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Hergiin 
Dünga iktuadigatı 
Ve harb 

Yaıan: Muhittin Blrıea _ 

Resimli 

SON POSTA 

Jllakale: = Bir atalar sözü .. 

Birinci teşrin 

Sözün kısası 

Varşavadan gelen kuş 

""~----- E. Ekrem Talu 

K ahraman ve bedbaht Varşa"1 
dan kanad çırpa çırpa burıı1' 

ra kadar ·gelip de bir avcının saçma~ 
can veren kuşu, fotoğrafçı arkadaşıJI.I' 
Cemal getirip bana da gösterdi. 

S ulhün normal ve müvazcnell hayatı
nı bir hamlede altüst eden muhare

be, dünyanın lktısadi hayatını da. !çlnden 
çıkılmaz ıblr perişan.lığa götürür. Fakat, bu 
kaide, mutlak olarak, her harb için cart bir 
kaide dıeğildlr. Dünya ik.tısadlyatmın tama
men altı üstüne ıelmek için bu harbin lçln
dc büyük bir deniz devletinle bulunması 

şarttır. En büyük deniz devleti de İngiUcre 
olduğuna göre, düny,\ iktısadıyatının en çok 
bozulduğu blr hnrb de, İngürerenln iştirak 
ett.ığl harb olur. 

Ayağında, nereden geldiğini göste: 
güreüş bir halka taşıyordu. Ve bu ha uıır 
nın, kendisini vurmak gafletinde b 111 d 
nan çocuğa acaba nasıl bir vicdan aı& '1lle 

En genış miısallni Cihan Harbinde görmüş 
olduğwnuz veç.hlle, Ingllterenın herhangi 
bir .ha.sına karşı kullandığı en ıbüyük silah, 
lktı..sad silahıdır. Bıı sllfı.hı, İngiltere, hasmı
nın butün dünya ile olan lktısadi munase
betlerlnt bozmnlc, daha doğru..--u tama.men 
kes:meğe çalı.şııuı.k suretlle kullanır. Bunun 
1çln. bu detaki harb de, İngiltere ne hasmı, 
:yani Alma.nya arasında, kaçak eşyanın ge
rek maddeleri ve gerek kaçakçılık ahki'ımı 
hak.kında b1r huku.lt ve nazariye münakaşa
Bile başladı. Bu m'linakaşa, nazari olarak, 
butün lharb müddetince devam edecek ve 
butün bu müddet elnasuıd:ı. da fılllyat, her 
iki tarartan da türlü türlü şekillere glre
cektlr. 

vereceğini düşündüm. . 
Kuş vurmak esasen tasvib etmediğ~ tu eı:ı 

lüzumsuz bir vahşettir. Bu ku.şcağızJ.Jl , .. 
lümü ise bende her zamankinden elli"' 
bir tesir yaptı. Çünkü o, günlerce, ~ 
sanların Ü-zerine ateş yağdıran kana .. ~ 
ölüm makinelerinin hakim olduğu g~ .... 
lerde uzun mesafeler aşarak, artık bıv·, 
nılmaz hale gelen Lehistan semalar~ 

Zayıf ka.rakterll olanın düşmanlığı dostluğu kadar tehlike
li değilcUr. 

dan, Türkiyenin hür ve müstakil asil ıt" 
nına huzur aramağa, sükfuı ararı'!il& ,/eti, 
hayat aramağa gelmişti. ti te 

~kiden kalma bir ata sözüdür, akılsız dosttan akıllı düş- Polonya ormanlarının bu ganö sa~ re i 
man yektir, deriz. ni belki de buraya, yurdlarını müdaf3, IUt 

ederken ölen kahramanların bir me~ . Ö 

~u~1~a~e~~~~:i·· t~~!!1e~~d~e~~ d~ :~ 

10 oğlunu da harbe 
Gönder•n kadın 

r---· .. ·-················-······· .. ··· ... -----, 
Hergun bir fıkra 

IJeyaz gömlfflı giyen 
Parla ltiJpelılerl 

diyara sığınmış Leh vatanperverler~ ,.etl 
hatıralarını şad, ruhlarını tava.f edec~ illa 
ti.. . Bu münakaşa.da hangi tara! haklıdır? Bir 

bllen çıksa. da bu auale cevab verse, gayri 
muharibler, hiç olmazsa nazari surette rahnt 
ederlerdi 1 Biz.e kahrsa, helclı olan denizde 
kuvvetli bulunandır. Bahsin bu tarafını mü-• 
naknşaya iblle lüzum yok. Çünkü, dünyada 
bir milletler arası hukuku diye g(iya bir hu
kuk 4ubesi mevcud olduğu halde bunun lıer 
harb için, her tarafa müsavi ve her suretla 
muttnrıd blr tatbik devrini görmü; olan yok
tur. Bu hukuk kaldelerlnln tatb!ka.tı muha
rlb devletlerin umumi kuvvetlerinin derece
sine t!bi olur. M~la, Yunanlstanla Porte
kiz devletleri harbedecck olsa iş başka, İtal
ya lle Rusya harbedecek olsl gene başka, in
glltere ile Almanya arasında bir harb olduğu 
zaman da gene başJca. başka hukuk tatbikatı 
olur. İşln lyfst, bu bahsin hukuki ve nazarl 
tarafını hiç dl.tkate almamak ve fiiliyata 
bakmllittır. 

istisnalar 
Meşhur Fransız muharriri Alek -

sandr Düma, çok sigara içerdi. Hiç 
sigara içmiyen bir tanıdı~ı muhar • 
Tiri ziyarete gelmi§ti. Sigaranın fe -
nalığından bahsetti: 

Herhalde o biliyordu ki bu topraklsfr 
ve bu feza hürriyetin, insaniyetin, d~ 
luğun ve vefakarlığın yeryüzündeki 
son sığınaklarıdır. Onun için o, ba~ 
yerlt:'rc gitmemiş, vaktile, büyük Leh ~ 
iri Miçkiyeviç'in d~ yaptığı gibi, doğrO" ll5 

ca buraya koşmuştu. B 
Burada, Boğaziçinin sakin ve kU1 t~ı 

koruluklarında, harab ve perişan keJl si' hın 
yurdunun yeniden doğmasını, dirilme 
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ni, şenlenmesini bekliyecekti. ~ 
Bir kaza danesi buna mani oldu. ti 

* Fillfyat 'bakımından bugilnkü vaılyetl §ÖY- • 
le taSYtr -edeblllrls: Bu Fl'.aDıSJS lcadıı:u Oen.ova gölünün clva-

Hnrbin başla.muı ne beraber İngiltere nnda Me.llledede, Loknmda oturur, 68 ,a.. 
Almanyayı ikt.JM.den ne tadar ~kıştırabll- fllldadır. En ~ 191<1 de dQRan on o~u 
mek m1i.mldlnse, deniz tuvvet.ıerlnln çoklu- vardır. Hepsi de fiındl harbe gitmtşlerdlr. 
tuna güvenerek bunu yapmaya teşebbüs etti. Madam Bened1n balıkçı olan kocası geçen 
Bu gayeyi elde etmek içln, ne yapmak llizım- .ene ölmiiftür. Allerun cOn karde.şler11 ism~I 
sa İnglltere onu lhm:ıl etmemiştir : Kaçak ıaştyan bir balıkçı k&Y*l&n vardır. Bugun 
eşya nev1ler1n1 gösteren listeleri kabil oldu- kadının toronlan, balıkçılıt etmekte, aileyi 
ğu kadar genişletmek, ba eşya listesinin ge- beslemekted.lrler. A.Ddem1 Fransez, itadına 
rek muharlb tekneler, gere!t gayri muharlb bir şeref mtlkA.fatı vermeli .kararlQ.!Jtırmı,7br. 
tekneler üzerinde Almanyaya gerek do~ru
dan d~ya, gerek bilvasıta, herhangi bir 
suretle girmesine ınAn1 olmak. Buna muka
bele eden Almanya da ayni usulleri, kendi 
deniz kuvvetlerinin hususiyetlerini göze ala.. 
rak, bazı farklı şeklllerle İnglltcreye knrşı 
tatbik ediyor. Bu iktıs:ıdi deniz muharebesi, 
her fkl taraftan da adc!.A hududsuz bir şe
kilde birbiri ~ybW tevcıh edilmiş tazyik 
s!lil.hlartle bu halde devam ederken de bü
tün öteki mlllctıer bundan müteessir olu-
yorlnr. 

İngllterenln bu mücadele esnasmdakt lk
tındl taktiği (!U \ki hedefi gözetir: 

halA.t ve ihracatı tabll olduğu derecede as
gariye tndlmıek ve pah9.lı)"a mal etmek. Bu 
sayede İngiltere, rtııaıt.tta mlifkülA.ta ve İn
glltereye maliyette pahalıııta uğrar. Ayni 
zamanda İngilterenln ihracat kuvvetlertnı 
düşürür. 

2 - Bitaraf memleket.ıer, denlzlere hO.klm 
olmak yüzünden, dfinyada mübadele işini 

kendi lnhlsan altına almış vaziyette bulunan 
İnglltereye karşı hoşnudmıılnk b.IMederler. 
Almanya, bu hoşnudsuzluk havaaından 1stl
rnae ümidindedir. 

* İşte. harbin ll!m Ozerlne dfinyanın iktısa-
1 - Almanyaya kabil olduğu kad:ır az mal dl mtibadele işlerinde hn.role gelen bu hercO-

girsln, Almanya kabll olduğu derecede az merç, esns ıt!bnrtl-e, yukarıda izah ettiğim~ 
ihracat yapabilsin. Bu, Almanyayı çok sar- blr slynsettn eseridir. Harb devam etUkçe 
san, çot yoran blr muhareb'! usulüdür. H:ıtta pe~ık artacak ve ihracat ve ıthıılft.tla
tes1roe gaz ve mlkrob muharebesinden daba rında deniz yollarına. muhtaç olan milletler 
az müessir olmıyıı.n bu usulden, Almanya, bundan OO'k zararlar gi5receklerdlr. Buna 
Cihan Harbi esnasında, fevkalftde milteess!r mukabil, en u: zarar gllreeak ve belki de 18-
oldu. Bu defaJd harlY.fe bu nevı tazyikin as.. tıfade edecek mllletler va't'dır: Almanya ve 
garl hadde inmesi lçtn Almanyımın çok ted- :ttaıyaya komşu olan ve Tuna nzertnden nak
birll bulunduğunu görftyoruz. Buna rağmen, Uyat ya.pabtreçek bulunan milletler: Bulga
esklstne nlsbetJ.e kıyas kabul etınlyeeek de- rlstan, Romanya, Yugoslavya, Macaristan. 
reoode tedbirli bnlunıı.n Almanya, İngiltere- Mesel!. daha flmdlden Bulgarlstanda bir ta
nın deniz abluka.mıdnn muztarlb olll\aktan knn maddelerin flatlan, Bulgarların yüzle-
M.11 ıkalmıyacaktır. rını gtildllreeet derecede artmıştır. 

- Sigara içmiyenler zeka?annı 

muhafaza ederler, sigara içenler ise 
aptallaşır?ar. J 

. Dedi. Aleksandr Düma cevab ver- { 
dı: D 

- Fakat müstesnaları da vardır! p 
Dümanın sözü ona gaf yaptığını ;ı 

hatırlattı, acele acele: 

- Tabit, dedi, meael4 ıiz.. 
Aleksmıdr Düma ilave etti: • 
- Yalnız ben değilim, mesela siz 

Yazık oldu Varşavanın hürriyet {ışı " 
kı, garib kuşuna ! .. 

Kanadları sarkmış, mütekallis ava 
cıkları boşlukta bir hayal kavrar gibi. ~r, 
gasının ucunda pıhtılaşmış bir darıı> 

kar. .. Bu heyetilc karşımda yi~t bir .fl'l~ th'. 
lctin mukadderatını temsil eden uıva~ • 
hayvancık, menşeini gösteren halkBr 
bir sitem mbi bana doğru uzatıyordu. 

Par15te !köpek merak!ıla.rı kapkara fakat Daha fazla bakamadım.. t 
şirin köpeklertnln herha.ngi 'bir ışıklan aön- Bı:ıks~y~ım, kendi insanlığıma laııe 
dürme ameliyatı esnasında ezilmemelerini edecPktım. 
:teının 1çln resimde g6rdütünöz şekllde on- C Giz ~ fıı 
lan. beyaz gömlekler glyd.lnn1şlerd1r. Daha • G t!e11ı a .-

de!. neıer göreceğis. batalım? E~ki··şr;;;; .. o~;i~i···hi~~;;··~dii;~1· ,___ .,J 
-------·-- lngiliz hakimleri kadınlar veriliyor 

Yeni harbin ilk Adil ı.,ıer etrafınd:ı. Vekatı:ıtıe tenıas1ıırd' 

Hayvan yavrusu if e erkek/er arasında bulunmak üzere Ankaraya giden Müddelll' 
muml Hikmet Onat, ş~hrlmlıa avdet etmıştlt• 

fark gözetiyorlar Ankaradaki temaslar neticesinde BatııAJ.l" 
• A • • deki eski Şiirı:ıyı Devlet binasının tstanbııl 

fngilız hak~ kadı:nlarla erkekler adllyeslne verilmesi, yeni tc.şkU~t münnsete
arasında fark gozetmekte ve kadınlara tile İstanbul :müddelurnuml muavlnler! ı.nd• 
karşı .?~ha müldfim davranmaktadırlar. ros~nun gcnl.şletllmesl kararlaştırılmı.ştır. 
Bu .~~layemet bılhassa boşanma. V: t~ - Sultanahmeddekl eski hapishane blnnsınlll 
addudil zevcat davalannda kendini gos- yıkılması biter bitmez burada adliye snrB-' 
terme'ktedir. yınııı inşası da tnkarrlır etınıştlr. 

Bu hususta i1d misa'l gösterelim: 
Edi.mburg şehri hakimlerinden biri Amasra limanı genişletilecek 

kocası üzerine gizli bir surette evlenmiş Amasra limanının, bugünkü ihtiyaca kafi 
miş olan bir kadını yaln.12 bir ay hapse gelmediği anlaşılmış olduğundan ltman111 
mahkOm eylemiştir. HAkim kadma şöy- genl.şletllıneslne kat'ar verllmt.şt!r. 
le httab etmiştir: Bunun için yapılmış olan tetkikler sonu1'· 

- Kadın oldugumrzdan dolaWı siti da limanın mükemmel bir hale gl'tlrıırne.J 
bir ay hapse mahkfun ettim. Eı:itek için bir milyon lira sarfetm~ lcnb etıiğı t,e5" 
olmu~ olsaydınız beş sene ağı:r ceuı ile blt olunmuştur. 
gG<; kurtulurdunuz. Bu gibi ahvalde er- Limanlar Umum MUdllrlüğft Trabzon 1
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kokler kadınlardan fa~a mes'ul mevki- manmın noksanlarını tamrunlndıkta"l sorıt• 
dedirler. Amasra llmanının tes!satı~ı genişletmek 1' 

Londra htuciınlerinden Oliver de do- randımanını artırma için lcab eden ç~ıış.. 
landıncılık yapmış olan bir kadını bir malara tevessül i!decekf".Jr. 
seneye mahkfun eylemiştir. Bu hAkim 
de ayni nokta! naza.dan ileri a!lr.müş -
tür. 

Hudud maniaları üstünde 

Kira meselesinden bir adam 
bıçakla yaralandı 

2 - Bütün diinp.nın deniz tlcnretlnl :ken- Eğer yatın blr 1'8.nlanda sulh olmanıa, en- Geoenlerde gene bu ıütunlard.a tngilterede 
dl 'kontrolü altında tutmak, bundan kendi- terne.syonal mübnd;,le si3~1 çot büylik 1s- ihar'bln ilk çocuğu::ıu yazmıştık. Şlmdi de yapılan bir evlenme 

Kasunpaşadn Hacıhüsrev soka~ında otlY 
rnn İbrahim nynl yerde sakin Kfunllle blf 
kira meselesinden k:ıvga etml.<jler, bu arl\d" 
Kamil bıçakla İbrahiml yaralan~tır. 

sine blr takını Uctısadi faydalar temin eyle- ~~hal ... ıere •-"-yaca-~r Deni.,. a'"" müba ba bah --•-.o- h b1 
w ,,.. ıq;rn .. ~ • ~ .. -. - Londra yvana.t ç"""""....,, gene ar n Fransa - Belçika hududunda garlb D1r ev-

mek. dele :slstem~nde büytık tahavvüller vukua ilk ya"YrUSUDun doğumu tes'id edilmiştir. Bu lenme vukua gelmlştlr. 
Yaralı tedavi r.dllmek üzere Beyo~lu baS" 

tanesine kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 
Bu fnydalann başında. İngllterenln 1thali- leoek ve denizlerin l1stf1nde ve altında ce 
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ne mecbur oldutu ihtiyaç maddeler! flatı- :yan edecek a.skrt ve tktı.sadl muharebe ta: bahtiyar veyahud talihsiz yavru. blr penguen Yirmi bir yaşlarında bir Fransız pilotu 
nın , deniz aşırı yerlerdeki ihracat merkez_ !deleri tü.rltl türlil aaf'h&lardan geçecek ve kUIJUnun clTclvidlr. Resimde göroüğilnllz gl- lkendl toprağında, ao ya.şlarmd:ı güzel l'8 dil
lerinde tabll olduıtu ta.dar ucuz tutulmasını türın tilrlil meseleler çıkacaktır. Dünya po- bl babasının ihtimamlı htmayulle ilk a.dun- bcr bir Belçikalı kız dn kendi toprağında o-

Genç bir kadın merdivenden 
düşilp öldü Yı 

temin etmek gayesi bulunur. MeselA., en bil- lltl.kMınm sf)'Ml Te ukerl problemlı>rinl lannı atmaktadır. lara.k hudud mania.sının ü.stünden blrbirle-
yük aellilloz Te odun ihracatı memlekeUe- hal ne ~ olan z1hlnler tçln blr de bu rine ellerini uzalmış.l~ ve papazın okuduğu 
rinden blrl olan İaveçt.e bu maddelerin flaL ~d! problemlerin tetklk TC mtitaleası Vfrmi dört $Oatte ne kadar duayı mlitea.lob ev1enmi4lerdlr. 
ları, haı1>in DAnından "iki ha~.a sonrr. o ka- vaıltesı Tardır. Bu t.ştn d1Rerlerlnden daha l 4 Her lki tara.tın da kanunları bu lki aevgl-
dar tenezzül etti ki, piyasada hemen he- az mfthhn olmad~ muhakkaktır. Türkiye, bira yapılıyor?.. liye topraklannda.n ayrılmayı meneltı~in-
men mtınhasıran te't:Uf ettl~i flatlann, ma- bu meseleler~ de l:lbnlnl yormaya mecbur- den, kanun bu suretle infaz edilmiş ve ancak 
llyet flatlo.nndan yiizde otuz dokuz. daha a- dur. Dünyanın her tarafında mevcud bi - nlkA.h icra edlldlkten sonrs., yeni goellıı Fran-
p.ğı bir &eviyeye dfiştüğ1inü gören Isveç f!r- _ il / ID. ra faliri'kalarının 24 saatlik istihsalAtı sız toprağına ayak basarak k.oca,.,ına kavuş-
malan, blr çare bulması lçln hükfunete mü- (,A(.,,u.hi:tf.Üt. c.A..Ji.119•1a 82.080.000 litre birayı bulmaktadır. muştur. 
racaat ettiler. HllkQmet te !tatlan tutmak ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;::;=:;::::;:;;;;::;::;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;;;;;;;;=:;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;:=;' 
için. ihracata karşı sıkı bir lisans usum koy
du. Bu, İngllterenln koydu~a abluka ve ka
ça.k eşya llsteleri ne birçok piyasalarda, a
detA. mt\nfertd altcı mcvkUne geçmesini te
min etmt.ş olmuınm neticesidir. İslı:andl
ruıvyanm bu maddelerinde oldu~u gibi. Ar
Jant1n1n buğdayında, !rakın hurmasında, 

Mısırın pamuğunda dıı böyledir. Bu usul sa
yesinde, İngtltere, sulh zamanına. nlsbetle 
blr'!Glr. misli artan deniz nnvhınlarının ve 
harb slgoi!a primlerinin yaptığı p:ıhalılı~ı 

karşılamaya çallŞU'. 
Almanyanm ~lne gelince, o da bita

raf memleketlerln • tthalA.t ve ihracatları es
nasında Jı:endllerln,. gösterdiği müşktllA.t ile 
Ski gayeyı taktb ed~rS 

ı - Bunlann 1nıt ltere ile yaptıkları it-

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
Gazeteler buhran dolayısile Perapalas otelinin muvakka

ten kapılarını kap:ıtmaya karar verdiğini yazdılar. Haber 
doğru, glisterilen !Wbeb yanlıştır. Bizim bildiğimize göre Pe
rapa.las üç senedenberl sıkıntıdaydı, hüldlınetten yardım 
istemeyi düşünüyordu . HattA galiba müracaatte de bulun -
m~tu. Demek ki bugQnün buhranı esasen mevcud bir sıkın
tıyı artırmıştır. Diğer taraftan müşkül vaziyete dllşen sade
ce Pcrapalu değildir. Daha iki ilç gün evvel duvarlara yapış-

tınlmış ilA.nlarda okuduk. Beyoğlunun ikinci büyük oteli de 
vergi borcunu verememifti. bir kımn eşyası haczediliyordu, 
satılığa çıkarılıyordu. 

İstanbul Yakınşarkm en büyük fehridir. Sekiz yüı. bin nü
fusu barmdınr, buna rağmen sadece iki tane büyük oteli 
vardır. Fakat o otelleri de yaşatamaz, k~ak. tehlikesi ne 
karşılaştırır. Biz ise hiç durmaz, arasıra festival ve turist ha
reketlerinden bahsederiz.> 

IST ER 1 NAN, i STER INANMAl 

Kuledlblnde Yazıcı soka~ında 56 numarıı.P 
evde oturan U~ıdcı Mayerln hizmetçisi ~ 
yaşlarında Anna merdivenden acele lle ınet"' 
ken taşlığa yuvarlnnmış ve beyni parçall"' 
na.rak hemen ölmüştür. ..,,, _ ............................. ·-·····-------
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8 Birinciteşrih 
Sayfa 3 

/"·-···················································, 
i Alman gazeteleri 

Al . Turkiye aleyhinde 
mangada siviller IRoma~yadakı Ukranyalı neşriyata başladılar 

s.o.vııet -'o t u~"'uwa 1 ekallıyetlerle anlaşma lf Niha~!~ş~~~:a,i~r:~:~:)!n-
::1 U ~ ' & "p ı I d 1 giltcre ve Fransa ile olan anlaşma -

E 
• Hitlerden sonra kelama 

agaz sırası 
Çemberlayne geldi t Y larının mi\nasını anlamamaktadır. 

l lm d t • l . ! Ve Türk resmi mahfellerinin bu hu-

•--+A_,.ft_ 7 a e mıgor ar liğB:,Jfy~~·:7 (A.A.) - Rador a1ansı teb- ;;1Ji~~ verdiği izahat, samimiyetten tt- lman :::::·~eıs· lllmH:ırRnHgıı·tJperlEn"mR~ayh-
'~11\:4'44.Ul Başvekil Argekoyanu ekalliyetler na- Son Posta - Türk siyasetinin hiç~ A -

erl (AA.) - Berllnde al .. zırı hazır Qlduğu halde Romanyadaki Uk bir devlet aleyhine müteveccih olma- Ştag meclisinde Cuma günü söylediği 
a ere göre Alınan_ S'>vyet d t~ ğ ınan duşmesJnden Jı:o:r.kulmaktadır. Alman siyııse- ranyalı ekalliyet mümessillerini kabul dıitı bugiine kadar yüzlerce defa tek- nut.ku Anadolu ajansı tebliğ ettl. Bu nutkun 

~er<\ Mkeri nıahfel19rde besle os iuti u halt-

1 

tinde görülen hayrete şaya.n değLşlkllk şimdi etmiş ve onlarla Ukran~lıların mılli ana hatJn.rı ~imdi maJümumuzdur. Muhtelıf 
e ~ bUh~a Y""ı nen mad ~1- açıkça tenkid edllmektedir k . h rar edilmiştir. Türkiyenin Fransa ve Avrupa merkezlerlııde uyandır-'•11-1 aklsleıe 
rda Yakıt -arı ilerlemiş olan Al Y nl . alkınma cephesine girmelerı ususun - İnı:;ıiltere ile anla.şmalarımn manası d t ""& 

tu en~ ur. Bunla. bllnkls b d - e tatbik edilen iaşe sistemi umumi en- da. bir anlaşma akdetmiştir. da herkesin anlıyabileccği şekilde i- e 1 tıla peyda edilmiş bulunuyor. Çünkü ny-

e 
ile karşua.'llakt9.dırlar .. u .. ~tıu - dl.şey! artırmaktadır. Bu günden 1tlbaren Al- Rumen tabiiyetinde -0lan Ukranyalılar nl ajans, bu akislerin hüliısalarını toplayıp 

ş flertnı U9uncu Re 1 zah -0lunmuştur. Nihayet Türk hü - mı n Sovyet z1m d · - manyada süt sa.tılmamakta ve çlkolatn iın:ı.l yu·· ı-~..,k ını·11ı· mnclı.s· te 4 aza tarafından • me ek.et efkarına arzetmiştır Bundan çı-a.nı arlıınnın <'ll.ne cdllm ~... '" kOmetinin en büyük meziyetlerinden .. - emektedir. t 1 d ı kl d" Ukr ı ... an netlce. şudur ki Moskova, Rnmıı. .... Peş-

Al 
emsi c i ece er ır. · anya ı mes - birinin siyasette gösterdiği samimi - te 1 "' '" mnn s t lek teşekkülleri şimdiki kanunda der - yet olduğu dünyaca malılrndur. n n ihtlsasları mtisalddlr. Diğe.- kaynak _ 

tl .. ovye Egede yag"" murların piş ediJen teşkilata girecektir. Harsi, .ik- Bu vaziyet karşLSlnda ortada se - !arın ve bllhassa Paris, Londr:ı ve Va.şlng -.• t . ' t a· . t• h d fl b" te ton'un resmi duyguları henüz me•·huldür. 
I ~( ISad" b. 1 ısa ı ve ıç ımaı e e ere uyan ır ş- bPbi anlaşılmıyan hareket olarak Al- "' 

~ .. oskova 7 A 1 iŞ ır ig""i yantı~·ld""'f( zararlar ki~~m~:uı~k~~~~~.b~:cea~~:ş~~ ile, bü man gazetelerinin bu yersiz ve gay- ıe:ı~~\~u:~~~~:ı:f:~~te v::ı: 
.ı.vı ( A) i~ ~ riııazik neşriyatı kalmaktadır. kldklir bir mahiyet arzedlyor. Maamafih bu 

.(eti bu .. · . - Alma t• h . tün ekalliyetlerin milli kalkınma cep - Alman gazetesinin Türk gazetele- 1 ti t~şkilgu~ Moskovaya gelen k:~ar~ c- Izmir 7 (A.A.) - son yağmurların Tirede hesine alınması hareketini bitirmiş olu- rine karşı savurduğu tehdide gelince n{~yattun Hitlerln tekllflerlnln mutlak su-
re ile k e en 13 aza arasınd~eD ır.S eye- yaptığı zararlar hay i mühimdir. Tarlalarda yor. bu hafifliği sadece tebessümle kar _ re reddolunacağı manasını çıkarmn.lt bl-
IUttcr ~Ymetli eksperler r. chnur henüz toplanmamış olan 223 ton pamu!t ka- şılamak gerektir. raz ~kellik olur. Çünkü nutuk ve bu nut-

Öw rıyaset etmektedi vardır. Heyete üte.sini Jı:eybett1ği gibi 83 ton kendiri de su - r:'.ranSlZ .kun Inglllz hfikümetine b1Jdirllmiş oldu~ 
llizi;~enildiğine göre A~ lar sürüklemiştir. Ayrıca ıoo ton incir ıslana.- C ı \,. ........................................................ ,/ sanılan melfufa.tı henüz tetklktedlr. İııglllz 
4aka .{ Sovyetler hesab an ya Baltık de- rak hurda haline gelmiştir. Zeytin, bu~day, Ha b t h. t B:ışveklll Çemberlayn'!n de bu mevzu üze -
Jetle~ ~~a~ı .tc;lafi etmekına kskatl~ndığıfo arpa ve tütün mahsullerındt:ı de cüz'l zarar Cümhurreisı r ec ıza ve rinde ve belki bir mukabele mıı.hiyeUr.de Pa-
lnak t ırlıği ıle iktısadi bY!1a. ~dıle Sov- vardır. Torbalı kazasınd:ı pamuk mahsulü - 1 k zartesl günü soyllyeceğl nutuk, içinde bu • 

nsa~Undadır. ır ışbırliği yap- nün zararı yüzde 10, incirin yüzde so. zey - Ce nhede evazımı gümru lunduğtmnuz karanlığı velev kısmen olsun 

M 
tinin yüzde 10 dur. ifol aydınlatacaktır. 

ısır Ba I .
1
:- • Menemende kurutulmak~ olan incirler bir • resminden müstesna Muhtelif kaynaklardan gelen haberleı 

Şve (1 ının nz zarar görm~tür. İzmir mıntakasında bun P~rls, 7 (Hususi) - Cümhurre!sl Lebrön, m gösteriyor iki Mister Çemberlayn Almanyayıı 

b . 
ların aksine olarak yağmurun faydaları gö - beraberinde başkumandan Generıı.! Oamelen Ankara, 7 (Hususi> -- Ecnebi devletlerden kuru bir red cevabı verecek değildir. Bu ce-

eyanatl rülmUştür. olduğu halde, ikinci defn olarak bugün tek- temin edilen ve edıleook olan kredilere mah- vab, herhalde. bir bitaraf devlet vasatctlle 
rnr garb cephesindeki Fr.ınsız umum karar- .suben celbolunan harb techlzat ve levazımı- bir konuşma yolunu açacak ve aglebi 1hti -

~ıt'lldeıiye 7 (A M · h·ıı • gahını ziyaret etmiştir. nın gümrük resmi ıle sat! vergi ve resimler- mal bir hayli uzun temasları vesile verece~ 

t 
Be.,veklı All MahlrA.) - Royter: e. ~s (3 sa 1 er n e Lebrön karargfı:hta. erkfmıharbiye uıntım den istisnası hukkındntd kanun IAylhası tir. Çünkü İngiliz imparatorluğunun bu· 

ı~ı bir g ·· Paşa .. t ...ıı k ·· ü ı ıu 0lilŞ?nc esnas '.,azc ecllerle yap- A' t ht 'b h" • reis muavini General Georges ve t-.nva kuv- Mecll.s ruznamesine alınmıştır. t;un u m cade ede v:ıziyetlnl gözden geçlr -
~~UŞtur: ınch ~u beyanatta bu- ~nı"n e. " ırı vetleri kumandanı Genernl Veullleman ile Lfi.ylhn esaslarına göre ecnebt devleUer- mek üzere domlnyom b::ı..ş\ekUlerlnden mil -
""t>Cr bir İngUtz görüşmüş ve e<ıph~deki vaziyet hakkında den temin edilen ve e:illecok olan krediler- rekkeb olarak top!anac:ığı bildirilen konre -

ı.ş buJunsa 1~ Ml.8ır ittltnk nıuahedcst Meksiko 7 (A.A.) - cColumbus. is - malfunat almıştır. den Müdafaa Vekiı.lctıne tahsis edilen kısım- rans ilkbahardan evvel in'ikad edebilecek de-
~~Ya imparatorluğ d~hl, Ml.8ırın buytık mindeki Alman transatlantik gemisinin ıarn mahsuben mezkur Vekô.letç.c doğrudan i'.tildlr. Bu toplantının teahhurla yapılması 1-
kr Uttünün aynı tec~:~~ karşı hattı hare - iki makinist ustası, iki gündenberi orta - ,·ık I(~ n ~ .Ja ordusu doğruya celbolunan kara, deniz ve havn harb se, aznsının uzak mesafelerden gelmeye mcc 

nı.a 11.9ilertn hectene..ı · ederd!. Mısır de _ dan kaybolmuştur. Bunlar, sahil civarnı- _ ~ U t.echizat ve levnzımı tıe orduda kullanılarak bur olması ve hep~lnin birden bir arada bu-
tnlyle benimse .mı ve niyeUerınİ t da bır Alman tahtelbahirinin diı.el mo - hayvanları gumrük resnıuıden ve gümrükte lunabllmeslnln blrkac; ay:ı mütevakkıf b•ı -

Ba.,vekll, bUaııi~~dlr. a - törünü tamir etmekle meşgul idiler. ı·sa ayı içinde alınan diğer vergi ve resimlerden ve rıhtım lunmnsıdır. Asgari bir tahmin ile bu konfe-
ll$ınu ı.ı.;,,c Arab devıe~~:~ Yakınşark kom- Transatlantikten, böyle bir tamire ihti - n . resmlle ardiye ücretinden tstJ-;na etıneğe: ransın Şubat, nihayet Mart ayında toplara. 
tır. aYnca h:ır:ıretı":ıe kar~ı olan dost yaç görüldüğünün ne suretle haber alın- A ı k Veklller Heyeti salft'.:liyetll i:mlunncaktır. , bileceğini kabul edecek olursak bugünkü 

I! tebaruz ettirmt§- dığı suale şayan görülmektedir. Çünhıl t:rup~ya ge ece Bunlar Müdafaa Vek~letin!n lş'arı üzerlne 1 müphem vaziyetin O Z.'lmnn:ı kadar silnne· 
--------- cColumbus. ün telsiz cihazı tahrib edil- başkaca gümrük muıımelelerme tabl tutul- sinin mukadder oldu~uııu da qe.,ab eyleme· 

Alman ta miştir. Gemide portatif bir alet bulundu- Londra, 7 (Hususi) - K.ınadada teşekkül maksızın ithal olunacnktır. mlz Ifızı.mdır. 
fng"l" YYareleri iki ğu tahmin edilmektedir. eden llk seferi ordJ, l!HO senesi Nisan ayın- ~asen önümü?:deki kış mevsı.mtnde ~ld . 

l ız rnayın . . Bu haber teeyyüd ettiği taktirde Col- da Avrupayıı. gelmiş buhın:;.caktır. Bu ordu- Almanlar garbde drtll bir ho.rb harntetinin yapılnblleCE>ğlnl 
t genusıne umbus, bitaraflığı ihlal eden bir hare - ya ~neral Mac Nort.hon kumanda. edecektir. kimse ümld etmiyordu. Bu konferans hMi-
aa rruz ettil ~ette bulunduğu için 24 saat zarfında h k t . 1 sesi, !bu ümidin devamına bir vesile lhdas 

ta Londra 7 <HUSUst) _ . er lımonı terketmek mecburiyetinde kala - y . p 
1 

h••' • are e e geçıyor ar etmiş oluyor. Ş::ıv.,.t o zamana kadar Her 
lUftn<lnn bll<il.rildl~t - Ishhbarnt nezar u caktır. enı o o,,,a u (Qmetı Hltlerln nutkunda'ti PS'.l.~ar vey:ı bıınl:ır ge-

don1zimı • iki in 11 ne gore bu"ün e Londra 7 (Hususi' - Vaşington Beyaz il J 1 f Rac;t :-ırafı 1 ind savfada) nloılctllmek suretlle bulunacak bir temele is-
ta.yYareı g lz Mayı Şlmaı • 
dır •e.rlnln hficuınu n genıısı Alman saray mahfellcrinıjcn blldirUdlğlne göre, b • b ,... tt• de Fransız bahriyesi, Almanyaya gitmek tınaden yapılacak mti:ı:akerelerle bir netıcx>ve 
~ n ... maruz kalmışlar IMiaınt (Florida) sahlllE'..rinin 50 mil açığında ır eyt.t.nnaıne neşre 1 te olan oturz bin ton eşya müsadere eı-'vnrılırsn f<"blha. de~il;e n.c;ıJ h:ırh o zaman 

•ın gcınııerı lle tn - bir ecne'bl denizaltı gemlsl görülmüştiir. miştir. ba.c;lıyacaktır. Fııknt Almnnv:-t trln biltfın 
!:ı teatı edllnıi,tır H YYnreıer arasında Bu denizaltının hangi milliyete memrub Parls, 7 (A.A.) - Polonya b::ı..şveklli Gene- İki tarafın vaziyeti bir kış mevsimini h~reltetc:lz r,erlrmenln bit 

Y<>ktur. • er lki tarafında haa:: olduğu ifşa edilmemektedir. rol Skorskl, Polonya milletine hitaben blr Paris 7 _ Dün akşam Wissembour- faydası var mıdır ve b•ı hnl, karşı taratın 
beyanname neşretmiştir. General bu beyan- gun ,garbında ileri Fransız mevzilerin _ hazırlıklarını tamamlaması için ele gecme2 

Sovget _ Li - Fin[andigada namede diyor kl: den birine karşı düşmanın yaptığı bas- 'bir fırsat oımıyaca.k mı' Bu d:ı madalyanın 

Go
•• ti f vanya .Gerek kendl adım~, gerek arka~aş:anm kın hareketi bundan evrvelki teşebbüs- bir diğer tarafı .sayı.l!lb!llr. 
r şnı~/erı Askerı"' tetbı.rler adına beyan ederim kı milli birlik huk~metl !erinde de olduğu üzere daha bidayette < I fT) G 

kendilerine ve sizlere 11iyık yani büyuk ve akim bıraktırılmıştır -Je İln Ul. aq1-11- Gı1u!~ 
Moskova 7 (AA) Londra, 7 (Hususi) - Finlandiya hükO- bllfl.lstlsnıı. bütün vat.aııdaşlıır için adil bir H~rekn.tın başındanberl Alman kuman- -·······-····· ................................... - ....... M 

.fO nazırı Urbsis, bu. h - •• ~itvanya harici- ırnetı, bugünkü kabin'! toplantısını mliteakıb Polonya kurmaktan bn~ bir hedef taklb danlığı bu mmtakada Bundan evvel de bir Topraksız hükuA metler 
r arc ile Yoniden gun ogleden sonra ta Sovyet davetin! kabul ederek tlcarl ve slya,ı etmiyecektir. 90k teşebbüslerde bulunmuştur. W.lssem-

- buraya gelmiştir. y nıüza.kerelcrde bulunmak üzere Moskovaya Polonya cümhurlye~l ve milletı adın~ bü- bourgun şimal ve garbı ormanlıktır. Bizzat 
Diki fevkalfı.de bir murahhns göndcrmeğe karar tün dünyo. önünde r!!smen beyan ederım k.l Wissembourg şehrin;!l birkaç kllometre gar- Londra 7 (Hususi) - Geçen hnfte Pa-

/i ve B - vermı.,tir. Polonya milletinin topraklıı.nna ve en aziz bındn b~Iıynn küçük Vosgesler ki Lauterin riste, yeni bir Leh hükumetinin teşek -
Zelzeıeı erganıada Diğer :taraftan yeni ihtiyat sınınannın sl- hakkına tecavüz olunmuştur. Polonya dev· öte tarafında Alman topraklarında Fransız külGnü müteakıb, şimdi de Londrada mu 

ı . er Of du Iiih altına alınması da kararlaştırılmıştır. letinin parçalanmasını asin kabul etmlye- köprü başını teşkil etmektedir. o kadar ytik- vakk:ıt bir Çeko - Slovak hükômetinin 
'Zl'llır 7 (A.A ceğlz.• sek olmamakla berabe!" kamllen ormanlarla kurulacağı anlaşılmaktadır. 

tanı.ada iki .) -- Dün DikT B . J • ı · 5 milyon İngiliz lirası örtülü bir dağ sllslle.sldlr. Reuter muhabiri, Beneş'in yakın me-
eler kaydc~~s:ın~ye süren h1a~i;e Ber - ır llQl iZ l1BT U r U Londra, 7 CA.A.> _ 7 Eylül 1939 tnrlhll nn- Maglnot hnttının Heri mevzilerini teşkil e- sni ~rkadaşlarından birisine, yemi bir Çe-
::~r.sne burad~t~~lla.sar Yoktur~~Z:ui Daha hat rıldı lıı.şma ile Polonya.ya açılan ve fakat İngll- den buralarda müteaddi:i büyük kaleler k<r'Slovak hükfunetinin kurul:ması pro-
btr e gençlen Diki~!lan .İz.mirli Üni _ Londra 7 (A.A.) - 876 tonluk Glen _ terede kalan s mllyon İng!llz liralık kredi vardır. Bununla 'leraber kesif ormanlarlıl jeleri hakkında suıa11er sormuştur. 
ver~:ğrdun olınak üze.:_ fel~ketzedelerine farg ismindeki İngiliz vapuru, bir Al - Par!ste yerl*n Polonya. hükümetl tnrafın- kaplı olan bu mınt(lkada tarassud lşl çok güç Beneş'in yakın mesai arkadaşı bu su-

e ~ar ver.rnişl ed~ır müsamere man tahtelbahiri tarafından torpillcne - dan harb hedeflerin~ sarfolunacaktır. oldu~undan Almanlar, ~razlnln de çıkıntıla- allere şu cevabı vermiştir: 

M 
er ır. rek batırılmıştır. nnd~n istifade ede~eıc bazı harekeUere te- Yeni bir Çeko-Slovak hükumetinin 

areşal D B - F Amerika ordusunun hazari şcbbtıs ediyorlar." A.mıı.nlann gayesi, Fran- şimdiden kurulmuş bulunduğu hakkın -
e Ono'nun ranstz komÜnİ!t partİSl . · sız hatlnnnı tecrube edı?rck h~rhangi bir za- daki bütün şayialar asılsızdır. Bu mes '-

y • evcudu 280 bm kış ye yır nokta bulmak ve burndan harekete gcÇ- .. . . c 
R enı vazife • umumi katib i tevk:f edildi m • . nıektlr. le ·.ızennde, Londrada: Parıste ve diğer 

D onı.a 7 (A.A) Si çıkar1 lacak f .1• k F . . bazı devlet .mcrkezlerınde birkaç hafta-
n~ taraf d . - Mareş l d Paris, 7 (A.A.) - Askeri makamlnr, njll 1Z ıtastı11m . ~nraya VPCIŞI dan beri müzakereler devam etmektedir. 
~l~ &ske~ an ~~bul edilmtşVe em Bono, evvelki gün askerliğini yapmakta ol - (Baştarafı 1 inci sayfada) Londra, 7 kllCA.A l :- dı.?glllz kıtaarın!n Fazla acele etmiyoruz. Fakat pek yakın-
-.uatlll<ia izah ma ıyette bazı uma- duğ~ kıt'adan firar eden eski komünist harbe hazır vaziyete getirileceklerdir. Frnnsava nn e:ece gıın uz arızasız ve htt- d . b" ç k Sl k h'"k' 

Mussouni, ~~;ermiştir. meseleler 
1 
pa~~ıc:inin ~1?1:ID1i kati~i !"1ayrice Tho - Ru münasebetle, daha evvel, ordunun dlseslz <'evam etm0!ı:tP.dlr. B11 muazzam i~ln a .7'~ı" ır e o- ova . u urnetinin te 

ltuın. ~Üfctti li . CŞale ?enizaşırı k ' lrez ın ~evkıfını emre~~ı~ır. en asri bir surette motörleştirilmesine muvnffflklvetl önfrmilZ'ıde!d Pen>ı:'mbe günfı es~suS~u h:b~~ ;rerec.eğımizi sanıyoruz. 
dinnı~tır. ş ğıne tayın edildiğ" .1tba - .. Yem camele ve koylu. grupunun re- karar verildiği hatırlatllmaktadır. Çem~rlavn tarafından Avam Kamarasında Çc .

0
·. ova . u~ctınin şimdilik mcr-

---.. ını ıl - ısı Ramette ve umumi katibi Florimond . k k t.ebari.iz ettlrllP,. .. kttr. k~zır.m ne:~s.1 olae~gını tasrih edecek va 
y eni L - Bonte de firar etmiş ve henüz buluna - Bıtaraflı anun u . . /J ım~n tPbliği zıyettP. degılıın. Halen Pariste bulunan 

eh Haric" N mamışlardır. Vaşington 7 (A.A.) - Ay~~ meclısın- Berlln. 7 <A.A.) _Alman umumi karargA - Beneş, yakı~da Londraya dönecektir. 
Lo d ıye azırı p de bitar:aflık kanu.nun~.n ~.adıl! h~k~m - hı bll<llriyor: Reute~ AJa?sının dediğine göre, r es -

L 
n raya gidiyor olonyadaki A'manlarla Ru~rar daki müzakerelcrın dordunc• gunundc Vlstüliin sarkında ve Suwnlkl mınta.kesm- men teyıd edılmemekle beraber Beneşin 

ondra 7 (AA mUb d 1 . d"I k' ? demokrat Thomas, bitaraflık kanununun dn Rus kıt'nlıırlle mutgbık kalan Alman yeni teşekkülün başına geçeceği kuv -
J!lctye Nazır A .. ) - 'Yenip 1 a e e mı e ' ece er tadili hus~sunda hükumetin .. kat'iyen kıt'alnrı bllrthfıc'lkP Alm:ır. - Sovyet menfnatlVetle tahmin olunmaktadır. Hariciye na-
Lon~.. ı gust Zaı k· o onya Ha - B . . . b h blrk .ayı ziyaret d es ı, gelecek h ft ( a~arafı 1 ıncı sayfada) hakkı oldugunu ve u.nun .1!1~n .~ırnn mıntakaı:ına dn&ru tıerı .. mekt~lrler. ıırlığını da Ususki deruhde edecektir. 
ki. a~ g{in Lond e ecektir. Muma·ı a 1 Evvelfı, Rusyadaki Almanlar ne Polonya _ dahili bir mesele teşkıl ettığını soyle - Polonva ordıı<:unım b::ık!vesl mevanıoda Kuvvetli ihtimal, hükfunet merkezinin 
rn'ş Lord llalıfaksrada kal11<:aktır z:ı.t;h, nın Ru.slar tarafından işgal edilmiş kuımın- miştir. olan iki fırka kumıındanı ilP ıoo zabit dün muvakkaten Londra olacağı merkezin _ 

ecektfr. Ve diğer nazırİarla es .. - dnki Polonyalıların mübadelesi beltlenmektfı- Kock r.ivarındn tP<:Jlm olmu&la,.dır. dedir. 

t 
------ go- dir. Sanıldığına ı:töre, Almanya, Volga AI _ Belçika Amerik \dan Gnrb ~uh,,.,ln"" d'j''Tl<ının kec:if kolları E k" Ç k Cü h .. B 

hgilt . manlarını getirmek niyetindedir. Almanya. } geri piioıküııtülmii~tür. Bundn'l mandı cf'p- s 
1 

e m urreısı eneş 
erenın Var . . ayni ~manda, bugün İt.alyn elinde bulunan tayyare a ıyor henin blrlrar.·noktnsında ham bir topçu fa- Pariste 

Londra 7 (A şova sefirı oenubı Tirolde ve cenubu şarki Avrupasının .. . 1 t <tön.nıı.& oln~ A.) - Var"ovada nıuhtellf memleketlerinde da,.ınık Alman un- Bru. ksel 7. (A.A.). - Alba.Y Foıda. rt rı,- allvetl o mu" ur. . ' Paris 7 (A.A.) - Eski Çekoslovakya •~ "9 ...,, s H ., n L dr ı> d b B 1 k k h t t Bonn mıntaırnsı U?er1nde urmak ıstıyrn c- h .. B d.. Lo d -Ya ka<1a ır oward K on ay:ı. surlarını <la mübadele yolu ile 1 k te yasenn e ır e çı a as erı eye ı, a;- 1 um urPt.:ısı eneş, un n radan Pa-
nt&tl ne~ F'rn!l&aya Clder eknnard, b1r hat - getirecektir. meme e yare ve hava müdafaa vasıtaları satın Fransız tavvnrelerl A m1n nvrı tavvarelPri rise gelmiştir Mumaile h f k t 
ne Y<'nldenll<ibe IngUtz bliy\i~ Polonya hukQ- Gell<' b d ld 

5 
" • almak üzere Birleşik Amerikaya hareket ve hl avat mfıdafnn b~taryaları tarafından da- mektf' olanla~ arasında YSl~v~~ a o:du:~ : 

aşiıyacak• K clçlllıtı vazifesi- .. ura a sanı ı6ına gore, Almnny:!I., tm•şt· ğıtı mısır. nun eski müfettişi G l v· b 1 
• "' ~ butün Polonya. yukıın Silezya ile eski Avus- e 1 ır. Gode<:berg rlvarı"'.ld'l vukubıılıı"l bir mu- • . . enera ıest U un-

M ı asta t üt •• . turyn GaHçynsında"l bugün kendi nüfuz mın- 1940 nüfus say1mı harebe esnasınrln blr Franoı:z tnvvarP..cıl on- ~~;~~ı:.dı. Beneş, hır hafta Pariste ka -
M • un 1stihs 'Ah takasında kalan kısmı, Poznnn'ı, Polonya 'Jiirülmfürtür D!l'fer 'lir Frtı'1Sız tavvaresı de 

ıo.tız!!n.s 7 <A.A.l _ n a a Pomeranyasını ve eski J..odz eyaletinin mü- Ankara 7 (Husust) - 1940 senesi i - Eusklrchende karaw lnmetc mecburiyetinde Çekoslovakyada Alman kuvvetleri 
tün ıı bir buçuk trUl ~ ae'le tütün lstUısa hlm bir kısmını ilhak niyetini gütmektedir. çinde yapılacak umumi nüfus sayımı i- kalmıştır. 
ilin lerının bu sene E'l,~on kllOdur MilM tü: Taksim esnasında Polonvanın Alınan nüfu- çin sokaklara isim veya numara ve bü- Biri erkftnıhnrb knvmakemı olmak üzere 

en nerısı oldu~u sö nıınta"::ıısı tlitünler _ zu altında bırakılan dlğ'er kısımlan ise, yan tün binalara numara konulması hakkın- 4 kişiden ibaret olan tnvvnrenln mfirrttebatı 
Ylcnrn ktedtr 1 Polonyalı yan Yaha41 bir himaye idaresi t* da hazırlanan talimatname Heyeti Ve - esir edllmlstlr. Alman hava kuvvetlerı hlç 

· kil edilecektir. kllece tasdik edilmiştir. bir zarara uğl'amamıştır. 

Londra, 7 CHususb - Almanya, esk1 Çe
koslovak eyaletlerinde asayişi temin etmek 
üzere. yedi bin klşllııt bir nskerl kuvvet vü
cude getirmiştir. 



SON POSTA Birinci le~ 

( ____ Ş_e_h_i_r_... _,B_a_b_e_r_l_e_r_i ___..) 1 liidueler Karşısında 

' Receb Kinile hasbıhal 
Mekteblerde 

yeni ders 
saatleri 

Orta ~rlsat mekteblerlnde dersler!n her
giln saat sok.izde başladı~ı malümdur. Velı:A
ıet mUfettişleri bu şekildeki tedrisatın iyi 
ıneUce verip vermedlııinl lncelemekted!.r. 
Şimdiye tadar Istanhul mekteblerinde ya

pılan tetkiklere göre derslere sabahleyln sa
at sekizde başlanması, uza.k semUerdekl ço
cukları ve velilerini müşkül mevkie soknruŞ
tıır. İstanbul d~ınık blr şehir o1duğu halde 
orta mektebler ve bilhassa liseler rnahdud 
mıntaklarda toplanmışlardır. 

a:Joğnziç!, Yeşfü:ciy taraflarında otu
ran talebeler va'kt!nde mektebde bulunabil
mek için çok erken saatte knlJr.mak ve epeyce 
masrnf ihtiyar ederek uzun bir -yol kntetm~k 
mecburlyetlndedir. F~lr halk bu masrafa 
tn.tıanamıyacağı fflbl, çocuk1AT da her ~abah 
çok er.ken kalkacaklarındnn uyksuz kaln'!k, 
beklenen randımanı veremlyeceklerdlr. Mü
!ottlş}cr bu cihetleri de tet.lı:lk etm~tedirler. 

Şehir işleri: 

Şehircilik mütehassısı Atatürk 

köprüsünü tetkik etti 

Şehircilik mUtehas.onsı Prost dün Atatürk 
töpriı.sünün Inşaaı~ını gozden geçirmiştir. 

Üsküdar meydanının tanzimi için 

istimlakler yapılacak 

:fisküda.r meydanının tanzımı içln LsUmlak 
edlleoek binalann menaflı umumiye karan 
fstanbul Beledlyes!ne tebliğ edilmiştir. 

Feci bir kamyonet 
kazası 

Topkapı haricinde beş yaşında oır çocu
ğun ölümlyle biten feci b~r kamyon kazası 
olmuştur. 

Maltepe Asker! Llus1 Müdürü erkl\nıharb 

miralayı Adllln beş yaşındaki oğlu Scner, ev-
vclkl gftn ablası Jle birlikte mekteb civann
dakl Maltepe cndde.stne geznıeğe çıkmışlar

dır. Bir nra1ık ablasının elinden kurtulan ço-

cuk, y-ola d$u sıçramış, fakat feci bir tesa
düf neticesi olnrak o sıra.da yoldan geç.en 
Posta İdaresine ald ka.myonetln altına dOş
ımüştür. Şoför ani olarak vukua gelen kıızny:ı 
rnlnl olamamış ve hil.dlse yavrucağın ölü
mlyle neticelenmiştir. 

Hddlse adllyeye lntl!rnl ederek, tnhklkata 
müddeiumumi muavıni Fer!dun Bagana el 
koymuştur. MüddeJumurnl dün Belediye mfi
hendlslerlnden Beşir ne blrllkte vak'a. ma
hn1llne giderek, bir keşif yapılmı.ştır. Tetki
kat sonunda normal süratlc giden şoförün, 
kazada bir tedblrslzllğl o!madığı ve facianın 
çocuğun birdenbire kamyonetin önüne çık

rnnsile vukubulduğu a.nl~ılmıştır. 

Müteferrik: 

Beş belediye tahsildarı zimmetıenne 

para geçirmişler 

Adalar belediye tahsildarı Emin ve Beyoğ
lu belediye tahslldan Sabri zimmetlerine pa
ra geçirdiklerinden adliyeye teslim edilmL5-
lerdlr. Zimmetine para geçlren diğer üç tah-
6lldar henüz bulunruna:nıştır. 

TAKSi 
Sinemasında 

Şarkın Ses Kraliçesi 

üMMü GüLSüM'un 
ÜMİT ŞARKISI 

(NEŞiDEi EMEL) 
TU"kçe sözlü - Arapça şarkılı 

filmi Anadoluya sevkolunacıtğından 
son gtınlerclen istifade ediıılz. 

ilaveten: Semplon ile en son gelen EKLER JURNAL. B~gün 1 l 
ve 1 de ucuz halk matineleri Seanslar: 11 - 1 • 2,30 • 4,30 - 6,30 - 9 da 

Fransız Snper Filmindeki dekorların azıımet ve ihtişamı seyircilerin 
gözlerini kama~ tırıyor ve Ze ginlik, San'at, A5k ve Gnıellik itibadle 

her seansta s.ılonunu baştan başa dolduran 

s O M E R Sinemasında 

•• • 

Vniversite 
ders 

terimleri 

il§ arilerim Receb KAninin kim I rendim. Genç yaşımda o bana c)ii; 
~ olduğunu sorabilirler. Onların meli dokunmalı alnın semalara> .. 

sormalarına meydan vermeden birkaç nü verdi. Daha da v~r... ı/ · 
kelime ile anlatayım. Ben de şahsan ta - - Kafi, sen bütün bunlar için ~ 

Temmuzda Ank~rııda toplanan Maarif Şü- 1 b" t k k şekkir kalacağına gayet fena bir h 
rasındu ver1len knrar üzerine, C.:ilmhuriyet nımıyorum, ya nız ır e yazısını o u- kette bulundun 
Halk Partisi kurultayında kabul edilmiş e- dum. Tevfik. Fikretin heykelinin dikil - - Ben mi fe~a harekette bulundıı1 
BMn gore. llk, ort..a okullarla llselerd!:l lmll_';\- mesıne taraftardır. Tanımadığım bu zat- .• y ğı ~ 
nılan terlmler bu !eneden ftlbaren nynlle u- la şimdi hayali bir hasbıhal yapacağım - Yok ben, tabu sen. aptı n 
ıniversite ve yüksek mek.teb!erde d€. kuıianı- karilerim bizi dinliyebilirler. ' keti kendin beğeniyor musun? . 
lacaktır. _ s· ? - Bir edibin heykelinin dikılıtl; 

Unlverslte ve yüksek tahsilde geçen terim- ız . · k b b" d Jc 
B R b K a 1, ısterne , unu ır gazete e yazma. ler, ilk ve oııta tnhsillerde geçen terimlere - en ece ~n . 

göre büyük bir yckfın tutmaktadır. Yeni te- - Tanıştığımıza hiç memnun oıma - hareket midir? . 
rlmler salli.hlyetll mm adamları tnrnfınrlan d - Allah için çok iyi hareketur .. 

ım. 
hnzırlanmıştır. - ? ? ? ? ? 

- Bu nasıl söz! Manrlf VokAletl bu sene terimler hakkın- - Sen c-Fazilet mükfıf atı> hikB) 
da bir anket açmı§ ve butün muullimlerden - Basbayağı söz, az bile söyledim. 
bu ankete oevablar almıştır. Vekıilet bu ce- Sizden nefret ediyorum. 
vnbları içlerinde ÜnJyersite mensubla.rındnn - Peki amma ben ne fenalık ettim? 
da aza bulunan heyetlt?re tetkllc ettirmiş, _ Daha ne fenalık edecektin! 
Türk Dlll Tetkik lJemiyeti bunları gözden ge-
çlrnıiş ve neticelu tesb!~ olunmuştur. Terim- - Ben mi? 
lerde yüzde kırk nlsbetlnde bfr değişme ya- - Yok ben, tabif sen .. Bırakın ölülc-
pılmı., ve yeni kitablar bu terimlere göre ha
zırlanmıştır. 

Yeni terimler hazırlanırken, JStılnhlann 

türkçe muka'blllerln!n bulunulmasına azami 
dikkat edilmiş ve türkçe mukab!lleri bulun
mıyanlarn karşılık dil1mtze geçmiş, yabancı 

fa.kaıt munis keHm ~ler alınmıştır. 

ri. mezarlannda rahat kalsınlar. 
- Ben hiçbir zaman bir ölü hakkın -

da fena söylemem. 

- İster söyle ister söyleme, bence 
katil ne ise müşevvik de odur. 

- Beni bir cinayette müşevvik mi 
addectiyorsun? 

- Tabii müşevvik addediyorum. Hem 
Şarap ve likö; ist hsafAtı 

artırılacak • cinayet kelimesi de pek hafif düşüyor. 
İnhisarlar İdareslne muhtelif yabancı Bir msan öldürmeye dnayet derler, fa

memleketlerden şarap ve llkor üzerine bü- kat bir ölünün şöhretini öldürmek cina
yük mikyasta stpartşler vak! olduğundan, 
ldare bu sene isWhsaJA.tı artırmak için tcrti- yetki" daha çok ağırdır. 
bat almağn Jcnrar vennlşitr. - Ne dediğinizi anlamadım. 

Bu maksadla 1dare Anadoludakı bütün şu- - Anlarsınız bayım .. Tevfik Fikretin 
bclcrinc ve bilhassa İz.mir mıntaknsınn bazı heykeli dikilmesi hakkmda bir gazete 
dlrekUilcr vermiş, derhal ve süratle şarap ve ye yazı ya ....... d ? 
. ~ ihs l"t 1 1 b"' t. t ..... a ınız mı. lıkor lst a u ının artırılması ç n u un e-

sls.-ıtın faaliyete geçlrilmcsinı emretmlştlr. - Yazdım amma, bunun ne zararı 
İdare, diğer tnraftan üzüm müstahsilleri olur ki.. Tevfik Fikreti ben ç.ok severim. 

lle temaslarda ve doğrudan doğruya müh~- EserlPrini çok beğenirim. Onu daha ço _ 

bilir misin? 
- Bilirim. fazilet mükfif atı n#ı 

hakkında yazılmış mektublar okunııt 
kirl<'r beyan edilir. Ve birkaç daki1<8 

vel kasabanın en faziletli addedilel1 
sanı. hırsız, ahlaksız, namussuz ol~ 

- Bunu biliyorsun, bir adamın 
hur olmak sevdasile ZQmzem ku"r~ 
işedii!'ini de herhalde duymu.şsundd' 

- Evet duydum. j 
- Bunları bildiğin, duyduğun h.tJ 

ne diye Tevfik Fikretin heykeli diıdJı' 
sini istediğini söylersin, gördün Jlliİ 
~anı simdi. ayni gazeteye bir başkıı.Sl..J 
Tevfik Fikret hakkında bir yazı ,,, 
Bir kere şairliğini sıfıra indiriyor, 
kına hücum ediyor. 

_????? 

- B~ bir~e~ değil, yarın daha bs', 
!arı da ortaya çıkacak, demediklcriııl J 
rakmıyacaklardır. Bütün bunlara sB" 
olan sensin! / 

Yazık oldu, büyük bir şöhret sen~ıı .A 
zünden en ağır şartlar dahilinde JCV 
diliyor. yaatta bulunmak lçiu bazı eksperleri de u- cukk T · b h d ta 

ıt..im mınta.kalnn.'la göndermiştir. Bu cks- ~~" :ra~eı a ar an nımı.ştun.Bi fi l ı Lr11' 
perler üzüm müstahsili ne doğrudan do~ruya raz buyuduğüm zaman Kılıcı ondan öğ - • J '111ud. :;l-t-u 1 ~ 
temaslarda bulunac::ı.klıı.rdır. Bu seııc iı;t'ri- =================================-::::'· 

:E:d~Fapş~~~~k:e~~~~~i~~~~i :~~~ 1 Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Taleblerln devam edeceği umulduğu içln ___ _) 

şarap ve likörlerin e.>kl kalitelerinden daha 
üstün olmasını temin edecek redblrlcrc baş 
vurulacaktır. 

TicarPt işleri: 
Muhtelif memleketlere ihracat 

yapılıyo· 
Avrupa harbinin başlaması üzerine thra

ca.t işleri hayll aznlmış ve b:ızı memleketlere 
hiç fhracat yapılo.maz olmu.ır.,u. ueçen müd
det zarfında muhtelif memleketlerle muha
bereye glrl.!}en ihracatçılar İng!ltere, İtalya, 
Mısır, Suriye, İsveç ve diğer şimal memle
ketlerine bir~k maddelerin ihracı için mu
tabık kalmışlardır. 

Son hafta znrfınfüı ihraç mfisandcsl alı
narak rnfihlm miktarda tırtlk. bars:ık, kii
çük baş hayvan derileri, yumurta, ve bakla 

Her memlekette başka bir rütbe 
Aslında İrlan -

dalı olan Arthur 
O'Todle bir9C>k or
dularda muhtelif 
rütbeleri haizdi. 
İngıil ~,~ orctusunda 
yüzbaşı, Fransız 

ordusunda, ve A -
vusturya ordusunda albay, Venedik 
cümhuriyeti ordusunda general... On -
!ardan başka Hindistanda da raca idi. 

* 

Budanm altmdaki mezar 
Japonyalı Sen -

Ruj - Bo'nun me -
zarı Buda heykeli
nin altıncladır. Bu 
raya gömülmek ar 
zusunu öldükten 
sonra Allaha yakın 
!bulunabilmek için 
bizzat kendisi izhar etmiştir. 

* 11100 senesindeki otomobille' 

Takdir nozarlarlle seyrediliyor ve emsalsiz bir muvııffakiyet kozanıyor. ile lhrtlcı 6Crbe8t olan taze balık, kuru mey-
Baş Rollerde: Victor Frırncen - Gabi Morlay - Pıerre Richard Wilm valar vesalr bazı maddeler gönderilmiştir. Bu 

arada mühim miktarda tütün de sevkedll-

O 1900 senesinde 
rUmcek agmdan kumaş yani bundan 39 se 

Örümcek ağın - ne evvel yapılmış 

ve diğer 30 bOyOk yıldız. ilaveten: EKLER JURNAL da Avrupa barb1 mektedlr. 
Bugün saat 1 1 ve 1 de tenzaatlı matineler. Son günlerde Amerlkadan da birçok tek-

~---•••••••••••••••••••••••••••••'" Uf mektutıarı gelmekte ve yeni bir kombi

rJ Aylerdanberi te'cmil dllnya matbu1tını seferber eden ... BOton Avruµaıta ~ 
hasılat rt>korunu kıran... EMlL ZOLA'nın en bayük eserinden yarı"ttılan 

JEAN GABiN ve SIMONE SIMON'un 
Kudretinden örülen 

HAYVANLAŞANiNSAN 
Perşembe akşamından itibaren 

LALE SiNEMASINDA , 
GULNAZ SULTAN " 

Tilrlıçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 
Gözler kamaşhncı dekorlar içinde canlandırılan 1001 gece 

masallarının en muhteşemi 

10.000 lerce figüran ••• Milyonlar ıarfile vücude gelmiş aşk 
ve ihtiraslar filmi 

..._~-· Pek yakında TAKSİM Sinemasında 

Bir Annenin ••• Bir Kadının .•• Bir Maşukanın Romanı ••• En büyük Aşk 
Hangisidir? Pariste Lüks ve Aşk ••• GEORGES OHNET'in şaheseri 

ANA KALBi 
( Serge Panine ) 

Herkesin kendisinden babsedeceği ve pek yakında 

SÜMER SiNEMASINDA 
~·-----ıır..ı:m> göstereceği büyük bir film 

1 

, 

nezon bulunarak t.ıcaretln Jnklşafının terni-
nlne çalışılacağı blldlrılmektedlr. 

Mahkemelerde: 

Bir dolandırıcılık hadisesi 
tahkikah derinleştiriliyor 

M~hur dolnndırıcı Mahmud Salmln yeni 
bft.dlselerlnden dolayı tekrar tevldf olundu
~unu yazmıştık. 

Tahkikat netkesbde su~lunun Fenerbah
çe n~lynt müdUrlliğft flmıast altında. kfı_ 

ğıdlar 'bastırarak, Anndoludnki tüccarlara, 
noterlçre ve rooml dairelere gcinderdlğl ve 
mevhum müessese n:ımına, münıesstner is
tediği anla.şılmıştır. Miimessn olmak lstlyen
lerle muhnbereye geçıı:ı Mahmud Saim, te
minat akçesi olarak so şer Ura istemiş ve 
böylece birçok kimseleri c!olandırm~tır. 

MüddelumumlU!c, bu şekılde MI! posta 
idaresine gelmekte olan paraların muhat!\
zası için hflklm kararı almış ve bunu posta 
müdüriyetine tebllğ et..miştlr. 

Suçlu hakkındaki tahkikat, dcrlnle~tiril

mektedlr. 

Askerlik işleri: 

Yüksek ehliyetnameliler çağınhyor 
Fa.tlh Askerlik Şubes!nd~n: 
ı - Yüksek ehl!yatnameyi haiz olanlnıın 

1 İklnclte.şrin 939 :ta yedek sübny okuhınn 
gönderlbnelerl mukarrerdir. 

2 - Şubeml7Je mensub olnn bu şartları ha
iz okurların muayyen günde okula gldebll
meler11çln hemen şubeye müracaat.la şimdi
den yoklamalarını yaptırmaları lll\n olunur. 

Şubeye davet 
~ .Aslrerllk Şube.sinden: Be.'lkt.aş 

A&lı:arllk Şubeslnde kayıdlı yedek topçu td
menJ Bağdadh Tevfik oğ!u Cell\lottinln ~u

beye müracaa.tl 1lAn olunur. 

dan kumaş doku - otomobiller araba 
nabilir. İlk defa ile otomobil arası -l 
örümcek ağından idiler. Fakat içeri- ,,. 
1770 senesinde M. den kullanılan iki - ; 
Ban isminde bir kişilik tenezzüh nevileri mevcuddU· ,J 
Fransız kumaş dokı.ımUJ, ve bu kumaş - günkfüer kadar şık olmaırutlanna t 

~:~~...:.:~~-~~:_ ........... , -~ znman çok şık addedilirler~ 

Bir evlenme 
Teşebbüsil 
Ankarada Bay cUysaln a: 
- Mektubunuz bana bir masal gi

bi geldi, fakat o kadar samim.t bir i -
fade ile yazılmış ki küçük bir vak'a -
yı anlattığından hiç şüphe etmedim. 
Müsaade eder misiniz., diğer okuyucu
larım için de küçük bir hülasasını 
y:ıpayım? 

- c Uzun boylu, sarışın bir genç 
, kız, yan Türk, yan ecnebi.. 

Kendisini ilk defa Yenişehirde gör
düm. Yanında bir arkadaşı ve iki kü
~ük bebek bir sıraya oturmuşlar, ko
ntışuyorlardı. Yanlarında boş yer var
ılı. Ben de iliştim. Muhaverelerine ku
lak misafiri oldum. Ne de saf, temiz 
konuşuyorlardı! Bu tesadüf üç dört 
defa tekerrür etti. Her defasında da 
üzerimde ayni tesiri bıraktı. 

Geçen gün yeni bir apartunan arı

yordum. Bir kapının tize.rinde kiralık 
fevhnsını görünce girdim. Kapıcı ö -

oüme düştü. İki merdiven çıktık·~ 
çektik. Bize kapıyı açan bu beniJJl 1 
kaç defa karşılaştığım genç kız ~ 
miydi? Meğer onlar da çıkmak sJ} 
ımişler. Evi gezdim, çok temiz. 'I 
hassa tertibli buldum. Genç kız e-J 

ydetile bana daha cazib geldi. 1 
Evlenmek arzusundayım. f!a1;o ı 

hiç kimsem yok. Şunu düşünil 
rum: 

b
. ti 

Bu genç kızın bnbasından ır l 
dcvu istiyeceğim, gidip görüş~e '(! 
Krndimi maddi ve manevi vazıtt ,/ 
rimi eçıkça anlatacağun ve lcJ af 
müstakbel bir zevce sıfatile görd 
.nü anlatacağım. ~ 

Münasib bulursanız, kendisirıe ; 
birşey söylemeden tanışayım. J(~ 
sonra verirsiniz, diyeceğim.. diV' 
nm:, ne dersiniz?, 

* Kısaca cevab vereyim: . ıJ 

- Erkek olsaydım bu vaziv,_tte 
mamen böyle hareket e<ierdiP' A 

TEf'P 
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, 

-., it.lerı:~istanda harabe haline gelen bir şehirde son miicadele: Bir Alman askeri ve h~vada bir el bombası 
.., nu soyıC:::I Ray~tag.ında Cuma gü- meseıt\. Hırvat, Çek. Slovak ve Leh gibi Av- hud biz bir şey anlamıyoruz. Tevazu ve mü
Avrupada herne 

1 
beklenen bir nutukla rupanın muan>en yerlerınde topluca sakın !llyemet her vnklt zfı.r alô.metı değtldlr. Fa

l939 harbının a~ 8~ h oluv~receğın: ummak bulunan eski mllletlere bayat, istlklfıl ve :kat zayınıu, durumlarını göstermemek için 
tnkdlr eLrnemek ~ ~ ve şumulunu layıkllll hürriyet veren maddelerine ancak hurmet ekseriyetle fist perdeden konuşmak yolunu 
tuktan bekle<itğl 

0
u u Dunyaıun bu nu - ve riayet edllebillr. Filvaki Büyük Harb mu- tutarlar. 

hu aydınlatacak :~Y. uzak veya yakın, sul- nhedelerinin bu güzel ve lnsanl maddeleri ! İşin esas ve hıı.klkatinc gelince, harb ne 
<h. Yoksa bir nutut

1
: ~ dum bazı ışıklar - n1 de siyaset ent.rililarile kirletmekten ge- kadar uzarsa uzasın eğer günün birinde bir 

bUeceğını zannctmeka. ~men suı~. oluvere - ri kalmamışlardır. Mesela Çekoslovakya ve takım meseleler konuşmak için bir masa ba
devıet başkanının h b man hukfunet ve Lehistan kurulurken onların içine milyon _ şında toplnnmak var ise o halde bunu yap
iken ve dolayısue' tr henüz başlangıçta larca Almannm sakin bulundukları yerleri ma.k için neden evvelemlrde yüz binlerce 
lub Yok iken, Rayh,i~r a~a ~lr .galib ve mağ- kasd!!n katmak ve üstelik Leh!stanın taşı -1 insan kanı ve hayatı heder olsun ve Avrupa 
ist<!dığt bir sulhu di~te ':ı,:su.;unden dünyaya na, Almanyayı ikiye bo!en blr l~oridor bela- , blr harabeye donsun? İkl sene, üç senl', dört 
hayyw etmek veyah d bll:eblleceğlni ta - sı samıat bu zavallı millet.lerln stikün ve sene hülli.sa harb ne kadar devam ederse et
lnrından aman dllcy u ~ L> onun hnsun- rahat içinde yaşamaları imkanlarını daha sın sonunda kon•1.şulaca~ şeyleri bugünden 
let.ne duşmek deme:~~ nl tarzetmek caf -1 bidayette selbetmek demekti. görtişmeıct.e esas ltlbarlle bir mnni olmamak 
bl~ununla beraber, yaı~i harb .. Bı.lhnssa Çekoslovakya gibi sayıC3 ve mem lazımdır. Fa.kat mutlaka yalnız bir tarafın 
SUih neucc rtostermcmi!iken henuz kat'i lekctçe kuçuk bır milletin Almanyo. aleyhin- dediği olnbllmek yanı sulhiı müzakere de -
nu u muhtcmcı ve mümkün blle. Hltlerin de bir Fransız - Rus ittlfaln sistemine gir - ğtl dikte edebllmek için muhakkak ki o ta
d tuk soylemeslnl ıimld et . kkılnbllecek bir mcsı ve sokulması büyi.ık bır hnta idi Kü - rafın hnsmını yere .scrmesı lktlz~ eder. Fa
... c 'ildi. Çunku e,·.,eı au'hme boş bir emel çuk mllletJer için irabında silahla da ~ıüd:ı- kat böyle bir sulhtan acaba ne gibi bir fay-
.,nnın n1cnra t1 • ıu anda Alma f ~ b fikle a lk•lz<ı. dır lkl 

1 
n. aa olunabilecek olan bir bitarn!lıktan da- da umulur? Bundan 2i) yıl evvel de b ylecc 

re<Jdr dtnakul bir ulh tekllt ~~ıs• müttc - ha doğru ve scU1metlİ bir yol yoktur dikte edilin~ sulhler yapılmamı? mıydı? Bo
slz v~;:ı~er. Nlteıcını Çemberıa:Oaraııtısını Fakat ne olur .. a olsan Bohemya, Morctvya, ğazlanmak istenen bir sürü harb kurban -
ce tetkik olacak bır dtlh teklıtı ni İ tehdld- Slovakya ve Lehlst.anda bulunan mllletlcre ları arasında bizzat tiz de yo:C muyduk? 

olunacağını soyıem~Lt n ngUtere- , hürriyet. ve istiklô.llerl iade olunmak ve bu O va.kit mağlCl'blyet boyunduruğundan en 

1 
Fakat ne olursa olsun · ınemtekeUerde şimdiki gibi Avrupayı her evvel kurtulan biz idik: fakat. zamanla Al -

ayan bir .harbcle bir ta; ;;as ltlbarUe baş - zaman kann ~ynyacak birer ihtiliif ve föt.l- manyıı da, diğerleri de kurtuldulnr. 
:rek nıütareke istemed a.uı nczını itiraf e- lii.l kııynnğı değil bll1kls birer sulh ve me _ o halde 1939 h!lrbinin gene Almanyanın 

d .değlldlr. Onun i~ı c:ı sulh olması mu- dcnlyet yuvnsı k~rmnk iktiza eder Hltler de mağlfıblyet ve izm!hHUlle bltt!ğtni fnrzctsck 
": Incııtcre &rnsınd~ ~ ve bahusus Almanya esas itlbarlle tarihi v.-ı etnogrnfik. temeller lıdl'ı'me bir sulh olablleceğ~ni nereden bile -
a ız knvgasının 'iddnU ~akli olmıyan bir üzerinde kurulacak olan mllli hududlara mu ceğlz? Adaletin dlzginleri bizim elimizde bu
da lki tarar nrasınd ~ : ovam e;tiğl §U an- arız değildir Nasıl nıuarız olabilir lti lktl - ı ıunmıyacn.klar ki !\e yapabllecr.ğlmizl em -
dcnbtre eseceğlnı un aı aknş ru:ıgarının bir - dar mevkll~ geleli ber; Almanyaya milli ve 1 niyetle söyllyebllellm E;J oğlunun ise ne ya-
h:ıle in ma hemen h •ft · bi A h tı.nmak}a bır gıbldl emen mu ı.urlhi hududlnrını vermek onun en birinci pacağı bilinmez. Bahusus r vrupa arn -
!aaıı lkrt.izasından 01 r. Ba sebeble, men- ve en büyük bir gayesidir. bcsl üstünde kurulscaıc bil" baykuş adale 
sam1.ın· 1 an bir sulhu ıs ı <> duğuna kani olclu terken O halde sulhün tecelllslni biran ev...-el te - tinden ne çıkar? 
Yall nın, eıter SUihu hak!J.: •~ ğumuz, Alman - menni edenlerin Hltlerin bu seferki nutkun- İşte bizi ere. iş ~lt uzamadan ve Avrupa 
e hazırıa ıı... .a..;!n Hltlerin nutk d ' .. d lh ı ıo;. 1 d mnı;• düşunuyo idi u a arııdıkları noktaların başlıcalan bunlar- bir harabeye donme en su o aca6ına nan 
~ evvel, redlerı kabU r. yse her şey - dı, Biz istiyorduk ti Hltler nutkunda ma- dıran bu düşüncelerdir ve bunlar hüsbütiln 

1 
un Yeni SUlh e.sasıan °'mıyncak olnn ba kul, tarihi ve etnografik hududlar İçinde esassız değildir. H\tlerln nutku bugün için 

aknt lnakul bir müiay nı tçık bir vuzuhla mi.istııkll bir Lehlstanın yeniden re°Şekkü - 1 bu sulbü hazırlamışa benzemiyorsa yarın 
atması 1kilza ederdi Ye~ içinde ortaya lune muarız olmadıtmı açıkça ve hiç çekin- başka yollar ve başka vasıt~ıar meydana 
rı.ş lllaksadUe el u~tılo k blr taraftan b:ı- meden söyl~n ve ayni zamanda hür mü.c;.. çıknblllr ve nihayet kRr:ı ve havada bugün
~ kavga ve .klnlerl 0;~ e~ :~ğer cihetten takll ve 'bitaraf bir Çekya ile bır Slov;kya - tü ihtlrazlar devam ettiği müdd"tçe sulbü 
eneoe.lt bir ateşi ba.st.ıra !ıc okınek ve kül- 1 nm Almanyanın asıl emeli olduğunu a- Umld edeblllrlz. 'Fakat memlekeUer ve me -

mnk SUlhe hizmet sa~az. yerde karıştır -, çık ve vazıh bir surette beyan etsin. Fakat deniyetıer birblrinin ardından harab olma-
Versay muahedesinin haksı Lehistan, münhasıran bir Alman - Rus ı~ı - ğn ~ orduların gözü kımıağa başladıktan 

ma kahbesi uğruna göz göre astırır mıyım? 1 
Dedi; ve tlave ettı: 
- Hııydl şlındl arkasını da ben sana an

la.tayını Yusuf Bey.. senin Sultan Muradla 
vuruştuğunu. Sultan Muradı yaraladığını ha
ber alınca dünya başı.'11.a yıkılmış sandım •• 
Hemen en sadık adamlarımdan Hurşıdi erte
si gün sanıı gönderdlm. 

- Evimin nerede olduğunu bilir mlydlniz 
sultannn? 

- İnsan bülbülünün yuvasını bllmez mi 
del ik.nnlı? 

- Sonra efendim sultanım? 
- Seni de bostancılar evden kaldırmı.şlar, 

arkasından Hurşid g~tmlş. . Evvela Sultan 
Murada varayım, aY!lklarma kapanayım de
dlm .. Fa.kat Murad zallmln, gaddnrın birldfr. 
Sonra aklıma zerefş:ı.u geldi. 

- Zerefşan benlm azadlı carlyelerlmden
dlr. Akıllı ve sadık bir kızca~?.dır. Benim 
s:ırny imamına vermtştim onu. Hnnl imam 
ihtiyardır dn, eh gençllit bu... B.zlm zere!
§Ll.J1 da cellli.d Kara Allntn gönlünü çelmiş .. 
O da mıışallah .. babayiğltln biridir ... 

Benli Yusuf: 
- Şlmdi anlıyorum. . . Şimdi anlıyorum ... 
Dedi. 
- Her san'atın bir sırrı olduğu gibi, cel -

la.dhğın da bir sım varın~. Cellô.d isterse, il
meği öyle geç.lrirrn lş ki. adam tıkanır, bayı
lır, fn.knt boğulmazmış ... Eğer tezine yeti -
şlllrse kurtanlırmı~ ... Kara Ali, o gfin seni 
sabnhleyln asacağın!l, seni akşama yakın 
götürüp astı. Yamaklnrı ne beraber de he -
men götürüp denize a.tlıl!ır . .. 

Benli Yusuf gözıerini hayretle açtı: 
- Beni astıktan sonra deııl7.e de ml at

tılar? .. 
Gevherll E..cınıa Hanım sultan cüldü: 
- İlahi Benli Yusuf Sen çocuk glbl s:ı.f

sın ... Halkı kamçı fle kovahyJp dağıttıktan 
sonra seni bir arab::ı.ya attılar . . Biraz si.ır -
diiktt'n sonra da Kara Ail yamnklannı sav
dı. Birkaç sokak sonra do ambııyı Hurşide 
tesllm etti, glttl. 

Esmer güzeli delikanlı, gecirrlll!;\ korkunç 
sergüzeştin bir sırrını çözememişti. Hanım 

sultana: 
_ Sultnnım efendim dedi, Knra Ali gibi 

bir celllid parçası, ko:a bir hunkfırı ynralıyan 
bir adamı böyle nasıl kur.!lrıp knçımrnğa 
cesaret eder? .. 

Gevherll hanım manalı bir tebe.'>Si.imle: 
- Orasını zere!şan anlatsın! 

Dedi. 
Gevh<'rli Hanım sul•.s.n elin\ tekrar dell -

kanlının alnına koydu: 
- Hnlfı. ateşin var Ywufcuğum .. dedi. 
Delikanlı : 
_ Sultnnım, sizin aşkınızla nrtlk ben ö -

Hinclye kadar cayır cayır yanarım! cevabı
nı verdi. Sonra, aya~lle, bacakl:ırını oğan 
çocuğun eline vurup dışarı çıkmasmı işaret 
etti. Çocuk kalktı. ik'lll Yusnf vücudilnfı ya
ttığının bir kenarına n<;:ıralt içlnı1P blr kiş!Hk 
daha yer nctı. Tam ou .sırada odanın kapısı 
usulca açıldı. İçerıve blr cariye girdi. Çok 
gilzel blr kızdı. .~ya kla.nnm ucuna basarak 
birkaç adım a..ttl ve rlurdu. Onu gören Gev-

hnrbln muhakkak devamını istiyor ldiseler 
onların Berllnl bir defa bombalamalan kA
fiydl. Fakat mademki bunu yapmadllar ve 
yapmıyorlnr ve gerllerde.lt! askeri hedefleri 
de tahrlb etmek ıst.eınlyorlar o halde sulh 
ümldlerl vardır; ft bu böyledir. 

- Ne o Sahbll. kalfa, bir haberin mı var?. 
Dedi. Kız: 
- Evet sultanım ..• 
Diyerek Gevherll hanımın gözlerine bak· 

tı. Bu bakı.şla, glzll bit şey söyllyeceğint an
latıyordu. Gevherll hanım başını uzattı. Sah 
b!\ kalfa hannn sultanın kulağına bir şeyler 
!ısıldııdı. Gevherll hıı.nım sultnnın gözleri b1r 
knt dahn parlayıvermışU. Fakat, Benli Yu
sufu kuşkulandırmamak için knşlarını çatıp, 
Sahb!t kalfa odadan çıkqrken. 

- Bir daha bu gibi münnsebetsiz ş!!yler 
için, ben clvanımla meşgulken bizi rahat.9ız 
etme .. Anladın mı? 

Diye nzarlndı. 
Benli Yusurun nyakl:ı.rmı ve bacnklnrını o

ğan çocuk ta onunl:ı bernbe:- çıktı. Yet • 
mlşlLk Gevherll hanım sultan, yedi kollu al
tın şamdanın mumlarını teker teker slin • 
durdü. 

HASAN IlALlFFJ't~ BA(.;I 

Güneş üç mrzrak boyu yükselmişti. Yenı
çerl ağası Ha<:ıan Halifenin sahllsarayı, Bo
ğnziçlnin en güzel yapısı, gtimüş suyuna ba
tırılmış gibi parııyordu. Fakat sahllsarayın 
gerisindeki orm<t"lda güneşin blr 1:ımlacık 
ışığı bl1e hfıH\ girememişti . 

Dördüncü Sultan Muradın gözdelerinden 
olan Hasan Halifenin ba~ı Rumellhls:ırı ci
varında, Akıntıburnundan Bebek kovıına ta 
dar uzanan sahlll ve gerıslndcld · tepeleri 
kaplıyordu . Hasan Halife, Akıntıburnunda, 
deniz kenannch on yedlncl nsır Türk mı -
marlsinln en güzel ~rlerlnden biri olarak 
'bir sahllsaray vaptırtmıstı. Denlzln, rıhtım
temeUerini yalayıp dövdü~ü bu saray, pırpır 
porfir ve mermer süt•ınl:ırı, büyüklü küçük
lü kubbe ve kemerleri, geniş saçnklnrı, tahta 
kepenkli J>('nrere1eri, savL~lZ şahniş ve 
cumbaları, girinti ve çıkıntıları lle gayri -
muntnzn.m bir bina idi. Bütün oı1Jinal gQ -
zelllğl de burada idi. Aclı. tarihin mrçhulil 
ol:ın mimar. ten:ızurd'.ln k:ı.çmış, eşsiz 'oir ta
biat güzl'1Jif lnln lçlnclc. o güzelllkle fthenk
tar bir eser vür:ıde getirmişti. 

Hasan Halife sarayı, muazzam dei'<iJ, mub 
resem idi. Devrin vezir s~raylnn seldz yüz, 
ddkuz yüz oda olarak yapılırken, Hasan Ha
Ufe sahlls:mıvı :ınrak yüz oda kn<hr idi, 
mermer, ynldı:>: ve boyarım en inceleri, bu 
~rayda bol bol harcanmı,•ı. PPnrr~clerln 

tahta kepenkleri ceviz ve kayın ağaclnrın -
dan ve Üzerleri .. edef nnk1şlı idi. CnmlRnn 
hep.si en nerıs İnv,illz blllurundnn idl. Mu -
nzzam bir imparn.torluğun bütün zengin -
llklerlni emrine hazır bulundurn .. -ı blr gmo1n 
gözdesi olan muhteri~ delikıınlımn nzamet 
ve hasmet düskünlüğü, bu snhllsarayd:ı btl. 
tün canlılıı:ı ile tecesslim etmişti. 

Hasan Halife, velinlmctJ için sarnvındıı. 
ayrı bir dnlre ynptırtmıst.ı. Bir hıı.m:ım, bir 
yemek salonu, bir yatak: odnsı. ve bir taht 
.S..'\lonundan ·rnüreltkcb olan bu daire ise, ytız 
lerce san'atkfmn ellnden çıkmış blr neflse
ler meomunsıydı. 

Hamam en güzel pantelik mermerinden 
idi. Soyunma odasının tnvanı altın yaldızlı 
ve duvarları çini J:aplıydı. Ortasında mer -
mer bir havuz vardt. fiamrı.mın 1çlne gelin-
ce, ve soyunma yer!nın ik1 yanında. karşı -
lıklı, çlf:t kurnalı küçücfik lkt halvette11 1ba
rettı. Fakat ziynet ve ihtişamı lle bir şahe -
ser idi. ne cnıeıleri çoktu. Fakat :u Ye gaddara - dlr dedikten sonr:ı sulhtan ve konferanstan sonra iş işden tamamlle geçer. 

Eiii: - muahedenin t>ahsetmekre hatalı bir tenakuz vardır veya- Eğer Parls ve Londra sulh olmamasını ve (Aı-kası var) 
Korku Ue k .:;;,;;;;~;;,;;;,;;;;;,;;~.,:~~~~~~~~~==~~~;,;~~~~~;;,;;.,;;,;,;;;;;;;,;,;~:=:~==================================:~=====:================,;;~;;;,~~==-

il. E. '.Erkilet 

dim. arı.şık bir helecanla cevab ver- vennede.n keli.dimi otların üzerine attım. za-
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- 'Benim adım S:!mlhadır vatlı b~ ateşler lçlnde ynnıyor, flklrlerlml, 

- Semiha nıı? - • D~SLAUIN muhakememi bir araya toplamağ::ı. lmkAn 
Zihninde bi bulamıyordum. 

aonra: • r ~Y arıyormu.7 gibi durduktan .Karısı!.. Hayır, buna lnıkin olamazdı! Bu-

- Tanımıyorum. N J'> R, ~ R, 1 güne kadar niçh:ı ondan bahsetmemişti? Ne 
dedi. ·· erC<te oturuyorsun? E o, ne de etrafındakiler bunu niçlıı saklamıı-

Kendl ı lardı? Onu niçin bütün gözlerden uzakta; 
&lr1 aıu:::ı:k~nden k:ıvvefü bir iradenln te- yaşatı10rdu? Böyle güze! bir kadını sevme.. 
BanJı, acayip ı;:~ ederek, bu çetrem ıı _ si, onunla iftihar etme.~i ıcab etmez mlyd17 
ııneoburıyettnde 'taldıımk·.adına cevab verm"lt Halbuki kadın ona alçak, cellftd, hain de • 

- Şu bahçenın ne..ı- mecll sevmiyor, hiç sevmıyor .. onu öldüre - rum. Cahldden evvel deniz vardı .. her vakit kadını görmüştüm. Onun Cahldln karısı ol- dl; onu en reel ve müthiş sözlerle itham et.-
Yüzünün benıbe• a' ..,\nde san boyalı evde ... cek... deniz .. Sonra deniz yok Cahid var .. Cabld ... duğunu kendi ağzından ~itmiştim... U. Bayır, onun bütün bu müthiş şeylen yap 

ev1nden fırladıtınıy z olduğu.:ıu, gözlerlnln O dakikada çocnlt manasız Vi! boş gözle - Birdenbire ymnruklarınil san boyalı eve Onun evll oldu~unıı şimdiye kıtdar bana mı.ş olması tasavvur edilemezdi 
dfiın. ve gcrı geri gtttığinl gör- rinl bana doğru kaldırdı ve ben onların doğru u7.atarak sıktı. niçin kimse sôyl'!memlştl? Bu .sük~tun sebe- Bir iki dakika1anberl iri trı yaf;mur ta.ne-

:rengini görerek t.ıtredlm ve boğuk bir sesle - Cahid bana deniz.! göstermek istemi - bl ne? Bu kadın niçin Cahldin kendL!lnl ve " 
- Sarı boyalı ev .. Sar 1 ah 3 i ksl lerl düş:net;e başl<).!JJ~tı. Birdenbire kızıl bir 

tanıyor musun? . ı boyalı ev .. Cahid! sordınn: yor .. Alunede de L>temiyor. Şlmd an ta.r çocuğunu hapsetti&l::ı ' yeme z ve esvab.~t şimşek ça~ı. ayni S!lnlyede ltulaklan satır 
- Babası? Onun b.ıbası k.lmdlr? nerede biliyorum. Gece Ahmedle benber çı- bıraktığını iddia ediyor? 

Ses•~""- korku ve mu· vazen ~ C hld ka k K d i ll ı ki t bl k k l edici bir tarra.ka koptu. Yerimden dehşetle .. ~ ~ - a ... kncağım .. bir yı .. sonra ara en z... O ze. oo ve am r er e o nn Cahid 
timden fırlıyarft'- y ·· eslzlik vardı. Ye- 1 .. 1 i b " .. ~31 bu 1 ,_ fırlnynrak koşmağn başladım. Şimşekler bir 

u.ıı. uıune b kt _ Siz. siz cah\dln karısı mısınız? Oğlunun ismin soy ey nce aşım e"'ere. O~zun vg u rı ız, .oııs"a ve ımtal ucube biri 1 taklb d' - li 
çat.ııynca.Janış gibl kuv ,.., a un. Kalbim yerdeki ucubeye ba.ktı ve gözlerinde müthl.o mi? Ondan utanı:h~ı lcln mi onu herkesten n ~ e ıyor, ru?.g r nefesimi .tı:estsor. 

_ Cahl v" ... e çarpıyordu. Ellerini uzatarak parmaklarını garlb bir b:ırdaktan boşanırcasına yağmur yn~ıyor • 
d Oiuzu mu? şe.kllde kıvırdı. bir kor.ku ile tekrar onun elini tuttu. uzalrta faşatıyor? du. Bir iki dakikada bahçeyi sel basmış, ytı-

- Evet oıı...2 B _ Cahldln karısı .. evet Sonya Cahldln ka- - Hnydl Ahmed .. Hatice belki uyumuyor l"'akat hayır, on'!ln gibi vükselt bir adnmm - "i - 1 ...+i , ti Dizl rim .... d "'ft-. &u •• eni burada hapseden a. _ rumet; guç e~. rnhş . e e .. a ar suya 
--.ın rısı ... Zavallı Sonya! Onu hiç sevmıyorum .. şimdi .. · böyle bir alçaı\tlı~ ırrnı:al:> etme.sin& lnıkCm batarak toşma!;a çalışıyordum. 

- Ne soylüyorsunuı? 
- Evet, o fena ad 

Sene'- a.m beni buraya kapadı. 
"=·· çok seneler va.r B 

vernıı · · · ana hiç bir şey 
:ına Yor artık; bak ne elbisem var . Bas -
:ıne~İ~ ~ka Yok... Yemek yok .. çay yok .. Ah
da... ~- · · Bir şey lsterse.tt Hatlce ora-
11ahtar Öm )'Ok •• bahçe. yok .. deniz yok .. a
YllYo?. Ana:~·· Şimdi Ömer yok, Hatice u
dlın Ahın dolaptan aldım. Denızc gel-

... edle beraber denize ... Babası Ah-

0 benim dlişmnnıml Benim mevcudiyetimi unutmuş, daha dol- wavvur edilemeıs. I') .• nazarımd,1 dürilstl6ğü, _ Semiha! 
Sesinde vahşi bir öfke titriyordu am.ına rusu ben yokmuşum gibi oğlunu elinden tu- namus ve fazileti teman edı>n adnm .. . 

ben bunu farkedecek halde değlldlm. E~ra- tup sürükliyerek ko,a koşa içeri girdi, ar - O halde bu kadın yalan sövliiyordu. Niçin? Onun sool beni ı:ağınyordu. Vaziyetin k~ 
fımda her şey dönllyor, dönüyordu. kadnn kapıyı tekrar kapadı. Ne maks:ıdla? Yoksa. Yarabbi. yoksa bu ka- mlk ve feci olmasına rağmen yuziimün tı-

Genç tadın başını çev1re!'ek denir.e dalrll. Ben orada hareket.siz kalmıştım. Beynlmln dm deli mi ld1? HalbukJ sakin bir tavırla zardığını hissettim ve cevnt.> vermedim; ta -
O zaman yüzünde peyda olan ~ük1r.ete, göz- içi bir saniye içinde boşalmış gibi 1dl. Ku - konuşuyor ve sözlerinin manasını tartıyor kat o beni görmüş, ko~rok yanıma gelınlf
lerinde parlıynn saadete hayret ve korku ue laklanm oğulduyor, etrafım kararıyordu. gibiydi. Bazı te&t ve manasız ciimlelglnt tJ. 
baktım. Ellerini dua ediyor gibi göke doğru Fena b1r rüya geçlrdl~lml, kAbus içhıde ol- Türk o1mnYUJma ve konuşmakta müşKU1flt - Bu kadar uzaklara gitmek ne ihtiyat. -
kaldırmıştı. duğumu zannederek e!lınl terli alnıma glS - çektiğine hamletmı,tım. sızlık! Havnnın hallnl gornıedin mi? Haydi 

- Denlzl hep uzaktan görüyorum .. pence - türdüm. Gök l!'nrfıltlfilf'·:-inin yaklııstti:{m:ı. he.v:ının koş, yoksa seller oizl alıp g6türecek ... 
remden oraya bakzyorum. Ben denizi ıstiyo Hayır, rüya cteğll. ha!tlkaten bu yabancı korkunç bir şekilde karardı~n:ı ehemmiyet (ATka::ı LiUTJ 
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~IK~ÇJ!.N Ada nada pamuk ISivasta ~yi .c~~s hayvan 
• yatıştı rıh yor OLU . ~ . 

~ ·. .. .... 

1 rı hararetlendı A~~::W:~nsıı;!oğlu ::~;= ;::~d::.'! 
sai tarzile bu sahada muhite cidden mü -

~· ...... i,. ... s Nakleden: Hatice Hatib 

Şimdiye kadar 9 milyon kilo pamuk sahldı ve fid olmaktadır. Kabak mevkiinde bu yıl 

Ziraat Bankasının mübayeası tüccarın da 
mübayea cesaretini arttırdı 

da büyük bir ehli 
hayvan sergisi a 
çılınıştır. Sergiye 
taylı kısraklar ve 
taylar iştirak ede
cek tir. Hükı1met 
aygırlarından ye 
tişen 16 taylı ku: .. 

Hırsız Gomar 

raklara 580 ve 23 
taya dn 890 lira 
mükafat tevzi eW. 
lecektir. 

Genç Joz yavaş yavnş ağlamnğa başlamış- düğünüz gibi şu meyh:ı.nenin sahibi olan na
tı. Avukat ta onu teselli etmek için bir söz muslu bir adam olduğumu unutmayınız bal 
söy1em1yordu. O: Bu ynpma.k istedlğL--n ziyaretten hiç bir turli1 

o:Mııhnkkak kl genç kndın ölürken bahset- mnddi menfaatim olmıyncağını siz de bUir -
tlği mektub Maurraud'nun bulduğu mek - siniz. Bu tarzdn eve g!rmekt.e öyle bir re
tublnrdır. Ben §imdi bu biçare kadının ne - nalık yok kl... ı Yalnız bu apartımana gizlice 
den öldü~ünü anlıyorum.. girmiş olacağım o kadar değil mi? 

Burly bu işi meydana çıkarmnp karar ve- Adalete hizmet edebllmek için insan ba2an 
rlyordu. Za.nctt.e'1 giyotine götürene kadar da knnunlnrın haricindeki yolları takfb et -
uğraşacaktı. melli. Ben bu fikri bir yerde okudum, amma, 

Halk sergiye bü Abdurrahman Eroğfa Birden nazarları genç kızın göz.lerine te - nerede, hatırlıyamıyorumı. Şlmdi blllyorurn 
yük bir ragbet göstermektedir. sndüf edince .kalbi şlddetle çarptı. Bu sanki ki ne siz, ne de doktor Marraud bu daklkadtı 

Şimdiye kadar mezbahadan §ehre et onu çOk uzun zamandanberi ıtanıyomıuş gibi yaptığınız keşif hakkında zabıtaya haber 
. b il lmakta . di B . t' göz yaşları arasında ona tebessüm etti. Burly vermek niyetinde değll~niz... O halde hlO te-ı:zıatı arn a e ya~.1 .. ı · u. ıp ı- elini büyük bir şefkatle okşndı. Genç kız blr şey tasa etmeden benim bu i•l meydana 

daı usul mahzurlu gorulerek beledıyece bl -~• . v 

M yav~ r S<=e "!karmak için icraata "eçmeme milsaade edl bir et kamyonu siparif edilmiş.tir. ez - _ Eve dedi.· Bilemezsiniz sizi " ., 
d f ı • ne kadar niz. elbette ben polisin kullandığı metodu 

bahadaki zebh işleri e ennı şart ara çok seviyorum kullanacak değ!Jlm. Meselft polis böyle bir 
uygun bir tar~da .~apılacaktır. ~esilec~k Kendi bile bu ant itirafından ürkmüştü hll.dJse karşısında kalınca; hemen dosyal:ı· 
hayvanların bır gun evvelden dınlendı. - Fakat genç kız tebessüm ediyor bu söıün -

·1 · · · b h d t frik edıl- ' rını karıştırmağa lıu vak'nya benzer vak'nla-rı .m:sı ıçın mez a a a yer e den hiç ~ırmnmış görünüyordu. 
b 'kasınd f l" et mışt~.r. .. . . Yavıışçn: rı nraştırmağa başlıtr. 

Adana.da bir pamuk fa n a aa ıy Yu.ksek yar~ş ve ~ldh .. enc1:1menını~ her _ Billyorum, diye mırıldandı. Ayni şekilde \cra cdllmiş bir cinayet kt>!f" 
Adana (Hususi) - Harb vaziyeti do .. , Yalnız Adana borsasında değil, bütün yıl Sıvasta ikı mevsım uze~ın~ tertıb et- Allaha ısmarladık ... Ümid ederim ki sizi retti mi, 

0 
cinayet ralllnln bugün nereler -

1 ... vıcile piyasalardan Çukurova pamuk.l.a Çukurova kazalarında hararetli bir alun ti~i at koşuları ha~~ yetıştirme ve 1!'- çabuk görebileceğim. de yaşadığını, cinayet gününde nerelerde 
"', ~- b lahı bakımından bu yük faydalar temın * 
rı için taleb vukubulmadığının ve u yuz satım başlamıştır. etmektedir. . .. . Burly ağır adımlarla Sen nehrine doğru bulunduğunu tahkike kalkışır. Birçok ttere 

bduenvpaamzı·yuet~l~~~t~~~~i~ç~i~~ı~:ı~~~ Şimdiye kadar satılan pamuğun mik- Bu maksadla ıstasyon mevkıınde ~ır ilerliyordu. Biraz yUrümeğe ihtiyacı vardı. bu izden ylirüyen zabıta hak!kt fam yaka • 
. . . tan dokuz mil ·on kiloyu bulm~tur. koşu sahası yapılacaktır. Sahanın. tesvıye Şlmdl Eve'e dellccsıne §~ık olm~ oldu!1uı1u Inr. Fakat bizim me~oclumuz büsbütOn baŞ· 

zin Ziraat Bankası vasıtasile çıftçinın e- y ve genişleme masraflarını hususı muha- pek iyi hlssed!yordu. Bu düşünce ona büyük kadır. Biz doğrudan doğruya snbıkalııara 
lindeki malı mübayaaya b~ladığını ev - Bu seneki rekolte aşağı yukan 32 sebe bütçesi karşılayacaktır. bir saadet veriyordu. Fakat bir taraftnn da muracant ederiz. Onlara: cBu cinayet, senın 

1 b"ld' ·şıı·m milyon kilodur. Beher balye 200 kilo he- Zanette'i dii<•ünüyordu Kendi kendine· 
ve cc ı ırmı . . . K d b. b b. ""Y • • şu zamanda Lşlem~ olduğun bir cinayete Bankanın SG-.37 kuruş gibi normal bir sabile 160,000 balya pamuk elde edılmış- araman a lr ara a f r - Hayır, diyordu. Eve'! o katilin yanında benziyor. Fail sen misin? diye sorarız. Eğer 

··sı h T tir şu bale göre elde daha .satılmamış çocug" U çi"gneyip öldürdü bırnk.nma.m. Bir şey yapmal4 .. Muhııklmk 
fiatla mübayaaya başlaması mu a sı ı · il k'l amuk vardır. bir ~Y yapmalı! fail, 0 ise tereddüd etmeden evet der. Biz de 
çok sevindirmiştir. 2~ IJ'I yon 

1 0 
p . . . Karaman (Hususi) - Karamanın Ka- Şimdi Sen nehrinin kenarında durm~. su- ışı anlarız. 

Ayni zamanda bu hareket diğer tüc - Pamuk alım ve satımının Tşnnısanı - saba köyünde oturan Halim oğlu 3 yaş- larn dalgın gözlerle ba.kıyoırdu. Bu ~ık _ Ya cani blr sabıkalı değllse!. 
1 . d .. b ya cesareti vermistir. ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Jarında Abdullah adında bir çocuk evle- omuzuna bir el dokundu. Başını çevirdiği za- _ 

0 
zaman ,., çok daha güçleşir. Faknt 

car aıa n mu a 
8 

:. rinin önünde oynamakta iken ayni köy- rnan karşısında Goma.r'ı gördü. O: ~ 
li ı. ı ı · . E d lrn e be [ ediy e den Hüseyin in idare etmekte olduğu ara- - Mösyö, diyordu. D~mindcnberl yanınız- yalnız b!zlm için değil polis için de bu böY· 

Samsun va ve H ın ın d banın sadme.sine maruzı kalmış ve bir dayım, fakat o kadar dalgınsınız kl beni led!r. Pollsde dosvaları olmıyan nmatörıer 
Kazalarda tefti.fl/ert Reisi seçil l müddet sonra da aldığı yaraların tesirile görmediniz. işe karıştı mı polis pek şaşırır. Ve hattll bt. 

Edırne (Hususi) - Bugün beledivede ölmüştür. - Tam z:ı.manmda karşıma çıktınız. vaziyette de bizim lç!n iş pofüı için olduğun-
Samsun (Hususi) - Geçen hafta Çar- yapılan reis int:· Suc.:Ju arabacı tevkif edilmiştir. - Size ınasıl bir hizmette bulunab!llrlm? dan daha kolnydır. Çünkü biz daha başlan-şamba ve Terme kazalarında bazı tef : - Mutlaka gene şu bizim iş değU mi? Doktor 

tişlcrde bulunan Vali vekili Orhan Samı babında ekseriyet• Edirne sonbahar at yarışları Marraud'ııun işi? gıçtan itibaren işl yapanın blooa.n blri ol -
Güvenç, bu hafta da Bafra ve Alaçama le Mitat Vardat Burly cevab vermeden evvel bir mllddet madığını nnlamış bulunuruz. Ve iyi blr iJ 
giderek bazı tetkiklerde bulunmu~~uı:. seçilmiştir. Edirne (Hususi) - Bütün Trakyaya düşündü. Bu eski hırsızı sırdaş olarak almak üzerinde yürümeğe başlarız. 

Vııli vekiline bu teftişte nafıa mudürü, Mitat V d şamil olmak üzere Edirnede yapılmakta pek t.e hoşuna gitmiyordu. (Arkası varl 
maarif müdürü ve iskan memuru refakat . ar ar olan sonbahar at yarışları yapıldı. _ Doktorun bahsettiği npartımam aör - ••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••.••••••••••••••••••• -
etmiştir. Bafrada henüz bitirilemiyen ba- sekl:Z sene evyeı de Hayvan neslini islfıh ve Yarışlar Yük- dünüz mü? 

zı rr.uameleler kaldığı görülerek bunların ~d.irne beledıye re sek Encümeni tarafından tertib edilen bu - Evet gördüm. Fakat orada yalnız de - ' e·ır doktorun gOnlUk 
süratle tamamlanmasını temincn iskan ısliğinde bulun .. koşular Trakya ve civarı vilayetlerince ğild!m. Çünkü 9.partunan boş değil. 
merr.urunun birkaç gün Bafrada kalması muştu~" . büyük bir alaka ile takib olunmaktadır. - Demek onu bir başkası klrnlamış. 
münasib görülmüştür. . Yem bele?ıye .re Aync:a Edirne vilayeti Hususi Muhase - - Evet. Kiralamışlar. Hnt.to. yerle§Dltşıer llarından 

Vali vekili Orhan Güvenç Bafrada bu- ısi~den E~.elı - besi tarafından ilave edilen atlı sübay - bile. Tasnvvur ediniz, meğer bunlar benim no 
lunduğu sırada ileri gelen memurlardan ıe:ın bekledığı ~c- l't1itat Vardar lııra mahsus manialı yarışlar da büyük tanıdıklarım değil mi imişler? Böyl~ olduğu 1===============9 
müteşekkil bir neyetıe bir toplantı ya - gane muva&kı - bir merak ve zevkle seyredilmektedir. için duvardaki gızu yeri arıyarak onları btr A b,.. uk la r 
pılrt•1ş ve işlerin intizamla yürüm;si .ve yet, su işini halletmesi olacaktır. Kendi- Bugünkü !koııuda kazananlar şunlar - heyecana di.işürm~k ıstemedim. içlerinde ka- Sa l ÇOC 
sürntle başarılması hakkında kendılerıne sine muvaffakiyetler dileriz. dır: dınlar var. Bnzı çocuklar vardır kl mütemadi hare -
liızımgelen direktifler verilm~ir. Birinci koşuda Nebile birinciliği, Yıl- _ Anlıyorum ... Anlıyorum. Muhakkak on- ket halindedirler. Oerçl normal olarak 

Çorlu orta maktebine 
tehacüm fazla 

Çorlu (Husus1) - Bu sene kazamız orta 
mektebine merkezden başka civar kaza ve 
koylerden de talebe akını başlamıştır. Tn -
Jebe mevcudu kıs.ı b!.:.' zamanda 310 a oık

mıştır. Ayni zamanda günden güne nüfusu 
artan Çorluda nuuırlfe karşı soneuz bir allka 
uyanmıştır. Kazada ancak 1kl ilk okul ol -
duğundan Şecnaddl!l okulunda çift tcdrisn.t 
yapilmak suretlle bu gUzel ihtiyaç önlen -
mektedir. 

i orluda otmobil kazaları 
t;orlu (Husust) - Asfalt yolda seyrU.,efer 

yapan nakll vasıtaları Çorluda fazlala.ştığın
dan, son günlerde bu yüzden kazalar vuku
bulmaktadır. Kaza ve belediye hududlnnn -
dakl yazılı ihtarlara rağmen goförler çok ka-
yıdsız 'hareket etmektedirler. · 
Şu son bir iki hatta içinde Çorluda iki va

tandaşın ölümüne ve blrlnin de ebediyen sar
kat kalmasına sebebiyet veren üç otoblliı ka
zası olmuştur. 

.:-~~~~~~~-

1 k k h d d dız ikinciliği, ikinci koşuda Gemil bi - lardan blri sizi pek fnıla aldkadar ediyor! çocukluk demek hareket demektir. Fa -
Bir rak ayma amı u u ırinciliği, Yıldız ikinciliği, üçüncü koşu- Burly'nun sert nazarları karşısında. Oomar .kat bahsetmek lstedlğim!ı çocultlaroa bu 

görüşmeleri için Cizreye geldi da Binnar birincil.~ği., Ejder ikinciliği omuzlarını silkerek ilfive etti: hareket adeta ifrat dereceyi bulm~tuı:· 
lrazanmışiar ve mukfıf atlarını almışlar - _ Benim neme Hizım ... dedi. Ben slzln hu- Durmadan, dinlenmeden hareket eder -

Mardin (Hususi) - Irakın. Zabo k~Y .. - dır. susl işlerinize ne karışmm. BiT; söyleyiniz, ler, uy.ku zamanları ancak süktlneı ha -
makamı Said Namık bernbcrınde Arnıru- Manialı koşuya 9 sübay iştirak etmiş. fikrlnl7. nedir? Bir kararınız var m1? llndedirler. Bu mütemadi hareketler mu-
lam ve tahrirat kfltibi olduğu halde Ciz- birinciliği üsteğmen Vamı'k Sömen'in a- _ Pek güzel kararlarım var. Fakat şimdi hlt harici ile layıkile al~kadar oıamama-
reye gelmişlerdir. . tı kazanarırıt dürbün, ikinciliği teğmen bir yere girelim de biraz blr şey lçellm. ın.nnı ıntnç eder. Bu tarzdald oocok:lar 

Misafirler b~ta kaymakam Bakı Baş~- Sabri Gülerin atı kazanarak tabanca, ü- _ MÖ3}'ö ben gayet güzel kllçük bir mey- ekseriyetle ademi memnunlyet hallnde-
ran oldu~u halde memleket gençlerı, çüncülüğü de teğmen Azmi Sorhunun hane tanıyorum oraya gidelim. Orada ra- dirler. Sıhhatleri daıma mütevusıttır, 
sporcularla mektebliler tarafından Dicle atı kazanarak bir .takını eğer almışlar - hatça ılronuşabll!~iz. tam değllcllr. Zayıftırlar, yedlklerlnl mft.-
neh~ k~narJ.?da karşılanmışlardır.. . dır. Avukntın cevabını beklemeden Oomar temad!yen yaktıkları içln cılız talırlar. 

Mıs:ıfırlerı.mi.ı: kaymakamlık daıresın- b hsettlği meyhaneye doğru ytırilme~e baş- Bunun böyle olduğunu tsbat için NIY~ 
de ~e~dilerine hazırlanan yerde ikamet Meriç üzerindeki köprü t~ıştı. çocukları gtinijn muhtelif saaUertnde 

et~~:t kaymakamımızın ziyaretini iade tamir edildi Avuka:t ta onu, bir söz söylemeden takibe !ı°e~~~r;:~~a~~:~~::i:oı:~~:net.; 
b h d d · 1 ·nı " k t k başlamıştı. 'di~i " Ul · r "·abl ""' ve azı. u u ış e? r:ıuza er~. ~. me Edirne (Hususi) - Uzunköprüyü Yu- Biraz sonra kapısından girdikleri bu mey- sıhatler!ntn :1\lze. 6 gor u · ..., y~ -

ttzere Cızr:ye gelmışlerdır. Bu goruşme- nanistanın Kuleliburgaz kasabasına bağ- hane eski hırsızın söylediği gibi güzel bir cuklarm mümkün mertebe zayıf dft4 -
lerde Beytulşebabtan da bir heyet hazır lıyan Meriç nehri üzerindeki büyük na - er değildi. Bu karıı.nhk denllecok: kadar fe- memelerine dikkat etmek lAzıındır. Ne 
bulunacaktır. . . . . _ fia köprüsünün tamiratı ikmal. edilmiş ~a tenvir edilmiş yerde blrblrine yakın ma- kadar kiloları uzayfid ederse 0 kadar ai-

J?ost I~~-heyetı r.~i, kend~erıı:ıe gos- ve bu aradaki eski şosenin yemden ta - salarda baş başa verml! acayib kılıklı ve n!rler! yatışır. Bu glbl çocuktan slnema-
terılen buyuk teuıhurat ve ınısafirper - mir ve inşaatına başlanmıştır. t.avırlı insanlar var-iı. Gomarı görenler onu ya götürmemelidir, heyecanıa.rı .sahne -
v~rl~kt~n .dolayı çok m~mnun" old.~ğunu Türkiye Avrupasını Yunanistana ka - _ Bonjur patron! den uzak tutmalıdır. 
bıkhr:nıştır. Bu heyet Cızrede uç gun ka- ra yolu i1e bağlıyacak olan bu yolun in- Diye seHi.mlıyorlardı. Kenarda bir masanın 
lacaktır. şaatı en kisa zamanda bitirilece~tir. ba.şına geçerek oturmuşlardı. Eski hırsız, a-

. 
cevab 1stlye11 okııyucularımın poata 

vukata: Orhangazi ceza hAkimligi Diya rbakırda kültür faaliyeti 
Karamanda şüpheli bir ölUm Gemlik (Hususi) - Gemlik adliyes:n- Diyal'hakır (Hususi) - BilUınum mek 
Karaman ( Hususi ) - Kılbasan ve de yıllardanberi büy~ bir liyakatle i.f~yı teblere bu yıl çok fazla tehacüm va.ıcı 

Mercik köyü çobanı İsmail Kırdar ovada vazife eden ve ~u~ıtin <:8ndan sevgısıni olmuştur. Lisenin mevcudu bini çoktan 
koyunlarını otlatmakta iken bir müddet kaz~naı: c~a hAkımı Vahıd ~ne: ~rhan- aşmışt1r. Erlrnk san'at ve kız akşam mek
sonra kuyu başında ölü olarak bulunmuş- gazıde ınhılal eden ceza hakımlığıne ve- t bl ~· b"t" 'lk k 

11 1
_ 

- Ne içmek !sters1ni~? 
Diye sordu. Bir porto içer mlslnhı? 
Burly: 

pulu yollamalar•m. rica ederim. Ak.si t ak 

dirde istekleri mukr.beleslz kalabWr. 

Ö .. h l' ö ··ıd'"ğü' ~-AJ t t k üzere muvakkaten Orhanga e e.ıne ve u un ı o u ara geçen yı tur. lüm hadisesi şup e ı g ru u n- :Ali e ~ m.e . - f l b k d ·ı . . 
den cesede otopsi yapılacaktır. ziye gıtmıştır. lardan az a tale e ay edı mıştı:r. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

_ Hasan Bey yeni birfey 

duydum. 

·~· Avrupanın meşhur ra -
~adhanelcri haber veriyor -
muş. 

•.• Yakında pek 
soğuklar olacakmış .• 

şiddetli Hasan Bey - Ne diyorsun 
fahu, Avrupa ateş içinde ya 
nıyor! 

- Eveti 
Dlye evab verdi. G<lmar ellerin! birbirine 

vurarak garsonu yanına çağırmıştı. İçkileri 
ısmarladı. İçkiler geldikten sonra avukata 
doğru eğilerek yavaG bir sesle: 

_ En iyi.si. dedi. Rlr kere ben glıHp şu du
vardaki gizli yeri bir göreyim. Bakalım ce
c;ed hClla orada mı? 

- Anlıyamıyortım. n° df}mtık !stlyorsunıız? 
_ Bunu nnlam'.!.k pek g'iç bir şey de~ll 

.,.anned!yorum. MeV7.ıın bahsolan apnrtımn

'1a gicllp cesedi nrıvavı'll. diyorum. 
_ Gene anlıynnı~dun . Nasıl olur da için -

1eldler!n müsand"Sİ olmadan bir npartımn
'1n glr!p içinde ar ıştırmalıır yapabll!rstniz? 

_ Ammn yapt.ınız hn ! B<?n şimdiye kadar 
içine girip bir takım cınraştırnınlnr .. ynpt'thın 
ı.partımanların snhibler!ndırn hlc hlr znm:::n 
'11ii5a.ade nlmış deı;ı11m. Ben doğruca gldrr, 
capıyı calmado.n kendim açar, gürültü et -
1ıeden !çeri girer ve Iıı;~ml bitirdikten sonra 
da gene l!Ürilltü l'tmetlen cıkıp giderim. 

_ Fakat dostum buna açıkça hırsı:rJık der-

Nöbetçi eczaneler 
--····--Bu g~e nöbetçi ol:.ın eczan eler fUD -

lardır: 

İstanbul cihetindckiler: 
Şehzndebaşında: (Hamcll>. Eminonön

de: (Hasan HulüsD. Aksara.yda: (8a -
rım) Alemdard:ı: (Sırrı Asım), Beya -
zıdd~: IBelkls), Fatihte: CH{isametttn), 
Bnkırkoyünde: cHilfıl), Eyübde: (Byüb -

sultan). 
Beyoğiu clhetiııılekiler: 
İstikli\l caddesinde: <Kanzuk), Tepe -

başında: (Klnyol!l, •.taksimde: (Tak -
sim), Tarlnbaşınd,\: <Nihad)' Kurtu -
)lışta: <Needetı, Beşıktaş.ta: <Nall Ha -
l!d). 

Boğaziçi, Kndıkoy ve AdalardakDer: 
Kadıköyfınde: (Yen!mods., Merkez> . 

~ ~ - Ne derseniz deyiniz! Fa.kat şlmdi gör - , ... _ ___________ _ _ _ ., 

Üsküdarda: (Ömer l{ena.ni' Sarıyerde: 
(Osmnn), Adalarda : (Şinasi Rıza). 
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~8 Birinciteşrin ' 
SON POSTA Sayfa 7 

Amerika Cümhurreisi Hitlerin nutku 
hakkında mütaleasmı bildirmiyor 

S p O R ~111•111111~ "Son Posta,, nın Hikayesi ··10111-1 

8 .. ıacak 1 Bir gece yolculuğu 
UQ_Un yapı fiiillll-llftt.. Çev/rl'n : Nimet Mustafa 

B (Baştarafı 1 inci sayfada) dair HIUer tarafından yapılan tekllfl mev- lıg maç!arı ıt d d B 1 1 

rı'h aşve·k· ilin bu beyanatı yapacagı- ta ı Tayyarenin pervanesi a ın a ~an, 1 etti yo cu ar arasından geçti.: 
h k zuubahs eden P<ırtioax, cOrdre• gazetesinde Paris- Amsterdam hava hattı şef pılot- - Geldik .. ineceğiz . 
. en.uz at'i olarak tesbit edilme • §öyle ynzma.k.tadır: İstanbul lig oyunlarının ikinci haftası larından Marnier elinde tuttuğu kağıda Yolcular Bettinin ince sesile toparlan· 

::~tıgur:. ~~abama:ih Çemberlaynin Pa ıHlt.ler, böyle blr konferansı ihtimamla ha- maçhrı bugün, Kadıköy, Taksim, Şeref göz gezdiriyordu. Tayyare meydanını ay- dılar. Betti eline geçirdiği yastığı batta
S" b' nu azı ışaretleri muhtevi kı- zırlamak lflzım geldiğini sö7lüyor. Çember- ve Silleymaniye stadlarında yapılacak - dınlatan aydınlıkta okumak, ışıklı bir niyeyi yere attı. Ve kendi yerine oturdu. 

"' ır beyanat yapması ve tam beya layn ile Daladye, bu konferansın Hitlerc!l!- tır. . salondn okumak kadar kolaydı. Yolcular biraz şüphe ile ona baktılar. 
natını Çarş b • ğin yıkılması suretJle null hazırlanması lfı- Bu haftaki fikstüre göre üzerinde cıd Cok güzel bir geceydi, mehtab yoktu. Betti gülümsüyordu. Müsterih insanla -
temPldi;. am aya hıTakması pek muh zım gelece~lnl kendlsl!ıe göstermeğe hazır- diyetle durulacak bir maça tesadüf et - Yıldızlar tayyarelerin kendilerine yak - rın "n emin gülümsemelerine benziyen 

Zira, Avam K dırlar. ınuere cevab vermek içln sulhiln bu mek mümkün değildir. laşrna1arını bekliyen gök~.izünün fener- bir gülümsemeydi bu .. yolcuların şüphe-
ruznamcsı b amnrnsının bugunlerdekl başlıca şartının lkl başvekll tarafından tek- Geçen haf~ Beşiktaştan 12 gol yiyen leri gibi panldayorlardı. T~yyareciler bu lcri. ~ağıldı. Tayyare meydanın üzcrln-
teresını lınk~ tnı»~lenln daha evvel müza- rnr edilmesi kll.fid!r.11 Tookapı, bugun Şeref stadında Fener - havaya uçuş havası derlerdı. de 1d1. 
nıı ınahfellerıı::ıız bir hale koymaktadır. Res- Epoque şöyle diyor: harç<> ile oynıyacaktır. Marnier okuduğu kağıdı katladı. Ce- Mnrnier dönüyor, dönüyor bir tllrlti 
tl~lne gore bu ~vııs muhablrine t~min et- ıBu nakaratı dört be' kere dinledik. Ava- Geçen haftanın gol rekorunu yapım bine koydu. Sigara paketini çıkardı. Bir inmiyordu. Öyle anln.r oldu ki tnyyare 
hukuınetı 11 Üddet z:ı.rfınd:ı. Ingııtere ma mahsus olnn bu hltalM!nln fa.klrllğl \nsa- Beşiktaş da Kadı.köy stadında İstanbul sigara yaktı. İkinci pilot Robert sür'atli sanki boşlukta duracak gibi bir hal aldı. 
CetnberJaynıen Ptansa hüküınetı arasında B. nı hayrete düşürüyor. Alman mllletl ne !ta- sporla karşılaşacaktır. adımlarla tayyareye yaklaşmıştı. Şefini Her dönüşte biraz daha alçalıyordu. 

Yapacaı; b dar safdil olursa olsun Hl\.!er kendi mil - K tli k lard ı d 1 t K k h ınctninın tetkik! ı eyanatının kat'i uvve ta mı an o an l a asa- selamladı ve bir sıçrayışta tayyareye at- uyru angarların damlarına dokuna-
Yapııacaktır. ~!lhsınde konsültasyonlar letıne dahl bu kndar soğuk ve kuru deliller ray dn Taksim stadında Hilal ile karşı - ladı. Tayyareden, sarı saçlarının kıvrım- cak kadar alçaldılar. Yolcular gene şüp-

İ göstermekten lçtlnab etse 1dl daha akıllıca laşacaktır. ları sımsıkı başlığı altından alnına, yr.- heve düşmüşlerdi. Betti gülüyordu. Tatlı 
ı ngiltercnin mülahazaları hareket etmiş olurdu.ll Birinci sınıf takımların oyunları bu nakİarına dökülen bir baş uzandı: tatlı gülüyordu. Bir tehlike olsa o R{ller 

d . ngUtere hükuınctı 1 k Bitaraf memleketlerde vazivette iken. diğer kuvvetli takımlar- _ Şef vakit geliyor. miydi? 
uşunce Pnyı R h 

11 
n end!sine bırakbğı Faris 7 (A.A.) _ Bitaraf memleket _ dan Vefa ile Süleymaniye de Kadıköy - Bu, tayyarede yolculara yer gösteren Marnic>r Robere bağırdı: 

dl.şcsın<len ıb~"kaay ş.taı; nutkunu tetkik en- k de oynıvacaklardır. ve sevahat rnüddetı'nce onların mAnalı - Yu"zu"nu" kapa.1 nt~kt<ıdır. v lUUllı.hazaıardan ileri gel- lerde Bitlerin nutku itimadsızlıkla ar- u 
ı şılnnmıştır. Bu nutukta sulh müzakere- Lig fikstürünün _en müh!m maçını teş- mana~ız sözlerine cevab veren Betti Lar- Kuvruk topragya de:r......işti. Henuz ka· 
ngUiz hükUmeı kil erl V f S 1 u da n"' nıevzuubahs 

1 
.ı 1ı;!n her şeyden evvel lerinn başlamak için makul bir temel : en e 3 - u e~anıy.e oyun - sendi. nadlar yukarda, kuyruk tayyare mey -

z:tkereıerın ~.~ak cihet Almanya ile mü- bulunmadığı söylenmektedir. ha zıva~e Vcf~nın galıbiyetile ~ona ere- Betti son yolcuyu da tayyareye aldık- danında sapan izleri açıyordu. Karın 
nıü~fikletden3 "dudeh~ınc, bazı unsurlan ~olanda matbuatı. Hitler'in pek ka - cek vazıvettedır. B~ı:unla beraber, bt: - tan sonra Marnier'e bir kere daha ses - toprağa dokundu: toz toprak tayyanı 
nıuhtenıeı ola ah:ı. az kant bulurunnsı nşık bir lisan kullandığını kaydetmek - ço~ z:m~anl~r •. her ikı takımın maçı sur- lendi: peıı<'erelerini örttü. Tavyare durmuştu. 
aıne ıurnsını ;. ~~tnran:ı.r efkarı umumiye- tedir. P.:~:1.~ •• ?.~!!'?.~~!!:.· ................................. -.... - Şef tamam! Marnier rahat bir nefes aldı: 
kararını uıun OSı.,:rnıe:ttedlr ki İngiltere bu İsviçre matbuatı, nutkun ikna edici - Pekfıla! - 1 vi bir iı;. tehlikeyi atlattık. 
tikten ve bu ~7.adıva. düşünüp müzaker~ et- mahi.vettc. olmadığına işaret ediyor. K ii ltllr iş 1 eri: Marnier. tayyarede idi. Bettiye baktı: Roberin kevfi geldi. 
nıevcud buı gun başka blr hal çaresinin Bemer Tage Wacht g.a:z.etesi diyor ki: - Nasıl Betti, keyfin yerinde ya? - Yaşa be şef bundan daha iyi incllri .. 
sonra verın~~adı~ın.'\ k'ınaat get.lrdikten cHiiler'in bu nutkunda .~hü istemek Üniversite profesörlerinden - $imdilik evet şef. ' lemez .. karın yere dokunmadı desem ya-. 
Bir it 1 · ten ziyade Almanyanın dunyanın naza- A d b nl - Sonra? lan olmıyacak. 
Ronıa ~Yan gazete.,inin tefsirleri nnda hareketini haklı göstermeğe ça - . vrupa a uluna ar - Hele bir kere tayyare havalansın, 'Betti hala ~ilümsüyordd. Yolcular, bl-. 

Babalı ' <A.A.) - Stefanı j !ışıyor.> Üniversite profesörlerinden bazıları tatil bizim yolcular ırorgu suale başlasınlar. rer birer indirilivorlardı. Aralannda bir 
nutk gnzeteıerı. başmo.kaı:ı a~~ bildlrlyor: Rumen matbuatı, Hitler'in sarih sulh miinaBebeWe lıAlA. Avrupada bulunmakta- - Fena mı ~en de e~leniyorS'\.ln. iş anamı vardı. Saatin<' baktı: 
rneıt~nu teaUst ve yapıcı 1 er ~ e Hltle!ln tekliflerinde bulınınısdığı kanaatinde - dırlar. - P~k eğlenceli değ!.ı.. . _ On dakika ıreç kaldık. Pilotu şikA .. 
\ckllfl ve Führer tara.fındaona~ r1 tav~lt ~et- dir.> Almanyada bulunan birkaç profesörün Marnıer, genç kıza guHirnsedı: '?t vet PdP.cegim. Hem bu nasıl inişti. Ben 
tupa nıerın tınıunıı :rnen~aat ve b'llh surülen Yu"oslav matbuatı Alman teklifler. i - harb vaziyeti dola·"~;ıe Alman pasaporta ile H kk fakat ne y"pılır kı 

ed • ass A "' ~..,... - a m var, ... · · ilk defa tavvar1>ve binmedim. Acemi ola· 
surette enıyeu bakımından k cl ~ v. nin müttefikler tarafından nazarı itıba- gelmeleri mümkün olmadığı lç!n kendilerine _ Cevab vereceğiz. cak. bir türlü tavvarevi indiremedi. 
,.ini k nazan lttbara alı""""~lA dd bir re alınmıynca<tını, ...r.nkü bunlann Hit - Türk pasaportu verilecektir. İki i ·ı t R ı...~ t kulaklıkları tak 6 nyd ·~ 11zuıı g ldl l't "u ne pı o oın:r - K<>ndi tavvaredc>n inerken tavvarenin 

Mess eylenıeıı:tedırıer. e -,lere emniyetleri kalmadığını yazıyor. Yabancı profesörlerJ:ı gelememeleri yft- mı,ştı. Makinelere baktı. Saate baktı: toprnktn k'ınn üstü yattığın; göriir gör. 
rU.,un ~ero gazetc.Jt Fuhrertn . .. Bulgar matbuatı, Hitler'in sarih tek - zünden 'Onlversltede ihtisas derslerıne aid ş f d kik ı 
nıuva~n ha.klkate lstlnaj ettıııwı 1u,mumka!'lgo- lifler~e bulunmaması dolayısile inkisara 

1 

lkınnl hntihllnları yapılamamaktadır. Maa- - e ~ a. - 1 ml'7., on dakil{a geç kaldığına üzülürken 
""'ncıı old ~. · "' c.n .. ve v lt v kıil h bı - Havdı gökyüzune. birk~<' saat dalıa ı?ec kalmak mecburiye. 

Çcbbu.sü u6 unu ve suıb lehindeki t ugrnmıştır. r e etl bu ususta ne yapılması " m Pe:vanenin gürültüleri duyuldu. !ay- tinde kalmıstı. Cünldi bavılmıştı. 
de ettığ~~ny:~s:~:~e kuvvet ve otorite i~a: Sulh ümidleri kaybolunca Almanlar ::ıı:;ğt hakkında bugünlerde karar vere- yare hareket etti. Robert tekerleklen Jda _Yasa Betti: sen idıırc> ettin. 
ll Yenı Polonya Hlt' ı~. taarrl'Za mı geçecekler ? · re eden manivelAyı O}'lıatncak tekerlek- 'l'ıwvııreden atlıvıırı Mnrnier Betti~ 
Yetıer esasına' nıCı ıcr.n söyiedlğ! &l'll mil- Bal 7 (AA ) _ n-- ler Nachrichten Mekteblerde Cümhuriyet bayramı lert, yuvaya yükseltecekti. Fakat tam o .c::ı>c;lendikten sonra Roberle kolkola girdi· 

edebilir ııtenıdc!l tekrar +,,e k · • · ~e d t k 1 kl · manivela oyna ı rnuıni ve ancak bu şekUde dün """'rkAe kul gazetesinin Berlin muhabiri, siyasi Al - hazırlıkları esna a su e er e erın - er· 
Ye.sının ya e "rı u fınd .. madan yu"kseldlklerini aösteriyordu. Ro- - Şuradan bir şey içeıı·mı. 

Bu g senıııa.tlsını kazanabilir -1 man mahfellerinde Hitler tara an soy Cümhurlyet bayramı miinasebeıne b t b k d M"'arnier sordu· a2'ıete ıne.s'ul ı.ft- • len"n tlru Fr 1 gilteredeki a mek- er urnunu a~ı ı. . • .......................................................... ... 
llfl~rlni tetk ma-..uıarın ın~ıerin tek . - nu n ansa ve n . . - teblerde yapılmakta olan hazırlıklar ilerle- _ N 1 or' p [/ f 
d~inı tas lhlk ve kabul eyiemeıeri lazım ~ - kıslE-ri beklemekte olduğunu bildırmek- mektedir e o uy . . 'h o s e: 

r eylemektedir g - tedir Mektebl de A k İst nb ld ıJ Yerden kalktılhrnız zaman, ınme cı a-
Amerikal.hr~ - AİJnanyaı garb ~hesin.de taarruza cak büyük~eç'ıd ~n:eıştı::..k ~U:e:":U~~ n aşağıda idi. Kaldırmak i~tedirn. Ben 

Vaşington, 7 (A.A.} _ Ka gor~ , geçıneğe. karar verdiği takdirde bu. ka : ayrılan .1zc.1ler. hergün son dersten sonra bir daha manivelAyı hareket ettırmeden te· 
da ayan ve nıeb'u.sa ~ıtol ku.vnrların- ranm bırkaç gün sonra sulh ümıdlerı saat hazırlık talhni yapma.kt!l.dırlar kerlekler yuvaya girdi. 

Bir amele tehlikeli surette 

yaralandı noktaıar il n nıecıı.sıerıııl!l tam ·ı k bold k t tb'k · 1 kl rl b" k d f · d' · 
1 zerinde mu•abık k azası şu arnı e e.y u tan sonra a ı e - Şehrlmlzde.ld o.kullar izcilerinden Ankara- - Teker e e ır aç e a, ın ırıp Teknik okulu mfişte.m!lıitmdan ve yer.ı ya.. 
2 - Hltle~ 1t.hnıd .?tme~ .. ~::ı.a id1ler: dcce.ği söylenmektedir. dakl geçld resmine l§t!rak edecekler 21 ve 22 kaldır. pılmakta olan blr binanın yapı işlerinde ç~ 

ne ~:Uertn nutk11n1 ı suİh m 
11 

Yoktur. Japonlar sulh teklifini muğlak Blrinclteşrin günleri Ankaraya harekeı ede- Robert manivelAyı çekti; kımıldamı - ll§an amele Fehmi. dün iş!le meşgul oldultı 
tur~ r ek 1nıkA.nını verccet bil' u:kerelerL buldular ooklerdir. yordu. ~ahn kuvvet.le çekti. gene nafile blr sırnda binanın üst katından düşen büy{lt 
İn meı Yok- Ta • Diğer taraf.tan Oümhurlyet bayramı pro:r- Manin ımdad manıvelfısına dokundu 0 bir taşın başına isabet etmeslle a~r surett.e 

nıerı:ılradcılar bundan Amerika h"k ~o 7 
d(A.A.) - Ha~as.ulh teklifi 1 b"k ramını bazırlama.t t1zere vilAyette teşkil e- da fşlemiyordu. Ve tekerlekler, yuvdan yaralnnmıştır. Fehml im:ladı sıhhi ile Beyol-

ttirlU ekehati tbarbc sunilı:Uyebtle ku ünıetınln lemekteanyala anJsansuyonht ısı rı mnerelnr tc-k dilen komisyon da, OnftmfuıdeJd batta içinde inmiyor. lu hastanesine kaldırılmıştır. 
reketı d ce olan her o n npon ma e e ' w - İ . . b' bi 1 . . .. "1 . b kt geldiği netı erl e!l içLinao etnıesı ' ıa ıınerının muğlak ve karanlık mahiyeti. kar - çalışmnlara ba.şlıyaeaktır. kı pılot . ır r ennın yuzu ckrılnet a ı. Bir apartıman kapıcısı metresini 

ces nı çıkarnı kta J.Zlın 1 . • • d I v Marnkr mıkrofonu nğzına ya aş ırmış-nıecıtste de ekseri a , fakat her iki şısında süprlz hi&'te~mlştlr. Bu mahfeller n Türkıye Cümhurıyeti vatan aş ıgına • yaraladı 
taraftarıan H Yetı tcşku eden lıük(ı fikrine göre, bu teltllfierln Fransa ve İngllte- • k k b I b I · tı · . . 
harbin d ltıerhı nutkunun A met re tarafından ka'bulü imUnmıdır geçen ıl me te ta e e erı _ Alo alo Marnier konuşuyor. ırtıfa Bnnkalnr caddesinde bir apartımand.ı ta.. 

evanıı h....... d vrupada · J ki b' Ü yü A t damın ı'kt saat beş pıcılık yapan Hu"s'''"ln bt~ mt"dde .. - b ı b nıuhteıncı butfin ~ın .ı mevcud olması Japon mahtlllerl bilhassa şurasını alftka İlk ve Ol"ta dereoell yabancı mekteblerln ıııı: i ın ç z. ms er "j • ~ 1 ı.ı.<:n er e-
atını izhar 1 'UPhelcrı lzalo ettiği ka _ ifo kaydetmektedir ki, ıntıerln nutlı:.unda Rus kısımlanna devam eden ve yabancı tabllyel.- dakika şarkındayız. Tekerlekler yuvadan rnber yaşadığı Behiye He blr kıskançlık me-
t.aranı1t ka~Y emekt..ed!rle:. Bunlara göre n:ı_ yanın askeri yardımda bulunacağına. dair te bulunan talebelerden Türkiye Cümhurl- inmiyor. selesinden knvgn ebrrı!ş ve neticede kadını 
fark C<>zetnııu~unun ,naıerln lehinde b!; hiçbir sarahat meVC1Jt de~ldlr. Japon mah - yeti vatan<l9"]ığma geçenlerl:ı kanunen Tilrk Cevab verdiler: . bıç:ı.kla müteadd!d yerlerinden yaralamıştır. 
her zaınand Y cek Şettlldc biran evveı tadili tllierl, bu sülı:i\tu, Rusyanın bitaraf kalmnk- mekteblerlne deva.mları ıcab ederken, gene _ Şaka etme Marnıer, imdad koluna Behiye tedavi altına alı!lmış, Hüseyin ya.ta., 
Mcb'wıan ~n ziYnde la1.:mdu. ta devam edeceğine bl!' delil gibi telflkkl et- bazı yerlerde yabancı ilk mekteblere devam bak. lanmıştır. 

isi Sol Bloonı ecUsını:ı harlclyc encümeni re- mektedlr. etUklert anl:ı.şılml§tır. Maarif Vekll&ti bu - İşlemiyor, Amsterdamda her şey Bir marangoz ölüm derecesinde 
Rolanda Hltıena nutkunda Uaı' ., d gtbl talebeyi yabancı ilk mekteblerin taadlk- hazır olsun. itfaiye, imdadı sıhhi.. tay 

ve Fransa "' k' 'a an E d k 1 k b • ..:ı alt 1 .,.,.ç te bir yaralandı bir ::ıeınpaıı .,a, ıcında olduğu glbl hiç g O t name ııe me.kteblertnde:\ ayımııılannı vt yareue on ı yo ~u var .. u · · · 
MUS8oUnını g:;:rllmeden bahsedildiği ve ıtJ e aran 1 a ır keyfiyeti maarif 1dıı.relerlne blld~rmelerlnl - Karın üstil ıneceğız. Yolculara bir Dün ak§am Küçükpazarda iblr yaralama 
nazarı dlkknı i zıkredllmedlğl noktasına f . ld tebliğ etm~tlr. Maarif ldarelen de yaba:ıcı şey söylemeyin. . . ıvnk'nsı olmuştur. 'I'ersauede marnnsozlıık 

H'tl a celbeyl.emlştlr. tren acı ası o u ilk mekteblerde oku;ran bu gibi tal~er bu- Karın üstü yere inecekt2. _?oksan kılo- yapan 25 ya§larında Hüseyin isminde bir de-
l er Aınerıkanın teklifini lunup bulunmadı~mı araştı.ra.co.ktır. metre sür'atle toprakta suruklenecek o- llkanlı biraz kafayı tütsüledlkten sonra so-

kabul ed k . (B~tar:nfı l inci ıa!/fad11) lan çelik mahfazadan binlerce ~ıvılcım kakla.rda n::ı.ro. ntnınğn başlamış, bunn sinir. 
Va~hıgton ece ~ı? Hud.ise şöyle o~r: .ki d çıkabilirdi. Bir tek ~ıvı~cım benzın depo- lenen seyyar satıcı Zekerly3 oğlu SJllh ıı. 

Velt taraf 
7 (A.A.) - Hitler'in Ruz - Nazıllıden gelmekte olan 1356 numa - Gümrlı er e: sunu atec:lemiye kAfı idı, o zaman! kavgaya tutuşmuşlrdır. Bir nralık Salih ka-

tekeyi ka~~~an teklif edilecek bir müta- r~lı katardan 17 vagon stop edememiş - Soğukkanlılığına ra~.eı;ı ~~rnie~ a~- masını çekınlş, Hüseyhıi _!<.'lracl~erlnden çok 
~ingtan'd h etrneğe hazır olması Va _ tır Bu sırada arkadan Öd~ yolcu tre- G'" -k b 1 d b' hırsızlık nında t<::r damlalarının bmktığıni gördu. ağır surette yaralamış, Huseyln d~ kendi bı-

Hitıer'i~ ba:vrctle karŞ'l.lannuştı;. nl kopan vagonlara yetişmiıtlr. Bütün umru am ar arın !' ır Bir an gözlerini kapadı, dişlerini sıktı. çağını onun sırtına saplamıştır. Hayatı teh. 
sicfunb undan evvel Amerika Rei- sürntile ilerliyen Ödemiş treninin maki- meydana çıkarıldı * llkede olan Hüseyin Cerrahpaşa hastane.sln4 
lan teş~~~ü~a;ından .~lh lehinde yapı- nisti gecenin karanlığında hat üzerinde Gfimrük satış ambarlarında bazı eşyanın Betti yolc~larla P.il~tların 1erini a~ - kaldırılmıştır. 
tadır. eddettıgı hatırlatılmak - bulunan vagonları pek geç farketmiş ve zaman zaman taybolduğ'J alft.kadarlarıo na- ran kapının onünde ıdı. Marnıer ona don- Bir kadının çantasını çalan bir 

Hitler k frer.. yapmağa çalı~ışsa da muvaffak o- zan dikkatin! celbetml.§ olduğundan, Güm- dQ: . k .. 
nut unu söylemeden evvel lamamış, müsademe vukua gelmiştir. rük BaşmMürlOlil bu husust3 tetkikat ya- - Bana sen yardım edeceksın Betti: yan esıcı yakalandı 
Mussoliniye bild" d' Nazilli treni ise ancak İzmire geldik - pılması için ba.aı milfet.ttşlerl memur et.miftlr. ·- Ne var? Meşhur komik Naşldln eşl Emelin Sultan 

.~orna 7 (A.A.) - Ga ır _ı . ten sonra 17 vagomın yolda kaldığının Diln, te~ka.t esnasında müfettişler, am- - Tehlike var. Fakat yolcular bllıne- hamamından geç'!rken 34' lira buluna'l çan~ 
d~~ınl! göre, Hitıer'in 7.etelerın bildir - farkın~ varmıştır. . barlarda çalı.şan blnnin vazlyetınden tÜJ>h8 meli. . . ., tasını çalıp kaçan }".lnkeslcl Süleyman d11JI 
~un sa:?ah saat 10 da ~rkunun ~?tni Htıdıse etrafında tahkikat yapılmak - etmişler, talı:lb ederek bir kı"lım enayı kaçır- - Söyleyın ne ;apayım. zabıtacn yakalanmıştır. 
dtla~et~ ~asında Mu {{1~?Yn sefırının tat:. . . . . makta olduğunu göre~:t .suç üserinde yata- - Cesur musun· 

1 
Sabıkalı yankesici suTunu lkrnr etmiş, ça.r. 

rn~tır. sso nı ye tevdi e _ . ~ısademe 11€bcesmde Ödemış trenı- lamışlnrdır. - Her vakitten faz a. d~ paradan 24 ura 87 kuruşu sa.hlbinc iad~ 
Fransızl nın on vagonlarında bulunan Aluned a - - Aferin knçfik Betti. Tayyare mey - edllml.ştlr. 

ar nutku müstehzi dındnki vatandaş hayvanı .iJe birlikte Müfett.ışler, vu.ırootnl suiistimal eden bu danına yaklaştık. İniş başka türlü olacak •• •. 
karşıladılar yane parca1anmıştır. Sabık Marmaris polis memur hak.kında derhal zabıt tutmutlar ve yolcular hiç bir ıey anlamamalılar. Kadın yuzunden çıkan kavga 

Parıa, 7 (A.A) mücfürünün kızı İftihar ile ateşçi Mus - Başmüdtlrlilğün emrile vazifesinden el çek- _ Peki' Haltcıo~lu Topçu:ırif sokak No. 26 do. otu-
tin nutkunu ~; v~a~·h gazetelerı, Hltle.. tafa ve maki~~ Cemal ağır surette, yol- t~~:~~~~ .. :.~~~~~ .. ?.::~~:~!.~.~~1.~~~~·-·- _ Ne yapacaksın?. ran arabacı Ohanes sabıkalılardan Doşnu 
kilde kar~tlamakt.a. tıst<ı.hı.ıynne bir şe- culardan 6 kışı de hafif surette yaralan- • _ Ben idare tadenm. Mehmedle kavga ettnlş, Mehmed Ohan~ 
liIUerln korktuğu ve 1 nutkun metninden tır. c T . y A T R Q L A R ) - Yastık, battaniye ne varsa yerlere demirle müteaddid yerlerinden ağır surette 
ntek~cıırıer. o.n !l§U<.!tgını .kaydeyle- Öde~niş treninin makinisti vermiş ol- 1 at! Diişenler olursa bir yerlerine bir şey yarn1a.mıştır. Kavga blr kadın yilzünden çık· 
ık Oeuvre gıı.zetesı d duğu ıfadede karanlıkta vagonlan gör - olmasın. mıştır. Ynralı baygın bir halde Stirpıgoı 

I: n e Mınc. Tabouıs. diyor medii!ini, işaret de verilmediğini söy - Şehir tiyatrosu - Tepebaşı dram lwım1 _ Peki -şef. hastanesine kaldırılmıştır. 
dlltıerın müte lemistir. Gündüz saaıt 15,30 da 

~!şeyi tnnıamııere~d~1 ifadesi, duyduğu Nazilli treni makinisti de vagonlann Gece saat 20,SO da 
buı dec!Ueceğını blld!ğ~ t etnıek~dlr. HlUer, knta .. dan ~vrıldığının farkına varmadığı- Romeo • Jülyet 
tin unnın.ktan çeki çlıı sarih tekliflerde ifade etmıştir. İstlklAl caddesi komedi kıs:mmaa. 
te~i Yaptığı Vadı ~~ı;:ı. to..1(at Alman mıııe.. Yolun Pnkazdan temizlemnesine baş- Gündüz saa.t 15,30 da 
ntl§t:ıere telnılb etı:e~~ cetırın.ek lç:n tıaz.ı la_nırıştır. Bugün saat 13 e kadar sey - Gece .oaat 20,30 d3 
nıok r. llltıer tnü•tetııw. n kendin! alama- ru ferin tekrar lbqlıyactığı beklenil . iki kere iki 
lnift~~re açıkç: h!i !Z 'kaldı~ için de- mektedir. 

r. cum etmekten çekin. -------

~~Uerıe a&kert blr ittifak Madrid elçimiz 
bö -..... veud oırnad _ aktetmek :im- A k • 

YJe bir lhtını ıgı için Staıının ıntı 1 n ara 7 (Hususı) - Madrld elçimiz 
et.nıedıtı 8.Ş1kf1 aklen bahsetm~ıne müıı er~ llulfuıi Puad Tugay'a Portekiz hüklime-
Bonıeınıu 1 rdır.

11 aa ti neııdinde •hfikumetimi'Zi temsile salahi-
e blr konferans ıtopian...,..n~- yet ~erilmesi Heyeti Vekilede tasdik e ' 

-·..._..a dilmıstir. 7 

Halle Opereti - Ta.kslm eski Çatııyan akşam 

Bu hesabda yoktu 

İsmail DümbülUl - Be§iktaş Suad Pac.ıı: 
ıdnmnasında 

Afrika güzeli 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı - Orman umum müdürlüğü için p.rtname ve nfimunesı veçhlle 1000 aded 6evıetı 

orman Qeklcl ile 1500 aded ormau çekle! kapalı zarf usullle münakasay:ı vazedllmiştır. 
2 - Mezkflr ~klç.ierin muhammen f!atı cem'an {24000) liradır. 
3 - Eksiltme 939 Birinclteşrln 17 ncı Salı günü saat 15 de İstacbul orman çevirıe 

müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 0800) liradır. 

5 _ Şartname ~e nümuneler İstanbul orman Çıevlrge müdürlü~ünde görilleb!leceğl. 
6 _ Eksiltmeye ıılrebHmek için 1steklllerın arttırma ve eksiltme knnununn tevfikan 

lhtıaas ve.slka.n ve bu glbl işlerin tamam yapmış olduğuna ve bu işe girebileceklerine 
da.lr vesika ve ticaret odası vesikasının ibrazı. 

7 _ Teklif melı:tublarmı ücüncü maddede yazııı saatten bir saat evveline kadar 19 • 
tıreceklerl. (8012) 
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Yaklaşan CUMHURiVET BAVRAMI münasebetiie 

Türk ve Parti Bayraklarınızı 
SatJam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak SÜMER BANK YERLi MALLAR 

PAZARLARI Müeuesesi fllbelerinden tedarik edebilirsiniz. Mektubla sipariş kabul edilir. 

Merkezi: lstanbul. Şubeleri: Ankara, lzmlr, Adana, Mersin, Kadıköy, Beyoğlu. 61~~~~-..,Lt~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

. ' . . ' ı. 

Cihanın Seve Seve YediGi Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk FındıOını 

F 
K p - tif er· e· 

Türk vatanının da her köşesine yayacak, herkese arzedecektir. 
Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmeli Türk 
fındığını her kesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunma2a 
hazırlan1 ır. 

15 lıa 21 BiRiN cır EŞRIN 1939 

·y 
Avrupanın en mühim iktısadi ve sanayi sergilerindendir. 

Her türlü izahat için hazır bulunan: Türkiye umum mümessili : 

K. A. M Ü L L E R ve Ş E R İ K İ 
latanbul Galata Minerva Han Posta kutusu: 1090 Telefon: 40090 

. 

S !:ıü~ E es~a~ıy ~!~h!t Te~ Nm~L~~ ~} ~e~~ ~.~~~!! ~nDt~m~ ~~:.~ KSa~ı; ~~~ A ly~!!!!i~ · 1 
~--·-_. emirlerine tahsis edilmi§tir. Almanyaya girif ve çıkış vizeleri parasızdır. , 

. ıı~ T. iŞ. BANKASI 1 SELA~,~~rlh~~~KASI 
- 1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Planı İdare Merkezi : ıs:ANBUL (GALATA) 

32. o o o Lira Dlükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteşrin 

-İKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 ,, 
8 " 500 ,, - 4,000 " 

16 tı 250 ,, 4,000 " 
60 " 100 " 6,000 " 
95 " 50 " 4, 750 ,, 

250 tt 25 " 6,250 " 
435 32,000 

T. iş Bankasına par11 yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, agnl zamanda 

talihinizi de denemlı olursunuz. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
1 - Onuncu ve on birinci sınırlarda nibarl talebe için yer yoktur. DIQ'er 

sınıfiar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydına denm olun-
maktadır. · 

2 - ısteyenlere kayıt vartlarını blldiren tarifname aönderuır. 
Adres: Şebzıtdebaşı Polls karakolu arkam Telefon : 22684 

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

dişlerinizi fırçalayınız. 
• ;. • .. r ' 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Ycnicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

lngilizce öğrenmek istiyenlere 
Y. Ziya Kalafat.oıtıu·nun 

İngilizce konuşma kJ.tabını tavsiye ederiz. 
Fintı: 50 kuruştur. 

Satış yerleri: Ankarada Tarık Edlb Kltab 
Evi. İstanbulda İkbal Kiltübhanes1. .............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santJml .................... ······ 

sahile 400 lıuruı 
sahile 250 » 

Üçüncü sahil~ 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 l> 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llln yapbracalcla.r 
ayrıca. tem1lılt!ı tarifemizden 11t1fade 
edeoeklerdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa. Ul.nl&r için ayn l>Jr tarife derp.lf 
edllmittlr. 

Soa Poata.'nın tlcarl 11Anlazına aid 
ışıer için ıu adreae müraoaat edil
melidir. 

tıAımlı.l l[ollektU Şirketi 
Kahraman.sade Ban 

Ankara caddtıat 

·············-·················· ............................ . 
Son Posta Matbaası 

Neşr'iyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
' 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAIDPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG!L 

- - ------
aş, iş, ezle, lirip, Komatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser• 
icabında gfinde 3 kqe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. --------

T. C. Zi A T AN AS 
Kuruluş tarihi: 1 6 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

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

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " . 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4,000 u 

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

DİKKAT: Besaltlarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan apl1 
düşmiyeıılere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 de~ 1 Eyldl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 BaziraJI 
tarihlerinde çekilecektir. 

1 u asip ranıy r 
Maden işletmesinde Qalışmak nzere Almanca veya Fransızoaya aşina .,e 

askerlikle al!kası olmıyan bir muhalip aranıyor. 
Taliplerin Fotograr ve teroümelballerlyle tasdikli bonservis suretıerJpl 

Zonguldakta Maden KömOr işleri T. A. Ş. adresine göndermeleri 


