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Bu teklif kabul edilmezse Rusya ve 
Almanya birlikle harekefe geçecekler 

Stalin, Molotof va 
Ribbentrop arasındaki 

görüşmeler 

Bu sabah Moskovada neşredilen bir tebliğde Lehistan ortadan 
kalktığından mubasematın durdurulması teklif ediliyor 

Lonclra 28 (Hususi) - Dün pee 
Moskovada, Kremlin sarayında, Sta • 
linin iştirakile batJanDMt olan ve bet 
buçuk saat ~n Alman - Sovyet mtL 

Sovgetler Estonga ile del Mnzakereleri Tnrkiyenin 
zakerelerine buPll öğleden sonra cle-1 
vam edilmiştir. 

Bugünkü müzakereler 2 haçı* • • 
at sürmüş, konupnalaft rece de de -
vam olunmuştur. Fon Ribbentrop'un 
yann Berline döneceji tahmin MiL 
mekfedir. 

mütekabil bir gardım Vaziyeti lle Alakalı 
paktı imzaladılar GOsteren Neşriyat 

Alman Hariciye Nazınnın hareke • 
tinden evvel görüfmelerin bt'i bir ne
ticeye wrdırılması beklenmektedir. 

Sovyetler Estonyada · hava ve den iz Uslerl 
vUcUde getirecekler ve Estonyaya taarruz 
vukuunda askeri yardımda bulunacaklar 

ileri sorolen başlıca tahminler 
Bu şartlar altında cereyan eden Alman - Londra, 29 (Huıuıi) - Evvelce bildirilmit olduju sibi Moıkova 

Sovyet gorüşmeler\n\:ı mahiyeti tamamen müakeerleri dün sece aona ermit ve bu abah erkenden müzakereler 
:;ç~~ ~~~~ekbt~~~~r, muhtelit tahmin • hakkında bir teblii ne,redilmiıtir. 

(Devamı 7 lntl saJfacla) Tebliide ezcümle töyle deniliyor: , 

Rus zırhlıları 
Es ton ya 

sularına girdi 

Moıkovada Alman hariciye nazll'ı Fon Ribentrop ile Sovyet hariciye 
kom:ıeri Molotof araıında cereyan eden müzakereler eanaıında, Lehi .. 
tanın inhilali ile buıule gelen vaziyet tetkik edilmiı ve bu vaziyetin 
tanzimi için tarafeyn araıında kat'i bir anlatmaya varılmı§tır. 

Lehiıtan meıeleıinin iki alakadar devlet araıındll bu tekilde hallin· 
den sonra Alman bükUmeti, harb ıebeblerinin ortadan kalkmıt oldu· 
iunu ilin ve lngiltere ve Franaa hükiimetlerine mubaıematın durdurul. 

Dün bir Sovyet gemisi maıını teklif eder. 
daha torpillendi Bu huıuıta bir taraftan Almanya, diier taraftan lngiltere ile Franaa 

Lo d 28 (H i) Dil
. .. . arasında yapılmuı matlub olan müzake,elere Sovyetlerden maada di-

n ra usus - n mupvır- ... "...::L d 1 1 . • a.!-ak' d k b 1 d'I b'I' J~ile birlikte tekrar Moskovaya gelmi§ ger bu7 ua eY et enn tavauut ve ıf "'~ ı e a u e ı e ı ır. 
olan Estonya hariciye nazın, Selter, fon Bu ıulh teklifi kabul edilmediii takdirde, devam edecek olanJıarbin 
Ribbentrop'tan evvel Molotof ile kısa bir bütün mea'uliyeti lnıiltere ve Franaaya aid olacait ıibi, SovyetTer Bir· 
nrl12~tet görusah·· ş~u1··1ş~.d bir bah • .. 

1 
liii ile Almanya mü9tereken harekete ıeçeceklerdir. 

~ onya ı erm e n us e -
de etmek hususunda Sovyetlerin Eston- Sovyet Estonya yardım anlışmaSI 
ya üzerinde tazyiki artma'ktadır. Dün, .. M _,_ elan b'(...l.~_!ld""'" . 
meçhul bir tahtelbahir tarafından Sov - Londra, 29 (ffuauaı) - o-.on. 1 ua-ı ıgıne söre :toyYetleJ" 

<Dennu 3 ineti saJfıula) (Devamı 6 ınc. laflftıda) 

C Hangisi doğra :J 
Berlin bir lngiliz gemisinin batırıldığını, Londra ise 
ismi geçen gerrinin vazifede bulunduğunu söylüyor 

ingllb · B11& 
ticaret 

mtb:akerelerl 
Londra 28 (A.A ı - İyi malQmat alan 

mahfellerde ölrenllditine göre Malak!, 1t1 
memleket aruında ticaret müzakereleri a -

1 

çılnıası hakkındaki İnglllz telkinine dair olan 
Moııkovanın cevaoaıı Lord Hallfat.sa ver • 
mlftir. 

Söylendlline göre, Maiakl dün ötleden aon 
ra Lord Hallfalı:a mOaald bir cevab nrmlf -
tir. Pakat Soy:yet büyük elçlal tnaıııs htlt6· 
metinin ithallt ve ihracat tredllertnı lı:abule 
Amade bulunmuı ve tnstıtertye mühim m1t. 
tarda SoV)"et ihracatına müsaade eylemed 
lcab edecel1n1 beyan eylemlftlr. 

Diplomatik mahfeıter Sovyet batıl hare • 
ket1n1n ancak timdi Moskovada J&pılmalı:ta 
olan mtllalı:eNler bittıtten sonra vu1h bir 
aurette an)lfllabllecelint blld1rt1orlar. 

---------·-····-········--·-········----··-
Yeni zabıta re11111111z --Ka9an .. lltl 

--
Çok meraklı ve 

heyecanlı bir eser --
BugDn başladık --[ 6 ncı sayfada okuyunuz] 

Türkiyenin bitaraflığı temin edilirse Italyanın 
manya ile birlikte harbe girmesi kolaylaşacakmı 
[Moskova görüşmelet"i dünya matbuatında muhtelif tefrir ve tahminine 

yol açmıştır. Bu meyanda Alman Hariciye Nazınnın MoskotJtı seyahatifti 
Hariciye Vekllimizin aeyahcıtile müt&asebettar gören iddialar da vardır. Dl
ğer tahmmleri kısmı mah.nıaumuzda neşretm.eıkle beraber bizi ald.Jdadar 
eden ecnebi gazete mütalealannı da A7!adolu A;ansı telgraflanndan alcınılc 
Q.Jağıda topluyoruz.] 

.. Alman Haric·ye Nazırı, Moskovada Türkiyeyi 
mUttefiklerinden ayırmıya çahşıyor ! ,, 

Londra 28 <A.A.) - İyi malilmat alan mahfeller, von Rlbbentropun bütün Avrupa 
meselelerinin biltün - müsamaha kabul etmez - arazi mesel.:!erlnln, (muhtemel ola
rak Macar ve Bulgar ıstelı:lertnln) t~krar gözden geçlrllmf'.Ji suretlle bir cbanf 
taarruzu. tekllt etmek ve Türkiyeyt müttetUclerlnden ayınuıya teşebbüs eylemek 
niyetinde buluııduğunu zannetmektedirler. Batı demolı:rasllerl. reddettikleri takttr
de (ki bilhassa dün İngiliz harb bütçeainln neflinden sonr:ı. böyle olacağı muh&lı:· 
taktır). Von Rıbbentrop, Rusyarun Besarabya haklı:ındakl iateklerlne müaaheret 
telı:llfinde bulunmak suretlle Sovyet teşriki meaalalnt teınir.e çalıp.caktır. 

'
1 Alman manevrasma Sovyetlerin iştiraki muhakkak 

değildir, TUrkiyenin de bunu kabul edeceli zannolunamaz,, 
Londra 28 <A.A.) - Tlmea gazetelinln dlplomatlk muhabb yazıyor: 
ıDlkk:atler ştndl Moskolva görtıpıelerlne müteveccihtir. Von Rlbbentropun JaP

tılı görüşmelerin münhaaıran mötuaner Polonya tampon devletinin hududlarım 
teablte matuf kalınamuı muhtemeldir. Alman dlplomuı.sının Sovyet hütametlnl 
Türkleri batı devletlerine karfı olan taahhüdlertnden vazreçirtmete ikna tçln Al -
manyaya yardıma aevk Omidlnde bulunması muhtemeldir. Bununla beraber RUlla
nn bu manevraya ııtıralı: edecekleri muhakkak olmadıtı g.bı, Türkiyenln de b6Jte 
bir hareketi kabul edecett zannedllemes. 

Dolu Avrupuında Sovyetler Blrlllt nslyetln anahtarını ellild! tutmakta 1le cie, 
bu anahtann hanııl 1atitamette dönecelt bahllnde yalnuı faraziyeler JilrütWeblllr. 

'' Tlrkiyeniı ltitaraflllı temin edilebildiği takdirde 
bu ltalyamn harbe girmesini kolaylaşhracaktır ,, 

Bundan batta Tbnel ıueı.tnln Moelcovadalı:i muhabiri tarahndan ıu aatırlar 

:yamlmaktadır: 
cDlplomatık mahfeller, von Rlbbentropun 88Jabatinln 8aracotlunun •JDI • -

manda teaadtlf etmesinden dolafl pet meraktadırlar. Ttlrk mahfeller, bu tlı:i sı,aret 
aruında hiç bir münasebet olmadıltnl iddia etmelı:le beraber, Kremltnln meguD
yett artacatı i~ln Alman nazırının rt1aretı üzerine Saracotıunun ikametinin USIJ&· 
bllecetını Jı:ai:>ul eylemektedirler. 8öy1end1tine tr6re Almanya, Sovyet taVUIUtlle 
TOrkiyenln bltaranıtını teonıne vaJJ4Dlaktadır. Bu bitarafhk. İtalyanın AlmanJ&DJD 
yanıbatında harbe glrmealni lı:olaf}qtıracaktır. 

"Almanya TUrkiyenin itimadım kazanmak istiyor,, 
Tlm• ıueıuı 111 aatarlan illve ediyor: 

• 

cAlmanJ& ayal umanda hem Moalı:ova 1le mtıaıı:ere etmeıı:te ebem de TtlrtsJe
<Dnamı ı inol •Jfa4a) 

İhtikirla mücadele 
Yeni kanun projesi şlddıtll 
hükümleri ihtiva etmektedir 

Spekülasyon yapanlardan 500 ile 20 bin lira 
arasında para cezası alınacak 

Ankara 28 (Hususi) - İhtiklrla mü- yarak Ticaret Veklletine bild.innİf]ıer • 
cadıeleyt temin mabıdl-e harlan.an dir. 

1 
miill i!k.tısad koruma kanun projesi ii7.e- Alciıiım malftmata ı9re işbu kanwa 

~-----------_, rinde Vekliıetler teddlderini tam•mlı • <Denu:ı 1 indi •1facla) 
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2 Sayfa 

Hergün 
-···--Moskova 

Yaran: Muhittin RITren I 
'1111" o.stova, büyük Rusluğun bu en eski 
ııl.f& kültür merkezı. bir aydanberl, her 
ta.rafta kendl.slnd~n bahsettiriyor. İki yüz 
seneden fazla blr zamandanberl, yalnız coğ
rafya kltablannda 1'e haritalarda gizli bir 
hayat yaşa?I11f ve enternasyonal Alem tara
fından uzun zamau unutulmuş olan bu ıe
hir, dünyaya kendlslnl bir kere de o zaman
lar tanıttırm~ Büyüt Petro, Moskovadan 
çıktı, Rusyadatı bllyfi'!t inkılabı bu şehir do
ğurdu. Merkez! Avrupa Almanlığının Rusya
da yaptığı tültt\r tesirlerlnln rnahsuHl olan 
Rusluk lnkılA.bı, Moskovada oturmak isteme
di. Orası koyu bir Rusluğu temsil ediyordu. 
Halbuki lnkılAb, Alman nüfuzunun, Alman 
demokrasWnln llhsm ve hatt.5. idare ettiği 

btr harekettL bhamlarını o zaman lçln Rus
yaya yabancı olan demokratik, liberal 1'e 
burjuva bir cereyandan alan inkılAb. kendi-
mıe daha emniye~\r. ve kendi muhiti içinde 
çalışna lmklnlanoı verebllecek bir merkez 
yarntmo.k 1stedl. Bu matsadla, denl.z kena
nnda Peterabourı ~'?h':I turnldu. i'mlt Alman 
olnn bu şehrin Uk hAk1mleri, ekseriyetle, 
büyük Petronnn etrarınd:ı. toplanmU2 olan 
Almanlardı. Bununb beraber, bilyllk Petro
nun 1nkıl11.b muhiti, enternasyonal olmaya 
mütemaylld1. Btttfin enternasyonal şehirler, 

denh kenarlanna kurulurlar, Petersbourg 
da deniz kenanna yakın kuruldu. 

Bllyük Patronun lnkılAbı üstünden 1k1 a
sır geçti. R~anm bi1yük halk kütleleri, ııi
le31 içinde ru.sça konuşmıyan, memleltetl ya
bancı asıllara merumb ve lnkılab tarlrunn
dan mantar gibi bitmiş arlstokratlar ve aa
ray h:>kkabularlle idare eden Çarlardan 
memnun de~erdl. Bunun için Petersbourg, 
914 de 1sminl de~~tlrm~e mecbur oldu: Al
man ismini rwıçaya tercüme edı>rek Petrog
rad şekline g1.rd1. Falı:nt. Rus halk ktitlelert
nln tazyiki, yalnız; bir tsmln de~lşmeslle yn

pılacak lnlnlft.bla ııc·.ıra etmediler. Büt.iln re
jimin değlşmesinl istediler ve gfinQn blrlnde, 
~terler sillhlarını Çarlıla çevirerek onu 
yıktılar. Aslı, yabancı memleketlerden gel
miş •ne ldllğü belirsiz• aristokratlara da.ya.
nan ve Rws halkmın lhtıyaçlarlle nlfikadar 
olmıyo.n bir rejim, iki asırda Rusyaya birçok 
yeni, iyi ve meden1 ıeyler vermiş olduğu hal
de, halkı ve tütıeri ır.emnun etlemedlğl için 
yıkılıp gidiverdi. Çarlık, mıııt değildi; pn.n
slavl3tler - blrlm eJ:Cl türkc;üler gibi - Rusluk 
ve hattA Slavlık oıle deıtıı, Slavcılık slyasetı 
yapmışlardı. Çarhk gayri mnıt, enternasyo
nal, daha d~ru tAblr1le kozmopolit, Rusluğa 
yabancı bir mQe.s.sesr. ldl. lialk, onu bundan 
dolayı alaşağı etmişti. 

SON POSTA 

Resimli lllakale: = a::::: Japon sozu -= = 

Yaptıjın hatayı itiraf etmek cesaretini gösterebiliyor mu
sun, korkma. Sen~e hatayı tamir edebilmek kudreti de 
vardır. 

Bir insan için mühim olan nokta hata yapmamak değil, 
yaptığı hatayı görmemek, itiraf etmemek, tashihine çalış
mamaktır. 

Holanda Kraliçesi 
Otururk,,n 
Nutuk •IJglQgorl 

,.----.... -.................... _.. .................. , 
f 
: . 
i 

H rgun bir fı ra 1 
Şiirimi nasıl bu dun ? i 
Hükümdarıardan. biri br.r fiir yaz-~ 

mı~tı. Ş}.ri, zamanın mefhur bir §O.- j 
irine okudu.; ve fikrini J'OT'du.: i 

- Şiirimi n.anl bw!du.n? i 
Şair cevab verdli: i 
- Çok güzel hükümdanm.. Ve tam : 

size yakışacak bir tarzda fiir yazmış· 1 
.mıız. Çünkü ıaı:,.zenn koymU§ olduk· f 
lan vezin ve kafiye gibi kaidelere ! 
riayet etseydiniz, htıkümdarlık şanı· s 
nız iqin bir nakise addedilirdi. : ,___ -' 
Çemberlagn f emslye 
Omuzunda dolaşıyor/ 
Ha.rb ihavası, a-

§ırı derecede itidal 

siyaseti ta.raftan 

olan İngiliz Bq • 

lngllterede papazlar 
Posla müvezziliği 
Yapıyor 

Eylul 29 

Sözün kısası 
-····-

Pasif korunma 

I!. Ekrem Talu 
y azıp duruyoruz: P:ıst! korunma dJyl 

Halt da bunun ne demek olduğunti 
yavaş yava.ş anlayacak. Canavar dfidüğü 9a
lınca .sıtınat diye gösterilen yere gidiyor. oa, 
maske.<>lnl de kullanmayı §Öyle bl5yle öğrend1. 
İlle pasl! korunma tabirinin manasmı, mel• 
bumunu bilınlyor. Herkese, kendi anlıyacalf 
gibi bunu anlatmak ıerek. 

Çocuk sordu: 
- Babai Pasil torwunn n~ demek? 
- Mettebde senden bfiyuk bir çocuk Y\Jmi! 

ruklarlle senin üzerine saldırdığı zaman ne 
yaparsın? 

- Kollarımla, dirseklerimle ytlzümü slpeır 
nlınm. 

- Alnı İşte pasif korunma budur! 
Geçen sabah bakkala uğradım. 
- Atlderslnğ oeğım! dedfl. Hatırdan gaı<e 

mıyasınğ, birşey danışaca~ım. 

- Söyle, Bodo3 usta ı 
- Şu pasif gorunmayı ba~a biyol ağnd, 
- Piyasa daralınca ne tdersln? 
- Vereslyl keserim .. a'ksatayı peşin yapa• 

nm .. 
- Tamam 1 İşte pastf korunmn ı 
Uçan kuşa borcu olup ömrünü rnhat.sız g°"' 

çlren eski bir llşlna beni yolda yakaladı, bir 
tenarn çekti. 

- Kuzum l sana birşey soraca(tım.. dedi. 
- Emret! 
- Pasif korunma dive hergün gazetelerde 

bir tablr olruyorum. Şunun ne demek oldu • 
ğunu lOtfen bana l?.ah ediver. 

- Senden alacaklı biri ile ka.rfı kar§lYBJ 
ıellnce ne yaparsın? 

- Yan sokaklardan birine sapıveririm" 
- İşte bir pasif korunma hareketi. 
- Anladım .. eyvallahı 
Meşhur kılıbıklardan blrt, bana ayni suali 

tevclh etti: 
- Pasif korunma nedlr? 
- Bazan.. kırk yıldn blr. eve geç gtttttır 

1 
olur, değil mi? 

Biraz tereddüdden sonra cevab verdi: 
- Bazan_ 
- Nasıl karşılanırsın? 
- Canını, ora1annı sorma. 
- Yok. Sorayım ki, verece~lm lzah onı 

bağlı. 
- Pena knrşılanırım, tnblll 
- Ey, hlçblr tedb!r almaz mısın? 
- Alırım. Meseli\. kundurnlanmı aş:ığıdaı 

çıkanr, yerlere usa! usuJ basarım. Sonra, fa• 
yed geç gelmeyi önceden tasarlamış lamı. 

duvardaki çalar saat!, "Vc'len çıkmadan evvel 
geri alırım .. 

* 
- İyi ı..cıte ! Bunların hepsi de pasif korun• 

ma tedbirleri! 
vekili Çemberlaynı Cimrinin birine de şöyle anlnttnn: 
bile sarmış bulu • İngilterede ekser posta müvezzfierinin - Pasif korunman1n bir mlsall de, btrl 

Mllıt iddialar perdeal altında yalnız ken- as1tere alınmasından dolayı, şimdI bu vn- vallah bHH\h ke.~esl olmak üzere lkt tane ke• 
dlsln1n ve tarnnuınnnın bezini dokuyan, Holanda K.raliQeSI Vilhelmina, Lihey- nuyor. En meşga • züeyi ınahiye papazları görmektedir. se taşımaktır. 
rMÇa tonuşmaya blle tenezzül etmlyen Çar- de Holanda parlimentosunun açılış gü • leli günlerinde de, . Din! elbiseli p~lar boyunlanna tak- Hep.si de bu suretli! p:ısl.f korunmanın ne 
lık yıkılct~ zaman bunun yerine. hlçblr mll- . . d il • ' demek olduğunu nnladılar. 
ıı iddia taşnnıyan. hatta bütün mUll iddia- n\inde, Holandanm bitaraflığını ilAn e - muta gezint eri • tıklan torbalarla. 1ngili% vatandafları - zaten bütün marifet de herke.sin lz'anma, 
Jannın aleyhinde b1JlUnan Te «mlllb kell- den beyannamesini, tahtından OU şekil• :rli ihmai etmiyen nın me!ktublannı dağıtmaktadırlar. idrakine göre tonucıynnk değll midir? 
me!inl bUe 1ş1tmege tahammül edemlyen en-\de okudu. KTaliçe açılış merasimi müna· Çemberlayn re.sim e.. Ckreı1t- ~ alu 
ternasyonal komünistler, Petrozrndda otur- sebetlle, an'anevt bdife hU'atini giy - de ördüğünüs gi- Bir şehri ayaklandıran ............................................................ -
madılar. Hem orada kend!lerinl emniyette "ştir g b k k k Ü fi k k 11 b f 
hl&<ıetmlyorlnrdı, hem de, bruk için çalışmak mı • bi, bu gezintilerin- ir ır aya ç smı ı öy o u rı e§ sını <ı 

tı -n . . çılrnrılacak davasını müdafaa ettlklerl lçln. halk kil e- hıuısa bu 1t1 ,.uz ~ne tamamen boş geçme- den birinde şemsi- . tn .. gilt.e:r. t>de Lan~enili~e fehnnde Ankarada toplai'nn manrlf ııQrasında tıo 
ıerlnln en kesif m~rkezlne yerlemıei?I, kendi mt.ş olursa. :ı. b ...ıı.- k h-11 •. .ı .. 'l.. .... t h " ... 

b k d f d 1 yesini silAh gibi o- :.11.üçük ır kı.ı~yrr. w.&ı ~ ve e - sınıflı köy mektcblcrlnl.n beş sınıfa. çıkarıl• ideallerinin tahakkuku .a ımın an ay a ı Moskova, Avrupadan yirmi sene hakaret .+ 
15-" ı d mu-1ıyarak dolaıı - yecana vermı~ır. ması hakkında verilen kıırnnn tatbikine bu c ~uyor ar ı. gördükten sonra, bug{ln tf'krar, kendi varlı- ~ ~ B d k 

Vak'ayı anlatalım! un an on gün a- yıldnn itibaren başlıınacaktır. tiç sınıflı k61 
Burada dikkate de"er tezadlar vardır: ğını göstermek O~ onun karşısına çıkı - ~ır. • dar evvel Lancestershire adındaki İngi- okulları bu ders yılında cvvelft. dört sınıfa; 

Çarlık, din, mllllyet, Rusluk namına hareket yor. Lehl.!tan yentden tak.!lm edllecekttr. llz şehrinde bulunan işaret düdüğü acı gelecek ders yılında da be'} sınıfa. çıkarıla • 
ettlltl halde, gftnl\n hltlnde pek sıkışırsa. he- Rusya, telmlr Avnıpada söz söyHyecektir. Hitler şahsi servetinden acı ötmeğe başlamıştır. caklardır. İstanbul maarl! müdtlrlüğu, "1-
men bir gemiye atlayıp denize açılmak aTZU- Halbuki, Avrupa. onu düğünlere, ancak su • O J .

1
. /" k . Halk tayyare hücumuna zahib olarak ıt\yet mıntnwı dahlllndekl üç sınıflı kôy 

zu.slle, merkezini d.mlz kenarına götürmüş- 75 0 ngı lZ ıra•ı agbettz 
veya odun l~ oldutu zaman ça~rmak ıs- ..JJ sıiınaklara ilticaya b~lam~. dükkan - okullannın vnzlyetlerlnl tesblt ettırmekte .. 

tft. Bolşevikler ise. enternasvons.llst iddia - tiyordul Sandey Dispeç gazetesine göre, Hit lar, fabrikalar alelAcele kapanmış, vel - dlr. Köy okulları müfettişleri toplantılar yn.-
l::ı.rla mücehhez olC!ukları l('ln Ruslu~un en Artılı: tıc;ftncl\ entemUJt)nal söylemiyor; o ler Polonyayı imlA etmekle, ıınhsi ser - hasıl haya:t biı1denbire durmu,tur. p:ırak her mektebde kaç dershane bulundu• 
kM1f kiıtlesinln mtrke:r.!ne soku:dular ve r- ğu nim adedini kontrol etmek~ 
gtdtp, tanztm tam ıtıbarlle biraz da Viya- S\I.!tu. Şimdi konu94:ı llo.syadır. Şimdi. orası vetinden senede 1500 İngiliz lirası kay - Kısa bir fuıladan sonra düdük bir - nu vls mu: t k d hlll d ha g! 

d 1 tıl B b1 en faal bir polltlkn. merkezi oldu ve sade faal bedecelrtir. Zir.a, Alınan devlet reisinin denbire susmuştur. dlrler. tan uı mın ıt Ml 11 n e n nayı andıran Moskcvn a yer es er. u, • . ·u . K f M- d 
1 

. . 
1
. Şeh • alisi kumand 

1 
. köylerdeJd okullan.'1 sınıflarının arttırıla • 

rln"'I te•ad. İkinci bir tezad noktası da şu de~ıı. esrarla dolu bir merkez. Çok kuvvetle wneın anıp ,_. uca e em:. ısım ı e - nn v • anı mese eyı h kkınd b gü 
1 

d k verllecektlr 
... ' ' 

6 
serinin, Londradaki telif hakkı 1500 İn- tetldke koyulmuşlar, düdüğün öttilrül - caıtı a a u n er e arar • !dl: Çarlık, l'lyaklr ve yalancı bir milli bfil- tahmin ediyoruz t1 tısıa rftnler içinde, Mos-

ya davası gtıderdl. Millet der, fakat halka kova kend1stnden pne bahsettirecek. giliz lirasıdır. Kitabı basan tabi, bu pa- mesi için bir emrin verilmediğini anla- 8 • k ı-b . t tutan adam tevkif 
1 n bl rayı Hitlcr'e göndenniyecek, ve Kızıl- mı~lardır. Nihayet tahkikat yapılmış, e- ır u u eyı afad'ld' ynklaşmnzdı. Bolsevlkler de beyne m el r Mllletler hayatı, ıtyaaet hayatı böyledir. haç cemiyetine tevdi edece'ktir. lek.trikle müteharrik bulunan diitfilğün e ı l 

h(llya pe~lnde st\rliklendller; fakat. isleri Her şey döner. Mein Kampf kitabından İngilterede içine bir kırkayağın girdiği ve kontakt Nadir isminde blrt evvelki cece Sultnnah .. 
hnlkla oldu~u için hnlkln lçlne g}rdller. Bol- / . _ _ _ 111 40 bmden fazla nüsha satıldığı söylen - yaptığı, düdüğün de bu suretle i~lediği medde oturan Dervışln kultlbe.oılnl ta.şa tut. 
~evlk1erln mu 1'e battA pek nadir mfü:tes - ~uhitün UJitNJll"' mektedir. anlaşılmıştır. muş, pencereden 1çerı düşen taşlarla, Der .. 

nasfle, pek çotu nısçndnn baııka bir dil bll - -===============================:=::;:=:=========:;::====' vlşln kamı Ayşe t!e çocukları AU ve Nuran mezlerdt. Bunun için, Ruslarla ton~tular, "'.: ~ yaralanmışlcı.rdır. 
nıaça söylediler, rwça anladılar! 1 S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A 1 HM!se zabıtaya aksederek yapılan tahkl .. 

son tezad: Çarlık. yalnız Rusluğa ehem - • tat sonunda, Nadlrln Dervtı,ln kan..ın lle &• 

mtyet verdlltinl tddla ettlğl halde 1k1 bUyilk okumaya alı••'"'".,..ım. Fakat muharebenin ilAnile birlikte ki- 111.ka.!1 olduğu, falı:at reddedlldl~1nden bu 1P 
uMUr içinde kozmopolit doğdu. Ruslu!fun Bir arkada§ anlattı: fi"•~· teşebbüs ettlltt anlaşılmıştır. 
harlclnde, kozmopolit yaşadı, kozmopolit öl- _ Btlyük Muharebenin ilk aylarında beni bmcaç dil bil- tabcılarda Avrupa gazetesi satılmaz. matbaaya da ielmez ol- Suçlu Nadir, dlln adliyeye verilerek, suı • 
dil. Bolsev1k1er ı.se Rın1u!tun lı:eslf kiitıesl içi- dlğim için sansür müfettişliğinin emrine verınf.§lerdl. Belki muştu. Merakta idhn, acaba ne yazıyorlar diye dilşün11yor - tanahmed 3 üncn sulh ceza mahkemesinde 
ne daldıklan lçl'n, yirmi sene de rnsça ya- 20 metre uzunluğunda büyük bir salOil. orta yerde geni§ bir dum. Şimdi bizim sansür odasına yığın yığın getirilince ar - yapılan sorgusunu müteak1b, tevkif e<'lllm~ 
•adılar, ruslarta lı:onu tular ve nihayet in - k t -• .. d t d et ektub tık ~:ıı.rebı"lirım,· sanıy,-"um Bu zehabla ..... ir '""n gn ..... te ma- t1r · 
laltıbı Ruııluğa malettller; yahud da, etmek mnsa, sonra pa e ~e., eme em m • ev v.cu • u eu """"" ... : .......... T ...... A ....... K ....... V·······ı···M············· .... • 
üzere bulunuyorlar• Bizim vazifemiz, bu mektublan birer birer, verilen taiima- Saiına yanaştım. Tek gözlüklü diplomattan müsaade lstiye-

İşte, Mo.sltoV..nın Rus tarJhlndeki roHinO. ta göre mahzurlu tell~i edilebilecek ·bir cümle bulursak o- rek: bir tanesine bstkma.1t istedim. Adam §ÖY!.e bir bırktı, son

blrçoklan aramnda, bir de bu tarzda izah nu silmek, sonra her birinin üzerinde şah.eunıza mahsus hu- ra: 
edeblllrlz. * susi bir numara U\şıyan damgalarla damgalamıdttı. Bu, çok - Mazur görllnüz. yasaktır, d.edl. Ne kadar st'kıldığımı 

Sıkıntılı bir işti, tahmin edemiyeceğinlz kadar üzüntülü bir el'an hatırlıyorum. 
Bugtın büt.Qn dOnyada yeniden kendisin- Şimdi bir aydanberi Avrupa harb içindedir. Fakat bu defa 

den bahsettiren ve «mehafill dlploma.~iye. işti. Allaha şükür Avrupa gazetesinin memlekete gelmesini me-
denflen slllnctır µpkalı dedikoducular lıle - Fakat bir gün salonun bir .köşesine büyücek bir masa koy- nehneyi habnna bile getiren .._. Serbest eerbest okuwm•nz. 
mini _ sanki hayr,t edilecek bir şey oluyor- d ,.,,.,. ıı:.. .. A ar.et · d ld dular ,..,._, .1 -· -

ha te dular, üzerine e Yls~ Ylıs~ vrupa g esı 0 ur • Fakat ne o··"reniyoru•'. Alrnanlan bir'---- bn"·'--hm. En muş gtbll - yretten hayre düşüren 
11 6 .. -=ıuı..Hı GA(l 

Mo.skova, nrtık tic;t\ncü enternasyonalın Derken tek gözlüklü bir httlciye memuru ge P masanın u- serbest bildiğimiz İngiliz ve Franm:'larm1tlnde dahi oknnma-
merkezt değildir. Ornsı Sovyetler ırRusya - xasına geçti. Gazeteleri birer birer açıp okumaya koyuldu. ya değer. serbestçe yaztlmış tek satır yoktur. BugQn ba vazi
sınıno knrargAbıdır. Petersbourg, Petrograd, Bazılarını !kırmızı kalemle çiziyor, çizdl1derini bir kenara yeti g6rdükten so'lnl 25 ıene evvel Avrupa gazetesi o1ruya -
sonradan olma prenslerin, serserllerln, mad-
raba2'!lnrın ıehri idi Moskovn Sovy-0tıer1n, ayırıyordu. madığım için üzüldiiğnme yanmaya başladım.» 
yan! halkın şehri oldu ve, Rus klltıelerln1n Ben bu manzarayı görünce bnyük bir ümide kapıldım. &- Avrupa gazeteleri ellmiz.d.e oldultı için bu arkad&fl"'1nn 
hayn namına bun ian lkı yliz küsur sene ev- ker olmadan evvel gazeteci idim. H~gttn Avrupa gazetesi verdiği h{ikme bt% inanıyoruz, fak.at ft'f olaı,ucu een: 
Tel ballanmış olan harekete, bugün tekrar 
devama ~ebbtıa ed1yor. Hiç bir §ey de~ıı. 1 S T E R J N A N, İ S T E R 1 N A N M A 1 
tki yk senellk b\r Jol d&tişlml, bir millet 
tarihinde çok btlyilk blr te1 aayılamaz. Btı-
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( Sehir Baberleri 1 Hidiıeler Karşısında J 

1.000 limba daha J , 
Atatürk 

köprüsü inljlaa.tı 
Atatürk köprü.sünün inşaatı cümhurlyet 

bayramında ikmal edllml§ olacaktı. Fakat A
za.bkapı cihetindeki tn~aatın bir türlü vak -
tinde bl.Urllmeml• olmMı köprünün vaktın
de Jkmallne mAnJ oı1caktır. 
Azapkapı Ue Havuzlar arasındaki sahllln 

kumla lmlA.sı l~m gelmektedir. Halbuki bu
rada köprüye ald malzeme yığılı bir halde 
dumıattadır. Müt~ahhid malzemenin başka 
tarafa kaldırılmasına çalışmaktadır 

Köprüyü açıp kapıyncak olan 1k1 romorkö
rün 52 bin llraya satın alınması rn.zıındır. 
belediye, romörkö .. leri şartnameye uygun 
bulmamış, reddetmişti. Müteahhidin ikinci 
mnracnatı da reddedllmlstlr. Belediye, ro -
morkörleri e.sas 11attan tenzilat yapmak su
retlle alacak, vakttnde çalıştıracaktır. Ya -
kında romorkörleri:ı yeni kıymetlerini tes -
blt içln Nana Vekfıletınden bir heyet gele
cek, belediye De çahşmağa b:ışh;acaktır. 

Deniz lşl~rl: 

iki vapur kauçuk. ~ ve kağıd 
geldi 

Dtln llmanıınıza yeniden iki İtalyan vapu
ru gelml.ştlr. 

Bu vapurlarla mtinlm miktarda kauçuk, 
cam ve bilhassa k:\ğıd getirildiği öğrenil -
mlşttT. Hamulenin tahliyesine başlanmışhr. 

Karadenizde fırtına hafifledi 
Bl.rkaç gündtlr Karadenlzde devam eden 

fırtınanın hafllledl~i dün İstanbul mıntak.a. 
Uman ticareti müdürlüğilne bildirilmiştir. 
~ yüztlnden bazı vapurlar yollarına 

denm edememlşler. en yakın iskelelere sı -
flnmqlardır. Bu cümleden olarak Trabzona 
ıefeı1ıı1 yapan Cünıhurlyet npuru, Polatha
nede demirlem1'tir. 

Vapur yarın limanımıza gelecektlr. 

Şehir işleri: 

Sanayi mıntakaları tesbit edilecek 
Şehrtmlzdetı sar.ayı mıntnkalarının yer -

lerlnl te.sbit etmek üzere bir komisyon ku -
rulmuştur. Komisyon muhtelif cins sanayi 
mftesseselerlnln yetlerlnı tesbit edecek, bun
dan ~nrakl inşaatta sanayi mıntakalarının 
toplu bir h~e bulundurulması temin olu
nacaktır. 

~~~~~~~~~'"""? 

MOtef errlk: 

Kazalann zabıta itleri görü§üldü 
Dün öğleden aoma emniyet müdürlüğünde 

kaza kaymakamlanııın 1ştlraklle bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıda. kazalara nld polls 1.§leri gö
rüştıımüş ve bazı ıoarl kararlar verllmlotır. 

Toplantılar: 

Kongreye davet 
O. H. Partisl Çe4rnemeydanı semt oc:ığın

dan: 30/9/ 939 Cumartesi günü saat (15) de 
Ocatımız yıllık t.oı.gresi yapılacağından o 
gün ve saatte sayın azalarımızın hazır bulun 
malan rlca olunur. 

A•herlik işleri: 

Şubeye da vel 
Fatih askerlik 7ubeslnden: 
Afatıda Wınleri )azılı erbaş ve erlerin şu

beye müraeaaUan Uan olunur. 
Tayyare başçavıışu: Ahmed oğlu Mustafa 

Tahir, 319 Fatih. 6111. 
Tayyare başçavuşu: Osman oğlu Mustafa 

L~W. 312 oot .. Makl.nlst eri Tevfik oğlu Ri
fat, 319, FatJh 3/3. 

İhtikarın Y eşilköyde hırsızhk 
yapan bir şebeke 

yakalandı 

O •• nu·· ne gecı· lecek i starı-bul sokaklarına bin lamba dahal re hazırlanırken; zır kapı çalınacak. 
konuyormuş. Vasati bir hesabla her - Kim o? 

' sokağa otuz lamba konulacağını farzet- - Sizin sokağa bugün cereyan veri • 
Dün mıntaka ticaret mfidü!'lüğünde mm- sek otuz üç, otuz dört sokak ntn"a kavuş- leceğini gazetelerde okuduk. Hemen gel· 

taka lktısad müdürü, belediye iktl!lad işleri muş olacaklar. İstanbullular buna se - meye karar verdik. 
müdfırt!, Ticaret V11k~ıetı mfifettlsleri ve hu- vinmeli mi? Cereyan şerefine evimize gelen misa-

Blrmüddetdenbert Yeşllköy ve civarında kuk mfi«avirlerl, Ticaret od:ı.cıı reisi ve kı\tibl - Evet! firleri daha başka misafirler takib ede • 
hırsızlık vak'alannın uttı~ı görfüerek zabı - umumisi ve $atı' k'>oneratlfJerl blrllitl mü - Denilecek. Fakat ben bu fikirde de - cekler. Sokağın aydınlığını göremeden 
taca IAzım gelen teJblrler alınmış bulunmak- düriinün lştlraklle n:üMm bir toplantı yapıl- ğilim. onların karşısında oturup: 
ta icU. mıstır. Bizim sokağa da bu lambalardan hisse - Bugün dünden daha çok güzelsi • 

İkJ gün evvelde hareket ordusu caddesin - Toplantıda aleltlmtım ıthıtlM Pmtlalarmda ayırdığım halde gene sevinmiyorum, hat niz. 
de 17 numarada oturan emniyet sandığı em- görülen flı:ıt viikc:.,.kllklı>rl tetkB: edllml~ ve ta biraz da üzüntü hissediyorum. Diye dil dökeceğiz. 
lAk servısı şetıerinden Muradın evi r.c;raren- bıınların öniine gececek tedbirler etrafında Bakın neler olacak: Ertesi gece misafir gelmediğini farze-
ğlz bir tan:da soyularak, 1500 lira değerinde görüsfHmfuıtür. Günün birinde birkaç kamyon b:zim diyorum. Pencereyi açmamızla kapama-
ev eşyruıı çalınmıştır. Hiikftmetce ihtıki\,.tn önüne rereC'ek bir sokağa girecekler, getirdikleri demir di- mız bir olacak. Çünkü civarda ne kadar 

Nihayet emniyet mildürHlğü memurlarının j kanun mer'lvet me7kllne koııu1uncıva kadar rekleri bir evin kapısına mesela bizim e- bisikletler varsa, aydınlık şerefine soka· 
ıl'tkı bir taras.c;ud vr takibi netıce<ılnde: sa - 19 Haziran ~35 tarih vP 175 .<ı:ıvılı l'l~P karar- vin kapısına yığacaklar. ğa dolaca·klar. tozdan, korna sesinden pen 
bıkalı hırsızlardan Bllecekll Nl;va"I. Bandır - name~lnhı 9 uncu madr1ec:1T\ln tatbiki c!he - _ Sokağa elektrik gelıyor! cere açık oturup sokağa bakmak imkanı 
malı Mehmed ve r~ra_!'lm r-.~ıu Hnkkı ndın - tine etrlllerı>ktir. Bu m<ıcM" hPr nevi gıdn Diye sevinemiyeceğiz. Çünkü kapıdan kalmıyacak. 
dakl hır~ızlar, Ye.,ılkoVdf' Ic:ta~yon cadde -

1 
maddplerl vı> havavıcı ıamrlvenln kemmlvet çıkan kanmın mantosu bu de.mir direk _ _ Gece sokağa çıkmıyacak mısınız? 

sinde Mıgırdıcın ~vinden bl.~lklet ve bazı eş- ve 'kf'uflvetlncle ~eva lst\h.o;al v0 imalinde, lerden birine takılıp yırtılacak. Çocuğum Karan1rk olduğu zaman ne kadar güç • 
yalar çalarken clirmftmeşhud halinde ya - nakliyat ve ~vzıatmrl~. alım v0 ."atımmdıı demirlerin üzerine çıkmak isterken dü _ lükle yürüyordunuz. 
talanmışlardır. 1htlkAr ve su" c;t_ı:noHlt ~ hıılımnnlnr hak -ı şüp başını yaracak. Ben gece eve döner- Diveceksiniz.. öyle amma, o zaman 
Yapılan tetklka~ ve tahkikat neticesinde kınıia ce?:3 t huk~mlı•rl avidl~. ken çarpıp vere yuvarlanacağım. sokağın kirini, civardaki evlerin kötü ya-

bıı semtteki mfiteaddl:! hırsı?ltk vak'alarının Bn mır!Aovp " rr Pıtl1<!\ra snnanlnrın 5 1 Demirler ·bir ikı a biz" k d k 1- pılarım görmüyorduk. Gündüz geçerken 
f ili ld lL. 1 ' h h •· ı ı 1 llr<>rıan ı;nn llrava kırhr n'.lr:ı CP?:!'l<;t VP ?4 d . Y un apı a a .. ..k . . . . 
a o u"'ı an aııı.an ırsıı !lf' e"ec: n n ca - tt hl 1 .. h ' ıı 1 ıkfan sonra bır sabah bir amele grupu gordu lerımızı hır 'kere de gece geçer .. 

d kı blltll l '-' .o"'] p ıerden "fla erı " c:ı>neve ''lv'l,. an C: ~Pz:rn P ec- 11 • k " ~· ı arı un ewa ar sa ..... ıı.,ı-.. <ırı y r. · e ennde kazmalar soka<\a yayılacaklar. en gorecegız. 
k hibı 1 ı A dll ı t' "U' zlvf'c:I mümkün ol'lbllpc-p:<! l!'b' . t•c-~reth<> - ö 

alınara sa er ne aue e nı ~ ır n.mnz - Kaldırım taşları sökülecek, çukurlar a - Rütiin bunlardan daha acıklısı ev sa-
1 b Ü dıl t 11 dil kl dl nf'l""fnfn muvakirntf.'n kapatılması ôa k<ıb;l 
ar ug n a yeyf"; e~, m e ece er r. olacaktır. çılacak, çukurlar birkaç gün açık hıra- hibi sokağa lamba takıldığı behanesile 

'Plvn~avı miir:ıkab .. knrnl<:vnmı lYlııh!yf'tlndl' kılarak. Gündüzleri Üzerlerinden seke - ev kirasını beş on lira artıracak. 
Belorl•yp, sara,, ta he-il At sık sık tonlnmırak ol<>r. b11 komlsvon. ~PrCk ceği~. geceleri içlerine düşeceğiz. - Sen yanlış düşünüyorsun! 

fazlas~ıe V"'Oı,acak dcılfrıınan dol"ruva \"l°"'I "'kl\vr.tlnrl Vf.' f!erelrse, . Nıha;:et ~urlara ar:blo döşeyecekler, Diyebilirsiniz •• İhtimal yanlış düşünü. 
n. ticaret. lktısarl mfiıfürJiiklP"I. hı>len!ve . tlr...a- dır~klerı dıkecekler, lambalan yerleri - yorumdur. Fcrkat bin 13.mba konulduğu 

:t.c;tanbnl beledly•"'I bfttçeıdnde yapılan mü ret oda~ teqkiJAtları mlifettııı ve memur!arı ine takacaklar amma kaldırım amelesi zaman da İstanbulda geriye elektrik ko-
nakaleler ve munzam tah.sisat yekfıntarı v:ı..c:1ta«lle p!vasayı dalma kontrol altında başka taraflarda meşgul olduklarından nulmamış daha birçok sokak kalacak! 
Dahlllye Vekhleti tarafından tasdik edilmiş- bulıınrJnrarak. re~~n fan'h·et11 ırec-ccektlr. kaldır.ıı:ı taşlarının _yerlerine konulma_ - Onların sakinleri içinde bu yazıyı o-
t1r. 1 Bnnnan ba!lka Tlcuet odasında mütesek- fı g~)n muayyen bır zamana talik edı - kuvuJ?: 

Yeni belediye bina.sının bir an evvel inşası kil komite de. hu kouılsyonıın mesalslnt eks- ece • - Iyi oldtı da bizim sokağa I!mba koyı. 
'Zaruri glSrftklü~ünden 1939 ~eneı:lnde tarurt - pertl.,e edecektir. Şunu da unutmayayım: Dünyada her madılar. • 
llttan elde edilen para ne ins~nta yecll - ş~v.den süratli olan elektrik cereyanının D:ye müteselli olacaklar bulunursa ne 
mesi arzu edilmek•edir. Daht11vP VPkAJf"ti T'~ I / ln / b•zım sokağa kadar gelebilmesi için de mutlu bana! .. ,~,.,. ,fl rr : x... b' b kl 
tah.c;llt\ttan meydan!. çıkan 77:\ ono lirayı en aşa~. ır ay e ememiz icab edecek. ,..---, l ı 
tahsil At fazlası olanı.it belPdlve binasının in- 1 Lambalar yandığı gece, biz soka,.,, sey • J &fm..et .H--u/ lui. 

u thll lat e!'I,,~.., ••,.lrl""rı tesbit 5
' 

şaatına tah.slslnl muvafık bulmu~tur. 
Bütçede bazı mnnakaleler yamlmı~tır. 

91,375 lira, itfaiye lslerlne 5!1.821 llra, şehir
de et nakl1yatı tP..sl.3atına 121!.000 lira, muh
telit fa.~ıllara 78,975 lira, Jtlraz komisyonları
na 23.840 Ura, Ta!(ııim gu:lno~una 47.000 Ura 
bütceden münaka1e tııretlle temini yolun -
dakl belediyenin teklifi Dahiliye Vekrıletlnce 
muvafık göriilmUş ve mfısaadesl vernmı~•ır. 

Po!onyaya oUnrf~ril~n tutUnler 
geri ge'di 

Harb başlamadan eVT"l Prılımv:ıva gönde
rllml' olan bir kmm H\tfin partilerinin dün 
ıtmanımıza geri gönd.,r11dl!ti öl'rrenllmlstlr 

Mühim b1r vekft-:a ball!t nlan bıı tütünler 
Polonva hecıabına bundan blr av ~adar ev
vel yola cıkarı1mı~. fakat vımıır Köstf'n<'eve 
nnr · varma'7,, harb pathmıstı". nır milddet 
KöstPncede bekllyen bn mallar. Polonvanın 
bü<:bütlln ortadan ka11tma.c;l1P, ce"t l?t>lml~tır. 

A111.kadar bir kı"lı:n t1kcarlar diin l!Ümrü~e 
baş vurmuslar, tütUt'\lerln AmerJtrava aktar
ma suretfle 2/Snder.11.ek tmkl\nı olu!> olmııdı -
ğını sormuşlar. mallann vapurrf'.\ heklı>me
s1nln çok \>tiviik mahzurları olduğunu ileri
ye silrrnl\"llerdlr. 

Gümrükler basmlidftrHHfü bu mesele ile 
.ııuretl mah.c;u1'ada me~!!:nl nlmııq. lıt>r türlli 
tmkl'mlan aramak 1b:ere esa.slı tetklkler yap 
mağa başlamıstır. 

Geç vakit ö~rendlltlmlze göre tütünlerin 
Amerlkaya gönderllme.ııl aktrama şuretlle 
mümkün olacaktır. 
Diğer taraftan piyasadan edlndiğimlz ma

ldrnata göre; Amerikalılar memleketimizden 
külliyetli miktarda tütün almak kararında 
olduğundan, bir k\Sım tütün tüccarları icab 
ettiği kadar partner hazırlamnğa başlamış -
ardır. 

Polonyadan geri cıonen tfitünlerden ııonra 
bu suretle daha blrlca~ partlnin Amerlkaya 
gönderlleceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

f!rfll,.("ek 
H!!,.hin ı>ııhuru üzerine harlcten mal gel

meme~e bacılı:ımasl, evvPır<> taahhürll<>rE' l?I -
rfc:mls olan blrrok mfılılm firmaları müııkül 
bir Vl'l7l"E>te rrnc:urmficıtfir 

Bu~!ar<l'ln bir kHrn' nlyasadAn muhtflC ol
dnklıuı emtlııvı tein,.ıkr tnvı>cı<:fll f'tm!!'lPr.c;e 
de, va pek yfibek fla~ tP1"11fü•rllP "k~mnlas -
mıql'lr veva aranılan malların hnlımrııı:ıdığı 

cev::ı bllP kar~ılasmı"lnrrlı,. Tiu ı:ıııretle ba" -
lad•kları isin yarıda kalncrı~ını vf'va vermek 
zaruretJyırlP bıılım'!ulclılrı ecıvııvı müchlr se
br.hler dolııyısllf' veremiveceklP."lnl anlıv.:ın 

mfıtf'ahhlrller. nlA~ı.d:ır mıılrnm~nra müra -
caat edı>rek vııziyet.ı teı~bit ett1rmelte basla -
..,.~,<>ı-riır. 

Maamatlh mem~f'kf'ttP mühim miktarda 
ithalftt eı:vaı;ı stokları tınhınduf'fundan bıın
l'lr t"<ıblt edl1erek v0 dlll-Pr taraftım 1thall'ttın 
df'v~mı !ç\n tedbirin" bns vıırıılarak bıı va-

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Bir ltalyan posta pulu 

1927 senesinde t~ 
talya hükumeti ta 
rafından çıkarılan 

bir posta pulunun 
üzerinde ismi e · 
lektri"k ölçüsüne 
alem olan Volta • 
nın resmi vardı. 

Bu pul ilme v~ 

fenne verilen kıy · 
meti göstermesi i· 

1 En fazla konusan insan kimdir? 
' 

- Dünyada en -fazla konuşan in -

san acaba kim o -

la bilir? 

Bu suale bütün 

evlilerin bir ağız -

dan: 

- Benim kaynanam! 

Cevabını vereceklerini hissediyo c 

tl'bar'Je bu" yu"'k bı'r ehemmiyet +0.,ımak ~ ziyPtin llnilnp .,.,. .. ,,,.,.,.,.q.. ı --ıı 
rum. Fakat hakikat acaba onların tah ' 

Rıı kab'l emtiayı .ııakhyanlar hakkında da tadır. mini gibi midir? Sekiz ay içinde 2.64 kon 

foran<> vermiş olan Amerikalı Hersfield cezat hükiimlE'r trı ~lJık edilecektir. .............. 
TEŞEKKLJR 

Yeri doldurulmıyacak bir boşluk içerisin
de bizleri derin hüzün ve elemli kederlere 
garkecte.rek ebedi gaybubetlle yiireklerlmlzi 
parçalamış olan zllvclm, babamız Fethi Ba
§aranın son hizmetinde unutulmaz kactirşi
naslıklarUe kıınıen olsun acımızı tahfif ve 
teseıııve çal14an Türkiye İş Banka.o;ına ve di
ğer müessesatıa. bütün spor teşekküllerine 
ve meslektnşlan avukat arkadaşlarına ve ce
nazesinde hazır buiunmalt suretlJe hatırımı
zı alan merhumun sevdiğl ve kendl.slnl se
venlere, mektub ve telgrafla taziyede bulu
nan muhterem ehlbbay:ı ayrı ayrı teşekkür 
etmek için kendlmlzde kudret bulamıyoruz. 
özürler dileyerek ş~.nanlarunızın takdimine 
Ifıtufk~ gazeteniz\!\ ta va.'18ut ve delftletlni 
saygılarımızla rica edlyoruz. 

Oğlu 

Behiç Ba.,aran 
Zevc~i 

Melahat Başaran 

Posta * damgaları kadar konuşan olmuş mudur? 

* 
Resimde gördü

ğünüz şekiller ço -
cukların bir kağı -
da mürekkeb dö -

OlUm bayramı 
küp lkatlıyarak yap Ölüm bayramı. 

tıklan res:mıere benzer amma, posta Papılar arasında 
damgalarıdır. Son senelerde Birleşik A- gayet garib ve 

meribda kullanılmıştır. korkunç bir tarzda * yapılır. Danseden 
Dttnyanın en soğuk mmtakası kadınlar eııerinde 
Dünyanın keş - . '"-;p- taşıdıkları sepet • 

fedilınemiş soğuk ~2 ler içinde cedle -
mıntakaları ara -1- · rinin kafa kemik 

t-:/ lerini taşırlar, ve 
sında, en fazla so - ~ 
ğuk olanı Siberya- dans müddetince 
da Oiemekcın bunları seyircile • 

T 1 

SA iMi ANLAŞMA Dün gece ... -ez~tı.ıı.. 

LALE SiNEMASI ' 
mıntı.'\kasıdır. re gösterirler. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••..-••••••••••••••• ..... •-••-.e•.-www s 

'' /ngiliz - Fransız itilafı,, 
Bat rollerde : VICTOR FRANGEN - . ~ABY MOR~A Y. - PIE~RE 
RlCHARD WlLM sinemacılık alemının zafer abıdesı... Gozler 
kamafbncı Lüks ve ihtişam sahneleri arasında tarihi vesaika 

oıüsteniden yapılan senenin yegane büyük atk filmi 

3 Teşrinievvel Sah günü akşamı 
( Yalnız bu filme mahsua olarak ) 

$ .CM ER SiNEMASINDA 
Büyük gala müsameresi 

müsameresi için yerlerin şimdiden temini 

'z~-•&ın1-mıım1m1•ım1•>- Telefon: 42851 
Bu gala rica olunur. 

Mevsimin ilk Muzaffer Oalası.ıı 

idrAk etli. 

FRED ASTAiRS - GiNGER 
ROGERS'in 

en son fılmleri olan 

BRODVAY 
SERENADI 

Sonsuz bir hnyranlık ve nihayet
siz bır zevkle seyredildi ve çılgın 

bir neş'e ile alkışhmdı. 

BugUn de aynı muvaff.ıkıyetle 
devam ediyor. 

TA Si 
Şimdiye kadnr gösterılen "Türkçe sözlü,, filmlerin umum hasılat rekorunu 
kıran ve hiç bir tılme müyesser olmayan emsalsiz bOyUk muvaftııkiyetle 

Sinemasında 

2 nci HAFTA 

Şarkın Seı 
Kraliçesi 

Ü 

devam eden: 

üMMü GüLSü 
i D Ş A 

( Neşidei Emel) 

nn 
Şaheseri 

TOrkçe sözlt1 Arapça şarkılı filmi muzafferiyetten muzafferiyete, 
•&::zBlillmiBiiıilS::::C::ı:::::ım::;ıcım•••••••••• muvnffftkiyetten muvattakiyete koşuyor. 

1 

L SLER 
!Jlenfaata uygun 
Düşm~·gen bir 
Evleı~me tasavvura 

Eski§ehirde otu.ran Bay cK.K.. di· 
yor k.i: 

- cBir senedenberi sevJ.iıyoruz. 
Sevgim.iz gelip geçici değil, evlenece
ğiz. Yalnız ailelerimizin muvafakati • 
ni almak güç. 

Kızın ailesinin itiraz ettiği nokta; 
pek parlak ıbir isttkbale namzed gö • 
rünme~im, sonra da askerliğimi he· 
nüz yapmamJ.i oluşumdur. 

Benim ailemin hoşuna gitmiyen ci .. 
het i.se: Kızın benden birkaç yaş bü -
yük ol~dur.> 

Ve Bay cK.K ... soruyor: 
- Ne yapmalıyız? 
Fazla düşünmeye lüzum görmeden 

söylüyonmı: 
- Ailelerinizi memnun ediniz. Men 

faatleriniuie mutabakat göremiyo , 
rom. Bir rliya idi geçti. deyip işin i .. 
çinden çıkmak llzun. 

Bay A. Ş. derd yanıyor: 

- cMahkemedeyiz, ayrılacağız, fa~ 
kat biliyorum. Nafaka vermeye mah.. 
kum olacağım. Kadın bir taraftan be
ni aldatsın, öte taraftan ben onun P 
çimini temin edeyim, buna nasıl ta'" 
hammül edilir.> 

- Bence Bay A. Ş. bata ediyorı 
Mahkemenin aleyhte vereceği karan 
tefhiminden evvel tahmin etmek an • 
cak haksız olan taraf için mümünküti 
dür. O halde karınızın sizin aldattığı 
zannı d:ı yerinde olmamak ıazım. Bu 
takdirde nafaka ağır gelmese gerek. 

* Ba11dırmada Bay cS. D.> ye: 

Her hikaye muba•k!rok bir diğerinin 
benzeridir. Nnfile yere tel~ ediyor "' 
~unuz. Mektubu prensipim mucibin ., 
ce yırtmış olduğum için kat'iyetle i .. 
sim z.ikredemem amma, el'an hatırım• 
dadır. Zarfın üzerinde doğu vllayet • 
ic.rimizden birinin posta damga~ı var-
dı. TEYZE 



SON POSTA 

.SOn Posta• ma tarihi tefrikua: 8 

Varsovanın nasıl 
' 

miidafaası ôzımdı, 
IİNIİIDIRIK 

BA TAKHANESI 
Yazan: Reşad Ekrem 

Lehlile ne yaptılar 1 Sandıkta saklanan katil 
r·······-··········-··············-···-············ Y A Z A N -····-····-······ .. ···------,---. 

- Bre katn alzln eve girmiş be Ha.san ı karşılaştığı efendi.si Osman ab oldu. Arna• 
ata... vud, hiçbir §eyden haberi yokmuş gibi laf-

: : 
: : 
i Emekli General il. Emir Erkilet s 
1 : 

i "Son Posta " nın askeri muharriri ~ 

- Bre Betir çavuı katli sizin evde bre ... tın ıaştın batınata başladı. Mıaır çaqdl. 
Yandım Ali bu çıkmaz sokakta yer ayrılıp katil .sanki tapının arkasında gizlenl,_.. 

yere glrmemlşU. Bu çıkmaz sokağın iki ke- muı gibi tçerl girme'!ı:ten korkuyordu. En9-
narındakl eTlerden birine ginnJft1. lA hiçbir şey söylemeden b.ıhçıvamn yilzlbw . . . . A..~AVUD SİNAN ........ ·-···················· .. ····---·············-····-· .. ··-· ---·----....... .___...................... .. . ........ .. 

Bir çıkmaz 90tab dnldığını bnmtyen 
Yandım Ali, kar§JSlna bir duvar çıkar çık
maz. biran blle tereddUd etmedi, bir kütür 
aawrdu, sonra. blr örümcek gibi duvara tır
mandı ve duvann iiatiinden içeri atladı. 

Fakat atlar aUamaz da, en.,.eslne demir 
glbl bir pençenln yapıştığım, hançerinin .:le 
elinden btr ııantye içinde alınıverdlğinl gör
dtl Sonra boğuk bir ses, Arnavud five.slle 
emir Terdi: 

- More batımıa... ~nın benim elimde
dir. 
Yandım Alt biran. mahvolduğunu sandı. 

VarJovcının varoılarında i~en Alwm Jcuvvederine cıid intıbalar 

Fakat başını kaldırıp ta en~estne yapışan 

demir pençenin •hlblnl göriince biraz fe
rahladı. Gözleri kan çana&ı gibi kızarmış 
olan bu adamı tanımıyordu. Kıyafeti, elle
rinin ve ayaltlannın çamurlu olu~. kendi
.ıntn bir bahçıvan oldu~unu gösteriyordu. 
Pa.tat yüzü, bahçıvandan ziyade bir haydu
da benzlvordu. Arna\'l.ld, g'nı; serseriyi tn
aeslnden tutup bldtrdt. 

V artova. kahramanca bir müdafaadan 
aonra, nihayet teslim oldu. Bu, zaten 

mukadderdi ve lkıbet!ıı blraz uzamaaJ Al
manlann beyhude tele!at vermek Te tehrl 
barab etmek ı.stememelertnden ne4'et etm.l.t-

zatta lntlhab olunur t.1 dü,manın atır top
\ru811 tehri döYMDelln bu uzak1ıt bugünkü 
asri aillhlara göl'9 •so tllome\redtr. Uste
ilt bugttn blr §ehlr müdafaa ballne konar
ken onun hava taarrusıarına ~ torun-

ti. Buruı mft.stahtem bir meTtl deill, a4;Jt mut da noltsaMJS dftıtiintllmet ve bOtiin 
bir tehlrdl. Onun mtlJataa haline tonmuı, tedbirler alınmak lcab eder. Bundan nşta 
evvelden tararlqmıf olmadıtı lc;ln, uterl 1 böyle blr şehirdeki 90CUtlula J'&flılann, hu
haretltm LehlDer al!)'h!ne malı:As bir cere- ta ve acezenin behemehal vattne çıkarılma
yan alarak muharebenin Vlstül nehrine in- .sı ve kalanlarla mftdafllere, miiatahkem 
tllı:al etmesi üzerine elelicele vaki olmuştu. mevtlln viis'at ve vazlfelerıne göre, evvelden 
Hattl Almanlar bu !ırada §P.hr1 şimal ve tayin ve teablt olunacak blr milddet tein ye
tarktan ihataya ba4lamış oldukları gibi bir tecek tadar her ttlrltl gıda Te maişet mad
twm varoşlara bile flrml11 bulunuyorl:ırdı. deleri ile llAç vesalrrnln ldhan ...e bunla
Bundan başka Alman ucak flloları Varşova- nn bomba emnlyetH mahzenlerde muhafa
dan fal'lı:a ve cenulnı prklve giden demlr
,ollan ile yollann köprillerlnl ve istasyon
ları bomba ile tahrlb ett!kıerlnden Varşova
nın müdnfnasmda işe yaramıyacak olan 
haltın şehirden çıkımlma.sına bile lmkin 
bulunamamıştı. İşte Varfova bu umumi n 
ç0t gayri milsald ıartlD.r altında tendlnl 
mftdafaaya ba§lamıştı 

Vartovanm mftdafaıuıı Leh hilkftmetlnin 
Teya ba§kumandanlıtının blr emir ve tall
matı üzerine mi, yolua bundaki tum:ın-

danla §eblr hüttllnet!nln ve belediyesinin 
mahalll kararları üzerine mi vutubulmU4-
tur, henüz bilinemiyor~!.. Yalnı;ı 1,6 milyona 
yakın ahall.ai bulunan Şartı Avnıpanın bu 
en gilzel ve büyüt şehirlerinden birini böyl~ 
alelAcele müdafaa etmek kararını verirken 
hayli düşünmek ittlsa ederdi. Çüntıı enelA 
bu kadar kalabalık blr şehirde ne tadar .si.ot 
un veealr zahireler bulunur.ta bulunmın bun
ların mevcudu, ıthallt ohl'adan, ancak pet 
n.yılı gilnler lçln kifayet edeblllr. Bahııaua 
bir tehrln ıetnde mna,J ailrülerl bulunun
yacatından ve konserve et atoku da, burası 
blr taıe olmadıtına göre, ancak pek mahdud 
oıacatmdan etten yanı da tegadd.1 aıtıntı
sının daha llt giinl~~e başlaması pek tabU 
ldl. Çocuk ve hastalan ıüt te bulunamıya
cattı. 

Blr tehir milltahkem blr meTtt haline ge
tlrllmet için onun et.ufın:l yapılacak tahtl
mat Jaattı §ehrin ten~riarından o bdar u-

Hararetle tttra1 ettim: 
- Neme llzun! Bc.ı ıtırde açık UadeJl '" 

diifftnc:ltb1lcü mı.nv.Iarı ınenm; meaell 11 -
slntller gibi... 

Biraz enel bana çıtıtan hanmıefencH 
gene mft.stehz1 bir tavırla söze tanıtı: 

- Cahl«t otuz t>eyl"l e~rlPrhıl be~enmek 
başta şllrleri lnklr etmek için bir sebeb tef 
kil etmez. Herkesin }Ju.su.s! bir zevki nr. 

- Ben onlann nrlığını lnkAr etmlyo -
rum efendim, aader.e şt'rlerinln hoşuma gtt
medltfnl sl5ylftyorum. Bu şllrln yaZJlan aon 
moda bir elbise ı!IJi bUA knyd ve şıırt her -
kes tarafından betcnlltyor gtbl r:örDndülü 
için benim de onııı· için .ah ne gilzelh de
meme hiç blr sebeo yoktur. 

Cahid ve Tallt bevlerln gözlerinden ha -
flfçe mtıstehzl bir ışığın ge~til.':inl ve du -
datlarını ısırdıklannı farkettlm. Vastmin 
benim bu ~özlerim! doğru buldu~n belli idi 
fakat karşısındaki hanımefendiye fazla m
raz etmemek için lt\fı değiştirdi. Esasen o -
nun, blr defa ke11ı1l ::'lkrlni sôyledlltten ,!On
ra uzan zaman bö~le lüzumsuz münaka'a -
larda devam etm"k !Uyadında olmadı~nı 
birkaç tere gördftıttP.n sonra anlamıttım 
Hele anne ve ablas:Ie fazla münaka~alara 
glri4metten dalma tevakki ederdi. Bunun 
annesine olan bfty'I~ hürmetinden ileri gel
dilfnl aonradan anladım. 

o gece mlaaftrler gittikten sonra odama 
~eldldiğlm zaman, ayna başında ıaclarımı 
tararken birkaç saattenberl geçen TUkuatı 
sthnlmde tekrar ~i;ol'dum: 
mımde sigara ııörilnce Cahid bey fena 

halde Jılddet etti; fakat sonradan, tar§l 

zalan llzımdır. Keza ..,.r altında bomba em-
niyetli su samıçlanna da fhttyac: vardır. E
lektrik ve havagam fabrikalarını da yer al-
tında yapmak iktiza eJer. İşte bu ve ems:ı.ll 
tedbirler alınmak şartı1e bir ,ehrln mUdafaa 
haline konmasında uıterl faydalar ol:ı.blllr. 

F..sklden hemen her bilyiit ,ehr1 ve bahusus 
hUkiimet merkezlerini tahkim etmek bir l
dettl. Fakat bugün bir şehtl müdafaa haline 
koymak hem çok pahalı bir şeydir ve hem 
de müstahkem muhitler eskilerine göre ta
blatile büyiimtış olduklanndan biiyftt mil
dafaa tuvvetlerl isterler. Onun için bu tanı 
mtkfafaa mtemlertnt •ncAk feTta!Ade e
hemmiyeti haiz sevtuıeen meTtnere ha.vet
met zarureti yardır. 
Varşova mftdafaa o:iunmalı mıydı, olun

mamalı mıydı 'DMelf'st'lı mftnaıtaşa etmek 
beyhudedir? Herhalde Varşon bir muhasa
raya mukabele !cin miıdafaaya hazır!anmı§ 
detlldl. Modlln kalesi De beraber Varıovanın 
da müdafaası '/ilttll hathrun mftdafaaalle 
beraber ant dotm04tu. Çünttl bu bedbaht 
ıehlr bu nehrin öMrinde bulunuyorıtu. 

Halbuki Vlstül!l mtldal.u edebilecek bir 
tablllyet 'ft kudrtUe b:r Leh ordmu taıma
matıa beraber, harbin daha 1tlncl haftasın-
da tamamile tatırmıt Te aeTt 'ft idare bal
larını elinden ç1karmıt olar. Leh baştuman
danlıfı da ortadan yot olmu,to. İtte Var
ıovanın otomat.it bir aurette aarılaralc mu-

tarııya onunla touoştutumuz zaman göz -
lerindelcl acayıo ılJlt ne idi'! Elimi nlçln o 
kadar ı.srarla tutıJ,for Te batı,ıannı yUzüm
den ayırmıyordu? Hele Nevzad beyin beni 
sevimli bulduğunıı aöyledlğlm zaman ne ta
dar hiddetlendi, gözbebetıerinden nasıl ateı 
tııtırdıl 

Gördüğüm ve yeni tanıştıtmı tadın ve 
erkekler arasından klml pek ho§Uma gitti 
lclmlslni çot manam buldun:, bazılarından 
da hiç hol!anma:hn:. Mesel~ meşhur bir res 
samın geçkince fakat çot güzel tızı ()lan 
Refika h~nımdan ldeta nefret ett!IJ}. San
ım saçları, boncuk ~bl mavi gözlerUe Adeta 
Cahid beyin göğsüne aotulmat isteyen ga
rib ve fazla serbest bir tızı Daha salona gir
dili dakika va.simin eline sarıldıltnı görür 
görmez ona karşı içimde garlb Te ıofuk bir 
hla uyandı. Güzell\~nl bildiği lçln her şeye 
kendinde blr hak ve aalAhiyeı buluyor. 

Vaalmln ondan h()f1anıp boflanmadıtını 
anlayamadım amma bir llcl defa beraber 
daM ettiklerini g0rd11m. Benimll ,aıru.z bir 
defa dana etti. 

hasara edllmeal Rarer - Bug - Vlattll battı
nın Leh baştumandt\nbfınca vaktlle tutu
lup mtldafaa ednlane".'leSlnden neı'et etmi1-
tlr. 

Danztg 'ft Korldnr meseleleri yiizi\nden Al
manya De Lehlatan an.sındı tehlikeli lhtllA • 
baş gösterdiğinden ttıbuen Lehlstanın muh
temel bir Alman '8arnauna "'"r§l mildaf:ı.a 
ve korunmuınm menııubahl olmamuı ve 
bu meyanda Ma:-e... - Bur - Vlatftl - san 
umumi mftdafaa h~tttt\1'1 Var'°.a dahil bu
lunduğu halde 'hnr Ye tahkimine mtlteallilc 
biltiln tedbir ve ha:ı:trlıtlann enP1den alm
mamuı dü,ünülemezdi. Fakat bu~ftn anlı
:voru7. kl 1.A!h hükQmet1 ve Lf!h başkuman
danlığı Myle bir mftdnfaa tt"rtıbatı hazırla-

- Ses çıkarma .. yfiril .. 
Ded.1 ve birkaç adım aonra, aea çıtanna

dan yiirilyen Yandım Aliyi b!r tt\c:ük kum- ı 
beye aoktu. Burası. Y3ndtm Alinin bab~ 
duvarmdan atladığı Mınr çarşılı Osman a
tanın kona'1nın bahç.?SI ld1. 
Amavııd bah~van kulfibenhı ~nde Tan

dmı Alinin ~·eslnl bın.ktt: 
- Delikanlı, hırsız mısın?! 

Diye sordu. Büyüt bir h~yeean içinde bu
lunan genç, blrdenb'r• ceva"> veremedi. 

Arnavud Yandım Al rı 1 n ellerine, Ü!tftne, 
başına baktı. Allnln ,.ı,,~·.,dP. cıplo.lıt göğ

sftnde, ve sat eıtnd~. bt:- y'lrnda:ı fı.'kırmışa 

bermyen kan lekeleri Tardı. Hançeri de kan
lıydı. 

makla a.sla me~gııl olmamı.şiardır. Ci\nltft on- _ More sen ac!am vurmu~un • .. 
lar müdafaa de~1. A1manya fle bir harb ha- Dedi. Yandım AH oo~nı l!llladı: 

Arnavud: 

llnde Alman toprakl:ırına taarruzu dftşftnil- _ 8evdl1Hm toza göz kovan adamı TUr-
yorlardı. Bunun deım filvaki Leh ordu.sunun dt1nt attacııtmı ... 
sırf bir taarruz makndlle yapıJan tecemmft Arnawd cevab Yermedi. Eir kösede du~:ın 
tarzıdır. bir sandııtın kap:ı~nı :ıçh Sa"ldmn teıntie 

Leh başkumandanh~ının, bidayetten iti- bulunan bir tatlll\ ~amaş•rlan çıkararak: 
baren, Almanyaya tHrnızu dn~nmeat l~n - Gir buraya ... 
ise tendi ord1181'1na fazlaca gftTenmtş ve bl- Dedi. Yandım Ali hlc; tereddiid etme"en 
?Akla Alman ordmunun Joynıet n kudretini• aandıta girdi Arnavurl da delikanlının ft.s
pet az tahmin etmlf bulunmatı !ttln edl- tfine ~maııırları ata:-ak Mtndılı kapadı. 
yor. Leh hil~mettııl Alrr.anyaya bu derece- Ser8ert. biraz f'VV.?l ·rordıı~u adamı, biran 
lerde kafa tutınab af! 1keder. sey de İng111z öltım ne karsı karny:ı e:elmesl:ıl unutur gibi 
Te FraMız aske:1 muaVPnetlerinden ziyade olmustu Simdi. l-u ,\rnavud b:ıhrıTımın, 
Leh ordusuna olan pPk fazla itimadı idi. Fil- tendi.sinin bir tatll olrlu~um1 anladıltı h:ılde 
vaki biz bunu harb ba,lamadan evvel sezmiş nıçtn aatladı~run sırr nı tesfetme•e caJı.şı
Te daha o vakit Leh ordusunu 80 seferi tii- yordu Jl'ı>\r + hıı l\mrnn'1" nır ı1ef~ gBrdfttil bir 
men olarak tahnı~n ettllrten bMka Alman- adamdı. Yandım Alinin do<ıtlapı birkaç kişi 
ıann taarruz tunettnl takrlba 'IO fırka ola- !dl. Düşmanlarının ara<ıında 1M! bövle bir 
rat tesblt etmlttlt. Hakikat bu heaablanmı- yfts a.'!la hatırlıyamıv'lrd•ı Öldürdü~ü ada
mı dolnılutunu gösterdi. mm tanı bA1A t'Tierlr.de d1Jran genç ser8'r1, 

Fakat Maretal Smlgllnln eo futa De 70 aadece cl§ln tçl.nde bir '' • olduğunu anh
fırkaya taarruz etmefti dilfiinmeal ıc:ın tend.1 yordu. 
ordusunda, dtişmanıntlnde bulunmıyan bir Yandım Allyl sandıtın içine aaklıyan Ar
çot haaııalar, sfllh ve TUJtalar mevcud ol- na...ud bahçınn daha kulilb•ıien dlflL?ı çıt
dulhınu farzetmesı iktiza eder ki bunda fev- mamııtı kl, bahçe kapısı kuYVetle Te hı.ıh 
kalAde yanılmq Ye f!ste bu hata yalrur za- hıslı dövülmete başlamıştı. Boka~ dolduran 
nllı Var~vanın Te Varşon haltının hara- talabalıtın gilrtllttlaQ lclnde, hemen btıttın 
blvetıni delil, btltiln Lehlatanm felAtetlnl kapılar ayni t.ellt 'ft he,ecao lle TUnlhı-
doğınmqtur. 1ordu. 

B. s. Erldlet Bahçıvan Binan, totıtP kapıyı açtı. İlt 

' 
Bu akfam b6Jiit blr meraktan kur-

tuldum: Güzel blr kız oldotumo Qtrenctım 
Yalnız dans ettıtim erkekler bunu ba!la yii
züme kartı blr tompllma.o gibi söyle nedl -
ler; glzlendiR'fm blr yerden iti beyın benim 
hakkımda pek ty\ şeyler aöyledikle lnl de 
duydum. Bir ara, başımı dlnlendlrrıet ve 
temiz bava alnıat için, talın kadife perde -
yt kendime siper 7apara'l pencereden art -
mıştım. Perdenin arkasında olduğumu tim
se göremezdi. Tam bulundutum yerdeki iti 
koltu~a bir mfihendls\e blr aTUtat o~urdu -
ıar. Evvell fundan bundan bahaettller; bazı 
kimseleri çetlştlrdller. Sonra naaıl olda bll
mlyorum, fU .sözler tuıatıma ıeldl: 

- Cahid beyin himaye ettıll 'kız enfes 1 
Böyle gü~ bir ıruıana vasuıt etmeyi ben de 
laterdlm. 

- Hakltaten nefti blr kız doğrusu; biraz 
zayıf amma blr sene aonra o ufacılt Jtuaur da 
:taımaz. Bele gözlerine dittat euınıs mi? 
İnsan usun saman onlara batam11or; adeta 
biiyillenlJor gibi bir feyler oluyor. Vah.ti ol
duğu Dclar aıcat bir baltlf ı Dudatıarmın 

blçiml de pek gtizıel. hele gülerken dlflerlnln 
parlak1ılı 1 

- Dur azizim, eenı pek atefll ıörüyorum. 
Yot.sa ... 

- Ne münasebeti Blzım gib~ çoluk çocuta 
karışmış kimaelerln harcı mı bu? 

- Epeyce parası da varmış .. 
- Böyle blr kızın karşısında. para aözü 

mti olur? 
- Hakkın Tar; Cahid bey onu evlendir

met:te m{ifktlllt çetmıyecet. Meğer ti .. 
- Ke demek ı.stıyorsun? Ha, anladım; 

Cahid beyin tentllll mi? 
- Bir saniye için bunu dtlşilndilm amma 

aoma onun vaziyetini hatırladım. 
- Ta .. zavallı adam! 
Bu aözler, bu muamma dolu cilmleler ne 

demekti? Va.sime nlçin zavallı adam diyor
lardı? Bunları pet düşünecek halde değil

dim; daha ziyade bu iki arkadaşın benim 
baklcımda söyledlklerl şeylerle meşguldıim. 

Birkaç ay enel çot aamlmi zan:ıettiltlm 
bir fttrlmi llerl allmıüt, ııttzeı nya çirkin 

baktı. Arnavudun yüzünde korku. heyecan 
ve tel~ allmetl görmeyince rahat bir nd11 
aldı. Sonra, seal titrlye,.ek sordu: 

- Sinan be ... Bahçede mi idin sen? 
Sinan bu sualden '>lr şey aruamıyorm• 

gibi etrafına bakındı: 

- Baklalarla ~raşırdım var dört 
bahçedeyim ... 

Dedi. 

saat 

Osman ağa bir ge'l!Ş nefe.s d:ıha aldı; 
aonra: 

- Blılm duvardan k\ms3 atlamadı ,. 
bahçeye? 

Diye eordu. Arnavud birdenbire kabada
yılaftı: 

- More vallahi ben varken tlm atlal'Jlllf 
duvardan! 

Diye homurdandı. 
- Sokakta bir gilriilti1 fllAn işittin mtf .. 
- Yot vallahi... 
- Komşularda ba~'1fm:l fllAn ... 
- Yok vallahi... 
- Bir 'katil kaçtı bizlm aı>ka~a ..• 
- Bre bre bre bre .. 
- $imdi herif meydand:ı yok .. santt Jll' 

aynlmış yere girmiş ... 

- Kazalım yeri more ~karnlım onu . . 
O&nan ata, bahçıvanın bu çocukr.I\ a'lztıne 

cevab vermedi. Katllln kendi evine r.Jrm .. 
diltne daha emniyet ıetlrmemlşti. Sinan • 
bl, onun yerin altına girmiş olacaltına d& 
inanacak de~lldl. Muhakkak. tl korkunç bir 
adam, ellnde tanlı nanc!r, bu so!caıt"ı:ı ıçta
dekl evlerden birinde idi. Hlçb!r ev1e :!e ba
ft'ınşıp çatınmıa olmıu!ı'1nn gö~. tntıl gtr
dli!I yerde derhal gizl"nm~e muvaffak ol· 
mus demekti. Baskal:m:un evinde nasıl 18-
riilmlveblllr~e. bahçPde b;ikb eken b:ıhçnaD 
Sinan da, onun bahçeye a~\adııtını gömat· 
yeblllrdl. 

- Nuri otlum .. aen de Mehmed o•ımn .• 
Gelin de biz!m evi heo beraber ba;r.ınb ... 
bir arayalım bir kere ... 

NUI'l adındaki genç btr stpahl o~l:ın'IJdt. 

Mehmed de bir balıkçı ldt İklsl de Mısır çar. 
fl]ının tamsında el ~nçe durup· 

- Başüstüne ağa hazre•1erl .. 
DedUer. Mısır çar.mı önde, iki ~elltanh 

arkada baheeye girdiler. OMnan da Ama· 
vud bahçıvana: 

- Haydi Sinan.. baheeyl bir tere fJ'IOI 
arayın ... 

Dedi. Sinan, biraz kı .. ~ın: 
- More vallahi glrme:!i kimse . amma ra• 

hatlık için arayalım .. 
Öc; adam, bahçeyi, ataçlann tepesine .e 

kuyunun içine vanncıya ka1ar aradıJıır. Dır 

aralılt Sinan: 
- More bakalım b1z1m kulübeye d ..... 
Ded.1. Kulübenin de lt;lnl dışına getırdllv. 

Kulübeden çıtacaklan sırada Amavud: 
- More ıu sandık kaMı .. ammn anahtan-

nı taybettlm var blr harta .. kıralım onu da
stpahi otıanı: 
- Deli Amawd .. 
Diye fımldadı. Balıkçı da Jtltaet -· ... 

İstanbul tillhanı ağzı ne: 
- More bir de taldı aen!n burnunun de

lftlerl ... 
Dedl. 

(Arkası var) 

olmanın bence mtısavt oldulunu artadatl&
nma aöylemlştlm. Şimdi de o nman ,.mı. 
mq oldutumu lUraf etmek mecburlyetındl 
talıJorum. Gttr.el olmak, gilıel olduium• 
bllmet, bilAtis bana taiıyilk blr sevinç verdi. 
Kendtınl adeta mes'Ud addedlyorum. Bunma 

sebebi nedir? Nlçln ayna ta11ısında aaçlan• 
mı tararken tendi kendime: 

- Demek gttzel blr kızım: ne saadeti cuıe 
tekrarlamaktan kendimi alamıyorum? 

Fakat Cabkl bey bugnn bana güzel oldaı

tumu .nlçtn söylemedi'.' Bana cenb "Yerme
diği halde sonradan ışıklı salonda ben ... 
raya buraya gidip geltrken gözlerini nlQlll 
benden ayırmadı? Mlsarlrler da~ıldıttan 

sonra tenha salonda ye.nıma gelerek: 
- İyi e~lendin mi Semiha? diye sorartml 

se.sl niçin o kadar tatlı, gözleri neden mah
zun ve bulanıktı? 

İki sene evvel tet bafJma dağlarda geur
ken baznn yüzü toyun yere yatar, bapml 
kaldırarak karşımdaki yeşil 11maı;lara, mor 
tepelere uzun uzun bakarak onların esran• 
nı anla.mata çalışırdım Ba akşam da br
§ıında blr dağ heybetlle duran blr adamaa 
yeş l bakışlarının derlnllk!erlnde ııwenm 

sırrı keşfedebilmek için cnl ra dik atıe, lf
rada baktım; fakat bu defa da lnltlsara ul
radım. Yetil gozler de d rlnlilderlnde cı-.. 
nen sırrı bana aomadılar. 

(Arkası nr) 
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Almanya sulh 
teklifinde bulundu 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

Birliği ile Eıtonya arasında mütekabil bir yardım paktı aktedilmi§tir. 

SON POSTA 

Hariciye Vekilinin 
Moskova daki 

ziyaretleri 
Moskova 28 CA.A.l - Tas: 
Türkiye Hariciye Vekili B. ŞiikrU Saraçoit· 

lu, refakatinde B. Cevad Açıkalın, Feridun 
Kemal Erkin ve Zekı Polar olduğu halde, dün 
Sovyetıer Birliği zlraat sergisini gezmiştir. 

EyJUl 29 

«Son Posta» mn zabıta romanı: l 

Nakleden: Hatice Hatib 

Bu pakt mucibince Eıtonyaya aid bulunan Ozel, Dagel adaları ile 

Abatiski ıehrinde Sovyetler hava ve deniz üsleri vücude getirecek
lerdir. 

Türkiye büyük elçisi B. Ali Haydar Aktay, 
dün öğle üzeri H~riclye Veklll şerefine bl.r 
öğle ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette ezcüm
le B. Molotof, VoroJllof, Mikoyan, Dekano -
zof, Lozovski, Tere.ıtlyef ve daha sair zevat 
ile Türkiye büyük etçlJ1ği erkfını hazır bulun
muştur. Ziyafetin sonlarına <ıoğru B. Sarac
oğlu ve Molotof nezaket nutukları teati et
mtşlerdJr. 

Garib bir apartıman 
Sovyetler Birliği herhangi büyük bir devlet tarafından Eıtonyaya 

taarruz vukuunda aıkeri yardımda bulunacaktır. 

- 1 - 1 Yabancı adam: 

Anlatmada aynca iki memleket arasındaki ticari münaıebatı tan

zim eden ahkam da mevcuddur. 

Otomobil, Şan 
azaltarak, yavaş 
daldı. 

dö Marsa gı>llnce süratlni - Çok güzel blr apartıman, ueaı. Yaua 
yavaş Belgrad sokağına tek bir ndam için biraz fazl!lca geniş amma!. 

Alman tayyareleri lskoçyaya hucum teşebbUsUnde bulundular 
Londra, 29 (Husuıi) - Dün Alman bombardıman tayyareleri şi

mal denizi üzerinden uçarak, İıkoçya aahillecine hücum etmek tefeb
büsünde bulunmuılardır. İngiliz avcı tayyareleri mütearrızların sahile 
yaklaımaaına meydan vermeden Alman tayyarelerini geri dönmeğe 
mecbur etmi!lerdir. 

Alman kıt'aları bu sabah Varşovaya giriyor 

Akşam B. Şükrü Saraçoğlu büyük tiyat -
roya giderek cCasaenosette• balesini seyret
miştir. 

Amerika 
a.mbargoyu 
kaldırıyor 

Şoför, penceresinden başını çı:<ararak, 

dikkatli dikkatli, kapıların numaralarına 

b:ı.kmab başlamıştı. 

Nihayet cephesi süslü, yı>nl blr binanın 

önfinde durdu ve otomobllln Jçlndekl mfiş

terlye: 
- Burası olacak jedJ. Kapının üstün".!e 

bir tabela görüyorum. 
Müşteri çok uzun boylu bir adamdı . n.:ı.şım 

otomobil1n penceresinden çıkararak, ürkek 
nazarların etrafına bakındı. Sonra otomo-

Londra, 29 (Huıusi) - Varıovanın teslimi için yapılan müzakereler vaıı1ngton 28 <Hususi) - Ayan meclisi ha- bilden inerek kapının üzerine asılmış olan 

b h br h ı riciye encümeni b:ıgün toplanarak, üç saat tabelayı okudu: 
neticelenmittir. Alman kıt'aları bu ıa a fC e girmeğe azır anıyo"" ti t k ıKlralık mobilyalı garsonye!'•. 

süren bir müzakereden sonra, Ruzvel n e -
lar. llf ettiği es:ı.slar dahlllnde yeni bitaraflık ka- - Evet burası imiş. ~iz beni burada bekle-

lngiJterede bir mühimmat fabrikasında infilak. vukua geldi nununu 7 ye karşı 16 reyle kabul etmblştJr. yi~pz a~~u!~n!ak;~pı~;ndan !çeri girerken 
Yeni kanun mucibince sUah am argosu 

Londra, 29 - Dün ıimali İngilterede bir mühimmat fabrikasında bir kaldırılacaktır. ş:ı.pknsını tfı kulaklarının ü'Jtüne kadar tn-

d k 1 d dlrmeğl ve pardesüsünün yakasını burnuna 
in 'ilak vukua gelmİ§tİr. 15 kitinin öl üğü, 4 iJinin de yara an ığı Pazartesi gfinü t~planacak olan Ayll.n mec- knldırmağı ihmal etmedi. 
söylenmektedir. Bununla beraber fabrika faaliyetine devam edebile· llsi, hariciye encünıen\n\n raporunu dinle - Bu suretle yüzünü mütecessls nazo.rl:ırdan 
cektir. dikten sonra, kanutı hakkında kat1 kararını saklamış oluyordu. 

O d b b d · R h k t t • verecektir. Kapıcı ayaklarından ayakkablarını çıkar-n ört om ar ıman tayyaresı omanyaya are e 8 tı mış, bir sedirin üzerine rahat,Ça oturmuştu. 
Londra, 29 - İstihbarat nezareti tebliğ ediyor: NazillidP şlddefll Çekingen. çekingen kapıya vuran ynb:ıncı: 

v v l l - Kiralık annrtıman iç!~ geldim d e11. Ad-
Blencheim tipinde on dört bombardıman tayyaresi Romanyalı pilot- , agmur arın zarar arı resi P. o. P. de gördüm de .. 

Aşağıya inip kapıcıya ev sahibinin ne m
dar zaman sonra avdet edeceğini sordu. Ka
pıcı: 

- En aşağı altı ay sonra, dedJ. Belki de 
daha geç!. Dairenin sahibi genç blr Ameri
kalıdır. Bir mJras meselesi için Amerttaya 
gltmeğe mecbur oldu. Pek acele gltUğl tçln 
apartımanı klralamağa bile vakti olmadı. 

Ancak giderken P. O. P. ye bir füın verebildi. 
Birçok kimseler apartımanı gezdiler n he
men hepsi de onda kusur olarak pahalı~nı 
buldular. 

- Ayda bin beş yüz frank böyle bir apar· 
tıman için .. hiç te yilksek bir flat değlldJr. 
Ben hemen kiralıyorum. işte üç aylıt. .. 
Dört bin beş yüz frangı size peşinen veri-
yorum. 

Boyle söyllyerek kapıcıya biner franklık 
beş banknot bıraktı. 

Kapıcı: 

- Maatteessüf dedi. Yanımda bin frangı 
bozacak kadar para yok ... Üstünü ancak ya
rın verebilirim... İsterseniz bin frank sizde 
kalsın, siz bana yarın beş yüzü verJr.slnlz. 

- Yok canımı. .. Beş yüz frank s1zln ol
sun .. ben gidip otomobilden eşyamı nlayıml. 
Hayır slz durunuz, rahatınızı bozmayınız ... 
Eşyayı şoför taşır. 

ların sevk ve idaresi altında geçenlerde Romanyaya müteveccihen ha· N .
11

. (H .) D'"rt be dan _ Kapıcı bu izahı pek murassaı bulmadı~ 
. azı ı . .usus .. ı -. o . Ş a.y r Jçln·. 

reket etmiıtir. he N ıı b ı h ğmu 
Yüksek bahşişten sonra çok nazlkleşmlf 

olan kapıcının yardımını lstemlyen yabancı 
gezilemez, tlfıve etti: rı azı ı o gesıne ıç Ya - saat altıdan sonra daireler 

Polonyah dokuz tayyareci londrada yağmamakta idi. Bu h~fta .. ~?r~un~ yarın sabah ~krar geliniz!. .. 
• . • • • ve fac;ılasız şimşekler ve gok gurultulcrı Cevabını verdi. 

Londra, 29 -- Dokuz Polonyalı tayyarecı, ikı yolcu tayyaresı ıle arasında mevsimin ilk yağmuru yağdı. _ H lb ki apartım:ın bana hPmencecik 
\T arşova tayyare meydanını terketmeğe muvaffak olmuşlar ve dün Lon- Birkaç saat. süren yağmur ik.i gün ty?i lfızımdı~ B~n . .' ben çok uzakt'ln gelıyorum ve 
draya gelmi§lerdir. Bu tayyareciler Polonya hava hatlarında istihdam saatlerde şıddetle devam ettı .. Gec: eyın otele inmek istemiyorum. o tomobilde e.,ra-

. k 1 • ·ı ·1 l d B l F d l k 1 L h gelen seller Hamzalı, Bereketlı, Guzel - Janm duruyor. Eğer ap:ı.rtlman hoşuma gl-edılme te o an sıvı pı ot ar ı. un ar ransa a top anma ta o an e köy, Durasıllı köylerinde henüz bahçe - derse hemen klralıyacağım! 
ordusund hizmet etmek tasavvurundadırlar. Jerde çit ve kargı evlerde barınmakta o- _ Pekfilnl .. Apartımam göstereyJm. Ne 

!anları müş'kül vaziyete sokmuş. sergide- yapayım canım .. çok yor~undum . . Bilseniz 
ki bazı incirleri, palamutları, kendir bağ mö.wö .. o kata kaç deh çıktım . Dalma ayni 
lannı sürüklemiş, bahçe evlerini bas - hikl\:ye... Bütün kiracılar, yukarıya çıltın
mıştır. Ovada bir ikısım pamukları su rıvıı. lcndı:ır ıı:nvet hevesli!. Fnkat bir kere 
kaplamış, rüzgardan bahçelerde birçok yukarı çıktılar mı, hemen lisanları de~şl
. · · b d w la d d ril yor: aYok karıma soravım!.. Yok bllmem 
ın~ır: zeytın, a em agaç rı a ev - ne! Yok falan rııt'ın ! ·• Her :ı:arnan apartıma-

ingiiiz tayyareleri 
Alman şehirlerine 

risaleler attılar 
Londra 28 (A.A.) - Dally Express gaze • 

teslne göre evvelki gece İngiliz tayyareleri, 
Almnnyanın şimali garbisinde kfıln şehir ve 
ta.sabalara bir takım risaleler atmışlardır. 

Macar hududunda 
Sovyet kıt' aları 

nasll karşılandllar? 
Parts 28 (A.A.) - Havsa ajansının Nun -

kaez'deld hususi muhabiri, Sovyet kıtaatı -
nın evvelki gece 'Polonya - Macaristan hu -
duduna yakın bir mahalde kilin olan Ln -
vocnede Macar askeri memurları ile resmen 
temas teals etıntşlerdlr. 

mıştır. nı tutmamak lçin bir mazert"'t buluyorlar. 
Kiremidsiz bahçe evlerinde oturanlar Yabancı yavaş ve hüzünlü blr sesle: 

su içinde kalmışlardır. Ertesi günü bun- - Benim karım yok. dedi. 
ların yorganlar.mı, örtülerini kurutmağa Kapıcı gülerek: 
çalıstıkları görülmekte idi. - Ne mutlu size!. .. cevabını verdı. Ben de 

Gece gelen sellerden FeslC'k Kuyu _ evlenmeden evvel çolc bahtiyar bir adamdım. 
cak Mergen Kestel, DerekBy çavları Kfirk paltolu yabancı kapıcının sözilnll 

' ' . ~ barld bir tavırla keserek: 

- Esasen yanımda fazla bir eşya yok. 
Hepsi küçük bir çantadan ibaret• .. Hayır .. 
cidden yardımınıza ihtiyaç yok!. Şlmdlllk 

Allaha ısmarladık. 
- Siz blllrslnlz mösyö, sız nasıl istersen~!. 
- İsim Marra1.1d'dur. Doktor Marraud. 
- Akşamınız hayırlı olsun doktor Marraud 

* Şoför eşyayı çıkarmış, 6o'lctor apartımana 
yerleşmişti. Zaten eşya kü~i\r.ük bir bavuldan 
ibaretti.. . 

Kürklii paltosunu üzerinden çıkarm111 ve 
aynanın karşısında ken.:Ustnl seyrediyordu. 

Kemikli eUerlni solgun yllzünden ve kıt 

saçlarından geçirdikten sonra salona girdi 
elektriği yaktı ve etrafına bakındı. Sonra ye
niden elektriği söndürerek diğer odalara 
geçti. Blitün apartımanı. npartımanın her 
tarafını gez:meğe başladı. 

- Şimdi ikinci salonda idi. Rahat, g~nlş kol· 
tuklardan birine oturdu. Önündeki Jrliçülı 
masaların üstünde enfes Havana s!garalan Kızıl ordunun 

ileri harekatı 
İlk temas, ~lddetie yağan bir kar altında 

ve otomobil fenerlerinin ışığı sayesinde al -
bay Kutzukun kumandasındaki Sovyet mü
messilleri lle albay Kunery'nln kumandası 
altındaki birçok Macar zabitleri arasında 
vukua gelm~lr. 

bışmış, yer yer demırvolunu kapatmış _ Yukarıya çıkıyor muyuz? 
olduğundan Denizli - İzmir treni 2,5 saat Diye sordu. vardı. Onlardan birini yaktı. 
teahhürle Nazilliye gelmiş ve İzmir - De - Evet m~--ö. evet galiba Pf'k' aceleniz Sonra yerinden kalkarak odanın içinde 

Ho kova 28 CA.A.) - Kızılordu genel kur
m yının tebliği: 

27 Eylill cünü, tahdld edilen hatta doğru 
ileri hareketlerinde devam ederek, Avgus -
tovun 15 kilometre garbında Orabovoyu, Ma
.ovetskl, Droglçln1, Krasnostavı, Zamostle
nln ıo kilometre garbında Zavada istasyo -
nunu, Raovtıli, Mosvl.sayl ve San nehrinin 
membalan mıntakasında Si:ı.nkl istasyonu
nu işgal etmiştir. 
Kızılordunun diğer bir takım kıt'aları da, 

garbi Blelorusya ve Ukranya .arazisini, Po
lonya ordusu bakayasından temizlemlye de
vam eylemiştir. 

~~~~~~~~~-

Almanya Vugoslavyaya 

Sovyet zabiti, Kızılorru namına kendisini 
takdim etmiş ve Macar zabitlerine hududun 
Polonyadakl k.18lllınıı vaz'fyed etmekte ol -
duğunu blldJrmlştlr. Mücamelekarane bir ha
va içinde bir toplantı yapılmıştır . 

Her iki taraft.ıın tebrik hitabeleri trad e -
dUmlşttr. 

Sovyetler, ıyenl Macar komşuları lle iyi 
münasebetler idame etmek arzusunda11 ol -
duklarını beyan at.rnı.şlerdlr. 

Bu sabah, iki taraf hudud hattında müş
terek bir lstlkşaf yapmışlardır. 

R Dltilr işleri: 

Vilayetlerde köy muallim mektebi 
açılacak 

it• t d• Maarif Vektı.letı, önümfi7dekl ders yılın -Ü 1 ma om verme 1 dan itibaren muh~~llf vllAvetlerde köy mu-
" "mm mekteblerl açmağa karar vermi~tlr. Bu 

Bc!grad 28 (A.A.) - İyi haber alan köy öğretmen okullarında, köy mekteblerln
Yup,oslav mahfilleri Almanyanın Yugos- de, çocuklara her tiirlü bll"i ve bilhassa 
lavyaya bir ültimatom tevdi ettiğine da- ~ırat mnlllmat aşılıyabllecek kabiliyette öğ
ir yabancı gazeteler tarafından verilen retmenler yetıştırilecektlr. 
haberleri okat'i surette yalanlamaktadır. Yardımcı öğretmen kadrosu 

1 h · ) bHdirildi Polonya ı mu acır er Maarif Vekliletl şehrimizdeki resmi orta 
Belgrad 28 (A.A.) - Rumanya - Yu - okullarla liselere a!ı:l yardımcı öğretmenler 

goslavya hududuna birçok Polonyalı mu- kadrosunu alô.kadıırlara bildirmiştir. Rt-smi 
hacir gclmektedır. Bunlar ekseriya Fran ve orta okullara yeniden yardımcı öğretmen 
sa ve İngiltereye gidebilecekleri ümidin-ı inha işi do~ruda':l dnl'iruya Maarif Vekft.leti 
dedirler. tnrafından yapılacaktır. 

..,.,, gezlnme~e başladı. 
nizli treni de gündüz tekrar gelen Kes- var! .. cPlerotıı git, mösyö lle birli~~· yukarı 

Birden gözüne yazıhan~ntn üzerinde bulu
nan gazeteler ilişti. Bunların en üstüne to -
nulmuş olanın birinci sayfasında kendi res -
mi vardı. 

tel çayından kapanan demiryolunu te - çık! .. 
mizlemek üzere Duraı:ııllı köyünde köy - Jules Verne'nln bir romanını bütün dlk
lünün ihban üzerine yarım saat bekle _ kıttlle okumağa dalmış ola:l Plerot babasına 
mek mecburiyetinde kalmıştır. Ba~kaca kolavca itaat etmecU. 'F.mri ıı!ması, yerinden 
bir zarar kaydedilmemiştir. kalkması arasında epe~~e bir zaman gec:tl. 

Maarif umumi müfettişleri vilayet
lere hareket ettiler 

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve
krüetı umumt müfettlıılerl. Vekftlettcn al -
aıkıarı emJr üzerine muhtelit vllfıyeUere ha
rı:ket etınlşlerdJr. Umumi müfettişler Ana -
doluda.ki orta tedrisat müesseselerinin yeni 
ders yılı vaziyetlerini ve vakit cedvell tat -
blkatını teftiş cdecı>klerdlr. 

Yabancıya kin dolu gozlerle bakarak. t.cıte
mlve tstemlve kitabı yerlnden bıraktı. AdctA 
sllrünür gibi yürilverek kapıcı odasının bir 
tarafına asılmış duran anahtarları eline aldı 
ve odadan dışarı çıktı. 
Yabancı adam. onu taki~ etti. Onlar biraz 

llı>rleylnc kapıcı arkalarından 81'.stendl. 
Bağıra. baıtıra arkalarında konuşan kap1c1 

şu sözll'rl sBvlüyordu: 
- Kirası bin beş yüz franktır mö.ı;yB ... 
Yabancı adam c~vab vermeden çocuıtu 

taklb etti. Simdi Plerot !>Öyl!iyordu: 
- Aoartıman çok vük;ektlr m6syö, hem 

Hayretle: 
- Fakat bu, bugünkfı gazete! 
Diye mırıldandı. 
Kapıcı ona biraz evvel apartıman sahibi -

nln birkaç gfin evvel ı;ltmış olduitunu söy -
lemlştl. 

Herhalde bu gazeteleri apartımanı gezme-

ğe gelenlerden birisi unutmuş olacaktı. 
Fakat hayreti gitgide artıyordu. 'l'etkfk et-

tiği gazetenin altında gene ayni günün muh 
telif sabah gazeteleri vardı. 

Mersin seferler; yakında baılıyor asansör de bugün işlemiyor. 

Bunu görünce ant bir kararla yazıhanenin 
Iftalettayln bir çekmeslnı çekti. Bu çekmece
nin tçi hep ayni h!idiseden. hep kendinden 
bahseden gazete kupürlerile dolu idi. 

Mersin seferlerine başlanmak üzere Devlet 
Denlzyolları ldares!nln bazı hazırlıklar yap
makta olduğunu dü~ yazmıştık. 

Denlzyolları idara;tnde dün son defa ya -
pılan bir toplantıju.:ı sonra tarife ikmal e
dilmiştir. Bu tarifeye gôre, seferlere Birin -
clteşrinJn altısında başlanacaktır. 

hk seferi Türhan vapuru yapacaktır. 

Bir çocuk otomobile atlarken düştü 
Kasımpaşada ~turan 13 ynşlarında Halil 

adında bir çocuk du'l Telsiz alanından ge
çen bir otomobile atlamak isterken dÜ§mÜŞ 
ve başından ağır surette yaralanml§tır. Ha
lil Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Yabancı adam omuzlarını silkti ve merdi- Doktor Marraud: 
ven~Pl'l cıkmalfa baslarlı. _ Acayip şey diye düşiindu. Ben bu möa-

K{i<'l\k konuşmakta devam cdivordu: yöyü fevkalade fazla alakadar ediyormuşum 
- E.ı;asen bu asan~ör hiç muntnzam lşle-

me-r. .. bl7. de asansörü sevmiyoruz. Cünkll iş- galiba ... Çünkü bütün gazetelerden bana atd 
ledl~I zaman biitün ev sarınlıyor. O tşıcdlltl yazılmış olan yazıların hepsini toplam1'. 

Doktor ev sahibinin kim olduıtunn merak 
günler, babam hlc uvku uyuyamaz. Onun etti. Bunu öğrenmek için bütün çekmeceleri 
lçln lsletmemel!I tercih ediyor. karı:,tırmağa başladı. F'akat buralarda eT 

Bütün sövledlğl .o;özlerln yabancının cesa- sahibinin hüviyetini bildirecek hiçbir feY bu 
retlni kırmadığını gören küçük Plerot ko- lamadı. Yalnız en alt çekmeceler ltllldll !dl 
nuşmaktan vazgel'tl. <Arkası 'Ur) 
Apartımanın önüne gelmlşlerdl. Kapıyı a- .......................................................... - .. 

çarak içeri girdiler. 
Antre gayet genlııtl ve buraya birçok bfi

yük odaların kapıları aeıhvordu. Bu kapılar
dan biri üç pencereli bü:vlik bir salonun ka
oı.sı idi. Bu salon on beşinci Lul üslftbunda 

( 

Nöbetçi eczaneler 
Pazar Ola Hasan Bey dö.,enml~tl. 

Birçok küçük ma~alar, tabureler ve bir de Diyor ki Bu gece nöbetçi olan eczaneler faDlar
dı.r: 

- Hasan Bey bilmem hiç 
düşündün mü? •• 

\.. . 

••. Bugün'kil harblere ba -
kanık .•• 

. . . Medeniyetin ne kadar 
ilerlediğini öğrenmek kabil 
.ıur sanırım. 

içinde hlchlr 7~"'"'"' ~teş yanmadığı belli o
lan bir şömine vardı. 
Şöminenin önünde ~iislii ve kiiçtik bir pa

ra vnn ve yanında bir m~a vardı. 
Buradan: İnglllz fü;l-ihunda rahat koltuk

larla dBşenml!; bir yazı odasına ghlllyordu. 
Kenarda bir b:ır ve sJgara masa1anmn 5ze
rinde sigara ve yaprak sigarası kutulan, ke
narda c;enl!ı bir sedir vardı. 

Sedirin fıstüne tesadüf eden duvarda tkl 
sıra kltnblık bulunuvordu. 

Pencerep•ıı önünde çok çekmt-eell bir yazı 
.... .. oı .. ;ı vardı. 

Ür.üncü od:ı bir yemek odası ~.:iı. D3rdün
Hasan Bey - Evet, eski - ~ü de gene bir yazı odasına bcnzl~rcrdu. 

den bir millet en aşağı beş, Daha .rnnra bir kadır. budvarı vardı. Bu
on senede ortadan kalkardı .. "'tldan il{' l{prvolııh bir yatak oda;nna, ondan 
Şimdi ise 28 günde kalıkıyor! dn banyo dairesine geçlllyordu. 

İstanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: ci. Hakkı), J!!mtnö

nünde: (Hikmet>, Aksarayda: (Şeref), 

Alemdarda: (Abdülkadir), BeJUidda: 
(Cemlll, Fatihte: (Hfisamettln), Balor
köyünde: CHilfil), Eyübde: (Arif Bef!r). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Oalatasarayda: (Ga3a.tasar~>. Ofun

huriyet caddesinde: (Kürkç1yan), Fi
ruzağada: (Ertuğrul), ŞLşllde: (Am.m), 

Taksimde: (Kemal), Bcşikta.ııta: <Nall 
Halid). 

Bopziçi, Kadıköy, Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Halk, Hulıiııl Omıan), 

Üsküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: (OS
man). Adalarda: (Şinasi Rıza). 
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Dün gece neler söylediler? 

SPOR 
Atletlerimiz bugon 

Yunanistana gidiyorlar 
Dün gece Roma radyosu söyledi: 

- •Sinyor M11uo1lnlnin geçen Cmnıneei 
cttnü söylediği nutuk !larbin bütün Avru -
paya yayılmll.!l lçL'? en müessir bir vasıta

w tabiye usıı.Iü takib ettis}inli anlatan Yunan federaaycnn tarafından hazırlanan 
yazılar g<n-mıüyor deği~. Fakat "~ticeyi onuncu Balkan mllsabakalann& iştirak ede
henüz almadık, Roma radyosu hüküm cet atletlerimiz bugftn Attnaya hareket e -
wrmek iç'in lfrcız daha beklemeli. deoeklerdir. 

dır.» * Onuncu Baltan oyunlanna Tilrk119, Yn-

Roma radyosunun şpikeri sabık bir 
vatandaşımız olacak. Belli bugün de 
bu sıfatını muhafaza etmektedir. Fakat 
n.e yazık ki, sık kullanmamak neticesi 
türkçesi zayıflamaya başla~, bazan 
hata yapıyor. Nitekim bu cümlede char-

LonJra raJyoftl aö leJ". nanistan, Bulgar1.stan Yugo.!lavya ve Ro -
Y ı. manya atletleri gireceklerdir. Balkan ayun -

- •Düşman de..,.letıerln rad,oları Te a - Iannın fevkal!de zengin bir şektlde ohnası 
Jansları şimdi R1Jmanyada bulunan sabık için her tftrlll tertıbat ahnm~tır. 

i~;zı~:;~~ baJJkunıandanı Mareşaı SmlgUy Tenis kun~sım Dagmhk 
b A z cBiz daha muhuebenın it:ınci gttnü sulh 

· n urupaya yayı m1.1masıa diyecektıi, yapacaktık. Fakat İngııterentn te•vlkl üze -
yam.1dı, cyayılması. dedi. ~ 

rlne vazgeçtik.. demıs olduğunu işae et -* rnişlerdir. Halbuki Leh!stanın Londra sefiri 
Gene Roma radyosu söyledi: mareşalin böyle bir beyanatta bulunmuş ol-

- .tngllterede olduğu gibi Fransada da duğu iddlasını tat'!yetle yalanlamıştır.11 
herkes bu tt:ı devlP.tln muharebeye sadece Mümkün, fakat bu yalanlamayı Ma -
Alman semalarınrfa propaganda risalesi da - reşalırı kendisi yapm~ olsaydı daha ka
jtıtınak için girip glrmedikleri!ll düşünmlye naatba'h.s ol11 rdu, diye ~nmek de 
başlamıştır.. mümkündür. 

Fransız gazetelerinde Framtz erkanı- * 
harbifıe!tinin zayiat vermemek rçın yeni Radyoyu kapatıronız, bugftnlftt bu kadar. 
~ ~~~============::"""!'""-::-=-:::---.::i:====,,.--. 

Moskova görüşmeleri bittim 
<Baştıırafı l inci sayfada) 

Bu cümleden oları.ık Bayan Tabut, «Oeuv
re11 gazetesinde 4öyJe yazmaktadır: 

- Stalln Hltlere blr ültimatom vererek, 

Führerin böyle bir harode .rvn ahaliye 
karşı amansız davrarıacağı söylenmektedir. 

F r~nsız g:ızeteterinin tefsirleri 
Sovyetlerle Almanla~ tarafından Lehistanda Paris 28 <A.A.) _ .-m\vas:ıı: 
işgal edilecek olan arazi hııdudlarının derhal Günün en mühim hldlsest, Par1.!! l!azete _ 
tesbltini .istemiş, aks! takdirde Sovyet ordu- Jerlne göre. von Rttıbentropnn Mo.~Jrnva se-.ıı.
larınm dlledikleri şekil ve istikamette iler - hatidlr. MogkovRıfa nf'!ITE'dilen tebll!!e "~re 
l!yeceklerlnl b.~ldlrmlştır. . ] bn rlvaretın hMen nlnı'!: Polonyanm mUs~ 
Muhaırire gore Burlln. eski Lehlstanm kü- takbel Etatfü:iintt al!lradar eden meseıeıe _ 

<:ilk bir devlet olarak ihyası ile Almanya ve rfn hallidir. F~kal: ll'ranm matbnatmın dü
S~vyet Rusya ar~sında bir tampon devlet ~üncesine göre. bu resmı sebeb. görıi<:melerl 
vücude getirllmes ~l istemekte, Rusl:ı.r ise tek basma izaha kAfı gelmez. Muhakkak su
buna taraftar görunmemektedlrJer. rette Baltık mec;elelerııe Balkanlar me.!:ele -

'Bir başka tahm.ln ola~ak ta iki tarafın ıert de görftsillf'<:ekt.ir. 
Balkanlarda ve Baıtııt:ta nüfuz mmtakalan - R"""er Mnssfp Petıt. Paı1'"'- t 1 d 

·· - t""kl r1 dilm k "" • ' ~• .. u gaze es n e mıı taksimi işini goru.ş u e zannc e - dlvor ki: 

tedtr. Filhakika Almanf" bl~at kendllılntn men-
Nihayet üçüncü tahrn.ln olarak görüşme- faııtJerl bulundnfn btr denime OarJarın 

lerln Almanya ile Sovye~ Rusya ara.sında da- an'anf.'vi slvA.Setlntn yeniden ba'Jfamasına 
ha geniş bir anla~mıyıı. zemin hazırlamakla kın·«1ı Ukayd kalamaz. 
allkadar bulundu~\.! Heri sürülmektedir. .. F:ıtat ber va7.lyette, ır;arbda İnırtl1z - Frım-

Parlsteki sala.htyettar bazı maMellı-re ı;rore St2' blo!ru ile karşı tar!!ıva bulunmuş olmak 
Almanya Sovyet Rusye.dıın kendisine Lehis- : kPvftvetı, nnsvonal ,90gyall"1l'lt gftt!l{ce daha 
tanda yaptığı tavlzl?.r muknblllndc mukabil a~ır fedak!rJıklar ka'bull\ne ve Almanvavı 
tavizler bek1emekl;l:.>d1r Halbuki Sovyetıerin tPlılikel~rle dolu bir yola solrma~a mahirtmı 
Baltık ve Balkanlar için çizmiş bulundukları etmektedir. Baltık me.'felestnde gl5rt\s ihtl -
bir plln mevcuddur. 111.nannın derln surette tebarh etti~ tuv

MnS~OY~ ecnebi mohafmne qöre vetle tahmin edIH.vor. 
• Bayan Taboul.s, Oeuvre ga'Zeteslnde .aYle 

Moskova 28 !A.A l - Havas ajansından: V""'.TTlaktadır: 
Ecnebi mehafil, Alma.oyanın bllllhare garb İvf ha'ber alan Mo~tova mahfellert, Ton 

cephesinden muvaff:ııklyetle yakasını sıyır - Rlbbentropnn günnn birinde Baltıkta nft -
ma.cıı takdirinde şr..rk cephesinde carpışmak fuz mıntalnı.lan t&hdldl tek11flnde bulunm~.k 
üzere slmdilik Sovyet Rusyanm bütün me - nlvetın1 güttü~ünft ııtrenmlşttr. Halbuki po
truibatmı kabul e~ınck istemekte olduğu mü- lltik büroda jdanoY ~u. Baıtıkta nftfuz 
ta.ıeasmdadırlar. rnıntakalan tatıırlmlnden bahsed11mesint 

Von Ribbentrop ile gelmiş olan Alman as- kat'iyen ıstememektf! ve Rıı8lann R!ga kOr
kerlerinln, yani Dr. Shmurre. von Steing - tezine hA.kbn Tallfn 11manı, Oııl.<ıel, Dagoe ve 
rath, Gauss'un Rtryanın iktısadt teşriki Moon adalan g1bl btrtnct sınıf dentz fü:le -
mesa.isinl elde etme~ tecrübe eylemek tıı - rint hiç kfm.!:e !le payla~mamalan ıcab etti!! 
savvurunda oldukları mu11temel ve Molotof flkrlnde bulunmıııı:~.ı:tdır. 
lle Saracoıırıu arnsırıda cereyan etmekte olan Journal gazeteıırtnde eaınt '.8r1ce diyor kt: 
müzakereler iizerlllce te.slr lem etme~e kı - Bıı~ün ortnva ~lltan vazivet şudur. Sovyet-
yam edecekleri tabiidir. ler Birli~! Carlık imparntorllJfunnn eski si -

Bütün mehafil, Alrı;an1arlıa So~etlet: yasetini mümkün oldu~ kadar ,enl'! mik
a,.asmda cerevan etmeıde olan muza·ke- va ~ta veniden ele ahnak ictn Almanvanın 
reler· r Pvvelce ilan edilmiş olan hat, \,..inde bulundufu sıtıntılı vaziyetten istifa -
hudud ;Whaz e.diime-k surefle Po1onva- de etmek istiyor. 
mn akıbetini tayin edrceğinin müm'kün Paris 28 <A.A.) - ı.e temp., gazetesi. Tür-
oldnğunu bevan etmektedirler. . kiye Hariciye VektU B. SaracoıtJunun bnlun-

Bu melıafil, Rusların vıa..lı:mda ısrtal e- makta oldu~u Mo.9lrovaya Alman Hariciye 
dilmis olan bütün arazide Sovvetlerin Nazırının yeni bir ztyartttte bnlnnmasma tah 
~stenı;ni tatb1k etmek suretile Polon - si~ etmiş oldu~u bq makalestnde Alman -
yada bütün nasvonalic;t niimavişleri bo- hırla Sovyetler araonndaki ven! miizakere -
ğac~klarını ilave etmnktedirkr. terin bevnelmilel vaı:ıyette beklentım!yen blr 

Diplomasi mehafili Von Ribb<>ntrcm'un darbe ile nE>t!celen!!bllenece~ine ehemmiyetle 
Moskovava gelmesinin Selter'in muvıa - ışaret etmektedir. 
salatına benzemekte olduğunu ehemmi- Stokholm 28 <A.A.l - cHa.Ta.s11 
yetle kaydetmektedirler. Berllnden alman bıtberleore göre, Berıın 

Almanva, Sovyet Rusyanın metaliba- mahfellerl Moloıorıın Berllne tadel zlyaret 
hnı kabul etmek nıecburiyetinded;r. etmemesini ve von RtbbentTopun yeniden 

Di_ğer taraftan MoSkovadaki Polonva Moskon.ya gitmek mecbur1vet1nde kalma -
sefa:-eti erkanının va.,.ivetleri. T.allin'den .smı hanetJe tarfllamıslardır. &~tıertn 
kaCI!lTq olan İorzel adındaki Leh tahtel - Baltık denizi özeri?ıdekl emellertn\n Almanya 
bahiri olması pek muhtemel bulunan dıı. ,.ndlşeler uyandırdtt\ ta..srth edllmektedir. 

me;huı bir ta~te~oohirin faaliyeti ctoıa Atman nazetererinin neşriyatı 
yıs ı .. n°k na7ı'ldır. !i 

lng.lff"z n3z9fe18rİR8 Qftr8 Londra 28 (HusuaH - Alman matbuatı 
_ ~ Moskova. görtişmelert milnaaebetlle yazdık-

Londra 28 (A.A.) - Dally Mall f!:azetesln!n 
diploması muhabiri, Moskova M.dlselerl hak
kında mütalealar yilrüterek şöyle demekte
dir: 

Parls, Londra ve Romo.da von Rlbben -
tropun Moskovada yapmakta ol1utu mllza
kerelerln Hitıerln bir «8Ulh taarruzu• ıçın 
hareket noktası ohca~ı ve bu taarruzun her 
an yapılması muhtemel bulunduğu tahmin 
edlhnell:tedir. 

Ribbentrop. Sovyet hükittneti ile Ballıkta 
ve Balkanlarda Aln1an - Rus menafii üzerin
de tesir fcra edec~k bir unu ve ihtimal as
ker! bir ittifak elie etmek ümidini besle -
mektedir. 

Von Ribbentrop, bütün bunları elde et -
tı~ takdirde, Hltl •ı· . Polonvanın haritadan 
smnmlş oldu~unu kabul etmek ve Almnnya 
lehine mfutemlekelerde tadili\t icrası v!\dln
de bulunmak auretlle muhasemata bir nl -
hayet vermeleri lçln İngiltere ve Fransaya 
aulh şartları tekllf! 1'ln kendlstnde kuvve\ 
buJacaktı.r. İngilter? ne Fransa, kabul et -
medlklerl takdirde, Hltlerin Avrupa harbini 
aonuna kadar ldlllM ec!ecetı tahmln olun -
makladlr-

ları yazılarda Berllnln LehLstandaki pye-le -
rinin mtler tarafından Dansilde ıöylenen 

nutukta çlzilmlf bıılundupnu tebartiz ettir
mektedirler. 

Natuk:ta bilhassa 111 dört ııokt&J& ışam 
edilmişti: 

ı - Lehistan mMeleaıl mtinhuıran Alman
ya ve Sovyet Rusya arasında. halledilecek bir 
meseledir. Başka hlo bir devletin bu mesele
ye müdahalesi kabul edllemez. 

2 - Lehistan meaelealntn hant ile blr 1htt-
1Af n niza oca~ ortadan kalkacak Te Avru -
panın bu tısmında nlh takarriir edecektir. 

3 - versay Lebl!taru yeniden dtrllemez. 
4 - Lehlstanda Almanyanın gayeleri mah

d uddur. 
Gazeteler Mo.skova görüşmeleri esnMında 

iki taraf arasında p.rld ATrupayı alltadar 
eden dlğer me.selelerln de gözden geçiril -
m~lnin muhtemel bulunduğunu kaydet -
mektedlrler. 

Kremlin sarayında dun 
geceki di11e 

Moston 28 <A.A.> - Bu alıit&m Kremlin 

k'DbtJ aldı 
İstanbul ımntak;ası~m hazı!la dıfı tenl.cı 

kupasını Fenerbahçeyı 7-+. Beyoğlu8J)OTU '1-4 
yenerek Dağcılık kUibi.i ka~anmışttr. 

İkinc1llk içtn l"enerbahce !Je BeyoflMpor 
Pazar g11nü Moda klübllnde karşılap.cak -
lardır. 

Gece maçı Y'imurdan 
yamlamadı 

Şişli Çocuk 1!'.~rgeme Kurumu he.ııabına 

oynanacak Fenerbahçe - Şişli gece maçı yağ
mur dolayıslle tehlr ed!Im11J1:1r. 
Müsabakanın yapılaca~ı gün aynca llA.n 

edilecektir. 

Kon o re 
İstanbul Gftret KlüMI MfteMisin 

Heyetinden: 
Yeni teşekkül eden 1ldübümüzün İda

re Heyetin; intibah etmek üzere 8 T~ -
rinievvel 939 PazaT günü ~bah saat on
da kt'ma edileceğinden bihlmum azanın 
Kumkapıdaki binaya ,gelmeleri rica o -
lunnr. ................................................................ 

Bir amele vinçten dü•en demirlerin 
altındıt kaldı 

Galata rıhtımına bağlı Ak.su vapurunun 
iki numaralı vincinde çalışan deniz amele -
sinden Mehmed vincin kopma81 ytsttnden 
düşen demirlerin altında kalarak, vfteodü
nün muhtelif yerlerinden tehlikeli .surette 
yaralanmıştır. 

Yaralı amele Berotlo butaneslne taldınl
mış, kaS& etra.tuıch tahkitata bıtJan•>ftır. 

Bir makarna fabrikasında yansın 
çıktı 

Ayn.nara.J'da. N'ollaa'b ma.halleııinde 
Yahya Kemale al~ makarna fabrikumda 
dün J'&Dg1D fÜDlll ile de, ltfalyenbl JUdJ -
mlle etrafa slra)'9\lne meydan verllmeden 
aöndi\r6lmftfttlr. 
Zabıta yangın hBkmda tahkikata 1l8f -

l8DU4br. ............................ --.... ·----·-·--·----
Bir doktorun gonlilk 

notlarından 
Slyatih,in tedavl•I 

Geçen r;ilnlmn birinde .siyatik ~ 
lığından ba~ buırtln ba ııuta
lığın tedavı.stnden bahledecetız. lllyata 
hastaııtı birçok .Nbeblerden Dert cellJor
d~; meaell batta artrltiım geıtyor; :rani 
vucudün ~indeki ifrazatın llyitııe TU

kua gelememesi en büytik sebeblerden 
biridir. Böyle ala.nlann kanlannı tahlll 
etmek ti.re ft uld tbi:t mktarlarlDlll t.a
yinini dU.,üruneıc l!zıındır. Bunlar da k&
ra ciğer Te böbrekler nztfelerlnl llylklle 
yapamas böylece romatizma n ldp.tlk 
birden bire meydana r;ellr. 

Siyatlt hasta.ııtı teker hastahltndan 
da ileri gelir. Bu sebeblı aebebl teşl.ıiai 
için idrarda ft tanda teker miktarınuı 
tayını icab eder. Siyatik ha.staııtı bacak 
mafsallarında. kemiklerde ve amudu fı
karinin 114ağı tı.mımdaki temltlertn has
talığı ve ta.ğaJYftratmdan da llert ııelir. 

Bu da rontgen muayeneslle anlaıılır. İşte 
bu sebebler meydana çıktıktan aonra e
~er artrit.lir: Wııyecte mhftr eden bir siya
tik ise o zaman derhal haata perhl• ko
nulur. Böbreklerln n kara cı~erht ytıktt 
tahfif edllir. Kanın temızteom.esine 9611-
şılır. Ayni zamanda meTZIJ tedaviye de 
başlanır; yani atnıan tesll:tn edici lll91ar 
kullanılır. Bunlar ..ı.Lsilat d6 aud ampal
Ierl nevraljin ampaDeri, Teaalredlr. Dahi
len de gene mftaekkin ll!çl&r verııır. Bun
dan bafb b~a~ seans dlyatrtml de 
tatbik edilir; 18tl.fade edlllr.ııe devam edl
llr. ıtaplıcalardan da ·isU.fade edlleblllr. 
Fakat myatıtlerln blitün fifa.mu kaplıca
larda aramak ttmidine diişmemeDdlr. 

81yatll: had deft1nde bir iki a:r tadar 
hastalan çok lz"ac eder. Fakat sıkı ye 
mütemadi bir tedavt lle mutlaka 1yll8fir. 
Tedaviyi ihmal etmemelldlr. 

Cevab istlyerı okuyucularımın Po.!b 
pulu yollamalazım rica ederim. Abi tak
dirde istekleri mult&.bele.5iz kalabll!r. 

sarayında bir dine verilecektir. Dineye von 
Ribbentrop, Försıer, Alman büyük elçi.si ve 
diğer Alman ıalWyetıerl cıavetudir. Rua da.
vetınerl uaamda Molotof. Potemkin, Lu -
vov.skl. Kana.sof ve Vorof}lof nrdır. 

stallntn de ıelmtıll mWıteaaekUL 

Devlet HHva yolları Umum Mtl
dürlilğiinden: 

2 Teşrinievvel i9.i:I tarihinden ıtibareıı iş 'an ahire kadar ıayyarelerlmls atallda ıa
sıh saatlerde har.?ket edeceklli. 

(Pazardan maada herPn.> 
Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
~---"-----oo _______________________ ıe oo 

fstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 3:1 

Ankaradan harH.et 
Saat Daktta 
14ı 10 

Ankaraya muvasalat 
Saat Daklk.l. 

11 so ----------------Adana ya manulat 
Saat Dakika 

16 20 _________ ,___________________ -~-------------

Adanada.n hareket 
Saat D&kika 

• 00 

Ankaraya muvas.ılat 
Saat Dakik\ 
ıı 10 -- ---------------İstan btıl dar. hareket İzmlre muvasal.ıt 

Saat Dak\lta Saat Dakika 
t 20 11 10 

__....,._ - ~---------------------İzmir den hareket İstanbula muvasala~ 
Saat Dakika Saat Dakili 
ı• 05 15 55 - . --------------İzahat alma.k için acentalara ve Meydan Mt\dürlüklerlne müracaat edllmesl. 

(4900) ('1811). 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsfl 
Rektörlflğünden 

Asistan alınacak 
veıerıner .'.hklltes.i cerrahi Patalojl n Farmakoloji Enstıı;ülerlne 35 ıer Ura u1l ma. 

..ıa it1n.c1 mut b\rer ulatan alınacaktır. Bu mevkiler için bıetlllerin aşağıdaki p.rtlaa 
bam olmaları liauı\dır. 

1 - BDatttldeıı lJl derece ne diploma alDllf bnJunınalr:. 
ı - Bir ecnebi dlle l'l.luf bulunm&IL 
ı - Meebarl aakerl hJmırilnl ifa etm14 olmak. 
t - 8tYl1 fttlr'inu hlmıetlerinde en apğı bir aene çalıımış otnıat. 
ı - Bu fet'&l~ haiz olan ı.stetıner talib olduklan ıımı 9ubelere bir ecnebi dllden 

tmtthana tlbl ta\.ılurlar. 
imtihan llJt,JeTt ap.ltdaki nçhiledlr. 
Cerrahi ıa "' H/10/1938 Pazartm ve Balı. 
PataloJl 11 n H/10/9ısJ Çarpmba ve Per§embe. 
Pannalralofl: m-21/IC/a39 Cuma '" Cmnartesı. 
'hllbler bir dllekçe ne Ynuelr: Ziraat Enstıtöaii Rektörlüğüne müracaat edebilirler. 

(4854) (777')' 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği sahnalma Komisyonundan: 

ı - 1500 acled .sünger ile 2500 a.ded gebrenın müteahhidi nam ve hesabına 16/ 10 931 
Puartem rtmtl aat 14,30 da açık eDlltmesi yapılacaktır. 
ı _ Tahinill edilen bedet. 765 lira ve lllr: teminatı 58 llradır. Şartnamelerlle e ·saf-

ları ve nilmune~r! komisyondadır. Oör61eblllr. 
ı _ i:stekllierin gün ve saatinde llk teminat makbuzları ve k!ınunt vesikalari' ~ Ga.-

laa Rıhtım caddui Veli Alemdar ban ikinci kattaki komisyuna gelmeleri. .,~ !:l9a 

C,_,__T __ i v __ A_T_R __ O_L __ A_R_) c. ___ Y __ en __ i __ n __ e __ şn __ ·y __ a __ t -- ) 

ŞEHİR TİYATROSU 
80.1.939 Cumartes\ akşamından itibaren 
temsıllere başlıyor. Tepeba!Jl dram kısmında 

Romeo - J'ÖLYET 
iatıklll c:a.ddul - Komedi kısmında 

İKİ KERE İKİ 

Raşid Ru.a Sadi Tek Tiyatrosu 
B\i7fatada t.kele gazino.9unda 

B:EŞDE GELEN 

Balk Opereti temsillerine başlıyor 
İlt opuet La Moskat 

OOUBLUKIZ 
----············-···-·-····· ······-·········--··· 
Mahkemenin mehabetini ihlll eden 

bir suçlu tevkif edildi 
Dövmek auçundu mahkemeye verllan A

m tam.inde blrl. :mahkeme sırasında lktnci 
ve daha büyQ.Jr: bir suç 14led!ğinden, tevkif 
edDmlştlr. 

Aziz halt:kın<laki iddia, sadece aralannda 
oıkan bir milnaza:ı sonunda, Mehmed is -
minde bir kahveciyi dövmekten ibaretti. Fa
kat, asabi mizaçlı bir adama benziyen maz
nun, mahkemede kendisine sorulan suallere 
ytıt.sek perdeden sert cevablar vermiş, bn su
retle mahkemenin mehabetini ihlal etmiştir. 

Hlkhn, birkaç defa ihtarda bulunmu.şsa 
da, suçlu hareketini değl~ttrmedlitlnden, Iş
ledi~ bu ikinci suçtan dolayı tevkifine karar 
verllmtştir. 

Müdde;uroumiliğe davet 
btanbul Cömhuriyet müddehuııumllllfn -

elen: 
İata.nbulda bulunduAu anlatılan Tlrebolu

ceza hAklml Şevk"~ Akının hemen memurt• 
~ mira.caatıı ün oıuar. 

Çocuk Bakmu - Doktor Ali Şükr · ,.. vıı. 

nın ylrml beş senelik bir müşahede ' tdı. 
kik mahsulü olarak vücude getirdiği J ~ 
intişar etmlftir. Eser, başlangıcınr' ı .S. 
kaydedildiği gibi hastaneler ve prat 't ba.ı 

)'atıl. yapılıxuf ol&n tecrübeler ye bir ok .. 
nalarla babaların ve çccuk bakıcıların 1' 
mekteb hocalarının çocuk bakımı ve b~ 
tillmesine dair sordukl&n sualleri na.zan m.. 
bara alarak yazılmıştır. 

Bu klta.b, gebelllt zamanından itibaren oa 
dört :rqına kadar oran çocukların her ıuı... 
awıta sağlam ve terb1yel1 büyi1ttllmea1 1f11 
icab eden esaslan nazarı dikkate ~ 
Ailelerin tam ve kA.mll bir hayat tııa.T'111111dd 

• İlan Tarif em iz 
Telt attan •ntlml ······················-· 

Birinci sahile 400 "°' .. 
ikinci .ahile 250 » 
Vçiincü sahih• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 • iç •ahilela 60 ,. 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet sarfında ı.
laca m!!!::.tarda llln yaptıracaırı. 
ayrıca ten:a:JAt!ı tarifemizden SsUfa4t 
edeceklerdir. Tam, yarım Ye te1lllı 
sayfa Uft.nlar için ayn bir tarife _,.. 
edllmiştlr. 

Son Posta'nın tlcar1 ilAnlanna .. 
1oler için şu adre.5e müracaat e& 
me11d1r. 

bia.ıeılı._ K.ollektlf fblletl 
K.ahramama4e ilan 

AnkUa oa4cleal 
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-TU 
KURULUŞ T ARIHI 1919 ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 

amen yatırılmış sermaye T. L . . 200. 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayıntz. 

--- ---Merkezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kqe alınabilir. -------

Dahilde ue haricte muhabirleri uardlr 
Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer

kezi Satınalma Komisyonundan: 
1 - Merkezimiz için azami 740 derece kesafette 1000 llA. 1500 teneke benııin ile u&• 

mi 890 derece kesa. rette 17 ,000 kılo mazot pazarlıkla alınacaktır. Benzinin beher tene
kesinin tahinln badell 282,5 kurut ve mazotun kilo.su 7 kurut 10 santimden umumll 
nun tutan (54«) lira (50) kuruıtur. 

Te_lgraf adresi: 

2 - Pazarlık 3/ 10/ 93d Salı günü .saat 15,30 da Gala.tada Ka.ramustafapaşa 10katmda 
mezkftr Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
4 - Kat'l temina:; miktarı (836) Ura (68) kuruştur. 
5 - Pazarııta glreceklerln 1939 senesi Ticaret Odası vesikalarını gösterme.si f&rttlr. 

(7880) 

Umum Mudurlok: TÜRK BANK ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 
Şubeler: T İ C A R E T 

UMUMİ DEPO: INGILIZ ICAMZU IC ECZANESi 

Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi 
1.10.939 Pazar sabahından itibaren tatbik 

edilecektir. 

·1940 Takvimi 
Rı:ı sinıliay matbaasının pek bOyOk 
bir rağl)et kazanm tş: Arabt • Ruml 
sen eler i, bava tebeddUllerini bay-
ramlıırı, yıldönUmlerini gösle -
ren, evknu şerJfeli duvar takvim· 
leri satışa çıkmıştır. Her sene bu 
takvimlerin 11rkasına konan tı.ik!· 
yeler yerinde, bu sarıe bUyOk 

bir sürpriz bulacaksınız. 
RESlMLlA Y MA'l'BAA::ıINA 

BAŞVURUNUZ 

__ ... _____ ....... -.... ··-----·------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sebim Ragıp Em.ç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

TOrkiye CUmhuriyet Merkez Bankası Galatasaray Lisesi Alım satım Komisyonu Baş· 
kanhğından: 

28 - Eylül - 1989 Vaziyeti Nev'i 

AKTİF PASİF 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen fiatı 
Kur\lf 

hk teminatı 
llra K. 

7000 65 Ta vut eti. 

Kasa: 

Altın : Safl kilogram 16.500.355 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın : Safi kilogram 678.111 
Türk llrali\ 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın : S.afl kllogram 10.010.~S8 

Altına tahvll! kabtl serbest 
d5vizler 
Diğer dövız!er ve Borçlu kllrlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edll~n evrakı nakdiye 
karşılığı ' 
Kanunun 6 - 8 ınci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vAkl tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SE.NEDAT 

&ham ve Tahvilit Cüzdam : 
(Deruhde edilen evrakı nak

A - (diycnhı kar.şılığı Esham ve 
<TahvllAt. ıtıbari kıymetle) 

B - Serocst esham ve tahvilAt 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviıı: üzerine 
TahvilM üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

21.802.488, 77 
U01.618,-
1;62T.10'5,81 

953.818,81 
851.1"2,26 

H.080.200,14 

18.881,45 

2.6~.'46.29 

158.7'8.563,-

~ 

17.228.027,-

186.301.815,06 ~ 

48.74s.Da4,97 
7.562.974,81 

7.919.000,-
11.566,74 

7 837.421,66 

Lira 

32.7SUl12,58 

Se~e: 
İhtiyat Akçesi : 

Adi ve !efkallde 
Hu.sus! 

Tedavüldeki Banknotlar : 
1.304.959,07 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

· Kanunun 8 - 8 inoi maddeleri 
ne tevnkan haline tarafından 

vW '8diyat 
· Deruhde edilen evrakı nakdiye 

bakiye.si 
18.783.977,88 Kartılıtı tamamen altın olarak 

lliheten tedavüıe vazedilen 
Reealı:ont mııkablli lllvet<:n teda. 
vazed. 

TUrlt Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhUdat ı: 

141.520.536,- Altına t&1'Tlli k'lbll dömler 
Diler döv.zle.r ve alaoa.Jdı kllr1ni 
baklyele.rl 

186.301.815,96 Muhtelü: 

56.308.959,78 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.U8.563,.-

17.228.027 ,-

141.520.536,-

17.000.000,-

Lira 

15.000.000,-

10.217.134,25 

5000 50 529 00 Hindi eti 
Galatasaray llseslniu 1939 malt yılında ihtiyacı olan miktar ve muhammen tııatne 

ilk teminatı yukarıd.a yazılı tavuk ve hindi etinin 9 Birincite~r·.ı 1939 Pazarteıu. ırftntl 
saat 15 te Beyoğlu Istlklıil cadde8i No. 349 liseler muhasebecillğinde toplanacak o.kul 
komisyonunda kapalL zarf eltsiltmesi yapılacaktır. 

İsteklller yeni yıl Ticaret Oduı vulkası ve llk teminat makbuzu ve ticarethane nam 
ve hesabına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekAletna.melerlle birlikte 2400 A7Ül 
arttırma ve eksiltme kanunun tarltatı dairesinde hazırlıya.caldan teklif mektuplannı 

belli gün ve saatten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlılına makbuı 
mukabilinde vermeıerı. 
Şartnameyi görmek ve liseler muhasebecillği veznesine yatırtJacal': teminat mtuıelt.lı:e

resini almak 1çln G:ilatasaray li.s!!-'lne mlıracaatıarı. c7428:o 
·-----------------------

İstanbul 4 üncü İcra Memurlal•ndaıı: 
937/ 2603 
Edirne Belediye doktoru iken hllen ika -

metgahı meçhul Doktor Vedi'ye: 
Evliya Zaee Zekinin sizde olan 250 Uranın 

Sultanahmeddeki 
124.000.000,- 282.520.536,- illma milstenlt alacatı için dairemizin 

Umumi Hapisane yıkıhyor 
Her nevi en kaz : 

2.793,69 

38.068.830,79 

26.670.42.t,57 937 / 2603 sayılı dosyasJ.Ie ıcrai takib yapU -
makta olup tarafınıza yukardakl ikametıl -
hınızı terketmeniz h~eblle Ulnen icra emri 
tebll~ edilerek müddet mürurundan 10nra 
Beyazıd meydanında Camcıali mahall!Si ye-

38.061.633,48 lr ni Beyazıd sokatı yen! 9 numaralı ahfab b 
98.246.803,16 dükkanın 29/7/ 938 tarihinde vaziyet n tak

diri kıymet muamelesi yapılarak gayrlmen
kulti.nüze 15-84 lira kıymet takdir edllınlş ve 
icra ve 1!1As kanununurı 103 üncU maddesine 
göre tarafınıza göuderllen ihbarname bilA -
tebll~ gelmiştir. 

İcra haklmliltince ikametgahınızın meçhu
UyeU haseblle ihb"ıt namenin bir ay müddet
le Udnen tebli~ine t arar verilmiş oldufun -

Tuğla, kereste, Marsilya ki
remidi, ucuz satılıyor. 

Fil'ör olmu' taf metrosu 60 
kurtıf. Mahalline mfiracaat. . 

Zayi - 6880 siclı numaralı mo~lklet a
matör ehliyetnamemi kaıybettim. Yenlalnl 
çıkaracağımdan e.tklslnin hükmü Joktur. 

Cemil Bezer 

15.768.008,oiO dan işbu tı!n tarihinden itibaren bir ay için-
4.500.000.- de gayrimenkule takdir edllen kıymete bir 

16 497.061,79 itirazınız varsa blldlrmeniz icra. Te iflAs kn-
:Zeki\n 470.716.531,46 Yekftn 470.716 .~81,46 nununun 103 ftncıi maddesine tevfikan teb-

liğ makamına kaim olmak üzere llOn olu - [:

• Doktor. 1. Zati Oget ~ 
eledlye karşısındaki muayeneha· 
esinrle öğleden sonra hastalarım 
__ ,,. kabul eder. 

~ Temm~ 1938 tarlhiiıaen itibaren: İskonto haddi % 4 Altm üzerine % 3 nur. 937/ 2603 


