
HALKf N 

HALKIN K 

~ALKJN 
Sene 1 o - No. 3304 

mao kadın 
Naziler 

memnun deQil 
R -----····--

uhrda bir toplanbda 
Alman kadın Nazi 

şefi dövüldü 

On dokuz kadın Nazi 
tevkif edildi 

Londra 8 (R" 
Züıihten b'ld' ~yt.er bildiriyor) _ 

ı ırıldığine .. Al rnunyada Ruhr' gore, -
lnrının a da Alman kadın
l'llan kaJınP~ğı . bir içtimada, Al _ 
Ziegler, verdif~e_rl şefi Frav Ana 
kadınlaruu ı ır nutukta Alman 
kerierinın n ceph.edeki Alman aa
seltme ınanevıyatıarını yük _ 
söyledit Yardun etmediklerini 
Alınan ~a~ıra~a. içtimada bulunan 
ğuUanınız ın arı: cK:ocalarımız, o-
larda gıdas~t~e, biz de bura _ 
bağrı§arak 0. k çekiyoruz ... diye 
rl7 getirrnişle~ ar~Iık vücu -
Zıcgl~r dövUiındir. Bu arada Frav 
duğu için h üş, tırmalanrnlf ol
tır. Derhal rta_neye kaldırılm~ -
Po 19 kadın Naliyete geçen Gesta-

-....... aıi tevkif etmiştir. 

ın üııız·····ö·rdu·su· 
k~vv~tıeniyor 

Harbıye N -
Fransa k a~ırı, bir senede 

olac:k•rd~skerirniz r------' ıyor 

Yazı işleri telefonu: 20203 PAZARTESİ 9 B1RİNCİTEŞRİN 1939 l'iatı S Kuruş 

ovretler Baltıkta reni 
taleblerde bulunuror 
.&iman yada 

endiseler , 
ba,gösterdi 

Finlandiyada yeni ihtiyat 
sınıfları silah altına çağırıldı 
Eatonya, Litvanya ve Letonyadaki Sovyet kıtalarının 
mevcudu bu memleketlerin her birinin müsellah 

kuvvetlerinin mevcudunu kat kat geçecekmiş 

ı ··············································-·· .. ···-······---····-·························-·····-······ .. ····-
Avrupa n ın merkez ve 
şarkında geni bir sallı 

ceplıesi kuruluyor 
Macaristan, Romanya va Yugoslavya arasında 
iş birliği temini için yapılan temaslar sıklaştı 
Bilkre§ 8 - Siy~ mahfellerde Yu - ınanın biran evvel temini lüzumu hiss~ 

gwavyanın teşebbüsü üı:erlne Maca - dildi~ söylenmektedir. 
ristaDla Romanya arasında bir İl birliği Son haftalar zarfında Budapeşte hü • 
temfn edileceği ümid olunmakta ve bu kUmeti Bilkreş hükumetine karşı büyük 
bir~ Roman si asetinde bir hüsnü niyet göstermiştir. 

~ d m h ul ~rmi yeği ılA· MiiJterek tehlikenin Avrupanın mer-
.e us e ge yec kezinde ve şarkında bulunan birkaç 

ve edilmektedir. Şarkt Avrupanın Al - memleketin daha grup halinde toplan -
man tehdidine ve Sovyet mildahaleainc masını intaç edebileceği söylenmekte ve 
marn kalmam üzerine böyle bir yaklaş· <Devamı 3 ü.ncii sayfa4&) 

Çek ordusuna mensub bi 
tayyarecinin fedakirlığı 

Bir dinamit deposuna ateş veren tayyareci 67 
Almanla birlikte berhava oldu 

Londra 8 (Röyter bildiriyor) - Çc- edilen dinamitleri göstermeğe mecbur et 
ko - Slovakyada Almanlara kar~ son gün mişlerdir. Gestapo'nun tazyikine muka
ler~e f iill mukavemetler başgöstermek - vcmet edcmiycn Çek tayyarecisi de 67• 

ted~r. ..mi d 1 k B h da kl Alman memuru ile birlikte dinamitlerin, 

bir 
uç cuk t e en ~-ari ata f 0 demya .. t erls bulunduğu mahalle gelmiş, ve mevkii e ayyarec..., ra ın an gos e - .. . . 

len kahramanlık hakkında buraya ma - gostercceğı sırada dmamitlere ateş ver 
!Q.mat gelmiştir. Almanlar, eski Çek or- nıiştir. Vukubulnn iştial neticesinde Çek 

Finlandiyanm merkezt Halsiııki'nin umum! görii.nü.§ii. dosuna mensub bir tayyareciyi hava m~y tayyareci ile birlikte 67 Alman mcmu-
Londrıı 8 (Röyter bildiriyor) _ Stok- 1920 de Sovyetler Birliği.le sulh muahe - danlarınc1an birinde bulunduğu tahmın ı·u da berhava olmuşlardır. 

holm'dan bildirildt~ne göre, FbılAndl - delini imza etmiş olan FinlAndiya heyeti
Y~ Sovyet Rusyanm taleb!nl kabul ede- ne riyaset etmiştir. 
rek Mo.skovaya bir murahha.e göndere - Litvanyadan yeni talebler 
<:ektir. Bu muxahhasm. P'tnllndlyanın ı.. A-ft rdam 8 (A.A) T 1 af g _ 
vı sefirl atacağı bild1ribnektedir zuı.ıofe . - e e.gr a 

yf haber afan mahfellerde Sovyet rzatestnin Helsınki mubah.irinin bildirdi
Rusya, P"inltndiya körfezinde bulu _ kf.ne göre Sovyetler Litvanyadan, bu 
nan ve stratejllc kıymeti hm olan bazı memleketi Almanyadan ayıran . hudud 
adalan ıstı ecektir boyunda isti.hk!mlar yaparak bır nevi 
Fin] d Y · • Ma1ino hattı vilcude getirmek hakkını 

an lya . ordusu takvıye ediliyor istemektedirler. Bundan maada Litvan-
Londra 8 (Röyter bfidirlyor) - Fin - yanın dar sahilinde bir deniz üssü tem 

11 lAndiya hükfuneti siWı altında mevcud etmek ve Almanyanm Memel'deki yeni 
l..ondra 8 (lloare !3elisha b~unan 140 bin ldş!Uk ordusunu tak - istihkimlarına 20 kilometrelik bir mesa-

Ye naarı Hoa ususı~ - İnglltere harbi- VlY• etmek maksadlw ihtiyat 8111lfların- fede sahil müdafaa istihkamları inşa et
habirinc §U ~e Belisba, Paris-Solr mu- dan birkaçını daha sUAh altına almıf - mek istemektedirler. 

- Bir sene ;an:tta bulunmuştur· tır. Di~er cihetten Kmlordu Litvanyanm 
rinıiz olacak Asakr ınd1 a sizin kadar 

0

aske- Finlandiya heyeti .narbinde ve cenubunda hava Osleri te -
Usul" · er eri d h 5 

leıinun'(i tatbik ctıniyoru crİıal. toplamak Moskova 8 (A.A.) - Moskovaya ge - 61s E'tmek istemektedir. Sovyetler her -
dis !n Fransaya vaki la z. ngillz asker- lecek olan FJnlindiyalı şahsiyetler ara - halde Litvanyanın garb sahilinde asgari 
~ız ve an?.asız ıbir 0 

n nakilleri ha - sında hdlen FinlAndJyanın Moakova orta 70 ki1ometre genişliğinde bir arazi par -
nu r. Bundan dolaYı ~uret.te cereyan et- elçisi bulunan eski bBfVekil Uso Paay - çası ışgal edeceklerdir. Gelecek hafta 

nunı. a zıyadesile mem sikivi'nln de ismi zikredilmektedir. başlıyacak olan askerl mil7.akereler ne -
Ruscaya tamamen vAkıf olan PaysUdvi (DeVl\l11ı 8 inci sayfada) 

Hitlerin teşebbüsüne' ~~~!f: 
karşı Londrada sahte köyler 

Y •• k kurmu,ıar u selen sesler Londra., 8 (Röyter bildiriyor) - 3 İn-
giliz tayyaresi, pek az bir irtifada Sig -

1' Pla frid hattınm üzerinde 20 mil mesafede 
n SU}hün y ki . . . . uçmuşlar ve resimler almışlardır. Alman-

ibtiva t a aşbtına daır en uf ak bir Ümtdl bıJe (Dn.&mı 8 iuci sayfad&) 
e ıne1aekted· U b. l 1 

Londr .. ır · zun ır harbe hazır o a ım ,, Yeni l!ek 
ler a 8 (Royter bild · · . T 
~ 8Ulh teşebbüsü t ı~ıyor) - Hit - eden Sunday Dispatsch gazetesi diyor h •• k .a t • 
hatt~ı etmektedir. n:;\~da tefsirler ki: u ume ı 
bildtrc=e 1ngilterenine nıok~mberlayn cHitler herkesin beklediği sulh pla - •' ba,AJDda 

G r. 8 nazarını nını bildirmiştir. Bu plAn sulhün yak - l T 
•ıetcler d' \aştığına dair en ufak bir üxajdi bile ilı· . . . . . 

Londra 8 (1\. ne ıyorlar? tiva <>t~..rn~. Biz rİıngilterede uzun Romli 8 (Hususi) - Bıldırıldığıne gö-
~etcsinde Sc .J\..) - Sunday Ti .. blJ' llrroe hazır olalım .• • • 4': re. Dr. Beneş, .Londrada, Çek?"Slovak 

Garb cephesinde 
iki tarafın faaliyeti 

günden güne artıyor 
Fransızlar Moz~lln şarkında Almanlar 

tarafından yapılan taarruzları püskDrttiller 

tunun bile Arutator en bü .. k mewa- F . _.. · ~ .. - hükumetini yemden kurmuş, Cumhur -
Yır .. la m lman teklifler sulh'!"dos- t.: ran~ı; gazetelenqın ..ıtiutalealan reisliğini kendisi kabul etmiş, hariciye . . . . 
dır. ukabcıle edeceği ~ne bir c'ha '- Palis'Jı (A.A.) ..,.. Hitle~'il\ n~tkundnn nazırlığına da, Çeko-Slovakyanın eski Fransaya nakledılen 1ngılız asker1eı-ı karaya çıkarlar1f~ 

İngiliz nı Y87.ınakta - 24 saat oonra da efkarı µmumf}'e mezkilr Paris sefiri Oziski'yi getirmiştir. Doktor Londra 8 CRoyter blldlriyor> : Oarb cep - bu ga~bl.stndeld :~ar teşkil eylemektedir. 
lllatbuat:ının kana . . . nutkun yeni hiet)ir şey getirmediği hu-ı Bcr,eş, Halifaks ile müteaddid mül§.kat-ı be.sind~ fanlly~t günde:ı güne artmakta, ve Fransa ileri harak~+.ı durmamıştır. Faalcyd 

n1ını hülAsa - <DeYamı a üncü sayfada) larda bulunmuştur. bu faaliyetin merkez sıkleti Sarbrucken cenu (Der.uru 8 inci sayfada) 
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Z Sayfa 

Hergin 
Su/hı doğru 
Gitmedigimizi gösteren 
Alametler daha fazla 

Yazan: Muhittin Birgen _ _.,, 

B üyük bir helecanla akışını seyretmekte 
olduğumuz hadıseler selinin ne tarafa 

doğru gittiğini görme~ isteyen gözlerimiz, ka
ranlıklar içinde, hafif btr aydmlığııı yardımı 
lle ufuıcta sulh alametleri sezer gibi olurk<'n 
!birdenbire etrafımızın karardığı.m hissediyo -
ruz. Hitlerin nutkundan sonra, etraftan ge
len akisler hiç de ıyl değildir. Vakıa, henüz 
resmi adamlar soylemediler· devletler, her -
hangi bir hüküm veya temayul ifade eden 
ıhareketlerde bulunmadılar: henüz bay Cham 
berlain soyleyinoeye kad~r ümidlcr sönmüş 

sayılamaz; fakat, sulhc do~ru gitmedlğl.mizl 
gö.Steren aIAmet.ıer. bugün dünden daha faz
ladır. 

Dünya hfı.diselerinl:ı gidişini taldb eder -

SON POSTA 

Resimli Bak:ale: Fransız düşüncesi :§ 

ken, bazan, burunları iyi koku alm:ık saye -
~inde, profesyonel diplomatlardan daha iyi 
gören gazeteciler bu gibi ahvalde çok ha.">Sas 
unsurlardır. Pester IJoyd ve Nene Züricher 
Zeitung gibl bitaraf \'e çok objektif gazete -
terin Parls ve Lond!'adaki muhabirlerinin Gerçekten mes'ud olmaktan ziyade muhitimize karşı Muhatabınızır. dudaklarında tebessüm görebil' ;iniz. Fa -
lntıbnlarına göre, sulh ümidleri daha zıyade mes'ud görünmek için çalışırız. kat yapmacık olup olmadığını ancak kendisi bilir. 
şeklidir; her ne kadar parlfı.mentolarda dev- =:::=:::=:::=::=::=::==::==:===:=~~===============~~===~~===:::;~=~=========== 

~~~~l~~f~~~~;::.i~l~ 
bı::~ !:~=e~~~o:;z~~~:;~kvc~~;~~a~ Jngiliz Dominyon/ar 1!=:.~-.. ·H····8···r···g···U ... n ....... b ... l:·r .... f .. ı .. k .. _r_a.-°"! 
zinde de harb havası dahe. kuvvetlidir. dl - Nazırı 
yorlar. Bu gazetecUer, içinde yaşadıkları ha- l d 
vanın koku.sunu a1makta çok hassas bir mes manevra ar a :.1 Min gayri hakkin 
lek burnu taşıyan lnsıınlardır. Onlar, havada 
güneş değil, şim~k g6rüyorlarsa kemHlerlne 
inanmamız lcab eder. 

Bilhassa Pester Lloyd'un Parls muhabirine 
göre, İn"'iUZ ve Fransız erkt\nıharbiy'esi, son 
iki sulh .haftası içinde yaptıkhrı lç.timalarda 
garb ceohesinde Almanyı ile İtalyayı blrllk
te görmeği kabul etmişler ve muharebenin 
bu şarta ;rağmen ko:-k•ısuzca. karşılanması 

H\zım geldiğine karar vermişlennL'?. 
Hatta. gene bu muha.blre göre, aynl erkll

nıharblye, Rusyayı bile, askeri nakliyatın 

lmkA.nları haddine kadar, İnglllz, Fransız 
cephesinde muhasım olarak tasavvur etmiş
ler. Eğer bu malOmat doğru ise, Berllnln sulh 
taarruzu, çok geçmeden garb cephesinde 
kuvvetli bir yaylım et<!şile karşılanacak de -
mektir. 

* 
Diğer ıtarfatan Berlinden ve Moskovadan 

çıkan haberler de kalbler.? sulh ümidi vere
cek mahJyette de~ild!r. ::\1'.uhtell! gazetelerin 
Berlin ve Moskova muhabirleri, yeni dost o
lan bu iki büyük kara devleti a?asında, yal
nız ikttsadi bir dostlukla iktifa edllmlyece -
ği intıbaını taşıyorlar. Btınl:ıra göre, bilakis, 
bugünkü iktısadl ve siyasi dostluğu, askeri 
bir dostluk da. takl!> edecektir. F.sasen, Hit -
lerin nutkunda beyan edilen sulh esasları -
nın. Şarki ve Cenu!>uşarki Avrupaya aid o
lan kısımlarındak.l kat'iyot de bunun kuv -
vetll delillerinden biridir. Bu kat'iyet! ifade İngiliz kara ordusunda binbaşı olan 
eden sôzlere sadece palavra gbzll<' bakanıa - . . . · · · d · ' 
yız. Bunları söyllyebıımek için Führerln is- eskı harıcıye nazırı ve ıırndıkı omınyon 

' Muullimlik istiyen bir genç, Maarif 
nezaretine yazdığı bir istidaya ~u 

cümle ile b~lamıştı: 
c 1320 senesinde min gayri hakkın 

Mektebi Mülkiyeden bir şehadetna -
me ahzına muvaffak olmU§tum. .. 

Devrin maarif nazırı istidayı gör • 
m~til. Genci çağırttı: 

Kendine muallimlik verileceğini ii.
mid etmiş olan genç sevinçle maarif 
1ınzırına gitti. Kendini tanıttı; maa -
rif nazırı: 

-- Anladım, dedi, rizde bir Mek -
tebi Mülkiye şehadetnamesi varmış. 

- Evet efendim. 
- Görebilir miyim? 
Genç cebinden şehadetnameyi çı· 

kanp mııarif nazırına uzatmıştı: 
- Buyurunuz! . 
Maarif nazırı şehadetnameyi alır 1 

almaz yırtıp kô.ğıd sepetine atmıştı. 

-· 1stidanızda bu şehadetnameyi 
hakkınız olmadığı halde almış oldu· 1 
ğunuzu itiraf ettiğiniz için, ben de 

1
: 

yırtıp küğıd sepetine attım. • 

'---- .J 
Romanyaya 111/ca 
Edt!n Leh hilkumet 
Erkanı ne alemde ? 

tlnad ettiği bir takım kuvvetler bulunmak lar nazın Edıen, harb patlamadan evvel, 
lcab eder. Bu lrnvvct1er, sade Almanyanın taburunun .başına gitmiş, ve müteaddid 
kuvvetleri olamaz; yalnı.z başına, senelerce manevralarda hazır bulunmuştur. Bura
~arb edecek olan bir Almnnyanın ııihayet, da kendisini bu manevralardan birinde, 
Inglllz - Fransız camiasından evvel nefesi . Romanyaya iltıca etmiş olan sabık Polon-
kesUeceği muhakkaktır. Şu halde, Almanya askerlerinin harekatını takıb ederken ya fharlclye nazırı kolonel Bek, Romanya 
hiç olmazsa Rusyanın yardımından emin ol- görüyorsunuz. makamlarına müracaat ederek, ba§vekil 
mak lcab eder. Skladovskl ile hali milnazaada bulundu~un-

Rısa pantalonla 
Lor dlar Kamarasına 
Giren adam 

Birinciteşrin 9 

Sözün kısası 

Mister Ford'un kerameti 

E. Ekrem Talu 

O tomobil denilen nesneyi lüks bl' 
meta olmaktan kurtarıp harcı t 

lem ederek Karun kadar dünyalığa sa " 
hib olan Amerikalı meşhur Ford cenablS
n ayni zamanda keramet sahibi imiş d• 
bizim haberimiz yokmuş. 

Müşarünileyh geçenlerde, ihtimal caıi 
sıkıntısından olacak, para getiren dün)" 
işlerini bir tarafa bırakarak ahbablaril• 
siyasi bir müsahabeye girişmiş. Ve b1J 
esnada buyurmuşlar ki: 

- Harb vakında bitecektir. Ve bite!" 
ken de, silahların terki hakkında umuıXJI 
bir karar verilecektir! 

Muhterem Mister Ford'un bu kchane" 
tini neye, hangi emarelere istinad ettir ' 
diğini biz bilmediğimiz gibi, Allahüa'IeJJ' 
kendi dahi bilmiyordur. 

c Sarhoşluk arabacılığa benı.emez .. 1 

dive bizde -ne münasebetle söylendlf 
b;lli olmıyan- bir halk darbımeseli var " 
dır. Buna kıyasen, şimdi de: cPeygarıı -
berlik ile otomobil fabrikatörlüğü ara ' 
;;ında hiç bir münasebt olmasa gerek~ 
diyebiliriz. ~ • 

Avrupanın bugünkü vaziyeti öyle ça'?' 
raşık bir hal aldı ki, şimdilik bir noktaôf 
temerküz etmiş gibi görünen harb ate • 
şinin yarın nerelere kol salacağını kes " 
tirmek en büyük keramet sahihlerin~ 
ve en uzak gören gözlerin bile harcı de" 
ğildir. 

Gelgelelim para adama her şeyi söyle" 
tir. Servet sahibinin saçmaları gazete sil
tunlarnıa varıncaya kadar yer bulur. 

Bir tarihte, Fazıl Ahmed Aykaç, ede" 
biyata yeltenen eski maliyecilerimizdeıJ 
birine hitabla: 

- Birader! demişti. Biz nasıl ki par' 
işlerine burnumuzu sokmuyorsak, ,seJl. 
de bizim edebiyata karışma! 

Bu güzel üade edilmiş ihtarı Mistd 
Ford cenahlarına başka kelimelerle ay • 
nen tekrar edelim: 

- Aziz Mister! Nasıl ki diplomatlar 1/8 
politikacılar dingil ve diferansiyel bah .. 
sinde fikir ve mütalea beyanından ih ' 
tiraz ediyorlarsa, sen de lı1tfen poUtil<J 
işleri hakkında saçma sapan laf etmek • 
ten vazgeç! 

Frenklerin meşhur bir söz temsillel'I 
vardır: cHerkes münhasıran kendi zanJ"' 
atile meşgul olursa, inekler de iyi muba• 
faza edilir!> 

Bu temsilin acaba İngilizcesi yok mu1 
Olsaydı, Ford cenahlarına arzederdim dB 
ibret alırdı. 

e. cfzee11ı rca tıı 
····························································• 
Develi tren kazasında 
6 vagon parçalandı 

İzmir 8 CA.A.) - Dün Develi lle l,,'umao .. 

Ayni zamanda, Moskovndan çıkan habt'r- J d A/manla'r/a dan, Romanyndan başka bir yere gldebllme-
ıer de bunu gösteri·ıor. ingUfz gazetelerinin span ya a sı için ıstızanda bulunmu,, fakat hükümet 
hAlA Moskovada oturan muhabirleri, Rusya- dövüşen bir Rus generalı talebi reddeylemtştlr. 

vası arasında vukıı!:ıuia:ı. tren çarpışme..9S 
Lord.lar Kamarasına malfun ve an'a _ sırasında parçalanao v:ıgonıarm say:ı.n alt* 

nevi elbiselerden maada hi,,.ı...ir ün1for _ olduğu tesbit edllmıştir. Kazanın vukuund' 
• • v. Y"' me.a'ullyetl olanların meydana çıkarılnı:ısJ nın büyük diplomnti'{ hazırlıklarda bulun • Kariovada bulunon Mareşal Bmigly Rldz 

duğunu kaydediyorlar. Birkaç devletle b!r - Sovyet Rusyanın Polonyayı l§gal eden or- ile sabık Cümhurreisl Mozlsklnln birbirlerlle 
den müzakere eden Moskovnnııı Çin Tıirkls- dularının kumandanı General Gorev, İspan- telefon ile konuşmalarına mfu!aade verll-

ma ile gırrnek Met değildir. Buna rağ - için tahkikata devam edilmektedir. Yolcu " 
men, İngiliz izci teşkilatı şefi Baden Pav lar arasında yarası pek ham olan altı ıc.ışi 
le vekfilet etmekte olan Lord Somers vaidır. tanında bir takım askeri .tedbirler aldıkta - yada, İspanyol, ltaı_ran ve Alman ord\ılarına ,.,..ir 

t 
m~. . 

nndan nglllz gazeteleri ehenunlyetle bahse- ıtar§ı gelen Rus ordul:ı.nnın kumandanlığııı-
dip duruyorlar. Zaten, Moskov.ı radyosu, bir da bulunmtlftu. 
zamandanberl, Avrupa ve Lehistan işlerine İspanyada dahili ha.rb başladığı zaman, 
dair yaptığı propaganda neşriyatı arasında General Oorev souet Rusyanın Madrld se-
Asya mllleUerinl alakadar eden mevzuları da faretlnde a.ta.Şemlllter bulunmakta idi. sta.. 
SJkıftırnıayı ihmal etmiyordu. Bunların ya - llnin derin ıtıınadını k.amnmı.ş olan general 
nıba.şında, bir de RtLS matbuatının neşriyatı 

/ngilterede kadın askerler 
erkek sübaylara selam 

vermiyecekl 

memuriyet ve V'azifesi icabı, ayni zaman 
da harbin devam ettiği müddetçe İngiliz 
izcilerinin izci üniforması ile gezmeleri 
emroluııduğundan, kısa pantalonla Lord 
lar Kamarasına gitmiş ve müzakereleri 
dinlemiştir. 

üzerine dikkat celbed!llyor. Tabll Almanya.da bir zamanlar, İomtını.st ta.hrlkft.tı yapmak İngilterede harbiye nezareti tarafından 
olduğu gibi. Rusyada da matbuat, Fransayı auçlle Almanyada bapeedllml.§ti. F f h f verilen bir emirle, bundan böyle kara asu ye isti sa atı 
ihmal ederek, daha doğru.su ona karşı fena General eskiden Qa.r ordusu zabitlerinden- b 
bir teY söylemiyerek İngiltere aleyhJnde şld- dl. Son 1914 harbinde de gooterdiği yararlık ordusuna mensu kadın askerlerin, er - Dünyada en fazla rağbeti celbeden 
detll neşriyat yal)ıvor. Berlin ne Moskova a- ve cesaretten dolayı birçok defalar nl.1an al- kek sübaylara selam vermemeleri bildi- sebzenin fasulye olduğu kat'i surette an
rasmdald ağız birliğini, bu bakımdan da ma mışt.ı. Bununla beraber bu e.analarda bolşe- rilmiştir. Fakat kadın askerler, ünifor - !aşılmıştır. Bir Amerikan ilktisadcısının 
nalı görmek mümkündür. _. .. partlsUe olan glzll alAka ve irtibatını malı kadın sübayları eskisi gibi selam - yapmış olduğu h.:saba g~re. yirmi dört 

uA saat zarfında dunyada ıstıhsal edilen 

Dikili felaketzedelerine 
Sinopluların yardımı 

Sinop 8 (A.A.) - DlklUdo yer sarsmt.ısı.ıt'" 
dan açıkta kalan ve mucı.venete muhtaç bU
lunan yurddaşlarn yardım için bugün pal'!' 
tide bütün hayır cemiyetlerinin 1ştiratı1' 
memleket halkının lçden gelen arzuıarJıı.6 
ımtisalen felaketzedelere geniş ölçüde nalt " 
di yardım yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu maksadla aç1lan liste yekunu sekiz yi\f 

lirayı bulmuştur. _... ..... -........ -........ __.......-..-... ---------
T AK V l M --kk =esm:;;~~~d=e#~i=~=ı=.;;;;;;;;;;::;;;;;:;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::::l:ıy=a=c~a=k=la=r=d=ır=.=:=:=:=:=:=:;;;;;;;;;:;;;:;;:;;:~f~asu~l~y~en~in~m=i:k~ta:r:ı~8.~3~52:·~00~0~k~il~od~ur~.~ 

Hayır, bütün bu ahval sulh alametleri de - r 
tlldlr. Henüz ümkller berhav:ı olmuş bulun- ] S T E R 1 N A N , 1 S T E R 1 N A N M A 1 r.===-======:==~======il 
mama.kla beraber, bunları kıracak sözler, in- BİRİNCİTEŞRİN 
tıbalar, M.dlseler :;oğaımıştır. Dünyanın, tak 
riben bugünkü kuvvetler müvazenesi içinde 
sallm ve devamlı bir sulhe doğru glttf~inl 
görmek isteyenleri memnun edecek yakın bir 
neticeden eiyade, yavaş yavaş mllleUerl ken
di içine çekmek tehdidini gösteren bir ateş 
uçurumunun hergün bl!'az daha fazla derin
leşmesf Jhtlmalleri meydana çıkıyor. 

Uzun bir zaman, AL'llanyanın bu defa da 
hangi lstikamet.e hareket edeceği endlşeslle 
hUZU1'8U2lanan dÜiljanın, şimdi de acaba ye
ni başlıyan bu harb devi ynnn da neyi a~
nın içine alacak ve öbür günler ne olacak? 

, derdine dilşmil.ştttr. 
Bugün, vazl)'et böyle görünüyor. 

Bir arkada~ anlattı: 
- Bazı matbaa levazımına muhtaçtık. Başvurulacak ilk 

memleket olarak hatırımıza İngiltere geldi. Fabrikadan al

dığımız cevab. 
-c Harb sanayii ile meşgul olduğumuz için arzunuzu ye

rine getirmeye maalesef jmk~n yoktur .• demek oldu. 
Fransaya döndük. Aldığımız cevab aYrıi mealdedir: 
- cHarb dolay1sile elimizde kMi miktarda işçi kalmadı. 

İstediğinizi maalesef ya.pamıyacağız.> 
Çaresiz Almanyaya döndük. Oradan gelerı. cevab büsbü -

tün başkadır: ' 
• 

· - cSiparişinizi k&bul ·etmeye hazırız. İstediğiniz müddet 

zarfında yapmayı da taahhüd ederiz, fiatımız ~dur.> 

Hayr~t edip etmemekte serbestsiniz. Fakat hüküm ver -

mekte acele etmeyiniz Zira mektubu okuyan bir dostum şu

nu söyledi: 
- Bu S3.hada Almanların da Fransızlarla İngilizlerden 

farklı vaziyette olduklarını sanmayınız. Siparişinizi kabul 

edeceklerini söylüyorlarsa, bu siparişi ':eremiyeceğinizi bil

dikleri içindir. Zira Türkiye ile Almanya arasında hemen bir 
aydlr ticaret mukavelesi yoktur.> 
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Sayfa 3 

• 

Hitlerin teşebbusune Sulh teşebbnsn 
karşı Londrada k s l yükselen sesler arşısında 

· ovyet er A n rı 1 Sovyet - Alman mısundak/!::::ı~ı 1ı:::af::1:~;~.k- Amerika Mem r .. 'kt d" 1 b' ı· v. tedir. Hitler'in sözlerinin muiassal bir • • e l ışg tme erine 1 ısa 1 iŞ ır ıgı :f.11~!r~:.ı~~~~-:ı~~~~ ~~fy!:"'~ı; ~!: ~:~:~;nn:~~~~ı;:-n:.ı::::' bey•· 

iyi .. 1 b E b" ahf 11~ ğişmemiştir. natta bulunarak Ruzvelt'in tavassutta Oz Moı;kova 8 (A.A.) - ene 1 m e Bundan başka Hitler'in sözde sulh tek . . e a ! or m ş rinde S ovyctler Bir~iğinin A.lmany~ya te liflerini iblfığ etmek üzere beyhude ye - bulunması ıçm Almanyanı~ bır .. teklıf 
M rnin edeceği iktısadı menfaatler zıkr~ - re bir mutavassıt araştırmış olduğu in- yaptığım gazetelerde okudugunu soyle -

tö OSkOVa, 8 (A.A) - D l dilmckte ve Almanyanın s_o~yetler Bır- tıbaı kuvvetlenmiştir. miş VP. bu haberi tefsir etmekten içtinab 
C1e ~:OvyeUer BlrlJği F..s~:şan bir habere Sovyetler Blrllğl belki de Alman - Lıt _ liğine müteveccih olan hakı~ı ha~b. ga - Jour gazetesi diyor ki: etmiştir. 
top ~a bulunmuşlo.rdır ~adaa iltl taleb- vanya hududu boyunda g:ımizon halinde yelerinden uzaklaştığı tebaruz ettmlrnek Bu uzun müdaıfaanamede bir hususi- R elt'' A iht'laf d t 
bte~ arında 1k1 nokt,a '1 vretıer F..stonya kıt'alar bulundurmak ve bu hududu takviye tedir. Almanya Sovyetıeı,: Bir~iğine ~r~a yet nazan dikkatimizi celbetmiştir: Bi - uzv 1~ vr~pa 1 ın a avas -

ektedirler. İki Y daha işgal ebnelt etmek hakkını lstiyecektlr ve Şarki Avrupada siyası ve ıktısadı bır t k f i b"r tarzda tek başına kalmış sutunu teklıf etmış olan Johnson, Al -
ta edilen ıneınıekct arası d ı 1 . . . . . "b " R anın ze e , ec ı l f d h ·ı 
Eaton nıuahCdede Sov ~ n a m - Ecnebi mil.şahi<Irer Sovyetıer Birliğinin ko~trol temın ettıgı ~ı _ı 0 m!ny bir irısan gösteriyor. Bitaraflar nutuk~a man ar tara ın an bu ususta verı en 
bir h Yada tc.sı.s edeceği b(etıe. Birll.ğinin 

1 

Memel'in Almanlar ta.rafından işgaline iyi bugrlııyım ve petrollerını de murakabe en ufak emniyet hissini verecek hiç bır habere karşı alaka göstererek Reisicüm-
vafak:': ÜSSiinün Yerıerı :ıu~=~~ll iissü lle bir gözle bakmadığını ve bugün belki de altına alması imka~ı~~-ve;mi~~- 1B~n~an söz bulamamışlardır. İtalya hariciye na- hurun tavassutta bulunmağı kabul et -
dır e tesbit ediıece~i tasrih oıu:maır mktu- Memeı clvnrında askerl bir üs tesis etmek başka Sovvetler Bırlıgı şımdı . atı .~v :zırı Kont Ciano nutuktan evvel kaçmış- . 1A ld•Y • . lb ım· t' H"t 
~u h a- suretlle Almanyanın bu Uerl posta,..,ını za - letlerini de kontrol etm~~~edıkr .. ~ug~n tır Amerika Reisicümhuru Ruzvelt nu- mı e~. ~z.ım ~~·· ıgı~ı eyant e ış. ~· 1ğ: 

denı a edede Sovyet kı 'al rarsız bir hali! getirmek istediğini beyan et- Sovyetler Birliği arzu ettıgı ta tır e . ~ tuktan sonra ... Hitler, arkasında şahlan er ın uzve ın avassu unu ıs eme ı 
Halbz { 011le gidece.ıtıerl arının bu üsıere mektedirler. devletler Almanyay z:rai m~hsull~rını mıs ~ençler ve bağırmak hakkını haiz düşündüğüne dair verilen haber siyasi 
tn . u 1 Sovyt-tler ı · zikredilmektedir. Yeni talebler satmaktan imtina edebılecek hır vaz.ıyC:t- olrr.ıyan ihtiyarlardan mürekkeh bir mahfellerde itimadsızlıkla karşılanmış -

t nların Esto § tndı söylendiğine göre . tedirlcır. Almanya Polonyanın. pe~rollc - millPtle dünya üzerinde yalnız kalmış - tır 
auretııe bu üsı~:a topra.kla:-ından geçmek Stokholm 8 (A.~.> - Tallln den AftonbJa- rinden vaz geçmek meoburıyetınde ~e tır · .. . w. .. . 
ler. e gltmeıerlni istemektedir _ det gazetesine gönderilen bır habere göre, kalmıştır. Almanya gerçi Sovyetler Bır- ·• f l k ti 0 t kk Soylendı.gıne gore infiradcılar bıle 

Ecnebi Estonyıı Sovyetıer Blrl~lnln bllA.hare yap - liğinin fili ittifakını temin etmiş ve iki Bı~ara . mem e e er e e!a uz Hitler'in talebi üzerine Reisicümhurun 
Sovyet hü~a!!~!1~:.n~c söylendiğine göre tığı daha şumullil talebJere karşı mukave - memleket arasındaki ticari mübadcle1e- Hıtıe:'ın. nutku ka:s;sında dıger mem müdahale etmesine itiraz etmektedirler. 
manyanın Şimdi haUYük• bir ltlınadla Al - met göstermektedir. Estonya, Sovyet - Es - rin inkişaf ettirileceğine dair bir vfıd de leketlcrın ıntıbaı nedır ·. .. .. .. .. b 1 A l hi d 
Yette buıunm"'-a"ı reke;;e geçecek bir vazı _ tonya muahedesine riayet edilmesinde ısrar almıştır. F:akat ecnebi müşahidler, iki Petit Journal gazetesı bunu böyle hu- Çunh."11.. una~ e~ela Alma~ya e ? e 

ıretıer Birliği ;;Y•a .. hnidan istifade ederek Sov etmektedir. memJeket arasındaki iktısadi iş birliğini Uısa ediyor: ,. k B lt kt 
1 

• teşPbbuse geçılmış olmakla ıtham edil • 
erden biri büytik bimayesine aldıITT mlllet _ Bu gazete Sovyetler Birliğinin Osel ve Da- tc::min eden bir muahede mcvcud olma - Rusya katı ~lara -~ ı a ye; ec;mış- mekten korkmaktadırlar. Sonra da sulh 
:u~radı~ı veya tehdıdr davletın t.narruwna go ndııla.rı Ue Estonya sahillerindeki iki ll - dığı keyfiyetine nazarı dikkati celbet - tir. R?~~nya bı; te~a~ruz: karşı. ı~ab e 1- davası için olsa bile Amerikanın Avrupa 
dlrde hiç olrna .... ~ "-lne maruz kaldığı tak- manın tamcımile kendilerine terkedllmeslnt mektı>dirler. Bu hususta sadece Molo - rlen butun tedbırlerı ınkısaf ettırıvnr. - i~lerine karışmasını bir an'ane olarak 
van ...,.. """vyet istedikleri zannedlldığlni 11A.v\? eylemekte - tof ile von Ribbentrop arasında bir mek- talvanm dostu olaın Yueoslavya v~ Ma - . . 
l~ Ya topraklnrından ordusunun Lit - dir. Sovyetıer, ayni gazeteye göre, Estonyıı- tuh teatisi yapılmıştır. Berlinden hare- caristrn tecfafüi bir anla~ma .akdıne ~a- tecvız .e~emektedı~l~r. 

acaktır. geçınesını temine ça- nın merkezine ve cenubuna askeri postalar k t d .ı.· Al t" t hcyetı· Mos zırlanıvor Almnnvava mucavır olan b\ - Harıcıye nezaretının etrafında bulu -_ e " en 'Uır man ıcare - · 1 . . 

J ·~ ~ I ikcımesı projesini yeniden ele almı.şlardır. kovaya gelmek üzere bulunuyor. Heye- tarıf mcıml~kf'tlP~ kuı:ı d.akcı komsu ~r~na nanlAr, Fransa ve İngılterenın muvafa -
~P nıar 8 ç·ın f k 

1 
tin vazifesi bir iktısadi iş birliğinin te - karc;ı a ·k~rı ~rdbırl~rını k~ıvvetlendırı - katı :ıhnmadıkça Ruzvelt'in tavassutu . ır asını Frans~da 36 komunı·sı mefü'!rini atmaktır. Hey~tin azası ara.- yor)tır. Hıtlerın tc>mrnatı bıtorafların te- mevzuu bahsolamıyacağını saklamamak-

1 mh . "" sındn birçok petrol, demıryolu ve naklı- yakkuzunu nrtırmıstır. . .. tadırlar. a etm•şler b' t k•t d·ıd· yat eksperleri bulunmaktadır. Japon gaz0telerıne go~e .. 
Tokyo 8 (A.A me us ev 1 e 1 1 Alman ticaret heyeti Moskovada Tokyo 8 (A.A.) .- _ To~~odakı Jap?n Tavassuta luzum var mı? 

lıtı, Kiang · .) - Japon ordu ku Moskovn 8 CA A) - Alman ekonomi hey- ve ecnebi gazetelerı f!ıtler ın barış tek - Diğer cihetten Reisicümhur şimdiden 
Vadisinde ~u Su Viliyetıncte Siou 1!'1ar:dnn- Parls 8 (A.A.) - Tevkif edllen komünist Un! isi Ritt~ . sıınt 16 d.ı. elmlştı~ Rlt- lifinin Fransa ile 1ngiltere tarafından akamete mahkfun olan bir müzakereye 
Qln fıkrasını hasara ettikten 8~ Chuı dağ ıneb'usların adedi 26 dır. Bunlardan dokuzu ~ n re - n ~ür ·~k 013n ~üzake~~lerin kabulü müşkül olduğunu yazıyorlar. . • . . . 
hlUhar b n imha edlldl~ı nra se~ız Parıste diğerleri eyaletlerde tevki" edilmiş - r on beş gu t: • i Japon Advertiser gazetesi: tavt~c;sut etmek ve hakıkı bır sulh tesısı 

e e meya o nı ve çının ri 1 • idnresinl Dr Schmnurra bırııkarcık b rkaç . . . .. . 
rını blldirnı k anın:ıa 7000 oliı b e n le.rdlr. ..n f d · d- '-ti cAlman teklifinin tamır kabul etmez için değil de sadece bır mutareke temıni 

e tc<Ur ıraktıklıı. - P ı~ 8 CA A) 26 k ü 6"n zar ın a onece.-.. r. A b kl"f" k d' b e emni 
Çi ı· . · ar..:ı , · · - _Tevkif edilen om - Muhtelif ticaret ve sanayi şubeleri ve ez- 7.afı, ~ t~ . ı. ın en ı arış v _ - iı:in Hitler'in tertib ettiği böyle bir ma· 

n ıler ıse zafe nrk nist meb usdan ıs u bu sabah sorguya çe - cümle petrol kimya demir yolları ve deniz yet tc>lakkısını muzaffer kılmak ve mut- nevraya alet olmak istememektedir 
y r şe ı leri kilmiş ve uçüncü enternaı,-yonııl propagnn - k.ll t işl~rlnl te~cll ede:ı on kadar mü- tefiklPrin başka bir telakkide olmalarını A rik fk~ . . H'tİ ,. 

Ohung _ apıyorlar dasını oezalandırıın ve komünist partlsıni na ya ı • Mwkovadl\ bulunmakta:tır. kabul etmiyen bir ~evlete sadir olma - me ~n e an u:r1umıyesı ı er ın 
dan Chang Klng 8 <A.A.) _ çı dağıtan 26 Eylfil 1939 tarıhl!. kararname hük tahassıs hfilen • sındadıı. Fransa ve Ingiltere, Alman tek nutkunu şıddetle tenkıd etmekte ve bu 
zafer dolayısİl Cha muharebe.si ~ller tarafın. müne göre suçlnndırılmışlardır. Heyet Polonya se~aret _bınasında liflerini reddederken kendi bar~ program nutkun Nazi nazariyelerile mü/.tc:fikle-
muını §enltkl e butün nnsyona~ı ; kazanııan Tevkif edilen meb'uslar hapsedilmişler - yerleşmek ıstemış lann1 ilan edebilirler. diyor. riıı n:tzariyelerinin telifi kabil olmadığı-
zahurat Yap.:: Yaı>ıımaktadır. ~~. ç~<!e u - dlr. Yeni ıtevklfler beklenmektedir. Moskova 8 CA.A.) - Verıı_en bazı_ mali'lma- Asabi Şimbun gazetesi, Hitler tekl_ifi- b' d lil te kil ettiğini beyan eylemek 
edUrnış ve h ış, gece fener al Unduz te - Par!s 8 (A.A.) - S:ı.ııt 113 de verilen ma - ta göre, Almanlar ekonomı heyetı azasının nin müttefikler tarafından kabul edıle- na ır ~ ş .. 

Gıızeteı~ ava fi§e.klerı atıı ayları tertıb lfunat.a göre, 14 ü Parıs bölgesinde olmak ü- ikameti lçln Polonya büyük elçlllği binası - ce~e benzemediğini bildiriyor. . tedir. llitlerc gore sulh Alman hakla -
tomoblUer: ~rott.ığı husu.cıt ~~~- zere 36 komünist meb'us tevkıf müzekkere- nın tahsisini istemişlerdir. Miyako Şimbun gazetesi de, Hitll!r rınır. ve ihtiyaçlarının herşeye takad -
dirilen çın' k rnyonl~ra ve otobüstlnrcla 0 - slle tevkıt edllml.ştır. M!lU emniyet hizmeti şartinrına göre, bir barışın Almanyanın düm ettiğinin bütün milletler tarafından 
fında Chang uvv~thlerının son 24 sa~~e bin - tarafından 21 meb'us tevkif edllml~tlr. Batırılacag""ı ,·ıa" n edı·ıen Fram~ız ve İnW,liz şerefi aleyhine tam tanınmrsını ve Alman tahakkümü altın-
Uerledlkl - ıu·ın Şlnı U zar - b0 f • d k 1 ~ .. 

erını blldlrmek•- a ndc Yirmı ınu R b • ır zn erı. ("IJle o acaFiı!1ı yazı~or. . d herkesin gcırck kendi arzu.sile, gerek-
- ""'dirler. d ,· ır • A •k Hoşumımbun gazetesı, muttefıkler a v • • 

Alm B 
-- omanya a yen gemi merL a muerin bevınelmileı konferans vasıta - se kuvvetle boyun egmesı demektır. an • ulg r ı· k b• • k 1 k? sile Avrupa vaziyetinm kurtarılması Walter Lippmann, Uzakşarktaki va -

1 
ıcaret a ıne mı Uf U aca , sularına gir İ h~kkındaki teklifini k?~ul ettikleri tak- ziyetin Ameriknya donanmasının büyük an aşmas • 1 .. ' dırde b_unun ~lmanya _ıç!n ~u?akkak ~ir bir k1smını Büyük Okyanusta bulundur 1 ımza anmad Bu~ _s CA.A.) - Havas· Londra, 8 (Röyter bil~iriyor) - Al - svantaJ teşkıl edeccğını bildırmektedır. mak mecburiyetini tahmil ettiğini ve Af 

Londra 8 ( 1 Mlllı rönesans p:ı.rtlst dışında kalan bazı man bahriyesinin, Amerikanın şark sn- Al d . . . d .. 1 k · ı· Al-
lllası .tnukar Hususi) - Bugü . siya.set adnmlcıriyle l:on günlerde yapılan gö.- hillerinde batırılacağını bildirdikleri ve . m ~ nya a rıka s:ıhıllerın e mustem e e ıs ıyen 
caret anlaş~: olan Alman _ ~uım~ala!1 r\işıncler, kab1nenın te.dlll v~ hatt~ • bütün içinde 560 Amerikan tebaası . bulu~an many:mın bütün Amerika milletleri için 
na sebeb d ~Pek geri kalın t }gar tı- temayüllerin yer alacaı"tı yem bir hükumetin İrekuc gemisi destroyer ve sahıl gemıle· be zı·n darlıg"'ı 1914 dekinden daha büyük bir tehlike 
ihracı ınenı e, lrnanların Bulg ış .ır. Bu - teşkil edileceği hakkında şayialara yol aç - rinin refakatinde olarak Amerika sula· tt:şkil ettiğini söylemiştir. 
eti madde! n~ bulunan et deri anstandan maktadır. rına airmiştir Londra 8 (Royter bllct!rlyor) - Berllnde, ı\y.ıııı azasından ekseriyeti Fransa ıle 
leh etmele~rınden büyUk ınikt~ domuz Şimdiye kadar yalnız yok.lamalar ya;nldı- ·~ . otomoblllerde balon gazlert kullanılmıya bQ4- f ngilterenin muvafakati olmadıkra ve de 
A ~lınuştur. da ta - ~ı anlaşılıyor. Avrupanın merkez ve lamıştır. Bu gnzlerden s~vil halkın istifade varolı bir sulhün temelleri atılmadıkca 
lnıanya j - e· d h etme.si 1mkftnı yoktlır. Ruzvelt'in müdahale etmemesi taraftarı-

tnÜnas=::tnyt a ~l~ ticari ır vapur ~ a şarkında yeni bir sulh Belcikada buhran dır. Bunlara göre Hitler'in teklifi bita-· 
esısıne t · ıı d• ) B kil Pi l t• i raflık kanunu müzakereleri üzerinde hiç 

Bcrlln 
8 

CA Çalışıyor orpı en 1 ce hesi kuru'uyor ~;u:cıb~~:~~;n önlJ~~vc geçm:~~ ~a~~y~~ bir tesir husule getirmiyecektir. Yalnız 
Ya v .A.) _ Al Londrıı. s CA.A.) _ Bu sabah fecir vakti ı azmctml.ş bulunduj't:ı beyan olunmaktndır. Utah demokrat ayanından Thomas Rei-
8.?tı.şı~cıMançuko .YOlllc ~an nıa>tanılan Rus- Holanda _ Amerika ltwnpanyasının ~Bin - (Baştarafı I inci sayfada) . Bugünkü memnunlyets\zllkleı:, ekonomik me siciimhurun müdahalesi taraftandır. 
ctm a bir ticaret Ponya ile Almanya nendJlt• vcıpuru Manş denizinde torpillene- bu suretle vücude gelecek sulh ccphesı : selclerden ilerl gelmektedir. Ekonomik rnııh-

ektedir~ servı.si ihdasını diırp~ rek batırılnnştır. Vapur Nevyorktao Amster- nin müşterek hareketi sa:yesi~de a.ra_zı leller. e!kfm umumiyenln büyi\k bir kıs - Sovvetlerin Roma sefiri 
M dama gelmekte \dl. Mürettebatından kimse- statükosunun muhafaza edılebıleceğı ı - mınoa görülmekte olan muhalef~I~ ancak 

l'•sso/i d (AA ) ı · • bl hare Moskova s <A.A.) - Yüksek SOvyet Mee-• Dl ikf - ,.. ye bir.şey olmamıştır. Vapunın 41 kişiden lave olunmakta ır. · · ekonomi sahıı.c;ında yapı ';l<'.i\i!: serı r -
Bir Uladı ibaret olan mürettebatı blr sandalla karnycı Sıkı temaslar oluyor ketle önüne geçilebllece~lnl ifade etmekte- llsl O<ırelkin'l Roma serırllğtne tayin et -
t:o. il U luh • ~Yl~edl çıkmıştır. ıBinnendjlkı> 6873 tonlult bir gemi B d t 8 (A A ) Zannedı'l<ligw i _ dlrler. ~~~~~:: ................................................... _ .. \,\J:nıa 8 c @U !dl u n peş c . · - ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

oıst şen rt A.A..) - MIJSSoll i · ğine göre Macaristanla Romanya ve _Yu-
tlr. İtal;an ön~de Yeni bır nn,u~arde~ya :fa- goslavya arasında yakında bir ade~ı tc-
<ıkonornıd hükfımet reisi b u~ söylenıı.ş.. Tay yare inşaatçısı cavüz paktı ile bu mernleketlerdekı e -
tiY&t hak~ı hahsetın1.ş ve be~ defo yalnız Fokker'in yah yandı kalliv"tler hakkında bir pakt imza edi· 
llll§tll'. ndn hiçbir teltnlhd~ elmUel va - lecektir. .. . 

bulun.-na - Nevyork 8 (A.A.) - Fokker'e ald yatta çı. İvi haber alan mahfellerde soylendı -

Al -------- kan yangın neticesinde bir klşi kaybolnı•ış, ğin; göre. Avrupan!n. ~u. kısn;ında devam 
tnanla bir 1 sekiz kişi yaralanmıştır. Yatı muvakkaten 'lı hır iş birliği temını ıçın alakadar mem 

\'apuru SVeç tesllm alan Nevyork so:ıyeteslnin maruf si - JekPtlcr arasındaki diplomatik temas sı-
nu S ~rbest b k nıalarından Mister ve M!sters Rlchıırd Js - kı bir şekilde devam edecektir. 

Stokholın 8 <A ıra hlar mlnde lkl yeni evli bir sandal tarafından Resmi mahfcllerde büvük bir ihtiyat-
tararından zap~ > - 30 Eylüide AJ kurt.o.rılmı.şlar fa.k~t sahne gellncc k!\ybol - la hareket edilmekte ve hadiselerin mem 
türüınıüş olan Al ıe:eit Kle. limanın man!a.r muşlardır. Yat ycıngın söndükte:ı biraz son- nuniyE'te şavan bir seyir takib ettiği be· 
ru '"'l gcna ad · a go - r b tm • · · """ıverllnı~tir v ındnk1 Isveç a 11 ış.ır. . yon edılmcktedır. 
1Üklü olarak Ce~o apur kereste ve ~:P~- Kıymeti pek büyüıı: olan bu yat, aerodlna- BUkrt'Ş • Sofya münasebetleri 
~. il~mckte idi m r imik şekilleri dolnyısl\e şayanı dikkat bir ye-

Ronıa-n d. ------ · nlllk u.ddedllmekte idi. Budapeşte 8 (A.A.) - Sabah gazete-
Y a a nıecb ... . lcri Romanya - Macar • mün~s~~etleri 

servisi ihd d~rı. ış Bir maden kuyusunda hakkında bir Macar resmı teblığını neş-
Bc as e ıld rcdivorlar. . 

rn 8 CA A) l fac; a, 21 kişi Öldü Eelgradın yaptığı yatıştırma harekctı 
~;erdiği ~alfı-;a~:rllnde Alman ajansı - valnız Macar - Rumen münasebetlerine 
ltog ti 14 Yaşından .10 gore, Ronıanya hu _ Saint - Etıenne 8 (AA.) - Şehrin orta - münhnsır kalmamakta, Magger Ne~zet 
qı~e kadınıara teş:nıtlUjı~a kUdaı: olan er- sındakl bir maden kuyusuud:ı vukubulan ~azetc>.sine nazaran, ayni zamanda Buk -
Olo.nı urt iş servı ı ve as:dılmcsi kaydlle blr kazada 21 kişi olmiis, 30 kişı y:ıralanınıştır. reş ile Sof va arasındaki münasebetlere 
~ra tnah.su.:; Yrı ~rliklerıııı yapmuı Kurtarma ameliyatı devam etmekte ve ka - de şamil bulunmaktadır. 

· ca bır servı.s ihdas et - zazedeler sayısının artmasından korkul - Macar • Rumen h11dudunda 

Bir "P-----r mnktcıdır. Bel"rad 8 (A.A.) - Avala ajansı, Ma· 
ansız t • ~ k t B l "k ayyar p l H car - Rumen hududundaki ıtaa m~v. -e çı a t ... - esı o onya ariciye Nazırı cudünün azaıt11ması hakkındaki teblığın 

Lo 0Pragı., · d" kt d' ndra a ca a ın ı L ' "d" metnini neşretme c ır. 
re&, hud d usuııtı - nı~ ona.raya gı ıyor M"raristan ile Romanya a_ra.sında. ak-
....__ u clvıırınct • Fransız tn " k l 
"""ra~ına iıunı., ve 1a .SA.$ Yüzünden B 1yYa- Parüı 8 (AA.) - Polonya büyük elçll!ğl, terlilen anlaşma mucibince, 1 1 ı:n:m e -
111.lUnı.ştır. ki Pl'otu nczare~ :

1
çika Polon~a hariciye nazırı Augnst Zaleskinln ket Macar - Rumen hududuı::ı~. ıkı t~ra-
ıına j blr muddet kalmak üzere 11 Teşrinievvel gü fında bulunan asker mevcudunu aynı za 

nü Londrayıı gidece~lnl bildirmektedir. manda azaltmayı teahhüd etmişlerdir. 

Sabahtan Sabaha • 
lstanbul caddesi 

Dahiliye Vck:.tetı bazırladıtı seyrü eler niumna.mesi hakkında i tanbul vllfı
etinin de müta.ıeasmı sormu~lur. İstanbul namına verilecek cevabı tanzim etmek 
~in genç ve çtı.Jışkan polıs mııdürü l\luzafler'ln riyasetinde bir heyetin top
landığını da haber aldık. Uo habere ilave edilen ~tırıa_r da şunlardır: 

cıBo heyet seyriisefcr l!ilcrini ~asından halleclecektir.a 

** istanbulun seyırüsefer işinı esasından halletmek gibi tarihi bir hizmeti, üzerhıe 

1 · ıheycte şimtliden muvaffakiyctler dilemekle berab~r İstanbul se)Tiısefer i le.. 
•. 8-:; on lıe~ yıl gibi uzun tecrübeme ve muhtelit Avrupa merkezleriııdckl r;örgü
~~i~e istinaden bu nıuw.ffakiyetin kolay olmıyacatını söylem\ye • tııccbnrnm. 
çünkü blrk.ıç es:ı h nokl.1\ var ki bu işi (esaslı) ~ekllde halletınlye mnnldlr. 1 -

ı ta bulun ana cafülc-.erl henüz fayton ve kupa arabaları devrindeki dartı~ını s n . • 
muhafaza ctmı.:ktcdir. 2 - lstanbui caddelerinde kamyon. traınvny, tahta araba, 

""klii beyı:-ir ı:ıbi muhtelif de\'lrlere aid nakU vasıtal:ın bir ar:ıya toplanmıştır. ;u _ istanbulda piyaueler sc)'l"üserer nizamnamelerinin . kendileri hıı.klunda da 
b 1 emir ve nehlylerde bulundnlttından gafildi!' er. 4 ·- lstan!mhm i merkeztertnl 
k~:ır semtlere b:ığhyıın an:ı yollar az olduğ-a için günün muayyen santlcrinıle bu 
istika.metlerde seyruseferi iılare ~tmek maddeten imkinsızdır. 

Bu dört esas noktayı emirle, lauar:a hnlletmiye imk:in olmadığına göre seyrü
sefer işlerinin (csasındnn) tanzhnı dııvası da bir zaman ve p:lra meselesi .:ılmak -

tan kurlulanuyııcaktır. 
Bfıyfık Avnıpa ~ehirlerinde motör'iü ve beygirli vasıtalar bir araya gelmek f;Öy!e 

dıirsun, hatta raylı ve elektrikli vnsıtala.rı bile ortadan kaldırılmı ·tır. Sonra 
kereste. ktimür, zahire, çöp ı;:föi ağır ve battal nakliye işleri tamamile geceleri ya-
t.maktadır. Biz de günün en luılııbatık saatlerinde c;öp arabala.rının, fırınlara un 

:aşıyan tahta. arabala.rm, mahllelere sebuı tşıyan yüklii beygirl~rin an:ı.. cadil~ -
lerde dolaşıp seyruı.eferi felce utrattıktarı ıörülmektedir. Şimdilik hiç olmaı.sa. bu 
nokta beriaraf edilirse seyrüsefu işlr.ri 7arı yarıya tanzim edllmi1 demektir. 

'--2J~han Cahid. 



4 Sayfa SON POSTA 

( Sehir , llaberleri ) -
Kömür depoları Yeni nüfus sayımı 

Ba.kırköye ' hazırhkları 
kaldırılıyor d d. 

Geceleyin eve 
taarruz 

eden sarhoş 
Kuruçwnedekl kömür depolarının bu evam 8 ıyor 

semtten kaldırılmnsı hakkında hay11 za - Evvelki gece Mevliine:Capısında Melek -
mandanberl tetkikler yapıldığı ve bu nrada. Oeleoek yıl Teşrinievvelde bütün Türkl - hatun mahallesinde 26 sayılı eve cebren ta-
kömür depoları için birçok yerler llerl sürül- yede bir günde yapılacak umumi nüfus sa - arruz etmek isterken, bu harekete mani ol
düğü ma.Iümdur. yımı için başlanan ha.ıırhk!ara devam olun- mak 1.steyen bekçiye bıçak çekerek tehdidde 

maktadır. ü d Son zamanlarda bu depolar 1çln yeni bir bulunan Şükrü adında blrl d n meşhu 
yer bulunmuştur. Yeni şehir plô.nınn göre Gelecek Temmuz ve Ağustos aylarına. kn- suçlara bakan asliye 7 inci ceza bliklm~l~ine 
büyük limanın Yenıkapıda inşan takarrür dar, vllAyetln her ~rinde, 935 senesi umumi teslim edllmlştir. 
etml.ştlr. Bu vaziyete gôre, kcmiır depolan - niıtus sayımında olduğu gı~I. köylere ve f.nğ Hakkında tanzim edilen müddelumumiUk 
nm Umana yakın !:>ir yerje bulunması lcab başlanndakl kulübe 7 e çadırlara varıncaya j fezlekesine göre o;uı;lu ayni zamanda Kadri
ettlğinden Bakırköy cıvnnnın yeni depoln.r ıkadar yeniden numeratsJ yapılacaktır. Bn-1 ye adında bir kadını dovmekten Ye tnhklkat 
1çln en münas1b yer olduğu neticesine varıl- yım esasları hakkmda Da.~lliye VekCı.letın - evrakını hazırladıktan sırada jandr.rmnları 
mıştır. Belediye Kuruçeşmedeki kömür de -ı de~elecek dlrekttnere go.e hareket edlle- da vazife hallnde tahkirden maznun bulun-
pola.nnın Bakırköy civarına nakledilmesi 1 -

00 
' • makta idi. 

çın tetldka.t yapmaktadır. Bu tetkikat ya - 1940 nüfus sayımı için yeni numerataja .Mahkemece sorgusu yapılan suçlu, hak -
kında blUrilecek ve kat'i kar:ır verilecektir. göre, defter ve fişler hazırlanacak, bu lşde tındaki bütün bu iddiaları reddederek öte -

-------· __ muhtelif daJrelerde:ı ayrılacak memurlar denbcri tanıdığı Mnhınev adında.ki bir ı:a -

Şehir işleri: 
çalışacak, bunların başında kontrol memur- dını fazlaca sarh~ olduğundan dolayı evi -
lan, lşlerln hatruın yapılmasını temin için ne tesllm etmek üzere Kadrlyenln kapısını 

Belediye muhasebe işleri müdürü 
Ankaraya gidiyor 

tanllyette bulunncaıı:ınrdır. çaldığını, taarruz etmedl~lnl sôvlı>mlştır. 
Nüfus sayımı Ue beraber sınai ve zirai Müteakiben maznun Şükrüyü suçüstü yn _ 

tahrir de yapıln.cak, san'at müesseselerimiz 'ı kahyan Melekhatun mahallesi bekçlsl Şn -
ve çlttçllertmizin m1ktan tesblt olunacak, ban fınune şahidi olarak dinlenilmiştir. Bek 

Belediye muhasebe işleri müdürü 
Muhtar bu akşamki trenle Ankaraya gi
decektir. Mtfha ~ müdürü Ankarada, 
belediyeye aid işler hususunda Dahili -
ye Vckaletile temaslarda •bulunacak ve 
barem k&nununa göre belediye memur
lnn için hazır,a.nnn cetvelleri Dahiliye 
VckAletine tasdik ettirecektir. Belediye 
muhasebe müdürü ayrıca Sultanahmed
de yapılacak olan yeni belediye sarayı 
arsası için menafii umumiye karan ala
cak ve şehir hastanesinin planlarını ala
kndar makamlara verecektir. 

bunların makine kuvvotlerl, lrnalatlan, çift- çi Şaban: 
çllertn alle efradı, kııllandıklan liletler mik
tarı hakiki bir surette belll olacaktır. 

Bir amele kendi 
Dikkatsizliiii yüzllnden 
Ağırca yaralandı 

Dün sabah istanhul - Edirne asfalt yo -
Iundn çok feci bir Jmmyon kazası oJmuş, 

bir amele acele.oıi yı.izündne tehlikeU sıırette 

yaralanmıştır. 

•- Gece devriye gezerken .can kurtaran 
yok mu?. diye bir kadı;ı tery11dı lşlLtlm. di
ye ifadesine başlamış v~ de•ıaaı etmiştır: 

•- Bu sırada bir çocuk koşarak yanımn 
geldi: cBir adam anneını kııçırıyor yetiş > 

decll. Bu çocukla beraber evlerine doğru ko
§nrken sokağın içinden bir otomobilin çık -
tığını ve süraıtle Jtaçmü istediğini gördüm. 
Vaziyetten şüphelendlğmı içl:ı derhal bu o
tomobUi önledim ve durdu.rttum. 

Belediye ikbsad işleri müdürlüğü 
kadrosu genişletilecek 

Suçlu ellnde kocaman b!r bıçak olduğu 
halde otomobilden yere atladı. Üzerime doğ. 
ru yürüyerek: cBen burama Allahıyıın, .ı;en 

Bu yolda çalışan LüJcburgazın Kadıköyü benim yolumu nasıl kesiyorsun?o diye bir 
halkından Abdi oğlu Beyt.?1lah kamyonla 1'ı- 1 de nara a.tarnk küfrctmcia başladı. Çok sar-
tanbula gelmekte iken rnzgli.rdan kasketi hoş olduğu içln herhangi bir hadiseye :ney-
düşmüştür. dan vermemek üzere ruukabelede bulunma-

BPJcdiye iktuıad işleri müdürlüğünün Kamyonun çok süratll gitmekte olmasınn dım. Yalnız yardım düdüğü çaldım. Bu es-
kadronu çok dar olduğu için kontrol iş- rağmen Beytullnh kasketini almak için bir- nada bulunduğumuz yere Osman ve İbra -
leri normal şekilde ilerlememektedir. denblre kendisini caddeye atmış ve bu su - hlm adlarında lki Jandarm~ koşarak geldi. 

tI !alt - ı d bir h ı· 1 dık Bu suretle suçluyu yakaladık ve elinden bı-
Müdürliiğün gelecek seneki kadrosu tev- re e as uzer n e :ıy ı y:ıv:ır an -

. tan sonra beyni blr taşa çarparaıc parça - çağı aldık.11 demLştlr. 
si edHecek, kontrolları vaktınde yapa - lanmıştır. Ayni zamanda vücudünün muhte Bundan sonra jandarma Osman ve İbra. -
bilmek için yeniden murakıblıklar ih - Ut yerlerinden ağırca yaralanan amele sö3 hlm dlnlenllmlşler, onlar da hddlseyl bu 
das olunacaktır. söylemeğe gayrlmnktedlr b!r halde cankur- tarzda anlatmışlardı.r. 

kaldırıl _ Suçlu Şükrünün zabıtaya hakaret suçun-Eğlence yerlerinin tarifelerile meşgul taranın cerrahpaşa h-ıstaneslne 
olmnk üzere bir büro ihdas edilecektir. mı.ştır. 

Büroya verilen tarifeler esaslı sekilde Kaza etrafında yapılan tahkikat netice -
tetkik olunacak, tarifelerin tasdiki ile llnde şoförün bir ~un'u taksiri olmadığı an-
bizzat mal sahibleri meşgul olacaktır. Iaşılmışt_ır_. ____ · -----

Eğl<'nce yerlerine aid tarifelerin forma -
Jltesini ifa etmek için belediye me -
murlarının meşgul olıması mahzurlu gö iş yüzünden çıkan kavğa 

dan başkaca Ik! aylık mahktimtyct sabıkası 
bulunduğundan bu mahkümlyctinin derece
sinin tayini için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Milteferrilı: 

Tic ret Mfisteşarı Anka,.aya gitti 
rülmüştür. 

Ekmek fabrikası inşası işi 
geri kaldı 

Dcnizyolları İdaresine aid Kudret ro- Paris ve Londrada Türk - Fransız ve 
morkôründe gemici Mustafa, bir iş me- Türk - İngiliz ticaret anlaşmaları mü -

selesinden arkadaşı Trabzonlu Osmanla zakerclerini yapan ve birkaç gün evvel 
Bclckiiye tarafından ~~ıptınlmasına kavga etmiş bu arada bu kavgaya karı- Avrupadan şehrimize gelen Türk mu -

karsr verilenl ekmek fa?rik~sını·n· inşaa- şan Veysel ~dında bir şahıs tarafından rahhas heyeti reisi, Ticaret Vekaleti müs 
tı ıbazı sebeb er doln.yısıle şımdılik geri bıçakla yüzünden yaralanmıştır. teşarı Halid Nazmi dün akşamki eks -
kalmıştır. Belediye ekmek fabrikası ih- . · 
tf f 1 k b

. k"ld k tr 
1 

Yarah Mustafa tedavı altına alınmış, presle Ankaraya hareket etmiştır. 
yacını, ınn an sı ı ır şe ı e on o 
tm

_1_ til .d kti Veysel yakalanmıştır. Tiqaret Vekaleti müsteşarı, Lon.dra; 
e ~ sure e gı erece r. 

f hk d ve Paristeki ticaret temasları hakkında 
Adliye sarayı inşaab hazırlıkları Bir şo ör ma um ol u Ank~rada alakadar makamlara izahat 
Sultanahmedle adliye sarayının ya - Abdülmecid adında birini yumrukla verecektir. 

pılacağı sahada ıbulunan binaların yı - yarolamnktan suçlu olarak Sultanahmed E k f v a sarayı 
kılmasına devam edilmektedir. Bu iş ı inci sulh ceza hAkimliğine verilen şo -
Cfunhuriyet bayraanma kadar ikmal iör izzet dün yapılan muhakemesi neti- Yemiş civarında yapılacak Evkaf sa
edileceğinden adliye sarayının inşaat ha- ccsinde suçu sabit görülerek 25 lira para rayınır. projeleri vakıf mimarları tara -
zırhklnrına başlanmıştır. cezasın&. mahkum edilmiştir. fından hazırlanmıştır. Sarayın uzunlu -

ğu 70, genişliği 35 metre olacaktır. 

( Dün de Avrupadan t lebe;er geldi ) 

Dün gelen talebelerimiz muharririmiz!e görüşürken 
Dün .sabahki konvansivonelle iklsı Parls - ı hemmiyeUJ derece~ bir yiyecek ve içecek 

ten birl Almnnyndan olmak üzere üç tlraat buhranının başgö.sterm!.ş olduğunu söyle -
tarebt!miz gelm~tır. mlft.lr. 

Franaada bulunan bazı talebelerimizin de Son birkaç gün içinde Almanyndan şeh -
bugünlerde memleketimize dönmele.ri bek - rlmiı.c kadınlı erkekli Alman grupları gel -
lenmektedlr. mektedlr. 

Tüccar ve komusyoncu olduklarını söyU -
D!ln Almanyndan gelen talebe Şahin, bir y<m bu Almanların mühlın blr kısmı Toton-

muharrtrlmlze, orada başka talebemiz kal - ya klübüne ınmektedlrler. 
madığını ve ken<llslnlıı bir müddet Parlste Dün de konvanslyonelle fehrinılze bazı 
kalmak sur~tlle gccıktlğln:, Almanyada e - Alman aileleri ielın4&Jr. 

Bakırköy - Y edikule turistik yolu 
Bakırköy ile Yedikule arasında açıla

tak yeni turiı;tik yolun uzunluğu 2 buçuk 
kilor.ıetre olacaktır. Yolun projeleri İs -

tanbul Belediyesi imar işleri müdürlüğü 
tara!ından hnzırlanm•ştır. Mütehassıs 

Prost'un tasvibinden geçirildikten sonra 

tasdik .edilmek üızere Nafıa Vekfıletine 

gör.dcril~cektir. 

Eğlence yerlerinde bira fiatları 

Şı"'hriı; muhtelif semtlerinde alakadar
larca yapılan tetkikler neticesinde, eğ 
lence yerlerinin tarifelerinde yapılan 

teııziJatın bira fiatlerinin ucuzluğu · ile 
mütenasib ı0lmadığı anlaşılmışt1r. 

Be.l~diye şubeleri, eğleI'\ce yerlerinde -
ki fiatları yeniden tetkik ederek tenzi -
latı hAkiki miktara indireceklerdir. 

--·····················-···························-······ 

C11ma.rtesi 
günü Ramazan 

!starlbul Mü.~tülüğ:ünden; Birinci
teşrinin 14 üne rnüsadif Cumartesi 
günü Ramazanı Şerifin iptidası ol -
du~u ilan olunur. 

İslanbul l\lüftiisü 
F. üıııener 

... l __ l-i_a_d_u_e_ıe_r __ K_a_r_şı_sm_d_• __ , . 

B .. "t . ' ırmcı eşrın 4' 

GENE OTOBCS 
M eraklı dün gene matbaaya gel-1 dan başla da; gacırtılarından, frenle~ 

di; kapıdan girer girmez: bozukluğundan, şoförlerinin sigara~ 
_ İllallah! manların<lan, kondüktörlerinin yol 

DP.di, gülümsiyerek yüzüne baktım: ra karşı takındıkları tavırlardan. 
- Benim sana söyliycceğimi sen mi - Hepsi bu mu? . 

- Daha ne olsun ki; benzin kok~, 
bana söylüyorsun? fi 

_ Sen de benden illallah mı diyor _ nu, gncırtıyı, frenlerin bozukluğunu~ 
? lan bir yana bırakalım, hatta şoförl 

sun. . d ralıl" 
- Desem de hakkım var sanırım haf- sıgara dumanlarına a ses çıkarını) 

ta sekiz gün on dokuz, ya yoluma
1 

çıkı- - Geriye ne kaldı? .. .. aldJ. 
yor. Yahud da matbaaya geliyor. Bana - Daha .. ne .. kn!sın konduktor k ıo: 
uhit"Pt sualleri soruyorsun. - Konduktor ınsana ne yapıyor d~ 

ö 
1 

is - Vallahi ne yaptığını görme tll 
- S Y c 

1 
e sorınıyayım. Çünkü o atla deyince atlıyorum, P3 1' 

- orma ~ · dese, patlıyorum amma, neye patla, 
Karşımdaki sandalyeye oturdu. Hiç din, diye de, seşimi çıkaramıyorum, (J 

konuşmuyordu. Ben bir müddet çalıştım. kü sesimi çıkarsam muhakkak 0 sura. 

Ona l:lakttm: mır. ortıısına patlatacak. 
- Ne o meraklı susuyorsun? Bunu nereden anlıyorsun? ' 
- Susmayıp ne yapayım. Nereden anlıyacağım, her hali" 
- Konuş bir şeyler söyle! den! 
- Konuşsam, merakımı tatmin et -

ınek i~in soracağım. 

- Sor bakayım. 
- tııallah! 
- Bu sefeılik illallah dcmiyeceğim, 

sen sor 
- İllallah diyen benim. 

- Benden mi, ben sana ne yaptım? 
- Senden değil, başkalarından. 
- Şimdi mesele değişti, kimlerden 

illallah diyorsun? 
- Otobüs şoförlerinden, otobüs kon

düY-tör It!ri ndcn ! 

- Gene mi ayni derd, yahu bu derdini 
ban;; şimdiye kadar kaç defa söyledin! 

! ! ! ! 
Allah aşkına söyle, 

belediye kontrol etmez mi? 

bu otobils}İ 

-!!!! 
- Belediye otobüs kondüktörle~ 

halva fena muamele etmek salahiye 
vermi~ midir? 
-!!!! 
- Şu da var, otobüsler birbirleri' 

ynrı~a giriyorlar. 
- Evet böyle şeyler de vaki imiŞ"....at 
- Yarış eden iki otobüs çarpışı .... 

mı? 

- Çarpışır ya! 
- Çarpışınca otobüsler varçıaıan~ 

- Bir insanın bir derdi olsa, gidip mı? 
bir doktora söylese, doktor ilaç verse, -- Parçalanır ya! 
derdli il§cı içtiği halde gene iyi olmasa... - İçlerinde bulunan insanlar, yat' 

- Çok uzattın. 13.nmazlar mı, ölmezler mi? 
- Sonuna geliyoruz dinle. Nerede kal - Ycralanırlar, ölürler ya! 

dıktı .. Ha şu: - E sonra! 

İyi olı,.;asa gene doktora gider, gene - Sonrasını bilmem. p 
dercini söylemez mi? - Doğru söyledin bilmez.sin. çiiı'I 

- Söyler diyelim! daha henüz yarış eden iki otobüsün ç~ 
- Ben de gene ı;ana geldim, derdimi pıştıkJarı, içlerinde biılunanlann varıı 1, 

söyliiy-0rum. Otobüslerden illallah! !andıkları, öldükleri vaki deJ!iır f{e~ 
çarpışsınlar o zaman öğrenip bile"ckSi 

r:Jlr11ıet .J..fuli}j 
- Otobüslerin nesinden illalldı ! 
- 1'1esinden değil ki, benzin koku.c;un-

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Yı:an derisi elbise " Olumu tercih ederim!,, 

Garib giyin 1806 senesinde 
mekten hoşlanan Almanya İmpara _ 
bir Amerikalı, sırf 

torluğunu terket -
çıngıraklı yılaınla-

mek mecburiyetin-
rın derisinden ken ' 

de kalmış olan 1 • 
disine bir elbise 

kinci Fransuva'nın 
yaptırmıştır. Bu el 

bise ile evinden dı 

şarı çıktığı zaman 
başına gene ayni 
deriden şapka giy-

mezarında taçlı bir 

iskelet resmi var -

dır. Resmin altın

daki yazı da şu -

meyi ve eline a - dur: 

sorti bir baston al cBu boş süslere 
mayı ihmal etme - ben ölümü tercih 

o iştir. ederim.> 

SLERI e 

Ol ugucu.arıma 
Cevablarım 
Bayan cMaide> sıkıntılı bir vaziyet

te: 
- cİJk kocamla geçinemedik, ayrıl

dık. tekrar evlendim, şimdi çocuk sa
hibi, mes'ud bir anneydim, yalnız bu
günlerde beni sıkan bir vaziyet oldu: 

İlk kocam şark vllayetlerinden bi
rinde çalışıyordu. kendisini unutmuş
tum bile, fakat o da evlenmiş ve bu · 
gün İstanbula çıka geldi, vaziyetimiz 
icabı öteberiye gkliyoruz, o da geli -
yor karşılaşıyoruz, falsolu bir vaziyete 
düşüyorum, ne yapayım?> 

* - Caresi kararı bulunur bir derd 
değildir, iki şıktan biri: 

Ya işi kalenderliğe vurarak koca -
mzla mutabık kaldıktan sonra iki er
keği birbiri ile tanıştıracak, yerınıze 

gelmiş olan kadınla da şahsen tanışa
cak ve ondan sonra yekdiğerini7j gör
memezliğe geleceksiniz, yahud da bu 

işi kendinize bir azab yapacak, sıı~ 
kocanızın gitmesi ihtimali olan yerl v· 
tasarlıyarak oralara uğramamıya Ç9 

şacnksınız. 

- cSiz benim yerimde olsaydı~ 
ne yapardınız?» diyorsunuz. Doğrı.1 ıP 
pek kestiremiyorum, yalnız bir kll~l· 
tanırım ki eski yeni kocalarını yc1' ~ 
ğı>rine tam~ırmıştır, mesele bund~e' 
ilJ~rct kalsa ne iyi, iki erkek yckdi r 
rile dost olmuşlardır. sık sık konuşı:ı t 
lar. Ben de hatırıma geldikçe haY'te 
e<ll'r dururum. 

* Bayan cKi. Ki>ye: r 
- cArtık ayrıldık, şimdi kendi {ıl 

mimde ve kafamı dinlemekle rr.ef 
gnlüm, nasıl iyi ettim rni?:a diyorsUJ'I~ 

Bunu bana kararı tatbik etmede• 
.wrmalıydınız, hayır, iyi etmediııl 
«Kafayı dinlendirmek> bence sıkıtı# 

ti' 
ya başlıyanların kullandıkları bir et 
birdir ve sinir buhranının bacl-ıngı 
sayılır. 

ı 



- 9 Birinclteşriıı 
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Biiyük Harbi bittiği 
Peki, o halde neyi 

münakaşa ediyoruz 
•• gun e 5 

? • 
( Kazım Nami Duru'ya) '?\ ;; l ,.r- ~ ~ <"l 

KAzım Nami Duru ne arnmızd.. açılan kısmı cdebiyn.tçılnrınuzın bazı eserlerlle b 
edebi münakaşanın k.npıı.nd.ığını f''llltyOr - mevzulnra. nz çok temas ettiklerin! benim id 
dum. Fakat nzlz üstn.d, sevimllllğl muziplik- dla edl§lm, Kô.zım Nami Duru ilstadımızu 

8 le denk düşürüyor, durup durup y n1 bir ıse bunu da kabul etmeyl.şlcrtdlr. Kendile -

1 

cepheden hücumla insanı şaşırtıyor, yahud rınoo, böyle bir temas hiç vaki olmıur.ıştır, 
------------... şaşırtmak istiyor. Yaluız §U var k\, h:ık1ka- edcblyatınuz mwı realiteden tamnmlle mııh-Y azan ·. uad . 1 ten zevkll olan bu fık:lr oyununda ne O, ne rumdurl işte benim fszla haksızlık buldu-..., ervış de ben bocnlıyaca.k kadar acemi değlllzdlr. ğum tnraf burasıdır. Niçin ben mutlaka bu 
..,. ___________ _. Nasıl ki kendileri nrıı.ınızdn.ti lhtu6.fı kendi muı kabul edeyim? Nlçln edeblyntımızda 

tabirl'lrlle «biitün fazlalıklarından tecrld• et- milli mevzulara hiç dokunulmrunı.ş diyeyim? 
t kle in1 iddia ederek söze ha.şl:ı.rken blle ilk Niçin hiç değilse Yakub Kadrinin, Akagün
sllfı.h olarak sadece zekiUannı ve nüktelerini düzün, Reşad Nurinln, Mamud Yesarının, 
seferber etmişlerdır. Yani demeıe istiyorlar ki Sadri Ertemin, Sabahaddin Alinin bazı e -
HJ.lid Fahri milli edebiyatımız vardır, ya - serlerln olsun görmlyeylm? Bu ıslmlerl ce
htıd yoktur davasını lüzumsuz tafsUrı.t ne ta-1 .;ıen maknlemde de zikretmiştim. Yenll'!rlnl 
nştırıyorJar, ben ise tasfiye yapıyorum, me- sıral!Ul'!ağa lüzum görmüyorum. Yalnız ha -
seleyi özüne getiriyorum. Evet, bunu demek tıram beni aldatmıyorsa şunu da demiştim 
istiyorlar amma, lnce punto ile iki uzun sü- ki, bütün bu niimuneler kM~ de~lldlr, ede -
tunu nş:ı.n makalelerln!n ilk sütununu bu blyntnnız bütnn kuvvetlle ve daha derin, dn
meseleye doğrudan doğruya tcmns et.mlyen ha köklü bir surette annyurdun içine dal -
başka blr mevzua hnsredtvorıa.r. Bilhassa, malı, bize oranın hayatını, insanlarını, duy
Os:ınanlı dlll denen dille kültürlerini yapan- gula.rını, levhalarını ve nthay"t bugünün, bu 
ların bugün de en güzel türkçeyl yazdıkla- mes'ud reJimln blltlln hususlyeUerlnl getir -
rını lsbata kalkıyor ve dl(ter tnrafte.n, nsır - melidir. Evet, ben de bunları istiyorum. hat-

~ 
larcn unutulmuş ve bugün h lk dlllnde kul- tA geçmiş devirlerin ac\klı hayat safhalarını 
lo.nılmıyan .keUmeler lcad etmenin sa~la.m ve da bütün çıplaklığı ile teşrih eden kalemler 

l 
' tabU bir üslüb ~rtaya koyame.dı~mı blldhl- 18Uyorum.. Maa.maflh bunların bazılarını 

yarlar. Netleede, lisanın sacel~mesl gnyrt ta- gösteren yazıcılar dün de vardı, bugün de 
'-.. bil ifadeler yarntmıı.k demek olmadığını nn- var. Yalnız bu kadar yetmez. Bize dalgalar 

. r-- ıatmak 1stlyorlıı.r. Bu suretle şu hUkme va- değil, bütün bir engin ldzun ... Anayurd mev-
BüJ/Ük 1i b • - rıyorlar: cTürklfığe en çox: yabancı sarılan zuunda bütün bir Okyanus! 

ar de cepJıeleTe gid Divan ooeblv:ıtını bile ben, yukarıda yazdı - , , 
Dünya . en et-keklerin vazijelerini kadınlar görmıiştii. Resim Büyük Harbde fınnlarda ğım gibi TÜrk edebiyatından snyıyorum. A- _ Mademki geçen ltıztmda da izah ettlğ,m 

n-ı... b Yenıden bir h . . .. çalışan kadınlan göstermektedir • ,;ı;., ~ k 11 1 t uzere benim fikrim de bu noktada üstadın--·-ıl ulunuy arb ıçensine t 
1
_ . . • · . y _ • • • rabdan, Accmden Y't'>•::ı Ylı>ın e me er, er-, kilf'rle ayni safta yürüyor o halde anlamı -

ınedenı· or. liarbin \.._ a ı terhıs edılen meğlub askerlerı karşıla - Oglunu bıyıkları henuz ıpek gıbı yumu- kiblcr tabirler 9.lmt' oımıı.51na roğınen, o e- 1 ü k · dl• ? B t d Yet i in U\!şeriyet · · . . · yorum ney m na 14a e yoruz en, or a a 
eden dokt .ç faydalı olduğu .ıçı~, mak ıçın Berlinin her tarafından çiçek - şak iken cepheye yollamış olan anne deblyatm dlU ve mefhumu da Türktür... gördü~m 'bazı nümunelerl de lnk~ edecc-
nclerde b~nleri arkada bırakt ~u ıddia lerle süslenmiş zafer taklan yapıyor; ay- şimdı onu tanınmaz bir halde buluyor. Do#ru bir f~lr değil mi? Evet,

0
çok d:ğ~~ ğime, üsta.d lfttilf buyursalar da bunların 

ın"-t lI ırçok kereler işitt·k ıgıınız se- nca Berlinin meşhur Bradebeurgeı-Wrsu Tdmır kendi evladı gibi kucaklamak- Sonra bu ilk sütunudn sonı~;;,na dl ğruNş e varlığını kendileri knbul etseler daha 1Y1 
"'il arb· 1 anun u tearlfe)1 kaydetme en ge'r' .. yor ar: il e y -linrbı i ın sonunu gör - a - nu çiçeklerle süslüyordu. tan çekiniyordu. Cepheden gelen de bu ni bir dil yapılır ne ö!müş bir dil ihya edi- olmaz mı? Bundan ne ziyan ederiz? O za -

b 
n çerisind muş, Umumi Al _ . . k h" d k d. . d k • mıı.n, edebiyat sahiline dii.,cn birkaç tekneyi 

Öyle bir . e yetişnıtş . . . manya buyük bir hercümerc ıçerı- ocaman şe ır e, en ısıne on o ·uz, lir. Dll yaşıyan bir vnrlııctır.• (belki de bir hayli tekneyi) takdirle hlr kÖ-
için fa d 

1
teze ınanınak h nb~ıl~er ıçın sinde idi. yirmi yaşındanberi öğretilmiş olan şey- Görülüyor ya, bana ikinci cevablannın bu ""Ye bırakır """zlerımızı r.ene 0 bü -k 1 

Y a ı olabil ar ın ınsanlık B • • bil ğ" • b. ık süt ü kı:ı.şamıza doğru- .,~ ' ısv 0 
yu eng -\'er.rnek bi eceğiııe bir n • • erlin şehrinde patlak vermiş olan lcrı y<!pmadan nasıl yaşıya ece mı ı- uzun 1 unu, esas m na ha bir ne dikeril'. Yoksa şimdiye kadar sahUlne bir 

liarb . lınem ki kabil olab·u~ ıhtimal Spartakist ihtilfılini bastırmak için sos- lemi.yorlardı. Kan kocasına yabancı, ev- dan doğruya nH\kıuıı olkmı1yan b~rı sa gn' 1 - kaç tekne bile uğratmıyan enginden ne bek-
ıster f ı r mi? • . _ .. lisan meselr~ldlr Deme o uyor .... sev US- 11 blllrl ? Tü k ed 1 b -

galebe i t za er, ister h . . . yal demokratlarla bütün aksi inkilapçılnr lad yenı gorduğü babasını yadırğayor - t dınıı münnknşa mevzuumı cbUtün fnzla- ye z r eb yatı, u kadar az gemt 
' s er ınağJ•b eztmet, ıster ı b" . . . . d D~ · ı· f k t d··rı d a z ve az yolcu taşıyan wız ve karanlık bir su 

ona iştirak u iyetıe . e ırlığı yapmışlardı. Bır taraftan Berlı- u. ort sene geçmış ı, a a o sene e Iıkl:ı.nndan tecrkb ebneğe ne kndar çnlış - ğ d ? +~t b ...... t iti ttı~ı k 

1 
etrnh l nebcelensin . . . . v • • rl b t 1 yı ını mı ır .ı.;>;e "'' m raz e ıo; m no -

adığı gü Y o an insanı . . • nın şımalindeki amele mnhallelerı agır nekr geçmıc;tı? salar, gene kendi ':aşkın fikirle unn ° ay ta sadece budur. Yoksa üstadın diğer bütün 
ketin rn nbe ~adar bitti~ rrıı adr ıç~n baş- toplarla bombardıman edilirken cephe- Herkes müteessir, herkes bedbaht, ı·olay lmk!ı.n bırakanı yacnttır. De~n mi ki flkirlerlne hürmetle iştirak etmekteyim. He-

e dc.>ıdir d . ()"n e bır fela-
1 

d .. h k .. ı.-:ı· fnzlalıkları her yazıda yaratan bilhassa ten- • ~x dlkl ..... 1 Ebedi Ben b enılebilir! er en dorunüş ve hayata eğlenceye su- er l'S muvazencs ;(Alı. fth b lls le, pek haklı olarnıc <>Uyle eri gıv , 
unun en b"' • . . . .. .. ist'kb ld dilet oluyorlar! Maaına u an mese - Şef At t- k- Mlll ş f İ'sm t t ô - -1 

ğini Umum· UYilk, en nı.üth. - samış insanların zevk ihtiyacını tatmin Bır takım ışsız, guçsuz ve ı a en\ le.sinde de az ço'!t anlaşılamıyan cihetler yok n ur un Ye e .e n num n 
nı. ı Harbin bittiği .. ış orne- etmek . . B ı· h . . b d ki ümidsiz erkeklerle dolan evleroen ka - t lddl k lkı e- hayatları inkılft.bı canlıı.ndıracak olan roman ar.yanın ınerk . gunlerde . ıçın er ın şe nnın gar ın a . . . . değildir. Tahlil vcyll en ne a s::tm, m ve tiyatroların temelini re.şkll etmelidir. Ynl-
onu takib ed ~ınde bulurunu l Al- zengın mahallelerinde yeni, yeni barlar, clınlar dışarı kaçıyorlar ve hepsının: cBız seley! kendim de ıeni bir çıkmıza sokmuş o- nız bunun için hevccan kadar yüksek blr tek 
geçiren bir :n seneleri gene a~1° ah~ ve yeni yeni s-efahet ocakları açılıyordu. bunl2rı mı beklemiştik?, der gibi bir laca.ğun. Yalnız şu k:ıdar sllyllyeytm ki, ils - nlk ınzumunu da blr an unubnamnlıdır. Mll-
k ınsan ol k J.. §e ırde · . tadın da pek haklı olarak şlkt'ıve~ et.tikleri a-ından görd.. ma sıfatile k Borlinin şimal mahallelerinde kan göv- hal!erı vardı. . 1 üslfibklirl ,. h r1 1 d" bugün bll- let1n minnet ve ~trsn hlslerno bajJ.lı oldU-
rnede.ni bir um ve bunun için b .. ~~"' ya- dey! götürürken sivil elbiseleri üstüne Bütün Berlin avunmak, eğlenmek, llr' ~~;!ı:e~onuştu~um~ d~d~: aylan yazan- ~ bily{\klerlne kaııı sevgisi nlhayetslzdlr. 

kü 
illleıtılek tt u., uk ve k . . d • ~ li k Snn'atkAr odur td, bu mnşterek sevgiden 61-

tleleri İÇind e e nıedent . askeri serpoş geçirmi§. omuz1arına tüfek nutma ıstıyor u. lam pek rn.o;t.ıamıvoruz ~nınm. Eski t r .çe mez eserler ynratı:ıbllııtn. Zaten mevzuun bü-
l'Uhi, ahlnki e bir harb devnnı ınsan almıs eski Alman zabitleri ve yeni rnüda- Kimsenin yeni bir hayat kurmıya ce- kelimeleri (velev ki unu~uımuş olsalar da) yüklüğü kadar güçlilll'i\ de buradadır. Maa -· 
lAk , ve içtim t n yaptığı f • araştırıp ortnya ':ovmak meselesine gellnce, , ı\r b d 

eti takib d n tahribatı aai milliye teşldlfıtı gönüllüleri Ber1in sareti yoktu... ta l1 b ;lra blr lştır. Türkçenin a _ mnflh orta san o.tk l:ı.r tı meV'lu a ne yaz-. 
beliğ bir ibreten se.neler en açık ve fc- barlannda zilzurna sarhoş olarak foks- Sefalet gündengüne artıyor; kokain !~iar:~yn= u:rıım:ş olan servetlerini araŞ- s:ılnr dgenbee ~ .,::;: bıulacniı1 ız. çuınkil, bet~, 
tir 

e d"'""ı 
1 

ve en t t . . • b. b gib" k h . k 1 ~ 1 k mevzu a 6 .. ne-~ı:.•m z eser er, ya nız şn 
. ......, o arak go··ste,._: ro oynuyorlardı. ıptılaSl ır ve a ı ocaman şe rı a- t1rmak işidir. nııcner bunun a u raşır ar, e- '""e 1 ~ ..... ş :ıı klSkl ı ı b ı rıar ser mertebe.sine yükselooet olanlardır. ... 
Ve ben b - Berlin şehrinin en güzel kızlan harbin sıp kaYuruyordu. Öyle bir hale gelmiş ki llmelerln menşeleri • er n n u · mutlu 0 romancıya vey<ı tıyn.tro muharrlrl-

• __ 1 Urada 
0 

- ihti . _ _ illi ıü~ate geçlrlr'er Amma bunların hangi 
"'411 ıtrunı k d gtınlere aid ol h yaclan yüzünden sokağa düşmüş bu- bu zehrı kullanınıyanlar bile, şık gorun m h. • n rl ~•nm:ız 0 clhe- ne ki. günün blrlnde l.8t!kbale kol ntacak o-
lur... ay ederk . an a- 1 l . . d .. .. ek i . l<>rl bugun yaşar, nng e .,..., ' • rl d~"' kt F k t ...r. 

5 unu ln'Ü§ah . en ıddiamın d ğ _ unuyor ardı. mek ıçın, mo ern gorunm çın onu ti tayin ed('Cek blr tek hakem sadece zaman- lan bu eserle ~uracn 1r. n a o b"'n 
ğun. cdelerunıe ispata alo ru Bedin büyük bir Avrupa şehrinin bil- kullandıklarını söylü)~rlardı. Seneler dır. Bir de, türkçcYI 1~1 yazan s:ın'atk!\rların uzak mıdır? Ben bunn hayır diyemiyorum. 

Ç ışaca tü 11 1 r1 iden ih- Bu şuurlu Türk genr.lll?i elbette yakında o 
- n marazi e~lencelerini cephelerden si- geçiyordu; Zenci Çarlston krizleri dans gayreti ... Onlar b:lzı ke me c n yen s t1 1 o vn- sn.n'atkrın. <niçin s'ln'atkrm. bilakis san'at -

Bulga . * nlrlerl ve bütün manevi kuvvetleri tü - salonlarını dolduran istikbalsiz, idealsiz ynsına imkan veebntrlers.! ne mu ,,.u b 1 k rıstan nı." f k . . , h T d kit halk ta 0 k:ellmeıerı. kullnnmaı:;a :ı.ş ar, ki'i.rlan demellyim) ":endi b:ı~ndan çıkara-
c aktc-tm· . un ertd olarak Ü enınış olarak dönmüş bulunanlara su- insan kalabalığını bır sara i tı nem a · 1 ifade vaııt.alnn kaz:ınmıı, olur. Dil- caktır. Bugün yn'ıltmış olanların bir tek !lu-

da Alnı::.n ıştı. Bunu taklb ede hm tare- nuyordu. imiş gibi çırpındın~rdu. Ailelerde SÜ ~ısa~~~~ülüğü, en ırestırme şekll ne. ben swrtyetı ise, teknikten ziyade gönülden doğ -
tün ceph:ıada ~lh lehindeki en aft.ala~- Polis eğlence yerlerini gecenin muay- kfınet ve huzur kalmamıştı; köşe başla - ~yle nnlıyorum. Bu blSyle olunca da, bun - muş iddlalıı.ndır. Ktlzım Nam! Duru da bu
dusu da ere sırayet etınış· Alereyan bu- yen bir saatinde kapatıyordu Fakat işı· - rında kadın elbiseleri giyen mariz deli - dnn ş\k&yet edilemez. bUAkLcı memnun oln - nun böyle olduğunu kabul ettiğine göre nr-
tt artık ha be • ınan or- t• · f h" 1 1 

k b t ed" 1 d r K!ı.zım Nami nu~ nstnııımız da, mr~e- tık aramızda tam btr anlıı.şnm htısıl oluyor 
Yordu. r nihavat . ıyorduk ki muayyen saatte barlar ka - kanlılar a tşe er c re a e ıyor ar 1• nu · d be ı 1" ve blr"Ok ede- demektir. Bilmem. ben öyle görOyorum. Fa -

• ınemlek t . J" vermek ıs- ü dd · k lenin bu nokt!l.sln a n m • " gaŞahk varcıı e içınde siyasi bir kar- P.andıktan sonra, hatta idarei örfiye .. Erkek kılığında dolaşan m tere ı a - btyatçılarla müşte!'e.'.( dfi.şOnDyordur sanı - kat gene de flklrlerlml sarahatle anlatama-
Açlık ... sınde hiç açılmadığı zamanlarda bile, dınlar genç kız kandırmıya bakıyorlardı. rını. dımsa, kabahat sadece henlm zayıf lfa:!emde 

ceph .... .a ' Yoksu.z.ıukla ve .. gizli sefahat yuvalan harbin bitişı·ni tes'id Sahtekarlık, cinayet, hırsızlık, serserilik Gelelim asıl davamizıı .. Şu veva bu şetdlde aranmalıdır. 
'""e sevgili .. nı.utenıadiyen B 1. d k -mı l k tl\rkçenln •OS Rallı1 Fa.hrl 07.a.nsoy 

tıro.hne 'Vticudları ka b etmek istiyenlere eğlencelerin en akla kocaman er ın e en ço go en şey er lisan münntn.şnsının. a~ı • - ····················-···················· .. ··••••·••••••••••• 
l sabırları tUk y etnıek ız- g l ezl . ln t mantıca11 nın ııTanztmab. Teyel «Edebiyatı k 
c dört s ennuş ola . em erıni takdim ediyordu. Gece yarı- o mş u. b d mııla mllnasebetl Ditçİ mektebine i i asistan 
Yaı;ı,,._ ene bir ıat"" ve ;ılü n şebırler- sı bir taraftan milli müdafaacılar sokak Ve bu koskoca şehirde yalnız bir istik- Cedide• nln nsıl u ava alınacak y.yuış cepb 

1 
-w v m seli iç·nd . . .k nedir? Mademki mesele, bug{\n mmı mevzu-

lursa 
1 

e erin her n ı. h 1 e başlann<la kurulmu• barikadlardan : bale ınananlar, yalnız bır gayeye ve fı l"r etrafında dönen btr edebiyatımız '"Tar rnı-
o :sun bir e ua asına y • k dil . 1 kurta .. h ld ? Üniversitt? D~ Tababeti okuluna ye -

_ S n. Şeye lhtiy..,..., o - cBurndan geçmek yasaktır•> diye baX-ı _ re bağlanabılenler en erın ra - dır, yok mudur meselesicHr. Ey, o a e ·· Uuıe! .. ""' vardı. · 5 . • 1 11 niden iki asistan alınmasına karar ve -
Alrna · · • rır, köşe başlannda bombalar patlar tn- bılıyorlardı. o halde. tekrar edeyim, danmıza ge e m. 

miık nen rnnıeu. harbin son bancalnr atılırken, bir başka köşe b;şın- Bu felaket devrini son senelerin mali önoe fürt.addan pet ha7?'9t et~ bir rilmiştir. Bunlar çocuk hastalıkları ve 
zaffer AlŞerefi. ne ı:nilll zat . senelerinde da paltomınun yakuını burnuna kadnr iktisadi kararlan, ve ipizlik daha kor - cümlenin tzahını rlca ederl?ll. Benim ~en çocuk bakımı kliniği ile protez asistan -

11\an d en, ne de m ö km .. ..+., makalemde zlkretttğlm ?e bazı parc;alannı lığı için alınacaklardır. 
istiYor-du 'Bö or ulannın p . . . u- rtmüş, şapkasını gözleri üzerine çekmiş kunç bir hale so W<S'""' nümune olarak yazıma. karıştırdığım konfe-
Alrnan ~·ı Yle bir galibi ~r:ıse gınşini bir siyah gölge kadın veya erkek yolcu _ A.hrnk sukutu ve tereddi günden günE' ronsım için şu mft~leM!a bulunuyorlar: 11Blr Mekteblerde askerlik desrleri 
man ınnı:t~~~e harbi sev~:e!aezdbi .artAık nun kulağına: o güzel Derlin şehrini harab ediyordu. Bu Frengin sözlerlnd"!n mtuhem olarakf verdi - Maarif VekAleti, bütün okullara yeni 
bir nn n tek iste~1• ı. 1- - Gece lokali kumar klübü rıplnk bi~a't'e insanların iyi bir hayata kavuşmı- ğinl ve neşrettiğini söyledi#! kon eransının 

evvel SUlh ıs ve tek arzus • ' ~ bana gösterdi~ parçalarında da ben, ısteei- bir emir göndererek, askerliğe hazırhk 
leıı facianm Üstü: kavuşmak harb deniu da~!ar, poker, bakara, kokain!> ya haklan vardı. * . ~im dellllerl gfücmedlm.> dersleri muallimlerinin esas vazifeieri -

Gnrb h e bir ı>erde krn . - ıye eğlence, sefahet ve rezaletin çe - Doğrusu şaşı.rdmı. Ben bangl frengin •sc;z _ nin aksamaması için askerlik ders saat -
rıcn ku ~e~ esindeki lllllğlub· çe ektı. şidini verebileceğini fdS!ldı~ndu. Rosci Bu halleri yakından görmüş, yakından terinden mUlhem olmuşum Te mülhem oldu- lcrinin mümkün olduğu kadar az günlc-
sirler y,,,_eı :maneviye üzeri ıyet de ay- Lü'lr:semhurg''lln, lıiebknechtin sularının duymuş ve yakından işitmiş olan insanlar ğumtı 0 makalemnln hangi yerinde söylemi - re tahsis edilmesini bildirmiştir. 
ve baııoapnı.ıştı. Ordunun ne. zararlı tc- knnalkırdan çıknrılıp cenaze merasiminin için bu harbin neticesi hakkında ancak ştm? Bütün m=ı.kalede, sadece. bir Frnnsı~ 
has('rn~t n/egane ist('ği s~~~ane arzusu yap•ldığı gecede en pahalı kürkler ve tek kan'lat olabilir: kadın romancısının bir romanından kısacn Tarih Kurumu neşrivat sergisi 
ş . 1• erk etınektt. arı ve mu- mücevherlerle süslenmiş bir kadınla e- Bu harb ister galibe, ister mağlOba bo.hse<lllm\ştır. fakat konferıı.tl!ımın mcv - Beyazıdda Türk ve İnkılaL eserleri 

,...,~ 1C'r ıktın bütün vindeki son döşeıw satmış olan bı"r genç olsun gene uzun bir müvazenesiilik dev- zuu dn ° _kadının romanl!ldan alınmış de - mÜ"!t! ve kütübhnnesindeki Tarih Ku -
·""U rt h kötülüğüne 5' ğildlr' üstad, aMb:ı b:ışlm 'blrtslnin konfe -
dol 

1 
rn beri, :}"Oliar ka rağrne-n birliltte karanlık bir sokağa dalıycır, ka- ri getirecek, içtimat hayatın nizamını alt rnnsını benim koT'lferansun ne mi karıştır _ runıu neşriyatı serr,isi bugün açılac.aktır. 

Yük 'O J hurt ınısafiri l ~ndığından raıılık bir kapıtlan bir b:>druma doğru gl- üst etmekle kalmıyacak, kitlelerin ahlli- dılar? B:ızn.n, Ud nç muM.rrtrle mllnaka"~Y3 Ser~ide Tnrih Kurumu tarafından ı:;ım
glbi t \~ 

1
1"' f>. hrinde bir 0 dfugurnuz bü- diyorJru- ve orada kendileri gibi, avun _ kı üzerinde kötü ve ruhiyatı üzerinde ayni 2l!manda ı;ırtşmeıı= hısnnı böyle ya:rılı.ıı diye kadar neşredilen bütün cı.erler te~-

1 
1 edıld" za er hayra rnak •st· mak 1 akt ııx.a sevkedtblllr? Fakat bllm"1Tl bu aralık L • 1 kt ltr Aı ı. rnı ı ıyen, yasa istiyen, yaşamanın marazi tesir er yapac ır. ı;, ·ıır o unaC'.a • ır. utoa benden b~kn blr yazıcı ııe de klll~m mn -

başta t~., n icin büyUk b" ne d'?mek olduğunu anlamıyan kırmızı * nakaş:ı.l:ı.rı var mıdır? --------
Alil" n ~il?a1 n l<ayz.e>r h ıbr kıymet p,lbi göz1Q, solgun çehreli sarhos çiftlerin 0 _ d lil uml Polieoi tahkir eden kadın 
la 

.. , etin· • ar mes'ulU t d kl ~ Evet, müdafaa harbi alına z u Sonra şunu da sorarım: Niçin o konfe -
o rak Al ın fc>Iak ti . \•e uı u an masaların arasında bir yere mukaddes olarak kalncaktır. Fakat bir ransımın p:ırçalan kendilerini tatmin et - SirkeC'ide Çorum otelinde, s:\ il polis 
t rnanyad e nın rnüsebb"b· ilinl 1 k d. ı b I' an VnYnıar .. an ko\r\ılu or . 1 1 'i-'yor ar, ve kendilerine vtıdedilen eğ- taarruz harbinin onu yapanlara ne ka - memiş? Ben de aynen ·en ıler gl 1 mllli memuı }arından Sabriyi tahkirden suç-

~ Yasi Part·ı Ctiıtıhurtycıı kuy ' bır taraf- lenceleri sabahlara kadar uykusuz bek- d d ııı... anlrunak mtiınkün değildlF. mevzulardan lllınm alınl.ll1l&mı, Anadol!IDun lu Müzeyven adında bir kadın dün hnk-
l 1 er ara.-n r~lurk ı · ı zsn ır 1a•nı b:ıştıı.n başa roma~. hikaye ve tlya!J"oda tah- J 

Qler oluyordu I>i ~dn da kanlı _ en si- eşıyor ardı. Bir avuç toprağın bu kadar pahalı olduğu lll ve rosv1r edilmesini, içtım:ıt blltfın husu- kında tanzim olunan evrakla meşhud 
· ger tnrftan Be::c~d~ ~dee cepheden dönen, geride kalanı, ne bir devirde ynpılan mirasyedtlikleri be- slyötlertle gösterllmeslni iatcmiyor nıuyu:n? suçlnr müddeiumumiliğine teslim edil -

'lle garı kalan cepheden döneni anlıyordu. şeriyet ilelebed tel'in edecektir. Ara.mızdn yegft.ne lhtllM noktası, sadece, bir m.işttr. 
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tiyatla "ilerliyen Alman askerleri 
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Garb cephuinde •İperlerden hücuma kalltcın 

Alman askerleri 

A lman culıerleri yeni bir aletle PolonyalılaTa aid 
tel örgüleri lıe•erlerlıen 

Bir hücum esna•ında bir Alman mü/reze lru • 
mandanı el bombaaile •İperlerden lırlarlıen 

Almanlara 22 6Ün malıavemet eJ .,. v GrfOVG laallmaın INr hücuma mani olmalı için büyüle 
caddelerde oilcade 6efİTdilıleri barikatlar 

Birinci teşrin 

Avrupa nihayet o 
müthiş Umumi harbiıt 
çukuruna düşecek mi 
Zavallı Avrupanın dQştllğü elim thtllaftall 

istifade eden devletler 

r··E~~k"ii""""(i~n~r~I z H. E~·ı~··"E~ki"i~i"""I . . 
~ ............................................... __ ._. ................................... . 

Bugünkü 1ıarb sahnelerinden bir intlba: Varşova varo§larında Alman askerıet' 

A vrupanın do~unda birdenbire alev- ve diğer cihetten Çinde imtiyaz sahibi bll 
lenen bir yıldırım harbinin son a~- lunan devletlerden en evvel ve bilhassa 1: 

leri henüz sönmüştür. Eski dünyanın batı - glltereden bu lmtlyazları geri almak yoiuJl 
sında zırh ve betondan yapılm:ş müstahkem evvelce başlayan mes-.ıiye devam etmek tııı' 
duvarlar arasında bir aydır cereyan eden kA.nına kavuşmuştur. 
muharebeler bugiin için pek yav114 ve pek Filhakika Japonlar Çin!n Hunan eyaıed: 
hararet.sizdir. Fakat bir gaflet neticesi, bu- nln flmal kısmında Eylüliin üçllncü haftl 
ralarda insan kanının sel gibi akabileceği sında ba.,ladıkları taarruzlar neticesinde ~ 
günlerin arifesinde bulunuyoruz. gün Ha.nkov - Kanton demiryollı üzerinde 
Avrupanın orta.sile şimal ve cenubunda Hantovun 300 km. cenub batısında Chaııl" 

y~ıyan ve yarının getireceği mukadderattan cha fehrlni alınış ve bu suretle Çinlileri t11' 
em.ln olmıyan bHaraf küçük ve orta mıllet rada demiryolunun batuıına atmışlardır· .. ., 
ve devletler için, her geçen gü11 yeni bir ka- Japonlar ayni zamaııd1 Kantonda harev, 
rarsızlık ve endişe kaynağı olmaktan hali ta başlamışlardır. Onların şimdiki hedefi , 
olamıyor. Bitaraflığın mahzularındnn z1 - nin Hankov - Kanton demiryolunun biltO, 
yade siyasi, lktısadi ve ticari bütün tayda - nünü almak ve bu suretle o:ta Çini tll P' 
larını toplamakla meşgul bulunan İtalya ve kinden Kantona yani şimalden cenuba ıt' 
İbcrya yarımadaları sakinlerinin bile yarı - dar k~n demiryolunu ele geçirerek çiu or: 
nın karanlıklarından ür.kmemek ellerlnclıe dusunu bu ıhattan tamamllc uznklaştırınaı 
değildir. tır. ~fj 
Avrupanın dentz aşın ötesinde, geçen Bü- Japonlar ayni zamanda Çin komlnterv' 

yük Harbdenberi, dev adımları ııe inkişaf e- eski iklncl başkanı olup Çankayşek'den ~ 
den Yenı dünyada n-eler olduğunu yakın - mL!J olan Vang Tching We!'in idaresinde 5": 
dan ve derinden bilemiyoruz. Yalnız sezdi- dllerine uygun bir merkezi Çin devleti teŞ_.1 
ğlmiz şey dünyanın burası ayrıca kayna - klllne çalışıyorlar. Bu siyasi ve idari nıeF"" 
makta ve Avrup.inın geçirmekte bulundu~ıı ile tı.henkdar olan askeri hareklltı.n netıce,. 
buhrandan azami istifade lçin durmadan sinde nihayet Çankayşe!t'I yola getırebUIO , 
hazırlanmaktadır. Yirmi yıl evvelki idealist leri veyahud da onu Çini terke mecbur et 
Vilc;onun yerinde bugün şlmall Amerika Bir- meleri bugün evvelkine nazaran da!t'l ınuıo; 
leşlk devletlerinin idaresini ellnde bulun - kündür. Çünkü Japonla-: bugün Mançu~.., 
duran realist Ruzveltln gözettiği Amerikanın dan ve şimali Çinden orta ve cenuhi '1"", 
ittihadı gaye.sinin dünyadn ve bilh:ıssa Av - büyük Jcuvvetıer nakledebilecekleri gibi bÖ 
rupada yapablleceği ı;ok büyük ve derin ta- tün Çin sah1llerinden ve en son l.ılr aeı11l~ 
havvül ve yıkıntılardan gam olarak bir ta- yolu parçasından uzaklastırılmış ı.ıuıun 
kını nazariyelerle u~rnşıyoruz. Avrupaya, de- Çankayşek hükumeti de J aponlarla ml\t~ 
ğil başka kıt'alarda, Avrupanın bizzat kendi te akdetmiş bulunan Ru:;yanm meşkfık y..
topra.klarıntla bile dahıı. şimdiden ticarette dımına münha.m knlmı.ş bulunuyor. , 
müthiş raklb keslleı1 Amerikanın harbin a- Japonya Avrupanm umumi herr.fi met l' 
zıp genl.flemeslle Avrupanın düçar olacağı e- cinden istifade etmekte olduktan başka b!, 

. ıım harabiden sonra bütün dünyaya hassa İngtıterenin Avrupada.ki meşguUY' , 
hükmedecek olan en büylHt bir cihanglrllğin tinden de faydalar elde etmeğe çalışmaıttl , 
yolunu tut.masıntta onun önline çıkabilecek dır. Çünkü görüyoruz ki İngiltere Mav111' f 
her hangi mani blr kuvvet göreblUyor mu- maktaki birçok topçekerlerlni geri aldııc•• 
yuz? başka bir aralık kesılmiş olan müzakerel~ 

Evet, belki Jaµonya. vardır! Bir asra ya- devam için, Tokyo İnglllz sefiri mezuııiY'J' 
kın bir zamandanberi Uzaltdoğu denizlerin - ten ve Tlyençin Japon komutanı d::ı. 
de ve .Myanın doğu kıyılarında hakimiyet mevkiden Tokyoya gelmi~lerdir. ~ 
kurmak için bir sürü mesai ve muharebe - Zavallı Avrupanın dü,tiiğü elim ihtıı~f ıJ 
lere girl.fen bu büyük Asya devleti bile i.<Jtifade eden edene! Hm; ve intikam 1<aııı~I 
harbetmekte bulunduğu Çinin işini bitir - bürüdü~ü onun gfr•lerl acaba ona mııknd. 1 
mek için Avrupanın uygunsuzluklarından is- esaret ve harabivi görmiyerelc nlh~.v:C,J 
tlfade etmek fırs!ltını kaçırmama\ctadır. müthiş Umumi Harbl'l cukuruna dtı9v1f' 

Bir aralık Sovyet Rusyanın., Çine müessir midir? Bugün az çok müs11id bir fır.sat ıtt> 
yardım için, Mançııko hududlarında çıkar - gibidir. Onu kendi e11mlz1e yok etmivel; 
dığı lhtııAnar yüzünden Japonlar burada ve Almanya, İngntere, Fransl. V" daha bllıt1 1' 
Şimali Çinle iç Mogoıtstnnda fazla kuvvet - kimler arasında büt ün hızllc alevleneceJC 1' 
ler tahşidine mecbur olmuşlar ve dolayısile net.ıcede genişleyecek harb,'!cn ne :ıdale~ 
oııta ve cenubi Çin askeri hare!ı:A.tını dur - ne de muhayyel emn!yct çıkmıyacaktır. ııf' 
durtmuşla.rdı. dan çıkacak olan yegii.n°' şey Avrupnnııı 1' 

Rusya - Almanya ademıtecavüz paktı ne- rablsidir. Bundan ;ıı lstl fad ? edecek oınrt ~ 
ticesl Sovyetler Birliği, Avrupada daha ser- rı yukarıda saymıştık. Artık harb mi yo ti 
be~· kalabilmek için, Japonlarla Asyanın sulh mü olsun, henuz bn1Jnt1g • ç~1 oJ-tJl ~
doğ1.18una aid ~l~rde mfı.tareki! a.kd&ttiltten harb sona ermeden sulh olabilir mi, oııt:,. 
eonra Japonya dahi Çinde u çok serbestle - mı ve Bitlerin s&rune inanılır mi innnıl.0 , 

ıml§ ve bu suretle bir taraftan Çankayşet'e mı gibi münakaşalarla vaktt geçirmcıte • 
karfl aaterl harüAta yeniden tptıdar etmeli zum var mı blleme'11. o. E. ErkileS 
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G .. z l 
güzelolm 

. En g\lzeUerin bile 
lbır, hatta b" k su ır aç ku-

ru vardır t.... .. 
ZCllik}n...: dil·. ~d~ e gu • 

...... ~ en dil 
dolaşan sin e 
d...,,,__ enıa yıl -

•<.ııdl'ından b. ka 
Claudette ır çı ... 
bo Colbertin 

ynu kısadır. Carole 
~.oınbardın görı..o,., d .. 
~kf" ı bU\4 U• 

ur. rene n 
ner·· un -

un sol gözü haff 
şaşıdır. l 

~ JC>Qn C?awf.ordun 
:gz.ı geniştir. Hangisi 

ku
e dikkatli bakıls 

sursuz d a 
Fakat b enemez 
lara .. u kusurlar on 
h . . guzelliklerinden 
ıçbır şey kaw..-t . 

tniyo J~ tır -
r. Sö 1 

fark b"l y ennıese 
ı e etın· Batta ıyoruz. 
ın~1a j 

Crawford oan 
beğeniyoru.n ağz.ını 
taklid .' seviyor, 

ediyoruz 
Bunun sebeb· . 

dur· :ı.u .. ı şu • 
' 'U guzeı k 

lnr ll<>ks adın • 
a nnlnnnı gt 
e.tneısinı 11..· • ! -

Bir' uıllyorlıu-
gö~~~~· boYnunu . k. 

ti'>wıün dGşilk n ısalığını ·k· · · biçiınl . 1~nü belli ~~i ınc~ derecesinde erebilir. Yüzünü istediği gü-
biri ~"_ biliyor. Uçüncı.i .

1 
.. ~.ec~. zellik tarzından birine az çok yaklaştıra-

goz:unün .,....l,.1 ı e dorduncu b"l· H'' .. e~iliği 
1 

Y'"-1' Alığuu öbü .. ğz ' ı ır. uner once hususi bir güzellik mi 
n giz}enı· ' ru a ının t ZC!llikle . ıyor. biliıkis onlar .. yar:ı acağını, yoksa muayyen tarz güzele 
rıne şahsi ı, gu- . 

şarp modeli 

Yet gibi kı Yet katan birer hususi- mı yaklaşacağını kestirmek, sonra boyayı 
rüycrek 

0
:et vererek en hoş şekle bü- b:.ı maksadın icab ettirdiği şekilde kul - Hem ısıtıcı olduğu için mevsime çok 

§eli a~zı b Ya çıkarıyor. Joanın .. k.. lrınmektır. Tabii güzelliğin tarzını karar- uygundur. Hem renk renk olması muhte-
unn en g(i ın, o- 1 t k İşte güzel .. 7.el bir misaldir. ~ş. ınr en yüzün yaradılıştaki kabili ye- lif elbiselernizle ku !anılmasını temin e-

Kusu.t'larını y~0rü_nnıenin esrarı budur: tını de g~z önünden. uzak tutmamak Ja-
kendıne nı...ı..- ~emek, ya da 

0 1 
zırndır Yuz vardır ki ufacık bir _yardımla der. Hem de sizi ve elbisenizi şen ve genç 

k "'~Us bırer . n arı kl. ·ı· b' .. .. . 
0 Ymak. sevimlilik haline ast , ır guzele yaklaşıverir. Böylesinde gostenr. 

Bu 1 bir hus · t k ı · • g Y1nnıekte 
1 

. . usıye yaratmıya a kışmnktansa Nasıl yapacaksınız? Üç renk yündPn 
da da böyledir Ko duğu kadar makyaJ· çızgılcrin tabii uygunluğunu meydana it - .. . .. 1 . t d·-· . b d b' y 

1 
. adın bo - ers yuz orgu ı e, ıs e ıgınız oy a ırer 

n n17: Tmıginın Yanır niçin' çıkarmıyn ~alışmak daha doğru, daha .. . . dudak\ solukluğunu gi · ına t k. 
1 

.. . band verev orersınız. Bunların orta yer-
arını kızıllaştı . . zlenıf'k, n 1 ı o ur. Gene yuz vardır kı husu - . . .. .. .. . . .. 

yır . .. Doğrudan do~ak ~çın mi? Ha _ siyetleri kuvvetlidir. Kolay kolay gizle- lerını saç orgusu gıbı, uçlarını duz ve yan 

Yilzünün Çizgilerini deya hır ressam gibi neınez. Bunların kusur diye göze batan- yana birbirine eklersiniz. Size güzel bir 

~~tmek için do ..• Yüz ~şt~ek ve dü _ hu·ı:ı• elden geldiği kadar gizlemek şart- eşarp olur. 
Şupheslz bü...,., bü " Çlzgisı değişir ıni? tu. Fakat göze batmıyanlannı tebarüz d ği "'n tün d ği . Rengini mesela beyaz-kırmızı-Iaciverd 

e şrn1ş görüniir . .,_ e şmez. Fakat etettırerek hususiyetini arttırmak da 
renk de ~~Mı ~ten ibczyanınakla muntazam yüzlü güzele benzemiye çaba- yapabilirsiniz. Daha doğrusu tayyöriinü-
nı·· d 15'i yor mu' M ı ·· to · h · kl 1 ~ det için güzell . · .. uvakkat bir an1aktan daha basit ve daha makul olur. zun, man nuzun rengı angı ren er e 

Ç.~zgiler için de a eş_ınış gorünmüyor mu? en güzel görünecekse o renkleri scçersi-

kündür. Ve mak ":
1 şeyi yapmak müm - Kolay ve sade bir niz. 

hem çiıgiyt her ~jın gayesi hem rengi 
nıektir. tarafı da güzelleştir~ Örgü bluz Sa.clarınıza. 

Yüz çiz.ı:nıe . 
n "' n n~ı .. 1l 

u tayin için b' k g\iU> eştirilir? Bu-
arıyaı ır ere ,..," '7"'11' ~. ım. Kim 6"-...; ıgın esasını 

a. Ağıı e güze.ı diyoruz.? 
\7i; •• • burnu ..;;..., . ,, .. 7.unün h ' ""'<derı, kaşlan kıs 

k 
er kısmı , aca 

şe ilde nıünt ayn ayrı ve klasik 
azam uy 

b. Ayrı ' gun ve hoş olana 
Vt.' k' ayrı hiç bir yeri .. . .. 

-trnseye, klasik h" guzel olmadığı 
lll.ediği hak} .. ıç bir güzele bcnze-

H 
e guzel tesiri ya .. 

erhangi bir k pan yuzlere .. 
den birini gaye b~dın boyanırken bu iki-
gilerini ya li tlmelldlr. Yani yüz çiz-
gü e nden geld"ğ· k zelliğe Yakla tı ı ı adar klasik 
lerinl iri ~ .. ş nnalı, ağz.ını ufak, göz.-

' yeni şekiller 
• • 

verınız 
Saçlarınna yeni bir şekil vermek is -

tiyorsanız, uzun · 
luklanna, sık veya 
seyrek, açık veya 
koyu oluşlarına gö
re §U yeni kuva -
fürlerden birini ya 
pınız. 

1. Arkaya doğru 
iyjce fırçalıyacağı
nız saçlarınızı te -

Sayfa ·, 

yn 1 i el v 
• 
ımarı 1 t nbu u 

ngel mi o uyor? 
Vali ve Belediye Reisi beynelmilel vaziyetin 

işleri üzerinde yaptığı tesirleri anlatıyor 

• 
ımar 

Aşağı yukarı bütün memleketlerde normal 1 
hayat durmuş bulunuyor. Harb, harb kılığına. I 
girmeden milletlere zarar verdi, hiç değilse 
rahatlarını kaçırdı. Blzde bile .. Biz ki dün -
yanın bugün en çok huzur ve sükun içinde, ı 
emniyetle ynşıyan blr milletiyiz; öyle oldu~u 
halde sırf A vrupada tüten barut duman -
larındnn, huduclların kapılıırına asılan ki -
lldlerden, beynelınllel ticari, iktısadi mUna -
sebetJcrle beraber dahili kalkınmamız da mü 
teessir oldu. İstanbuldn bir imar faııliyeU 
b~lnml§tı. Bu faaliyetin bir ucu Avrupa -
dadır. Bu kalkınmada rol alan mimar, mü -
hendls, mütehassıs, malzeme oradan gele -
cek. Nihayet, milletlerin lst.lkbal mevzuu 
bahsolduğu bir sırada imar işine milyonlar 
dökülmekte devam 9dllecek ml? .. 

Bütün bunların cevabını İstanbul valisinin 
ağzından dinlemeği tercih etmiş olduğum 
içindir ıki, vali ve beledlye reisi doktor Lütfi 
Kırdan ,belediyedeki makamında ziyaret et-
tim. 

L().tfi Kırdar, muavlnile konuşurken, bana 
yeni baştnn ~frlş edilmiş odayı g6zdon ge
çirmek düştü. Belediye relsllğt odası İs -
tanbul şehrine layık bir hnle getirilmiş .• 
Yumuşak bulduğum koltukta dalmışım. 

Lutfi Kırdarın .sesı beni kendime getirdi: 
- Buyurun bakalım, neler soracakSınız?. 
Suallerimi sıraladım.. ve bir sürü işi ara

sında bir de ziyaret kabul etmek, hem de ar
dı arkası kesilmeden eshııbı mesııllh dinle -
mek gibi bütün za.mamnı alan bir işlerde 
meşgul bulunan doktor L\ıt!i Kırdarın, bir 
kaç dakikasını da fuzuli işgal etmekten ço -
klnerck, suallerimin adedlerlni 1ndirmlşt1m. 
Konuşmağa ba.şladık: 

- Siyasi hMiseler, imar hareketlerine en
gel olmıyncak mı? imar işlerlnln durdurul -
ması veya bir kısmının tayyedllmesi mev -
zuubahs mıdır? .. 

ic.;tnnbulun imarı onun tayinlle yaşıttır. 
Bundan dolayı bu faallyetin aksamasını 
kat'iyen arzu etmez. Nitekim umduğum glbl 
çıktı; dedl ki: 

- imar hareketıerlne devam ediyoruz. Yal-
nız yapmak istediğimiz şeylere tallb çıkmı -
yor. Mesela, ıı mekt.eb münaknsıı.da idt: iki 
defa temdid ettiğimiz halde tallb çıkmadı. 
istanbulun ehemmiyetli yollarını bir mllyon 
liraya münakasa.ya koymuştu'it. Buna da !s
tekll bulunmadı. Diğer buna mümasil şey -
lerde de ayni vaziyet hll.dls oldu. 

MeselA itfaiyenin ıslahına yarıyacak hor
tum ve diğer malzeme, temizllk vesait.1 ve 
otobüs Avrupadan gelecek malzemedir. Bu
gün bunları getirme~e imkl'ın bulunmuyor. 
Karşımızda bu gibi maniler var. Çarelerini 
ar~ırıyoruz. 

İkln<ıi suale geçtl.m: 
- Her be.'J senede yirmi milyon s:ırfedll -

mek suretllc yal)ıl!lcak imar hareketlerinde 
tadllM olacak mı? Hüldimet vMetUiti p:ıra
yı verecek ml. ve bolediye kendisine düşen 
parayı temin edebilecek rnl? 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdar 

- Vaziyeti bilmiyoruz. Bu hfıdlselerln in
kişafına ba~lıdır. Hükftmetln yardımı, bele
diye tahsllMı vazlyeLle yakından nUikadnr -
dır. Tahsilatımız iyi gld1yor, şlk&yetçi deği
liz. Esk18i gibl devam etmektedir. 

Prosta yardım et.mck üzere gelecek mU
teha.ssısların ha.rb vaziyeti dolayıslle gele -
miyeceklerlni haber aınuşt.ım. İnşasında a. 
ceıe od.ilen stadyomun ba.şına acaba ayni ii.
kibet gelecek midir? 

Dolmabahçe sta.dının projelerlni yapan 
İtalyan mimar gelebHecek ve inşaata geçile
blleoek mi? 

Vali cevab verdi: 
- Evet .. Stadı sür'atle yapacağız. Hazır -

!ıklar bitmek üzeredir. Hemen münakasaya. 
koyacağız. Esas plan bitmiştir. ıc~lf ve de -
tnylar üzerinde çalışılmaktadır. 

lhtikarla mücadele 
- Her maddenin 31 Ağustostan evvel ve 31 

Ağusto.stan oonra fiatlan aro.smdoki fark, 
yükselme miktarı, bunun onüne gcçll<:>bUe -
cek midir? 

- Btrçok yerlerde ihtik~r yapanlar hak -
kında tahkikat yaptık ve yapıyoruz. İhUkl\r 
yaptıkları sabit olanların dükkt\nlannı ka -
pıyacağız, kendlle:-lni mahkP.meye vcrcce~lz. 
Fiat fa.rklı:ı.rı ürorlndc vU§.yette toplanan blr 
komisyon çalı.şmaktadır. İhtikara karşı şid
detli mücadelemize devam edece~lz. 
sormağa hazırlandığım birkaç sual daha 

yok değildi. Fa.lc&t valinln Cınüııdc hademe -
n\n ta.şunakla bıtıremediğ\ kart.viıHJer o ka-1 

dar ço~alnUŞb ki. 1kl dakikaya daha ambar
go koymcı.k insafsızlık olacaktı. Müsaadeslnl 
l.stedim. 

NtLSTet Safa Coşkıın 

Radyolarda 

J Propaganda harbi 
Radyolarda dün gece neler söylendi1 

9 paket tereya ~gıntn hikayesi ımadılar, onlar da HoU'ındnda bir gazete te
sis ettller. ve her gün: 

Londra radyosu söyledi: - HolO.ndadakl blta.nıt gazete Almanların 
·- Almanyada halkın yiyeceği madde- gittikçe bozulmakta olduklarını öğreniyor, 

. . şeklinde haberler vermtye başladılar. 
lar ta1ıdid edilirken N<p;ı ~e~lerı~e Al • Bugün gene bitaraf gaze.telerln mütalea -
manya harbinden posta koltsı halınde te- ıım ile ka.rşılıışmıy.1 başladık, fakat dikkat e
rcyağ gönderilmektedir. Şimdiye kadar diniz, bu bitaraf gazetenin yazısını okuma • 
gönderilmiş olan paketlerin sayısı 9 dur, dan evvel hu yazıyı ha.ngi ajansın vcrd!ğine 
beheri bir kiloluktur. ç dikkat etmek lftzımdn·. 

te 1 ' J uZUnü munta b" • a nını geniş zam ır beyzilik-
lışn1alıdır. Ya d:e ilfilı .. _. Göstermiye ça
len tebarüz çehresındeki hususiyet-

pedc ve kulak arkalarında tarakla birer * Londrada bedbaht bir zevce,. * 
1~ ettirmeli yu" " •• 

ın1, dudak} ' zunun yuvarlak-
g.. .. arının kalınI ır... 
~ıu arasındaki ıe;.nı, kaşile 
sık gi.izele be bariz açıklığı, hasılı kla
hoş görünecek nzmntyen taraflarını gene 
lıdır. şekilde meydana çıkarma-

Bu, eldedir y 1 de kullanılır~ a nız boyaların ne şekil
bilrnek la ne neticeler vereceğ· . 

zırndır All ğ ını y . 
yerine BÜ • ı ı yanakların çokur enı mevsime hazırlanırken her za -
ğ rerse bu çukur} ğu ınan ağır, abiyye, orijinal modeller a -
ım, alt dudağile Us u arttıraca-- r.anmaz. Pratik. sade, rahat modellerin 

lıkta boynrsa kl&sik t ~udağını ayni kalın- de kendine göre bir yeri, hatta belki d 
~aşlarını alttan al guzele yaklaşacağını, birincilerden daha büyük bir yeri var ~ 
err>c<'ğıni, kaş, g:a alnını küçük gös- dır. Çünkü: Bunlar günlük hayatta da _ 
c~ğıll1, Yanakl arasını açmış ola _h ka çok aranır, daha büyük iht;yaçlnrı 
Ztiniın g . arını geriden bo • .. arşılarlar. 

enış görü ~arsa yu - ö " .. 
zıy:ı ne kadar b neceğini, bilakis kırını- rgunun ~zlerce örneğini gördünüz, 
~hrenin oka urun yakınından başlarsa ~uhak~nk bır çok da yaptmız. Değişik
ca boyanın dar ince görünece . . II.K ?cşın~e "!koşa koşa insanda bazan sa -

her türı·· k ğmı, kısa- denın. duzun hasreti başlar B .. 1 b' 
Yc:ceği orta u ullanışın ·zr 'ht" d · oy e .r 
Ve ~, • Ya atacağı ~· . ın gı ı - ı ıyaç uyuyorsanız türlü model ara -

Y rle;ı bilen kad~ degıştıreceği şekil ~.ı~.d~ bocalamaktansa şu dümdüz bluzü 
Inaksadına imkan onı1:ıüz. Bu derece sadelik de bir oriji -

na ıte demektir. 

aalga gibi çekiniz. 
2. Yahud tepe -

nizdc bir, yanlarda 
iki rulo yapınız. 

Ensedekileri tarak 
la parmağınızın 

üstüne tarayıp ken 
di hallerine tabii 
bir şekilde bırakı
mz. (Bu iki kuva -
für daha ziyade ko 

yu renk saçlar içinıür.) 

3. Tepede geni~ 

bir rulo halinde 
kıvrılmış bir tu • 
tam. Kulakların 

üstünde birer dal
ga. Arka saçlar ta· 
rnnıp arkaya hıra· 
kılmış. (Bu kuva· 
für için saçların 

oldukça uzun ol ~ 

.ması lazımdır. Sa
rışınlara daha iyi gider.) 

o halde Londra radyosu şplkerine yeni bir 
haber vermek imkanını bahşetmek ı.stıyor
sanız Her Hitıere bl:- paket tereyağı yollcı.yı
nız. Kıymeti nihayet 150 kuruştur. 

* Hangi bitaraf gazete? 
Berlin radyoarı söyledi: 
- Son bir ay zarfmda cereyan etmiş 

olar. Jı.ava muharebeleri Alma1~ tayyare
ciliğirıin üstünlüğünü ispat etmiştir. Bu
nu yalnız biz söylemiyoruz. Bitaraf ga
zeteciler. de ayni fikirdedir. Mesela işte 
Holaııdı.Jda çıkan şu gazete diyor ki... 

* Holt\ndada çıkan gazetenin ne söyledi -
ğini nakletmlyeUm, bltarafhjpn derecesi bir 
hayli su götürür. 

Pek iyi hatırımızdadır: 191' yılında Aİ _ 
manlar işgal ettikleri Pransız topraklarmda 
Gazette des Ardens isminde bir gazete tcs!E 
etmişlerdi, bu gazete fr:ı.nsızca olarak çıkar, 
gı.lya F.ran.sızlar tara.fındnn çıknrılıyormuş 

gibi bir his vermiye çalı~ardı, Almanya lehin • 

1 
de propaganda yapardı. 

TabU İngilizler bu manevraya ı~ayd kal-

Londra radyosu söyledi: 
- Lehistanın ba.nisi olan mareşal Pil· 

sudskinin zevcesi Bayan Pilsudska buraya 
gelmiş ve kendisini karşılayan gazetc ... i· 
Zere: 

- Yer yüzünde bir tek T~ehli kaldığı 
müdclı>tçe Lehistan yaşıyacaktır, demi.~ -
tir. 

* "Bayan PUsudska Lehistanm yapılışını gör-
du, yıkılışına şahld oldıı, bugün sadece b!r 
dul değll, ayni zamanda da miiltccl bir ka -
dındır. Duyduğu teessurUn derecesini tah _ 
mln edebllirlz, kederi önünde hürmetle baş 
delim, kanaatinin es:ı.slı olduğunu soyliye
lim: 

- Üç taksim gördükten sonra dirilen Le
histan bu defa da elbette yeni bir dirilme 
sımnn da mazhar olacaktır. Fakat tarih el
bette soracaktır: 

- Mareşal Pilsudsk.\nln halefleri onun e -
serine devam ederlerken arnsırn hatalı yola 
sapmadılar mı? Ve doğrusu bu sahada sabık 
hariciye nazın ile sa.bık başkumandnnın bu 
günkü samımı dfışüncelerlni ö~renmek ger
çekten zevkli bir ~Y olacaktır. 



8 Sayfa SON POSTA 

«Son Posta. mn zabıta romanı: 11 

~ Ga~b c~pbesinde iki tarafın 
Ankara Radyosu f aalıyetı unnden un ne artıyo 

Nakleden: Hatice Hatib 

Kilidsiz kapı 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 18'? Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 m. 15J.15 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZAR'l'ESİ 9/10/1939 

12.SO: Program e memıe·:et saat nynrı; 

12 35: Ajans ve m"teoroloJi ıaberlerl; 12.50: 
' h Türk müziği (Pl.) 13.30: Müzik (Karışık 

cGo::nnr• daha uzun blr müddet avuknta meoelerl, butün dolablan ~~ı.ştırdı. K_Ul~ll, prograrn-PU; 18.00 .t rogram; ıa.os: Memle-
sabıkalılann hakiki po Is ha.fiyelerınden ço~ olanları açmakta o kadar b:ıyuk bir guçlüi: ket s:ıat A.yft.rı ajan..cı ve mete., oloji haberle
daha mükemmel biıc.r p?.ilS ha!zyesi olduk - ~kmiyordu. Bu odada bir şey bulamrunl§tı. 11. ıs 25· Mu:ı:ik 'Raavo caz or;re.strası). 19· 
lan tezirU anla.tma a çabaladı. Faka~ artık Dlter odalara. Cia geçtl Her tarafı aradı. Nl- ı K~nn~~; 19.15: 'l'Ürk müziği: Çala~lar; 
Bur}y onu dlnlemlyordil. _Eski hırsızın yardı- hayet bir duvardan, kırmızı saçlı nermln 1 Vecihe, RUfell Kam, Oevdet Kozan, R~ad 
mmı k.ıbul etmekte muteredd1dd.1. Ancak m~oolu kadının tehir elbisesile çıkarılmıa · Erer; 1 _ Okuya.n: Melek Tokgöz; 1 _ Kür
uzun bir mülA.lıazadan sonra bunu kabul küçuk bir resınlni, ve yaunaneden de bir lj dllihlcazkA.r peşrevi. 2 _ Kemanl Sa hak _ 
etU: mektub aldı. Her ikislnl oo rebin attı, b' eki ' 

- Pek!, yardımını31 kabul ediyorum. 'Fa - odada Burly korkudıın hasta olac k bir va -ı Kürdlllhlcazkfır cnrkısı: {Çılgınca seviştik); 
kat s n re!akatlnlzde olınak ıartlle. zlyet.t.e idi. 3 - Bedriye Hoşgor - KürdlHhtcazkar şarkı-

Gomar: Bir san.t sonra hırsuı avuka.t.m yanma el- sı: (K.a?'M'an sulıırdıı>; 4 - Neflse-Kürdlllhl-
- Olı hayır!. diye bağırdı. Bu ıeyi müm- dl. Burly: cazkiır ş:ı:rkı: (Seve:Um her güzeli); 5 - Os-

k:ün değil yapamayv,. Çunkü ben amatör - _ Nerede idiniz diye onn. hiddetle fısıl - mın Nihad - Kürdlllhica ~r şarkı: (Gö -
lerle iş goıemem. dadı. Bir saattir kayboldunuz. Şlmdi ht>rke:s zi.unden gU.mlyorı; 2 - Okuya.n: Sadi Hoş-

Bu S<J3lerl söylerken, ellndeld kadeh! m::ı- uyanacak! 8CS: ı - zeki Arif - Arak şarkı: (Mızrabı bı-
sa.nın uzerlne öyle şiddeU• bırakmıştı ki, ka- _ Ben bu hususta sizden daha tecrübe - rak); 2 - Selft.hattln Pınar - H!lzzam şarkı: 
deh parça, parça .,ldu: Hyim. (Bilmem niye sinemdeki yare); 3 - Udl Ha-

- O halde 90k müteessitlm fakat. artık Diye oen.b ~n OQmar onu k-endfslle sa.n- Hüzzam Şlll'kı: (Aşkım uyuyorken>; 
bu mesele hakkında konupıuyalım. beraber çallfD'lağa tefvt.k ettı~ 4 - sadettin Kayna.k - Hüzzam şarkı: <Er-

Oomar: - Haydi tutunus balcayım şu çerçeveyi! mrumcı. bal olmaz); 3 - Okuyan: Radife 
- Ah evet anlıyorum, ded.l ve yüzünfl btı- Ben de çiviyi yerine anyını. ÇM de amms ııırtA:ın: ı _ Hafim bey - Bestenigar şarkı: 

ruşturdu. Fakat yanılıyoraunuz!. O apartı - lkıolaylıtla yeriniı glrl1or. Son zamanlarda bu (Kaçma m~burundan ey ahu>: 2 - Hiianü
mana girersem sadece b~r cesedl aramak.la ruı pek sık açılıp kapanmll} olacak!.. ~nlgft.r §IU'lo: (Çok sürmedi geçti>; 3 _ 
kalmayıp yiikde hafi!, pahada ağır bazı An~ giren bpı,a yakla§tıkları zaman 

...... ri d ~~ ıı.imt ....., ...... -Bvlç f&l'kı: (Şaha.ne gözler 1&hane); 
§e,, • .., e ,,...,...4>nece~ za:nncuıJQ!'SlJnuz. dışarıda şüpheli bir pıtırtı duydular. Bu a - 4 _Balk türitilsü: (Ratlcem aaçlanm tara-
Pa.ka.t yanılıyorsunua. Beni tanımıyorsunuz. yat wterlnl i.llttlr:nemet ıstiyeıı bilinin 
Doıst.Iarım mevzuuba.hs olursa ben bir cen - terllt.als ve l&karpin&la yürüyüşüne benzi _ mlf): 5 - Halk türküsü: <Ekin ektim çölle
tllmen udu durustüm. Ban& inanmıyor 310rdu. ıre); 20.15: Konuı,ma: 22.30 Türk müziği (Fa-
m.usun uz? O halde benimle beraber gellnlz. Nefeslerini tutarak, uzun dakikalar bek- sıl hieyetl); 21.15: MD.zlk: <Küçük orkestra: 
Fakat ben eminim ki i§ aarpa saracak. l~o )edller. Burl;r kendl.sinl poll3 komJ.':erlltlnde Şef Necib A kın): 1 - Beethoven: Patetik 
saman gideceği.&? görü,Y'Ordu. Zanette de yanında idi. Rendi sonatı'ınm a.dacio lamtabllesi; 2 - Emmerlch 

Burly: gırtlağından yakala.mııtı. Gomar da yanın- Kalınan: Faşlngste potpuri' ı· 3 - JO!. 
- Bu a.k.ş:ım gideriz. cevabını verdi. da kH. Komiser ona: ııMesleğbiz?ıı diye so- Gung'a: Htdropaten (Vals); 4 - Humphrles: 
Apartıman sahibi bu akfam seyaha.te gi - ru,Y'Ordu. cAvukat!..• HrJP. ıu vukata bakı- Mazlnln hülyaları; 5 - Erlch Eineg; Bır za

diyor. Genç kız evde yalnız kalıyor. Tabll nı~t .. Blr ubıkalı ile blrllkt.e hırsızlık edi -
bir de lht.ıyar hizmetçi evdedir, o kadar... yort .. 

Oece yari.sına doğru; Belgrnd sokağının aomar kapıyı açmış antreye çıkmıştı. Hiç 
mll!lyyen 1r noktasında buluşmak üzere ay bir aes yolctu. aomar sotuJt.kanlılı~ını bUl -
rıldılar. mQftU. 

Saat on birden ltlb=ı.ren genç avukat Bel
grad .>Okağı clvannd. dönüp dolaşmağn ba§ 
Jadı. Çok endı,eI1 lJi. Çünkü Zanette'1n fl
iklr değiştirip seyana:.e gltmiyerek evinde 
kalil"ış olmasından korkuyordu. Fakat kor -
kusu çnbuk geçti. Çünkü tanıdığı beJ rengi 
llınozln geldi, evin kapısı önünde dur -
du. 

Saa• dokuzda, erkek kardeşinin ~fa.katin

- Haydi çıkalım. 
ATUkatın oe5aI'et etmedlği!ll görerek, <ınu 

Meta llOt'la d'ı.şanya çektl Antreyi bir ok gibi 
geçtfler. Sokak kapuından dışarıya rırı.n -
dılar. Gomar yavaşça kapıyı örttü. Karnn -
Iıkta bir iki ayak merdiv,.n indikten soma. 
birdenbire Gornar: 

- Aman 11stadım, dedi. Galiba iskarpin -
ıertnl'ZI unuttunuz! ( .4. r'<:t?n 'Vll" ı 
····-························································ 

manlar ba- Çigan vardı (Çigan enteıme:ı:o -
su); 6 - J. Stra'.JSS: Blnbir gece; 7 - Berger: 
Manon cvw Boston>; 22.00: Ajans, ziraat, 
esham-tahvUM, kambiyo, nukut borsası 

CFiaL); 22.20: Miızlk: (Küçük orkostra-Yu-
icardaki programın devamı)); 22 35: üzlk: 
(Onzband-Pl.); 23.25: Yarınki program ve 
kapanı§. 

Almanlar hududda 
sahte köyler kurmuşlar 

(Baştarcfı 1 inci sayfada) 

(Baştarafı l inci sayfada) 
daha zlynde JstJkşaf mülre7.elerJ tarnfından 
yapılmakta<iır. Düşman istik.şal müfrezele -
rlnin yaptıkları taarruzların hemen hepsi de 
püskürtülmüştür. Bununb beraber gerek Al
mnn gerek Fransız kJmunikeJerJ, gecenin 
umumiyetle sakin geçmiş olduğunda mütte-
11kdirler. 

Ha.rekA.t daha ziyade Swefbrucken'in ce -
nubunda inkişaf etmektedir. Almanlann 
Mozelln şarkında ya~~klan taarruzlan der
hal pWıkürtülmüştilr. 

Bir Alman tayyaresi düşürüldü 
Şimal denlzinde lstlk,'Jatatta bulunan İn -

glllz devriye tayyareleri bir Alman ta yııre
stni düşürmüşler, mürettebatını esir etmiş -
lcrdir. 

Fransız tebliğle,..i 
Pnrls 8 (A.A.) - Resmi tebliğ: Gece sakin 

geçmlştir. Sarbrüken civa-rında diı.pnanın 

keşi! kollan topçumuzun ate.şile g püs -
kürt film U.,tilr. 

Pa.rls 8 (A.A.) - R Teşrinievvel akıam teb
liği: Mozeı - Moselle - In do~u bölgesinde 
düşmanın yaptığı çıkışlar püskürtülmüştür. 

Sarlul - Sarre Louls - nln cenubunda ve ce 
'lub batısında karşılıklı topçu faaliyeti ol -
muştur. 

Alman tebliği 
Berlln 8 (A.A.> - Re3m1 t.ebllğ: Dün garb

te her 1tl taratın topçu k'.lvnt.ıert de raa -
Uyette bulunmuşlardır. Gece mllnfertd top
çu ate§l yapılmıttır. 
Şartta Alman tıt'alan tesblt edllen pl§.n 

mucibince Alman - Sovyet hudud hattında 
doğru daha ziyade lle:le.mitlerdir. 
Vart0vanın cenubu şarklıdnde Kock civa

rında 17.000 Polonya. askeri teslim olmuş -
tur. Ellmlze 20 topla bir miktar cephane geç 
miştlr. 

Almanların faaliyeti 
Par.Is s (A.A.> - Rhen cephesinde mnte -

addld noktalar üzerinde Alman faallyetıntn 
artmasına ratmen, h'nftz b•.r tnarru:z t.ehdi 
dl veyahud Acil bir tehdld menuubaha ol -
madığı anlllfılm&ktadır. 

Alman piyadesinin faallyeti dün devriye
ler gönderilme.ıJi suretlle bllhas,,a Ohrenthol
d:ı. kaydedilmiştir. 

Topçu ateşi 

dişeye düşürmüştür. Zira Almanlann blJ 
gedt: lforl hımaye terMbatı yoktur ve 
topçusunun bu bölgedeki hararetli fa 
de bundan lleri gelse gerektir. 

Alman devriyelerlnlo mütemadi mali 
rine sahne olan Ohrenthaı çıkıntısı, 

ordusunu da pek zlyade iz'aç etmek 
Bu noktanın müsald vMlyeti dolayJSlle, 
zl l.şgal edenler ıterek Blles ovası Lstıkad' 
tinde batıya, gerek doğrudan doğruya 1" 
ux - Ports'e karşı şimale ve gerekse PJ 
sens müdafaa hatlarına kn.r~ı şark cıhe 
de taarruzlarda bulunabilecek: vaziyette 
ıunmaktadır .ır. 

Bundan başka salA.btyeUl Framız 
mahfillerinde bilhassa knldedlllyor ki, 
Fransız lstlkşa! tı\yyarelerinin düşürül 
hakkındaki Alman tebliği çok mUbalfıpll 
dır. Zira dün düşen tek Fransı:ı: tay 
Bonn bölgesinde düşen tayyare olmuşt_. 

Müttefikler yakında -(3000) 
tayyare kullanacaklar 

Parls 8 (A.A.> - Dün general GamellO 
Vulllemln lle İngill": askeri şefleri aras 
vukubulan toplantıya l§tlrnk etmlt bul 
İnglli:ı: hava mareşali sır Crril Newall. Jı\ 
tetiklerin aralarında ı., blrl!ğt yaparak 
kında SOOO tayyare kullanabllecetımnl 
lemlş, ve ke.şlf avcı ve bombardıman t.a,,. 
relerinden mürekteb Inglllı 1llolannın 
saya geçmiş old$nu vı bunları taklbeO 
ter nıoların da gfinderlleceğinl ve mtıttl 
fiklerln .bava tıattınUıR'ftnt\ elde edece 
lllTe et.mı.ştır. 

Bir Alman tayyaresi Framd 
hatlarına indi 

Par.Is 8 CA.A.) - Bi:' Alman tayyaresi 
ril4 ıartıarının fenalığı yüzünden yanlı 

la Fransız hatlann.a inmlşıt.lr. Pilot Fr& 
askerlerinin etrafını aldıtını görünce bA 
etmf.1tlr. Tayyare ile rlk1ble!'1 esir edııaıil 
lerdlr. 
Holandadan duyulan top sesle 
Amsterdam 8 {A.A.) - Bu sabah saa' 

de ıimali Holandadan flddetli b!.r topçu • 
tefi duyıılımıştur. Birkaç daJdk3 stire:.. 
ateş Vrlesland adalarmm prkından i 
yordu. 

Son vaziyet 
Cephede faaliyet arıt 
Londra 8 (Royte bıldlrlyor) - Garb 

besindeki faaliyetin artbğı. 5Öylenıneltt 
Sal\brük'ı.in cenub ve cenubu garb.lslnde de olarak, banker cvd"n çıkıp otomobile ,... 

blnd.1. Kapıcı arkalarından gayet atır bir 
sandık ıaşıyordu. Bir doktorun gUnluk 

notlarından 

Topçu.~ümle atır topçq faaliyeti Mozel 
bölgesinde bilhassa şiddeW olmuştur. Ma -
liım olduğu üzere bu bölgede Fran.~ız kıtaa
tı Eylfilün llk haftaları zarfında Alman top
rağında altı kilometre tadar Uerlemille.rd1r 

lar, İngiliz tayyarelerine karşı üç defa ki, bu vaziyet Alman kumanda heyet.ln1 en çu diielloau olınu§ttır. 

Gece yansından b.rkaç da.klka. evvel de 
Gomar gW<li. 

Birlikte bir sin konuşmadan eve tadar 
yür lüler. Gomar kapının zllinl çaldı. 

Avukat: 
- Ne yapıyorsunuz? dedi. Nlçln may -

muncuklarınızı lru'lanmıyorsunuz?. 
- Çünkü ltnpmm 1rtlidl yok da ondan. 

Sonra da buna ihtiyaç da yok. 

ate~ açmışlarsa da ıbir isabet vAki olma-, 
mıştır. İngiliz pilotlardan birisi, şu be -
yan~tta bulunmuştur: 

ı================:I -- Uçuşumuz esnasında hiçbir hücu -
6Öz ferde glokom, ma maruz kalmadık. Birçok boş köyler, 

bu arada sahte köyler gördük. İçinde 
Tavukkaraaı tek bi.r sivil insan bulunmıyaın köyler ü-

llastallg..,1 zerinde uçtuk. Ve birçok istihkfunların 
resimJerini alarak döndük. 

Sovyetler Baltıkta yeni 
taleblerde bulunuyor 

Kapı açıJ.mL%1. Oomar girdi. Ve 3'f'tlkat o
nu taldb etti. Kapıcının odası önünden ge
çerken G<lmıı.r anlaşılmaz bl.!' isim söyledi. 
LAmb~yı ya:ktı ve buyuk bir sükiine' içinde 
merdivenleri çıkmağ:ı. b&§ladı: 

Ekseriyet.le elli y&flndan sonra fakat 
hazan da ıenç :ratluda göze arız olan 
çok mühim bir lıa.&tal~tır. Glokom de • 
mek gözün gergınlltınln artması. de -
metıtr. Halltabll:le &~ Ü7.erln~ parm:ü:
lar ile hatif olarak bir tazyik yapılırsa 
Uı.tl.ı bir mukav~ karşısında kalırız. 
Pa.kat glok\lmda bu mukavemet artar, 
bua.n o kadar artar ki adet.'l. göze tp -

mas e<llnoe bir ~ temas edilml§ gibi 
aertılk duyulur. Gfüı görmemeğe başlar. 
Glokomun hAd fekllnde flddetll ev<'a 
görülür, haBta çok mu2ltaribdir. Gözün 
tabaltal kamlye:.intn yani §ef:at kı~~ı -
nın etrafı laptır:nm olur, ışığa .ıı:.uvveUe 
ve serbest9e bakamaz. Bilhassa gôrme 
kab111yetı gitgide azalır. Glokom g5zde 
gayı1kabUI tamir arınl&r bırakır Mt-se-
11 bllhusa mllzmtn cıotomlar:fa süratıe 
müda.halel eerrahlye yapılmazsa. gozü 

Sovyetlerin işgal 
(B~arafı 1 inci sayf'1.da) görüşmüş olan Urbsys, Natekevicius 

ettı.klerı· ticesinde bu sahanın işgaline başlanacak ~asltitis bugü~ s~at 17.45 te de Kr 
Est Litvanya ve Letonyadaln lın P_grayına gıtmışlerdir. 

tır. onya, L" 

- Büvük üstad diyordu. Meslekten olma -
dıtınız ne 'belli. ayük.'l.bılarınıı: müthl~ gü
rültü yapıyor. İnsan bir eve gizli girerken 
'k~e tabanlı iskarpin giyer mi hiç? 

Gülerek kendi aya~m: ka\dırdı ve avuka-
ta iskarpinlerinin keçe tabanını gösterdi. 
Sonra •BıtrlY• ye: 

_ iskarpinlerinlzl çıkarınız lhtannda bu-
lundu. 

Üçüncü kata gelml.şlerdl. Burly onun MS
zlinü d!nledl. 
Kapının önüne geldikt"ı yanm dakika 

sonra e:Gomarııın mn~lr elleri onu açmış 
bulunuyordu. Aralık kapıdan içeri giren sa
'bıkalı. avukata tendi ,\ni taklb etmesini işa.
ıret etti. İçeri glrln~e c!:: antrenin b!.r köşe -
sini J.,aret ederek: 

- İskarpinleri or:ıva bırakınız. Elleriniz 
serbest kalsın, dedi. O meşhur 81llonunuz 

tör edebillr. Ve bu törlük gayrikabili 
tedavidir. Perde denilen hastalığın kör
Iütü gibi değlldlr. Perde amellyat Ue 
kaldırılır. Ha.stanın rt\yetı temin edlllr. 

nerede? Fakat glokomda maaleaef Lu miimkiln 
- Şurada. delildir. Bir inan ıöztınün kuYVet.inl 
Avukat heyecanından titriyordu, Kalbi, 0 laı.1bewtln1 biasettllt aman bunun ih-

ta.dar şiddetle vuruyorda k1 nefea almak 1 - U,Ulıktıaıı ileri pl.4111ne hükmederek 
p güçlük 9e1dyordu. E.e'ln kencU.<rtnl bu - ula ~ etmemeli, cOzlerini t.edavi et-
rada. bu ·ı:azl.yeti.e yakalaması lhtlmall onu tfrmeğe kotmalıdır. ~r anzanın bir se-
müthl.§ korlkutuyor<'lu. bebi oldutunu unutmamait lbımdır. 

Balonda ldDerve Gomarellndelct hll'8l& te 1-------------------------------~ 
nerlle portrenin yerini bulmuş hatt.A çerçe -
ft11 yerın&n çık mıst.ı bile!. O f'trlnden 
çı.tar çıkmaz duvar dolabı da meydana çık
ml§tı. Gomar tahta gıcırdamasın diye büyük 
bir dlkk rtle dolabın knp).ğını açtı. Ve ceb 
1enerlle içim nydınl ıt t ve: 

_ z te'l b-~rıe z:ınnedly!lrdurn. dedi. 
- Do pta ne v r? 
- H r b r şey y k 1 . 
ve l teki en ı z boş dolabı görmesi 

için a ta v r v r 
Ev p ba'nb 

: ki bir h yal gör
cş bir nefes 1d1. 
ıp olın dı·ını şimdi 

del. olduğunu zan -

r 

Cevab Jstıye'l okuyucular~mın po.st:ı 

pulu yoııamaıarıuı rica ~t-rim. Aksl tak· 
dirde istekierl mukı.beleslz kalablllr. 

~~öbetçi eczan !sr 
Bu gece nöbetcl olan eczaneler ~un -

lardır: 

İstanbul cihetindeldler: 
Şehz deba.şınd:ı: (İ. Halil), E ııô -

;.ıUnde: cHUone•), Aksarayda: ıP r vl, 
Al mdarda: CE rPfı, Beya ıdda: ıH y -
dar), Fa.+lhte: (Vlte.11), B u:ırköyunde: 
(Merk ) , Eyu!.>d~: (Arif Beşir>, B k -
taşta: C'11dln). 

Bola"itl, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Kndıkoyi.mde: (Halk, Hulüsl O.sınan), 

t'rsktidarda: (Ittlbı:ı.d), Barıyerde: <Os -
man), Adalarda: (HaI!tl. 

L~-------------------J 

yeni arazi de seçim 
yapılıyor 

Moskova 8 (A.A.) - -Havas- L\\·owdan 
blldlrlldltlne göri?, bir batı Ukranyası mlllt 
meclisinin tqkUl için yatında seçim ynpı -
lacaktır. Sovyetıer Birliği tarafından yeni 
1.Hal edilen topraklar seçlrn dairelerine ay
rılacak ve her seçim daire&l IMcllse bir mu
rahhas göndereoe~.Jr. 

Sovyet kıt'alarının mevcudü bu memle- Estonya, Letonya ve ıtvany• 
ketlerdeıı ~er ibirinin müsellah kuv~et- ne kadar asker bulunduracaklat 
!erinin mevcudünü kat kat geçecektır. 

Sovyetler Birliği bu tedbirlerin bil - Moskova 8 (A.A.) - -Havas- : 
yük bir devlet tarafından yapılacak te - Verilen malfıınata göre, Sovyetler 
cavüzlere kar~ mukcrvemeti kolaylaş - tonyadan yekfuıu 40 bin kişiden mü 
tırmak maksadile aldığını açıkça bildir - keb 4 fırkalık bir garnizon kabul e 
mekte ise de Sovyet matbuatı Baltık de- sini istemişlerdir. Letonyadan da Li 
nizhde Sovyetlere karşı gelecek devle- Vinden ve Pitrags'a dağıtılmamak .. 
tin ismini zikretmektedir. 80 bin mevcudlü kıtaat kabul etmesi 

Almanyada endişe Litvanyadan hudud yaldninde mühlı1l 
• Amsterdam 8 (A.A.) _ Sovyetler Bir- L_et?n d:miryol1;1 merkezi .o~an .Dangaf' 

!>ikilide jeolojik tetkıkat liği tarafından Baltık denizinde elde edi- pıls te bır garnızon tesısı ıateninif 
İzmir 8 (A.A.) - Dlkili zelzele merker.in _ len muvaffakiyetlerin Almanyayı endi- tir. • • d 

de jeolojik tetklka.t y:ıp':l.n he~t azasının şeye düşürd~?ft. Alman g~telerinin Şımal devletlenn e 
kanaaUerine göre sarsıntı bir inhidam ne - verdit!i karışık izahattan anlaşılmakta Stokh-01m 8 (A.A.) - Moskovaya 
tleesidir. Heyet tetkiklerine devam etmek~- dır. .. • . . . delE>ge göndermesi için Sovyetler Bir 
dlr. KoJn~ohe Zeıtung Sovyetler. Bırliğıl.e tarafından Finlandiyaya yapılan t 

Amerikanın serveti 
Estonya ve Letonya aruında ımıza edı- Iere dair tefsiratta bulunan İsveç 
ıı:n. rnuahedelerden .m~d Baltık sa - teleri Sovyetler Birliğinin Finllnd1'9 
hilınin ~vyetler Bırli~e karşı yapı - kQçOk B&ltık devletleri gibi mu 

Nevyort 8 (A.A.) - Milll endil3tri konfe - Jacak bır taarruzun hareket noktam ol- ·.-it 
raM1nın- araştırma bilrosu, 1937 seneainde m.asına mini olmak olduğunu yazmak - etmek n~-retind_e olacağuıı zannetmi,,..,.. 
Amerllı:anm mllll scrvetlııl 322 milyar dolar tadır Bu gazete Sovyetler Birliğinin A- 1ar ve böyle bır hattı hareketin Y 
olarak .tahmin etml§tir. land . adtalannın tahldmatmdan korkma- bütün şimal memleketlerinde değil, a 

······························-------·-··-- sı için ortada bir sebeb kalmadılmı, çün zamanda şimal memleketlerine karfı 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi .................... ······ 

Birinci sahile 400 kuruı 
I kinci sahile 250 » 
O çüncü sahifo 200 » 
Dördüncü sahife 100 » 
iç aahilelet 60 » 
Son aahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında faı
ıaca mlkt.ırda n~n yaptıracaklar 
ayrıca te.nzaat!ı tarıtemlzden is1.1fade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ıın.nıa.ı: ıçln ayn bir tarife derpiş 
edllmiştir. 

Son Posta'nın ticari Hlinlanna ald 
1şle.r için §U adrese müracaat edll
melldir. 

1 flaııcıı.:ı Kollektif ŞhkeU 
Knhrıun:ııızal\e Han 

Ankara eaddtıSI 

kil bu yeni muahedeleri imza ettiğini i- pati besliyen Amerika lt'l?l d .. 
llve eylemektedir. Şimdi Sovyetler Bır memleketlerin de en fiddetli akaül 
lijtinin bu hususta endişeleri zail olmuş- lede karşılaşacağını yazıyorlar. 
tur. 

Alman ekalliyeti Letonyayı 
terkediyor 

Riga 8 (A.A.) - Gazeteler büyük baş 
lıklarla Alınan ekalllyetinin derhal Lc
tdnyayı terkederek Abnanyaya gidece
ğini. yazmaktadır. 

Litvanya heyeti 

Bir Amerikan 
zırhhsında 

tahribat yapılmış 
Vaşington 8 CA.A.) - Lo.s Angelas ııuı 

da demlrll bulunan e:Arlzona. zırhlısında 
d~n talırlba.t yapıldığına dair bir şayia ao Moskova 8 (A.A ) - Litvanya mu -

rahhas he) eti, Kaunas'a yaptıgı kısa bır 
sey hnttt:n dönen hariciye nazırı Urb ys !aşması üıerlne fed:!rnl araştırma b ıe 
başvPkil muPvini RiZanskos ve Litvnnya tahkikata 'başlamıştır. Zırhımı~ makine 
ordusu kumandanı General Rastikis'tcn rinde ve su hazinel:!rlnde tarib:ı~ yapıl 
mürekkeb olarak 7 İlkteşrindc Mosko - soylenmektedir. Of. 
vaya gelmiştir. Heyete bir çok mütehas- Sözde casusluk yapıl<Mına dair heri 
sısbr refakat etmektedir. birçok hnberler gelmektedir. Bahriye ne 

Tayyaıe meydanı Sovyet ve Litvanya tı beyanatta bulunmaktan fmtlnn. etmett.t 
IJayrakl&rile donatılmıştır. dlr. cArlzona» zırhlı'"ında'd efrada vernen l 

Müzakereler zlnler knldınlmı.ştır. Ge':lltde vuku bulan 
Moskova 8 (A.A.) - Dün akşam sa- kaza net1cestnd1' oir kişinin öldutün' dalt 

at 22 den gece yarısına kadar Molotof ile şayia dolı:ı.şnıaktadı.r. 
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.,.9 Birincltepin 
SON POSTA Sayfa 9 

cSon Posta• nın tarihi tefrikası: 18 
Çankırıda yeni bir 

posta binasına 
ihtiyaç var 

B&NllllDmREK 
IA 1 AK HANESİ 

Ynzan: ,Reşad Ekrem ---- 18 ncı asırda tstanbula gele 1 Bohe:ırıalı 
82 ron Wratislaw'm hatıraları: 7 ı 

Musa Melek Çelebi 
desi Halvetten birinin etrafı, duvar yerine, j zlrler, ordular idare eden, meydan muha _ 

Bizim dini altın çubuklardan yapılmış bir kafes idi; rebelerlnde z:ıterler kazanan serdnrlar dev 
catını b • Inüblnlınlz elçi!e hanımelleri ve güller sarılmıştı; adı: .Ka - rin uleması bu ~ocıığn hoş görünmeğe ' ~alı.. 

Üç Yll:~Y::uyor nıu? re ~evaı olmıya- _Bu beya.nntımlll, ağa, kahkahalarla gül - meriye hamamı. idi. Yerler mermer döşeli şırlardı. Padişahın anası Kösem Sultan bi~ 
baht insan o şan bir znınnndanbe duktcn sonra, bizim partal eşyamıza ihtiyacı kurnası ortada •. bl: havuz şeklinde idi, su, le, bayramlarda, oğluna göndereceği hedlye-
rnnılk ""~h rMlan, hu taba _ ::1 bu nrt- olmadığını ve fakat b!zlm kurtul '"l.: i 

1 
musluktan a.kmaz, kurnanın içinden pıııar !erden evvel Musa Melek çelebinin he:Uvele-

...... Peste ınmülmız bu ika pn ma l.Ç :n z ı ibi k rd i 1 ha l • gaYri kfltt e , Pranga Vı:? zincirle; • - ş:ı nezdinde dahn iyi takib edip iyi bit ne- Çankınnın ahşab postanesi g ayna ı. r n zır ntırdı. Cok haşin, kıncı, czlcl, pa-arasında kınek 'le su u~ h ıçlnde, Uceye isal cdebllmesl için ve b 
1 1 

ti Sultan Murad lçln hn.zıl"lannn dairenin 0- ralayıcı blr tnblate sahlb olan Murad ipek 
Allah .;',:"" olup geıu~İ.rı•Y•tla memat istihsale muva!lak olduktan so~r: k::.~~~ Çankm (Hususi) - Çenklr• ~itv~ da ve saıonı~ına gellm>e, yaptlırken , çivi kadar yumuşak ve barlkulMe titiz. hemen 

:ıned Must a ve Peygamberi. . nin bu hizmetıerıne mukabil hırlsU a t telgraf ışlen a~ğ~. yukarı .Yo un a g yerine zürnrud ve yakut kullanılmıştı . Ka - herkesin iylllğlne çalışan saklsl Musa Mele-
çareıere ata Yiizü suyu hü mız Muham - clrJerinden beş ;-üz altın te 

1 
O: ~ a - mekte olduj:tu gorulmektedır. . pılnr, duvarlardaki dolablar, sedirler, zeyUn ğl, .bilhassa ken1i hUŞ'Jnet ve şiddetini her 

böyıe btg~erharnet kılını.. ~::n':! bu bl- edip etmiyeeeğ~izi sordu. m n e eğ arzu Bir müdüriyet halin~e ve v~!ayetın ağacından idi. Taht salonu ise, gbz kamaş - fırsattn tadll ettiği lçin severdi. 
dnnlarda b ah, 'Jöyı~ blcürü kabı B:ırtnin 1 Hurriycte senelerjenberi h t kazalardaki postan elem bu müdunyete tıran bir mermer. al tın , elmas, ipek ve ka- Saki Musa Melek çelebinin emrinde, iken-
onıara C""' u knctar uıun m mu. dd~llarını z!n- bizler bu zindandan sar· ve 

8 
ıı.lasre ~ çtek

1
en bağiı olarak idare edilmektedir. dlfe hazinesi ldl. Yer mermer döşeliydi. Bu dinden bimz büyük ve kendi yaşıdı olara.k 

k ""' ve cet ~t tutmakla d ğ f!. aı; am .. uru - · A ·1 .. d .. · t d - 'i l d ı l bl avu.şam~yı a e•.nıckle bış. h ' u umuz takdirde kendisine 200 düka l - Son muhasiblik teşkılatı e mu urıye - mermer o.şeme l zer n c, sa onu çev ren r yil'llli kadar genç vardı Bunlar, bllhassa çe-
ba.htlara hl z .. Hele bir kerem ut e saadete tını temin edip sunabue~eğ1ml .. ııd' te bir muhasebe kurulmuştur. Bu muha- kanal yapılmıştı. İçlnde, nadide renkli ba - şidll et ve balık yemoklerinl seven pad!ş:ı -
§!Yan insanır nazar eyle! Oorkl e te şu bed-1 Çünkü bu kadar IJ!r meb~Aır.. ~ ılsozlsvert ık. sebe Cankırıya civar olan ~azaların he- lıklar yüzUyordu. Bir kls\Uk, geniş bir koltuk hm mezelerini, bllliır tabaklar içinde elle -

dl 
ar Jnld m bunlar ya · • t>'• nas 0 a, a - ı ' kll d l t ht lt ldl u·· i kn r? Ve crnın 

01 
ır, YVk.:ıa birer göl e - cirlerden temin ve tedarik edeblleceğlmızl ta sab işlerile meşgul bulunacaktır. Bu :u- şe n e o an a som a ın · zer ne u rinde tutarlardı. 

bUen bu iki bl kl saadetıfi huzurun! mi- savvur ve tn.hayyüI eyllyorduk. retle Çankın postanesinin kadrosu gun- çük pırlantalarla rn.ı.e ve kar~nfll nakışları Murad, akşamları, güneş daha kızarmnğa. 
sağlam ola 

1 
çare dır.erleri gele- Bu vft.d iizerinedlr ki Dlzd ıı. +ftt b den aiine genişlemektedir yapılmıştı. Sarı atlastan şlltesı de !ncl işle- başlamadan içki mecl''"'ni kurardı. Saz .. ft 

A 
n afdırı .. ne kıyasen en . ar aı;a, .....,, an ula ı--· ' - " 11 dl Y 1 bl "':I h ü tü '""' --~nrnızın bu ... • inişlerini ve lbrahlm Paşanın nezdint.? vara- Bu vaziyet karşısında postane küç:ık me Y · ere nce r " ısır asın, ' 

5 
ne kımı, çengi ve köçek ve en aşağı be;; on ka-

nıeaıde cevab <>Öılenne İbrahim Pua jTnk hakkımızdaki konuşmalarını sıklaştır _ ve dar gelmektedir. Zaten bu bina harab de ipek bir halı ser~lml'itl. Salonun etrafın= tndnr.ı daima hazır Jmlunurdu. ve hemen 
- Ağa; sen ~tmlştı: ...., §U mıştı. bir evdir. Yılda bir iki defa tamirat yapt- da. altın sehnalan uzerlnde reng~enk pa her akşam, bu işret mcelis1, istanbnlun bir 

anda, vezt.rlfızarn lt ,.,1Yl bUlyors'Jn ki ben GUnün birinde, daınad paşa, Boğaziçlnde- larak postane ihtiyacını IJrnrşılayordu. pa~ımlar dizilmişti. başka köşeslnde kurulurdu. Hallede Karaa-
Janı kaYm.aka:ın de,.Uhn .. Yalnıı ' şu ki b:ıhçelerlnde bir ztyn!et tertıb d k k Şehrin uzağında ve bir kenarında mahal- Sarayın bahçeleri, ibUşamea, saraydan ğaç bahçesi ve tersane bahçesi, karşı taraf-
kudretıtl sı ıyıın. Madcnı•.a onun veklll, yınpederl bulun<.ın htlnkar edere a- le arasında olan postaneyi Çankınya ya- geri lkalmıyordu . Yer yer kameriyeler ve ha- ta. &küdar sarayında.ki Kavak knsrı, Kan -
ha nan Pa ,., saadetl!i ve ı oraya avet et- zı 1 bere '"tl PSedllrneıerını 3ll efendimiz, buru mlştl. Bunu haber alan ağa, bermut.ad ko bancı olanlar arayıp bulamıyorlar. Bir vu ara nm

19 
• dilli, Çubuklu ve Tokat bahçeleri, Boğazın 

eınrıne nıuhaıır cınret.nııı}~ir, ben ni arın şarak, aramıza zelmiş ve: çok kimselere sormakla bile bulabilmek- Gerideki tepeler ise, pafta paft!l çam, fıs- Rumeli sahilinde de Taraby:ı ve Hasnn Ha-
~~le aykırı bir a1:reket edeblllrtm?~ ~~~~ - Müjde hırlstlyanlıır, demişti, müjde! .. te müşkülat çeken nice köylüler vardır. tık, ıhiamu:, ve meşe ormanlarlle kaplıydı. life bahçesi en <;evdlğl yerlerdi Bunun ha _ 
don!.. Fakat Paşa el işlemekten bent koru- 1 Kud;etıü ve saadetltl padişah efendimiz ya- Bina ahşabbr, yangına ikaTŞl tehlike - Balıkçı guzell Ahmedln kaçınldı~ı gec'?'1, rlclnde, birçok geceler dP, kıyafetini tebdil 
1 Ü.Şünde kencııs•n elendlmtz afiyetle sefer rın Ibrahlm Pasanın bahçcslne geçiyor .. Bu dPdir, zelzelede içinde çalışmak kabil de- Padişah da Hasan Halife bağında geçlrnuş- ederek balıkçı meyhanelerinde, Tophanede, 
b:tte buıunaca~~ıc bu ndamıar için §C _ ı münasebeUe kulo/.len selôm toplan nteşlene- ğildir. . ti. Fakat genç tmparator muhteşem yata Galat.ada ve Yemlş iskelesindeki koltuk 
~ Cl"inc Çalışacağı ve onla:-ın tnhllyeı se celrtlr. Top seslerini işitince var kuvveelnlzle HüJnsa bu bina resmi dn:re ve bılhas- ğında değil, fıstık ağaçları altında uyumuş- meyhanelerinde \cerdi. 
ett~abıha.k: benim ~~ ~l'l.deylerim. Ve eğe; bağırın ve hünklı.ra san.det, düşmanları üze- sa umumun hergün isi bulunan, kalaba- tu. Daha doğru.su, sıı.atlerce içtikten sonra. Muradın hususi içki Alemleri de iki tfırlü 
bleJt ise o 'Vaklt rterhaırııhanı olmamı takdir rlne nusrat dileytn!" lığı cok olan postane olarak kullanılama~. sızmış, kalnuştı. idi. Baznn bir edebi toplanLı teşkil ederdi. 

Ib

. te tcrecıdüd . bu adamları Ml Bu haberi işitince çok .sev!nmtş ve aıı.:mın Selırin pazarına çarşısına va'km hır Murad, luıya.tı ve hareketlerine dair en Müverrih, şalr, alim. san'at.klr, devrinin ...n_ 
ra'-

1
- Ca.<Jtermı o..uıver- ne ı ı 15

' •• ' üd" hal tah iil d dl 
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.. Para •uın Paşa bunlıın YeCt'~im.11 e r n ve eteklerini ör>erek getirdiği sevlncll S<'mttc yeni bir posta, telgraf binasına ufak bir m a eye amm e emez · zide simalarından blrkaç kl'll davetliler ara-
Çıkarı kesestne el t söyledikten s havadisten dola:,rı kendisine teşekkürler et- sidrlPtle ihtivac vardır. Kendisini, fıstık ağaçlarının altından alıp, sındn bulunurdu. Bazan, sadece eılgın blr eğ. 
ar P ıneb'usın; mış ve sekiz duka ~~rıı. , mlştlk. İkinci ve mühim b;r mesele daha var yata~ına götürmek, soyma'&. ve yatırmak, lence sahnesi halini alırdı. Bu fllemlere ıse, 
ı::ı'l.da bölüŞi,i1~~ıza.I vıırmtş ve bu~::~ Ertesi snbah; şerefine atılan sellim topla- ki: Çankın civarında bulunan birçok ka- saray~a bu gfbi işler için terbiye edilerek padl.şııbın mahremi blrknç kişiden maada 
rnnl 12' Paşanın bu ı;t ernretmlştı. Meb'us-ı rının gürültüleri, sahUde toplanan ve taş za ve vHavetlere tel<'fonln bı:ıjjlı oldu~u yetl.ştırllmlş hizmetktırları için işden bile de kimse iştirak edemezdi. 
b d~l .&unduktan so~ave lhsanın:ı şük _ larını diZle.ri hizasına kadar eğmiş bulunan hald~ Ankaraya maalesef bajtlanmamış- ğlldl. Fakat sa;bahleyın uyanıp da farkına Murad, iri yarı bir dellk~nıı:rdı. Başa gü -
ranıızrta düka aıtınıar~nı ayrı.ıını~lardı. A-, halkın saadet ve uzun ömür dillyen haykırış- tır. vardı mı, Jtıyamet kopard!. le,.C\Cn iki pehlivanı birer eme kuşaklarından 
Jniştı. B nıfisavatan taks bozdurtmuş ve a-j lnrı arasında saraydan büyük bir debdebe 1 Halbıık; Carı kın Ankııranın bir tenez- O gece, Sultan Mur:ıd, Istnnbulun en meş tuttu mu iklslnl birden havaya kaldıracak 
dilşnfi$.~ suretıe beherı lıntnı temin eyle _ ve tantana ne çıkan hünkar; istnnbula dört riih mahalll halini ald•ğlna nrada'ki me- hur bir köçeği ile en meşh~r bir çengisi, kadar kuvveUlydi. Bazan soyunu:, saray bos-

Ellınl ınııe kırkar akçe mil mesafede bir (savman) dı> yaşıyım tnrl- safen•n azaldıfilnn göl'(' tel~fonla bağ - Saçlı Ramazan Şah ile Güllu Fatmayı kar - tancıları arasındaki meşhur pehlivanlarla· 
olarak :~ bu 'tadar Para ö . kat ndamlarlle karşılaşınca tevakkuf etmiş lnnrn'.lmRcnna hicbir sebeb yoktur. şılıklı oynatarak şarap lçmlştı. güreşirdi. Bir gün Rumellnde Totrakandan 
Cartııd' arn!Zda bir bay g rünce, ilk defa ve bunlarla blr çok mevzular üzerinde fikir ı Catı~m-Ankara arasında bir telefrm Ramazan da Fatma da, çingene idi. Her bir pehlivan gelmişti. Murad, kendisinı gü.. 
türlü ~ .. ~ı ekmek, Ye~:-:1 Ynpmış olduk: teati eylemişti. hatt1 rekilmPc;i Çankırıvı bütün yurda lkl.si de gen9U. Bt:I erkek, öbürü dlşl, l.k~i reşmek üzere saraya getirtmişti. Pehlivan: 
~ vesair güneşte kurutııl pişirmek için Sonradan öğrendiğimize göre bu, dln a - telefon,~ h<>"lamıs o]ı>rı:ılrhr. Bu ild nok- de ırklarının en guzellerinden idi. Her iklsı- . Ben sahte güreş ya-!)'ll&m. Hünkrtrı da sır
ret Çekerek ~aldırdık ve ne7ı:ış et. <l), ynğ, d_amları, HünkA.r. aMacarlstanda birçok müs tanın ttılı~l.-kukunu Çanlnrı sabırınzlıkla n1n de .şöhrotl yeniydi. Fakat iki üç yıl l~ln- ·tını yere getirmeden bırakmam. Bana s9nra 
İbrahlın p e'lablh'ı~ıca artı erimize ziya- Iuınan kanı dökülüp zlyna uğramı.s bulun - beklPm<"ktf'd•r. de birçok aileleri mnhvetml~. ocaklar son - dokunmıyacağm::ı fı:ırmnn versin11 demişti. 
ve onun ~ya galbane şiık mahınedet ve nıasınn gore gerek Allahüzülcelıll hazretle - dürmüşlerdi. O iece, Sultan Muradın kar - Murad derhal tstedl~i amannameyl vermıı 

Sl atine du:ııar eyıe~~ı:ıarıınızı eda rlnin rızasını tahsll ve gerek Peygamb~r Mardinde bir hayvan sergisi şısındn. vücudlerml:ı en ince hünerlerini ve soyunmuş, yuğlanmı11, Totrakanlı pehli -
~tc 

0 

_ '* k. Hazreti Muhammedin hoşnudlslnl knzan - I k göstcrmlşlcrdl. Genç ve ayyaş padişahın n- vanın karşısına çık"llış vt adamı, o zamana 
edt ~Unden itıba: mak için fukaraya sadaka vermesini ve eğer 8CI ~ Ca rada blr kendi eme sundui!u harlkulMe ne- kadar görmediği bir hünerle beş d::ık\kada 

0ı:a~ biraz daha &'lb~hnıız btzı teselli elinde suçsuz esir veya muvakkat serbesti - Mardin (Husufil) _ Ziraat Vekl\letir.- fis şaraplnrın neş'esl, Saçlı Ram~znn ile yenlv<?rmiştl. Sonra: «Sırtımı yere 'tctlrdl -
nilşilndızı ve Sln:ın Pıışanı eml!l, nıütevckkll lerinl çalışarak elde etmiş tutsaklar vars::ı nC'n verilen trıhsisatla 22 Birinciteşrinde Güllü Fat.tnanın oyntık ve kıvrak vucudle - ~in zaman sana dokunm~ynr.nğım:ı aman -
tun ya~ sonra İbrahtnı ~ Trnnsı1vanya do 

1 

bütün bunları Azad edip salıvermeslnlıı tav- Kızılda bir h~vvnn serr,isi açılacaktır. rine başka bir letafet ve cazibe vermişti.... name vermlştlm. Şimdi senin sırtın yi're gel
laca~ ile bu nıenhı O.Ş:ı gibi bir do.s: siye etmişlerdi. P:ı.dı.,ah bı.İ öğüdleri nldık - Sergive 6 aylıktan 5 vac;ına kadar olan nördiincü Muradın lçkt alemı, diğer bu - dl, amannamemln lı!ikınü knlmadıl 11 demi~ 
l"aşarna~zı söyııY"r•k YÜı.s ~ndandnn kurtu- tnn sonra kendilerinden ayrılmış ve sahll 1 saf kan Anıb tav1arik kısraklar gireet'k- tün çılg~n .. hareketleri gibi, klmseye ::;nz1e - ve seylrcllerl arasındrı bulunan pehlivan 

Bir ü ümi<lli!rlnl doıd re lcrimize tekrar 1 boyunca denizden seyrine devam ederek, ! tir Tavlar icin 16 kısraklar için 10 müka- mezdl. önunde içki sofrası kurulma ı. ıer cellM Kara Allye: er Kaldır şunuı .. diye em-
Tan g n, bl.r vesu i uruyordn. her tarafı altın yaldızlı lblr kayık içinde f i h < 

1 
şt gece en azdan on on beş çeşld şarap ve rn- retmişti. Totrnkanlı pPhll\-:ını Musa Melek 

zı dnnırl' Yüoe Yard~ le, ağamız; eğer uı .nıahpeslmlz <Knrakuleınln önünden geç ~ a azır anmı ır. kı bulundurulurdu. Bunlar billfır şl.şelere Çelebi il<! Hasan Hallf<.ı idamdan güç kurtar-
n andan .kurtuı ın:ı mazhar olup ta u me.ktc bulunmuştu b ' • konulurdu. Sultan Murad blllftrun meftun- d 

d:ınuz Oldu~nu "'l•ılrsnk - Ötcdentıcrt d ...... bu Bl.Unbl h-nk· ' b Adanada mem a su armm sa ışı ıanndnn ldl. BlllOr kadohlcrlnt de son blr muılar ı. e <1QSta .., :ll~lrniz ~ .. u - """"' u unn :ı suretle geçişini ve k dl 111 yıkar gıcır gıcır Bu pehlivan padişah bir Türk - Rum me -
kend•~• ne nıuameıe :ve bundan boyle muhteşem salt'ana.t kayığını biz görmUıj de- Adana (Hususi) - Adanada memba defa, muhakkak en .. e e k' d hl ,1 lezl idi. Anası Kösem sultan bir Rum kızı idi. 

-ne bu _. Yapacağını A ~ndik _ . ğ kurular sonra bir muddet boş a e eı ne ve,.bU..,.~bn •OSUuRun kaqtlı~ Vodeden - • bun111rı biz: muhafızlannmın aıızın _ suyu fiatlarının artması uzerıne yaptı ı- • ırıltılannı seyretmekten ..,vk a- ..,..,asından levend vlleudünü ve kumral 
Biz 1se W sormuştu. olarak ne dan_ dinlemiş ve öğrenmLştllı:. mız neşriyat Adana 'belediyesinin nazarı alıp. ışığa, P rengini almıştı. -~nası da, knn rnlrası olarak, 

rek "- · nıetelUtsız 
01

• HunkAr, Karakule önünden geçerken Jtu- . b . · t k.k. b" hrdı. yüzünün Bolulu AnLinoüs'ü hatırlatan çiz -

1 
• ·~rhangı kıy ou~uınuıu ileri ..,, lenin tepesindeki ıı. to l , ti dikıkatini celbetmış ve , u ışın et ı ı ır Gen" padişahın sakbl Musa çelebi idi. gilerlnl verml,..ti. 

c ı <>ldulttnn met.ıı bir o•ıre- . a~ır p ar onun şere ne . . . " d 1 b v rnazur ~ UZU ve bl şey vermekten A- atılmnğa başlanm1ş ve başlarında ağamız !komisyona havale edılmıştı . Henüz on dört on beş yaşların 11 0 
an u Saki Musa Melek Çelebi, efendisinin en ki1-

ltı.o gü gü0rülnıemız.ı S:Y~enedlakleyh bu hUSU.sta oldu~ halde, bütün Yenihisar halkı eller Komisyon tetkikat netice.sini b ildir - çocui!u ilk defa .san.yın Mehter oğldnlslnlan n- çftk hareketlerinin manasını öğrenmiş, Mu-
n ll<!e rn . Yalnız k çaprn.,.., , d görmü• yanına aımı~ ken ne sa- İ tün Örd~~ allk olduğumu h urtu- ..... wanmış, başlar rfikt\a varmış olarak: miştir. Buna nazaran memba suyu satıcı- rasın a "' lfıd ' güzelliğinden radı hiç yormadan hlzmeı; ederdi. çki mee-

~ne bın::zll Çornb, eldlvenzve:i:~i,kbü- - ~llnahh bağışl~ınürı. 1 lnrına normal bir kar bırakmak üzere 75 ~t~ru·· v::ıi~:~~ :edı~~v!:rm~U. Çalgıcılıktan llslnde otururken, Murad ellerin! şöyle bir ke-
- eceğimızı be J• en- - uzun um vers nı 

80 
.k t lab' o u k 1 bi re oğuşturdu mu. Musa Çelcb' billur kndeh-

{1) P yan ettik. Diye haykırara.k Padişahı selA.mlamaktn litrelik dıunacana1ar uruşa sa ı ı- musahlbllğe yükselen Musa Mele çe e ' te, varab, ya.hud rakısını koyarak sunardı. 
astırnıa olsa gerek M'"t bulunmuş.'lardı. leccktir. Bundan böyle memba sulan tes- koca bir ımparatorlu~ıın muka~deratına hfl- (A'Tkası va'T) 

İnce elbl.,enı _ · u ercim. <Arkaıııı varl bit cd;len bu fiat üzerinden satılacaktır. kim simalar<lan biri olmuştu. Uç tuğlu ve -

şekilde .. . 
- Vnslm nasıl oiuyor da bu ecnebi kadın· 

ıa evlendi? 
- Mademki ailenin cskl dostlarından baş. 

kn kl:msenln bilmediği bu vak'ayı tesadüf 
ı;ana öğretti, o halde meseleyi sonun:ı kadar 
sana kısaca anlat.mak rnünaslb olacak lu -

zım: 

Bundan on sene evv.al, Cahid henüz 22 ya
şında bir delikanlı i~en, arkadaşlaril'"' b:r -
likte nasılsa blr hara gider ve orada, kendi
sine bir Rus asılz:ı.desi süsünü veren Sonya. 
isminde blr kıZla tanışır. işte o tanı.şmak za
vallı gencin felak;ıtinc sebeb oldu. Tecrübe
siz bir delikanlı, ilk gençlik atcşUe, bu Rus 
k,.,. .... , tu•ul•"ı Artık gözleri ondan başkası-
nı göremiyordu. ' 

<Arkası var) 

1 



to Sayfa SON POST.t{ 

(M:emlekCt Haberleri) 
Edirne Talebe Yurdu 

Yurd her sene Avrupaya ve yüksek mekteblere talebe 
yetiştiriyor, teşkilat çok muntazam hale sokuldu 

Keten sanayii Kandıra 
ve havalisinde 

kurulacak 

- Hasan Bey her umumt 
harbden sonra ••• 

1 
a:_n -

... Güzel san'atlar kıyme ~ 
tini kaybedip_ 

·... Ortaya acaib tarzlar, 
çıkıyor .. Mesela bir insan res 
minin insan olduğunu anlı -
yabilmek için saatlerce dil -
filrunek lAılım. 

Hasan Bey - Modern si -
luhlar harb sonunda insanlar1 
tanıtacak halde bırakmıyor
lar ki. .• 

Birinci teşrin 

Gemliğin güzel bir köyü: 

GONEY KÖYü ................. _ ....... ......._.._... ____________ ................................. -... ..... 
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::! Birinci teşrin 
SON POSTA Sayfa ı ı 

~S~on~P~o~st~a ~~~~~~~·~&~, ( ~ ~ ~ ~ ~ ) ~nı•nıo~ ''Son Po~a,, nın Hik~esi ,unı 1111~ 

Dünkü lig maçları 23 EylOI tarihli - Ayrıla ağımız ece 
. To apıyı 4 "" 1, bilmecemizde ~::~~~!~:n ~;:~:~.!~:~~~ .~:~:~~~:.:!::~B!:!"~ 

S kazananlar Onu sevmediğimden değil, bıla,!tıs hak~kı kattaki diğer dairede genç bir kadın a2 

. Oru 3 
..J 2 yendı· surette ona bağlanmakta old~gu:nu gor- yaşındaki oğlile beraber ikamet ediyor-
- düğüm için ... Nilüfer çok sevımlı, uysal, . 

2 3 EylUl tarihli ıbilmeoemizde kaza- biraz melankolik bir kadındı ve onunla du. Kadını~ ~oc~ı e~senya Anadoluda 
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda tanıştığım günden sonra ömrüm tatlı bir bulunduğu ıçın gunlerımiz, Jıatta gecele
'>uilunan talihli okuvuculanmızın Pa- sükunet içinde geçmiye başlamıştı. Fakat rimiz bir arada geçiyordu. Ben de, on re
zartesi, Perşembe gü~nleri öğleden son- onun hayatında mühi~ bir sır bulunma- kiz yaşımın bütün samimiyeti ile bu geng 1 h d" sı ve bu sırrı benden gızlemekte ısrar et- , gu·· 1 k d b ~ 1 t 
ra e ıyelerini bizzat idarehanemizden mesi garib bir huysuzluk veriyor, ona ta- \e . ze .. a ına ag anmışım. . . . 
almaları lazımdır. Taşra okuyucuları- mamile bağlanmak korkusile beni rahat- B~r gun komşumuzun hemşıresı bıze 
mızın hediyeleri posta ile adreslerine sız ediyordu. geldı. Perişan bir halde idi. Enistesininı 
gönderilir. Ona Anadoluya gideceğimi söylediğim bir kaza neticesinde öldüğü haberini al· 

zaman mahzun gözlerle yüzüme baktı ve dığını söyledikten sonra bunu N ziheye 
Bir futbol lopu k~rpikleri~i!1 ara~ında parl~.ynn .yaşlan bildirmiye cesaret edemediğini yana ya• 

· gızleru~k ıçın hafıfcc tebessum etti. 
InegöI Gazipaşa ilk mektebi son sınıftan _ Tekrar dönecek misin Cclfıl? kıla anlattı. Annemle yiiz yüze bakıştık 

Rem:rJ Yurduşen. _ İşim bilir ... Belki de senelerle ora- ve i:-sani bir vazife ifa etmt>k maksadfle 
da kahrım. bu ağır yükü üzerime aldım. 

Hareket etmeden bir ak~am evvel bir Kcmşumuz önce benim söilerimi ilkin 
yerde beraber yemek yemıye ve sabaha .. • . . . . 

Bir. kilo 
İstanbul Fatih ~o ıncı mekteo talebesin • 

den 164 Vedad. 
kad::ır eğlenmiye karar vermiştik. İkimiz su~u~etle. dı~lı!ordu fakat bırdenbıre 
de birbirimizde neş'eli bir hatıra bırak - muthış bır sınır buhranına kapılarak 
mak istiyorduk. yerden terliğini alarak üzerime hücum MUHTIRA DEFTERİ 

Yemeğimizi yedik, ayrılıktan hiç etti ve ökçcsile yanağıma şiddetli bir dal'o 
bahst>tmcden şampanya içtik, dansettik. be ı·n.:ıı'rdı· Kanl · · d · a·· dü 1 

(Son Posta hatıralı) 

Kayseri bez fabrikası birlnc1 apartunan 6 
numarada Turgııd Coşkun, Ceyhan bakkal 
Hamza Uluslar oğlu Sal!haddin, i.oıtanbul 
Samatya Çeşme S'>kak 6 numarada Çetin. İs
tanbul Vefa erkek lisesinden 433 Muammer. 

ı · · d k k. • d ·· ·· ·· u . ar ıçın e e\ e on m. 
kımız e ço sa ın ve mes u gorunu - v • 

orduk: fakat göz bebeklerimizde içli bir yanagım delınmiş, :»r diş~ kırılmıştı.. 
Y . dı Derhal doktor geldi, tedavıye başladı: 
yeıs v.ar . . . . • . 

Bir ara ona tuhaf bir vak'a anlatırken aroma çırkın bır yara, hatta ufak bır dl .. 1,ıa Fener - T k 
larda ~uı lig nıaçl.ı..-ı d op apı maçından güzel bir görünü.§ 
ae.<ısizılk Pıl.nıış ve butu ın muhtellf saha -

Butün 'Ve sfikunet lçın~ ır:ıçıar de.rin bir 
tlceıerunı~açıar tabının e cereyan etmiştir 
tanb~;:.:• Kadıkoyde edildiği şekilde ne~ 

YUVARLAK DÜI\'YA KALEMTRAŞ yüzünün birdenbire korkulacak derecede kiş yeri aylarca yüzümü değiştirdi. Bu 
sarardığını , gözlerinin anadan fırladığını müddet zarfında da nişanlım benimle 

~on Posta hatıralı) 

İstanbul Beyazıd Mitatpasa caddesi İs -
mall Etem apart,ımımıncla Orharı, İstanbııl 
Haydarnaşa lisesinden 560 nnmarnlı Suad 
Şener, t~t.anbul 44 üncü okıı' sınıf 5-A da 2RO 
Kemal Özışık, İstanbul Suacllye Yenlmah~lle 
Aygün apartımanı 7 numarada Galib. 

haşyPtle gördüm. alakadar olacak yerde yavaş yavaş ziya.-
- Nen var Nilüfer? retlC'rini eksiltti ve henüz yaram kapan-

'"'jJOr a-~ YnpıJan B""-.kt . ~Yecanı . ....,ını:ıatı nı · ....,ı a~ - Is-
ı oyunu olnıu t aç haftasında en 

Fe b ~ tır. 

- Hiç, hiç Celtıl, gidelim. ınadan benden ayrıldı. 
Kalbimde müthiş bir şüphe ile sarsıla- Ne kadar acı çektiğimi, maddi ve mıi-1 

rak onun baktığı tarafa döndüm. Genç nevi üzüntü ile ne kadar göz yaşı döktü
bir çift konuşarak, gülerek bize doğru ğümü tahmin edemezsin. Artık Nezihe • 
ilerliyorlardı. den nefret etmiştim; yüzünü bile görmek 

ner ahçe 4 
Bir hatta - T opkapı 1 

ağır bir evveı, B"şU·•:ı 
DİŞ MACUNU ~:ıYanı h nıa~lfıblyc•e -ut' ş karş~ında pek 

etnıış F anct blr nıüd-ı~nyan Topkapı, dün 
h\icunı' l enerbahÇent:ı h aa sısteıuı tatbik 

arı b "'r fırsatta 

I Manlsn v11avet idare heyeti başkatibi ellle _ Bunları tanıyor musun Nilüfer? istemiyor, isminin yanımda anılmasına 
Adil, Adana Sarıva!<ııb mahelle.sl mümess11l Kimdir bu adamlar? tahammül edemiyordum. 

nıuştur. u sayede onlemer. yap~ğı 
ıı .,c ::nuvaffa k ol. 

er geçen 
~ı ünıtd dakik'\, Pt'ner 
nıış ol C<llllrken, 1'opk in sayı cıkar:ıca-

tnası apının bi d ı ıtlrnıl.şttr. ' OYUnun rengini h r e gol yap 
1 

emen değiş _ 
-O InaAlfıb 

gnyr<'t eden vaziyetten derh 1 

Snbri o~lu Z1vn Kumsal. İc;taııbul erkek ıtsesl . sınıf 5-B de 729 Turhan, istanbuı valldclntik Birdenbire gelen hır kıskanclıkla ka-
Bn~larbaşı caddesi 17 numarada Mı••t.afa balnc;mış. haşinlesmistim. O, Bilakis bir 
Cantürk. tıı'<>CUk rribi valvarıvordu. 

ALOM'İNYOl\I BARDAK - Götür beni Celal, buradan ·açır be-

(Son Posta hatıralı) 
İstanbul İnönü lisesi sınıf 4 de Müyesser 

Güroğlu, İstanbul ErP.nköy kız lisesi sınıf 7 
de Ferhan Yenen. 

KOKUJ,U SABUN 

<Son Posta hatıralı) 

ni. . 
Kalktık. Otomobilde sinirli hıckınk -

larla ar;ııvarak bir tek kelime sövlemedi. 
O karlar kızmıştım ki, araba evin kapı
sında durunca inmedim. Nilüfer hayretle 

yüzüme baktı.: 

tıı.rarı olm Fen~rbnhçe ı~ al kurtulmağ:l 
vetıle bu adığını aıılaın~ş o~ şakaya gellr 
Birbiri U vaztyetı bo~a&a acak ki var kuv 
ntukavenıze;ıne YnpılM h~ çalıştı. füırdu. 
!asııaıarlae 1 gittikçe nzaıa~'tnlar karşısında 1 
collerıc llk ~kret, Yaşar VP- B Topkapı kısa Ayni maçtan bir başka safha 
tirdi. cvreyı 3-1 m :1.'!rlnln ıı.ttıQı İ . İklncı n~l\ib olarak bl -1 · Spor: Saim - Hayri, Faruk . Tank, ~y- İstanbul Galııt'ısaray lis~ınden 705 Ve -
Ynn T devre Yentct• :ı fi, Enver, Fahri, Hasan, Orhan, Cihad, Bah- dnd, İstanbul Yiice thkii lisesı talebesinden 

- Gelmiyor musun Celal? 

Sert bir sesle: 
- Ha vır ... dedim. 

Bu gülünç olduğu kadar feci vak'a asa• 
bımı o kadar bozmuştu ki, bir gün, ümict. 
siz bir saatimde, karşıma çıkan bir adam. 
la nişanlanmıya razı oldum; fakat o da 
namussuzun biri imiş, bir zaf dakikam. 
dan istifade ettikten sonra paçavra gibi 
beni hayatından attı. Bu yüzden annem .. 
den ayrıldım ve sefil oldum. 

İste bu akşam seninle beraber Park 
otelde yemek yerken kapıdan eski nişan .. 
lımm Nezihe ile beraber içeriye girfilk.. 
lcrini. görünce mÜ'vazenemi kaybettim. 

tnkdlr opkapı, bllh:ı. ·; ~~kavemete başl:t 1 r1... 312 numaralı Hiisnü, İstanbul Süleymanlye 
OY\lnu sa 

1 
a ecUerının • T ö ı kız orta okulun1nn 128 Jale, İstanbal Şl.şha-mış, bun Y ndc frikık Şayanı · ıerenı; n Yorgun adımlarla otomobilden indi: NHGfer susmuştu; fakat heyecandan 

d 
a nıuknbll ten bir ne Mekteb sokak 31 numarada Ahmed. ıktan on fiti nıuht &ol ve. K aragümrük 7 - Altınordu 2 fakat tam kapı kapanacağı zaman elimi titriyordu. 

tet.ınıştır ra 4-1 m:ı~Iub ol ın fırsat kaçır- . ALBÜM .w arak sahayı ter. Ikincı küme takımları arasındaki maçın (Son Posta hatıralı) tuttu: - Onlar nasıl olup da birleşmişler? 
Beyoo-luspor 

3 
11lk devresi 2-1 Altınordunun mağlü'hlyetile - G<>l Celal, vallah zannettii!in gibi - Bilmiyorum. Belki de tesadüfen, 

9 
F bıt ı ik L5l)arta posta telgraf merkez müdürü oğlu Bey0~hıs - eneryılmaz O m ş, inci devrede daha hfi.kim oynıynn İhsah Yener, İstanbul 2iJ lnrJ okul sınıf 3-B değiL seni bütün gece bekliyeceğim. belki bilerek ve istiyerek. 

harıcınd P<>run bazı OYU Karagümrük 7-2 gallb gelmistlr. t e oldu~und ncuları t de 155 Fehmi, İstnnbul 44 üncfı Uk okul sınıf İçim merak ve tecessüs1c yandığı ha1- Yüzüne dikkatle baktım. Üzüntüden 
v~şF;neryııınazın h~~ı takınıı oldukça e::~ı~~ B eykoz 4 - Altıntuğ 1 5-A da 372 Cnvidan. de davetini kabu1 etmedim ve saatlerce gözlı>rinin etrafı mor bir halka ile çevril-

di leh~~~ inrnıı.ş 'le ~~~~ladığı oyun, ;a_ İlk devrede üstüste üç sayı yapan Beykoz, BOYA KALEMİ sokaktn bir srst>ri gibi dolaştım. Gün a - mişti; fakat bu halile de çok güzeldi. Bir-
3 go1 yaprn~nen Va'i:IY€tten ·~~ft dı ken - ikinci devrede penaltıdan b!;:- gol yemiş ve Çankırı ceza Mkimt Sadık oğlu Re.şad Ş!m 1 ğard•ğı zaman bitab bir halde> idim. Gay- denbire, niçin ve nasıl olduğunu düşüne-. 

""'' maçı knz'l adc ederek pe l A d nmıştır. na tldan bir sayı yapank maçı 4-1 knzan- şek, İstanbul Ca~alcğl:ı ort:.ı okulu sın1f 1-D ri suııri bir hnreketle evin yolunu tut - medeP. sordum: 
Galat~- olu 4 - Galataspor 3 mıştır. de 74 numaralı Hlm:net Gonca. ,<"ankırı as - tum. Nilüfer yemek od:ısındaki divanın - Onu hala seviyor musun Nilüfer? 

•A -ovor te kll H "l Al h k d kerllk şubesl memuru Avni Pehllvano~lu kı- .. . .. 1 . k be . b k -kıındır A ' ş ita Yrnı d ı a sa aya çı ama ı YU 
1 

uzerme uzanmış. goz erı açı , nı e - Tereddüd etmeden cevab verdi: 
Çekı- · nadolu llc ·~ v nhll olan bir H zı ce · l" d K 11 d k k b · biri .. ~rlçlnde başlam~a .. 1>vtı:;ı oyun ciddi blr ııaı takımı lisa"lS ve eşyalarını oyun s:ı. AYNA ıyor u. o arım an çe ere em yn - -·Hayır, onu tamaınile unuttum. Şiın• 
nu kayd~e Yaptıktarı""'sa~/ki tarafın bir - atinde stada getiremediği lçin Galatasaray nma oturttu ve hiç mukfıddC'meye lüzum di yalnız seni seviyorum. 
ten sonr en Anad:>iıı n·ı:v• arın sonuncusu. seremoni yaparak hukmen gallb gelmiştir. <Son Posta hatıralı) görmeksizin konuşmıya başladı: O kadar dürüst ve samimi bir tavn 

n 4-3 ka"a .. ı sıkı bir "ayret G alat · B v l İstanbul Cnğnlo~ıu orta okulundan 33 nu- N" . k t ? H lb k" be b · .. nrnıştır. ltJ - asaray - eyog uspor maralı Mehrned Fevzi. İstanbul Divnnyolu - ıçın aç ın. a u ı n u vesı- vard• ki beni aldatmasına imkan olmadı-
Y . Ömer Be<ıinı gece maçı BlçkJyurdu sokağı 11 numnrada Tahsin. 1: ifo sana hayatımın sırrını sö~.li!ecek • ğı.nı nnladım ve başını kollarımın ara .. 

kndıkô enıyıldız 3 - Kale 2 Galatasarayln, Beyoğluspor takımları ara- KİTAB tım. Bu, uzaktan bakılınca, .~lunç bir sına olarak k-ulağına fısıldadım. 
t "'·- Y .stadınd sındaki . vak'adan başka bir ş_ey değildır amma ar.unları :ı ilk maçı · gece maçı Salı giıniı akşamı saat 9 Birecik posta telgraf şefı oğlu Fevzi Yl~lt, be . . t• f . d ~ d b d - Benimle beraber Anadoluya gelir 
leyı 3·2 Yaptılar. Taksı lkin::ı kume da Taksım stadında yapılacaktır. Ceyhan. stnger mümessm Bürhan ellle aun. mr.'l.. ızzc ı ne sım. e .vu. r ugu ar e .o- mıs· ı·n Nı"lu'"fnr? .. 

nta~lub ettı m Yenlyıldız, Ka _ b kt d ği zt b beb 1 " .............................................................. gör, Antalya Nafia başkatibi Nevzad oğlu lavısıle ana çe ır ı ı ıra se ı e 
Vefa 6 • SU} Vedad, İstanbul Galatasaray lisesi 730 bir drnm halini aldı. 

\'etanın h'\ eymaniye 2 Resai, İstanbul 4t üncü ilk okul sınır 2-B de 
el devred ı eurnları aras d posta Nükhet Erdem. Ak.,ehlr inhisarlar müdürü 0,n sekiz yaşrmda bir genç adamla ni-
Col Yaptıe :etn Gııının g~;r ~U ge~en_ birin- kızı Kadriye Tarhan, Amasya Suluova na _ şanlanmışt:ım. Birbirimizi fevkalfıde se -
Verdi K · ulcyrnanıye lı e e ustuste llı.1 f=~==:===============' ··dürü ~ı Ki E türit !ı.nkara viyor ve evlenecegwimiz gu .. nü iple çeki-
lllanı' .. alecı ve bekleri una bır golle cevab Yevmt, Siyasi, Havadl:> ve Halk gazetesi hlyes1 mu oı;.u • zım r . . 
ke Ye ikinci golü de ~ hatasından Sül{;y. ı _,..,_ cebecl Erinç sok9.k 26 numarada Rıdvan . İs- yorc1uk. Nişanlım, her şeyden evvel gü -

llltnel bir ŞÜtl y .. ptı. Fakat Gazi mü- Yerebatan, Çatalç~me sokak 25 tanbut 44 üncü ll!t okul ,sınıf 5-B de 1
23 Be· zelliğP aşık bir adamdı. Her f1rsatta bana , 

tıtan<tır<Iı ve blrtneıveraya üçUncrı golu k 1 İ S T A N B U L , rin, Burdur harita posta K . bınbaşı Turhan gu'"zd olduğum için beni sevdiğini, başka 
celendı c devre 3 2 a - ' kızı Perihan. 

V 

İk~nci ·devrede , , - Vefa lehine ne- Gazetemizde çıkan yazı ve RES1MLİ EL İŞİ MODELİ bir şeyi gözünün görmediğini söyler du~ 
e ÜStfiste iki vera gene haki resimlerin bütün hakları rurd:ı Pek genç olduğumdan onun bu 

·-························-·······························-
c TiYATROLAR 

ŞEHİR TİYATROSU 
İstıklfıl ca.:ide.~I komedi klsmı 

Akşam saat 20,30 d:l 
İki kere iki 

) 

Halk Operetl - Ta.kslm eski Çağlıyan akşam 
Bu hesabda yoktu 

hat.asından velol daha Yapı..ıl m oynuyor. mahfuz ve gazetemize aiddir. Diyarbakır Oihan ecz.ane.31 sahibi R~ğıb oğ hissinin getirebileceği felfıketi tahmin e-
lllüddet ıı. 6 ncı g 

1
. nr. Beklerin _ ,,,,_ lu Fikret Günny, Edirne Karanğaç IstlkHU demıyor ve güzelliğime rnagruv r bir ta 

tandı. sonra ınaç blt.tı.; u de attı. Ve bir A BQ NE Fi ATLARI caddnsi 9 No. d:.ı Ruhi öztfirk, Kar t.al Mal- vır Raşid Rıza ve S!l.dl Tek tiyatrosu 
eta G-2 maçı ka _ tepe cami sokak 15 numarada Has:ın Tet.ık, alıyordum. Akşam (Üsküdar Haıe sinemasında) 

Beşiktaş 3 • 1st 1 
1 6 

;;. samsun ztrnat memuru cemal oğlu Şükrli, O zaman annemle Divanyolunda bir Üvey babam 
A~nınıenrsi~dm~oon-ançnı bh~~w2 ~ne Ay 1 btan~ Ulcll nnarea~rt~a~~ 34~=====================~~~~~~~===~ 

"a ... ak Kr. Kr. ~Y Ay numarada Sedad. Anknra cebecı Tanyert ro- Gümrük Muhafaza Genel K t 1 ... İ t b 1 Yaptılar resinde Be~tktaş1~ e_m Ahmed '· Kr. kak 27 numarada Meral. Ürgüp İnkı!Ab o - omu an ıgı S an U 
12 ncı d Okyun Uk dnitlkal . Istnnbwspor TÜRKİYE 1400 75U ~16U kulu sınıf 5 de 66 Nlhn<l Güleç, Eski.şehir ha- Levazım Amirlig"' i satınalma Komisvonundan ·. 
.... a .ikada r::- nrd1 nı;t YUNANİST' A 11.T 2340 220 • - J -~dı.r~ı. Bu ..,....ref Be,lkta '1 evazın... .nı'I 1 · 710 270 va okulu başgedikli Raif o~lu Ayhan, .uıta:'l· d -Guıe1 OYn goı iatanbuls şa bir gol l:n- ECNEBİ 270U 14v0 ~00 800 bul Tophane örtmeaıtı 1 numarada :M. Te- 1 - 1500 ade sunger ile 2500 aded gcbrenln müteahhidi nanı ve hesabına. 16/10 '939 
.... UYorıa poru c 

1 
Pazartesi gllnü saat 14,30 da açık ekslltmesı yapılacaktır. 

/ 

·utla i r ·ıe Cihad , an andırdı. mlzsoy, 1zmir posta kutusu 222 No. Nec."Iled-aı . S.ı>orun b<:!r b l erinde bir vu - Abone bedeli peşındir. Adres din DIUüz. 2 - Tahmin edUeıı bedel. 765 lira ve ilk teminatı 58 liradır. Şartnamelerile evsnf-. 
~il~~ lllUddet son a ~rllk &olunu yaptı ıarı ve nümuneler! komisyondadır. Görülebilir. 
rah.bn 1~cı golU Qı~:r:ıe~~ktaş S:ıbrlntn 'l;a _ değıştirrnek 25 kuruştur. KART S - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve knnuni vesikalarlle aa-
2-ı ~!~Uncu golU de' tr dakika sonra ib- G l _ ,,,,_ Mersin kız ortn okulu sınıf 2-E de 393 Jale, lata Rıhtım cadde.;1 Vell Alemdar han ikinci knttakl komlsy.ına gelmeleri. c7809• 

:Yl
1 

bl4lıy:~tn lehı:ıe :.~:.tı. İkBilrlncı devre ~ en evrak geri verilmez. isbnbul Galatasaray ıısesı idare fı.mlrl Nııri 
~ınıdt.opu eıınd Bı>or Cih~ı~ "Ütu'nc~ devreye ilanlardan meı'uliyet alınmaz oğlu İhsan, Edirne erkek lisesi orta kı.slm sı.. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyon undan : · ı. ~U en kaçırm .. ve M. Ali- Cevab için mektub1ara 10 kuruşluk nıf 2-A da 40 numaralı Renan, Bursa posta 
~ettiğinde teakib da.kikalasi~e lklnc.i gofü ka- Pul ilavesi lfızımdır. telgraf memuru Fehmi kızı Rana, Sivas vilft.-

ttı. n tnaç ll"'şikt ar a netice dt~l.ş _ 
1

.......................... yet jandarma kumandanı oğlu Hasan Var -
lıt§lkt.at :ışın 3-2 gnllblyetlle : Posta ku.tusu : '74i"i~'b~i'"\ dar, Balıkesir poota pake~ memuru o~lu Ke-

Cihacı li1 : 14. Ali 1 Telgraf: Son Posta ! nan vuraı. Ürgüp di.ş hekimi kızı .sUheylA, 
~hiın. enı - Aıu;ed1'1ad, Faruk, Hüseyin i Telefon : 20203 ~ Tarsus tem ismall Okyay yanında Ilyas, İs-

··• • Hü!nll, Sabri, 6eref: ~......... : tanbul Beylerbeyi Küplice caddesi 76 numo.-
...................................... ,,. rada Zehra, Adana tümen satınalmn ıcomı.,-

yon reisi yarbay ömer oğlu Kemal. 

1 - Ford kamy-;ınetleıi lçln satın alınacak 62 kalem yedek ;;ıarçanır. 16/ 10/o39 Pa .. 
zartesl günü sant ıo da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutarı 1920 lira ve ilk teminatı da 144 liradır. Parça listesi kom18 .. 
yondadır. GörillebU!~·· 

s - iateldU.rln tnnunt vesikaları ve ilk temlnat mnkbuzlarlla Galata Rıhtuu cad .. 
desl Veli Alemda.r h11n ikinci kattaki komisyona ı:eımeıert. l7902> 



12 Sayfa 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Tornacı aranıyor 
Devlet Demlryolları Umum Mü.

dllrliiğünden : 
aıvas demlryol atelyeslnde çalıştırılmak üzere birinci .sınıf ve ikinci sınır tornacı f4e 

alınaca;ktır. İmtihanda matlüb evsafta görlilenler ıtavzlf edilecektir. İmtihanlar İzmirde, 
İstanbulda, ~klş~hlrde ve Ankarada yapılacaktır. Talib olanların İzmir ve Sirkecide 
İ.şlet:me Müdürlüklerine, Eskişehirde Atelye Müdürlüğüne ve Ankarada Cer dairesine 
mürncnat etmeleri lazundır. •8125• 

Bir M~~asip Aranıyor 
M11den işletmesinde : lışmak (\zere Almanca veya Fransızcaya aşina ve 

askerlikle alakası olmıy.ın bir muhasip aranıyor. 
Taliplerin Fotograr ve tercumeiballeriyle tasdikli bonservis suretlerini 

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

Devlet Demtryolları Umum Mü.
dilrltiğtlnden : 

Memur alınacak 
Merkez, tşletmeeler ve atelyeler teşkilatında istihdam edilmek ftzere müsabaka Ue 

memur alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki evsafı haiz olma.lan 
p.rttır. 

A - Türle olmak ve Türkiye cümhuriyetl tabiiyetini haiz buhınmak, 
.8 - Orta :mekteb veya lise tahsUini bitirmiş olmak, 
O - Azami 35 yaşında bulunmak e35• yaş dahll, 
D - Hüsnühal e.shabından bulunduğuna dair polisten müsaddak vesika ibraz etmek, 
B: - İdare heldmlerı tarafından yapılacak sıhhi muayenede Devlet Demiryollannda 

1stlhd~ mani 'olr hastalığ~ bulunmamak. 
ı - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 60, asan bilenlere 67, lise me

zunlarına 74 lira, lisan bilenlere 83 Ura ücret verilecektir. 
2 - Müsabaka 16/Blrinciteşrln/939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada ~Cer daire -

sinde, İstanbulda Sirkeci. Haydarpaşa ve İzmirde İşletme müdürlüklerinde yapılacaktır. 
3 - Müsabakaya gireceklerin aranılan vesikalarla 14/Blrlncıteşrln/03!1 Cumartesi 

gününe kadar 2 ~i maddede yazılı İşletme Müdürlüklerine mtıracaatıarı l~ımdır. 
a&Of5• •8000• 

Devlet demiryolları ve limanlar1 işletmesi umum idaresi ila.nları 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 1000 acled tahta el abamsı 13/10/1939 Cuma günü 

SON POSTA 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY diyor:~ 

• 
Son Moda ve cazip bir OOf 
renkleri vardır. 
Tanıdığım bütüa padraludu. * daha hafif ve daha İncedir. 
Hakiki çiçeklerin nefiı koku• * suou pereatit ediyorum. 
Bütün ~üo nbit luıldıfını gör* düm . Bu aır, yani •Krema kö· 
püt\i• biç bir pudrada yoktur. 
Rü%gir ve yatmurda bile teni * taH, oermia ve gayet •o
.ımli mubafua eder. 
Bundan daba ıyi pudra olma• * dıtıoa. kat'iyen eminim. 

saat (15) on beşte Haydarµaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı .. ~---••••••••••lllııı. 
zarf usullle satın alınacaktır. r .... 

Bu işe girmek lstlyenlerin 450 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ett!~i vesika- A ~ A R A N 
Jarla tekliflerini muhtevi zarfiannı ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon rel& - U 
llğlne vermeleri lazımdır. SA Ç ARA 

Bu ~e aid ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7732> .... 
' Muhammen bedell 1200 lira olan 2 aded otomatik şalter ten:batı lle beraber el~ktrlk 

motörlü santrtüj tulumba 26/ 10/ !939 Perıembe günü saat (15) on beşte Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf wıullle satın alınacaktır. 

Bu Lşe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teınlnat, kanunun tayin ettiği vesika
larla tekllfierini muhtevi zarnarını ayni gtin saat (14) on dörde kadar Koml&yon Rel.sll
ğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ald şartnameler Komisyondan param olarak dağıtılmaktadır. (8016) 
.,.,,,,. 

Muhammen bedeil 10.00IJ llra olan bir aded Dizel motör - jeneratör 20/11/1939 Pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zart usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına-

caktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti~i 

Teslkalan ve teklln!rlni ayni gün saat. 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ll

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 'l'esellüm 
ve Sevk Şefilğindea dağıtılacaktır. (7952) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih yangın yerlndg 107 inci adada 2,40 metre yüzlü 18,72 metre murabbaı arsa açık 

arttırma ile satılacaktır. İhale 16/10/ 939 Pazartesi günü sant 14 de dalml encümende 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 84 lira 24ı kuruş ve ilk teminat 6 lira 32 kunlftur. Şart
name Zabıt ve Muamel!it Miidürlüğü kaleminde göriileblllr. T:ı.liblerln ilk teminat mak
buz veya mektubları ile ihale günü muayyen saa.tte dabnt encümen.de bulunmaları. 

(7831) 

Urfa Gümrük muhafaza Taburu sahnalma 

Cinsi Miktarı 

kJlo 

Odun 978000 

Arpa 

Komisyonundan : 
Tahmin " 7,5 
edilen tıemına.tı 

Lıra Lira 

Bur&ti 
ihale 

2H!SO 183t kapalı za.rf 

İhalenin 
günü saati 

A - Yukarıda yazılı dokuz yüz yetmiş sekiz bin kilo odunla bet yüz doksan bq bin iki 
yüz kilo aı:pa Urfa.da gümrlik taburu karargAh binasında. kapalı zarfla satın alınacaktır. 

B - Talihler ihale sutlnden bir saat evvel zarflarını koml&yona vermı., bulunacak -
lardır. 

c - şartnameleri okumak tstlyenler A. fıkrasında SÖ'ZÜ geçen binadaki satınalma ko
misyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olarak alablllrler. 

o - iateklller girmek lstedlkleri kalemin hizasında gösterilen teminat ak~inl Urfa 
liimrülc vezoe.stne yatırıp vezne makbuıu veya banka mek.tublle §artnamenln dördüncü 
maddesinde kendilerinden istenilen Tealkalarla. birlikte gt!leceklerdlr. c8139• 

Saç boyalkn ıttçlnnn tabit renk· 
lerini iade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima sabit ka· 
lir. Kumral ve ılyah renkli ııhht 

11aç boyalarıdır. 
IN01LtZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - lsT ANBUL 

............................................................. _. 
Son Posta Matbaası .... ----= .... ----= .... === 
Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

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

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

DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan """ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

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

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

9 Birinciteşrinden 16 Birinciteşrine kadar muhtel~ 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış güJI 

ve saatleri ve kalkacakları nhbmlar. 
____ ,.. ol 

Karadeniz hattına - Salı U de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Tam, Cuma 1 
<İzmirı ve Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. ..J 

Bartın lba.ttuıa 

İzmit hattına 

Mudanya hatttnll 

Bandınna hattına. 

Karabi.ga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı 18 de (Çanakkale>, Cumartesi 18 de <Mersin), SlP"" 
rıhtunından. , _ .. 11' 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rıır 

nundan. 1 
- Pazartesi, Salı ve Pazar 9,50 de ve Çarşamba, Perf8tıl~ 

Cuma 15 de <Sw;) . CUmartesi ayrıca 13,30 d:ı <MartY 

Galata rıhtımından. """
- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Marakaz). ~ 

rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin) ve cuıo 
20 de (Çanakkale) . Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
_ Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtunından. ~ 
- Çarşamba 15 de <Kemal) , Cumartesi 15 de (Saadet). S1t 

rıhtunından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Tırhan). Galata nhtım.ndıın. ıl 
Mersin hattına - Salı 10 da fAnafarta), Cuma 10 da cEr.zurunı). Birtecl 

tımından. ,,1 
Not: vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon numaraıarı 

Acentalardan öğrennır: 
Galata baş acentellğl 

Galata Şube acentliği 

Sirkeci Şube acenteliği 

Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 
Galata nhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 

Cağaloğlu Erkek Ortaokulu satınalma 

yonundan: ~ 
10/Xı ;g39 Salı ıünü saat H de İstanbul Beyoı:tıu İstlkUU caddesinde 349 n J l. 

binada Liseler Muhasebecll!ğnde toplanan okul komisyonunda 1001 Ilra 38 kuruP2 
şif bedeli tamiratı açık ek.alltmeye konmuştur. Bu işe aid ıartname ve naha ~ 
okulda ıörülür. tık teminat 76 lira olup eltslltm:.ye iştirak ed~ceklerın ~n az ıOOo ~ 
ııt bu Lşe benzer i§ yaptıkiarına dair eksiltme gunünden 8 gun evvel Iatanbul 'f 
tinden alınmış ehliyet ve 1939 yılı Ticaret Odası vesikalarlle bent gun ve ,..ısı 
minat makbuzlle koml&yona gelmeleri. (7705) · 

- - -- - - -~ 


