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_ ~OrOdDkleri 1 

asılsız! ı 
Romanya hükô•eti çıkan 
şayiaları tekzib ediyor 

- Bükre§ 26 (A.A.) - cHavas. : 
- Bükreş hükümet mahfilleri, Sov -
yet kıt'alarının Besarabya'ya ilerle -
melcte olduğu hekkın.G. Aıneriıkan 
meml>ll!larf.lldaıİı verilen haberleri 
kat'i surette yalanlamakta ve Sov -
yet - Rumen hududunun hiçl>ir tara
fında hiçbir Sovyet hareketi vukua 
gelmediğini sarih surette bildirmek
tedir. Eski Polonya - Romanya hu -
dudu yerine kalın olan Sovyıet - Ro
manya hududunda kat'i bir kontrol 
tesis edilmiştir ve bu hudud orta Av
rupada askeri harekatın devanu 
m:iddetince kapalı kalacaktır. Bu be.o
h iste Molotof, Roman yanın Mosk.o -
va elçisine kat'i deklarasyon yapmış 
ve karşılıklı olarak şurası tesbit e -
dilmiştir ki iki memlelket bundan böy-

1 

le tam bir bitaraflığa bağlı müna
sebetler idame eyliyecektir. 

Bil.kreş 26 (A.A.) - Rador ajansı 
tebliğ ediyor: 

l Ro.manya ile Rusya arasında ger
i ginlik olduğuna dair çıkan haberler 
1 rPsmi mehafilde ıkat'1 olarak tekzib 
i edilmektedir. (Deva.mı 3 ôncü sayfada) 

\ .................. _ .................................. ,..-! 

Rusya Estonya 
sahillerinde 

bir üs istemiş 
Estonya Hariciye Nazırı 
dün tekrar Moskovaya 

gitti ve döndü 

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 27 EYL'ÖL 1939 idare Weri telefonu: 20203 Fiab 1 KlllUf 

laii seDeri iindeiberi ' ' 

iotima halindedirler! 
Alman Hariciye Nazırı bugün Sovgetlerin 

Moskovaga g!digor daveti • 
azerıne 
.. 

Bazı Nazi şefleri 
Ribbentropu şiddetle 
tenkid ediyorlarmış! 
Alman Hariciye Nazırının Molotofla Polonya hadise

lerinden çıkan meseleleri konuşacağı bildiriliyor 
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.&nlaş1.lmaz 
bir hadise 

Fransızlar, Fridrihshafen'i biz 
bombardıman etmedik, diyorlar 

İngiliz gazeteleri ise 
muazzam başlıklar 

bombardıman hadisesini 
altında neşrediyorlar 

Paria 28 (Hususi) - Başkumandanlık, j lemeslnı ve Fraruın t.ayyareıerinin Fridri.tıs
Fran.su; hava kuvvetleri t"rafından dün Fri- hatende.ltl zeplin üsle!:ln•: yaptığı ba.9kını 
drlhahafende.ltl Alma.n t'ıyyare fabrllı:e.larmm 
bombardıman edildiği ha.berinı tekzib et -
mektedlr. 

Batk:umandanlik, Frldri.h.shafende infilak
lar vultubulduğunu, fakat bunların neden 
ileri geldi~lne dair hemiz hiç bir malı1mat 
mevcud olmadığını aync• tasrih etmektedir. 

Dün, Almanlar tarafından .;ekiz Fransız 

tayyaresinin d~ilrüldti~ü dl' tekzlb edilmek
tedl.r. 

Öyte tahmin ediliyor ld, Almanlar Fridribs 
hafendek1 dünttı intU~lcı Framıı tayyare
lerinin bombardımanına hamlederek:, dahlll 
b1r earan gtzlemektedtrler. 

Maahaza bu akşam neşredilen Alman teb
liği de hll.d18eyi tekzib etmektedir. 

İngiliz gazeteleri ne diyorlar? 
Londra 26 (A.A.) - Bu sabahki İngil1z 

matbuatı, garb cephesinde haretA.tın geniş-

muazzam başlıklar altında ne~redlyorlar. 

Dally Herald gazetesinin askeri muharriri 
diyor ti: 

Dün akşam gelen haberler, Qamellnin 
ihtimamlı bir surette yaplıiı hazırlıklarının 
ilk semerelerini toplat:-,a k üzere olduğu in
tıbaını vermektedir. 

Dally Sketch gazetesı de Frldrlhshafene 
yaptığı baskından dolayı Fransı~ tayyareci· 
Uğinl tebrik ediyor. 

Almanların bir tekzibi 
Berlin 26 (A.A.) - lng!llz; Röyter ajansı, Al 

man D. N. B. ajansına atfen Almanyada da 
SUikMdlara mani ol:na!: üzere husus) bir 
polis teşkilatı vücude getirllm.iş olduğunu 

yazmıştır. 

D. N. B. ajansı esas~ız olan böyle bir ha · 
beri asla vermediğini tascln etmektedir. 

Londra 26 (Hususi) - Dün ~ant j.1_lman hm'icive nazırı ilk Moskova sevcıh.a.tinde Stalin ve Molotofla brr a.rada 
1Urette Moskovadan Tallin'e dönmüf o- . .. Egede zelzele 

ve seller yeniden 
tahribat yaptı 

lan Estonya hariciye nazın Karl Selt. • Londra ~ (Hu.wsf) - ıı;arbın başlan- bulunmuşlardır. ~u müzallrerelere ya -
rin, bugün tekrar Moskovaya gi:f:ıtiği ve !ıcmdan beri Şark: cephesınde bulunan rm da devam edileceği ıanl~ılmakta -
akşam memleketine dönmüş olduğu bil- H.ı.tler, beraberinde Mareşal Göring v. dı.t. 
dirilmektedir. diA-er N&Zi. erktnı Ol.dutu halde bu a:k - Alman Hariciye Nı>zın 

E1itonya hariciye nazı.rının birb'i:rtm 'am Berlinf' dön.ınilfW.r. Londra 26 (Husust) - Alman hari -
takib eden bu seyahatleri, bilhassa Bal- Nazi şefleri, bu gece Hitler'in riya - ciye nazırı Fon Ribbentrop, Sovyet hü-

(Devaa-..ı 'I inci sayfada) setli aJ:bnda taı>lanarak. müzak~e (Dennu 'I inci sa7fl\da) 

-Türk - Sovyet Çörçil: "Alman denizaltı 
filosunun onda birini 

imha ettik,, diyor Altı kişi boğuldu görüşmeleri başladı 
Dikilide 12 zelzele daha oldu, şiddetli yağmurlar 

ve doludan mahsul zarar gördü Şührü Saracoğlunun Moskooada üç giin 
kalacağı, koı~uşmaların bugQn de devam 

edeceiil blldlrll/gor 

lngiliz E aşvekili de dün 
yeni beyanatta bu1undu 
Londra 2iJ - Ava.m Kamara.sının bugünk!l 

toplant~ında. Çemberlayn hattanın umumı 
vaziyetini gözden geçirerek. 22 EyHUde top
lanan Fransıı İng1l1z yiiltdek harb mecli 
sinde tam bir mutabakat miişi.hede e~ildi

ğini söylemift;lr. 
Çemberlayn tktıaadi baro neza.retıne .te -

mu ederek tunları aöylemlştlr: 
- Bu nezaretin başlıca vazlfeıl Alınanya

nın 1ktı.sa.dl bünyesini haroe devam etın&k 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Varsova 200 Alman 
tr yyaresi tarafından 
bombardıman edildi 
Londra· 26 (Hususi) - Geç vakit Var 

şovadan telsizle alınan bir haberde §11 
ma!Umat verilmektedir: 

Bugün Varşovanın muhasarasının 21 Di1oilide Kmlay tarafından feldketzedel.ere yem.ek dağıtUırken 

Molotof 
nci gündür. Alınan tayyarelerinin bom- izmir 26 (Hususi) - ~e yarısından .son- sarsıntıla.r olmtı.§tur. 

Şükrü Sarac~l1. Kalinin bardımanı müthiş biT vüs'at kesbetmi;tı - ra ve bugün Eğenin hemen her yerinde fa- Diler taraftan şiddetli yağmurlann ve do-
Akta.y ve aefaret erk:A.nı, İran büyük elçlırl. ıtir. 200 Alınan tayyare.si mütemadiyen Bllalı saraıntllar olmuş, buna bazı yerlerde lunun tevlia ettiği tahribat büyüktür. Mah -
Saed, atganı.stan büyü.it elçisi Sultan Ahmed şehri bombardıman etmiş ve yangın bom- seller de inzimam etmiştir. Dı.t~1 tazası da- sul zarara uğramıştır. 

Moskova. 26 (A.A.) - Tass: 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracotıu, 

yanında hariciye umumi kltib muavini Ce -
vad Açıkalın, birinci daire reisi Feridun Ce
mal Erkin ve hususl kalem müdürü Zekl Po
lar olduğu halde, dün Mrukovaya va.rmıştır. 

Vek.ll, garda hariciye kom!ser muavln1 Po
temkln ile hariciye komiser muavini Deka
tıozof, Moskova Sovyetl rei.3 muavini Korolof, 
hariciye umumi kltıbı Bogomolof, protokol 
müdürü Barkof, Moskov<.ı merkez kumandanı 
albay Suvorof, Türktye büyük elç:lsl. Haydar 

H.a.n, Bulgaristan orta elçisi Antonof, Yu .. balan atmışlardır. hllinde gece yarısından Jlmdiye kadar mu - Ödemişin Mezarlılrlepe mevk.llnde Adagü 
nanietan orta elçbi M.ar~ettı ve Romanya Şohirdıe, 50 yerde yangın çıkmıştır. ayyen fasilalarla en şlddetlısı 13 saniye ol- me köyünde Süleyman ve Mehmed kardeş -
orta elç1s1 D1anu tarafından iltıtbal edil - Su yoktur. Yiyecek fıkdanı başlamıştır. mak üzere 12 sarsıntı olm~, Dlklllnln Can - !erin çadırı şiddetli seller tarafından sürük
m~t~. Sokaklarda ölmüş atlar, derhal mezba- darlı nahiyesindeki zelzele pek flddetli geç- lenmt.ştir. Facia gece cereyan etmiş, Mehmed 

A;rni ·trenle So-İyeUer Birliğlnln Ankara !lava ,götiirülelJellt halka. dağıtilmakta - mlşt!.r. Candarlı halkı heyecanla sokaklara sabahleyin çadırı yerinde bulamayınca delir
büyük elçi.ti Trentief ve Veklll istilt'bal için dır. ı dökülmü§le:ı:, evlerini tetk etml§lerdir. İhtara mlştir. Mehmedin eşi Ayşe, ' oAullım Salih ve 
Odesaya gitmiş olan haric!ye Yakınşart şu - Bugün 67 Sovyet tebaası Varşovadan rdmen eYlere . rıtrmek ıatemlyen halkın ba - Rec&b ve Süleymanle. çocu~u lsmail, kızı Ay
besi müdürü Novikof ta Moskovaya gelmlı - uzaklalftlış V>e Almanlann gösterdikleri nnabllmeıel için ıoo çadır l.s.t!nml.ştir. ıe olmak üzere altı kişi boifulrnuştur. Bu :ı::ı-
lerdlr. yolıı takib ~dıere'k, cephe gerislıne ioel-ı Bugün Kemalp~ada, Bergamada, Çeşme - vallıların cesedleri köylünün gô:ı yaşlan ara-

(Dnamı 7 inci ıayfa4a) mişleırdir. de, Dikili ve nr.de balkı heyecana düşüren sında defnedllmiştlr 
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Hergün 
esimli Makale: = Zehirli ok. .. -== = Sözün kısası 

Avrupada 
Muvazene ihtiyacı 
_Yazan: Muhittin Birı?en .il 

er sulh bir :muvazcneaen başka :r 1 
şey değildir. Nitekim, sıhhat dediği

miz şey de, tıkpı sulh gib,, vucudür. muhte
lif faallyetıert arasında bır muvazenedir. 1 

Muvazenesiz bir piyasa, insanların günlük 
hayatlarında yalnız fenalık doğuran bir 
l\mll olur. Siya.si muvazeneden mahrum bir 
dünyada yalnız perişanlık iktıs:ıdi muvaze-J 
neden mahrum bk memlekette yalnız guç
lük ve fakirlllı: hüküm sürer Bünye muva
zeneslnden mahrum bi-:- viıcudde yalnız ıztı
rab duyulduğu ğibi, 

Hayat, hangi sahada olursa olsun, kabll 
olduğu kadar devamlı ve knbll olduğu kndar 
sabit bir muvazeneye doğru hamlelC'r yap
maktan lbaretUr. Eazan, esaslı surette bo· 
zuımuş olan blr ml!V~:?:encnln yerine diğeri
ni geUrmek, çok uz1Jn senelerin gayretıne 

malolur. Dünya, otrçok detala:-, bozulan mu
vazenesini düultemedlğl içl"ı tatmış, bunun 
yerlne diğer bir muvazc?nenln yaratıcı ye fe
yizll ta allyeU gelebilmek için a.'Urların geç
me.si zaruri olmu,tur. Mesela, en son ve en 
büyftk muvazenesizllk Roma lmparatorluCu
nun batış devrinde görlilmiiş ve bütün orta 
tarih devri, dilnyarla yeni ve feylzll blr mu
vazenenin kurulab!lmesın: temin edf'n ş:ırt

lann hazırlnmnruu Ue gc~m•ştlr. 

Hased hiçbir zaman saklanamaz. Her vafkit ciddiacı:. mev· 
kiindedir. Elinde delH olmadan itham eder ve hükmünü de 
verir. Daima coşkun, inadcı ve kördür. 

Mektebler açı.1dı 

E. EJ..ram Talu 

p azar.tesidenberi rnektebler açıl " 
dı. Mahalle aralarını, boş arsala .. 

n derin bir sükut ve sükunet kapladı. 
Kendi canlılıklarile bizi de, sokağı da, 
şehri de canlandıran sevgili çocuklar ar
tık sabah erkenden, ellerinde çantalan 
ve se~lerile mekteblerine kO§Uyor, gQıor 
nün büyük bir kısmını orada geçiriyor • 
lar. Yürüyüşlerinde ve isticallerinde va ... 
zife mefhumunu büsbütün anlamıyorsa 
da sezmeğe başlamış minimini bir şuu • 
run vücudü hissolunuyor. 

Uzun tatil aylarında her şeyden azacl 
yaşamağa alışmış ufacık dimağlar ~ 
zamanlarda b raz zorluk çekecekler. Fa.o 
kat bu, bir gün meselesidir. Ondan sonııı 
ra en çetin ders o küçücük azmin önün• 
de zorJuğunu tabiatile kaybedecektir. • 

Çocuklarımız zeka ve çal~ma itibnrP. 
Hasedin attığı oktan kurtulamazsınız. Öldü:rmese bile ya le memnuniyet ve ümid verecek bir dtz1o. 

ra açar. Fakat hasedi doğurmamak elinizdedir. Lüzumsuz rumdadırJar. Maarif Vekaletirniz hetr 
gösterişlerden ve öğünmelerden daima çekininiz. yıl mckteb adedini arttırdığı halde, yem 

Siyaset seyyal ve bikarar bir şeydir ve 
onun bütün gayretlen dalma bu muvaze
neyi tesise veya muhafazaya yarayacalı: ha
reketler! yapmaya çaltşmaktan ibarett.ır. Bu 
hareketler, hiçbir zaman ölçliye sığmaz: 
muvazeneyi temin eden veya edeceği tahmin 
edilen her hareket, siyasette makbuldur ve 
iyidir. Bunun Jçl.:ı siyasette snblt flklrler ve 
doğma dilşünce.lerı daimn muz.ır olmuştur. 

E~er, siyn.set, bozulan muvazeneyi düzelt
mek lçtn Rusya ll~ Almanyanın anlaşmaln
nnı lcab ederse bu lk! memleketin peıtfılA. 

anla.şablleceklerlnl, son mlsnl Ue gördük. 

~f~~~§.:~7~i~r;ı~~ 
Hava çavuşu olan ~---...................... ·-·······---·°'\ B halet kusurdan sayılmıyordu. çünkü ~ 
lngiliz bollsöril = HergDn bir fıkra ~ :e~:;:? ,~~:~nhua~;;~~ .;~ı=~~~~~ .~~=~kı~ 

Dunyada hiçbir mlllet yoktur ki, Mrf ken
di kendisinin kuvve~!ne lstlnaden yaşaya

bilsin. Rusyayı, Aiıııanyayı, Ingiltereyi gözö-
nftne getırlniz: Bunların her biri başka bir 
bakımdan dünyanın e.ı büyük kuvvetleridir. 
Halbuki bunlann hiç biri, yalnız kendi kuv .. 
vetine istinaden yaşımış ve yaşayabilir de· 
llldlr. Buolardan hangisJni ortndnn kaldır
unıs, Avrupanın mııvaz~nes1 pek fena halde 
bozulur ve bu muvazenenin yerin!! bir dl· 
eerını koyabilmek için, kim bilir knç mille
tin çiğne~ ve kim blllr ne kadar zaman 
Avrupanın perlşıınltk gormesi ve ıztırab 

çekmeel lcnb eder; Evet, her siyasetin he
den bir mununedlr ve her mlllet, kendi 
hayatını, sade tıllcıııın kuvveti ile değil, her 
hMlsede bir mu"Vazcne arnyan ve onu her 
şeyde bulnbllen !eknsının incellğl ile temin 
eder. 
Omıanlı tmpnratorluğunu misal olarak a

lalım: Son. yüz em sene !çlnde ve bllluı.!sa 

son yt\z senesinde bu imparatorluk :ıncak, 
Rusya, Almanya, İngiltere arasında~! blr 
muvazene lhttyacından istifade ederek ya· 
şayab1lmlştt. KDçllk, pek kücük bir mlllet 
olarak ta Macın1stan misaline bakalım: 

İngiliz boksörlerinden Sen Harvey, 
hava kuvvetlerinde çavuşluk etmekte -
dir. Ringteki kadar ciddiyetle vazifesi -
ne sarılan boksör, ieinin ağırlığına rağ-ı 
men neı'esini asla kaybetmemektedir. 

Fransa haricindeki · 
Fransızların $aı;ısı 

: aramak ıçın luzumu takdırınde Çine gı~ 
E menıizi emretmişken, biz mektebe kadU 

Bugün iki fıkra : bile gitmeğe üşeniyorduk. 
Teldşlı bir adam polis kanıkoluna~ O vakit ckuh duk, bugün hepi:m.tz 

girdi: : Cümhuriyet vatandaşıyız. Vatandaş kaıır 
- Hava tehlikesi ~aretini veriniz! • fası avdınlık ve örümceksiz olmak ge • 
Poli3ler şaşırdılar: rektir. Çocuklarımızı bu maksadla ma .. 
_ Ne oldu? nen cihazlamak istiyoruz. Ve bunun için 
- Daha ne olacak, bi2'.m evdeki de kendilerine mekteb aşkı, okuma aşk> 

havaqa.zi bortı$U patladı.. Gaz ortaya aşılıyoruz. 
yayıldı, boğulacağız. Mekteblerimiz de iyidir. Mesela be • 

nim okuduğum sübyan mektebi ile bu • * günün herhangi bir ilk mektebini muka.-
Uzu.nluğu malum olmıyan bir za- yese edince içimde garib bir hicran d1a1 

man sonra gaz maskeli takmış iki yuyorum. Bizim ne bu ışığunız, ne bu 
ditrnci sokakta karşıUıştılar: havamız, ne bu f erahımız, ne bu sıhht 

- Sizinle tan~bilir miy m? şartlarımız, ne bu programımız, ne bu 
- Ben baron Roçild. hocalarımız vardı. Merdivenleri gıcırd8"' 
- Tanıştığımıza memnun oldum, yan, tavanlanndan örümcekler sarkan, 

ben de Ağaha.nım! duvalnnndan rutubet Stzan dershanelel"<! 
\..,___ .1 d.~· alç:ı,k ~ralarımızın üzerine yan büb 

!um eı_rılmış okurduk. PencerelerinıİZ!i 
avlusunda teneffüse çıkarıldığımız cami• 
inin tnbutluğuna bakardı. Biz orada her. 

Karanlıkta 
llyuyan llerlin ~n ölümü hatırlatan bu manzara ile 

karsı karşıya yaşamak enerjisini yan 
Denebilir ki, 1939 harbinin en bü:Yiik varıva _ka~bettik •. 

sırlarından birini ileride tarihi roman - Bugun oyle mı va? Sartların 1C>'1de °" 
iar muharrirlerin~ en geniş mevzu teş _ larak ne kadar değiştiğini anlamak için 
kil edecek olan Bremen vapurunun akı· VaV!"11 1anmızın her sabah mektehlerine 
beti meselesi teşkil etmektedir. nasıl icde~ ırelen bir istekle koştukları-1 

5l 000 tonl k h" B nı, derslerındı:>n ve hocalarından ne tür .. 
' u seyyar şe ır re.men lü bir se c:ri ·ı b h tt'kl · · ·· transatlantiği nerededir?. On altı gün kafi v,.,. 1 e 9 se ı erını gorme~ 

evvel Nevyorktan kalkıp da Hamburga B. k d' . 
li{e~ir~e~, ~ngi~z.ler. tarafından müsadere giyee~alı~~ ~l~~~~a, bu ı.stek ve bu sev 

Slav, Cermen, LA.ttn ü~ ~üyük ırkın ortllSln
da, Mal'nrlar, bin senedenberl Mac:ır olarnk En son yapılan istatistiklere göre 
yaşamışlar, Macn:-lığın husus! rengini. müs- Fransa haricinde bulunan Fransızların 
takll hnyatını muh:Jfn~ eliebllmlşlerse, bu- sayısı 600.000 i bulmaktadır. 

edıldığı bıldirıldlğı halde aslı çıkmıyan _ Ah' d; ç · d · d 
Bremen'in son günlerde Nevyork'un şi- bir çocuk ols~-ıo:~;:;; şu evır e ben ~ 
malinde Masaçusets sahillerine, resmini ı:;; · 
gördüğünüz ~imidlerinden bir tanesinin <.-. Ckr.eın ~ aLu 

nu sade kılıç lı:uvvetııe del'i!I, d:ıima etrana- Bunlardan Belçikada 80.000, Arjan _ 
rındakl kuvvetler ara.~mda muvazene tesis tinde 70.000, İsviçrede 35.000, İngiltere-

vurması, hA.dıseyi yentden canlandır - - .. _..-... - ............ _ ................... - ....... .... 
mış ve Amerikan matbuatını Bremen'in 
nerelere sığ.abileceğlne dair mütaleıa.lar edebtlmek hu.susun1:t gösterdikleri zeka sa- de 22.000, İspanyada 15.000, Brezilya.da Mekteb kitablannda yüzde 30 

yes1nde yapabtımtşle:dlr. Osmanlı impara- 10.000, Almanyada 9.000, İtalyada 8.500, yürütmeğe başlamıştır. torluğu, büyük cfi~c;eslne rafmen zek"sızdı, Tfirkiye, Mısır, Surlyede 3_200, milteba- tenzilat yapıldı 
battı; Macar mllletl. çok dar:ıt;ına r11i;men, Balkanlarda 1.500, Amerillcada da 13•600 Melrteblerln yeni ders kitaplarının b:ısıl • 
sırf bu muvazene zektısı sayesinde varlığını kisi muhtelif memleketlerde bulunmak- Fransa ile Amerika ması işi bugünlerde Devlet matbaasında ta.. 
muhafaza etti. tadır. mamlanacaktır. Maarif Vekfıleti bu yıl llııe 

Bir de Lehlstanıı. b1kınız: Onun bilU\n ta- t:=::=:=:===:============= Burada Berlinin, geceleyin hava hü arasında ifk posta ve orta okulların kitablarında esaslı tadUA.t 
rthi Ruc;ya He Almany'l arasında temin ede- bfttftn Avrupa milletlerine he.sıı.bsız zararlar , r_ yapmamıştır. Yalnız fen kitnblan yen. te .. 
bileceği muvazen,.ye ba~lı olmU'!tU. Vazife- "Verebileceği gibi herhangi büyük bir kuvve- cumlanna karşı ışıklarını söndürmüş hlr 'VapUrU Sf!J eri rtmlere göre hazırlanmıştır. 
81, lcab ~ttlkçe 13rk-ı da,,anıp kendisini gar- tin Avrupaya hdklmtyetı de ötekilerin, Js- halde aUınmış resmınıı goruyorsunuz. Fr il Am .ka d Vekl\let Devlet matbaasından oaşli.a mat-

.1 d l'lilB b M . ansa e erı arasın a ilk pos-
'ba karııı müdafaa etınl"k, icnb ett!~i zaman men e., e lle, flllen stlinmf'si demek olur. anzara, şehrin en meşhur caddelerın- t f . b d t 7"' baalarda basılan klta~ların fıatlannda g8-

d 
Bunun ı..t- lı:afamı • t d ğ . a vapuru se en un a.n am " sene ev- çen •eneye nisbeUe yüzde 30 tenzll't yap .. 

a •arktan kurtulmak ıç:.1 garb:ı 1stlı1acl et- ~"' z .... a aşı ı ımız fçtJma! den Kurfunstendam'ın caddes· · t b t ı im T 
0 

" ., ını es 1 ~~ yapı ıştır.. . arihı 1.3 haziran 1864 mıştır. Bütün okul kJtabları üzerinde ••a-'" 
met iken, mazld:kl acı tecrübelerine r:ığ· fikirler ne olursa olsun ve in.'!nnların ta~ı- d' - _. 61U 

men. onu bu defa da yapamam~tır. Alınan- maktan btr türlft turtula:madıklan siyasi e ıyor. tür. Vapurun ısını Amerikalılara bir ce- fl~tan fazlaya satılamıyacaktır. Bir· den 
semp:ıtllertm•- han"" ta 1 üt ı mile olmak üzere (Vaşington) konmuş - vıJı için Maarif Vek• 1 etl tarahndan gos-te 

ya ne harbe memek üzere anlasr.ıadı. Rusya ~ 11• ra 8 m evecc h bu- A A • • h i t .J • IU ııe de birlikte har~tme~I kabul etmedi lunursa buluruun, te.menı'I etmeltylz ki AT-
1Yı a11nO 11 f z u. rllen kitablardan mualllmler, başmualllm w 

· rupa muhteltf tunetlt.. arasınd "l . İki bacah, yandan çarklı ve ayni za- okul direktö"rlerlle ıo··rueerek blr taııe se -
Kendlsl için mQmklln yegine .ııtyasetln ne ' ' a sa. am S h b dol l k ıık d d ğ ~ -blr munzeneye ı.stinad ede i bl uı on ar ayısı e sı s uy u u • manda yelkenli idi çecekler Te taıebe,,e bildireceklerdir. 
birini, ne de d!Rertni yapmadı. Müracaat ey- n yen r s h muz isimlerden biri Ma1· ino'd M "i • .1 hayatına ka.,,...,,.•un Bunu •ade t ı ur. BJ - Havre limanında ]ı:..«-.. N• vyorka Bu ~tablar ders '"1ı ortasında nı,. bir · --lediğl kılıç kunett ise kendl.slnl ancak bir · _..., · ,, eı~enn et- h tt F la t dıkl ....... "9t ""' ~ .1... " ... .-
hatta müdafaa edebildi! metle kalmaınalıyu. l'"l.~re.1 or.u işlemek n no h a 1 .;:;sı;ft nn . ya~ ır arı tam 13 buçuk günde varmıştır. retle de~l.§ttrllemlyecekt1r. 

tlllen de bu gayeye yardım etmek üuıre eli- meş ur istı m~rın ısmidır. Bu O zaman bu seyahat müddeti büyük Devlet matbaasında köy alfabelerınln ba.-* mlzden geleni yapmaya mecburuz. Muvaze- hattı yapmak fikri. 1929 senesinde Tar- bir muvaffakiydt addolunmuştuT sılma lşl de bir 1k1 siine tadar i>ltlrllecektb 
:Bugl\nkft AVMlpanın bütün ÇPkUklerl, 014 nesiz blr Avrupa, entem~yonal bir anarşi, diyö kabinesinde harbiye nazırlığı eden • 

de bozulan muvaZPnenın, sabtt ve s:ı"lam dem demettir. (~!lnQ•ı ihtlrıWan içinde, Magineau'nundur. Fakat istiıhıklmlaırı JI A d { '- b • k.. k d 
t> " hazırlıyan, bunlann fenni kısmını idare ıvıa a ya 1eazanan ır ope Eminönü mey anının tanzimine 91 

bir mQvazene olnTilk bir dnhA tesis edile- e"er Anııpa, bu ihtiyacını bu de!a da unu-
memestndendir. Eğer, Avnıoanın yann tacak olursa, bQtlla mınetıer bunun acıaını eden bir milte~assıslar ~eyetidir. Magi - Ni~er adında ve Danimarka ci.nainden l»in lira ıarfedilecek 
me.<ı'ud ve ml\retfeh bir klt'a olması?" ıstı- flddetle duyacaklar 1e hattA, muvazeneyi n~~u 1932 sene:"mde~. dAhıyane ~ul~unun bir köp~ Fransız hhnayel hayvanat Emlnöntı meydanının tannm.ı ıoın dokuı 
yonıa.k, en g{lzel ve en sabit muvazene ofa- tendi ~hinde bozmayı muvaffak olan ta- muşahhas şeklıni goremeden, ıdrak ede- cemiyeti tarahndan madalya fl.e taltif e- sekh bln lira harcanaca~mı yazm11tık. in 
rat • fakat, btr havai şeklinde _ konfede raf bile, bir milddet aonrs, işlediği hatanın meden öldü. 1929 danberi bu muazzam dilmiştir. 4aatm ihalesi ayın beşinde yapılacaktır. 
ıuyonu tasavvur edeblllrlz Belki bir gün bu büyüklüğünü idrak edecektir. hatta 70 milyon İngiliz lirasından fazla Madalyanın şehadetna.muinde fU oüm ................................................ - ...... _ 
da olacak. fakat şimdilik hayale kapılmıyR- Müvazenestz b!r ATI"Upa, ölmeğe mahkO.m para harcanmıştır. Hatta daima bir ta - le yazılı bulunmalctadır: T A K V İ M 
rak, temenni edetlm ki Avrupa, bugfinkft bir kıt'a demektir! kım yenilikler fl!ve olunmakta, ~imdi • cNiger son 4 sene içinde hemcinalerini 
harbden sonra gene 914 den evvelki muva- - il J, ·~. l'D. ye kadar düşilnillemiyen müdafaa vası- kurtarmak ve tedavi eylemek ~n 180 

zene~ avdet etı\n: Aksi halde, orta. çaptR -=====(M..,=="=· ='-ı.=1·'-=n==u..J=;:':,l!:9:::":"'=:t:a~l~ar~ı=k=:o:!n:§u:!Im=a:k~ta:d:ı:r·===::;=====d~e~f=a~k~a:n~ın~d:•:n=v=e~rm=i!J&=:·:•=====~ 
veyahud daha ldki\k mllletıerln halleri asla 1 ~ 
parlak olmaz. 1ıııerln bir Türk olmak j 5 T E R 1 N A N 

1 
1 S T E R "" 

51fatlle benim göz1lmle görünüşU, bi- 1 N A N M A 1 
zlm içln 914 den evvelki nınvazenentn, bu
gtın için ideal bir sıJlh gar:ıntlsl olddunu 1 
g6sterlr. Osmanlı iı"lpnratorlu~u o ::nuvaıııe- ! 
neden hakktle lstltııd 0 etme.c;ini tıllmemistı, 

çünk11 bilemezdi. Hal~ukl, bugünün Türki
ye.si bu lşJ hem anlamav'I., hem de idare et
mete kadirdir. 

P'a.tat . sade Tf\rk gözlle det'.'11, Avnıpnnın 
bug11nktl ıztırabların:ı. biraz da insan vr. Av
rupalı gözlle batalım: Bag{ın sahne:le oyun 
oynıyan dört btıyllk memleketten herhangi 
btrlnl "Veya ltı.sınJ yılrttnz. gı'5rüraünftz kJ. Av
flıpa ya bir an ar"1ve re'J'Qhud ea bir taraftı 
tl1r h.ltim.lyete ıP<lecettlr. Böyle bir anarp 

Alman radyosu bağınyor: 
- Haklıyız ve galib geleceği:z.l 
Fransız radyosu bağırıyor: 
- Haklıyız ve galib geleceğiz! 
Fakat Alınnnyadan gelenler söylüyorlar: 
- Alman gazeteleri sıkı bir sansüre tabi oldukları halde 

Alman ordwsuna giremez. Harb halinde bulunan ordu olup 
bitenlerden haberdar değiJ.dir. 

Bizzat Fransız garetelerl yazıyorlar: 
- Fransız matbuatı .sıkı bir sansüre tlbi olına.!lna r~ 

yalnız askere verilmemelı:1e kalmıyor, cepheye yakın vill yet
ler halkına da okutulmuyor. 

Birim bildiğimiz Alman gazeteai gibt Fransız gazetesi de 
hep mukadder zatPrden bahsederler. O halde harbeden ordu 
tara.bndan ok.urunaaında.IU mahzuru anlamanın kolay oldu -
ğuna: 
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( llaberler· ) 1 Hadiseler Ka~da 1 

Çok şDkUr nezle ol 
Dil bayramı 

• • 
merasımı 

Dün dil bayramı idi. İlk Türk dut kurul

Barbaros ihtifali 
bugun yapılıyor 

tayının toplandığı günün yıldönUınü dün, Bugün öğleden evvel Beşlkt~ta Barbaros 
.geçen yıllarda olduğu gibi memleket.in her türbesi önünde büyük Tl\rk amirali Barba -
tarafında tes'ki edilmiştir. r~un hatırasını tar.iz tçln bir ihtifal yapıl -

Dll bayramı münasebetlle şehrlmlz,,iekl bü- maktadır. 
tün Halkevlertnde müsamereler tertib l.'<ill - Barbarosun tfırbe-'1 Te civarı bu sabah bay
mış ve konferanslar verllmişUr. Eminönü raklarla donatılmış, ~ merasime lştıralt e
Halkevtnde dün akşam saat 21 de merasim den siibay, deniz harb ve yüksek dent" tı -
yapıhnış, İ.5Uk1Al marşını müteakib Evin cıtret o'lmllarllr Parti ve halk teşekkilllf'r! 
dll, tarih kolu başkanı tarafından (dil ha- saat 9,45 de türbe önftnde yerlerini almış -
reketıerlnln son manzarası) ve dil koıu ::ızn- lardır. 
Jannda.n bir! tarafından (eski ve vem dfl Saat 10,30 da türbenin bahe"~nı1e donan -
örnekleri) mevzulu lkl konferans verllmlşt!r. mıı mmka.'flnın caldı~ı İsttklAl marşlle me · 
Konferanslardan sonra Hnlkevi temsil kolıı 

1 

raııtrne baslanmı! ve lhtıfnlde bulunan bll
tarnhndan (Zor nikah) piyes! temsll erili - tün mekt!'bler ve halk fstıklAl mrırnnı lıe:I] 
m!şttr. ber:ıb"'" c:nvl"r>ı\<:lerdlr. Bu sırııda haırrla -

Şlşll Halkevlnde de dün gece bir toplantı nan dlre~e Türk bav-ral!ı M>~lrılcı. denime 
yapılmış, Türk dili hakkında bir .<onfeı!l.ns 1 bulunan bOtnn merakfb dildükler1nl c:ılmış -
verllmtş, muallim Kenan Snrıer tarafından lardır. MUteaklben vtlftwt. <1onanma ko -
manzumeler okunmuş ve bir çaylı dans ter- mutanlıı:tı. belediye, Parti ve drner teşek1ctll
tıb olunmuştuc. Ayni şekilde Fatih, B~4.kta.ş, ln tarafından ~.nmeye eelenk konulmu<ıtıl''. 
Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar, Beyoğlu ve dl- Bundan sonra tıırbe bahee.c;lnde ver alan iki 
fer Halkevlerinde merasim yapılmıştır. manga deniz tıılebe!l. tnrnfmritm havıva ü-

R illi lir işleri: 

Orta tedrisat münballerine yeni 
tayinler yapıldı 

Maarif VekAietı, şehrlmlzdekl orta tedm:ıt 
müesseselerinde münhal muallimliklere yeni 
tayinler yapmı.ş ve bunları dün ~l&ratla bü
tUn okul direktörlerine bildirmiştir. Ve -
kllet mekteblerde derslere başlandığı için 
talebenin boş vakit geçirmemesini gözönün
de bu1undurarak münhallerl süraUe doldur
muştur. Bugün ot.uı dlrektörlerl muallim -
ıere yeni vazifelerini tebllğ edeceklerdir. 

Maarif VekA.lettnln yaptığı bu yeni tayin
lerle orta tedrisat müe$eselerlnde pek az 
mllnhal kalmıştır. Bunlar da bugünl~rde dol
durolacaktır. 

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

eer el st1Ah atılmıs ve B~rbaro<ıun ruh11na 
taziz lçln bir dakika ırt\kt\t et'lllmlstir. B mu 
vali ve belediye reısı Lfttf! Kırdar ne g~nç 
bir deni? mıhavının lkt kısa nutku taldb ede
rek ve ihtlfnle lstırak edPn lnt'alar tarafın
dan bir ıı:eçld resmi yanıldıktan sonra me -
raslme nihayet verilecektir. GPC'e de Bar -
buos U\rbestnde ve deniz mtlesseselcrtnde 
tenvirat vaoılacaktır. 

70 h~malın 

nihRvet 
yıı7:fa~ine 

verildi 
tcıtanbul liman ı.,ıetme dlrektörlü~d, gftr

dü~ü lüzum üzerine '10 kadar hamala tşten 
el çektirmiştir. 

Galntn yolcu salonunda çalışan hamallar 
vaktne, yolculardan geUşl güzel para 11.l • 
makta, çok defa hlç btr usul Te kaideye uy
gun dfişmlyt?cek tanda yolculardan bahşiş 

ve ücret istemekte idiler. 
,ı1,1mm::ım••••ım••••••~ Bu y{izden yolcu salonunda müteaddld de

SUMER sinemasının 
bQyQk muvıtftakıyetl 

Pek yakında : Gösterilecek olan 

SAMiMi ANLAŞMA 
( INGlıJz - FRANSIZ itilAfı ) 

Fransa Akademisi ~ z ısından Andre 
Mtturols'in güzel es rınden ılham 
alan RejisOr, Va.kalım pek san'at-
k!rano bir tarzdft tertıb etmiş kuv
vetli bir aşk macerasını mOhim sl
yast hıtdiselere kımştırmıı:ı ve m U· 

· ka.Iemelerin cAzibeli nslQbu ve 
hem sade hem de edebi olarak 
yapılmıştır. Bu gtızel mnstesna 

eserin baş rollerinde : 

VİCTOR FRANCEN - GABi 
MORLA Y - PİERRE 
RİCHARD WILM 

gibi daima sevilen ve takdir edi· 
len yıldızlardır. 

falar çok çtrk1n hMl!elerln zuhuruna mey· 
dan verllmlş olduğundan Ilınan 1.şletme dl -
rektörlilğft, yolculardan ne suretle ve ne 
miktar para alımnB.!l llzım geldiğini 'Jlr ni
zamname ne tesb!t etmiş, yolcuları hamal
larla ve hamalları yokulara para almak ve 
vermek hususunda ka~ılasmalarının önüne 
gecmek üzere bir n.e usulü ihdas v-c hunu 
tatbik mevk1ine kovm~. 

Fakat 1'0n zamanlarda ıılmdlye kadar mun
tazam blr şekilde bu usullere rlavet eden 
hamalların btr talmn yoım .. lnldara saph1'
lan, yolcuları rahatlıtt edecek tarzda ha?'e
lı:et ettlklerl, vakl ~!kft.vetıerden anlaııılmuı -
ttr. Liman işletmesi, bıı hMlselerle a"ft.kartar 
70 kadar hamalın nz1fes1ne nihayet Ter -
mlştlr. 

Mnt~ferrlk: 

Pasif korunma iflerine 100 bin lira 
tahıiı edildi 

Belediye, pa.slf korunma 1§le~lne harcan -
mak üzere bütçede yt1z bln liralık bir müna
kale yapmıştır. 

···-··-··················-···························································----· ..... -······················-
Hiç bir insan gözünlin şimdiye kadar göremediği ... Hind 

ANGKOR İbadetgAhı esran arasında geçen bir aşk ve 
ıergüzeıt romanı... Seven ve Öldüren Hintliler ..• 

ihtiraslı ve meraklı bir film ..• 

Mr. MOTO'nuıı SON KOZU 
Bl\yük Japon Polis Hafiyesi PETER LORRE ve ROCHELLE 

HUDSON'un Fransızca sözlü en !On ve en bllyük filmi 

YARIN SARAY . AKŞAM Sınemasında 

Kiralar 
yü seıtıı· or 

um 
- Vay beyim nasılsınız, sizinle k.o - çin kabil olsa bütün varını yoğunu feda 

nuşmıyalı ne var, ne yok?.. edecek. Benden size bir nasihat. Böyle 
Cevab veriyorum: ince elbise ile dolaşmanın .. 

Diln mıntaka ticaret müdürlü~nde Tıca- - Üstünüı.e şifalar nezle oldum. * 
ret VekA.letı teftiş heyeti rel.si, belediye fk - - Dikkat, bu havada çabuk geçmez.. Çok şükür ki nezle oldum. Bu yüzden 
tısad isleri mfidilrll ve tıcaret odası unıumı Gece yatarken birlkaç fincan ıhlamur iç- tanıdıklarım batınını sorunca, hemen 
kAttblnln de lştın1Jdle bir toplantı yapılmış- melisiniz. nezle olduğumu söylüyorum ve onlar 
tır. Teşekkür edip yanından ayrılıyorum; bana iltiç tarif, tavsiye ediyorlar. Nezle 

Bu toplantıda şehrin lkt13adt vaziyeti ..cöz- - Vay gazetecim, böyle dalgın nere- olmasaydım, hatırmıı sordukları za • 
den geçlrllmlş ve alınacak tedbirler etro.~m·· ye? man: 
da görilşillmflııtnr. - Eczaneye. - Teşekkür ederim iyiyim. 
Dl~er taraftan muhtelif emtia ve mamu - - Ne var, hayırdır ~allah.. Cevabını verecektbn. Onlar da bana 

JD.t fü:ertnde lhtlkAr vapıldıtı. hakkındtl nlfi- - Nezle oldum. harbden, İtalyadan, İngiltcreden sual • 
k:adarlnrn venlden birçok mOracaatıarda bu- - · Bir şişe konyak al, bir de aspırin.. ler soracaklar. Coğu ben;m kendilerine 
hınulmu!ltıır. Bn vazlvet kar!'ısmda menı 1h .Aşpirini konyağın içinde erit. yudum cev.Pb vermemi b~lemcden; olandan <>-
tlkD.r komitesi burlinlerde tonlanarak yenı yudum iç, yat. lacaktan uzun uzadıya anlatmaya baş • 
mfirııcaatlıırı tetk1k edecektir. Ona da teşekkür ediyorum: lıyacaklardı. Bugünlerde nezle ilacı tavı-

öıtrendfittmlze gfue bu mftraraatıar me - - Ne varsa, sizde vardır. sivesi d inlemek; herhalde harb; siyaset 
yanında kira lhtık~n hııkkındakl şlUye+kı· Sa,ğıma dönüyorum, bu da tanıdık. dedikodusu dinlemekten daha çok iyi bir 
de miihlm bir ver tutmaktadır. - Bende nezleden başka birşey yok. şey! 

Tlcarl muamele bir havli azalmış oıdıı~u - Bugünlerde de pek salgın birader.. Şimdiye kadar neye bunu keşfed('me-
halde. birçok mal sah\blert kiralan artır - Ref kam tutulmuştu. Derken çocuğa diğime üzülüvorum. Fakat bir ker"' keş
mak temayülil gösterm!slerdir. geçti, bendeniz tam üç gün bu yüzden feWm va.. Artık bu keşiften mümkün 

Bıı seklide talebler blllırı~a apartıman evden çr'kamadım. Mantol iyi geliyor. olduğu lkadar istifadeye bakarım. İk " gün 
sahlblerlnde de mevcuddur. Ö'li\'l'lliizdeltl top SizP- de tavsiye ederim.. sonrc nezlem ı:!eç~r amma bir başka 
lantıda bu mevzu da tetkik eı1!lerek ve Jrtrn- Ona da bir teşekkür. hastalık uvdurup söylemek o kadar güç 
ıann arttırılması lhtlkflr mahlvetınde görfıl· - Hava birdenbire değ~ti. birşev mi? 
dü(tü takdirde bu husus ta bir karara -:apt~· Bu da bir başka tanıdık. - Nasılsın? 
d11lo vll!lv"t" btldlrllecektır. - Evet, bilhassa bunun zarannı ben Diyene, cevab veririm: 

Meni lhtıkll.r kanunu 1 F.vHHden iti.barım ~ördüm. Nezleden baş kaldıramıyorum. - Miriemde müthiş b:r sancı var. 
mer'lvP.t mevkllne konulduğu takdirde. bu - Küçük hastalık gibi görünnr am - Bu sefer de sancı ilacı tavsiye Pd • -
tetkikler kanunun şümul dalres1ne girecektir. ma insanı adamafkıllı sarsar. Bizim ba - Jer. Ve harb lafı açmazlar, ben ae bu 
~~ canak vardır. Mübarek her on beş gün- suretle dinç kafa ile rahat yaşıyab;H -

de bir yakalanır •. Bu yü7.den iğne ipliğe rim. 
dönmüştür. Allah size öylesini verme -Şehir ha berlerirıin devamı 

7 nci say/ ada sin, adamcağız :nezleden kurtuhnak i -

~...-?" .............................................................. 
Şimdiye kadar mıslıne rastlanmamış 
bir fılm ve ıinemıt tekniğinin en 

son Harikalar • Hıırıkası 

C Bun lan biliyor mu idiniz ? =ı 
BAY ÇETiN •·--..~ 

UÇAN ADAMLAR 
DiYARINDA 

Bugün: 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 

Fmdık kabuğuna giren eldiven 
16 ncı asırda o 

kadnr ince deriden 
eldivenler yapıyor 
lardı ki bir çift el
diveni bir ceviz ka 
buğunun içine koy 

mak mümkün o -
labilirdi. Bellki inanmıyaoaksınız.. Fa -
kat bu haberi biz bir Fransız &"lzıetesin -
den tercüme ettik. Hatta oradaki fındık 
kelimesini insafa gelip cevize tahvil et
tiğirr.izi de ilave edelim. 

* Napolyon Vaterloyu neden 
kaybetti ? 

Napolyonun Va
terlo muharebesi -
ni kaybetmeainin 
sebebini, u~u u -
yumadığına ham -
lederle.r. Bu yüz -
den çok yorgun 
düomüştü. Yanlış 

!:)inemusınrta emirler veriyordu. Onun yanlıt emirler 
,.. BAŞLIYOR .... ~ vermesi harbi kaybetmesine amn olmuş-

····································-·-····················· tu. 
> Şehzadebaşı ~ 11\l 

FERAH Sinema 
Telefon; 21869 

Bugün matinelerden itibaren 2 fılm 

1 ATMACA CHARLE BOYER 
- PIERRE RJCHARD wıu.~ 

2 - MASKELi "5,, LER 
uöıleri bozmnyt\ll ve yormayan, 
sesleri tabiileştiren son slstem ma
kinelerimizın hiçbir sinemada eşi 
ve benzeri yoktur. Diğer makine
lerle takdir ve mukayesesini (İyi 
ve KOtO) yn kolayca tefrik eden 
sayın ııınşterileri.nize bırakıyoruz. 

* Olimpiyadlarda daima ikinci 
Finlandiyanın 

nüfusu 3,500,000 i /:: 

geçmez. Bu kadar r 
az nüfusa l'ağmen 
sporda en ileri gi
denler onlar oldu- ( ~ 
ğu gibi Umumi 
Harbdeın 80DI'a>ki \. 

Olimp:yadlarda da \. 
ima ikinciliği ka -
zanmış olmaların-

ilk kabili sevk balonlar 
Balon, ilk ica -

dında kabili sevk 
değildi Rüzgara 
tabi olur, rüzgar 
ne tarafa sürükler
se o tarafa gider -
di. Bugünkü kabi
lisevk balonlar ise 
iste'llilen ist'ka -
mette sevkedile -
bilir:ler. Balonları kanad takar.ak bu ka
nadlarla idare etmek tecrübesi ilk defe 
on dokuzuncu asırda tecrübe edilmiş .. 
tir. 

* Amerika bayrağı 
Amerika bayra-

ğında son değişik- '1~~~===~~ 
l ik 1912 senesinde~ 
~apılmıştır. Ufkt 
olarak altı sıra yıl
dız vardır ki her 
sırada sekiz yıl -
dız bulunmakta -
dır. Yıldızlar ye -
kunu 48 tutar ki, 

Birleşik Amerika devle~rlıılıı 

müsavidir. 

* iki başlı karm ca 
Kalifomiyada i -

ki başlı kanncalar 
bulunmuştur. Bu 
karıncaların bil -
hassa yürümeleri 
çok garibdir. Her --

adedini 

iki baş vücudü kendi istikametin€ ~v • 

ketmek istediğ i için bir noktadan diğer 

bir noktaya gidebilmesi çok WJUn za .. 

YARIN 
AKŞAM L 4 L E'de YARIN 

AKŞAM 

l dan bellid:X. mana tevakkuf etmektedir. ................................................ . ......... ·-··············--·--··-······ ... ._..-.. .._.. -

Yann 
akşam 

BUlUn lstanbulu yermden oynatacak, 
dertleri unutturacak 

botun insanlan neş'eden coşturacak, blltQn 
senenin en bOyük ftlml 

BRODVAY SERENADI 
FRED ASTAiRE - G/NGER ROGERS 

Bu filmde u9an bir çift, zel'k dağıtm bir rnzgar, (YAM) dansile dünyayı 
çıldırtan hir afet olmuşlrudır. 

Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon : 43595 

iPEK sinemasında 
E4i ve bemeri asla görülmemi§ 

Bntün dünyada 25 Milyondan fazla 

baıılan bir roman 
bir mevzu 

KAÇAK KORSANLAR 
TOM SAVYER'in MÜTHiŞ MACERALARI (Bütün renkli) 

Bütün kalbleri heyecandan titretecek nefis ve hariku!Ade bir taheaer 41----• 

L SLER 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bay Şakire: 
- cBet sene müşterelk hayat yaşa

cdıktan sonra bu uzun zamanın hiç 
cbi.r gününü kavgasız geçirmemiş ol
cduğunuzu görerek ayl'llmaya karar 
cverdiniz. Fakat kararı tatbik etmek 
ckolay değil. Mahkemeye gitmeden 
cönce bir tene ayn yaşıyalım, dedi -

niz, ve böyle yaşadınız. Müddet bit-
cti, şimdi kat'i adımı atmakta tered
cdüd ediyorsunuz.> 

- Haklımnız. Ben sizin yerinizde 
olsaydım bu kat'i adımı atmaktan 
büsbütün vaıı~çerdim. Biliyorum, 
ternr birleşince tekrar kavga edecek
siniz. Fakat inanınız bana, ahtan a -
dam kavgeyı da arar. Zaten ayn ya-

şadığınız bu bir sene içinde siz de dikıı 
kat etmiş olacaksınızdır: cKeşki bu • 
radn olsaydı da gene atışsayda, eli • 
ye hiç düşünmediniz mi? 

* Bay cB.D., ye: 
- Evet, umumi kaide olarak söy • 

lenir: c Yüzü güzel olanın huyu da gü• 
zel olur> derler. Amma ben şahsaıı 
umumi denilen bu kaidenin pek çok 
müstesnalarım gördüm. Şimdi bile 
.~özlcrim'n önüne geliyor: Melek ka -
dar güzel, üstelik bilgili bir kadın, fa .. 
kal içi zehir doludur. Temas ettiğini 
yakar, mahveder. Gene gözlerimin ö.. 
nüne geliyor: Çirkin mi çirkin, fakaı 
aiiesinin en temiz huylu kızı odur. 
Havır, bahsettiğiniz kaidenin doğru 
olabileceğine inanmıyorum. 

TEYZE 
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ar er ue insan za ia ı 
Yapılan istatistikler 

silllhlar tekemmül 
gösteriyor ki 
ettikçe ölü 

azalmaktadır / mikdarı 
........................................................ YAZAN ···························-········ ................. ... 

Emekli General il. Emir Erkilet 
"Son Posta ,, nın askeri muharriri 

............................................................................. -.................................. -.......... ·-··············· 

1914 Harbinden bir sahne: Hücuma kalkış 

Harbler yüzünden insanların ne gibi rm 1870-71 harbinde verdikleri zayiat lar pek büyüktür ve oüyük olmakta Je
vasıtalarla ne miktar ve nisbette kurban bugüne kadar, hatta takribi bir surette varı; edeeektir. 
verdikleri, harbin bahse mevzu olduğu b ile malUm değildir. Bununla beraber Bugün bir tar.afta Almanya ve diğer 
her zamanda en ehemmiyetli bir askeri 1 harblcrde insanların verdikleri kurban- (DMamı 7 lnci sayfada) 
ve içtimai mesele olmuştur. Bundan 
başka silahlar tekemmül ettikçe ve dün
ya yüzünde fen, medeniyet ve kültür i
lerledikc;e insanların harblerde verdik -
leri zayiat nisbetinin azalıp azalmadığı 
meselesi de tetkike değer hem askeri ve 
ihem de içtimai ehemmiyetli bir mevzu 
teşk·ı eder. 

Harblerde insanlar silah tesiri, has -
tıılık ve bilha~ sari hastalıklar, kaza -
lar, meşakkat ve mahrumiyetler sebebi
le kurban verirler. Şüphe yok k; ancak 
kılıc kılıca ve rnızr.ak mızrağa mücade -
.lelerin neticesinde talihleri taı:ıvyün e -
den f'.ski harblerde insanca telefatın nis-
beti ek!'eriva pek yüksekti. Nitekim An
nföa l, Alplan geçerken m evcudunun 
% !lO s;ni kaybetmiş; Roma ordusu meş
hur Kan imha meydan muharebesinde 
mevcudunun % 92 sini ('linden çıkarmış
tı. Bunlar gibi ,eski zaman harblerine 
dair birçok zayint rakamları saymak ka
bildir. Herhalde bu muharebelerde ya -
radan ölüm vak'aları pek fazla idi. 

ı Ateşli silahların icad, kabul ve isti -
malile yaralananlarla yaradan ölenlerin 1 

sayısı azalıruştır. Buna mukabil ordu -
lann büyü.:mesile harb sari hastalıkları 
sebebile ölenlerin adedi artmıştır. 

Ne eski ve ne de yeni zamanlara aid 
barb zayiatı istatistikleri maalesef ta -
marn zapteıdY1ip neşrolunmuş değildir. 
Bilhassa mağlfıb memleketler bu zayi -
atı ekseriya siyasi ve askeri mülahaza -
larla .saklamışlardır. Mesela Fransızla -

Buyuk Harbde hangi ordu ne kadar zayiat verd ? 

1 
Türkiye 
Almanya 

Müstemlekeleri 
Frnn!.a 

Miistemlekelerl 

Bıiyük Britanvıı. 

Müstemlekeler: 

ita!y~ 
Beli)!lc'.l 
Roma'lya 
Ru.;v;ı <takrlba l 
Birleşl't Ame··ikn Pl 
A vusl ury:t - Macaristan 
Bul!;arlstan 
Portekiz 
Sırl::ı.slan 

Karada~ 

Yunanistan 

Harbın bi Ja- ·Harbın sonun
yetiu1e ordu- da 0rd nlaıım:ı 
!arının mev

cudu 

1.000 000? 
3.900.000 

3.81J0.('00 

118.000 

3\l0.000 
? 300.000 
5.0()ll.0(10 

2.300.000 

300.000 
? 20.01)0 
? 200.0IJO 

mevcudu 

1 
500 or.o·ı 

8 OOC.IJOU 

s.ın .ııuo 

Yalnız Fran
sada 

3.5o:ı.oco 
Dı~rr ctaı·üJ

harblerde 
1.ll'JO.!JOO 

Yalnız srymr 
ordu 

l.!l51l ~00 

? 
l.~ı511.0ll0 

2.500000? 
E57.Cı00 

53.000 

353.000 
? 20.000 

Harbde 
zayiatı 

öl il 

300.000 
1.110!:1.600 

14.000 

llllt2GU 

682.000 

187 MO 

600.000 
l t5 onrı 
15Q r.ıır. 

2 250 ()()0 
4'l orıo 

1.000.000 
900 C(lO 

3 MO 
12U.fJOO 

5.(100 
4.00(! 
ı .o~ıo 

llarbde 
verdiği 

yaralılar 

60(l.OOO 
4.24/.21)0 

t.:ıuo ooo 

2.100.000 

l OJ0.000 
ıt~o.r.oo 

J~ıo nr,n 
5.7.~il.000 

l 1ltl.ilCO 
2 r,oo c.llo 

200.000 
7 JOO 

160.000 
J0.(100 
lOfl!JO 

t 000 --- --
Vasnti : 29.5il0.000 8.732.545 20.IU:~.143 

[1] Ayrıca Amerikada dnha 1.839.194 kişi seferber olmuştur. 

Sayfa S 

•Son Posta. nm tarihi tefrikası: 6 

IİNIİIDİIEK 
IA f AKIHIANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Atmeydanında bir cinayet 
Bol ve zengin kelimeleri olmıyan cell~d. ı Kemal ustada bir çift yemeni yaptırmak eıı 

bu kelimeler olsa bılc onları anlıyamıyacak büyük lstekler!r.de!'l biri olurdu. Kenıal usta. 
olan çocuğa, bu yo1da, dayak, küfür, işkence yalnız eş.siz bi:' yemenici değildi, san·atlı:Aı 
;e bazan gözyaşı kul1anmıştı Rıza cocu~a 
kaç defa zincire V'Jr>nu~ . sırtında, tabanla
rında kamçı yaraıa.:ı açmıştı. Nihayet bu 
dikenli, serseri yacuğu, bir vahşi hayvan 
mürebbisi gibi kendLrint> alıştırmıştı. Rıza 
çocuk başkasına aldatamazdı amma, ken
di.si öğrenmişti .ıd, cellact Kara Ali, Sultan 
Muradın öldflr ded:.ğıni öldüren bir adamdı. 
Yok.sa keyfi !çın, bl.r tavuk bile kcsemiyen 
adamdı. 

nm CİNAYET 

Atmeydanının en kalabalık zamanıydı. İ
klndl namazından sonra, Sultanahmecl ca
misinden sel ıtoı insan çıkıyordu. Camiden 
omuz omuza, bmbtr ayak bir ayak üstüne 
çıkan insanlar, hiçbir sınıf farkı gözetmlve
rek birbirine karışmış idi. Beş Mısır hazinesi 
malt olan bir tüccnrın yanında bir dllencl, 
bir mazul beyıerbeyinln önünde bir p!rplr! 
külhan. vecd içinde kendi kendine Kur·anı
kerlmden bir p':\rça okuyan blr hafızın ote
slnde bir manav. blr kasab yürüyordu. Genç. 
ihtiyar, çocuk. kör. topaJ, koca meydana, 
renkli dalgalar hallnde dağlhp yayılan ve 
meydanı her an bira~ daha dolduran bu ka
labalığm uğultusu, camının mermer duvarla
rında, dikili h.!!luda garib akisler yapıy'lrr.Ju. 
Atmevdanı, on yedinci asır ort.1sında, mu

azzam bir imnaratorluğun muazzam bir pa
yitahtı olan İstı:ınb ılun, sur içinde meı:hur 
mesirelerinden biriydi Caminin karşısındaki 

o;ed üstünde b!r sıra tiryaki kahvf'Jrrl vartiı. 

Bu kahvelerin önünr(' asma cardaklnrının 
~ölges!ne serl1:nlş hasırlard~. giiniin hemt>n 
her saatinde lı::"nttsan. uyuyan, kltab ::ıku

yan birçok ill81ltı gbriilürdü Meydan;n çev
ı-es1ndP. '•emiş S:?rg:l~rl vardı. Mev.simlnde, 
bu sergilerin arasında. mısır kazanları da :ii
zlllrdl. Bunlara vdlı halkacı, lokmacı. ma · 
cuncular da ka.., . .,ırdı. 

Delikanlılar '.lt koşturur. İstanbul çocuk
ları. ata binme.~1nl, ekseriya burada, sürıicU 
beygirleri ile öı!renlrlerdf. 

İstanbulun o zamanlar yegane süratli n:ı
kll vasıtası at ı(!i. v.ezirlerin, zenginlerin a
rabaları vardı. Fska~ onlar da. pek uzak bir 
yere gldeceklerl zaman koçu den'ıf'n bu arn
balara binerlerlll. Her evin bir veya birkaç 
atı olurdu. İstanbı;l evlerinde, mubak -
kak bir ahır buıunurdn. B 1lhassa namaz va
kitlerinde. mevdanda binden fazla at topla
nırdı. Atlıır. m~ydanın muayyen bir yerlnrte, 
sahibinin cömerdliğine göre, bir lkl akı;e 

karşılığında Jtı1çük çocuklara, bllhassa bıı
mın için burapı ~eler. !.'ingene çor.1; kl:lrın'.l 

bırakılır. bu ço~ult:h:-, halk camldf'n flrt~ılın
cıya kadar hayvanhı.rı gözler, ~e;ı:d!rirlerdl . 

cımı ve iyi terbıv~ ed!Jmlş atları olanlar lse, 
hayvanın gemı~ı-inl bovnıına. at ::ır, sonra 
k:endl haline l)ıı-akırdı Bununla: ,Benim a1ı
ma kimse füıınme~. sahibinden ba~i<:ı~ıMn 

zaptedemiyeceğ. bir attır~ demek l'.trırlc-rd1 

Bazı me .. hur s!naların namaza Sultanahme· 
de geldikleri, e.,.ı:.erly'\ atlarından bllinirdı 

Mesela: 
- Yemenici Kemal usta gelmiş, acn~a na-

mazdan sonra hanr:i kahveye çıkar?! 
DenUince: 

olduğu kadar a.ı..si bir adamdı. A vur dvlusQ 
para verseler, yapacağı yemC"nlye n'·!k gör· 
medJği dellka•ıl!la.rm siparişlerini reddedıtr• 
df. Onun çifti 6 d:rhem yemenilerlnl giyebil
mek için, tığ gibi bir vücude sahlb olmak 11~ 
zımdı. t~tanb:'l kadısının nark de!terlnde 
blr çl!t yemeni o.-. akçeye idi. Kemal usta ttt 
olursa, seksen akç~y~ idi. 

Camiden çıkan halk arasında Yandım All 
de vardı. İri yarı bir sipahinin peşlsıra, onu 
kalabalıkta gözden kaybetmemeğe calışaraıı 
gidiyordu. Sipı.ı.ht arada !:>ir nrkasına, etra~ 

tına bakındık·.a serseri, hemen bir adamın 
arkasına gizlwiyordu. Kalabalığın şöyle 

biraz açıldığı 'tıır yerde Yandım Ali birden
bire o iri yan sipahinin önüne fırladı S!pahl 
durdu ve plrplri genci tepeden tırnağa şöyle 
bir süzdü. Dellk~nlt · 

- Dün gec'! Gilllü Fatmayı Arnavudun 
bostanında oynata.:ı sen misin?! 

Dedi. 
Bu sözü etr:-fta. bulunan beş on k!şl de 

lşftU ve hemen ikisinin etrafında kiicücük 
bir halka teşekkül etti. Bir karşısınclakl tfıy
süz d~likanlıva l:ir de etrafındakile!:e bakan 
sipahi yiğitliğe yediremec'li sert bir sesle: 

- Ne olacaknıı? ki? 
Diye bağırdı. Yandım Ali, asabi: 
- Olaca~ı ~!·neti görürsün .. sen benlm sor· 

duğuma cevab ver• 
Sipahi yumnı~ıına giivenenıerden idi. Kar

şısındakini bl .. yumrukta y~re sereblleceğinl 
gördü: 

- Ben idinı ulan! diye gürledi, sonra eı .. 
lerlnl beline dayayarak: 

- Dün akıı<ı"ll Güllü Fatmay.i. oynatırım ..• 
Bu aksam Sümbüllit.. 

- Sen GülHi Fatmayı oynatamazsın! 
- Güllüyü da oynatırım .. Sümbüllüyü de 

oynatırım .. ca-ırn isterse senin gibi ı;upan dll 
oynatırım. 

İkisinin arasını sarım kalabalık bir çıt
lık koMrdı. Yandım Ali , yeleğ'!"lfn iç tara.
tında sakladığı hançerini çekmişti. Korlı:unQ 
blr nara lşltlldi: 

- tnan içtim kapını!. .. 
Buna sipahinin bir feryadı karşılık oldur 
- Vay anam!.. Vurdu kopuk beni .. 

(.\rkas1 var) .................................................. ·--·--~ 

Kanalizasyon inıaatına devam 
edilecek 

Şehrin bir türlü temizlenemedi~lni gören 
Sıhhiye Vek:lleti, İstanbul sıhhiye mıidllr • 
lüğü vasıtasile bu hususu tetklk ettınniştlr, 
Tetkikatını ikmal eden sıhh:ye müdüriyeti 
pisliğin ve hastalığın şehirden bir tftrlG. 
kalkamayışını kanalizasyon tesısatının mev
cud olmayışına atfetmiştir. 
İstanbul belediyesi 1939 senesı bütçesinde. 

kanaJizasyon tesisatı lçin par:ı. ayrılmamış • 
tır. Halbuki mevcud kanalizasyon borulan 
ihtiyacın onda blrlne tekabül etmemekte .. 
dlr. Sıhhiye Vekaletinin delAJ.eti Ue hükft .. 
metten görülecek yardım vasıt.ı.sile kanall .. 
zasyon tesisatına başlanacak ve devam olu• 
nacaktır. Hükfimetin bu husustaki yardı.mı.. 

nın ne miktar olacağı yakında tesbit edl • 
lecek ve inşaata ald program İstanbul be ., 
lediyesl tarafından hazırlanac:ıktır. 

Taksimde ist:mliklere yakında 
baılanacak 

- Nerede ~crdun? Neredf'n ti~rendln? 
Diye sorulmazdt . .lira cevabı belli ldt: 
- Saçlı km gördüm!. 
Saçlı kır, o Z'!.nıanlaı- İstanbulun, çiftl altı Belediye reis muavinl Rlfat, Taksimle A • 

dirhem gelen c?:ı hafif yemenilerini ~ap'.l.n ya.spaşa arasında ge~letii.ecek cadde ne, 
blr ustasının ır.e~bur at.ıydı. Erkek çocuklD r 1 Taksim kışlalarını tetkik et"':lliştlr. Bu civar .. 
on beşine, on a~tısın:ı bastılar mı, ayalc!arı!1a daki lstiml6.klere yakında başlanacaktır. 

===========================================================================================================================-
- Bir defa tecriıoe etmez misin!z ı B ıkmız 

burada misk gibi ko:i: Hl salon sigar:ı!.ırı ''ar. 
- Beceremem k1. . 
- Alışırsınız; ilkiP dıımanı içinize çekme-

yin. 
- Peki ... Bir 4.l~arn iç:n°K~en bir zarar 

gelmez; hitfen bir tane ve!!r mlsini1·• 
Nevzad bey derhal yerinden fı::lıy~rak ma 

n.nın üzerinde duran kutulardan bir tnıle -
ıini bana uzattı: 

- Buyurunuz ... M•iırıact~ ederseniz ben de 
b1r tane yakacağı.ı 

Sigarayı ağzıma götürüp bir nefes çektik
ten sonra gülerek Nevzad bııye baktım: 

- Elime bile ya~ı~mıyo: .. Ktın bilir ne 
komik bir ballın va:, deP,'ıl mi? 

- Bllftlds, fevka1 '1 ie şirin ve sevimlisiniz. 
Biraz hayreU.e S')rdı.ını · 
- Benimle alay mı edlyursunuz'! 
- Sizinle alay c•.mcır. nı: / S:l.1 temin ede -

l1m k1 böyle bir şeı d \";tim.ıedim ve sözlerim 
ga~t ciddl ve sa "l'dl'lic!ir. Ben ... 

Tam bu sırada k:ı.Jı tekrar açıldı: Cahid 
bey eşikte göriln1i.i ve biraz evvel Nevzad 
beyin yaptıaı gibi hayret!': 

- Sen burada mısı l Semiha? diye sordu: 
fa.kat se.~i onunkinden büsbütün başka idJ. 
Ayni dakikada itaş~~' çatıldı. yüzü o güne 
tadar görmediğim sert ve miithll bir mana 
aldı. 

- O elinde tutt·ı~nn sigara. nedir? 
Gözleri hiddetle Nei.nrl beye :löndü~ 
- Sen burada ne yapıyorsun Nevzae '! 
8eS1 teskm, mtU.ehalı:t.ıır. ve hırtındı. Bir· 

dilnblre n1Q1n olduğunu epk anlayamadan. 
tend1m1 fevkal~ zavallı l'e bedbaht hlalet-
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•. ·:. N.AV:lEl/fN: MUA1.'ZEZ.- .TA~PİN {?E~KAWL/ ., .. 
tim. NP.vzad bey de pek memnu.:ı g'>runmü • le düşünüyorsun. halbuki bugün salonlarda 
yordu amma benim cevab veremediğimi go - .bütün kadınlar ve genç kızlar erkeklerle bir
rünce. JA.kayd ve tab.1 gö.:unmf'i;e çalışarak llkte sigara içiyorlar ve doğrusunu soylemek 
Cahid beyin yüzüne baktı: h\zım gelirse Semı.t..a hanıma da si:;ara iç-

- NigA.rın bend~t~ istemiş olduğu btr şeyl mek pek yakı~tı. 
getirmek için biraı erkt~l ':'e gt>Jmlştlm. Nes- - Sen fikiriermde serbestsin.. i·;tedlğin 
rJn onun henüz od&5l'ldan çıkmadı~ını soy- gibi düşünebilirsin: ancak ben de ve sisi bu
ley1n ce buraya ge;J.m. Semiha hanım da bu lundu~m bir ço.:uğa istediğim terbiyeyi 
rada ldi. vermekte, onu dllediitim yola sevketmekte 

Bilmecburiye si:'ızJ karıştım: serbestlm; velevkı senin dediğin gibi fazla 
- Konuşmağa başhdılt. Nl'TZad bey bana muhafazakA.r o!llyıın... Semiha lıltfen o sl

blr sigara içmeğl teklif etti. Ben de ter..riıbe garayı atarak benimle beraber gel; sana söy-
lçln bir tant> aldıır:. P'• ıa mı et:ım? Uyecelderim var ... 

Bu sözlerı gayet 9ek1nge:ı bir tavırla ve va- Nevzad beyl'ı bana büyüt blr merhamet 
simin yüzüne bak.ol&~' cesaret edemlyerek ve aHl.ka ile bııırtııtını!ı farkında olmuyor
.söylemiftim. Çok~~:i onun ytizünü bu ka muşum gibi u.slu bir cocuk uysallığile başımı 
dar fırtınalı Te abui görmem!şt!m. öne e~dlm ve itaat ettim. 

- Bir sigara ıçmenln haddl zatında zara- Cahid bey beni evtn arka tarafında bulu-
rı yoktur amma senin yaşında bir kızın si- nan bir odaya gö~llrd'.i. Bir koltuğa oturarak 
gara ıç:ne.sl pek hot bir ltlyad de~ildlr ve bana da k:arşısı"lda yer gösterdi. Yüztl tabıt 
;yakl§ık almaz. hallnl almıştı;. fakat gözleri koyu, alnı kı-

Nevzad bey arttl tablllllinl bulmuştu. A- rıoıktı. Dudaklarında yarım bir tebessthnle 
7ala kalkaralc Ot\Uft b.rpıma ~: bana bakarak sene başladı: 

- Sen eot muhafa•kAr oldulwı ıoın böJ- - Bu korta'\ ve muztarib tavrı bırak Be-

mıha; sana dariJ.acak değtllm. Yalnız pek 
tecrübesiz oldıı~un için bazı nasihatler ede
ceğim. Bunlan s~n.l benden başka birisinin, 
seni sevC"n bir k ~ının sciylemesinl pek !ster
dim amma tesadüf beni buna. mecbur ediyor 
Evve!A bana, nasıl olup Nevz:ı d beyle bir
likte yalnız bir odada buluııduğunuzu anlat. 

- Ben burada yalnız oturuyordum. Siz 
gelmeden beş rlakiz:ı evvel Nevzn d bey gel
di. Bana sigara ıçip içmedii!.iml snrdu: Hayır 
dedim. Bunun üzerınr bana birçok kadınla
rın sigara kullandıklarını söyl1yerek bir ta
ne tecrübe etme1J'll tekJif ettı. Bunda bir fe
nalık görmeden k:ıbul ettim. 

- Tekrar ediyorum, fenalık yoktur. Sen 
hentız çocuk oldu~un için çocukça hareket 
ettin. Ancak ne kad~r küçük olursan ol, ar
tık tam bir genç kız görünüyorsun, ya!lın da 
on yedi; blns.enaleyn erkeklerle olan müna-
sebetlerinde blr parça müteyakkız ve dık

tatıı olman ıcab eder. 
Yanaklarım batifçe kızardı ve mırıldan

dım: 
- O halde ..• NP. yapmalı idim? 

- Sigarayı reddetme! •. bir bahane bula • 
rak odadan çıknıa\ı idin. Nevzad etrafında 
çok serbest ve havai salon kızları görmete 
alışkındır. Sana k:a~5ı da onlara yaptığı ma. 
ameleyi tatbik etmek istedi. Fakat ben senı. 
bugüne kadar olduğun gibi, ciddi ve albr 
başlı görmek istiyorum Semiha; beni mem• 
ııun ebnek isterse. ı, salonlarda rastıaya.ca.

~ın bazı bafifmeş ·eb kızların harek!tını 
+aklid etmez, yanına yaklasacak züppelerin 
-;özlerini ve tekliflerıni dinlemezsin. Anlıy<m 
musun Semiha? 

Yerimden fırlıyarak ona yaklaştım .,. 
gayrlsuuri bir hareketle elini tuttum: 

- Bugüne kadar oldu~u gibi bundan son.
ı-a da sizin naslhatlertnlzl dinleyeceğime n 
~izin lstedll\inlz :voıdan y\irüyeccğlme söz ve
riyorum. Size itimadım vardır. Sizin daim& 
benim iyiliğimi istedlğinl71 biliyorum ve bu
nun için ~izin naslhatıerlnh7J dlnlcvece~ 
Bundan böyle eUl'Pe bir sigara aldığımı gö
rürseniz bana istediğiniz k:ıdar büyük b1r 
ceza verebilirsiniz. 

Bu sözlerim vasLni hafifçe gi\ldürdü am • 
ma parmakları elimi daha sıkı bir surette 
sardı, gözleri su ye~ill re!lklerinl a!arak tafi.. 
lılaştı: 

- Maksadım yalnı7. sigara 1çıne demet 
değildir Semiha, ben ... 

- Anlıyorum, anhyorum... Asıl Nevzad 
beyin elinden slgarn. ald1ıhma hiddet ett1 • 
nlz. Bundan böyle bunu tekrar etmem ... J'a 
kat, bana .çok şiri:ı ve sevimllslnizh ded!ll 
zaman ona ne ~a:ro.b vermeliydim lutfen 
sövler misiniz? (Arkası ver) 
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(Mem eket Haberleri] 
Trakyanın dö t kazası Trakya meb'usları 

T ekirdağında 
Lüleburgaz, Vize, Babaeski ve Uzunköprüde imar 

faaliyeti hızla devam ediyor, 
arteziyen kuyularına çok ehemmiyet veriliyor 

Babaeskide mimar Sinanm 
Edirne (Hususi) - Lüleburgaz Trak

yanın kalkınma programında en ileri yex 
alan ve her vakit dikkat ve takdiri çeken 
bir şehirdir. Hızlı yürüyen hareketleri a
rasında boş bir noktası vardır ki o da or
t:ı mektebi idi. Ona da bir hafta sonra 
temel atılacak ve ilk yıl sınıflan başka 
binada açılacaktır. 

Turist otel ve gazinosu ve sineması 
Cümhuriyct bayramına yetiştirilmeğe 
çalışılıyor. Gelecek yıl içinde Halkevi i
le stadı tamamlanacak ve böylece planlı 
~lcri bitmiş olacaktır. 

Yeni yapılan havuz He park ve bah -
çeler gibi şehri süsliyecek devamlı ha -
ı-eketler her günün işleri arasındadır. 
Arteziyen bolluğuna uğrayan şehirde 
bu hareket devam ediyor. Şehrin imar 
planı bitmek üzeredir. Büyük fidanlık 
selektörleri faaliyet içindedir. 

Zahire ve her çeşid mahsul bol ve fi
allarda toprak ofis piyasaya nazımdır. 
Asfalt yol üzerinde Türk Avrupasının 
bir şehri olup Mimar Sinanuı camii Va -
kıflar idaresi ve Sinan köprüsü devletçe 
tamir edilmiştir. 

f . 
~ 

lzmitte yapı'.an bölge güreş 
birlncilil<leri 

- Hasan Bey havalar bir
denbire serınledi. 

• . . Eyhil içindeyiz a:ınma, 
önümüzde gene yaz vardır •• 

Ben bugünlere pek e -
hcmmiyf>t vcrmıyorum. Bak 
görürsün daha ne kadar za
man .) az m e ·~ıminde gibi ya
şıyacağız. 
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~ IİR CASUS KADMNHt 

•
1 ı ·. HA IWRAlAlın /~ 

Ya:znn: Martha Richaro Çeviren: Hatice Hatib 

Suikasdcilerin akibeti 
Ben Sachayı kurtarmak istiyordum. Ona 

acıyordum. 

Kendisini de bu tadar tehllkel! bir yol o
lan şu Troçk.lzm yolundan dönme&t için taz
yik ettim. O bana bilyük bir tevektillle şu 
cevabı verdi: 

- Hayır ... Ben !ırknmı terketmlyeceğlm. 
Bu fırkada bana ha7atım1 turmaklığım için 
yardım etmiş olan insanlar bulunuyor, fak.at 
ben onları terketmektense hayatı terketıruı
ği tercih ederim. Bu bana daha kolay geliyor. 

-11-

Ertesi sene, Zlnoviev ile KameneYln mah
küm oldukları dava, Sachanın artad~an 
için ilk tehlike l.şarcti olcu. 

Halbuki, hayretle görüyordum tı, 8acha
nın kendisi bu şeycicn kat'iyen heyecan duy
muyordu, gayet sııkln ve lAkayıddı, hattl 
diyeblllrlm ki bu iki polltlkacının sukutun
dan deh,şctll .suret';e memnun gibi fdl. Birçok 
senelcrdenberl, Zlnovlev tara.:ftarlan kendl 
müttefikleri o1n-:ı Troçkl taraftarlarınn tn
dfşe vermekte !dilet" Birbirlerine yakın olan 
insanların arasında viıcude gelen blr lcln 
daima, iki <iüşınan arasındaki kinden daha 
kuvvetlidir. İşte onlar da birbirine tar§t 
hissettikleri kinle. müşterelt dQşmanlarını 
bile unutmuşlardı. Eve~ birbirlerini yemek 
Jçln Stallnl büsbiit'in unutrnu§ glbf !diler. 

Esasen Sachada garlb bir hal vardı. Yan 
uykuda gibi y!U}ıyordu Sonunun pek yakın 
ve muhakkak olduğunu bilen blr idam mah
kümunun, istikbal için bir şeylere tarar ver
mesi gibi acayip blr d:ıhşlan vardı, bu sıra
larda onu çok seyrek görmüştilm. Yalnız son 
günlerde daha faz!a görüyordum. 

(Arka!ll Tar) 

Hakikaten çocukluktan itibaren ll:tıyar
lığa kadar muhtelif yaşlarda g~celerl az 
ve çok şiddette horulduyanlar vardır. 
Gençlerde ve çocuklarda ilk dütiıntllecek 
şey burun altlarında veya kemlklerlndı 
eğrlllk veya fazlalıktır. Bundan başka 
burunun arkasında bel'u.m blzaaın<1& 
fazla etler büyür, ondan da tenetlüa güç
leşir, ayn! zamanda bademciklerin bil -
yüklüğilnde de bu arıza görüleblllr. 1"a -
kat en çok ve esaslı sebeb burundur n 
burnun arkasındaki etlerdir. Bımlann 
silratıe tedavisi kabildir ve asla lhmal et
memelidir. İhmal edilirse çoculun el -
ğerlerlne kAfl derecede hava ılrme.stne 
m!\nl olan bu arıza dolayıstle bfiytiıne.st 

ve ne~vü nema bulması geri kalır. Bun
dan maada en ufak bir nezle Nbebtle 
kulakta lltıhablar. akıntılar baş gOs~rit. 
Sağırlık meselesi mevzuubahs ohır. BQ
yüklerde horlama gene burun "' bo -
A'azdaki gayri tabiiliklerin netice.sidir. Btlc 
sık nezle olmak dolayıslle burnun rışayi 

muhatlsl kalınlaşır ve tenefrtı& 70Uannı 

daraltır. Ve gürültülü tene!'tfiae aeb.!'b o· 
lur ki horlama da bundan başka bir 4ey 
değildir. Tabıt bunun ihmal ve b&Ul! bl
rakılması caiz değlldfr. Bumun fçtn -
deki kemiklerde gayri tabllllt n fa'lla.
lık ve eğrilik varsa mildahalel cerrahiye 
ile düzelme.si pekA.lfl mümkündür. Bil -
yüklerde buna dikkat daha ziyade olma
lıdır. Çünkü esasen ynvat ynvaş firyan
lardn ve diğer uzuvlnrda·k1 ta.aantlble.r 
dolayı.sile kulaklarda ağır 1~1tme matlar. 
Buna diğer arızaların da inzimamı &ala 
caiz değildir. Velhasıl küçük ve bOT.\k -
lerde gece horlamalnrını ihmal etmeden 
sebebini araştırmak lfızımdır. 

eczaneler-
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Rusya Estonya salıillerinde SPOR Harbler ve. insan zayiab 
bı·r tıs ı·sıemı·ş s· . ~ s ind •Jfada) yana dizili olan rakamlardan bazı .... 

Fener - ışh gece maçı =e ü!:':m:!ı1:em:~~= ceı; ~~~taleası PteriYW ld 
JWıerbüle De tllll ta'ı•ıvı huJlaR oıt- Un J.nsanlara mal olacağı kurbanlann bütün muhariblein vasati ve tabii 

(lJaptlnft l itld 1C111fN.a) den milzlke"4er 1y1rtrm<f.. 111 lahatı Jl Qooat 1111ıı..- mınaw &ertedlJIMt t- herhalde .b(ly8k olacak sayısı bakbnda kuvvetlerin! teşkil .. eden ~9,nGO,~ in .. 
tık dnleri ,,,.,.alertnde b6y6k bir a1l- vermfftlr: _. bir .... ,_..,m11r. oran J&n.D pce tim.diden tahmio.lerd~ bulunmak 1Rm nın % 70 küSW'U dort harb senesma;.c.; 
b uyandırmıf ve muhtelif tet.irlere Jol - Talün ltm•mu Otlca ..._ olan bir aal t da Talı:ıdm .-ctmcta Clf'D&ll&O&ttlr. lt1 ook mevsiınals ve hem de faydasızdır. ralanmış ve bun!~ da yansına 
açmıftır. Leh tahtelbUirtnta firarı Wmda Eır- tatmım. nncıan ftft1 pptıtlan ıece matını Vareova, ModUn vesafr birkaç yerde be- 'bir mtk~ lSlın~. ~ halde m11w 

Bu climledm olarak, Moskıwada ır.- ton.ya hftkdmeıtl aınfmdan '991'Uen im- l'mmn.r ..,1 n-nmıtlU'dL Bu mat 19 - ntız dayanan Leh mu'kavemetınfn kınl- zayiat dört sene suren bır harbde tabt • 
tonya harici]'le nazırına tUtimatmn mah~ hat tatmin edici ıuld~ ~ oenk1 lrUll'lfl"'"m ınanp o1acaktlr. mulle artık tamamile bitecek olan Al - ben % ao dlll' ki yıl başına% 7,5 de,. 
yetinde bazı tlkfi9'r yapıhmf oldulu tir. Macar Ferençevaro, takımı man - Leh harbinde her iki tarafın vel"- Yaptığımız cetvelde bahsi geçen :me. 
86yl~. •uın d Mevzut.ıaha tah=::"!,!5~ R "d. dikleri insan telefatı hakkında fimdiden :!if o:uıı:ıan ~tistiltleri dolnı w 

Sovyetler, aııtcılıya ~erinlde Soy.. ursun, onp ,ra&UMAM omaıyaya gı tyor ruetelerde g6nllme1* olan rakmılar vve O y Almanlan ele ... 
19t donanmuı için bir i1s tahsis edil - ile tamir edilmft ve uwı bir ~lculuk i- hakikat d ğildir b 1 4 &enede vasatt 6,000,000 ki§Wk bir 1m111 
nıeshıi ve Sovyet ihracat ma11armm ı:,.. çin bmzin veriJ.mlttfr. 81yut ~~ prgtnnle ratmm IPOt' ht bfr ~~erm:kten b:~ka un b~ !:'; mı kuvvete nisbetle takriben 600,000,..... 
tonva limaıılanndım 1erbestçe pçtril _ Bu vaziyet brpanda Sot,.,ı h41kd - ııareımımnı ~ edllmekted1r. aıcomı• . rah verdikleri ve bunlann yarısının Wi 
mesfnf fstemftlerdfr mett. bncli bra ...tamm amJyet ve BlkNllD ltapld tatmıı Maoarlann methur yar-:a:z. Onun :Jin• Ye:1 ~arbe d: rar iyileşmiş ve hizmete elverişli olarak 

Bunun (lzerfne Estonya hariciye na - müdafaası için )Azma ıelıen tedbirleri al- 1'91'en9"'U'Of tatmmıı ınao ,apmak taen ~ ~~ w ~ ~oa. 0 an mu eephelere dönmüş olduklan görülür ~ 
an Selte-r Tallin'e d'5nerek Cümhul'l'ei- mak mecbmiyetbadedir.. Romanya,a daftt .tmlft1r. ~.ı- rıc.'IW.l Jatatilt.iklere m~ren şimdi - bu suretle Alman ordusunda 4 seneflE 
81 wı ordu tuımmdanı ile g&tşmftftftr. hd tahtelbahir K 1 H I" laka • lik evvelki harblerkı Jstatfstiklerine u. - yaralı m.iktan umum kuvvete niıbetlt 

E~tonya kabinesi de bugün bir toplan- T krv ama a 1m mlft r&IS mum! bir- f!llk cezdirere~ ~ ~.ın takriben% 66 ve ölü mlktan % 30 o1m; 
tı vapmıştır. e J4oa1mı9a radyoauna g6re bu- ekT oldu muhtemel zayjıatmı kendi kendımıze ıs- İşte Büyük Harbin verdJli zayiat afllıılt 

D;~er taraftan Sovyet kıt'alanrun Eır- dn :nnIAndiya ahfllerincle, Luco. kih' - V I I . tidMl etmek daha d~ olur. neticeleri bunlardır. Fakat JH1~ ~ 
tonvR hududunda taha"'1d ettikleri bil- ~faltininde. tld tahtelbüir perıskqpu fstanbal muıtabll reis 'nJldl1 Pebhl Tabet- Eski ııaman harblermde, orduların şim bin yalnız btaayette pek az blr mUdM 
d;.,.;t'l'lek•edir. Maahaza bu haber gerek go :Bu m=bahi leri takib etmek " n1n vefatı tısertne nımtata lflerini ndle- clikflerine nazaran pek küçük olmalan- h;in harekAt yapıldığı ve ondan SODN 
Mnskova, ı.@N-k Estonya hiiklhnetleri ta- Sovy..t to ito ~leri Phıllndiu.zere, ten l4aN 9tmet iMie fatbol ajanı Kemal na ra~ fDAD zayiatuim ne kadar c<* cana ,....!tl olan siper har'blerlne .. "' 
raf•"dan tptzib edllniıştir '8 h ): ya su Halime u.llhlyet wrllmiftlr. ıontalıa reil fazla olduklannı anlamak için IU ra • çildi~ ve 1nun için bu harbdeki ~ 

le1Unas'dan ILitvanya) 
0

gelen haber - ;;,a are: ~rdttda • tk ntDJlline •nn• Abdullabm set.ırnme.a lh- kamlara dikbt etmek kifayet eder: tsa- tın yüksek olması ica.b ettilf neticeli r 
l"re eare. Moskovada yapılacak olan onya 8f uman ~--nmm nu u Uma11 mnıetııcnr. nm do~undan lO'l sene evvel Zimber- kanlll!billr. 
Sovvet - :r.stonft mtızakerelerl tieut Dijter t&Taftul ı:.nya Ol'da8ll bae - lnqiltered& harb devresi lede Teutonlar anasmda!ki muhfarebede . Büyük Rarb zayiatının biraz teferrQa 
mah•VP.ttPdir. Bu bustWffıti anlamıanın kumandam bu *tllm :r.tonya halkına (Roma membalarına göre) her i'Jd tara- tile meyul olursak göıiirflz ki AJmaı1 
vsı-,.." l(Dltkovada imzalanması çm muh- hitaben radyoda hlr Jmtut 16ylenıtş ve futbol 1111çları başladı fın telefatı 330,000, Kudüsün. tsAnm do- seyyar ordusunda büflin harb müddetbf 
tewclrttr. harbden mn ka~ içtn hlkfunetin ıumundan 70 sene sonra vukubulan tab- ce bir yaralıya .karşı 3 hastalık vak'aal 

M-'roY d ..___? '1eı- çareye ~u .n,temJftir. fncııterede mn dnrul flltbol llll namlle riblnde orada 6lenlerin l8YJll (?) olmuştur. Kezalik Alınan seyyar h~ 
• ra Y081I ne var~ Fakat bu hüantlnfyete ralmen Eston- tıert1b edlleD mı-.. 1& WtP' ~ __.. 1,100,000, 1346 da Gıricy~n-Pouthieu nelerinden hizmete -elverişli olarak 

Lmıdra., 31 <Hususi) - Moskova rad- yaya hücum edildilf takdirde memleke- tedlr. bt hatta p.pı1an maçlarda .a.ı.nal- muharebesinde l'ranmz1arm zayiatı burcu edilen bir yaralıya brp 4,1 ~ 
vnsu bu IMC!e.; Estonya harlefye nazın ile tfn mldafaa edlleceltnf h eylemi§ _ Chelmdonl talnmm1 M ma9Gb etmlft'r. 38,000 lmie. 'I eene muharebe.sinde, 1158 mete elverifli olmıyan hasta aalıverflmtt1 

~wveıt bfilrftmet:l ar1Binda cereyan e - ttr. Bu maçta 4000 tlll bulummıttur. aenesi mayımıdan 1'183 9t!Jleli mayısına tir. Bu hutuıelerdetl vefiyata ~ 

Okspor kurumunun top'antıs1 kadar 1500 Pruqalı zabitle 180,000 Prus- hutalıktan 1 ve yar_adan 3,'I dlr. . 

Turk - Sovyef 
görüşmeleri başladı 

N • fi • d d b vah asker~. Napolyon muhare - Bundan bqka bız yukarıda U~ 
aıı şe arı Un en er·, Okspor kunımu umumi kltlblilin - heleri 19 uncu unn ilk 15 senest zarfm- Harbe lttirak eden kuvvetlerin v~tl ı 

den: Kmum.ummmı senelik kongı91 1- da askere alınmq olan 4.5 milyon Fran- sini ~karmak için ilk senenin ilk lmv ~ 

r·çıı·ma haıı·ndedı·rıer 1 lo-939 Pazar gilnft saat 10 da Beyotlun- sızdan 150,000 i muharebelerde ve 2,5 vetlerle son. senenin aon kuvvetlerini ele 
da fstfk1!1 caddesinde Nurlzl.ya sokağın- milyonu hastanelerde almilşlıe:nlir. Bu aldık. Halbuki bu şekilde vasatt hesabi 

(Bastuafı 1 lnd •)'fada) dqki merkezinde qa.lıdat; rumame mu- mtlddet zufmclald Fransanm telefatı 8 tamamile dolnı ve hakikate uygun deıi 
Gar, Tlrk n BovJeı ba;vratlarUe donatıı- (B,.,,.,..,. 1 tnd tc111fatla > cibince yapılaeafmdan bfttlin nalann mDyondor. Kmm seferinin zayiatı lildJr. Onun içfıı bizim ~z , ... • 

lDlftl. ktlmeti tarafmdm llolr'kıoıva,a çalırı1 - Relmelerf rica olunur. 800.000, 1888 aeferinde Prusyablann rah veı ölil ıüsbeti hakikatte olduğundan! 
Moskcna 28 (AA) _ TlrklJe HarlclJ'e Ve- Jlllftır. ı _ Umuml tlttb1a1tçe hazırlanan ra- (Mafn ordusu dahil) telefatı 11,000, A _ çok üstilndür. Kuvvetler sene 'belene h., 

Yann tayyare • Jla*ova,a varacak por, 2 - .Am teklifleri, 3 _ Kurumun vmturyalılarmkt de 19,000 dlr. 18'10 - 'f1 IRb ohm.ur ve vasatiler ona gi5re almır
tm 8aracollu bu aabah Kremlln aaraJJDcl• olan fon Ribbentrop, LebWanm vaziye- veni fdare, murakıb, divanı hayıriyet 1e- ~terinde Almanlardan menıer 43,000 sa b - Jd mfi~assıaları bunu laaylece heı 
Molotof ft Kılenln De ltirllfmtltıtlr. Vetn. tile Wtadar meseleler haldrmda Molo - ~i. 4 - Kurumun malt. idarl durumu dlr. 18 etmitlerdır - 0 zaman Alman ordu, 
ııtte --KnmllDdo ba "°"'' De birlikte tof ilo ~. lu*hnda lranır ltuı, 5 - Yeni eomtJet- Btlyillt ır..tıdo. muharlb dnhıtlerlıı ::un 1 -.ııt öl1I nlıılıeti - :,ı 
Jtyecektlr. Berlin, 26 (A.A.) - Alman hariciye ı~r kanununa • nizamnamede yapıl- ~dıkları l:twteSerle verdikleri ma beti~ ~- 1870 - '11 harbinin ölü 

Mrpm Baracollu operada ıRualan ve Lud- nazın von Ribbetrop, ~ hüldllne- ması llzım 1'elen tadillt hakkında mnu- ve yaraJı za,tMm miktarlannı kimi dol dan ıartılt Tı~:iı ~t 30, '1 oldutmı 
mtna» nm tem.snınde hazır bulunacaktır. tinin vşki daveti tbertne, Polmıya hldi- mt kltibl!Jln teklifi. nı ve kimi tHrtbl olarak bu sl\tımlarda kemmA"'--r-.... :-~-- ti -:!.lhanm ~ 
Yarın Tlirtlye ae~ Sovyet bükilmet er - selerfnden cıkan meseleleri Rus hiıktı - ............. ; ...................... ___ ,.___ ~elinfz bir oetvele dereeö ki yan- mıttır.'"uuc """ .... uuaı:ıuı~ ra.i""~8z:1 .. 

tlnı terenne blr ölle yemeli verecektlJ:. metile tetkik eylemek ftHn !'1 Ey11ll - Pr>I 11f- : MalıJı l .-J • • j 
Moatova 38 (A.A.) - Türttıe Hariciye ve- de i:skovaya gldecektr. eme e •• ,.,: Ticaret lılerl: 

t1l1 Baracotıu. ytltset Sovyet mecllst reJal Ka gilis gazetelerinin llefriyı b Bir kamyon bir gence çarpb Said 
lln1n ile tomıserıer beyetl reisl ve hariciye Londra, 26 _ cDafiy U..lıh gazete- IJoför Celtlln ldareslndekl eua ytlldl M'78 ırmhaa tqlnıya~~ ad~ın S ailn 
tomJllerl Molotofu slJara etmift.1.r. .sl ~arı yaaıütadır: .sayılı tam10n Dolmabahqe oa~deılnden im- pa • lmnll' Yenldi 

la r~ anmm &ntlne 9lbn Ltllebur - Barblyede Halletlrgast dd lnd 

ihraç em~aaı üzerine baz1 
muameleler oldu 

Baracotıu alJUl 'kon1111natanna yann da cNazl tefleri, hariet.ye nam fon ltib- pstı Mebmed oll1I tbrabtm acımda bir sen- boracı Neclb Gll1I Abd~ ee ~tunn DilD Pı,aaada lhrao emtiası t!zerinde bal6 
devam edecetttr. Moskovada ilo gön tala - bentroı>'u '1ddetie tenkid ft muahaze et ce çarparak •'1r aaıette ,araJanmum• • - a.rtnde 28 lall'tlm b1lytltltt1Qnde bir aaı::1 muameleler olmllftm. 

- JQektetHrler. Rti:Mfrmop milfHt Sovyet beblyet ftnll1'Clr Yaralı o~ huta- flktılmda - Ankara, Çormn ft ollat mallanndan ~ 
cattır. taraftarlı~ ile itham edilmektedir. Rib- nealne ~ tomr blanm]ftır :911 n dolayı diln 1 tbı~ll aulh ceza balye tlftlt •1Dlmıtf;lr. Flat.ıar geçen .,. 
______ .... _ .. __ ............... ·-·-- bentrop'un M~-"" .. __ t • ..1..;ı rl Kaa etn.fl , ,. • Lhmeıdne teıdtm edllmiştlr. Yapılan du- nlabetle 8-10 kurut nobandır. 

~· llMLl'P a'V u e , nda -.bit& tahtlta.ta 4nam l'llllDUI eonanda. tehir daııntnde tatmmuı 
AJmanyanın orta Awupadatl p~stijfnf ı etmektedtr. mamu bir .Olln berinde bulundurdu... l'ob Tetlrdalı 100 ton tuvemı de t n. 
cok sarsmı.rtır. Şimdi bQtb g8zler Krem - - ablt gör1lleret. 1 ctın tMI ısu ruttan muamele c&'mllttr. 
line cevrllmiş buh:muyor.. Yol keeen Od adam yakalandı nr ftl'flm1ft,ar. m detıe hapstnı ka- ptyuada bazı ihracı memnu maddeltrbll Ankara borsası 
Gaz~. makalestnt .nyıe Mtirivor: cŞu J'atfhte t1zun1111Uf mahalletlnde otaran ~ t&bl tutulmak .suretlle ihracına ~ 

AP1f - Kapaa" fiatları 26 · 9 • 919 nu itiraf etmek llznndır ld, Ribbentrop Ballh, eTft1'c1 rece berabertnd• M'fttenem Bir rilt't'et davası neticelendi saade edllecetı battında bazı pylalar do .. 1-....;.--·----------1 fnıttt~ye stilzel bfr oyun oynamıstll'. adında bir tadm ~ halde Kom Me- Yenl.§ebirde oturan Yuvattm adında bir laflJlattad_ır_. ______ _ 

-···--

Lı>ndra 

Nev - York 
Parl.ıs 

Mlllno 
Cenevre 
Amlterdam 
Berlln 
Brlltaet 
Atına 
Sofya 
Pr&I 
Madrld 
Varto va 
Buda)Mfte 
Btlkret 
Belp'ad 
Yotoham 
stotbolm 
Moaton 

Ç E K L E B AncAk, avni oyun Moskova da Ribben- med Oetmeel lSntlnden ~ Muh!tıln .,. ıenoten 10 Ura rtıtvet aldıtı fddlaslle. En .. tı En yukarı troT>'a ovnadt.» Recai lmnlertııde iti tabmh tecal'ftdne ut tuten durulDlUUl& ullye f tlnctı eeza 1:':h: iddia makamını tahkir eden ıuç!u, 
.-

129 70J6 
.-

ıtO 8.l7S 
2 9771) 

Polonyada Alman ukerlerinin ramıştır. bmllhıde dnam edllmeitte olan polla Bab- 4 aiin hapee mahkam edildi 
h dm l ğu Mtlteea'rizler, l9aftbe Jl.Dll\düi tadını bil- rtnln muhatem81lne dtln de batılmqtır. Bir aahtetlrlıt suçundan maznunen ın .. 

OfDU Z u diler1ne teroltetrnesln! ll&ylelmlllerd!r. lltlddelumum! enelce d1.nlenen lmme f&- bateme.slne ,Alırceza mahkemeatnde bn ·uı • 
Paris 2iJ (A.A.) - Polon.ya ~hesin- 8al1h bu tetılft bbul .tmlJlnee bu •fer hldle.rtntn hA4lle battındatt lfadelerlnde matta olan mühendla TacedC!ln milel" 'a&m 

29 4875 29 7 2ıl den ~~len taVYareci~rin söylediğine gö- !zerine htleum ederek dlmhete baştamq _ mtlbayenet t6rvek bu mtıtahedelerln tellft- .sıraaında lddia makam.mı teman' eden ~ 
1.9 u 78 1-'76 re, Pôlonyanm So+Jıet kıtaatı lehine o - Jardu. Bu olll'IMI& Mdtle 19fln• yetifen aln- nl l8ted.lllnden, bu celsede ıet?ar d1nJen - dun Bagana11 tahtlr eJledlll tddiasllP haJD.o 

larak tahliyesi A1nı&n aakerlerl flzerine ta memuı'lannm mtldahal91tle :mtıteaa~er mJeter, bir lbmR ıtztereıdnl bahane ederek tında ablt ftr&taaı tutularat mtıdde' ...,u • 
tUllH 11.2976 ooık fena bfr tesir yapmıştır. O kadar kf. ,akalanmqla.rdır. 8abrln1n evml bet Ura, aonra da on lira mtlltoe Dl8fhud noıara batan uUye 4 -nol 

bu muharebede alır zayiata uğramış o- • rtpet ıat.edllf battındatı m.atamatıarmı ceza mabteme&lne verDm1ftL 
lan bazı bt'ala.r ho.,rıucİsuzlulu bastır - Bır amele 12 metre yüksekten da,tG beıan etımlf1erdtr. Bir mtıddettenbert mezt6r mahtem ...... d .. 
mak idn datıtıınn.tır. Hlpntaşmda Vail Jııonatı ~desinde tb llllteatıben ml4deh1maml lddl•nanwtnl ftlll eden ba daft 1ana enn1f, aaçlu 'l "9 

Di~er taraftan ayni t~yyancllerin an- rahim Itriye akl apartımau lntaatmda .. : .serdederek Rtlanan ceaJendınhn111m ıa .. d1n11l ldd1a matammı ac11pn tabk1r e • 
lattıkJanna nazaran, He•nkel avcı tayya }llJan amele K1$ar bir balkondan cDltdne taaıtttr. Karar 19111 muhakeme bafka bŞr d1ll aablt g&1llerek t gtin mllcldetıe h o>.slDI 
?P1eri arasında bomlduik!l.8r ~yıritablt ~·tte llaen mb..enesınt -~ 11 ,.... bıratııau-.r. anr veıilmJtUr. 
bir rdsbettedir. Bu hususta d'nlenilen metre ylUmeldlkWn ct.Me:re cuıtmtlfttlr. 
mü?ürlerden birlsbıin şöyle dedili söy- Bu feci. dtlıflf Mtleellndı Klrtor vileaclil .. EmJa" k V E t 8 k d 

sı 81/6 lemvor: nün muhtelif yerlerinden alır surette yara- e y am an asın an 
Hava neza~tinln mecburi kıldı~ ima ıandı~dan, BeJolla ZiltOr hqtanMlne tal- .... Mo. Yut Rn'l aenellt tlruı De dto 

lA.t nfsbeti fevkallde mükemmel makine dırılmlftır. - - - - po 
imalini lcab ettlrdili itinaya inıkAn ver- lM'l/' fınubuı BQollu lehJd llalAtaı Dl oda 800.- 80.-

.- ·-

.- -.- . -.- ·-.- -.- -.- --.-.-.-
aı 006 
.-

memektedir. lllııL ~ m97danı br-
-=::::=::::;:;:=:=;:=========:==:::::======~ Atatflrk k8pa&G mefttld ......... ll8IDda 1 T. B. f. N,nn.cta 

C Yugoslavra bUJUk 6IP-.Sİ itimadnam9siıi verdi ) ile 1aaaı edilecek •o. ı. ı. 
""'------......__ ...... .__ __ Y ___________ ~- 1-tff/ 8 f& BeJallta fehld lhhlM ilah. Bir oda 

Atattlrt. ~ helıtls DttrDeml1en Olmhurl79ı DM1d&m Uq1a:n. 
atamı llllahaN AJinanyadan latenecettlr. da t T. B. 1. hanın.ı. lio. a. 
llmdtJti: mevıead mtJMmı t1t lttlfa ohmarak 1'4'1/12 tn. Beyollu (lehld JIDhta.t ilah. 
ıntaatın T&tıtnde bltlrUme81tıe '811fdtıeükr. ~ mtJdanı tarpmıı • 

Yeni bir elanek ~al ha:r.ırlanıyor da 1 T. B. IJ. hanında No. '1. 
BeledtJe, tahUI edDmet .... l:hnJa]lule- lM'l/U. tın. a.>1111 l)ebhl llllhtu lkll. 

1e mütellf eblt8t lllDt&1nlmanelert15n • OllQburlJıt meydanı DflllUl • 
d-'- llanJlzda ...., ....,.. 4lli l T. B. IJ. hanında lfo. 1. 
-·--.-· 8 uıu _..eret, blmdan 1M'1/1f f.tt. -......aıu a..hld lluııt.r Kah. 

ı90Dra *-• o ,. tlzm1nclen ,apdMUUr. ......,,,.. -
Olmıhurtyeı meydanı bttmn • .............................................................. 
da l T. B. '· hanında No. 9. 

1M7/15 t.t. Be:vol:fu- fehld M'uhtır.t' Kah. 
ctlmburiJet meydanı kaquuı
.. 1 T. B. f. hanında N6. 10 

• 

• 

--- a.-

'20.- a.-

420.- 63.-

··- a.-( TiYATROLAR ) 
ŞEHiR TiYATROSU 

S0.8.939 CUmartlll ÜIR•..._n ıtnmen 
temaWer1De batb1or - Tepeblfı dram 

twnında 

l'labatı JUbnda yazılı ıaJrJnwıtullf'r açık arttırma 118Ullle tlra,a ftrllecıUUr. 
thaıe 7/10/1919 Cumartea1 gthıtı ıa.t ondadır.1atet11 olanlaml hll81armda ıamlı dl• 

podfıO' akoednl wsnemlze yatırarak blldlrllen s1ln ft mtte fubemllı BmJa: aertillli9 

ROMEO • JOL YET 
t.tıtW caddeli - Komedi kımaııda 

lKl KERE iKi 

aanıcaat.tan. ('193) ('17'6'1> 

lst:ınbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Afalıda mlttarları Juı1ı bulunan odun ve manpl tdmthll 1/101939 Peqembe dl!I 

aat 10 da puarlJ1ı:la t!ıale edlleceltttr. 
ı - M""11d fU'tnameJe l6re CD Otld odun. ıooo tuo ?Danpl k6mtra. 
1 - tbaıe bedeli deh liradır. 
ı - :lnüıllen4 BatBıtldQrlb b'neemdatı satmaıma KomlQoııuna mlracuttan illa 

aıunar. mıaı 
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8 Sayfa SON POSTA 

~HANS WALTER FEUSTEL 
ı ~ Firmasının latanbul, Galata Rıhtımı 45 No. daki 

\.:!/ N B~U~ Pun~2 !r~ de~~ Yh~a~o~lkl!? a~ ~ı~! ~~~~ A 
ve en doğnı malQmat verilmektedir. 

Mektup adresi: f. K. 1436 Tel: 41178 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD umumi acentahftı 
00 
l!!!!I 

Bundan baıka : Türkiye Cümhuriyeti Devlet haya yollan, Ankara • Hamburg • Amerika 
hattı, Hamburg • Alman Afrika hatlan, Hamburg "MER,, orta Avrupa ıeyahat acentalığı, 

Bertin Alman Lufthanaa A. Ş., Berlin - Irak devlet demir yolları, Bağdat • ılk Tuna 
buharlı Gemiler işletme Şirketi, Viyaua acentalıklan. 

Cumartas nden maada hergO.n 8 den 18 e ve Cumartesi günleri 17 ye kadar açıktır. 

Eylül 27 

ile SABAH Ô LE ve AKŞA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dq,lerinizi fırçalayıım. 

" - ' 1 ' 1 ' 

Eıki Feyriati ~--------... - - ------
Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 

Kız n erkek kısımları ayn dairelerde olmak Qzre 
Ana sınıfı, ilk kııım, Orta okul Ye lite 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için berg11n ıaat ondan on y9dJye bdar Çıtte Saraylarda Okul DirektOrlOton• müracaat edebilirler. 

latiyenlere mekteb tartfnam••l g&nderlllr. Telefon: 3e.210. 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1883 

Sermay---c:i : 100.000.000 Türk Lirası 
• oe ve ajana adedi: 261 

Zirai \: ... ticari her nevi . banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa ~kilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~( 4,00) Lira 
4 " 500 ,, 2,00ll " 
4 ,, 250 " 1,00;) " 

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

DİKKAT: ffeşablanndaki paralar bir 1e11e içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fadasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylöl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Hali Tasfiyede bulunan 

TUrk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
Tasfiy11 flpgetinden: 

Hall tasrıyede bulunan TOrk Endüatrl ve Teclm Anonını Şirketi hlss~darları hey·e
ti umumiye.~nt.ı. 12 Blrlneiteşrin 1939 tarl.b.1ne tesadüf e:len Per§embe gunü akdi iç
tlnia etmek üzere daveti kRrarla~tırılmış oldutundan, ş!rıtet hl.ssedarlarının mezkilr 
günde saat 11 de şirketin Ankarada YenJtehlrde Karantll sokağın.ia bulunan mer
kezini şe.rof' ?ndirmeleri ve hJ.s.se sened.lerlnl ve7a bunlara muta.sarn! olduklnrını 
müsblt vc;.;alt::1 içtima gününe ~aım:idu:n eden bir hatta evvel Ankarado. Şirket Mer
kezine, t.ş, Zlraat Bankalarına \'cya Bftmer Bank'a tevdi ederek birer duhuHl"• va
rakası alnrn.nn rica oluıııır. 

RUZNAME 
ı. - istao. eden tasfiye memurunun yertne bir diıter!t11n intihabı. 

SELANIK BANKASI 
Tesia tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

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

sah:fe 400 
aahile 250 )) 

sah ilce 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca m1kta.rda llA.n yaptıracaklar 
ayrıca tenz:lıi.t!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa lllnlac için ayrı bir tarife derplı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl Uflnlımna aid 
wer için §ll adreae müracaat edil
melidir. 

tıaurllılı. Kollekttl ŞtrkeU 
Kabrıunanzade Han 

Ankara cacldr.aJ 

Doktor Hafız Cemal 
(IAkmttn Hekim) 

D1vanyolunda 104 numarada ':ıergiln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye rubelerlı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümtjiğtt. 

* Her tiirlii banka İfİ * 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisil 
Rektörlflğilnden 

~ r;· Doktor. 1. Zati Oget .. 
Belediye karşısındaki muayeneha· 
ııesinıte öğleden sonra hastal ırı u 

Asistan alınacak 
Veteriner Fakliltt!lll cerrahi Patalojl vt P'ar:maltoloJl BMt.ltülerlne 35 fer lira L!lll ma

aşla ikinci sınıf btrcr asistan alınacalttır. Bu mevkiler için t.:ıtei.ll\erln atalıdakl ıartıan 
haiz olmalan ldzıuıdır. 

1 - Enstitüden iyl derece Ue diploma almıt bulunmak. 
2 - Bir ecnebi dile vAkıf bulunmak. 
3 - Mecburi askeri hizmetini ita etmiş olmak. 
4ı - Sivil veteriner hizmetlerinde en aşağı bir seM 9&İlfllllf olıııat. 
5 - Bu şeraiti haiz olan istekliler ta.ib olduklan llml 4ubelere blr eonebl dildon 

imtihana. t~bl tut.ılurlar. 
İmtihan günleri a9ağ1daki veçhlledlr. 
Cerrah! 16 ve 17/10/1939 Pazartesi ve Sah. 
Pataıoıı ıs ve lS/ 101939 Çarşamba ve Perşembe. 
Farmakoloji: 20-21,'1C/il39 Cuma ve Cumartesi. 
Talibler blr dilekçe ile Ylik.Bek Ziraat Enatıtüsti Rekt6rlfltl\ne mllracaat edebilirler. 

(48:10 (772'1) 

' kabul eder. 

~ Akba kitabevi 
er dlld""n kitab, ~azete, mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ba· 
ldir. En iyi kırtasiye ma.lzem&---a..• si mevcuddur. . ............................................................ . 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekf'e-m UŞAKLIGlL 

aş, İş, ez e, Grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütün airılarınızı derhal keser. 

- - İcabında ffinde 5 kaıe alnaabilir. - -

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
İlk Muhammen 

temlna t be1el ~ 

129,60 

37,50 

2,59 

4,82 

2,25 

1,80 

1728,0() 

500,00 

34,50 

64,28 

Senelik 
kira 

30,00 

24.00 

Ak.saray yangın yerinde 24 tincti adadn 216 metre murabbaı 
ars:ının aatıfl. 

RumellhLsarında Bebek - İstınye asfa.t. yolu üzerinde Durmot
dede tek>:e_,I milştemllfitından blrikmi~ iki ev enkazının satışL 
Aksaray yangın yerinde Mesihpaşa caddesinde 6,90 metre mu
rabbaı arsanın satışı. 

Fatih yangın yerinde Hcı.seki civarında Nevbahar mahalleı;lnde 
Bucak soka~ında 1,86 yüzlü 42,83 metre murabbaı arsanın s&t.lfl, 

Büy\lkderede Maltız sokağında 219 numaralı kahve önündeki 225 
metre murabbaı ar.sn. 
Sllivride Fatlh mahallesinde Havr3. s<>kaij'mdr. 7 numaralı ahşap 
ev. 

2,70 36,00 Üsküdarda Tenbelhaci Mehmed mahallesinde Demirel aokatmda 
l r.umaralı ar!la. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukarıda yazılı işleri ayrı ayıı açılı: arı.

tırmaya konulmuştur. İhale 9/ 10/939 Pazarte3i rünü saRt 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelfı.t Müdürlüğü kalı-mlndt'! g!irüleblllr. Taltblerhl 
ilk teminat makbuz veya mektubtarı ile ihale günü muayyen saatta Dalml Kncfunendt 
bulunmaları. (7628) ...... 

Emniyet Müdürlüğünün tahtı 1şgaıtnde bulunan Belediye malı binanın tamiri açıt ek.o 
slltmeye konulmuştur. İhale 8/ 10/ll39 C\Jma günü saat 14 1e Daimt EncUmen:Jt yapıla
caktır. Muhammen bedel 21()( Ura 70 turuf ve ilk teminat 157 Um 85 kurı1ştur. Şartna
me Zabıt ve MuameHit MildürJli!tü ka:t'rn!nde görüleblllr. T.ıliblerın lhaledtn ıe\Jt gQn 
evvel Fen İ§lcrl Müdürlil~üne munıcaatJa alacakları fennl ehliyet vesikaları n Uk te
minat makbuı vey:ı mektublan Ut ihale günü muayyen snatte Dalml Encümende bu-
lunmaları. (7!>35) 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 1000 a.ded <tahta el abarMI 13/ 10/ 1939 ouma rt\nG. 

saat (15) on beşte Haydnrpıı.şada Gar binası dnhllindekl komisyon tarafından t.apaa 
zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 460 liralık mttTakkllt teminat, kanunun tayin ıttlll \Ulta
larla tekllflerlnl muhtevi zartıannı ayni gün s:ıat (14) on dörde kadar toml.ayon r.ı. • 
Uğlne vermeleri lflzıındır. 

Bu .l§e ald fartnameler komiılyond&n parasız olarak do.~ıtılmaktadır. C7732l . ---Muhammen bedelleri aşaA'ı.da yazılı ftç liste muhteviyatı mnlzcme 6/ ll/ 193t Pal&l1elt 
günü saat 15,30 da kapalı zarf uaulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ı~teyenlerln mlktan aşağıda yazılı muvo.kkat tP.mlna~ ile kanunun tayin 

ettltl vesikaları ve tekltnerinl ayni gftn .saat 14.,30 a kadar Komlsyc-n Rel.sllthıe Terme
leri lA.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Maizeme dairesinden, Haydarpaşada Teaellüm 

ve Sevk Şefilflndeıı dafıtllacaktır. (7U9) 
No. Iaml Muhammen bedel Mun.kkat temina& 

ı Perçin çlT1le'1 83 kalem 
2 Vida, rondelft ve gupllyalar (85 kalem) 
3 Muhtellf boru ve manfOD.lar (8 kalem) 

Lira 
12088 

6000 
6440 

Lira K. 
909 90 

t50 00 
"83 00 

lstanbul Defterdarhiından : 
Muhammen Jenellk 
lcan Un mtiddet 

Üsküdarda Büyükçamlıcadatı Betler ka.hvehanesl 200 1 aen.e 
Yukarıda mevkll yazılı ııa.fl'i menkul hizasındaki muhammen senelik 1cat be.iell 

üzerinden 26/10/ 939 giin\l saat a dt bir ay içinde kiraya verilecektir. 
Talihlerin % 7,5 pey akçelerlni yatırıp bu müddet zarfında haftanın Pazarteal n Per

~mbe gl\nlerl saat Hı de Defterdarlık J4Ul1 ~Ak MıidUrlUğün<ie müteşekkil lıı.omla -
yona müracaatları. (7758) 


