm d dra bHrllrll"cekttr 
eularaa bir A açı larında enternas onaİ Mıuiride nakledilecek ve Burgo.<ı, yeniden e - ~ın bar~s te'~lıflenn~ a a ı n ~ e en slle Lon ya •• - · _ Roma 4 (A.A.) - .n. N. B.~ Çember-
dan vakal lman harb nemı·s· t yf yalet merkezi hallne girecektir once m:ımkun oldugu kadar cazıb şekle fngılız sulhu )avll'm Avam Kamarruıındakı nutkunu "~-" anrntş "' 1 

nra ın - · l t kl k t· d d" l t • · ··••.n-<lınüşt" ve Alman Hm .. ııtoymıva ça 1ş ı arı anaa ın e ır er. Kopenhag, 4 CA A.- -- «D. N. B .. : Çem- mevzuubahs eden lal yan gazPte erı. 
ur. anına go - J "h • f"d [ [ Mevcud ~annat, İta~yan c~ellerinin he- berylanııi nutku hakkında aNatlonaı Tl-1 Llovd George'un melhu? sulh teklif!eri-1 .-:-:------- ; 1 

1 E e ze ze e nüz ta1mın edilmemış oldugu ve herhan~ dendeD diyor kl: nin di'kkrıtle mütaleıı erlilmesi hususun -
ngıl z) "riı m .. d Dncam e{,.iqor gi banşın hale~ bu cm;ı.ler! t~tmin .ede - Bu nutuktan .c;onra İngllterenln Almanya dak~ talebini müt1efikan tebarüz ettiri -
etfkl . ıısa ere . ceğ! hakkında ı:kn~ edi~ı hıçbır delıl bu- to.rafından yapılacak sulh tekllflnc ver!lc- yorlar. 

l er, kaçak Izmir 4 (A.A.) - Evvelki gece, Dikili kaza lunr.ıadığı merke.zındedır. . cek .cevab hakkında hiç şüphe edilemez: Ya cTcvere> ı;?rızetesi, İnı?iltPrenin alela-
~Ondra 4 (A eşy::\ merkezin.<lc, beş defa hiflf sarsıntılar olmuş- Bir taraftan. bıT dereceye ıkadar serı bir Ingillz sulhü akredllccek, yahud da harbe cele nek çok kararlar vermic: o1duğu hak-

l'etı b'Jdiriyo .• A.) - istihbarat tur. bir barış ümid1 mevcud olmakla beraber, devam olunacnktır. kınrla Llovd Georıre'un sözlerini ehem -
~~. EvIOiae\ih neza - • • • • bazı 1talvan mehafili. t.ngiltere,. Polonya- Fransız matbuatının mütalcalan mıvetle kavdetmektedir. 
te ~~:,.n ~;ç~ ser!~~t}lı!nn hafta ~çinde, Fın'andıya eJçımız ~ın ~~:hası~~yn~7!~:!~ğ~oli:;~~~d;;,:~~ı~ Parls, 4 (A.A.) - (Havas): B. ÇembPr- Forda göre harb yakında bitecek 
tir. Bu s b·n ton eşya ;:~vaya gıtm~k- Helsinkfors 4 (A.A.) - Yeni Till'kiye ~~·~s -~:ıe gBzile bakılmak hakkını kay- !aynin büyük ehemmiy<)tl halz olan nutkunu, Ncvyork 4 ·(Hususi) - Meşhur fahri -
sadflre e~;etıe harbin ilk ~s~~C.:e etm •. ~- e~çisi Agah Akse! bu.gün mutad mera _ ~d~ceğini bildirmektedir. Filhakika tn- bütün Fransız gnzetelerl tam metin olarnk katör Ford, bugün bir gazeteciye ~ya -
bal.if: olmakt eşya ıniılct~rı l')~çın~e mu- sımle Finlandiya reisicümhuruna itirnad- aiJterenin boyun eğmemek hususunda _ ve birinci say!alımnJa m~et olarak ver- natta bulunarak, harbin yakında bıtece-

adır. hın tona namesini takdim etmiştir. Merasimde k' · birçok İtalyan mahfellerinde ü- mektecllr. Nutuk, kendi kendisini 1zaha klfl ğini ve umumi silahsı.z.lanma hakkında 
hariciye nazın da hazır bulunmuştur. ~;~anmıştır bir mahiyet arnettlği için tefsirler azdır. Pa- bir anlaşmaya varılacağını söylem.iştir. 



SON POSTA Birinciteşrlıl ~ 

1 l-iidiseler Karşısında J ( J Şehir Haberleri 
• Günün haberlerinde' tstanbulun Kahve fiatları istimlak 

. kurtuıu, yUkseldı· kanununda yemişçi dükkanına giren orta yaş 
lı kadın, bir sepet içindeki ar -

yıld Ön Üm Ü son günlerde 1tahve rıatıarı 95 kuruştan tadili, t mucllara baktı. Bir tanesini eline aldı. 
+- 110 kuruşa yükselmiştir. Yapılan tetkiklere Parmaklan arasında sıkıştmh: 

Yarın, ....,tanbulun kurtuluşunun yıldönü- göre bu yübellş knhve stoklarının azalmn- BeledJye 1.stlml!k kom!syonlarınm faall-
müdür. Bu ~üoosebetle .~uyük bir tciren ya- sından ileri gelı'Mktedlr. Bu vaziyet karşı- yeti genişlemektedir. ı:omlsycnlar Jstlmlfılt - Ayol bu armudlar ham. 
pılacaktır. Torene :ıid butün hazırlıklar ve sında dün kahve toptancıları Mıntake Tica- muamelelerini takJlrl kıyme'; esasına göre YPmi.şçi kadına döndü: 
tören ~rogramı hazırlanmış, dün alakadar- ret Müdürlüğüne çağınlmışlar ve şehrin yapmaktadırlar. Takdiri kıymet işine kolay- - Sen de buldun da bunayorsun ha-
lam gonderll.ml§tlr. kahve Jhtlyacı hakkında. bir görüsme yapıl- lık olmak üz.ere Lstimlaki kararlaşan bina nım .. şimdi her şeyin hamı makbul. 

Bu programa göre, bütün şehir ve nnkil mıştır. Şehrimizde bulunmakta ol~n Ticaret ve arsaların iradı gayri satileri alakadar da
TaSıtaları gündüz bayraklarla, gece elektrik- Vekaleti ınüfettl.şlerlnden Abdfilkadir bu me- 1releroe tesblt edllmlş, koml..syon azalarma Bakrnna, dünya ham madde diye bir • 
lerle donatılacaktır. sele ile meşgul olmaktadır. verilmiştir. Bu sureU>?, komisyon azalan tak- birine giriyor. 

Meraslme tştlralt edecek askeri kıt'alar. Haber aldığımıza gôre İstanbul gümrük- diri kıymete gittikleri zaman o binanın ıra- * 
askeri ınektebler, cem\yetler saat 9,5 ta Sul- lerln.e geilrtiş ve elln rümrük antrepolannda dı gayri safisl hakkında mnlümat sahibi ou- İki arkadaş arasında: 
tanahmed meydanında toplanmış buluna- beklemekie olan 30 bin çuval JtahTe vardır. lunmaktndırlar. 
cak1ardır. Fakat bu kah"'el,._rin ordin0S1ı gu··mru-klere · - Dünyadan ne haber? 

~ IstlmlA.k kanunund:ı. son defa bazı tadilat 
Törene saat tam 10 da Sult.mıahme:i mey- tevdi edBmemi.ş olduğu için gümrük mua- ıl - Bilmem! 

danından 21 pare top atılmak suretlle bat- yap m~a da, gene istlmlAk muameleleri er-
melesi yapılamamaktadır. kenden bitirllememektedlr. Bu yüzden !stL"ll- - Harb nasıl gidiyor 

!anacak, bu esnada merasime iştlrnk eden K h ı Ri d J od c t a ve er o e aıneyr an eneveye - lM< komisyonla.rını::ı uğradıkları müşkülfı.t - Bilmem! 
bütün kıt'alar, okullar ve cemiyetler ıhtlram tal rll ti-''-' c d ıı yan vapu e ge ıwıu~ ve .eneve en - teısbit edilmiş, ka.n;mıın yeniden tadlll :çln II · t f ~-
vaziyeti alacaklar, Iimıı.nda bulunıın büyük mnnoruza da gene İtalyan vapW"larlle sevke- - angı ara .Kezanıyor dersin .. 

bir proje meydana getınlmiştlr. Belediye, ~s- ff 1 1 ve küçük bütün vapurlar, düduk~Ue kurtu- dllmL,tır. İtalyan vapur acentası Türkiye - tenUdiiU zaman yeni tadlllit şeklini Dahlllye - ı mem. 
lUI bayramını kutlulayncaklar, kara ve de- İtalya arasındaki nakliyat navlunlarmın vekaletine göndere1Jllecektır. - İngilizler harbe devam edecekler 
n1z bütün m.kll vasıtaları bir dakika olduk- klerfng hesablarınıı. yatırılmasını kabul et- mi? 

- Yapmayın canım kavga edece~ 
var? 

Kavga edenlerden biri kendileriııl 
yırmak isteyene döndü: 

- Sana ne oluyor, İtalya gibi ne O 

taya çıkıyorsun? 

* Yeni tarz bir aşk mektubu, 
c&!vgilim Mediha, 
Sana karşı olan aşkımın derinlil 

bilrrcm bu mesajımda anlatabil~ 
miyim ... vesaire .. > 

* 
Evde biri yüksek sesle gazete o~ 

yor<lu: 

- Londrada binlerce hizmetçi açİ 
kalmışlar. 

Ev;n hizmetçisi şaşırmıştı: 
- Hizmetçi de açıkta kalırmış ~ 

dedi. 
lan yerde durarak kuri;u.luş savaşı şehidle- mekte ise ele, Brezllya _ İtalya kısmındaki 
rln1 e.naoalklardır. . navlunların serbest dövizle ödenmesi lazım Mekteblerde . pasif korunma - Bilmem! * 

Merasim alayı. sata 10.30 da Sultanahmed geldiğini tlerl sürmektedir. h I ki - Sen galiba biç radyo dinlemiyor. Tramvayda konuşuyorlardı: 
meydanından hareket edecek, alay tesblt e- Güm.rülclere gelmiş olan bu 1,8GO,OOO t!lo azır 1 arl sun, ııazete okumuyorsun.. -· Kağıd buhranı varmış. 
dUm~ olan sıraya gore, tramvay caddeslnl kahve memleketlmtzfn 5 aylık ihtiyacına t.e- Dün öğleden sonra Maarif idaresinde - Radyo dinlediğim, gazete okudu _ - Tabii olacak, ibaksana harbin b' 
tak:tben ~ gelecektir. tablll etmekte olduğundan bu mesele hane- Maarif Miidürii Tevfik Kut'un riy.ase w · · b"lm şmdanberi İnırilizler Almanyaya Jlla 

Takslm meydanındıı hazırlanmış olan trl- dOlr ed'...__ '--h- buhranı zall ve norm-• . . . . .. _ ... - gum ıçın ı em, diyorum ya! - ~ 
u.ıı....-L> ...., • .,. ıu tın<le şehr ımızde'.kı butun Tesrnı Ve hu - tem di k"' w d t } 

bünlerde Vali ve Belediy~ relsı, generaller, fiatiarla satılması ltabO olacaktır. su.si lise, orta okul ve meslek mektebleri * a yen agı a ıyor ar. 
eeııtr Meclisi uahnı adliye ve mülkiye er- f1-· İsmet Bul~ 
kAru, 'Önirersite ve maarif erkam, matbuat Y "f k d h f k müdürlerile, ecnebi ve ekalliyet okulla - :t\:t çocuk kavga ediyorlardı .. bir Ü • 
mümessmeri, stytısal parti başkanları, 9ŞI ÖJ 8 lrSIZ 1 yapan rı Türk yardirektörleri ve kaza maarif çüncü araya girmek istedi· r:} •!lnet ./Juf ttJI 
~~m~kce~~U~b~ka.~~.~~ Ş8~k8 ~mamen meydana meroutl~mmi~ir~~b~~~ınh~-========~=·=~~===============~ 
talar direktörleri, ticaret odası heyetleri Ye pıln'ıştır. ı= 
emaf cemı}"eloori mümesslllerl yer ald1ktan çıkarıldı Bu toplantıda pasif korunma talimat- Bun' arı b'ı l ı'y o r mu ,. d. . " J 
aonra. bayrak mernsımı ynpılace,ktır. namı>sinin mekteblerde nasıl tatbik e - 1 n iZ t' 

Bu mero.Wne yedek sübay okulu ve 33 üncü Bir müddet evvel Yeşi~köy ve civarın- dild iği ve bundan sonra ne yapılaca.ih 1 
4 tüm mızıkası işt.ı.mk edecektir. da bazı hıTS'lzlıkl~ .failı olarak üç sa - hakkında görüşülmüş ve yeni kararlar -

Bayrak çekme törenini nıüteakıb İstanbul ~ıikalı hırs~zın ~~ y~kalanaf3'k a~ - alınmıştır. 
Belediyesi nnnıına abldeye çelenk konacak lıyeyc teslım edıldıklerlnı. ve ~a ınan ş- Bütün mekteblerde Maarif Müdürlü -
ve bundan sonra da g"nçllk namına yükselt yaların da bulunara'k sahıblerıne veril - w.. .. 'f ık t ~- · ı•'t b ır.ı w di~;n· ya'Zmlştıık. ~nun µası on.ınma eş.11.ı a ına a5 ı o-

insanlardan hazzedenler, 
etmiyenler 

okul talebesinden ve Belediye namına Şehir E 1 
• t M" dü ı- ~~ d" b h 1 k larak. kollar vücude getirilecektir Bil -

MeolJsi nz.a.sında.n bir zat birer nutu:C söyli- ~-'mnl ıy1e k u 'I' ul~uk daun b. ud .. ırd~~z 1
·• tün okullar bu pasif lkonınma koİlann - Vahşi hayvan - -

eklerdlr va:J\ a ar! e ıs.men a li a r ır or unc:ı ... • . . . . . l~H., ! 
yec · •• K t 1 .ııc hırsın da suM1st{1 ~akalamagwa muvaffak da hangı oğretmen ve talebelenn ne gıbı ların bırçok nevı - , ~ ~ 

Nutuklardan sonra Mer:ı..ez omu an 't'iı- "- J ı f I ·· ki · · · j ) '/I " nm vereceği bir işaret üz-erine yürüyüş to- olarak, bu suretle Yeşfllköyde vukubulan vaz e er gorece e.rıne daır b1ır plan ha- ieri bulunan hay - ~;~ı 
im ba ı kt bütün ,.,..lm.a hAd!selE'Tinin faillerini mey zırlay.acaklar ve hır haftaya kadar Maa-

1 
vanat bahçelerin - l~~ ~ lunda meros ~ıyaca ır. ....- 'f M"d'. ı ••w tt .. d ki d JJ , 

Öğleden sonra da saat 16 da Belediye Re- dana cı.1tarmış bulunmakt~dır. w n u ur u~ne go~ erece er ir. dt>, bu vahşi hay - , ~ . , 
Sal ve ŞehJr Meclisi azalarından remlyetıer Yakalanan hınnz İrfanıye sokagında Kazalardaki maanf memurları da mm 1 k d' 1 il. 1 
mümes.slllerinden ve Parti başka~lıklanndan bııı.kkıılhk yapan Çemen oğlu namında takal:ınndaki ilk okullarda pasif !korun- va~ ~rın. en 1 ~ ır ~ 
birer he}'et İstanbul Komutanlığı merkezine bi'rin!n çıra~ 17 yaşlann~a .~lidir. . ma talima~n.amesinin tatbikatına nezaret leırını sey:reden 

iki santimetreye kaç mikroD 
sığar ? 

Mikropların u • 

fakları ve büyük~ • 
teri vaırdır. Vasat ç:;: ! .: . 

büyüklükte olan _ \ 

11 lardan ancak ı '....._ { 
milyar 250 milyo • " ' 
nu iki santim olan 
bir murabba saha- - ::1 giderek halkın ordumuza olan şükranını Alı, üç srlin evvel Yeşıl'koyde Saadetlı edeceklerdır. insanlara karşı takındıklan tavırlar baş-

arzedeoektir. soka~ında 1.6 numarada oturan .b~ledive Mekteblerde pasif korunma işine aid , yı doidurabil'irler. 
İstanbulun kurtuluş bayramı münasebetlle sıhhat işlen müdilrl1 Osmatı Saıdın ev!- bütün hazırlıklar bu ayın 15 ine kadar ka haşkadır. Filler, ayılar, maymunlar, * 

btıttin Hallcevlerlmizde de meraslm yapıla- ne ~et-eleyin pencereden girerek ~'lretı- ikmal edilecektir. Bütün meckteblerin üst kenrlilerini seyredenlere alakay~ bakar- Bir nevi halik tuzag"'ı 
caktır. n~n ... cebinden cOzd11.nmı ~almış ~ ıcınde- katlarında kum torbaları bulundurula _ 

Gece Takshn meydanında bayram müna- kı ıO lirayı alarak boıı cüzdanı da b&hçe- caktır. lar. Aslan ve kaplanlar ise, seyredilmek- Balıklar için en 
sebet.Ue Şeh.lır bandosu tarafından milli ı:ıar- ye tıılatmıştrr. · • ten hiç hoşlanmailar, hi.ddetlencliklerini tehHkeli tuzak ağlı 
çalar çalınacakıtır. Cür'etıkAr hmru: evvelki gece de Gazi Bir otomobil kazasında iki 1 kayıklardır. Buka-

20.30 da k:a.tıraman ordumuz şerefine t.a- Uranos caddesinde 34 numaralı Yervan- • , · b ll' d ı 
tMlbul Vail ve Bele:liyc Re!sl tardından Pe- tın -evi.ne baıntondan ~rmis ve yata~ o - kışı yaralandı e t e er er. yıkların bir Y,anı 
re.palasta mükeLlef bir ziyafet verilecektir. das1ndan bir altın ~at çalarken 'kendi - Evvelki gece sabaha karşı Bahçeköy yolu * bir ağla kapalıdır. 

Deniz işleri: 
s1ni tıırassud t"den ?:aobıta memurları ta - ti Digwer yanı beya - .~i:;.~~~~<:1?.lııl .ı. · zerinde bir otomobil kazası olmu.,, biri ks- .>!! 

rahndım cOrmilrne~ıUd halinde yakalan- dln lm •• Ü iki k'~t 1 M"ı'ıAddan evvel elektr"ık b t Be ' mıstır. o a•A zere ..., yara anmı~tır. cı za oyannuş ır. . "--',.. _ 
• , Ali ruçlanm itiraf etmiştir. Çalınan ~Kemal, Yahya Ahmed adında iır; arkada, b"l d ? yaz renkli satıhla ,..._ • 

Akdenız ıeferlen yarından para ve saat .c::ahfbl~nf' iadP edôlm1ştir. dun gece Abanoz sokağı~dak~ evlerden biri- 1 iniyor muy u ikarşılaşan balı'klar, sıçrayıp öte y.ı' 
itibaren başlıyor ne gide-rek bir hayli eğ.enmışler ve sabaha İçinde bakır bir geçmek isterler; fakat a,ğa çarpar ve "il 

.. . . Hayvan nakli ıeferlerine ba•lanıyor tartı da sarha., bir halde Perihan, cemile 
B ·r mud..ıı-ttenberı bazı .. .,bab ile tatil Y sı·1ı·naı·r ve üzerin- yığın içine dökülürler. 

t ~ ""' • • • " ve Ayten a.dla.rıncb üç kadını beraberlerine • 
edilmiş olan Akdeniz seferlerıne yarın - Yarından ıttbarren her hafta aynı gun _ ,. * 
dan itibaren başlanacaktır. tekrat' edilmek ft2ler'e Denizyolları ida - aJa.rak tofor Yaşarın idaresindeıti 2228 sayılı de bir demir çubuk ilk tahtelbah"ıt 

Tesbit edilmiş olan programa göre; resi sırl hayvan nııııklet~ için Karade- taksiye binm~şlerdlr. . bulunan bir top -
Akdeniz seferleri Cuma ve Salı günleri nize bir vapur tahrik edecekiir. Bu altı kişilik ~rup Sarıyercıe su~arda. bir İ 
olmak üı.ere haftada iki defa yapıla<:ak- Vapurlar Cuma günleri doğru Trab _ ge-ıintt yap~ak is.tedi~ertnden, şofore ora1a. rak çanak randa 

zon seferini yapaoak dönüşte yaln:rz t- Qelkme&nl soylenıışlerdır. Bahçekflyden Sal- miladdan 250 sene 
tır.t · K nebolu.,.a utn-avacakl~ır tan suyuna yol almakta bulu - evvele aid bir me-

lle sefen yarın onya vapuru yapa - ··········"·-···~··'········ ........ ~...................... ~-- blll kadı ı d P .h td akt na.n .,,...,.,.o n ar an erı an are 
c ır. Merhum etmek istemiş, bwıa. şoför Yaşar mümanaat zada bulunmuştur. Bu !ilet bir elektrik 

Bır, sarhna fazla rakı içerek öldfi 1 "I M • • t k etmlştil'. Bu sırada direksiyona müdaha.le dı k d A ba ·ııı.d.J-..,., Smal UŞ a etmek 13t!.yen Perlh.anu bir hareketi yanlı!) pilini ço'k an rma ta ır. ca mı- uan 
Evvelki gece sabaha kaqı Eyübde Ka- Gazetıec1 ve muharrir İsmail Müştafln ö- manevrayı mucib olduğundan taksi bütün 250 sene evvel İranlılar elektrik pilini bi-

lıend&hane caddesinde duran tek atlı bu nümümeki Pazartesi ııünü ölümünün Jıldô- hızile yolun kenanndaki ağaçlardan birine 
arabanın içinde bir şahsın ölü olarak nümüne teadüf ediyor. Bu miınuebetle aı- çarplll.Ujtır. liyorlar ve ondan istifade ediyorlar mıy-

İlk tahtelbahiri 
kullanan .Ameri -
kalının Jorj Va • 
şington olduğu 

söylenilir. Tahtel -
bahirinin kaplum
bağa şeklini an -
dır.masına, tahtel -
pahire kaplumba -

yattı~ı görülmüştür. lesi merhumun kabrinde hatim yaptıracak Bu müsad~e şoför Ya,arın sol kolu ıu- dı? ••••••-ğa ismi-ve-ri-lmesine-se_b_e·b-·o·-bn-uşt0ur00,. ~ 
Yapılan tahkikat ve muayene netice - Te dinl mera.sim icra ettirecektir. Merhumu rılmış ve müteaddld yerlerinden ehemmiyet- .. ·-·····-·····-···························------ .--

sinde bu şaMuı Fatihde İbadethane so - sevenlerin bu merasimd~ bulunmaları rica li surette yaralanmıştır. Bu arada P.-ırihan 
b~nda 6 numarada oturduğu ve ismi - olunduğu gibi Türk kalemleri için cidden bir da ya.ra.ıla.n.dığından, tedaVi edilmek üzere 
nin de Hasan Kadri olduğu tesbit edile - kayıp ola.n Müştak için de bu merasim ye - Beyotıu hastanesine kaldlıl'llm~lardır. 
rek. içtiği fazla miıktardaki rakının te - rinde b1r vazife olıı.caktır. Allah merhuma Za.bıta kam hakkında tahkikata başla-
airlle öldü~ anlaşılmıştıır. ma~ft.ret 1h.<ıan buyursun. mıştır. , TEKMİL lST ANBULUN ARZUSU, YERİNE GETiRİLiYOR .... 

10.000 h.işinin görmediği 

DAMGALI KADINLAR l 
BETTi DAVIS 

15.000 klşinl'1 yer bul!\mayıp geriye döndüğü 

BRODVAY SERENADI 
FRED ASTA~RE GINGER ROGERS 

On binlerctt halkırı mOraca ı t ve nrzusu üzerine bu senenin en gilıel bu iki bOyllk fi.mi, bugDn m·ıtinelerden itibaren 

L.i.LE SiNEMA.SIHDA 
DiKKAT : Hususi ilfıve: BugllnkO ekspresle gelen en yeni METRO JURNAL'da son harp sahneleri 

ve oirçoı< zen~in tererrnat. 

~----.. Sennslat': Brodvay Serenadı 2.30 - 6.15 - 10 da, Dnmg ılı Kadınlar: 4.30 - 8.15 de 4I••••" 
••••••----11:11 .. aıı-11> Dünya Sinemacılığının Şaheseri .. --••••••-••••mı.,1ıııı. 

MARO~ ANTOONETTE 
E K ve i p E K Sinemalarında DÜN 

AKŞAM 
Görülmemi' ve eşsiz bir muvaffakiyet kazandı. 

Bu Filmin 2 DEVRE ve 17 Kısmı birdf'o gösterileceğinden seans saatlerine dikkat: 
1.30 - 4 • 6.30 ve Tam 9 da 

llir genç kızın 
Raril.atürü 
Yapılabilir mi? 
Eskişehirde oturan bay Niya:ri te -

veccühünü kaybetmeği hiç istemediği 
b:r genç kızla bozuşmuş: 

--=- cKarilkatürünil yapmıştım, ken
d isine vermiştim, canını sıkacağını 
hi<: sannuyordum.> diyor. 

Okuyucum zannında aldandığını gör
müş, şimdi benden cev~b istiyor: 

- Rica ederim, gazetede yazınız, 
karikatür yapmanın kırıcı biır hareket 
olmadığını, anlatın:ı.z, ben de bu yazıyı 
gostererek dargınlığını giderıniye çalı-
şayım.> 

* Hatırıma eski bir vak'a geldi: 
_; Fransızların Sesil Sorel isminde 

bir a!ktrlsleri vaırdır, bir vakit birkaç 
defa !stanbula da gelmişti. Çok zengin 
hir kadındır, r~lmı pek sever müte
madiyen kendi.~nden bahsettirir, yaşlı 
olmasına rağmen genç görünmiye pek 
heveslidir. 

r 
Paris gazetelerinde okumuştum, ~ 

resim sergisinde karikatüristlerden _., 
ri Scsil Sorelin karikatürünü yap~ 
kadın bunu öğrenince sergiye gi~ 
karikatürünü görmüş, fena halde ID;,j 
mış, ve duvardan çektiği gibi pat~ 
parça etmiş, fakat bu hareketi esı::,. 
sın da inci gerdanlığının ipi kırıl.~ dl 
inci taneleri yere saçılmış, kadın 
dü~erek bayılmış. 

* Karikatür şahısta en faz1a göze ç~ 
pan noktayı büyütür, hususiyet:ni ti 
dmlatır, simaya biraz mizac verir. ı'! 
k('kte veva hadisede tatbik edildiği .... f 
man hoşumuza gider, · güleriz, fıt1:;i 
şimdi geliniz de mesern burnu .b~t'~ 
biivükçe bir genç kızın karikatürtl • 
yapınız, elbette kızacaktır. OkuyucıJ 
m:ı hareketinde hatalı görüyorum: .. , 

Genç kızın karikatiirunü değil, gi'?. 
zelleştirilmiş bir resn;ı.ini yapacıı~ 
Maamafih iyi niyeti aşi!kArdır, Ü ... ; 
ederim ki genç kız bu satırları gö~ 
r(>''e k.adar hatavı hüsnüniyet0 bat> 
lıyacaktır. 

• 



=-s Birincitepiıı 

Atlantikteki Alman 
korsan gemisi 

Bu nevi harb nasıl yapılır, 
" hedefleri nelerdir? 

1 Son P sta,, nın denizci muharriri yazıyor 1 
-·n1 

SON POSTA 

•Son Posta. mn tarihl tefrik.ası: 14 

SPOR llNDİRDİREI. 
• Balkan oyunlarının 

ikinci güıünde 
derece alamadık 

IA T AKHAN ESi 
Yazan: Reşad Ekrem 

Atina 4 (Hususi) - .Balkan oyunları
na ithal edUen dekatlon mil~abaka1an 
yapılmıştır. Dekatlon müsaban.1annda 
Yunanistan 2,350 puvanla birinci, Yu -

Kartal kanad çetesi 
goslavya 3,179 puvanla ikinci olmuştur. Bir balıkçı: 

Çekiç atma müsabakası da diğer bir - Eve gelmlf oımasın? 
sahada yapılmıştır. Diye sordu 

Bu müsabaka neücesinde 47,99 metre - More gelmedi eve de ..• 
49,55 ile Yugoslavya birinci ve ikinci, Ahmed, lrl yan bir balıkçıya: 
Romanya 46,96 ile üçüncii olmuştur. - Adalı be. yflrü benlnıle beraber. 

Umumi puvan vaziyeti şudur: Dedi. Adalı denılen bu lrt balıkçı da, biraz 
llerldekl blr arkadaşına seslendi: 

Yunanistan 26, Yugoslavya 20, Roman- - Balaban, at şuradan abamı ... 
ya 19, Tür.kiye 14. Balıkçı Balaban, blrmı; ötesinde, bir tahta 

Balkan oyunlari kon~i parmaklık üsttine konmuş bir abayı alıp A-

1 
- Benim de ... 
- Korkma öyleyse .. 
- Evel Allah on kl~lnln hakkından ge]tm 

amma ... 
- Ben tepeden fnme silleden k:orkanm .. 
- .Anlamadun .• 
- Bu Hncı Osmnn ağanın kayboluşu b1r 

oyım <>lmasın? 

- Nasıl oyun be AdalıP 
- Kızı senin ellnden almak lçln hani... 
- mnn ben kızı zorla aimadını ki .. Glir -

Atina 4 (A.A.) - Balkan atletizm dalıya fırlattı: 
]{orsan kruvazör kongresi, dün ilk içtimaını yapmış ve - Al... Yemennerın. de atayım mı? 

olarak Atlantiğc açıldığı bı.tdirilen Anman kruvazörü: Kiorp Balkan oyunlarının organizasyo - - İstemez ... 

dfun, sevdlm, ıstedllı:, ,verdiler. 
- Öyle ammıı, zengin kızı bu. •• .Evvelden 

gözü™' kestirmiş biri val'Sa.. 
Alznan de • Am ral Sheer nunn Türltiyeyi memur etmiştir. . . Ahm:d:. Arnavud bahçıvana: 

len, bunun nizaltı nıırbi henüz devam ... de!'- Bu sabah, Bal'kan atletizm ekıplen - Yuru bakalım_:·· Bir kere eve gidip me-
- Ben Snflnazı zengin kızı diye l.stemedlm.. 

.vaıu b "' - gemileri daha müt:emmel yaparlar. Büyük i 
1 

·· ~ 
Vazör harbtnın l4ında bı: de kor.san kru- Harbde Wulf ve Mö-re gemnerı 1fte bu şekH- azası, At:na valisi nazır Koozia..cı tcrrafm- seleyi Y ce sorup 05renellm .. 
ve aJans ha.be 1bl4ladığuu görüyoruz.. Rady~ de mnvaUak olmuş!M'dır. Herhalde bu si!- dan kabul edilmiş, öğle üzeri de ekip Dedi. Seklz on dt:Hkani.: 

- Orası öyle ... 
- Kızı bana isterlerse çıplak versinler 

CenıJsi vem b: en tesllh edilmiş bir ticaret tıcm harbin gn.yeaı dÜfma.n ticaretin! imha şefleri başvekil Metaksasa takdim olun - - Dur Ahme:l . Blz de gelelim ... 
AtJantikte kors!man kruvazörünün Cenubi etmek olması dolayısile denizaltı harblle bir- must:.ır. Dediler.. Balıkçı güzeli; 

be .. Benim para:'IJ. pulda gözüm yok .. Be -
nimti bana yeter ..• 

bild.lriyorıar. harblle nıe§gul olduğunu leşlr 'Ye beraberce tatblk edlllr. Öğleden sonra Atina stadın~a dekat: - İstemez 13temez.. Biz ~imdi Adah ne 
Bu te&l.Uı • • • _ Jon müsab:ıkalarına d€vam €dılecek, bı- blr kere Hacı efencJınln evin~ ~dlp gelelim_. 

- Ben böyle söylersin amma elfllem bliyle 
düşünmez ... 

Alınan kruv~1! ticaret gemisinin veya. Korsan harbı ıçm lazım olan şeyler Jahare dele~eler şerefine Kifissia'da b ·.r Hacı efendi sabaha kadar gorunmezse o za-
nl.z harblert rünun harekô.tı bildiğimiz de- Şüphesiz yelten devrinde m~ daha ba- 'kabul resm• vapılaen'k ve akşam da Ati- man hep beraber ı:ı.ramnğa çıkarız_ 

- Bana bak Adntı ... Senin gibi yl~lt ar -
ka.daşlanm sağ olsun, Saftnazı benim elim
den kimse alama<t .. rinde bUe ta=evesı içinde ve yelken dev- sıt idi Bugünkü gemilerln makine ile müte- na v:>1isi büyük bir zivafet verecektir. Dedi. 

dir. Bunda edilen bir mu . harrlk • G ı. · f C • t.. Arnavud l>nde, Adalı ile Ahmed arkada, - man İstanb"Jlun !çini dışına gctlrlrls 
harb~ 300 .sene evvel in es.dele şekli- alınası, sürat.ti gitmeleri, tamlr llı.ı- Ar.git 1 maÇ a a a Saray bacaklarının bütlln sür'ati Ue Hacı Osman 
nıücadt'.le.s.ı 'Ve I.ngııızıerıu F!!~~ol:ınlda Y~~ :: Bhar~~t vka~~lyeirtled riün~ pe'k t~= Per~ ile berabor:ı kaldı Efendinin evine doğr11 yfırümeğe ba.şladı.-

be ... 

tatbik ed ilde bu sistem kor: a o an " . u ,.., e -re..::m ~ ır .,eye n Jar. İki balıkçı, a<!mılannın ahengine uya - - man İstanbulda taş taş Ostüne bırak • 
lhnıtt.ır. - san har~ıert tlyaç gösterir: . , Galata.sarayla Pera takı!Illan amaındakl rak, kıca cilmlelerle konuşuyorlardı: mayız be .. . 

Bu barhd 1 - HnrıekAta destec olaca\'. llman.ar. gece maçı <iün akşam Taksim .stadında ya - _ Ne dersin bur.n be Ada1ı? - ....•. 
Bu nevı en makaad nedir? 2 - D~nizlerde yardımcılar. pılmışttr. İlk devre 2 - l Galatasarayın e..:ey _ Bir tuzağa dü~ürme.cılnlcr Hacı ağayı. - Ulan bize bak1ıkçı esnafı demlşleJ 
1 - D harbbı iki nıühtın h 3 - Milsa1d bir coğrafi durum. hinde bitmiş, son devrede Galnt.a.c;e.nı.y blc ~ - Gündüz, göz gört- a,,nm kn1dırı1ır mı !Bizden kız mı alınır be ... 

ayırnıağa 14lnan deniz kuv eti Cdefl vardır: Bunlara gene Büytik Harbden nıts:ı:ıler yı Y""""rnk maçı bı.-rnbere blUrmlşUr. hiç? _ ..... . 
2 - D~~ et.ınek. v erluı partilere göstereblllrlz. Z~ra bu hnrb modern. dcn!.z G . 1eş klUbtlnü 1 eşyaları - insan oğlu nfvet edince her şeyi yapar. - .••••• 

Inek. an ticaret semu 1 harblertne en guzel derıtlerl verml§ b.r mek- - Kim bilir belki biz gidinclye kadar Os- Amavud sınan, arkasından gelen !.ki ha... 
llunıa er ni imha. et- tebdtr. satılıyor man ıl~I'! da eve c;-ıkagelml.ştlr. lıkçının ne konuştuklarını mümkün oldulu 

ne nırıs:~ bbincı hedef ku Malum olduğu üzere Almanlar Buyük İstanbul mıntakası tarafından 46 bin - İnsnllah öyle olsnn ... kadnr dlnlemeğe ç:ıtış::ı,rak yürüyordu. Fakat 
&a bugÜnk_ola.n devletler içln :ve~ bırbirl- Harbe girerken gerek Uznkşarkta ve gere!(."e liraya alınacak olan Güne.ş klübü bina _ Eğer ~man ebrı e\"d • bulamazsak.. dellknnlılar, balıkçı nt;-ın. tle o kadar çabu't 
lllez. u Vaziyette bir k art ddir. Yok- A!rlkada blrçok mustemıekelere malik idiler. dak" eşyanın müzayede ile sa-tılması - Bl7.lm cocuk'nrın hep.slni sn.lnrız htan- konuşuyorlard ı ki, Osma.n ağa, Sn.finaz, oyun, 

.Mal" ıyıne i!ade et- Bu müstemlekeler :ı.z zamanda İnglllzler ve ~ı~ ~ tmi t"r bulun ~füt bir kl'lsesin°.. tuzak gibi, birkaç kelimeden başka blr '8Y 
le.rde~İ olduğu üııere d Jnponlar tarafından zaptedlldl. Fakat ara- a nrrur e ş ı • ş· .. ı -E1hl>t onu en 'l:>n bir verde görmüşlerdir. anlıyoonamıştı. Fakat, arnd.a bir nrkasma 
cenı..ş de~guız nıenıaa.u:~lı.ler ve bu deniz- daki zaman fasılası Almı:ı.n yardımcı kruva- f ao~"bahcq - fŞ 1 f1"C8 ffiPC1 - Ahmed be, hu Hacının paraları nere - dönüp bnktı~t zaman, balıkçılann gözlerln-
Yerını b Zlere kaçan b. :ek genıştır. Bu zorlerinln (teslih edllmi' ticaret gemısl) en Şiı;:li Çocuk Esirgeme Kurumu menfa- dedir arıb"? den. kend1sl hakkında iyi bir duygulan ol -
Buyuk ~::ak Pek kola: deor~an gemıslnln ziyade !aal olduklan zam.ana tesadüf eder. atine tertib -edHen Fenerbahce, Şi"H ~e-1 _ BPr'lestendedlr be!lre. • madığını da sezmişti. 
CetnUer.ı iı bde bu n~vı har~ dlr. NltekJm Almanlar o zaman harekıita deste~ olacak ce maçı bu akşam dokuzda Taksim sta - _ 1'""5ıtzasındaki düayal!ğı da çoktur ba- Bacı Osman ağı:ı.run konatnnm bulunduRu 
lerdir; zerıe.rıne fU kadar yapan ~m~n ıın:ıan ihtiyacını bu surelte gldermlşlerdl. dında ovnanaca-ktır. na kalırsa. çıkmaz sokak ba.şma gc>ldlkleri 'laman, or -
Rnıden krııv _ .. kuvvet çexmış- Iklncl halde denı.z nezareUeri gizli bir teş-ı Her iki takımın en sağlam iı:adrolarilc _ Belki... ~'ık iyice kararmış bulunuyordu. Bnhçı -

<Muhteıır d ~ru: 3 zırhlı, t ~ kllM kurara:k birçok bitaraf vapurlar kira- yapacakları bu müsaba1rn gece maçlan - _ Ahmed be_ benim içime kurd düştü. van köşe başında durdu. Bir a.n balıkc;ılan 
sız ve Rus ;nızıer~: itıg1llz _ J kruvazor. larlar. Bu vapurlar muayyen randevu nok-lnın cazib ovunlanndan biri olacaktır. bekledi: 

Karısrıaııe :,:et.ı.e:ı>: apon, Fran- ıtnlarına giderek yardım::ı kruvazörleriıı n~- fstanbul Matbuat ta1ı:ımınm Sis]i te - Adalı gayet ruım se..sle Hfive ettJ: - Buyurun! 
Qllncı kruvaz toru: ıı kruvazö sanla.:rını 1krnru ederler. Her ne ltadar bugun kaüdll'Tile yapacağı maç da akşam se - o~nırıT\ ağaya kendi adamları bir oyun Dedl. Ahmed; biraz sertçe: 

l\föve.Yardı:c1\~Ui2 :- ~z).r, ? yar- deniz kuvvetlerlnln gbrüş sahasını pek zi- 'kizde baslıyacak1ır. oynamasınlar? - Haydl.. Haydi. .. Sen önden git! 
vazor Ungllfz _ ~ı\:ı:oru: ı zırhlı, 17 krı _ lyade ru-ttırmış olan tayyareler bu glb! dfiş- lnailtera _ Ho'"nda Ahmed bir an c!urd•J ve Adalının yüzüne Dedi. Fakat balıkçı ~üzeUnin bir ihtiyat e 

~ıılf Yaıüuncı kr ızı. . ~ iman gemilerini çabuk meydana çıkarırlarsa ' , bakarok: • seri olarak bahçıvanı fine sürmesine 111 
vaıor, 44 nıuhrib <İava.ıcku: 1 zırhlı l1 k da Atla.ntiklerln vüıs'ati kar~ısında hava kııv- m"ÇI ı13r1 IDl"~C~'< _Benim de d,,-,ırıdenberl aklımdan ge - zum yoktu. Çünkü, Hacı Osman ağanın kay. 

Fnkat bu tuvveıı~!,111zn - Frnusıı ~ Jo.po:~- veUerlnln gözünden t"ıçmalı: gene kolaydır. 8 Teşrinisan;de Londrada yapılması çtvordu be... bolduğunu l§lten ikonu komşu, hatttı hemeıı 
kruvnz0rıerının """' topıu olarak Alma~ Yalnız, bu gibi torsan harbini yapabilmek evvelce takarrür eden İngiltere _ Holan- Balıkçı önlerinde yüriiyen Amavudu işaret hemen bütün mahalleli, sanki bir ölü evt.y. 
ıneııclJr. hı kruvJ>eflna dÜ§tü~ü zannedu için evvelemirde denlılere açılabllmek !fl- da milli takımları arasındaki beynelmi - ederek: mL§ gibi sokağa ve evin bahçe ve sellunhğm• 
derilzn4ae, 1k:I ~VJr AUas Okya.zıw.una ı:,ıe- zımdır. Eğer bir devlet b~ka denizlerde üs- Jel futbol maçı ha:J'b doJay:ısile tehir e _ Bu herife ne dersln? dolmuştu. Arnavudıı görür görmez sesler 

~· iki truva':,ıör nıeseıa Adene g;~= ~re malik değilse veya bu gibi gemllerl tes- dilll'iştir. , = ~;v:e~d:e~ ~;\ kad!:\r. yükse~!~ıkçı gliı.ell geldi... Balıkçı güzell 
13~1'ler<Ur. de Antıı adalarına. llh edecek liın~ malik bulunmuyorsa, Romanya • Macarı~tan _ nur bakalıM Adalı .. bu işin içinden ne geldi... tıereu:k l!arbtn bUııaa., yardımcı t.ruvaa:>rlerln denizle~ açılması .I'.. çıkacak . _ Ahmed reis geldi ... 

'ta.r Ahnan;ya ara.sın: batlarıncıa İngll- blr mesele olur .• \lmanyayı tasav-rur edinız: fTll 1 m'-1C1 _ ~rn de avnğını tetik bas Ahmed... - Ahmed Bey geld\... 
K1bt idl İııot11 n kuvvet müsavatı - İngiltere tara.tı:ıdan denlz.lerl tablaten Macaristan ve Romanya milli takım - - Balıkçı Ahmed geldi. 1~ı &UIZ tuvvet.ıerı ln bl ka d ki f tbo1 22 B" · · - AT'ılamndım?.. rl be d d ldl ıraktı. Alrn..~?alandak1 ruoı n bu suretle ıa u edilmlf ve sırf bn yüzden Ucaretl ları arasın a u • maçı mncı - _ B•ı herif ne dlve do!mı sana geldi? -Yol ve n ama ge . 

Et.se~-.-ı:inuar bu zA.fl:vet.ı a.ruıbt~-ı zayıf bı- durnıuş olan blr mlllat, kruvazôrlerınl bir - teşrinde Bü'kreşte yapılacaktır. Macar - _ Kaynatam de~J ml bt>?.. _ Çocuk çekll oradan ... 
en nın-h gllJs dona.nn. .. a """liederncdller. çok <liŞnan msnlalarından atlatarak Atlan- lann bir hafta evvel Alman millt takı- _ Kııvnatnn a!'ıma .. Osman ağanın da - İhtıyi:r berl gel biraz ... 
nn ,.;;;'4 1ıreatı bUlı -ına hücum için tlğe gönderecektir. mını 5-1 mağlüb etmesi bu maça büyfilt kendi ırarde.,lerl, bn kadar da adamı var. - İçeri haber edin .. 
itartht M"dıtları bu f nuv olacatıa.rdı. Onla- Bu husustaki mUşkü11t şunlardır: bir ehemmiyet verdirm;ştir. _ Kaynatan amm:ı .•. Hani benim içime - Ahmed reisi <'daya alın ..• 
bitttr. eay~ır-:.;_cııAlınan dentz hıırb ı - Limandan lcalkıp abluka hatların! ge- Meşhur bir fut1·oJ hakami blr şünhe anstil. - Haydi imam efendi sen karşıla ... 

Ş1nı ittranarııe sa- çinclye .tadar dütma.n tayyarelerinin llngt- k.f d.ld' _Nasıl sfmh~?. - Haydl Ömer a~a ... Haydi Dede efendi.. karşı ~khıcı teltle 1 llz taY:TSl'elelinln) tehdidine maruz kalmak. A'manvada tev ' e l 1 - Ben bu Arnavudun bakışlanru ~en - - Buyurun Ahmed reis .. 
Korsan~ lelelJ.rn~nı ticaret geınııerıne Z - Abluka hattannda mayin ve denizaltı Bevnelmilel Futbol Federasy?nu 1.cra medim.. - Buyurun Ahmed ret.. .•• 

bı1lt.ekAmt 1u~rler dfiş!lla 1 ve nihayet büyüt zı.rhlıln.nn tehdidine ma- Komitesi azasından ve beynelmilel bır - - Bir eeyclkler '7\panıa:ıı bana... - Buyurun oğlum ... 
rünür ve 

0 
dutu .sahala;da n t caretınin en ruz kalmak. cok maclarda hakPmli'.k vazifesini gör - _ Biz tetıtte duralım da .• - İnşallah Osman ağaya bir teY olma • 

Bu ffı ~~r tasla.ctlkla.rı geı::ı .. olarak Cô- Bu mahzurlar dolay:ı.slle korsan harbi için miis bulunan Doktor Bov.e~s Kolo~yada - Orası öyle · ' mıştır .•.. 
edlhnlş ,.e ma.skeı e:ı batırırlnr. Alınanyanın muann kruvazörler göndeımek te\'kif edilmiştir. Bu tevk.Hın sebehı bel- - Yanında silfth var mı? - •···•• 

Saatıer ını enıtıl.3 Ucaret daha fazla lilm! gelir. F. L. li değildir. - Bıça~ım va~: .senin? 
~ı~nu .. dfiştınn!e7!1?sı?ezıneden döndüier mi? 

(Arkaaı -.ar) 

golge göl'düın. a kalmadan yanımda 
~u, birdenbire h Nevzad Beydi. Korktu~u
eııı etnıenıeıt ı eyecanınu tutamadığımı 

deret 80rdunı: çtn bütfin ltuvvetıını aarfe -
- i11 
llohtıdCC2dlniz :ırıı cfendfm? 

an dotnıy 
D:ıe baktı ve hl a cevab vermeden yüzü-
ıöyledl: ç ınünas~betı olınıyan bir şey 

•Son Posta. nm tefrikası: 58 rlyorum.. dlledlğlm gibi hareket etme'tte 
serbest olacağım. 

- Hayır o zaman da serbest olamıyaeak
sın. Senı dilşkün blr kadın olmaktan mene
dcceğlm. 

Bunu söylerken slnirll e1lcrlle ellerimi tut
muş, kanlı gözlerla• yüzüme dikmişti. 

Ayni isyanın, !akat sesim Utrlyerek b1ru 
evvelki sualimi tekrarladım~ - :e-ret. 

Blr itı •nly 
bir adını attı e Q~uktan sonra bana doğru 

~ . NA Y: l E. DEN : .. ... . Mu A 1. Z E· c "TA "4!? İN . . G>E ~ K A W ti , - Ne hakla? O ı.>.aman artık benim vutm 
olmıyacaksınız ... 

Termış blr ad~~ oıı:rlnde mühim karo.rlar bahat mi? Slzlnle e-rlenmek 1.stemek bir cü
- Siz ohna:nnca at•ı bakqıan parlıyordu. ürm mü? 

llllha Hanım; niçin ıeztntılerin tadı yok Se- O kadar kızmııtım kl bllAlhtıyar sesimi 
rar ediyorsunuz? bizimle gelınemek.te ı.s- yükselttim. 

- ller gün .sota~ - Susunuz! sızı bu sözleri söylemekten 
da Ondan. a çıtınat bent yoruyor menederim; siz benı."'!l lçln ... 

BllMhttyar .sesime .. Kellmeler boğazımda kaldı. Nevzad Bey a-
ehemınıyet venn~ Ofke katılmıştı Buna ni bir hareketle belime sarılmış, beni ker.dl
ve sıcaklaıt.ır.mak ıs~ÜSbUtün yanıma geldi sine kuvvetle çekmlş•.ı. Bir hareket yapmnğa 
ao-;; Yoksa benden mıiğ!a bir &ada lle; vakit bulamadan göğ.sünıfın onun göğsü ü-

Hi~· çıyoraunuz? diye terinde sıkıldığını d'.lydu:n. Nefesim kesildi, 
dettın 'b1Uıbütün artmııt bağıramadım. Fakat g"ne birdenbire bEr1I sa 

n - Ne tnUn~ebeı., n. ı. ran kollarının çözüJdu~unü ve onun koşıır 
edlr? Niçin slzde·ı· k 'l: sozlerınlzln mannsı adımlarla eve doğru kaçtığını gördüm. 
- BUmıyor • açayım? 

den korktugu~~z S~mlha Hanım: fakat ben
::;~~~di~lnlzl za~~e~~~lmle beraber olmak 

züyor n ~ orum ,.e bu şü h 
için geldtın: B::u ;•tnnbutdan buraya sizı~ 

- Bana böyı .. nı.ımnnızt lstiyor·ım 
~.ı~ı menederim ~e~~nı'\ şeyler soyıe'me.kten 
u.ulz; çabuk, ~lınaıv~'\·t Bey. Yanımdan <;eki

- Niçin kızıyorsıın uradan eldiniz. 
"z~ sızı sevmek bir ka-

Ne olduğumu anhyamndan, hayretle, kor
ku ve helecanla et.mtıma bakarken nrknm -
dakl a~aca dayanın ş duran VMlml görun
ce sevinçle haykı:makta 'l kendimi menede
medim; takat aynı saniyede gerilen sln!rle -
rlm çözüldfi ve biraz evvel oturduğum 'ka -
tlapeye kadar koşa koşa giderek elimi yü -
züme kapadun, hıçkıra hıçkıra ağlamnğa 
başladım. Göz yaş1Arım ne kadar allrdii bil -
mlyorum. Bir pargn açılıp kendlme geldiğim 

zaman Cahid Beyln yanımda oturduğunu 
farkettlm. Ellerini başına dnyamış, gözlerin! 
yere dikmişti. Benim kıpırdadığımı görünce 
yüzüme ba1ttı. Bıitün kam başına hücum 
etmiş gibi gözleri kıpkırmızı, yüzü bembe -
yazdı. Parmaklarını sinlrH bir harek~Ue bir
birinin lçlnde sıkıyordu. 

- Sana ne dedl? 
Suali kupkuru !dl, fakat sesindeki b~uk

luk tüylerimi ürpe.rL..t. 
- Hiç ... 
_Do~ söyle 6emlha, ne dedi sana? Ni

çin aenl kolları araaında sıkıyordu? Sen bu
na nasıl müsaade ettin? 

- Ben müsaade etmedim; o bana beni 
sevdiğini, benlmle eTlenmek istediğini sOy -
ledl ve benim bir ftY söylememe meydan 
vermeden ... 

_ Yalan söylllyvrsun. .. Öyle olsa an çır-
pınır, kaçmak isterdin. 

_ o kadnr şaşırdım iti bir hareket ede -
medlm. 

_ Yalan, heps1 yalan ... Sen de btlt1ln tn-
dınlar gibi. daha bu y~tan ..• 

- Neler söylüyorsunuz sızı 
- Bizimle beraber gezme~e gelmedin: bu-

rada onu bekledin. Bu plrınınızın keşfedlle
mlyeceğlnl zannecıyordunuz. Fakat ben o -

Kollan birdenblre llrt yanına düştü; yor .. 
gun, hasta bir sesle söyledi: 

- Doğru .. hiç blr salAhlyetlm yok •• 
Ve bir iki sanly::ı durduktım sonra, kendt 

kendine mırıldandı: nun bizden ayrılıp eve gelmek istemesinin 
sebebini keşfedeınlyecek kadar aptal mı - - Deli ben ... Terı.iı bir ruhu, lşlenmeml.f 
ymı? Nitekim arkastndan gelince bu keşfi- bir kafayı k:ndl ideallme u:c1uracnğlm san• 
mln doğru olduğunu gördüm. Küçülı:. hanını dım. Ne gülunç bir hayale kapılmışım. Hak-

lll.si 1 bekllyormu, kı var, onu istediği insanla_ evlenmekten na-
se-rg n ·· ısıl menedeblllrim? Onun üzerinde biç blr bak 

va.ııınıın bu lftlrtJarı ve haksız sözleri iz- knn, hiç blr sıfatım yok ve .•. Olamaz, ola -
zeti nefsimi ..-e ~ur.ırumu o kadar kunetle maz da ... 
sarsmıştı ti blrdenblre eski serkeş ve hırçın Se 1 d b rl k - d rn bl k blr-ne er en e apaı\ u n r apı 

semlha içimde uyanıverdi ve onu dağ ba - denblre açılmış ve ben onun nrknsındn g~ 
ıında köpeğim ve kedimle tehdid ettı~im lerlml kamnştıran b!r ışık görmüşüm gibi -eı-
gfinlcti titiz seslmle haykırdım. ıeriml yüzüme kapndun. 

- Bana ne hakla bu sözleri söylüyorsunuz? Kalbimde büyük bir fırtına kopmuştu. Bu 
Canımın lsred121 gıbl hareket etmekten be- fırtına biltUn varlı~ımı snrsıyor, beynimin 
n1 kim menedeblllr? içinde şimşekler çnktmyordu. 

- Ben... Bir iki daklkn lı;h•de neler görmüş, neler 
- Ne hakla? nnlnmıştıml Bu anlnc!!ğım şeylerin verdlll 
-Babanın bana verdlğl vasHlk salô.hlye - büyük saadet, m·.ithlş bu ıztırnb gibl bana 

tine dayanarak. .. bağırmak, haykı:ıı•nk, ağlamak ihtiyacını 

_ Birkaç aya kadar on seklz yaşımı bltl - veriyordu. Demek, demek... <Arkası 'farl 



6 Sayfa 

_ Belediye son günler
de esnafı sıtı teftiş etme -
le başladı, Hasan Bey. 

., o+ 1 "WWlM3• rt 

. . . Maruf bir şekercinin 
dükkfuıında.. 

-

. • . Şeker kavanozları -
nın içinde farelerin geUii
ğini tesbit etmişler .• ' 

Hasan Bey - Bayanlar 
şişmanlatır diye, baylar da 
züğürtlüık~n şeker yemi
yeli, şek.erci dükıkanları 
farelere !kaldı. Ne şaşıyor
sun? 

Nakleden: Hatice Hatib 

ÔldOrUlen nişanlı sa 
r.a 

iki kapısı da açıktı. Doktorun oda.sının filtt' la 
dlven başına açılan kt>j:J!Sl kllldll idi. ve ~ 11 

nahta.r iç tarafta bulunuyordu. Demek 
doktor, Matmazel Jourdaln'in odasına 11' 
kapıdan gitmemişti. 

Georges Zanette ! 
- Fakat buna ihtiyacı yoktu, dedi. Nif"' 

llSlnın odasına pekflH\ öteki kapıdan gıretıl' 
llrdl. Koridora açılan ka~dıın .. O kapı d• ~ 

p 
çıkın~! ... 

Avukat: 
- Evet diye cevab verdi. Fakat ıu ~ar Jlı 

doktor kızın cesedi bürosunun önünde ~~ 
lundu. Ve yüzü, merdiven ba,ına açılan~ la 
tarafına çevrikti. Büronun üzerlndetl ..., 
lekeleri bunu lsbat e~mekte idi. Marraud ııe
ronun öteki tarafımı. geçeblllrdl. _ .. 

Nişanlısının üzerine s!ltlh Qektlkten 101.1r 

onu yerdenkaldırablllrdı. Çünkü genç tıı 1" 
re düşmüştü. Yerdek• kan lekeleri ba~u !~ 
bat etmektedir. Sonra onu divanın ~ 
oturtablllrdl. (Arkası var) _, 
························································•· 

Bu basit va kolay 

GOzel ik 
reçetes"ni 

tecrübe ediniz. 
Ayni genç kızın 
tedaviden evvel 
ve so11rahi re

Bayım M. 
S. diyor ki: 
cKendimi 

ba • 

aynada gör.düğüm vakit, ade -
ta gözlerime inanamıyorum. 
Cildim evvelkinden daha gü-
zel, daha yumuşak ve daha 
nermin, bütün aııkada§lanm 
tenimin güzelliğini gıpta na .. 
zarlariyle bakıyorlar., Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 

hayret bir tene malik olabi -
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 

basit ve kolay güzellik reçe -
tesine başlayınrz: Bu gece yat-
mazdan evvel yüzünüze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kre-
mini sürünüz. 
Terkibinde Viyana Üniversi -
tesinin meşhur bir profesörO 
tarafından keşif ve cBf OCEL, 
tabir edilen kıymetli ve cazib 
gençlik cevheri vardır. Shı 
uyurken, cildiniz bu kıymet -
li cevheri mas edecek ve her 
sabah daha genç görünecekıri .. 
niz. E>rtesi sabah yağsız bey&ı21 
renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu da, siyah benleri 
eritecek ve açık mesameleri 
sıklastıracaktır. Ayni zaman .. 
dn cildi yumuşatıp beyaz.lata .. 
caktır. Bu tarzı tedaviyi tat · 
bik eden (günde 3 dak:ka) her 
kadın, kendisin! bir~ok sen• 
genclesmiş bulacak ve yeni gO
zellikte bir tene malik olacak -

· tır. Tokalon kreminin mil.smtr 
neticeleri garantidir. 

• 
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Resmi devair, mekteb ve hastanelerin nazarı dikkatine: HALiS YÜNDEN MAMUL 

KIŞLIK BATTANiYE ÇEŞiTLERiMiZ GELM.ŞTiR. 
Fiatlarımızı tetkik etmeden mübayaatta bulunmamanız menfaatiniz iktızasıdır. 

SüMERBANK YERLi MALLAR PAZARLARI MüESSESESi: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Beyoğlu, 
Kadıköy. Mektubla sipariş kabul olunur. 

Devlet demir il . . . . .. 
yo arı ve lımanları ışletmesı umum ıdaresı ılAnları 

Muhammen bcd 1 
saat US) on beştee ~ GOOO lira olan 1000 ade<! tahta el abarası 13/10/1939 Cuma günü 
tart usuıııe satın ~• aydurı,.aşada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından k.lpalı 

B nıın:ıcaktır 
u işe girmek isti e . 

t' l:ırıa tekliflerini ~ nlerın 4SO llrahk m11vakkat teminat, kanunun tayin dtlği veslka-
llğ!ne verıneıerı ı:u ted vı zarflarını ayr.i gün saat (14) on dörde kadar komisyon reis -

l3u L,e ld ım ır. 
- a şartnamele k 

r omtsyondan para<Jız olarak dağıtılmaktadır. (77321 

Giirn .. k M 
Lev "' ruA .uhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

zıın · , ..... 
ı _ ısoo mır,ıgı satınalma Komisyonundan : 

Pa aded sfinger u -
znrtesı gunu sa • e 2:>00 aded gcbrcnın müteahhidi nam ve hesabına 16/10/ 939 

2 - Tahrnın ectı;· 14•3o da açık ek.cılltmesl yapılacaktır. 
lan ve nürnuneı _,.cıı bede!. 765 lira ve ilk teminatı 58 liradır. Şartnamelerile evsaf
ı 3 - İsteklUerı~· ·~omtsyondadır. Görtllebll!r. 
ata Rıhtım CUdde..~ ~ ve saatinde llk teminat makbuzları ve Jmnunı vesikalarlle Ga-

eıı Alemdar han ikinci kattaki komisyuna gelmeleri. c7809> 

lstanbul S hl ... .. 
1( . 1 u Muesseseler Arttırma ve Eksiltme 
..,onrsyonu Riyasetinden. , 
naydarp~o • 

tekli ""'ia Emrazı 
E çıkmadığından sartye hastahanesinin 115 'kalem Unç ve sıhhl malzemesine fs-

Ankara borsası 
-····-

Açıl11 - Kapanış fiatları 4 - 10- 939 

ç EKLER 
Açılıı Kapa o~ 

Londra 6·:i.1 G.21 

Nev - York 12ı.2s 129.28 
Parb :0.9.ı25 2.9525 
MllAno 
Cenevre 29 .llli 29.1111 
Amsterdam &9.0970 69 0975 
Bertin .-
Bı ilksel 21.776:.!5 21.77625 

Atına .-
Sof ya .-
Prııg - .-
Madrld .- ·-
Var şova .-
Buda peşte ·-
Bilkre.ş .-
Belgrad .-
Yokohıım 

Stokholm 81 0125 ı1.oı21> 

Moskova . -k,.,Ut.zne CabloğJ açık ekslltrn<!sl 9/ 10/ 939 Pnzartesl günü saat 14,45 e bırakılmıştır. 
:~onua YnPılaca~~~:ı Sıhhat ve İçtlmat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu ko-

uruştur. İsteitıııe .. · Muhammcı. flat 1914 lira 44 kuruş, muvakkat teminat 143 Ura ( 
Ye ald Ticaret Od • şartnameyi hergün komisyondan alabllirJer. İstekliler cari sene-
nıuvakk:ıt ası ve.sıkasıı Nöbetçi eczaneler Yo tenıınat nı , e 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve bu i§e yeter 

na gelıneıerı. 80ar.3bu~ veya banka mektubu ile birlikte belll gün ve saatte komls· 
- " :>. 

Gümrük M 
Levazım A . ~~~faza Genel Komutanlığı lstanbul 

1 - Teşkllrıt lht!11ırlıgı Satınalma Komisyonundan: 
anat ıs d k .Yacı lçln s t . -

2 e apaJı ıarrıa a ın alınacak 1000 çift çizmenin 18110/93!1 Çar§amba günu 
- Tahnıını bede•/ 80ekslltınesı yapılacaktır. : - ~artnanıe.sua · oo lira ve ilk temin atı 600 liradır. 

.. - lst k.l ~ evsafı ve ü fi e Uerın beıı• U n munesı komisyondadır, görillebll!r. 
da~çhııe hazırlıya k; g n ve saatten bir saat evveline kadar 249:J sayılı kanunun tnrl
- konıtsyona ve~~ıe~rı1 tekllt ınektublıırını Galata Rıhtım caJdesl Vell Alemdar hnn-

---------=er · «78S8ıı 

İstanbul Orınan Ç . M··d·· , .. .., .. d 
.l-ornıan evırge u ur.ugun en: 

orman 9ek unıurn rnüctu .. 
2 _ M lci Ue ısoo ad d rluğü için şartname ve nümunesi veçhllc ıooo aded devlet 
3 _ Eı:ıkur ı:ektçıerın e orman çekici kap:ılı zarf usullle münakasaya vazedilmiştir. 

Dılld · 11o tnıe 939 l31rlnc~uhanunen flatı cem'an (24000) liradır. 
4 llrlü il odasında 'Y eşrin 17 nci Snlı günü saat 15 de İstanbul orman çevlrge 

- Muvakkat t ClPllacaktır 

Bu gece nöbetçi olıın eczaneler şU'ltlardır: 
İstanbul cihetındekiler: 

Şehzadebaşında: tİ. Hakkıl, Eıninöniln
de: <Necatı Ahmedı, Aksarayda: <Per
tev), Alemdarda: (Eşref Neşet), Beya -
zıdda: (Haydar), Fatihte: •Hüsamettln), 
Bo.kırköyünde: <HUA}), Eyübdo: (Art! 
Beşir). 

Beyotlu cihetlndckller: 
İstıklAl caddesinde: (Kanzuk), YOkselc
kaldırımda: CVingopuloJ, Ta.Jtslmde: 
<Taksim), Yenlşehlrde: ı Baronak.yan). 
Şişlide: (Halk), Gala tada: (İsmet>. P'ın
dıklıda: (Mustafa Nail), Beşiktaşta: 

CNa.11 Halid) . 
Botnzlçi, Kadıkö1, Adalardakiler: 

Kndıköyde: (Büyük, Yeldeğlrmenl), Üs
küdarda: (İmrahor), (Sanyerde: tOs -
man), Adalarda: (Halkll. 

l~-----------------------J ······························································ 5 - Şartnaıne ., "tnlnat UBOO) • liradır 
6 - Ek.cıUt.m e nümuneıer i . ( T Q ) ih~ ve.sık eye &lrebUınek i stanbuı orman çevlrge mildürlfiğllnde görilleb!leceğl. T i V A R L A R 

dair '\>esik ası ve bu gibi 1 1 çın 1stekıuerın arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan ----------------~-
7 T a ve ticaret Odas~ erin tarn::ım yapmış olduğuna ve bu işe glreblleceklerlne . 

ŞEHİR TİYATROSU tlre~e~klif Inektublarını tl ve.sıkaaının ibrazı. 
· (8012) çUncü Innddede yazılı saatten blr saat evveline kadar ge -------- . 

Tepebaşı dram kısmında 
Akşıı.m saat :!0,30 da 

Kasa: 

!1.:!_~_.:.. Sarı klloı:ra 
li;,l\.NOl' nı lS 500.3S3 
~~ 
Dahildeki 1't 

~tın : San kiloluhabirler: 
ilrk llra.st 8l'arn 678.ııı,-
lfnı;çtekj 1\1 

Altın : san .. tıhabirier • 
Altına -.Uograın • 
dövızı tah'VU! tabu l0.010.23a 

er serbeat 
Dl~er dö 
b k1 vıaıer 'V "' a Yelert e ~orçıu kllrin 

'IJ_ • c 
.aıazıne 'rah . 

Deruhte e:ıııAn l>ılJerj : 
ltarşılt~ı . evrakı nakdiye 
kanunun G 

~~tevfikan ·h=zı~;ıt lnaddele-
te<!lyat arafından 

Senedat c·· 
'l'iCARi s~-Ut.danı : 

EsJı ...,,,.r;DAT 
anı 'Ve 'f .. h ·ı~ 

CD .. vı at Cüzd .\ eruhde edu anı : 
- (dlycnıu kar en evrakı nnk-

CTanvı\A §ılığı Eshanı 
B Se ıat itibarı k ve 

- r.:ıcat eııh ıYmetıe) 
Avanslar. anı ve tahvUAt 

Bı.ızıneye kıs . 
Altın ve Döv~ Vadeli avana 
Tnhvuaı u .. ıı ih:erıne 

il" c.erıne 
ısscdarlar ı 

Muhtelif: 

21.802 488,77 
l O.HIS.405,50 
1.613.709,82 ---

953.316,81 
414.283,99' 

14.080.200,14 

8.080,78 

- 2.418.720,48 

158.748.563,-

_ 11 .228.027 .-

_ ıoo.210.333,a1 

48.7~.964,97 
- 7.554.277,08 

7.865.000,-
12.510,23 

- 7.837.421,65 

Lira 

33.611.604,09 

1.368.100,80 

16.S02.001,f0 

141.520.~36,-

190.270.333,61 

1:6.331.2"2,~ 

15.714.931,89 

4.500.000,-
16.885.911,69 

Romeo - Jülyet 
İsUklAl cadde.;t komedi kısmında 

Akşam saat 2il,30 da 

PASİF 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

Adı ve Iettallıde 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddeler! 
te tevm,:an hazine tarafından 

'tA.kl tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiye& 
Karşılıfı ıamamen altın olarak 
llflveten tecıavtlle va2edilen 
Reeskont mukablll 11Avete:n teda. 
tazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhildat ı: 

Altına talıvlll k"bll dövi:rler 
Diğer dliv~zıcr ve nlacaklı kllrin; 
bakiyele.rl 

Muhtelif: 

İKİ KERE İKİ 

Ul'l.ISU5 
6.000.000,-

158.748.M3,-

17 .228.027.-

141.520.536,-

17.000.000,-

180.000.000,-

2.710,42 

38.415.098,39 

Lira 

15.000.000.-

10.217.134,25 

288.S20.536,-

2~.654.279,65 

!8.41'7.808,81 

11"1~,82 

Yekitn 476.704.661~3 Yekfuı 47U0t.861~3 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

SAÇ EKSİRİ 

Saçlan ~ler, köklerini kuvvet· 

lendirir, döklilmesini önler, kc-. 

peklerini giderir. 

lNGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • btanbul 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları · ._ ______________________________________ ........ ______________ __. 

KARADENiZ HATTI DÖRDÜNCÜ POSTASI 
İstanbuldan 6/10/939 Cuma günü kalkacak postadan itibaren Ko.radenlz hattıncfı 

mevsimUlc dördüncü postanın tatbikine ba§lnnncaktır. Bu pustalar her Cuma g1lnil 
saat 10 da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trabzono. gidecek ve dönüşte yalml 
ineboluya utrayarak İstnnbula geleceklerdir. (8031) 

~ 

MERSiN HATTI POSTALARI 
8/101939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskts1 gibi haftada iki posta yapılmal& 

başlanacaktır. Postalar Salı ve Cuma günleri Sirkeci rıhtımından saat 10 da kalkacak
lar ve Rodos hariç olmak üzere gidiş ve dönüşte mutad iskelelere u~ayacaklardır. 

(8030) 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
taıılığı İstanbul Levazım Amirliği 
satınalma Komisyonundan: 

l - Satın alınacak 100 metre uzunluğunda 12 x 38 x 55 eb'adındakı yedi parça !al• 
vanizll zinclı1n 30/91939 Cumartesi gunü saat 11 deki açık eksıltmesine istekli gelme -
diğlnden yeniden lO ı l0/930 Salı günü .sant 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 1650 lira ve ilk teminatı da 124 Uradır. Zincir evsafı n şa~ 
namesi komJsyondadır. Oöri.ileblllr. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarlle Galata Rıhtım caddel1 
Alemdar Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. c799S> 

Dil, Tarih Coğrafya fakültesi 
talebesinin yemek mttnakasası 

Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi Direktör

lüğünden: 
A - Kopalı zarf usuma ihaleye çıkarıla~ Fakülte yatılı tnlebeslnin sab:ıb, öğle, &k

ıam yemeklerine taiıo zuhur etmediğinden ihalesi ynpılamamı~tır. Arttırma, eksııtme 
n ihale kanununun 40 ıncı maddesi hUkümlerlne tevflkan 14 10.!1S9 Cumartesi günü sa.
at ı ı de pazari~ su:-etUe 1haltsı yapılaca~ından alftkndarlarm Ankara Mektebler Mtı
hasebec111ği binasında gösterilen gün ve saatte hazır bulunma.lan. 

B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş olup bunun bir sene~k tam Yekii
nu 34218 Ura ye~lş beş kuruştur. 

c - Yüzde yedi buçuk muvalı::knt ıer.ıinat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
D - İsteklllerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Fakülte hesab meınur-

ıutuna müracaa~ etnıelert llfln olunur. (7662) 

Devlet Konservatuvarı Direktörlüğünden:. 
Okulumuzun temsil, opera ve müzik bölümlcrlne talebe kabulü 1çln Ankara ve İs • 

tanbulda yapılan seçim sınavında kazananların adlan aşağıda yazılıdır. 
7S Nevit Koda.Ilı, 61 Faik Tezel, ızı Sadık Avcı, 1 İhsan Çetiner, 9 izzet Biriz, 15 Re-

nan Türkarm.an. g7 Sabahat Akyazılı, 58 Nesime, Vehbi, 77 Müzehher Belik, 93 Leman 
thıaeı, 94ı F1ruza.n Boyar, 105 Ferlha EgemengU, 108 Evlnç Özkan. 123 seıma Arma)\ 
135 Perihan Esmeray, 16 Ferhan Tanseli, 37 Bedriye Caner, 59 Mehllkn Ofilsen, 81 Meh· 
met Sekmen, 12 Sabit Balotna!l, 33 ihsan Okan, ııı Bedri Ergüden, 10 Hasan Oğuz, 1 
KMıU Çatlı, 19 Hasan Sakarya, 22 Ertuğrul Aksoy, 147 Şevki Çettncrge, 9?\ Nejat Bo -
yaç, 89 İsmet Uraz, 82 Mehmed Nnllay, 91 Mehm.ed Druıacı, 93 Mehme.1 Kutay, 29 Rch
hruı Alan, 14 Zinnur Engin, 66 Nebahat Uğur, 102 Şeblme Erto.n, ıı.ıı Fatma Gök.cıu, 1'9 

Badiye Suna, 143 M. Şadan Candar, 145 Ali Koç. 65 Bedia Kat, 26 'Zuhal Sarıdal, IO 
Nuri Gültekin, 117 Mehmed Sabri, 36 Reşad Altay, 42 Ziya Demirel, 96 Nazım Barok-
çu, 110 Hasa.ıı Orhon. (5060) (8040) 

İstanbul Defterdarlı2'ından: 

Langada. esk1 Şeyh Ferhad, yeni KAtibkasım mahallesinin eski ve yeni 

'-!uhammen 
bedeli 
Lira 

Aaker sokağında e.!k1 4 yeni e sayılı hanenin mülklyeU. 700 

Yukuıda mevltl ve numaraları yazılı gayrimenkul hizasında yazılı mııha.mmen be
deli ürerin<len açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 12/10/939 tarihine :mttsadlf Pe:r
oembe güntl aa.at on dörttMllr. Sa~ bedeli nakden ve ~nen olup mübadil 1klncl t~ 
t1b wtı.ye "9esilcas1Ja de ödenebilir. Tallblerln yüzde y-Odl buçuk pey akçclertnl vakti 
muanenJ.nden ene! yatırıp mezkQr ııün ve saatte Defterdarlık Milli Emllk Mild~ 
l\llündeki se.t:ıf konılayonuna mUra.caaUan. · (8043) 

• 1 
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8 Sayfa SON POSTA 

t~(( 

GENERAL ELECTRIC 

Satış . 
yerı: 

___ ... ,..,. .. 'fi# _ ......... ·.·~ (,e 

8//lLl$İH Rl1ERiKRll!fl ~ 
GENERAL ELECTRİC MAGAZASI 

Beyoğlu, lstikIAI caddesi No. 28, Telefon 43849. 

Birincitefrla) 

1 

ile 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman 

~lerinizi fırçalayınız. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

BELEDİYENİN DAVETİ: 
İstanbulun Kurtuıu, yıldönUnıtı kutıulcuna merasimine ı.,tırak edecek olan alaJ .. , 

rlnclteşrlnln 6 ncı günü saat 9 da Sultanahmed meydanında toplanacak, saat ıo,IO 
hareket ederek Taksim meydanına gidecektir. 

Bu törende bulunmak üzere lstanbulda bulunan meb'uslar, Şehir mecllsl azaları.,, 
genero.ller ve üstbaylnr, adliye ve mülkiye rüesası, belediye erkanı, matbuat mflıDI' 
sllleri, siyasal parti başkanları, hayır ve meslek oemlyetlerl başkanları. bankalar ~ 
ı-ektörleri ve hntlyazlı şirketler, Ticaret Odası heyetleri ve esnaf cemiyetleri re11M1P' 
Taksimde hazırlannıuı olan tribünü te4riflerl rica olunur. 

Elbise: Jaket a.t;ay, silindir fapka. (8071) 

*** İlk Muhammen 
teminat bedeli 

8,65 115,32 Aksaray yangın yerinde Çukurçeşme sokağında 19,22 metre oa• 
rabbaı ar.sa satl§ı. 

3,87 51,50 Aksaray yangın yerinde Çukurçeşme sokağında 10,30 metre oa• 

Senelik 
kira 

rabbaı arsa .satışı. 

33,75 150,00 Yeni Sebze htulnde 1/2 numnralı ardlyesiıı yazıhane ctl'ç aen~ 
33,75 150,00 Yeni Sebze hAllnde 16/2 numaralı ardlyesiz yazıhane <tİç a~ 

Tahmin bedelleri ile llk teminat mlttarlan yukarıda yazılı işler 2490 numaralı taJı!ı 
nun 43 üncü maddesine gôre temdlden açık arttırmaya konulmuştur. İhale 18/101"" 
Pazartesi günü saat 14 de dalml encümende yapılacaktır. Şartuamele1· Zabıt l'e Jl.,t 
meltit Müdürlüğü kal<ıminde gôrUleblllr. Tallblerin llk teminat makbuz veya mekt.u~ 
ile ihale günü muayyen saatte dalml encümende bulunmalarL (8007) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_..,/ 

Devlet Demiryolları Umum 
dürlüğUnden: 

Mil' 

Memur alınacak 
Merkez, işletmeeler ve atelyeler te§klldtında istihdam edihnek üzere mllsabata ~ 

memur alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki evsafı haiz olıJl""" 
§arttır. 

A - Türk olmak ve Tilrk1ye cümhuriyetl tabiiyetini haiz buhınmak, 
B - Orta mektcb veya ilse tahsUlnl bitirmiş olmak, 
c - Azami 35 :µışında bulunmak .ss. yaş dahil, . . .JJ 
D - Hüsnühal eshabından bulunduRuna dair polisten müsa<idnk vesika ibraz e~ 
E - İdare hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenede Devlet Demiryollaf111" 

istihdama mfml blr hastalığı bulunmamak. 
ı - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 60, lisan bilenlere 67, lise sııl 

zunlarına '74 lira, Usan bilenlere 83 lira ücret verllecektir. 
2 - Müsabaka 16/Blrinclteşrln/939 Pazartesi günü saat 10 dıı Ankarada Cer del1",.n 

sinde, İstanbulda Sirkeci, Haydarpaşa ve İzmlrde İşletme müdüriük~erlnde yapıla~ 
3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14/Blrlnclteşrın/03!1 Cumar 

gününe kadar 2 ı!l maddede yazılı İfletme Müdürlüklerine miırncaatları lbımdır. 
c50f5o . t8000~ 

Gebze Sl(.h Hukuk llakimlilinden: 
Ankaradn nüfll.'! do.ircsinde eski odaol 

Şevkete 

Gtıbze hazine avukatı Zülfikar Ozan ~ 
rafından Gebze sulh hukuk mahkeın~ 
nleyhlnize açılan alacak davasının 30~~ 
tarihli celse! muhakemesinde ikametgAJP"{ 
zın meçhul kalmnsın:ı blnl\eJl tebllpı ıı( 

Glü.fın tıkmtıqİ. Gcıvrtıqİcmolfıı) Hakarnası. Stı hrİytısİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
• • • • • 

pılamadığı görülmüş ve hazine veklll ~ 
gatın 111.\nen icrnsını tnleb eylemi§ bul 
makla tebligatın llAnen icrasına ve ınu 
kemenin 27/10/939 tarihine müsadlf 
günü saat 10 a tahk~ne karar veri 
Yevmi mezkdrda bıuat veyabud vekil ~ 
dermek surctlle lsbatı vücud etmenlı -~· 
mu ve aksi takdirde hakkınızda mubV'.. 
menin glyaben lnh.ç edllece~i keyfi,ed 

$EKERLILEAIM VE FAZLA $1Şt1ANLIK' ISTIDADI OLANLAAIN GIDASIDIR . 
TAMIHH1$ ECZAHAME ECZA DEPOLARI İLE BÜYÜK BAKKALİYELERDE SATILIR. nen tebllğ olunur. 9391208 ................................................... 

UMUMi DEPO: lNGILIZ K N u ECZANESi BEYOGLU_ İSTANBUL 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp &ttA 
S. Ragıp EMEÇ fj 

IZMİA Acentemiz TQrk Ecza deposudur 

--------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. ---- --Gümrük lVıuhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
ı - Ford kamy:metlerl için satın alınacak 62 kalem yedek ~arçanır. 16/10/939 Pa -

nrtesl günü sant 10 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasarlanmış tutarı 1920 lira ve Hk teminatı da 144 liradır. Parça listesi komts -

rondadır. Oörülebll!r. 
3 - İsteklilerin k:ınun1 vesikaları ve llk teminat makbuzlarll~ Galata Rıhtım cad -

dw Vell Alemdar han ikinci tattaki tomiayona eelmelerl. (7002) 

İlan Tarif em iz 
Tek ıütun aantlml 
••H•••••••••••~•••••••••• 

•ahile 400 huruı 
•ahile 250 )) 

•ahil• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahilele'f 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenzıl:lt!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa lll'ı.nlar için ayrı bir tarife derpl§ 
edilmiştir. 

son Posta'nın ticari IJ4nlarına ald 
işler için şu adrese müracaat edU-

1 mellclir. 
İllhıcıt,._ KoUektil ŞlrkeU 
Kahrnmanıade Han 

Ankarıı caddl'!al 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKL~ 

ip r nıy r 

1 
Maden işletmesinde çalışmak nzere Almanca veya Fransızcaya aıtna <fi 

askerlikle altkası olmıyım bir muhasip ~ranıyor. . . oJ 
Taliplerin Fotograf ve tercnmeihallerıyle tasdıkll bonservıs suretleri 

Zonguldakta Maden Kömür işleri T. A. Ş. adresine göndermeleri , ____________________________ ..,, 
İstanbul Belediyesi 

lstanbul E'erik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı _ Muhammen bedell (3882,70) lira tutan yüksek tevettür lzelntörleri pazarııtJJ I 
tın alınacaktır. 

2 _ Muvakkat teminat. (291,21) liradır. · tıtl 
3 _ Eksiltme 17/lll/930 Salı günü .snat 15 de Metro han binasının 5 lncl ta 

toplanacak ola~ arttırmn eksııtme komisyonunda yapılacaktır. ~ 
4 _ Bu işe aid şartnameler idarenin ıevazı n müdürlüğünden parasız tedarik edl~eıı ~ 
5 isteklilerin kamını vesikaları ve muvakkat teminatları ile llll.n edilim & ) 

saatte komisyonda hazır bulunmalan. (789'1 


