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Londra ve Paris, 
Berlinin sulh teklifini 

tetkike başladılar 
Alman Hariciye Nazırının beganatı:"Harb müşevvikleri 

iki memleketin idaresini ellerinde tulmakta 
devam ederlerse Almanya ve Sovgetler Birliği onların 

akıllarını başlarına getirmesini bileceklerdir,, 

• • 

-----··---------,-----·---------------
Almanlar Garb 

cephesinde harekete 
geçmiyeceklermiş! 

Buna mukabil Alman hava kuvvetlerinin lngiltere 
adalarına sıkı hücumlara girişecekleri bildiriliyor 
LonJra 29 (Huma) - Alman - Souyet anlGflJlaaından miiteuell.ül 

vaiyeti tllllcilı edan ltalyan •tueleleri, Berlin makamlarından miilhem 
olarai Almanyanın •arb ceplaeainde harelrete geçmiyeceğini ve lngıli.& 
ilıtuaJi ablalıasuu bertaral etmelr üere lng,:ltere adalarına karıı kuv
uetli laaua hücumlarına batJıyacalrlarını yamaktadırlar. 

Almanya Baltıktaki 
Çemberlayn sulh teklitlne Ribbentrop mevkiini Rusyaya 
~~~aR~esı cevab verecek Berline dOndn terke mecbur kalmış 

w Ajansı bildiriyor: 
İngiliz bükUıneü -

tin son Alınan - Sov-

19t anlaşmaaı kar~ - ·~"~~~~~~,~~~~~ tındaki hattı hareJce. 
tinin ancak bu anlaı~ 
ma hükfunet tarafın
dan tetkik ve Fran • 
l1Z hükfunetile de i8o 
tifare edildikten son• 
ra belli olması muh· 
temeldir. 

Bununla berabeı 
ftl'l'ası kaydedilmek • 
ted.ir ki, Çemberlay • 
nin 26-9 tmihindt 
yaptığı ve cwnuınt 
hedefimiz Avrupayı 
ebedi Alman taarru • 
llU korkusundan kur· 
tarmakttr• teklinde. 

Anlaımalann metni ve 
Polonyanın protestosu 

lloakova 21 < A.A.l - Alman harl -
o1Jw nuan von Ribbentrop, ll01ko -
ndan aJn]malfan evvel psetecllere 
af&lıdatl beyanatta bulunmuttur: 

- MOltovadatı ttamettm ıene 
maattıeeutıf ç .,t tıa oldu. B1r daha 
•tere daha fazla ttıaoatmıı tlm1d e
dertlll. hamet.mJn bu kıulıtma rat
ma, bu 1t1 lflndea 90t lltlhdt ettlt 
Ti af&lıdatl nottalar tavaauh etti: 

l - Alman - 8oTJtt doltlutu tat, 
olarak turulmuttur. 

1 - hı:ı mill 91., hiç bir tlmaenln fal'
kt Avrupafa milt.eAlltt 1'lert brıf -
muma mO.saadt etmıyecetttr. 

(Denmı ı ı ind aJfatla) 
ki beyanat bugün d• • 

:~rd e~::ın:=. Berlinde ilk Balkan 
feller bir ay evvelki bl k k f 
iyi mahimat alan mah o u on er ansı 
filler bir ay evvelki 

1 gibi vaziyetin baki ol top anacakmış 1 
duğun u ve Alınan -
Sovyet deklarasyonu- Berne 21 <A.A.> - !laUoııaı. Zeltung P-
D\Hl İngiliz hilknme - Bitı.r •tıellne göre, ııoıowr T9frlnteneı içinde 
tiılin politikasını de - fGlic cçhaiırMN cubti fefffl ecHvor Berllne cidecettk. 
l~irmeye sevbtmesinin um.anı ve•~ tıt tntabalar hJ.t bir fflpheye mahal 1B • oauteıer, bu mfl.tLlebeUe Berllnde dolu· 
mali olmadJlını bildiriyorlar. ra~ deNatde tat1 Te ftzlh oJmq • oenub Amıpaaı memleketleri barlclJe nuır-

Londra 29 (RadJoı - Londra 111 Parti tur: !arının ilk Baltanla.: bloku konferanaı ha -
mahfellertndıe MoskJva anlapnurun kar - Mostova &Dlafm&11nda bllhwa w nok _ Unde toplanacatlannt bildiriyor. 
fd&nıt tetl1 f67le htllaa ecllle~: (Detıuu 1 inci 9Qfa4a) 

Nevgork Almanganın 
Amerika ile de lıarlı 
edeceği kanaatinde J 

lngiliz tayyareleri 
Alman filosuna 
taarruz ettiler 

Londra 29 (A.A.) - Hava nezaretinin 
bir tebliline ıöre, İngiliz hava k.u~ 
lerl fiddetli bir mukabil hava alefine 
rabnen Heli,goland yakinirıde Alman 
filosun-a taaıTUz etmiflerdir. 

• (Dnaml 1 .... ..,...., 

''Amerikayı müdafaa için yeni bir Majino yapmakdansa 
Fransız Majinosuna yardım müreccahbr,, deuiliyor ftcretle ?&lıfan 

memurlar MeYJ'()lk D CA.A.> - cRHU•: R111empeeyall.st hedeflerlnJ teyJd eden bu 
AmıerSb. ettt.n umumlyea1nln eberlyetl pakt Aner:ta ettln umumlyeaindetı enıil _ 

fU mltaleadadır kl. eter Bitler P'ranaa 'ft 1171 tun..tıendirme!ctr ve Avrupa demok - r İr kısım memurlar &VID 
~ pJebe çalarsa Amertkaya tarp rulltrine maı.m batmu d ı• 
da har:bedecektlr. e n an yardım le - sotıunda maaş alamıyorlar 

. hinde ırJtWtçe kuv'let!enen yeni bir ct>reyan 

len halbn Jbde 83 tl böyle ceva . Amet1 de ücretle çallf&ll memurlardan bazıları ha-

Franaızlar, Ealonga l~e Sovgetler arasıntlalıl 
anlatma11ı bu şekilde k11rşı'"adılar .• 

Parti 29 (A.A.) - Bura mahfelle -jriyeti arasında aktedılen .karşılıklı yar
rine göre, Estonya fiilen Sov - • dım . paktının met!1ı aşağıdadır: .. 
yetlerln bir mahmisi haline gelmiştir ve . Bır taraf~ yüksek Sovyet m~~w 
biltün askerl ve aiyasi istiklAlini kay - d~vanı ve dıger taraftan Estonya Reısı -
be~tedir. Bundan başka, dış ticare- cumhuru. 
ti de fiilen Sovyetler Birliğinin inhisan 2 Şubat 1920 barış muahedesile tesis 
altına girmiştir. edilen dostluk münasebetlerinin lnk şaf 

Parisin iyi malfunat alan mahfelle - ettirilmesi maksadile, gerek bu muahe
rlnce malfundur ki, Sovyet kıt'aları Po- denin ve gerek ' Mayıs 1932 tarUıli a • 
lonyaya girdikleri zaman Eatonya Al _I demi tecavüz paktı ile ihtillfların muP 
manyaya müracaat ederek Soıvyeta.er lih.ane bir s':'rette halli?e matuf pakt~.n 
Birl~in bir .taarruzu takdirinde hima- daıma bu iki memleketın karşılrklı ma
ye edilmesini istemiş, fakat kendiaiııe nasebet ve taahhüd~rinde sağlam b r 
Sovyetler Birliğinin Baltık memleket -, esası olarak kalmakta olduğunu gözö -
leri üzerinde bir emeli olmadığı cevabi nünde tutarak ve karşılıklı garanti ve 
verilınif, 0 zaman verilen bu cevab bu - emnil't!t şantlarının tesbitinde her t.ki t•
gün gösteriyor ki Alınanya Baltıktaki raf için fayda mevcud olduğuna kani bu 
mevk.Jini teme mecbur kalmıştır. ltmar.tc. aralarında &NuWti Dı.\•\.~c. 

Moskova 29 (A.A.) - -Tass- va .. d:.m paktının •kdjni lü.~-.ıt"-"ı. gÖnnü~ 
Sovyetler Btrliği ile Eatonya cümhu- lerdır: (l>frocrrnı Jl inci 141/lflda) 

Macar nazileri hOkQmete 
karşı cephe aldılar 

Hükumeti itham eden oazi meb'uslan dün hep 
birlikte parlamentoyu terkettilar 

Bu huuata mfltalealarına mür~c - ortaya çıtarmaJı:tad:r. Ankara 29 (Huau.sü - Devlet dalreltorln-

VlıllDlton 29 CA.A) - Sovyt - ya ~lcalılann at.serısı, Avrupaya tahak - len m~azzaf bulunduktau vazifelerden n-
paktl V&llnsıonun diplomatik · n\al - ' n cenub Amerlkasına ve Kanadaya veltl hlsmetlertnı t~vslk ettfimed.lkltorlnden Budapeftcde ,..Utnneo 'bNn . 
de hiç bir hanet uundınna11U4tır. "ZJT' tah . ~ yalnız kllçük bir mesafe mevcud dereceleri ald oldukları Vet&letçe tQlıa Londra 28 (Huswf) - Peftedm bl1 - lıare batOn meb'ua arkad:qlarile birlikte 
mahfeller eaaen Baıt1k memletet e -..aatlndedt- ve ban mahfeUer A- edllememittlr. Bu atbei>den bu a11n sonunda d" "liyar· meolill t.eSetmiftlr. 
)ılolkovanın taarruzuna karşı her tür~ m n ~a.n l9ln bir MaJlno hattı flcretıerlnl alamıyacatıardır. Bu lfbi me - ırı b'~ mecliainin b~ toplan- Nullc1n f8fi hükameti 'V'fıdlerini tut-
avemetlnln bugiinkl\ ahval ve şartlar tqıry- • :Jüzum~tJ.rr.ak ..ın ::ı Fransız Majhıo murlara avana olaru para vermenin kabil Me . Hv~ mamakla itham .anif ve Nazilerin bun-
de faydasız bir hal aldıfına kant bulunu - h~::: ımı 't • ettiklerini bildiri - olup olmadıtı maliyeden sorulmUf ve bu tısında Macar Nazilerinin tefi ' dan bayie padlmento mftnıkerelerlne if-
1orlardL , 1'0rlar:tf· 10mın menfi cevab alınmıttır. h~eti ıiddetle taldcl etmit T• büA- ttrak etmtyecetlerlnl ~. 

" ·~ ... 
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2 Sayfa 

Hergin 
-···--

Lehistan yeniden niçin 
Ve nasıl kurban oldu? 

Yazın: Muhittin Blrren J 
T op sesleri gtirlemiye başladığı daki -

kadan 1tibaren tt~ gün ı&lnde blitün 
bir muharebeyi Loptar. kasbet.nılş olduğu 
§imdi iyi anlaşılan Lehistan ordusu, daha 
EylQlün beıincl gfinü, şimalden ve cenubdan 
uzanan Jkl kolun oemberl arasına girmiş bu
lunuyordu. O günden bugune, bir taraftan 
Almanya, öbür taraftan Rusya, Leh ordusu -
nun enkazını toplamakla m~guldürler. 
Şimdiye kadar Almanların topladıkları e -
sirlerln miktarı, altı yüz bini geçti. Son en -
kaz da toplan<fıtı zaman, bu miktar yedi yüz 
bini bulacak görünüyor. öte tarafta, Ruslar 
da blr hayli e.ili aldılar. İki yüz bln tadar da 
orılan h~ab eder.iek, Leh ordusunun bir 

milyona yakın blr kısmı esir olmuş, Leh1s -
tanın yıllnrdanberl biriktirdiği bütün harb 
malzemesi, hııttA küçük bir kısmının sar!e
dllmeslne bile vak!~ kalma.dan Almanların 
ve kısmen de Ruslarm ellerine geçm!şUr. 

İki ay evvel, tuıaıarında, ,fabr!kr.Jarda, 
dükklrılarında çalı,an Leh çocukları, neye 
uğradıklarını bilme l~cr. Düşmanlarııe, canlı 
bir dövilfmlye bile vakit kalmadan esir ol -
dular. Ve fimdl bunıann büyük bir kısmı Al
manyada köylere dağıtılmış, Alman tarlala
rında ziraat J§lerlnde kullanılıyorlar. Ölen -
ler belki de daha mes'uddurlar; çünkü bir 
millet ferdi ı~. ntan topraklannın böyle 
sert bir laWlya uğradığını ve devlet blna
aının bu kadar a11nt1e çö!rtfiğünü görmek ka
dar fecl bir şey olamaz. Şimdi boıunlannda 
esaret zlnclrlnJn ağırlığını hisseden I..eh ço -
cuklan bunun her Jkıs:nı de görmüş bulu -
nuyor:lar. Bütün LehUl':. ~n bugünkü matem
lerlntn acılığını ne tasvir, ne de hattlt ta -
aavvur tmkw~ır; ölüler, yaral:lar. esirler, 
kaybedenler Te kaybedilenler ... İşte Lehis -
tanın bugünkü manzara.sır 

* Lehistan, blr dalAletın kurbanı oldu. Hlç . 
bir heaabı olmıyan bir h:ırbin içine, gözü ka
P!llı atılmak, beltt bir kahramanlık duygu-
BlIDun ma.hsulü olab!llr? Fakat, daha az 
~ daha çok blr zaman fçlnde, bugfinkü 
neticeyi almak, mukadder olduğunu bllme
me'k ve bflmlye bllmıye, ateşe atılmak oncalc 
cdalAlet. kellmesile ifade edlleb!Jlr. Kahra -
marılık duygun, reref ve izzet duygulan gü
zel ..,-1erdlr. J.l'a.kat, bir memleketi bu kndar 
bfiy{lk bir feJAkete ut111tmadan ya§atabllmek 
daha l'1 blr ICY oluıau. . 

Leh1atana bu dalftlet nereden geldi ve na
aıl gıa)dt? Bunu izah etmek hayli müsküldür. 
Danzlg1. Almanyayıı ı~·ım etmekle Lehistan, 
Leh1at&nlıtından bir zerre bile kaybetmezdi. 

• -ır .. 'l!ukt, Lehı.tan, son aylarda, sade Daıızlgl 
teı:ıd1Jerl fçln btr hayat noktası saymakla 

SON POSTA 

Be•lm)I makale: 

Her ne zaman ı>lurs:ı olsun iyilik yapabilmek kudretine 
malik olduğunuz müddetçe korkmayınız: Nanköre tesadüf 
edemezsiniz. 

:i\i Herkes nankör l!I 

Gün gördükten sonra düşmüş bir adamın duyduğu acı da
ima mahrumiyet içinde yaşamış bir adamın ız.tırabından her 
vakit fazladır. 

Eylfil 30 

Sözün kısaıı 
-····-

Memur çıkar •• 
Memur al. 
~----- I!. Ekrem Talu 

• 
emur denilen biçarenin ezeli na-
sibidir: Gerek resmi ve gerek hu

susi müesseselerden herhangi birine ka.o> 1 
pılanmış olursa olsun, girdiği tarihten, 
tekaüd olacağı tarihe kadar, ömrü yü • 
rek çarpıntısı ile geçer. 

Devre göre adı değişen bir heyula o
nun daimi sınette gözlerinin önündedir, 
ve onu fikir selameti ile, kalb huzuru ile 
iş görm ekten alıkoyar. 

B ugün o heyulanın adı cİcabı maı:;la • 
h at tır •• yarın cTensikah .• öbürgün 
b nska biı-şey olur. Mamafih hangi isimle 
yadolunsa, memurun indinde hepsi mO,. 
savidiT, hepsi ayni 'kapıya çıkar: Vazi • 
yetten emin olmamak. 

Ve bundan dolayı memur perişandır .. 
Bü tçesini yapamaz. istikbale aid tasav . ı 
vurlarda bulunamaz, yevmün cedid rı& 
kun ccdid yaşamağa alıŞlr ki buna ya • 
sanma denmez. 

Bu vaziyetten memurlan kurtarmalı, 
hallerine bir ist·krar vermeliyiz. İşlerin 
dara muntazam yüriimcsine de faydan 

~i~~i~~~:~~~;·:~r~ 
Londra caddeleri 1,--............................ ---·----...ı L d hareketi hos J,?örmemekıe beraber: 

t ' On raaa gece - Eh! drdik; ne yapalım? BOtçe za• 
Alacalı bula al He u b. f k l rurPti bu. Bu kadar fazla maaş veremf.ı c 1 rg n ır 1 ra ıaret . vorsa. €lbettf' bir kısım memurlanııı fe-
Btr halde Memurları da edecek. Ta ki alıkoydukları aylıkları,.. 

Ben öldü demedim nı muntazaman alabilsinler. 

: B:r hükiimdann çok sevdiği biT Buı:tün. f(aret-elerde, ayni müessesenhl: 
• nltmıs kadaT memur alncnğını havret.19 
~ beygiri varmış. Günün bıirinde bey- oknvoruz. Ve aklımıza ilk gelen sual şu. 
İ gir hastalanmış hüküJmd4r beygirin kaba temsil oluyor: 

hastalandığını duyunca: - O perhiz ne idi.. Bu lfıhna turşusu 
- Beygirime iyi bakın, demiş. nedir? 

Her kim bunun öldüğünü haber ve • Mademki mevzuubahs müesseseniıı 
memura ihtivacı vardı. evvelldlere ne • 

rirse, kafasını kestiririm.. r!(_>n vol verdi? Ve bütçe zarureti, han! 
Beygire çok iyi bakmışlar amma., va. nerede> kaldı? 

gene ölmii§: hükümdarn nasıl haber Bahusuc; ki o çıkarılan memurlımn foo 
vereceklerini diişünü.yMltrrmış. Ma- cerlslnde senelerce avni ise emek ver • 
bcynC.:lerden biri: mis. tecrlibe c::ah;bi olmuc:: olanlar nn vaıı 

dı. $imdik; nıemı, .. ı., .. müc;abaka ilc.- alı• 
- Ben haber veririm! nacakmıc;. AlA! Güzel! müc;abaka. ha'k .. 
Demi§, hükümdann yanına girmiş:: kanf'\"'et dairesindP vaoılırsa, SÜ"'lıestır 
- Efendimizin hani heygi11i. vardı1 h;r tnkım veni iktidnl'lnr kaza ... ~mr. 

ya .. diye söze b"-'ılamu, harblerde TüzJ. An<':ı'lr flcfüfo,. h·r ·usı.,tfpvf hemen ;.r., i • 
-s 7 cin kMi del!ildir. Fr0ıılı:ler rutin O"ıiik • 

gô.r gibi uçardı. Gezintilerde geb:n gi-~ leri bt,. a" .. ;c::e vAtkınlık» vardır ~; 1..a • 
b'i S'Üziilürdii. Dünyada ondan güze~ msınhı ;kfü"b edifü . 
bir beygir daha bulmaya imkan· yok-? °BR"lısetticrhııi?: o müessesenin b:ıc::ında 

talınadı; belkt de Leh gazeteleri cŞarkl ingllterede hava hücumıaırında hal -
PrMyayı da Lehl3tcı.n-ı flhak edeceıllz!11 dlye k.n gideceği sığınakların yollarını an _ 
iddialara b~adılar. Almanlara Koridordan lat.mak - '""-d'l '--ld mı · ah 

tu. : itimııd ve hürnPtimizi tamamile k'lzan• 
\ Harb icabı olarak Londra sokakların- T"",c:: h :r zat bulunuvor. 

Hükümdar tel8ş1a sorm:ı.L§: da geceleri bil tün ışıklar söndürülmek - 1~rnfr! ve temenni eder;z iki, he,.lı 'llde 
bir -çtd kl Leh'~ bü...n mW\b<l ı e, .... ın ar, sıy ve 

~~ verme e ~~anın ;T .. k hiç bir beynza boyanmaktadır. Bu yüzden şeh -
- Öldü ha! : tediı:. Bu tedbir yü:ıünden halk çok müş veni b:r 7anırPt Ü'lPrfne alınmasınıı 1~ .. 
Mabeynd elini bağlamı§. E külAt çekmekte ve bir hayli kazalar vu- ;:um _görü1P.n bu altmış m"rnurun h;r ol-zaran olmar.dı. Orılar, bunıı da ra?ı olmadı- i eks iJt ld ıml al ı bul ı b. 

lar. HattA Korldordtl ve Sllezyada Alman ek- ~:ı almer U: ır an aca ı aca ı ır - Ben öldü demedim. Siz söyledi-~ kua gelmektedir. Bunu önlemek için mıusa bir kıc::mım, sene b;ıc;ında mrı;ı;dur 
sertyetlerlnl AJmanyaya iade eden bir hudud _Lf __ • _______ _ niz hükümdanm. : Londra belediyesi beyaz ceket ve yelekli M1jlpn klmcıp)pr ;m~c::mdan intfhab ntsin, 

1 

: işaret memurları ihdas eylemi§Ur. Bun- Haksızlılh t., .... ; .. oh .... nlc de bl .. f .... :ı.,ttırf tashlbl bile Lehlstanı batırnıazdı. Denilebi
lir kl Almanya ou.1unla kalmıyncaktı. Bun
lan alacak, yarın tekrar lstlyecektl. Mlim -
kfindtır; fakat, hem bizzat d:ıha iyi hazır
lanmak, hem de k~ndtslne daha yakın ve 
kuvveuı yardımcıla; tedarik etmek için, ge
niş btr siyaset oyununa glrltoınek islerin bu
g{lnkü seyrinden dah:ı mı fena neticeler ve
rebntrdl? Tekrar den!leblllr ld, Lehistan için, 
İng1ltere tle Franunın kat"i taahhüdlerlne 
sahlb olduğu bugllnkfi vaziyet. rn mfüald lm
kft.rılan an:eder. İnglltN(' lle Fransa saye -
sinde Lehlstanm, yann d:ıha kuvvetle ye -
nlden dlrllme.!l niçin mOı:ıkün olm8S1n? Evet, 
mlhnktindllr. Fakat, bu fm'kAn. Rus - Alman 
paktı lmza edlldlk'en sonra, hiç olmazsa 
bizzat Lehistan lçtn, o kadar 2ayıftır ki , böy
le bir ihtimali g!ize alarak. yann daha iyi 
4a.rtlarta hazırlanmac:t çok müll'kün olı:tn bir 
mOcadeleyl, bugQn:hm en fena şartlarla ka
bul etme51 bir tfirtll izah edemez. Rusyanın 
kat1 b\taranıınnı ve tam dostlu~unu temin 
etmedikçe, Lehistan bu harbi göze nJmıyıı
caktı. Onu göze almış olmakla belki kahra
manca hareket etm14 snyılablllr; fakat, her 
halde akıllıca ddll 

* 
Evet Lehı.,tan, bliyilk bir dalAlet hava.ın 

içine dştfi. Nasıl? Onu uzaktan vuzuh ve s:t
rahatıe görm~ lmkl\n yoktur. Bununlıı be
raber, izahına çalışmak faydasız olmaz. 

Lehıstanı bu dalO.le~ havası içine düşüren 
birkaç nevi AmD vardır: 

ı - Lehistan. lçtlmat bünyesi baklmından 
eskt Çarlar Rusyasıııa benzer bir memle -
kett1r. Orada k~y derebeylerl düne kadar btl
tfin kudretıerlle h~kım ldller. Akılları uzun 
uzadıya hlç blr şeye ermlyen, s:ıhlb olduklan 
topraklara dört ene sarılmış bulunan bu 
unsur, bu toprakları ellerinden aıacak olan 
Rus rejimine de, Alm'\n rejimine de düş 
mandırlar. Dfinyayı hAlı\ eski dünya zanne
den ve onun değl~.ne<ılnl blr türlfi kabul e
demtyen bu unsur, ne Ruslnrla, ne de Al -
mantarla anlaşmayı bir türlU kabu. edemedi 
ve ~halet yihmde.ı zannetti kl, bizzat Le
histan kO.fl dereeede lruvvetlt oldu5u gibi in
gtlte?'e ile Frarua ds d•rhnl 1~ müdnhale e
dip Almanyayı tepelemeğe kacHrdlrler. 

2 - Lehistan<!&.. bütün iktısadl hayatı, 

yant ticaret ve mal:ye işlerini. kendi ellerine 
alınış geniş bir Yahudi kütlesi vardır. Bu 
k1itıe, Ru.c; rejiminde «borjuva!ıı Alman re -
jlmlnde •Yahudi ı-. diye her dakika tahrtb e
dllmeRe mahkihn blr unsurdur. Lehlstanın 
b1lttın ırnı ufaklı dcrebeylerl. yani cVoyvo -
da• ıar, ,hep Yahudi sermayedarlara borçlu
durtar ve onlann efe:-ıdlleri hakikatte Ya-

lngiliz gazetelerine göre 
1939 diplomasisinin bazı 
kelimeleri ve karşılıkları 
Bir İngiliz gazetesi son aylarda Av -

rupa siyasi hAdiselerinde geçen bazı ke
limelerin mukabilini e(>yle tesbit etmiş -
tir: 

Ademi tecavilz pdtı - Memleket zaptı 
Memlc'ket zaptı - İntizam ve hsayipn 

iadesi. 
.Asayişin iadeei - Bitaraflık. 

Bitaraflık - İlAn edilmiyen harb. 
Harb - Polis harekAtı. 
Polis harekAtı - İstilA. 
İstila - Sulh. 

hudllerdir. Yahudiler de, '!>llttın dünyada AJ
ma.nya ~de ıren'.f bJr propaganda.ya 
gtrlşmt,,lerdlr. Voyrodalar, bu unsurun kuv
vet.le tesiri altında taldılv. 

3 - M&ref&] Pll.nıtl.>kl aat oldulu müd -
detçe, tendi fııhal tölıret Te nüfuzuna daya
narak, bunlara ka.""tI durab!llyor ve Leh.J.<J -
ta.nı makul bir yoldan götürüyordu. Önce 
hasta oldu; sonra öldü. Onun diktatör rolü
nft kendi e.llne alan Rldı - Smlgll, tendi ta
raftarla.rfle 11 başınM t11tunabllmck için hem 
Voyvodalann, hem de YahtıdUerln teslrl al
tında kaldı. 

Bu am1Der1n yanıbaflllda elbet başkalnn 
da vardtt. Fakat. Lehlstanı bu hazin ak1 -
betu dal!lete sevkeden ba§lıca kuvvetler 
bunlar oldu. Dünyadan bihaber Voyvoda, 
Rusyaya bir tilrlft, Aimanyayıı d!~cr türlfi 
düşman Yahudi ve nihayet bunlara dayanıp 
memlekete hA.kim ohnak ıstıyen nskerı bir 
klik, m~te.rek Lehlstanı bu felflkete .sürilt
ledller. 

Zaten, Lehf8tanm btrlnel, lkincl, ve üçfincll 
taksiminde de en bü:Ji!'k rol, kısmen toprak, 

\_,___ ./ lar karanlıkta gezmekte ve halkı her tür G G ı ~ 
lü kazalara ikarşı konı.ma.ktadırlar. G. Ghr.ant • l.-•a lu. 

Bir Fransız -·········· ... ···································· .. ······-
Tarassud balonunuıl Meş'um yüzük Liman işçilerinin birikmiş parası 

tevzi edilecek 
Macerası &ki ispanya Kraliçecsi Viktorya'nın 

sahih bulunmakta olduğu yüzük cmeş'- Limanda çalışan hammallnra aid ve 
umı. sıfatını taşır. bankada bulunan 16 bin liranın Jtendi • 

İlk olarak, bu yüzük Kral Yedinci !erine tevzii için Liman İşletme Müdilr
Alfons taTafından kansı Prenses Mer - lüğü tetkiklerine devam etmektedir. 
sooes'c hediye edilmiştfr. Limanlar Umum Müdürü Raufi Man• 

Yüzük iite o günden itibaren meş'- yas, dün belediye iktısad işleri müdü:rtl 
um sıfat~ı almıştır. Saffet ile bu mesele etrafında görüşmüş.. 

Kraliçe bu yüzüğü daiına parmağın - tür. . . . . . 
da taşımış ve as sonra da vefat eylemiş- Bankada bırikmış olan bu 16 bın li • 
tir. ranın bir kısmı, yardım sandığı vasıta .. 

Karısının vefatı üzerine Kral Yedinci sile hastalanan, .kazaya uğnyan ve ya• 
Alfons yüzü~ büyük annıesi Kraliçe ralanan ameleye sarfcdilmiştir. 
Kri.ırtin'e hediye etmiıUr. Ameleler şimdi tşsiZ kald'lı'klarmı ici-

b Az zaman aonra Kraliçe Kriatin de dia ederek bu birıkmiş paraların kcn • 
. . . u ölmüştür. cillerlne iade edilınksini istem.dktcdit • 
üç resım, bır Fran Yüzük Kralın kardeşi Prenses Pilar'a ler. 
sız tarassud balo - intikal eylemiş, birka9 gün aonra bu 16 bin lira bugü.nlerde bulunaca~ bir 
nunun bir dakika- prenses de vefat etmiftir. formül ile 180 amele arasında taksım &ıı 
ılan az bir zaman- ÜQi.incü defa olarak yQ2lÜk krala inti- dilccektir. 
da b~ından geçen kal eylemiştir. Kra} bu seter onu .Yen - Adalar ve Kadıköy hatbnın 

n cerayı tesbit ediyor: gesi Prenses Kristın'e vermiştir. Uç ay kış tarifesi 
F b ı h b d sonra bu prenaes dahi blrdenbiN haya-

l -t randsızd' a oncusu, ar mey a- ta gözlerini kapamıştır. Denizyolları idaresi, Adalar ve Ka .. 
mm arassıı e ıyor. dtık" hatt · · b ı bir k ta-. 

2 - Alman avcı tayyaresi balona hü - kaNihıaytet kra.lf bkizzat t yüzüğü taşımada }lı rıre~1 hazı~l~~U:ya~ftır aynca ış 
d

. B 
1 

. . . rar aş ınru" a a ırz sonra o u - • 
cum e ıyor. a oncu necatı para§{itünü üştür Sonbahar tarifesinin aynen ipka edilr-
a~makta buluyo~.. m Buglln sabık İspanya Kraliçesi Vik _ ~ş olduğu dün alakadarlara bildirilmı,. 

3 - isabet vaki olmuştur. Balon yan- torla'nın sahib olduğu y(hjlk işte bu yü- tir. 
maktadır. zilkttlr. --··-· .... ·········-····· .. ·--··--···----····· .. -

Kraliçe yürllğü düğünü sırasında ko- T A K V 1 M 
kısmen para ve nep birden de cehalet tara
fından oynanmıştı. 

Lehistan, yeniden kurban oldu ve Bls -
mark politikası tekrar meydana çıktı. 

d{,ufıit.ün. c.2Ju,9~"' 

cası On Üçüncü Alfons'a hedi~ eyle - r.===-==============ııı 
mi.şttr. EYLÜL 

Kral da ~n zamanı saltanatında. ıı--.,..-=-=f"====""""=-ı------ıı 
Arabi scııo 

lBSS 
rahat yüzü görmemiştir. thtilAller biribi- Rum( 8CIDO 

rlni takib eylem~, nihayet tahtını kay - ll:iriö 

betmiştir. E";iaı 
17 

so 
Resmi sene 
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1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI CUMARTES 

Avrupa gazetelerinden birinde şöyle bir cümle gördük: 
- cKal'§ııntzdaki dQşmanı küçük görmiyelim. Bizi bir hay

cli uğraştırabilir, uğraştırmaya başlamıştır bile. Şimdiden 
cbirçok !edak!rlığa katlanıyoruz, daha !ailasına da katlana
ccağız. Fakat bu fedakArh'k bire aCl, ağır gelmiyecektir. 

cÇünkü bu memlekette kadın erk~ çoluk çocuk tek insan 

cyciktur ki bu muharebenin lüzumuna kani bulunmasın., 

Yukarıda okoduğunuz fıkra btr Leh gazetesinde ÇJkmış 

değildir. O halde son cümlesinin hakikate tevafuk ettiğine: 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMAI 
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Beladiyalercı bareme l 
göre hazırlanan 

Egede zelzele ô.f etine 1 Rus - İngiliz tic~ret Antan 29 ~!~~ol~ bnunun• • Yeni sulh ümidleril 

lı dt • • tt . muzakerelerı f!:nbe=~0~::~;::::: 
S ,. er e ınzımam • ı b 1 k ? le bafl•mJftu', Vekllet Jll!>tıtı te:~rde bu 
~ ~ aş ıyaca mı . kadrolann bazılannda maaş zamlan gör- • lmanJ&nın prb demotrusıerlne tar-

Yazan· Selhn ltafllt Bmet 

mtıtttır. Vekllet, ou tabll kadroları eaJd n.- .... tı yeni bir ıulh tekllttnde balummaa 

ı rl Londra 29 (A.A.) - İngiliz aiyasl ztyettne UJ&r bir ıekllde ,eni bareme göre ve bu 1f için bazı devletlerin tavuautuııdan 
Bı•r....I D&hfw99•-&1e Seller eY e mıah!ellerine göre S<>V')'etlerin Lon.?1°~ tanzim etmektedir. lstlfade olunabllecetını llln etmeat ıetrar 

15 A - -J &.alı büyük elçisi Maiaki. Çarşamba gunu dtktatıerı İtalJ&nın üzerine tevcih etmlfUr • 

• ti.rl.kledol 6 ...... 1 boX...1du Lord .~alifa~·~ y~ptıjı mülakatta Sov- Almanlar Pazartes·ı Ge9enlerde bir nutuk aö7llyeret art bndl ....., ...,. e .... yet hukfunetının bıtaraf kalacağını na - tararııe buna benzer bir tetıın ortaıa atan 
Eır:ı bildirmlştir. Keza sefir, ıelkanomik v • • 1 MussoHntnin o zan;ıana tadar aatn bhnaa 

fzmtr 29 (Huaud) - Gece JUWDdan .on- laamı eT, dtınlıı Ye banlan Jlkmıftlr. Halt mü'zakSrelere başlamasına nbtuf İngil~ 2r~ovaya gırıyor ar gö.!temılftl ti ttaınn hiidnıet relll ba ... 
a ve bDIÜD izmır, D1tlll. Çetme, Berpma, ve Jandarma karatolu efradı ataçlara tır - teklifini de Sovyet hü.kfunetinin kabule Y tfttu ile, Amıpada cereyan eden ba1Je tar· 
Karaburun ve 'Urlada selzeıeıer devam et - maııarat canlarım turtarmıtlardır. amade bulunduğunu bildirmiştir. Berlln 29 CA.A.> - Alman umumi tarar- tıaında aatıat nrette bltl\raf b1m11& u -
mettedtr. Diler taraftan Jalmurlarm tevlld Seller tratındaR .sflrlltlenen blrt tadın ol- Bu beyanatın hadiseler tarafı11dan gtJıı, Alman tumal'1danının, dtln Rua - Al- metmlf bir ..,ırcı vaz'u ba11Je ıtttta e& -
ettıtı aeDer de bll'çok tahribata ıebebQ'et mat bere bel ldtl bolulmuttur. bul tekzib edilip edilmiyeceği merak edil - man bat hududuna te-rfltan Przmusl'l R111 mı;vecettır. Venedtt .sarayında lrad olanan 
vermektedir. Diler taraftan htltfmıet dairealnde ı:- rnektcdir. tıtaatına tesUm '!mıiJ oldutunu bildiriyor. o nutukta, Mu.saoUnt yeni nlh anaurlannı 

Ödemlf1n Blrs1 nahlJe.sl gece pnaı btl - nan evrat ıl8ller taratmdan ıtırtltlenmif, - Varşovıuıın slllhl.4:-ı alınmış olan garnlzo- llert silrmet mevldlnde bulunmaclılım bfıJan 
J{lt bir telltetle tartılaıımıttır. Yatan ıal- lefon aantnlına Alta lılabet etmııtır. Ça - H·ııler·ın muhafızları nun tahliye& bu a~şam başlı.yacaktır. ederken evvelce İtalyan mllletlne 1lln e,le-
murlar. nahiye merkat lolnden ıeoen O&Jl, Jlll yalanında bulunan evlerin tahlı;e.sıne Bu tahU,,e 141. ihtinıal iti üç gün devam dili gibi tarih! balı tararlan almat tom de 
llolıdaldan inen 8'!ller de Btrgt taaabuuıı baflanm11tır. P'elltetzedelere etmek v 71 - Alman ordusu edecektir. Almanlarır. Varşavay• girmeleri kendisine hitab e,ıemet mevtllnde baln-
bastırınca tebllbll bir TUIJ•t hl.d1a olmQf- yecek teni edDmlftır. 6 de tarihi 2 İlkteşıin oıe;rak tesbıt edllmtştlr. mamıştır. Yalnız bır EJUll beyanna.mtde 
tar. Diler taraftan Sı}llerden Avlucuk t ytın Varşovanın sivil ahlll'slnln iaşesini temin et- tavatf etmiş olduğu alJ&19t1 flmdllıt harft • 

Büyülı: aeller ve ;ayın getlrdtlt ataçlar ıtı de 15 ev yıtıımıftll'. mensublarından seç .. ldı• mek ve bu ahaliye sıhhi yarciımlarda bulun- yen tatbik lle iktifa edecettnı blld1rmifttr. 
köprüyü yıkıp drdaeditten aonra aular 1 Muğlada .... mak ic;ln tca.b eden tedbirlerin tatbikine bat M. Musaollninln bu IÖZlerı karfWJlda bit 
Jrıola ayrılarat jandatma taratoıana, btılt6- Dlltı ece.,., 10 da f1d . . A lanılm14tır. EyUU beyanatının mahiyetini a!'&ftırmat bir 
met dalrealne hücum etmlf, bu blnaları. bir Mutia 29 <A.A.> - 1 t Berlın 29 (A.A.) - Hıtle!", karargahı Modlin müstahkem m,.vkll 1200 zabiti De zaruret oluyor Hatmmıxcta taldıfına 11119 
tok düktln ve evlen aeller bamnqtır. Btller deW bir J'91' aanuıt;sı o1m111tur. Hasara ~taa!ının şark ~ar~. sahasından dönü - tayıd ve şartsız teJ.\m ~lmu~tur. İtalJ&n h~etl, fllvaltl o tarihte bir be • 
'1r kısmı b1na1an alıp gOttlnntif, diler b1r "70ktur. şunden sonra Hıtler ın muhafızlan ordu Janname nef!'etmlf v~ İtalJ&n namlar m.... 

memubları arasından bugün teşkil olun- J 1 c· d lJslnln Alman - Leh 1btlllfından dolan 

Moskova anlaşmasma lngilizlerin 
cevabı : " Karanmız değişmemiştir ,, 

muştur. Bu tabur Hitler•in cephedeki 7.i- aOOD af )0 e Avrupa vaziyetini tetkik ettikten .onra ta -
yMetleri esnasında kendisine askeri mu mamen ihtiyati nıal-Jyetı ha1s ltalwnan 
hafızlık yapmıştır. ilerileyorlar İtalyan askeri t.edbtrlerinl tamb eJledtll .,. 

Hit!er, bu muhafız kıt•asına bugün ken İtalyanın btc; bir ukert hareket tefebbftrine 
di. ~aretlerini taşıyan bir sancak ver - Tokyo 29 (A.A.) _ Bu sabaha kadar Bu- girişml;vecetı blldlrtl nişti. Bu telalıllrQn ma-
mıştır. nandatl Japon or1usu 50 kilometre genif - hlyetl, re.mı! olman dalı: mufttbt ft tH11 

(Bafft1rafı ı inci ıayfada) G 
llkte bir cephe iizeclnde Çangçea'nın 38 ti- bir bltarafiık hareketinin taklb olımacalmm arb cephesinde lometre flmallne kadar llerlemJt bulunu - ifadesi demekti. Şimdi Vencd\k sarayı nd-

pon devlet ihdu tasaTVUl'U!ldan da vaz- ;vordu. Diğer iti :ı.oı da, Çinlilerin tuvvetll tundan çıkan mana şu oluyor ti İtalya IQID 
geçtivi ve fala olank Estonya işinde t f ı· • müdafaa mevzıı olan nehrin cenubunda so bir Eylt\Ide ilin ol•ınan hatb hareketten 

tal nazar dlktatl celbetmektedlr: kendisine biT b4J IÖZ söylemek hakkı - opçu aa JY etJ tllometre bir mesııtey'! gelm1şlerdL inhiraf etmek lçln b~r aebeb JOttur. Faka& 
ı - Anlapnada münderiç mütekabil iatl- nm da verilmediği kaydedilnM*tedir. Japon tayyareler! rie'at halinde bulunan öt.edenberl Lehlstanh çolı: iyi münuebetler 

p.re kaydı ... Mütıetabl! Lstııare haddi zabn- Balkanlara gelince, Tkrkiye Hariciye Parfa 29 CA.A.> - 29.9 aqam teblltı: ctnlllert Çançanın cenubunda bugün de ta - beslemiş olduğu ic;l:ı bu memlelrotın ortadan 
da hiç bir tarar ifade etmez. ljayed bu ta - Vekili ~ Saraçollunun M:o.ovacda Barr'>m dotuaundakt bölgede ezcumle ktbe devam etmış .. lı'. ltalk:maslle hlsıl olan yen\ vaziyette İtalya-
Jldda gizlt bir utert anlaşma manası mtın- bulunması TDrkfyenin iştiraki olmadan Dewc - Ponta la Plrnıasensln cenubunda dil§ mn yeni bir nottal nazar edinip edlmnedl• 
demlç tae bu mtltt!fıtlerf alltadar etmes. Sovvetler 'Birlilfle Almanya arasında man topçusu faall7et. gösterml'ştlr. .k. Nor eç ll"m·ısı· llnl aoruşturmat, gl:nftn tabU ve merak ve-

1 _ AnJ8,fJ1>1lnın tlcaıi ve lttıaadl lDmD1... d<>ırudan do~ya bir sureti tesviyeye Her iki taraftan kaşıf ve rasad tayyare - 1 1 Y P"'l ncı bir mevzuudur Fakat İngiltere 'ftt Pran-
Bu kısımda mevcud biitümler 1kt devlet a - A . bn kt d Fakat B lk 1 Al- lerfnin faaliyeti "aydedllmiştlr. h . 

1 
• aa htitbıetlert, Sovyet Rusyarun da ı.tirat 

rumda enelce yapılmıf olan anla§madatl ~a~~ao içi~ :ırırİaşe mem~ı ~~.:~kn kal- PaıV 29 (~) - 29 Bylül sabah tarihli d~ a torpıl ..,n 1 etmiş oldutu Lehlst.ın harbi mftnaaebetlle 
htikümlerde.ıı bafka ve yeni tefler olamu. cıııı ve Sovyetlet Birltlinln Ankara ile Pranaız teblltı. . davalannı .sonuna tadar götl\receklertnt Dlıı 
ttı taraf enıelce birbirlerine verme)'l tarar- mO.zakere ederken bunu gı6zden kaçır _ Gece, um~yetle aattn geçmtştJr. ~üm- Londra 29 (Hususi) - Alınan tahtel- etmiş oldutlanna oılı:ıhru İtalyanın JeJ1l 
laftırdıtlan iptidai ve nıamul maddelere 18- mıyacafı AşikArdır. • le Barrebrtict iln garbında temas tıt aları - bahirleri bugün cTastag. ve c Yarend> vaziyete rağmen yer.I bir tavaMut şetll ba-
nllerlnl tılM edemulor. · mız faaliyette bulunmuıtur. Norvc~ gemilerini batırmışlardır. labllmeslnln kolay otamıyacatı ilk ba~ 

Londra • (A.A.) - OUeteler 80D Moa - Al t bli w • • • Sk k B bebledl ki Leh lllne ba4-Londra ve Paris mahfellerinin intıba- tova haberlertJı1 mmuu bahlederet mt _ man e gı cSolas. Norveç gemısı de ajara a- gôH çarpıyor. u se r 
tarı haricinde vaziyeti bir de bitaraf ıös- 1eı1n .,. mlf&vlderlatn ,apacalı nıh' tekltf- Berlln 29 CA.A.) - Teblıt: çrklarıııda bii" mayne çarparı:* batllllf" tasının k&rJ41Dama.ntn::~a =~11':::,~1~ le tetkik etmek istersek bir Norveç ga - teri her ne oluıw. olnn 'bunlann tetkik e - Oarb cepbeslnde, tl.md!ye tadar oldutu tır. tuflyeJI Pranaa ve ıım:n olmıva~ ~ 
.etesinin bugün bydettili miltaleayı .- dilme- bJ1e ..-... oıann--lt mtltaıeuın- libi tara tuvvetlerl taal\yeti vuJr.ubulmuıtur. met çok gtlç ve._. adets mbtı ulh te•a..-.A _ 

liriz. ... ........ ı- Bfr ba har b !Si d w y . R en kabı·nesı· benzer. Demek Al yeni a .,........,-.. le alabi .. 1 d' ki• da bulunU)'Orll.r. b el vanndmu i eFA eana.sıt n a A•I ıasemoa- enı um den bugilnlerde oll:vl\k tavda be""°f-k bit' 
Bu gnete ezcum e ıyor · Ancak Hıtıerdltlln ıam ft bt'l olarak or- urg va a 0 r ranaız .ayyar ... ve • a da botuna bir tntıu.r olacak l\D '9'•,.,.•1111 
cEAer Almann. ~~ de~ e~ek tadan taltmaaıdll' ti, ıarb devletleri lOSn nabrueck cı~nnda da bir Jnglllz tayyare."- Bükreş 29 (A.A.) _ 1:Rador btldlrlyor•: : rça 

lrarannı vermfpe Stalın m s~ne gü - bbal edlleblUr .-nıan Jar&\acatqr, dtlftirfllmfiftur. Yeni hiltfunet, fU suretle teşettill etmiftlr: yor. . fi) G 
:wnerek ıböyle bir ~~ ve~ olacllk • <Juet.e!er, diler taraft&n tuna da taJd• _ LCil,HDburg hududunda Baf'Rkll: oeneraJ Argetolanu, kral mü,a • .Selim (.it' anı,.. c,.,,,.,. 
tar ... $talin eler ~ tavızler. ~,bu d1J'Ol' ti, Qemberlayr. ı•çtnde eDJledllt bir BrtHclel 29 CA.A.> _ La Oazette'ln ilt1h • vtrt, aabıt başvetıı muavin\ ....... - .. ·-····-·-····· ....................... . 
.&Di ne mukabilinde. vermış olabilir.• nutuba, R111JJUlUl vut19t1 her ne otursa barına göre Lültsemburı hududunda bulu - Dablllye nazın: N!kola ottescu, aabıt tra- L h• 1 d 
.~. dra mahfellennde ileri aürülen olaun İngiltere ft Pranaayı hedefterlnln ta- nan bir Alman latlhklm tıt'ası, Lükaembur- llJet valisi, Sovye.t erin ., s an a 

mu~aıealar meyanında şu da söylenmek- hattutuna tadar harbe devam hU11JaUndatl l1ID karfllmda din mıntakada bulunan umum! nizamı tejvlre memur devlet na- ' 
tedır: b k dar ""' uknlerl tlB'lndl mtlealr olamıJ&C&lmı bll· Remlch taaabuında lltam tertibatı vücuck" zın: General Martnescu, sabık dahlllye na - ,·ıar•ı harekatı• 

Almanya ugiine a versay mua- dtrmlfttr aetırmettedtr. mı. 
hedesine milliyet esasına riayet etme - · Bunun aebebtnin ll'ranmlann muhtemel Mllll kalkınma eephal nazın: ProfuOr 
~ için hilcumda bulunuyordu. Moako- Mmkovada neler .&yleniypr? bir taarruzuna lcarıil to1Dlak oldulu a6y _ oıureacu, sabık halıyet vaııaı Moston. 19 CA.AJ - 29 BJltll abah ta • 
ft anlqması Berlinin bu zihniyetile tam Moskoft 19 (A.A.) _ Havas aJanamdııı: Jenmektedtr. Propaganda naZ' .. 'l. Radlan, sabık müate- rfhli BovJet teblltf. 
bir t~zad tetki1 etmektedir. .. Bcnebller mehanıtnde BovJet R1L1JRnm, Al PolonJadan ptlrtlmlf olan btroot AJman pr. Dilnttl hareklt neti.eulnde, Kmlord• kıt'a 

İyı maldmat a1an mehafilde aoylen - manJ& ne J&Pacalt teP'itl metıalnln arazi tıtaatuıııı 81gfrtd tıat•ı :vatınında tamp Başvetllet mtı.s~,an: Auguat PWp. lan, oraevo, TchlJev, Mejlre~l\le, KrenJet, 
dilfne göre, İngiltere hükO.meti, Al - ft 1tt18adtyat batımından tendlalne temin lmrmut oldutlan haber wrtımektedlr. pariclyıe nazırı Gafenko da dahD olmak Malodytch, Przemıal ve U.strzyki'Jl almış -
man - Rus meeelest karşısında alınacak edeoell menafi ttlterjncfye tadar Almanya bere, dlter nazır::.ar detışmemlfttr. Yalnız tardır. 
wziyet haıkkında derhal Franmz hillal - ile beraber baretet edecetı tebartls ettlrU - Almanya bolşevı·zme Argestanu. Tlteanu ve rahlb Popeacu 19ni Garbi Bieloruaya vr: UtranJ&da temlsleme 
metiJ{' fatişaTecle bulunacaktır, mektedtr. tabtneye dahil d4tllldir. harekltı devam etm~ttedlr. Bet Polonya atl-

Pariaten gelen maldmata g6re Dalad- AJnl mehaftlde Bovyet propapnduının •d• 7 varl ala11 ea1r edlliltı.":tr. 15 top aıınmıttır. 
Je, Alman - Sovyet anlaşmalarına mut- Alman propaıancluına UJ&r&t Jl"ran.saya dogw ru mu gı ıyor lngiliz tayyareleri Alman Krutenlta mıntataaında mlUeaddld Polon• 

taH olur otmıız: kabin~~ topllJlllf ve tJlfmedlli. fabt tnlfltereye pet !inde fld- filosuna taarruz ettiler ya mtlfrelelerl dafıtıtmqtıl'. 
General Gamelın, harıcıye müstetan de detle htıcum etmekte oldutu beJaD otan - Amaterdam 21 <A.A.l - cHavaa•: 
Ribes. Başvek!let siyasi şube direktaril mattadır. llududdan alman babeılete göre, Alman- (B(lfta?'afı 1 inci ıayfada) Alman - y unoslav ticareti 
Ooıulondres ve hariciye ıımuml tltibi aov,eı propasandar. fnıııtere ile Ameri- yada hayat balen tta.m «olettıvızm bahsinde Bf'rlin 29 (A.A.) _Büyük Alman ka- • __ _. • ._ 
Liger ile ~ezkQr vesikanın muhteviyatı tanın Bo"'9t Raa,a De Japonya 1ruında 0 derece radikal delişltlltler göstermektedir ral'jlfıhı tebliğ ediyor: Belgrad 19 CA.A.l - evreme• •-- .-
hakkında görüpnilftür. bir harb oıtarmala oablmakta otdutıannı. ti eter böyle glder.M bu toııettivlmı pek ya- A1tı İngiliz harb tayyaresi, bu sabah man - YUIOSla• tleate: mlnuebeGerl U.. 

ÇemherlaJD Paarte.ı beyanatta fakat Btalfnln bulret n ldyuett •vesinde tında Bovyetler B:rllllndetl NJlml dahi ıe- Heli,Roland yakinlerinde Alman deniz tında JUdılı bir matalede clbor ti: 
halnnaaılr bu tıesebbtıatln akamete utratııacatını lllll oecett1r. kuvvetlerine neticesiz b'r taarruzda bu- Almanya, YugoalaVJ&nm tıcarettnde IOll 

efımettıec!!r. Ruhr'dan gelen v-ı• ·11l""•n flnlatbtıanna lunmuştur. Alman avcı tayyareleri, pr- samanım. ebemınlyetl artan fntal&de llılr 
Londra 29 (A.A.) - c;.mberlayn. Pa- Diler taraftan Molotof ne Ştıtrtı Barac - gOre, fimdlllt mettebler~ fabritalarda ve be do~ dö~üeleriııde bunlarm yolunu rol OJDamıttJr. Yıııoalav lllraeatmm 1&r1ll 

arteai günü Avam Kamaramda Alman- ollu arumdatl ;6rtlfmeler, lkt gftndenberl DUJOnal aos;vallst te'-8kkilllerinde her türltı kesmist;r. Kısa süren bir muharebe ol - Alm&nJ&J& ıtttllt sıbt YugoslaVJ& da ltba • 
harla Sovyetlerin sulh teklifleri haWan- tatn edDmifttr. tantlnlertn. 7avaş yavaş ıen1'letllmeaı ıure- muş ve bu altı fn~·liz ha'.l'b tayyarelinden lltınm yansuıda:ı tallUJnı AlmanJadall 
..._ beyanatta buluna--'-tır. tile, bir kolletttt iaşe alatemı hazırlanmakta- be i d O d"" .. '"l .. tü' vapma~A .. O• 

ua • \;«A • Molotof, dtln lloaton.datl Bulgar orta el- dır. _! .... ~~}.~ ... !!~ .. ~~! ... ~: ........... - ......... : ........ :.=::; ....... - ... -·-·-... .. Framız •JaDSIDID mltaleua oı.t De traıı btlftlt elçlalnl kabul etmiştir. Bu tollektlt taşe sı.stemı, perakendeci dtlk-
Par;s 29 (A.A.) _ Havas bildiriyor: Almanlar mebaftHo<te 'tıtrti earacoııu ile tlnlann taıdınlmuı ne itmam 01ı1nacattır. 

ileri sürülen mütalealara göre Alman • 1'0D Rlbbentropun ayni zamanda Mostonda Perakendeci dütklnlat. yerine btlytlk ma -
hane __.. -dır bulanmalannın bir tesadtlf eaeri olduıtu be- tuaıar teala edilecek ve bu büytlt matazalar yanın ültbnatom~ ~ ve yan olunmakta ._ de von R.lbbenttoı>un Tür Nazi tıetekküllerf ev.ümit df. s. w.. nano-

Almanya Sovyetler Bırlili aruında bir tıye ne fngotere n Prnua araS'lndatl mtl - -'-tı tarafından lda 
askerf ittifaık tehdidine dayanacaktm. nuebetıeri bolllıala §tlıpnak latedtl1 ta - nal IOS)'allat bayır ceuu;rv -

Bununla beraber, bu sabah yapılan naatı vardD' re olunac_aır._ıır_. -------

mfQterelt deklaruyon bu ittifaktan ~ah · 60 .. bels nezaret .etmekte, b~ taarruzu atiın kaldığı f • A _ 
takdirde istişareler yapılacatı zikredil - ıtanbul ıle ""tt-ale 
~~ie!.kt:~.:ı~ anlaşma - arasında yataklı ve yemekli altına ahnmış 
nm Almanya İngiliz - Fransız ablukası vagonlar işliyecek Parla 29 (Busual> - Btotholmdan cPe -
GzerJne mahrum bldıb maddelerden bir tlt Partaten• p11e~'8ine blldlrlldlltne g6re 
~ı, fakat sadece bir kaçını temin e - Ankara 29 (A.A.) - Bize bildirildi - Alman propaganda nazın Göbeli bu vazlte-
decdl t.elUm ~. ıme göre, Devlet Demfryollan İdaresi sinden attedtlınlf ve bir anator;vomda ne -

Ablukanın Almmyaya tev!ld ettil'f Erzurum hattı tb.erinde Erzincan - Aı - zaret altına alınmı~u-. 
mahrumivet kendisini pek ziyade endi- kale kısmının işletmeye açılman üzeri -
teYe dü!=ilrmekte ve Almanya Sovyet - - 1 t Dil k )ta 
Jer B;,.li~i ile bir anlaşma Jakdine çalı • n~ haftanın bazı ~n erinde stanbul ile Uru JI 
matadlr. 

1 Aşkale arasında m defa yataklı. ve üç Antara 29 <A.A.> - Tllrt dll tuama bat-
Pakat tıı:>kı 23 Aiustos anlasmasında defa da y.emekll vagonlann i'letılmesine u.nııtından: 

otduf'.ı \ibL Sovvetler Blrl;lfnin kUll- karar wrmı.ıtr. Buna namran, İstanbul- Dardtincti Ttlrt dU turaltayınm bu J11 top. 
Wc olara •lacalını takdir mümkh ol • dan Afkaleye Salı ve Cumartesi gilnle- lanmuına lmtln pnlJ:medtllıı.ieıt turum 
nıak"17.1.D Ala.nva-mrı bu veni anlaınna- r; Askaleclen de tstanbııla Cuma ve Salı phpnalannın tlçtınd Ttlrk dD turultayınm 
dan r• deJ'f'rA •.1t1•~~0 edebilecelf dtt - .. 1 . teJkPcak olan trenlerde yatak _ tararlqtırdtll programa ıme ve onun 189-
hal pi'-•ii1m...1rt~ Feltat Afustos AnJaq- o\m en . 1 ,.. b ...r. t.111 l8Del merkez kurula eıı ne Dert ıOtl -
llllasırıda oldtıihı ~ ~ ~f·r rfe Alman- 1ı ~ vemeklı val(on ar, ..,.a'!am .a "'""n - rıme.t Jerinde gOrtilmtlttUr. Dördtınctl TGrt 
Y, ,neler ödly~ flt'Jrbal S!ÖBtP"9-11erl lnanbuldan ve Pazar gunlerı de At- dil tmıılta7111Ul ne zame.n ve nerede top -
celrt r. kaledcm kalkacak trenlerde de sadece ye- ıanacatı turumun ana t"8lt1 pnllDae Do 
K~ AlmQyanm POlOlıyada bir tam, mekli vagonlar bulunacaktır. aı Oncedeıı blld1ı1lt.:ettlr. 

.. .. 
Sabahtan Sabaha 

Harbde kadın 
Bfi:vüt ha?bler btrblrlnl tatlb ett.tkçe mmetıertn ablAtl cepbelerl ,...,... Un1ıo 

JOI'. eemı1et nlntulan, batıl alle baltan geqlyor. Şabsl mılouebeUerde hele U
carl alıfver1ılerde ltımad. emn1Jft den11en taqdıJdı lt.lb&r llfJr& lnlıor. 

Geçen 811ytlt Barbde bafb1an 1nl ahlW 'ftt tıcart oklltll ha badll ba 1U'lll 
dtbıelecet, elti emniyel itibar pri plecet dtJe betlernn daha oetan 1ılr ban 
başladı. Öyle bir barb ti daha blrlnct ayında o muhte19m pattlan. batta o l&&a• 
tatlı utert ıttttatıan ıWp dptlrdtL Bltaratıarm bile ttcarl n·lnuebet.lertnl ba• 
gtın pefin, rann ve~ çevirdi. Hava 6Jie bir tantta ti dOIUa dilmam 
a;vırd etmeit gtlç oldu. 

Bunun neticeat Jlldınm drattıe cemiyet ba,atma, terdi mb~ .....,. 
edecettır. Mer.faat h1.a1eı1 t&1ltleneoet, ahWd tanular pqlyecet, INUI..._ lll 
DJ11lmt taranan olan raht ft bılll temaytUlert b1ru daha namlanuü • 
arada tadın. ertet mtınuebetlerlnbı de maddlleteret tönlllerln tatdtllC!81dan 
muhattatl tunu da hemen llivt llmellytm ti bu davada en oot arar &lnOlk 
ıeoen bar.bde oJdufa llbl tadmdJr. Ber harb tuırpa, o.rtnden POUll cemlıe
ttn tadınını ertettnden fula tabrlb eder. Brbt lObı tcblıte 6lmektlr • ..at .... 
dını betllJeo tehlıte ıararam• kQbltmettlr. OeoeD lw1Mlmı IGDr& ..... Al
llWIJ& bdını anaJıt 411JCU1anm laJbetmlfU. Berl1D bulan P91'11 llf&Jlatbullle
rtnt btrw ıttet 'ftt 19ftat JUftll •Jdlra "ak tadar fUD111'1 lllmtllmlflerdl. G8lllt 
Pranlada da tadın para ile aıuur, at.ıtır b1r mM& haline plmlftl. 

Yalım cemlyn abWD lobı dllU. kactınlık h•lrna da dua ed8llm ti iN faela 
... dımutn' 
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Haberi çocuktan al 

Şehir Daberleri 

·m aı •emesi yolsuzluğun . bayramı so~ ÇOClrltlar konU§tlyorlardı: 

tıı..,at !!.ı~~~ttlkçe yük· muhakemesi başladı Ma!!~!!~~~Cüm . = ~=:::-alamı on. 
&elmelrtedir. ı. Eyltılde ~~ılan _bir yok- Adliyıe ;tebligat dalr6!inde vukubulan h~r~?'et ba1ramın~a J\n~arada yapıla;ak - Allah canımı alsın ~ 
lamada_ cam fiatlanndaıki ~at ~kJ.! - YQ1suzluk hAdieesintn muhakemesine a- b~~k geçıd resmı~e ışt~rak edecek ız - Bu sırada radyo, Paristen gelen bir 

sonra ba§ka bir oyun oynamaya hazw 

landılar. Oynıyacakları oyun muharc 

oyunu idi. Kabaca olan, oyunda herlı! 
sin nE- olacağını söylüyordu: 

- Sen Fransu; olacaksın. 
• . . Sen Alman olacaksın. lbıln yüzde yilz, kalayda yuzde dort yu7.o itırceza mahkemesinde dün baş1anıhnış- cılerın hamrlık ıtalıırilerıne başlama1arı- h be 1 . ord . 

banyo levazımatmda yüzde yirmi bet. tır. nı bütün mekteb1ere bildirmiştir. An - a r verıy u. 
f.ay~a. ~de yüz. .~lid v~irede ~ Hadise ile allı'kalı olarak mahkemeye karoda. büyük geçid resmine iştirak e : - Fransızlar on Alman tayyaresini B;n~e~ö::ü~!:~sın. 
de yımu,. çınkoda yuzd~. yuz, demırde sevkolunan sabı'lt tebligat müdüriı Mus- de~'k. ızcil7rle,. b~lund~~rı yerl.eı:leki düsürmüşlerdir. 
,,o.de- elli. kerestede yüzde beş. tuğla. lafa ile suç ortaklan tebligat mübaşir _ geçıd resrnıne .ıştırak ettırılecek ızcıler, ~ . - Amca sen de oynasana! 
kireç, kum vesairede yüzde beşten iba - lerindt!n Hamdi, ~ernal ve Osman hak - hergün son dersten sonra bir saat geçid Berlinden gelen haber daha başka - Oğlum benim rahatımı bozrna;9 
ret olduğu te&bit edilmiştir. larmda iddia bir milrtar parayı ihtllAsen resmine hazırlık talimi yapaıcaıklardır. idi: 

.Mimarlar 1!irli.ği İstan?ul ihtikar .. ko- zimmete geçirJ'M.!lrtir. Dilnkti muhah _ T~imlerde esas vaziyet, ~önüşle.r, resm~ _ Dii.şürlllen tayyarelerlmizin sayısı şimdi yerimden kıpırdıyamam. 
mıayonwıa murecaat etmış ve şu muta- mede suçlular eorguya çekilm~lerdir. ~zı:nı:r _ve takım cephesıı; geçı.? re:ını . _ Yerinden kıpırdama, amma gt 
leada bulunm\l§tur; Da'\"'a, enteresan safhalar arzetmiştir. yüruyuşu kusursuz bır şekılde oğretıle- beştır. 

cİstanb~un . ~t 7.alll3Dl mev.sim E.c;'ki tebligat miidQrü isticvabı ma - cektır. Gene Parlsten gelen haber: oyuna kar~mış ol. 
rnflnuebetile nihayete ermekte okiuğun sında vazifesinin sadece havaleden fba- Bu sene Ankaraya nerelerden ve ne . - Peki ben ne olacağım? 
dan, inşaat aahible~i binalarıı~ı biran ev: ret oldu~nu ve zhnmet o1an ~ısmın ken mi~tar izci gönderileceği Maarif Veka. - - Gerçı Almanlar, Fransız kuvvet - - Sen İngiliz olursun! 
tftl tamamlamak .is1ıemektedı.r. Halbı.Aı nlsile all'kası olmadıJtını anlatmıştır. Bu letı tarafından yakında mekteblere bıl- lerinm d<lış(itrdOOtltıri ttayyaN!ılerlrı beş , 
malzeme fiatları alabildiğine yükseldi - arada mUddeiumumilf~in ayrıca 16 mah dirilecektir. Geçid resmine yalnız An - _ .. 1 .d * 
l1nden buna imkAn göriYl~marneıktedir. keme~in taşraya aid evrakının sevk işi- kara mekteıblerinden kı'Z izciler iştirak tane olduğunu soy1uyor arsa da bu ı -
Komisyona mlm.arlardan biri alındığı ni de kendisine verdiğini beyan ederek, edecek v_e yu~du:1 a ığer yerlerinden kız dia hilafı hakikattir, düşürülen tayya - Birkaç dost bir araya toplanmış sı 
takdirde inşaat malzemesindeki ihtik!n işlerinin ~oğalmasının tatbikatta güçlük- taleh<' 1?ond7n·lmıyece~ir. . reler tam on tanedir. setten bahsediyorduk. Ben birşey 
tsbit etrrM!k bbfl olacaktır. ler do~rdujtunu beyan etmiştir. Memle~etın m~h~elıf yerle~ı~de:ı A:ı- led.im, dostlarımdan biri aksini iddia 

Mimarlar Birliğinin talebi tetkik e _ Muhakeme şahidlerln celbi için ta _ karaya gıdecelt ızciler 23 Bınncıreşrtn GE'ne Berllnden gelen haber. 
dihnektedir. tOt edilmişti~. Paz.artesi. günü An.karada bulunacak ve - Fransızlar, on tayyaremizi düşür- ti. Bir başka dostumuz, her iılrimizin 

AnJr.ara ıstasyonunda merasfmle karsı - d""kl · d _.;ı· ,__ '- kirlerimtze aykın bir fikir ortaya 

Şehir işleri: 
) kl d A-,-- 'd k - cil u erın e lllU'ar ~1yoc.uu amma, uu ıs-
anaea ar ır. ·-raya gı ece ız er- filed' ç··-"·ü 1 ·-..11- H · · k a· fik" l · · · den tifo aşısı yaptırmamış olanlara 1 rar na !l'. UıUI. tayyare erimı:c.uıt:'.lı epımız, en ı ır enmızı müd 
Teş.:"inievvelden itibaren tifo aşısı yapı- ancak beşinin geri dönmedikleri, diğer - ettik. Dostlardan birinin çocuğu, hiç 

Muduya hatb kıf tarifesi Temizlik ameleliti mealek l~caktır •. ~üv~k ~çid resm~ne .~önde.- lerin salimen hareket üslerine vbıl o1 - sini ç~a.rmadan dinliyordu. Ona so 
te'hir edildi h r tiril k nlecek ızcıierın Ankarayı hıç f?Ormemış . . . 

• a ıne ge ece olanlar arasındım seçilmesine dikkat e- dUıYJarı, hava nezaretınce teı.cA>it edil - dum· 
Ayın birinde tatbık mevkiine konul - İstanbul Beı.d~, itfaiyede old\ılu dilerektir. miştfr. 

* 
- Ya sen ne dersin? 

- Ben böyle şeylerden anlamam 
muı m~ o.~an M':1da~ya ha~tı kıt Ribi tmıislik ameleUlfni de meslek ha - Maaırif Vekf 'eti Ankarada ıtoplana -
~f~ görillen lüzum Ü?Jenne tehır edil- Une koyma.ğa kanr ve~ştl.r. Bu hu - caık izcilerin iaşe ve ibateleri için bir 
Jllitt.ır. . ~aki tetkikler lana1 edı~ış •. yeni taş- heyet teşkil etmiştir. Bu hevet şimdidP.11 Oğlumun üç arkadaşı gelmişti. tkisi Dostlarıma döndüm: 

Danizyollan İdarem, bu hafta lçerisın kilAtın meydana 19lebllmeaı içın tfmdiki hazırlıklara başlamıştır. Bfrtün izcilerin kendi akranı biri daha biraz kabaca i-
c:leo mevcud vapurların vazi~tini tetktk temizlik masrafının bir misline çıkarıl - tıyafE>tleri bir örnek dlacaktır. . . ' .. . . . - Siyaset işlerine hepimizden f 
edecelr, bundan aonra Mudanya hattına ması ı&zım gelecell anlqılınıftır .• Bele- dı. Bıraz kabaca olanı ötckilerı idare e- bu ~cuğun aklı eriyor, dedim. 
let lçtn çalıpcak vapurlan te9bit ederek diye reislili !cAfl m!ktarda para temin R a ltilr iş,,,,: diyor. oyunlar tertibliywdu. Misa.filıliık 
tarifeyi buna töre hanrlıyacaktır. ettiAi Udcdirde, faaliyete geçilecektir. oynadılar, köşe ıkapmaca oynadılar.. Ve r:J um et ::l.tulii.J. 

Bu 
Hafta 

Öğretmen okullanna mütedavül 
sermaye tahsis edilecek 

Ö~etrnen yetiştirmek üzere Maarif 
Vekaletince köylerde açılmış vıe açı1a -
cak olan öğretmen alrullarfle, köy eğit -
men kourslanmn her biri için Maarif 
VekAleti bütçesinden 20.000 lira kadar 
mütedavil sermaye verilecektir. Öğret -
men okulları ve eğitmen kurslarının ih
tiyaçlarınti ki~yet edecPk miktarda 

C Bunları biliyor mu idiniz ? 
11 ANGKOR lbadetgAhınaa geçen eerartle ... Afk ve macera dram.larlyle 
dolu, PETER LORRE'nln en gUzl filmi Te emsal11s movatfaktytl olan; 

Mr. MOTO 'nun SON KOZU 
Fran11zea sOzlU bUytık mat filmini mutlaka gOrnntız. Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis e-

tıaveten : FOKS JURNAL: H"rbln lllnındaııberl ge~en bQUln dnnya bava- dilecek, devlete ald tarla, çiftJrk, balt ve 
Y bahçe vesaire gibi arazi, Vekiller Heye-

F utbolUn cedleri Hindistan halkmm yedide bi 
On altıncı asır -

Bunu tza.h etme 
Alınanyay• tea'lm 
ıtından bir zerre 
Lehınan, ıon ayl 

!çtn b1r hayat 

_90 
1 

dislert, lngWz Kral ve Kraliçesinin KANADATI 'H NeTyork tiınce kararlaştırılacak esaslar dairesinde 
• t sergisin! ziyeretleri tefrJk ve tesbit olunacaktır. Köy ö~et -
nırı, .. o- BuJ.n 1 ve 2.30 da Tenzilltb Halk Matineleri. men okulları ve kuTSlar için ayrılacak 

da kaliko ismi ve
rilen bir nevi fut -
bol oynanırdı. Fıa
kat kali'ko.yu da 
futbolün ceddi ad- ı 

dedemeyiz, çünkü 
ondan daha evvel 

Hindistanda se -
yahat edenlerin ıd 
dia ettiklerine gö
re, Hind nüfusu -

nun yedide birini, 
garib hünerler ya

pan fakirlerle di -
lenciler teşkil et -; belki de Leh 

da Lehlat.ln" flh 
bafladılar. Alma 
vermetıe Lehl!ta 
aBdı. Onlar. bun 
Koridordıı ve Bll 

nl Alınanyaya ta 
ne LehJatanı bat 
anya ·ou.ıunlA t 

k, yarın tekrar ~ 
fakat, hem blzza 
hem ~ k•ndı.,ın 
yardımcıla; tedarl 
yaset oyununa gl 
yrlnden daha mı 
Tekrar denUeblllr 
ile P'ran.umn k91 
uğu bugO:ıkfi vazJY! 
rzeder. tnglltAre 

hl.stanm, j'ann d:ı 

lm~ niçin mih:ık 
dür. Fakat. bu im 
za edlldtk'.en son 
hl.stan için, o lı:ada; 
ttmaH göze alııra 
hamlanma~ çok 

, b11gtln:2~n en 
bir ttlrllJ tzah 

* J.eııllmm, bOytlt 
. Nud'P Onu un 

ı .. metll 111\tln yo 
hına fabtmall: 
ı bu ctalll~ ha 

't'l lm!I nrdır: 
ımtan. ~t.tma! bft 

lar RUIJUliJa 
da tef derebeyi 

retlerlle bltlln td 
htc; bir f8'8 ermı 

dlhi tile n 
toprakları elleri 
e de, Alman r 

. Dtlnyayı hlll 
nun dıellf.nestnı 
bu umur, ne R 
anJqmayı bir tilr 
~ Jtlmde:ı zanne 
iln derecede tune 
ie Prana da derhal 
annyı '8petemete 

~ bM6n ~ matlye t.şlert 
bir Yahudi til 

reJlmtnde cborju 
ahudl b diye ber 

ıml*lm bir un.su 
f'D1 utalda dorebeyle 
,hep Yahudi l8l'm& 

re ODlarm eleı!Ylllll!l'I< 

5.. ~ .serrna~en yapılacak alım ve satım iş-

~=========:::::::::::::::::::: ı~:~brm~~iltmewilialekMu~ J hil~mlerine tAbi olmıyacağı gibi, Di -
Bütla Paria halkım kotturan tiyatro piyesini yaratan ' vanı Muhasebatın vizesinden de muaf 

RAIMU • MARIE BELLE - MICHEL SIMON 
Bu Hafta buton latanbul halkını 

SÜMER SiNEMASINA 
kOfbıruyor ve mevzuu biraz aç.ık, nükteli, neıeli ve aynı zamanda 

hiul, müessir ve ıon derece zarif 

OLGUN KADIN 
Filmini bıkdir nazarlarla ıeyrediyor ve cand.wn alkııbyor. 

bAvetea : Canlı reaimler. Bugün uar 1 Ye 2.30 da 
tenzilltb matineler. •••••••••r 

tutulacaktır. 

··-·--···-····i\i·r·ş·A"·N········-········ 

istanbul hAklmlerlnden divanıharbi örfi 
ft karargAhı umumi C. T. azasından müte
kald Vehbi Toronun kızı Mlzyal ile &t~y -
men Şükrü Kıvılcı01ıın nlp.n merasimi diln 
Kadıköyilnde Şifada lB numaralı köşktt: ic
ra olunmUftur. Oaıı~Jere aaadetler temenni 
ederiz. 

HUA.l ıpor tıübtı ae.kreterııtlnden: Kltibü
mtl~n kurucularından 'Ye yontlmaz amılle 
oalıtan 1darecllerlnden çok aevgill nr.kadll§l
n:m ft kudretli bl1yüfllml111 J'ethl Bapranm 

MiLLi 
Bugthl 1 •••••••••••• anı ufullle ebediyen aranıızdan ayrılması d<>

.... layıalle ıerek telgraf Ye gerek mektubla löt-

ve ALEMDAR 
SinemaJ.rmcla 

CASUS AVCISI 
S.. ralcle: J E A N il U R A T 

KIRIK HAYAT 
BARBARA ST ABWIYEK • HERBERT MARCHAL 

Bett• .... beyec:aa, Afk ve maceralarla dolu iki ıaheaer 

Buıfin SAKARYA Sinemumda 2' 
OaJll gbel, meraklı ve bGJOk iki film birden 

1-SOVEYŞ FEDAILERi 
ANHA BELLA - TYRONE POWBR 

tarafından Franmoa sozuı bOytıt film 

2-VAHŞi ORMANLARDA 
Belta ,ırme~ş ormanlarda geçen meraklı ve şayanı hayret macera 

~---. Balla -t 1 Ye 2,30 da tenzllltlı matineler .._ __ _, 

fedllen tazlyetnamelere Te cenaze.&nde ha
m bulunmak lttttınll eslqemlyen 1&1lll n.
llmJs Bay Lttn Kırda? n ee'tl -van Bay Mu
btttın tt.sttindal u, diler muhterem zevata 
ayn ayn tetetttlrle.lmlll ana duydutumuz 
derin n acı elem lmtln bırakmamaktadır. 
Btzt özftrltı .saymaları.'lı dller n bu ftlkran -
tarımızın lblAtına uıuhterem pzetelerinin de 
Wetlnl aayrJ}arımla rica ederim. 

·-··········································-··-···-····-
Şehzadebap 

F E R A H Sinemada 
Telefon : 21869 

1 • A'l'BA.O.A. 
CHARLES BOYER 

PIERRE RICHARD WILM 

2-MASKELI "5,, LER 
Bu Hafla Jatanbol sinemalarının 
muvaUaklyet, muzatfıtrlyet ve 

izdiham rekorunu kırıyor. 
gtındllzlerl devam &eansları, 

Suare 8. 10 da 

69------------------------------------------, 8 U O G H BOYOK Ye iLAHi BiR AŞKIN NEFİS ROMANI KALPLERi 
M ~m'=!aaK HEYECANLA SARACAK MUAZZAM BiR FiLM 

GONAHKAR MELEK 
~,:n.::_zın MARGARET SULLAVAN JAMES STEWART 

Programa ili Ye : FOX'wı en ıoıı dtıny a " •-.barebe haYadlalerl 

________ _. Bu,an uat 1 Ye 2.30 da teuilAtb matlnel•. ~--------

de kalikoya benzer 

top oyunlan mevcuddu. 

* 
Ağız ve burun mütemadiyen 

deg~şir ! 
İnsanlıann kol 

ve bacaXlannın 

neşvüneması lurk 
yaşına kadar de -
vam eder. Ağız ve 

bunm ise bir insa-

rnektedir. 

* 1 O gUnde yapılan mahe;I 
clOO Buda mıa -

bedi•, adını taşı -
yan bu bina mima
rinin bir harika -
sıdır denilebilir. 
Çünkü mabed on 
gün içinde yapıl -
~. bitiri.l.miştir. 
Mabedin ınşasına 

bütün Sava halkı 

iştink etml§ler -
dir. 

nın bütün hayatı 

müddetince tadi 
Uta uğrar. ............... .-,---···-... ··-·······-·-··-·····--·--------------: 

Olıagacal•rım• 

Ctt11ablarım 

L SLER 
bir komedien bbılliJetı yoba el 
azçak uJanum. 

* 1zmirde Bol/ cB.K.> f18: 
- Kadın ne olınalıdır? diyo 

- HUlmıız vu. Daima -.t su - Fakat ub1m bu, su.alt soranın te 
rath, daima Rderll bdm evde canh tfs:ne babl'• Bazııpa göre b 
bir mateme benı.ar. Bir giln. ld giln ve bir ınakine, bir laizmetçidir. Ç 
bcız gün tahammill edilse de aonunda yapar, yemek yapal'• ortalık .O 

:r Bazıianna göre t.e kadın bir be 
bıkkınlık verir, tahaınmill edilemez. tir. Gölle takılan btl'"alistiır. Sal 
l'akat her vakit Mf'ell, hayır yanlış dan salona, m~en mtısam 
ıöyledim, her vakit gülen bdma da ye gezdirilir, her_. bir biju gibi 
çılgın dener. Zamanında gtllG.p. za. terillr. Bayatta -1f1 bundan ı 
manmda bderleneni aeçmeU. Yalnız ttr. !n nihayet lıılr kısının dtlşünc 

• 11e göre de k.- hem birinci, 
lize ıyt bir 1eÇme U9UHi tavlllye edılı" iktncl ıanrı;.fd . Ustel~_ :bk dard 
miyeceıtm. Kadının iyisini kMWD ·~ bir D orta~ • il8yat şi 
den ayırd eden mDıenktapnı -~ )etinin le ın~ hakka ın 
henüz maalesef bffedemedller. Ça • hissedancl.r· 
rest& kendi 16zlerinbt ve mlfahede Bana )langi fi.k 
kabili~ m4kacaat edM 'flnfz. 111ayıms. 1tll11una 

1 dmı _... f(b:ace.me bakar: 
Tetkike tlbl tuttuıunus b JÇA - - Size böylesi 
dlleriJıdıtn çok futdı hld.Welerde gör- Sis bana k 
meye phpcakun• 06ç btr it deme- aa]atmaımpmuı 
,. .... :mahatablıuır.d milltema leyim. 
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Alman f. denizöllılclrl • • 

lngillereyi aç 
bırakabilirler mi ? 

( "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ) 
İngiliz filosunun Almaclar tarnfından bır 

aeniz muharebeslle lmha edllemiyeceğiııi 
bundan evvelki yıwlarımızda izah etml§tlk. 
D halde İngiltereyi mağlub etmek il)in ne 
rapmalı? Napolyon da bunu düşünmedi mi? 

aYegl\ne çare İnglltere imparatorluğunu 
~eniz yollanndan mahrum bırakmaktıro de
~iyor ve bu maksad uıtrunda çalışılıyor. 

Bir zamanlar Fransad:ı CJ'cunc ecob) na
rlyesi vardı: 
- Bilyük cemllcr inşa cdllm!yecck ... Yal-
ız süraUI ve ufak gem! yapılacak ... Bu ge
ller düşmanın harb gemllcrinden kaçarak 

lcaret gcmllerlnl imha e~ecekler. 
Bu düşüncenin ne kadat' yanlış oldu~nu 

a.zarlye sahibi Fransızlar bfitUn acılığı lle 
nladılar. Şimdi ıse ayni nazariye deniz.altılar 
e tecrübe edllly.:ır. İşt-0 bundan dolayı şu 
arbde, başka devleUf'r mücadeleye girmezse 
asi mlktardn dentzıılt1 harekatı göreceğiz: 
enlzaltı - denlzıı.ıt1 avcıları mücadelesi... 

Büyük Hnrbde denizaltılar 

Bu harbin güzel bl: misalin! Büyük Harb
e gördük. Alman denlzaltlarınm Buyük 
arbdekl muvatfaklyeUerlne bir bakalım: 

Batırılan gemi tonajı 
1817 de 1918 de 

Ieftn un usani 672,000 
Şubat 781,500 680,000 
Mart 885,000 689.000 
Nisan l,O!ll,000 652,000 
Mayıs 869,000 614,000 
Hazlrnn l,016,000 5!:1,000 
Temmuz 81J,000 550,000 
Ağustos 808,000 t.20,000 
Eylül 872,000 
Teşrinievvel 674,000 M0,000 
Te.şrlnlsanl 60/,000 118,500 
Kfmunuevvcl 703,000 
Bu rakamlar deni:: harb tarihinden alın
ış ve hakikate uygundurlnr. Bu sUtımlar

akl rakamların ;;ilgide nzalması iki suretle 
telllkki edllebllir: 

1 -- İngiliz tlcar~t gemlleri denizlerde gez
emeğe başlnm~tır. 
2 - Denizaltına karşı alınan tedbirler ço
almı., ve İngiliz &lcarot gemllerlnln seliime
artmıştır. 

Bu hükümlerin blrblrlne tamamen zıd oldu 
u aşlklrdır. Bunlaıdan birincisi Almanları 
uz:ıfferlyete götll.-ccek bir amildir. Fllvnld 
gllizler de ıoı 7 de bu noktadan endişe et-
1.şlerdlr. Loyd Corç hatıratında (Almanlar 

ize 1917 de sulh tekllf et..~elndi kabul cde
ktık> diyor. Bu hususta Loyd Corç İngiliz 
on11nması başkomutanı amiral Cllko tara

fından ikaz cdllmlş olacaktır. Zira bu aml
:raı. Amerikan donanması başkomutanı aml
al Simls ile ynptığı mülakatta Alman de
ızaltlarının h:ıreklitınc':an endişeye düşmüş 

e bütün tedblrlerln fen:ı. neUce verdiğini söy 
e~lştir. Nihayet BıiyUk Hnrbde bntan gemi 

adedi şudur: 

Goml adedi Ton 

İngiltere 2217 '1,793,000 
Fransa 338 696,000 
İtalya 230 742,000 
Yu nn 165 406,000 
Amerika 80 241,000 
Japonya 28 120 000 
Buna ra~men meselenin ciddiyeti k:ır.şlSln-

da büttln teknik ~eferber edildi ve aeıılzaltı
na karşı mucsslr olncak vasıtalnr arandı. 
Den.:>: harb tnrlhlnl tetkık edenler Almanla-

n , 1918 de ne kndar müşkülatla çalışttkla
nı kendi ağızlarından dinlerler. Resmi Al-
an harb tarihi (bu tarlhlerı.:oe cepheye gi-

den denlzııltılnr bir d::ıha geri gelmiyordu) 
der. Nitekim 1917 dl3 66 dezinaltı gcmı.,ı imha 
edildiği halde 1913 de (10 ayda) 133 tahtcl-
:ıhlr batırılmıştır. 

Bu rakamlar, rMtnt Alman harb tarı -
nden alınmıştır. 

Denizaltılara karşı bulunan sllahlar şu 

muvartakiyetıerl el.1e etmişlerdir: 
ayin ile batan 41 denizaltı gem.isi 
u bombası 34 

Çarparak batırılan 23 
Top n t~ı ile 20 
· nglliz denizaltıları ta-
afındnn batırılan 19 
apan gemileri tara-

~ndan 13 
ğlnra tab."llan 6 
ııyyarelerln batırd.~ı 4 

endi mürettebatının 

'batırdığı 14 
aybolan 18 

:Bitaranara iltica eden 7 

199 

Kullanılan vasıtalar 
Yukarıdakı listeden de toriildüğü üzere en 

ztyade tesiri görül~?! siU1h maylndlr. İngiliz 
harb tarihıne göre yalnız AmerikaWar şimal 
denizinin §imal kıaınına (250,000) mayin 
dökmüşlerdir. 

İngUlzlerin yalnız 1917 ntn dört ayında 
d0ktükler1 mayin adedi l89~6) du. Bu mlk-

Bir Alman ressamına göre Alman denizaltılarının faaliyeti 
tar dalma arttırılarak 1918 nihayetine kadar Jardır ki; bu kadar geml Rus nakliye fllosu-
mayln dökıne~e devanı e1Umlştır. nun % 25 §ini teşıtll ediyordu. 

Dinleme aletlerUc mücehhez takib gemile- Fakat tehlikeyi gören Ruslar, İngilizler gi-
rlnln adedi aşağıdadır: · bl, geniş bir mayin hareketine başladılar. 

İngilizler 5000 Knmenskl kitabında Rusların, ilk pUl.nda o-
Fransızlar 960 .· larak, Boğaz ağzına ve Varna aırzına 1905 
Amerikalılar (Aded zıtredllmemlştir) mayin döküldilğilnil ve mnnlaların zamanla 

Konvey sistemi çoğaldığını söylüyor ve bundan sonra de-
İnglllzlerin aldığı en milhım tedbirler me- nlzaltı tehlikesinin zail olduğunu Udve edi-

yor. 
yanında ticaret gemilerinin bir arada sevko-
dllmesl vardı. İngıilzıcr bu suretle konveyd 1939 senesinde neler görüyoruz ? 
teşkil edince zayiat pek ziyade azaldı. Aşa- Büyük Harbe nld ve rakamlara ıstınnd e
ğldakl rakamlar :;ene İngiliz Harb Taripin- den hntıralanmız burada bitiyor. Şlmdl 21 
den alınmış hakik-ıte uyan ndedlerdir: muvakkat sulh sene.sini atlıyarak gene har-

1917 de 8825 gemi konvey edildi ve ancak be gelellm. 1939 .senesi.. 
14 geml kurban 61ttı. Ecnebi yıllıktan a;:arak şu mukayeseyi ya-

Gene 1917 de A;.cdentıde 6539 gemi konvey palım: 
edildi ve ancak 102 gemi battı. 1915 de Alman denizaltısı Drache sınıfı 

Alman ressam!!arı bir Alman den!izaı.1· 
tısının lngiliz tayyare gemiıi:ni batı

rı..c:ını böyle tcısVi'r ettiler 
:Akdenlzde fazla geminin batmasına sebeb 

lkllm şartlarıdır. Hava daha açıktır, deniz 
daha az fırtınnlıuır ve denızın çok uzakları 
dahi görünür. 

Karadenizde A1man denizaltıları 
Büyük Harb içinde Karadenlzde de Rus ti

caretine karşı, lılrçcık Alman denlzaltınrı 
kullanılmıştır. 155 numaralı fransızca <La 
revue Marltlme) mecmuasında Rus zabiti 
Kamensk:y şu satırları nnkledlyor: 

- Kara.denizde ~üşman aenlzaltlarının 
görünmesi biz RUJlar için hnklkt bir sürpriz 
teştll etmişti. Çünkiı Türklerin bÖyle bir ge
miler! olmadığı için biz nnkUyatunızı çok 
serbestçe yapıyord:.k. Meseleyi ciddiyetle ele 
almak Hizımdı. Çuakfı bunlar artablllr ve 
ciddi bir tehlike t.cşk\l edeblllrcli. 

botlar 15 mll sürat yapmaktadırlar. 1939 da 
Alman denlzaltılnrının en iylsl 22 mil sürat 
yapar. Aradaki fark 7 mildir ve bu (7) mll 
denizaltı sllfıhınm 21 sene lçl.ıdeki yegCine 
tekA.mülüdür. Buna mukabll İngiltere şu 
tedbirleri almıştır: 

1 - Ticaret gemilerine top koymuştur, ar
tık Alman denlzaltjarı her ticaret gemisine 
topla saldıramıyacal.; ... Torpil lrullanncnk ... 
Zaten gemide 10 torpil var ... Sık sık ana 
vatann dönmek ıs•.:yecek. .. İnglllz abluka 
hatlarından geçmlye çalışacaktır. 

2 - Ticaretini sUratll ve motörlü gemtıer
Je yapacak: Bu sur~Ye gemllcr denlznltları
na kolay kolay heJef oımıyncaktır. 

S - Kapan gemiler\ kullanılacak, konvey 
ynpılacak, dinleme cihazları vfı.sl mayin a
reketıcrl. su bombala.rı, tayyare gözetlemesi 

, vesaire vesaire . .. 
Müdafaa tedbirleri kolay alınabilir mi? 

1 Knrada hududları kat'i hatla. la çizmek 
mümkün oldu!nı için memleketler harb ha
zırlığını gizli olara..:: yapabllmektedideı. ıam 
b!IJr Almanlar şu tn&.rruzlanm k::ıç ay veya. 
sen('de hnzırlamışlardı Fakat deniz, malum 
olduğu üzere, beynelmllel bir sahadır. Hü
kfımetıer, sulh halinde. bu denizlerde iste
dikleri hnzırlığı yapamazlar. Bundan dolayı 
İngiltere ve Frans1.11n deıılz hazırlığı nncak 
şu krltlk nnlarda başlamıştır. Bu hnzırlık, 
ancak aylardnn sonra tamamlanacaktır. 

250,000, 500,000 maymln denize atılması bin 
bu kadar geminin topla tesllh edilmesi, b!n-
1~,.cc denizaltı taklb etmesine dinleme, per
sonal ve topçu yetlştirllmesl ve nihayet mll
yonlarca bombanın imal edilmesi kolay bir 
iş değ!ldir. Bu deıılz devlet•erlnin hazırlı~ı 

daha uzun ml1ddet sürecektir. 
Almanların bulduklarını söyledikleri 

yeni ıilAh nedir ? 

sonrn yaZlSlna muterizc içinde devam e
dlyo~ · 

(Hakikati halde 12 adedini bulan bu bot
lar kısmen deniz yolu ne ve kısmen de tren 
ile parçalar hnllndc na1tledllmlşUr.) 

Hakikaten Büyük Harbde Alman denlzaltl
Jan Kara.denizde 74 sefer yaparak 30 büyük 
nakliye gemi.il ile (2) barb gem1si ba.tırmıf-

Bazı kimseler Alıuan denizaltılarında yep 
yenl bir alet bulunduğundan ve bu sllft -
hın denlzaltıarı muzafferiyete götürece~ln
den şüphe etmektedirler. Bu sllAh baskını 
ebe.rlye~ barblerin başında meydana çıkar. 
Tarihte gördl1ğümUz atış kayıkları: Büyük 
Harbde denizaltılar muvaf!.ı.kıyeti böyle ka
zanmışlardır. Fakat Almanlar, balen de, böyle 
yeni bir sllO.ba mnllk iseler onu den!.zlerin 
maylnden lrl, Ucar~t gemllerlle dolu, harb 
llmanlan hentlz kapanmamış olan .şu za
manda kullanmıyacaklar da, düşmanlarının 
bütün hazırlığı bltt1kten sonra mı kullana
caklar? 

Buna asla ihtimal vermem. Alman de
nlzalUarı böyle bir gizil tekamill geçirmiş ol
salardı, tlmdiye kadar baskın yüz defa ya

(Det1<1tnı JJ lld ıA1/fa.da} 

C:EDEBİVAT:::J 

Freudün ölümü ve 
edebiyat dünyası 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Londrada, vücudü harab, kalbi hnrab blr 

ihtiyar öldü. Bugün harb sahalarında gülle
ler ve bombalar altında o kadar gençler ölü
yor ki Londrada ölen blr ihtiyarın sessiıco 
dünyasını değJ4~ ihtimal hiç khnsenln 
alAkasını uyandını.mazdL Ancak o ihtiyar, 
meşhur Vlyanalı psikanaliz ftllhıi Slgmund 
Freud olmasa idi. .. 

Slgmund Freud- ne eserler ve ne hatıra
ları.. Marazi ruhiyat Alemine getirdiği o 
yepyeni ve barlkulfıde görüşü lle adeta nev
roz tedavisinde bir lhtlla? yaratan bu ak 
saçlı bilgin, bugün, mezarınııı etrafında ru
hunu !>ir hürmet hfllesll~ çeviren bütün bir 
kültür cihanım buluyor. Neden? Çünkü, sn
dece bir kelime büyük adamdı. 

Bu anda. şu son on, on beş yıl içinde oku
duğum romanları ve piyesleri duşünüyorum. 
Hattrladıklanm lçlnde, en iyllerl, mübo.lfl
gasız dlyeblllrlm ki Freud'ün cinsi lhtllfıller 
üstilne kurulmuş tezinden kuvvet alanl:ı.rdır 
Bllh:ı.ssn Frans:ı.dn son devir temaşa.sının en 
orijinal san'atk!irı Henrl Lenormand. birbi
rinden nefis ve birbirinden kuvvetli bütün 
eserlerinde Freud'ün pslkanallzm e.oıruılanm 
sahnede bütün dl~er müeıunerden daha 
canlılık ve Wıtadlıkln kullnnmasını bildi. On
lar ne müthiş ruh mu!lmmalan, gayri şuur
da kaynaşan kD.ranlık cinsi arzuların ne 
korkunç ürperişleri, tahliller!! İşte Freud. bu 

emsnlslz Fransız mtıeıun "'ibl daha pek çok 
müeıunere de tesir lcrasından gerl kalma
mıştı. Hele, bugün onu lnkl'ır eden vatnnın
da, Almanya.da blle nlce «r~n harb sonun 
milelllfJerlnln eserleri buram buram hep 
Freud'ün tezleri~ doludur. Bunların içinde, 
gene tiyatro eserlerinden bir misal olarak 
.-gençliğin azabı. dramını gösterebll!rtm. Bü
tün dünya sahnelerinde hAltı oynan:ın bu 
•er bile, bütün kudret ve şaşaasını her şey

den evvel Freud'ün ilmi araştırmalarına 

borçludur. 

nehir• ldlr. D:ı.ha böyle birçok eserler kay
detmeğe lilzum görmüyorum. Yalnız şunu 
memnuniyetle izhar edeyim ki, Freud'iln ba· 
zı kimselere pek çetln ve hattl\ korkunç ve 
çirkin gelen tezı, esasta çok kuvvetli bir rea
liteye dayandığı için blzlın cdeblyntımızdn 

da gittikçe tesirin! arttıracak gibi görünü· 
yor. B!lha.srn roman ve tiyatroda yeni tnh
llller ve heyecanlar arayan bugünkü nesil
lere, öyle sanıyorum ki Freud'un gbruşlerl 
dnlmn cnnlı elemanlar yaratnbilecektlr. Nil· 
sıl ki, ltlraf ede im, ben de bu tesire kapı
lanlardanım. Hayalet isimli Lenormand tur
zındakl on hır tııblo'uk manzum plyeslmle 
Son Posta• da Lefrlk.a edilmiş olan •Sulara 

giden köprü» namınüa:U romanım, rreud'ün 
dehasından pek çok ilham almış•ır. İhtlyaı 
lllimden, bu kadar harnretl" bnh.ı;edlşimde 
ihtimal bu tesirin de izleri görülebilir. Yal -
nız, bugun beş kıt'a.tin ona karşı benim e!bl 
hayran pek çok ıı:lmseıer bulunduğunu dü
şünmekle bu zll.flma fazlasile hak verebili
yorum. Bu kısa yazımın gayesi de, bu san'nt 
sayfasında, sadece. o büyüx ölilye karşı bes· 
lediğlm sonsuz bir hürmet ve takdirin ifa
desidir. 

Dalid Fa.hrl Ozansoy 

·-··························································· 
Limanlar Umum Müdür Muavini 

İskenderundan gddi 
İskenderun limanında bazı tctkıkat 

yapmak üzere bir müddet evvel İsken.: 
deruna gitmiş olan limanla: um~m mu· 
dür muavini Hamid Saraçoglu dun ak -
sam şchrjmize dönmüştür. 

Hronid Snraçoğlu İskenderun limanı• 
nın bugünkü vaziyeti ile, mükemmel bir 
lıale gl't;rilmesi için alınmıısı lazım ge • 
len ted)>irleıi gösterir ~ ni.ş tclki.knttı 
davanan bir rapor hazırlıyarak Müna 
kaiat Vekaletine gönderecektir. 

Ö~rcndi~imizc göre, İskenderun 1i 
manı ~şkılatında çalışan üç Fransız mı. 
muru nvrılmıştır. Bunların yerine İs 
tanbul limanında çalışan bazı memU'rlar 
tayin edileceklerdir. -------

Modern İspanyol edebiyatında peic me.,hur 
bir çehre olan Gomez de la 8erna'nın «Be
yaz ve Siyah Dula isimli romanı da baştan 
sonuna kadnr en ı'lehşl'tli ruh cırpınışlarını, 
esrarengiz blr dlyn;dan gelen kervanlar gibi, 
Freud'ün sonsm: membaından çıkarıyor. Da
ha hangisini sayayım? İşte son yılların bü
yük bir şöhreti olan bir Fransız romancısı : Cümhuriyet ve Erzurum vapurlan 
Jullen Oreen. Aslen Amerikalı olan bu te'ebhürle gelecekler 
san'ntkflrın da bll1ıa~c;a .-Hayalde gören11 na-
mındaki eserinin en heyecanlı sayfaları ge- Karadenizde fırtına dolaY'JSİll.e Polıt' 
ne Vlyanıılı fUlmln k1lnl~lndekl <'srardnn hane limanına sığınmış olan Cümhuri 
çolc sisli, fakat çok reel ve o n!sbette ıztı- y€t vapunınun dün limanımıza geu .. ıt 
rablı .şeyler taşımaktadır Mnamaflh bizim icab ettiği Jıalde gelmediği görülrnÜŞ' 
edebiyatımızda da son .senelerin mahsulleri kevfiyet d<'rhal Polathaneden sorulmuş 
içinde Freud'ün v..slrlerlnl görmet:e başla- tur. 
mı.şızdır. Bir mlsal: PE'yami S3fnnın Doku- Polothuneden alınan bir telgrafta v. 
zuncu hariciye kojf .ışn. Psikanallzmln ro- puron bugün limanımızıı geleceği bil 
man nevinde ilk tzl~rtnl Peyaminln bu dırilrniştir. Ayni sure4 le Erzurum vapu• 
eserinde bulmaktayız. Tiyatro nevinde de runun bir ~ün rotarla yarın limanımız.• 
llk nllmune, Cevdet Kudret'ln cTersine akan geleceği bildirilrnistir. ............................... -... ····-··-·······-···--········································-················••91 

Garb cephesinde bir İngiliz 
fotograf çısının gösterdiği muvaff akiyet 

Bir İngiliz fotoğrafçısı, büyük bir meli~retle Fransız tayya.recil~ınin Sı.g• 
frid hattına bomba atışlarını gördüğUnn.z gibi filme almıştır. Yedı. bom~uı 
düşüşü pe~ bariz olarak görülmektedir. Resimde (A) Alınan cephesı, (B) ır • 
tibat aiperleri. (C) takviye haUarı, (D) de yollardır. 



HİKAYE 

Ynzmek bilmiyen ynznco 
··~ ~ f 
~~1 ı lı 

C Yeni B:lmecemiz ::J 
Resimde gördü -

ğünüz adam bir iş 
adamıdır. Sabahle -
yin erkenden dük -
kAnını açar ve ak-
şama kadar dükk.a -
nında çalışır. Nete -
kim .şimdi de çalışı -

1 Kö~eklerin nevileri ve 1 

köpeklerden insanlara 
aşılanan hastahk 

.............................................................. 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

yor. Ressam onun ça Bilmecede kazananlann isimleri 
iışırken bir resmını 

yapmak istemişti. 
her hafta Pazartesi günü çıkan sa-

Bir kadın ıkırda geziyordu. Bir bo
ğa kadını gördü. Kovalamağa başla -
dı. Kadın çO'k korkmuştu. Bağıra ba -
ğıra !kaçıyordu. 

Boğa serserileri de görmüştü. Bu 
sefer onlardan tarafa döndü, büyük 
serseriyi lkovalamağa koyl;lldu. Büyük 
serseri kaçmağa başladı. 

Serseriyi kovalayan boğa ağacın al
tına geldiği zaman birdenbire duTa -
rnadı başını ağaca çarptı ve yarıldı. 
Boğa ölmüştü. 

-

O sırada oralarda bulunan lküçilk: 
serseri ile büyük serseri bağırmayı 
işittiler. Sesin geldiği tarafa doğru 
koştular. 

' 
Büyük serseri önde boğa arkada 

!koşuyorlardı. Büyük serseri bir ağa -
cın dalını yakaladı, kendini yukarı 
çekti. 

Biraz evvel boğadan kaçan kadın 
uzaktan olan biteni seyretmişti. Bü -
yük serseriye, hayatmı kurtardığı için 
teşeldtür etti. 

, 

Ressam tam resmi bitireceği sırada bir bir kişiye bir kilo çikolata. bir kişiye bü- yımıroa narı edilir. fsıtanbul<la bu -
yerden çağırdılar. Ve gitti. Bu yüzden yük bir yapı takımı, bir ;kişiye yemek ve lunanlar hediyelerini Pazartesi ve 
adamın elinde bulunan aletin resmi ya - çay sofralarında kullanılacak el işi altı Per.şembe günleri öğleden sonra 
pılam:ıdı. Resme di:kkat ediniz. Adamın kişilik peçetelik ve diğ~r elli kişiye de nıatbaamızdan alabilirler. Taşrada 
elinin vaziyetine bakınız, elinde buluna-

1 
ayrı ayrı güzel hediyeler vereceğiz. Bil- bulunanlann hediyeleri posta ile _ Size ne iyilik edebilirim diye Kadın: . 

cak aletin ne olduğunu bilecek -, meceye cevab verme müddeti on beş gönderilir. Birinci hediyeleri kaza- sordu. Serseri cevab verdi: - İşsizsiniz ha, size ben iş de vereyim 
siniz. gündür. Bilmece cevabını bize gönderdi- nanlardan iyi çıkanlmış birer fo • _ Biz işsiz gü~üz iruıanlarız. Pa - Dedi. Bu sözü duyar duymaz bü -

Bilirseniz resmi gazeteden kesin ve ğiniz zarfın üzerine cBilmece> kelimesini ramn ydktur, birkaç para verirseniz yük serseri kaçmaya başladı. Çünkü 
l 1 ol ğ . b 1 ed k ~ ih toğraflarını isteriz. · · t de L k adamın e indeki a etin ne abilece ıni ve i mepenin gazet e çı tı6ı tar i ya- çok makbule geçer. Bu sayede biııkaç ömründe iş görmemıştı. ş n :A.On -

.r.~,zıp bize gönderin; doğru bilenlerden zınız. . ................... ~ •. ~ .. ~ .. ~ .. !'!'! .. !'!'! •• ~ .. ~ •• ~ .. ~ .. ~ .. !"!'!.!"!'! .. ~.-.... ---•• •. • • • • .. • .. • •• • •• -' ........ ~.l! .. ~~.1:~~~~~ .. ?oy~:: ................................. ~~ ... ~.~?.~~ .. ~~ ... ~~!.~~1.1 ... ~~~~: ...• 

BJ.siklet 1aı111 y.lpılıyordu. Yarışçılar bisikletleri uzerlnde son süratıe ilerliyorlardı. 
Bay Tekin 6oleıin5 geçt!. Elini kaldırdı: 

- Durun! 
Diye batırdı. Son süratle Uerllyen b.ls1tlet~r neye uğradıklarını anlıyamadılar. 

Bay Tekin hiç kınııldnınndan karşılarında duruyordu. Biraı ilerleseler tarpacak -
lardı. Hepal trenled sıktılar, durdular. Fakat atıratle Uerlen:eu birdenbire durdukları 
için yere düştüler. Kolları lnclndl, ba§lan yarıldı. 

Bay Tetın cebinden bir defter çıkardı. Yerde: 
• Of ofl diye Wtyeo yarışçılardan blrl.n1n yanına .sokuldu: 

- Yolunuza mA.nı oıdutn amma, ı:ı.ffeder 
alniı, dedi, ben sporcuların lınznıarını 
toplıı.mak meraklı.&ı;mı şu alze uzattı~ım 
deftere Hitfen ımıanızı atar :ınıaınız? 



Çocuk terbiyesinde 
dikkat edilecek esaslar 

rin!eşir. 

Satenden, krep 
manıkenden, !krep-o 
birmandan hattA 
ince ketenden ola-

bilir. Korsaj baj -
tnnbaşa pamukla 
kabarttmlıp yer 
yer tutturulmuş • 
tur. Bu, bu ~ne en 
pk elbiselerde de 
moda idi. Bel çok, 

büzgüUidür. Ufak 

yaka önde kendi 
arçasından yapıl 

ıış d:lğmele.rle iliklidir. 

r 

Herşeydan önce 
saçların guzelliği 

Mevsim 
Mantoları 

Bu senenin tayyör modelleri çok sade 1ir. Kumaşlar, erkek ceket kumaşlarının 
aynidir. Ne faz.la ı.-üs. ne .fazla kup. Kos.ümtin vilcude göre biçilip dikilmesi 
kafidir-

Sayfa 7 

CZiRAAT::::J 

"Sır ası da bir başak, 
bir süngüye bedeldir!,, 

r··· ..... ···········---·······---········-·-·-······--············· .. -····································' 
j Harbi k~manın rJe harbli bir dünyada rahat yaıamanrn ilk 
~ tarh .ilah i•e, ikinci ıartı 0da kafi miktarda yiyeceh ve her türlü mad
~ delere malik olmaktır. lktıaaden kuvvetlenmemi! olan milletlerin 
: hcubdeki zalcr payı daima garantiden uzaktır. 
\. '································ ..... ·· .. ··········· ........................................ - .......... ---. ...... . 

Yazan: Tarımman 

Ameri" adan kalay ve 1 Almanya ile bir ticaret 
kauçuk geldi anıaşması yapılacak 

Dün limanımıza Amerikadan gelen A- Ticaret Vekaleti dış ticaret müdilrli 
merikan Eksport vapurile mühim mfk - Bürhan Zihninin şehrimizde bazı tetkik
tardn kauçuk ve kalay gelmiştir. . ler yaptığı ve bu arad.a Almanya ile iş 

Kalayın piyasada son derece ihtıyaç yapan bazı firmalarla temaslarda bulun
hissedildiği şu gün1erde Ameırikadan du~u haber alınmıştır. 

1 m~him miktarda kalay gelmiş ?ulunması Bu tetkik ve temasların Almanya ıla 
alakadarlar arasında memnunıyetle kar yapıfocak veni bir ticari anlaşma fle a -
şılanmıştır. lfıkaclcır oldu~u söylenmektf:dir. 

.Bunun .. n:ti~~si olarak füttlarda bir Ru anlaşmanın kısa vadelı ve tedıye 
mıktar düşukluk olacağı kuvvetle tah - şartının da kısmen döYiz ve kısmen kle-
min edilmek~ir. ring olacağı tahmin edilmektedıl'.. 

DıRff taraftan Amerikaye bazı firma-
ların bir kısım sanayi malzemesi üzeri- Otomobil kazasında yaralanan 
ne mühim siparişler verdfkleri öğrenil- adam dün öldü 
miştir • T ks" d bi k - 1 

T ri h f "ld A ik ·ı t" ı· a ım e r aç gun evve otomobıl 
ıca me a ı e mer a ı e ıcaTe ı- . 

mizin artacağı kanaati mevcud olduğun altında ezıler~ Fransız hastane ine 
d Amerlkan hrmalarile muhabere~ kal~ırılan Serkıs Camcıyan, yapılan te-

·81!' .1 "şti davıye rağmen, kurtulamıyarak, dun ol-
gırışı mı r. .. r· 

Amerikaya da memleketimizden kül- muş ur. 
liyetli miktarda ihracat yapmak Ü2lere Cesedı muayene eden. adliye tab bi 
bazı angajmanlara girişildiği öğrenil - E~v~r Karan, Morga na.klıne, karar ver 
miştir. mı~tır. 



Bir Haftalık -11ır "Son Posta,, nın Hikayesi 

1 · Saçı unzel hizmetçi RADYO PROGRAMU ----......... 
cmIA.r.TESi J,019/939 

12.30: Program ve memleket saat ayıın. 
13.21: Türk rnü~i (Gelin havalarından ör
rıekl"r): Sadi Yaver Ataman. 14: Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji habeılerl. 

114.10· Mlidk (Dan." müziği - Pl.). 15 - 11-30: 
Mü-• : (Şen oda müzi~i: İbrahim Özgür ve 

; At• ' Böceklerll. 16.30: Program ve memleket 
,saa. nan. 18.35: Müz!k <Küçük orke3traı. 
'Şef: Neib Aşkın. ı - Wllhelm Wacek: Mar§. 
•2 Dohnanyi: Düğün valııı 3 - Erlch 
Trnpp: Filjlsanın etrafında müzik sesleri -
F.:ı.ı tez1. 4 - Carl•J Thonısen· Dua. J9.10: 
Turk mfiziği. <İnesaz faslı - Uşşak faslı). 
Safiye Tokayın iştlra'.dle - CeUU Tokses. 20: 
Memleket saat ayarı. 20: TemsJI: 20.40: A
jans ve ıneteorololl haberler!. 21 : Türk mü
ziği. Okuyan: Muzaft~r iıkar. alanlar: Ve
cihe Daryal, Re.şad Ert"?r, Ruşen K:ım. ı -
KüçLk O:nnnn Bey - Müstear peşrevi. 2 -
Müstear beste: <Oonül ey mahı ru aşkınla 
aram etmedi geld!>. 8 - Müstear şarlı:ı: 
(Oorsem seni ben ey virdi rana). 4 - De -
de - Müstear ş:ıritı · COönlü!llü bendettl ot
mah). 1 - ~ad Erer - Keman tnkFiml. 
G - Rahmi Bey - Müstear şarkı: (Gel ey sft-

• kl şarabı tazele11dlr\ 7 - Mustafa Çavuş: 
Müstear şarkı: (Bflğerılrı;en al yanına>. 8 -
Şakir Ağa- Müstea: şarkı: (Ey t-uli) . .9 -
Müstear yürük seınal: CS::ına cm mahıtaba-

nım>. 10 - Kilçfi:: asman Bey: Müstear saz 
semalsl. 21.40: Konuşma. 21.11: Müzik 
(Neş'ell müzik - PU. 22: Konuşma <Ecnebi 
dlllerde). 22.30: ~{llzlk <Dans müziği - Pl.) . 
23: Son ajans haberleri, ziraat, esham - tah
v11At, kambiyo - .rnkud borsası Ct1at) . 2'3.20: 
Müzik Cazband - Pl.). 23.15 - 24: Yarınki 
program. 

* PAZAn 1/10 !139 
12.30: Program n memleket saat Ayarı. 

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 
Türk müzlğl: (Ankara Radyosu Küme ses ve 
saz heyeti.) İdare eden: Mes'ud Cemli. 
13.30 - 14.30: Mtlzık: Oı.üçülı: orkestraı Şef: 

Necib Aşkın. 1 - Carı Robreht - Vals pot -
purl.sl. 2 - Robreht Stolz - Vlyanada 1Jkba -

har. 3 - J. Strnus.s - Viyana bonbonlan. 4 -
Nlco Dostaı - Viyana şarkılan potpuri.si. 
D - Paul Llncke - Kaprt (Serenad.l 8 - Bo
rodln - İkinci tuvartettn noktürnosu. 7 -
Delibe.<ı - Kopelya bnleslnden bebek dansı .. 
18: Program. 18.05: :Memleket saat !!yan, a
jans ve meteorolo)I haberleri. 18.25: Müzik: 
(Radyo cazı.) 19: Çocuk saati. 19.30: Türk 
müziği (P'a.<ııl heyeti.) 20.30: Konuşma. 20.45: 
Türk müzlğ, Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuynn: 1 -
Mustafa Ça~lar. ~ - Dede - Acemaşlrnn şar 

kı: Dinle sözüm f!Y dllnıba. b - icmıall ağa
A<:emaşlran şarkı: Yanar tlnem. c - Ni~o -
gos .. A.cemk!irdl !J<U kı · SCvdl gönlüm ey me
lek sima seni. d - Mehır ed bey - AcemlkOrdl 
saz semaisi. 2 -Rad!!e Erten . a -SalAha ttin 
Pınar - Eviç şarkı. Goz yaşlarınız. b - İs -
hak Vnran - Eviç şarkı: Son ayrılığın mate
mi. c - Nlkog03 - Fernhnilk şarkı: Bir tını 
yosma eda pek. d - Halk türküsü: Esmer 
bugün ağlamış. 3 - Muzafler İlkar: a -
Rahmi bey - Hüseyni şarkı: Aceb nazende 
şuh.sun. b - Blmen Şen - Hüseyni ınrkı: 

Bahçelerde lfile var c - Refik Fersan - Hü
seyni türük: Blr:Caçı btrleşerek. d - Faiz 
Kapancı - Hüseyni türkü: Aman dağlar ca
nım dağlar. 21 30: M•i1lk: <Cazband Pl.l 22: 
Memleket saat ayarı ve ajans. 22.15: P_jans 
spor servisi. 22..25: Müzik: (Cazband PJ.) 
23.25 - 23.30: Yarııılr' program ve kapaııı.ş. 

* PAZARTESİ 2/101939 
12 30: Program VP memleket saat fıyan. 

12 35: Ajans ve meteıroloJI habrrlerl. 12.50: 
Türk müziği: <Pl.) 13.30 - 14: Mü1Jk <Kan
§lk program - Pl > 1J.J: Program. ıs.o;: Mem 
leket saat tı.ynrı, ajans ve meteoroloji ha -
berlerl. 18.25: Müz·k <Radyo cazı.) 19: Ko -
!luşm::ı: (Çocuk terblycsl hakkr1da) 19.15: 
Türk muzlğl: Çıı.lsr.Jar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevd,.,. Koz .. n. Oktivan · 1 . Sadi Hoşses. 

a - Osman bey - Htr. zıhfimavun peşrevi. 
b Blmen Şen - Hlr1 şarkı: Hastayım der 
dl deruna c - SaM.hattm Pınar • Hicaz ~<ır
kı· I.eyla gibi bıçkı ·sa. d - Zekı Arif - Ş:ıt

nraban şarkı: Kız vilcudün güI kokar. e -
......... - Şetarab:ın türkü: Oduncular da~ -
darı odun lndlrlr. 2 - Mefharet Sağnnk: 

n - Vecihe - Kanun taksıml. b - Şı::msct -
tln Ziya - Hüseyni ~::ırkı: Yasl:lnıp yatmış 

firaşi nnzma. c - Atıme1 Rasim - Hicaz şar
kı: Can hastasıyım d - Enderunlu Yusuf -
Hicaz şarkı: Ateşi aşkına rnptett1n. e - ..... 
.. . _ Şehnaz şarkı: B"n perişanım. f - Niko
lakinln - Şehnaz saz semaisi. 20.15: Konuş -
ma <Doktorun saa•u 20 30: Tür!: miizlği: 
(F sıl heyetl.l 21.15: Müzik: <Küçük orke.cı -
tra) Şef: Necib Aşk•n. 1 - Siede - Nahlra 
(İntermezzo.> 2 - J . Strnuss - Hazine valsi. 
8 - J. Strauss - Guznl ilkbahar - Vals. 4 -
Pnul Llncke - Olu: Olur Olur •Şen parca.) 
5 Zlchrer - ~k!yn operetinden potpuri. 
6 - Schubert - M"r' 22: Ajans, zlrnat, es -
ham tahvlHl.t, kaı,\bıyo - nukut borsası (fl

at.ı 22.20: Müzik · IKüçük orke.stra - Ya -
rınkl programın d ·rnmı.> 22.35· Müzik: CPJ.) 
23 25 - 23.30: Ynnnk' proJram ve kap:ın~. 

* SAI,1 3110 939 

12 'iO: Pro"'ram v~ memleket saat l\vnn. 
12.35' Ajans ve mt!teorolojl hnberlerl. 12.50: 
Turk müziği: Çalanlar: Cevdet Çağla, Eşref 
Kııdrl. Ha.san OU", Hamdi Tokay. Okuyan: 
ı Sariye Tokay. a - ........ - Nehavend 
şa kı: Hatırımdan h\ç çıknı1yor. b - Udi İb 
rr im - Nehavcnd şarkı: Mimoza. <: - Ham
f Tokay - Klarnet taksimi. d - Udi Ahmed
r b sarkı: Gülzarı harab eyleme. c - Alc
.J _ Saba şarkı: Öyle bir O.!ctl yektayl emel-

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU ;ı 

1641 m. ıaz Kes. ızo Kw. 

1 
mü. c - Badettin Kaynat - Hüseyni türkü: 
Bağrıma t8,f basaydun. d - Arif bey - Mu
hayyer tarkı: İltlmaa etme~e yAre varınız. 
e - Re!Jlı: Fersan - Türtü: Kız bilrftnde p-

§lİlll-llfth.. Çeviren: Nlmt't Mustafa 

TA.Q. 19,74 m. 1ımıs Kes. 20 Kw. 
TA.P. 31,70 m. 9fGS Kes. 20 Kw. 

sin. f - SalA.hattin Kaynat - Hüseyni şar
kı: Göresim geldi. 2 - Mahmud Karınd~: 
a - Refik F'ersa.n - Oüllzar p.rkı: Bıı.bab gü-
neş doğarken. b - ......... - Gülizar şarkı: 
Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı. 
c - Halk türküsü - Alnıma yazılmış bu kara 
yazı. d - Halk türküsü: Damından görünür 
bağlar. 13.30 - 14: Müzik: (Karışık prog -
ram - Pl.) 18: Program. 16 05: Memleket sa
at O.yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25: Müzlk: (Pl.) Hafi: müzik. 18.55: Ko
nuşma: 19.10: Türk müziği: Çalanlar: Ve -
clhe, Cevdet Koza11, Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyan: Müzeyyen Sennr. a - Vasllfi.ki -
Kürdllihlcazklr pe.;revl b - Şemsettin Zi -
ya - Kürdlllhlcazkfl.t' şark:: Güvenme h\i.s -
nfüıe. c - Ari! bey - Kürdtllh1cazk~r şnrkı: 
Sırma saçlı ylre. d - I,emı - Kürdillhieaz -
kf\r şarkı: Nazlandı bülbül. e - Cevdet Ko
zan - Ud taksimi. f - Snlfıhattln Pınnr -
Kürd1llh1cazktı.r ~o.rkı: Ne gelen var ne ha -
ber. g - Muhayyer türkli - Menekşeler tu -
tam tut.run. h - Ankc.rnh Oençosman tura
fından Ankara halk havn:c.n. 19.50: Konuş
ma. 20.05: Türk müzığ!: !Klasik program.) 
Ankara Radyosu Kilme ses ve saz heyeti. İ
dare eden: Me.cı'ud Ge.ınll: 21: Konser tak -
dlml - Halll Bedll Yönetken. 21.15: Mfizlk: 
(Radyo orkestrası.) Şe! Hasan Ferid Alnar. 
Konseri takdim eden: Halll Bectıi Yönetken. 
1 - Cortzing - Bağdad berberi. 2 - Sa -
lnt - Saens - Darue macabre. 3 - Masse -
net - S<:enes Pittares-:;ucs. 4 - Heuberger -
&Opera balosu. opereUnln U\'ertürO. 22: A -
jaruı, ziraat, esham. tnhvllft.t, kambiyo - nu
kut borsası (flaU 22.20: Serbest saat. 22.30: 
Müzik: (Cazband Pl.> 23.25 - 23.30: ~ .. "1kl 
program ve kapanış. 

* 
ÇARŞAMBA C/101939 

12.30: Program ve memleket sant Ayan. 
12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12 50: 
Türk müziği: (Pl.) 13.30 - 14: Müzik: <Küçük 
orke.rtra) Şef: Necib Aşkın. 1 - Slede - Aşk 
haberi balet müziğ!. l - Of!enbab - Mtısette 
(17 incl asır dans havası.) 3 - Oounod -
Ave Maria. 4ı - Nieısen - Maskarade komik 
operasından İspanyol dan.tjarı. 5 - Mlchell
Buseler serenadı. 6 - J. Strauss - Şart hl -
kilyeleri vals. 7 - Eduard Künneke - Tees
sür valsl. 8 - nrıg,l - Arlökenln milyonları 
balet süit No. 3. 9 - Drigo - &'"Illeralda ba -
Jet süiti No. 2. 10 - Schmidt Oentner - Ba
na dalma söyle (Ağır vals.) 18: Program. 
18.05: Memleket saat ftyan, ajans VE! mete -
oroloJi haberleri. 18.25: Türk müziği: Çalan
lar: Vecihe, Fahir'! Feo:san, Refik Fers:ı.n, 

Cevdet Çağla. Okuyan: 1 - Sema.hat Özden
ses. a - Hızır ağn - Hlcnz peşrevi. b - Şem

settin Ziya - Hlcnz şarkı: Anılsın yar ne. 
c - Şevki bey - Hicaz şarkı: Kudretin kUI 
değil. d - Şevki bey - Hir.ıız şarkı: Kış geldi 
firak. e - ......... - Hicaz türkü: Şu koym -
nfin yosma da kızı. 2 - Necmi Rıza Ahıs -
kan: a - Ruşen Knm - Kemençe taksimi. 
b - Zekô.l dede - Hür.rom ş:ırkı: Ey hüsnü 
cemal eleme sen. c - Tatyos - Hüzznm Ş.'lr -
kı: Suyi kağıdanedı?. d - Falz Kapancı - Hüz 
zam şarkı: Büklüm büklfim sırma saçın. e -
Arif bey - Muhayy'!; şarkı: Ey at~l gam bağ 
rımı yak. f - Halk ti.o:küsil - Şu da~ları del
meli. 3 - Melek Tohg6z: a - All Rirat bey
SuztnAk şarkı: KO.r etmedi zaltm. b - Arif 
bey _ SuztnAk şarkı Gözümden ~itmiyor bir 
an baynli. c - Sadet.tin Kaynak - E:ıyatl 
şarkı: Karşıda knrıı yonca d - ......... - Uş-
şak türkü: Olttl 1e gelmeylverdl. (müşterek) 
19.25: Konuljma {Dış politika ht\dLı;elcrU 
19.40: Türk mfiziğl: (Fasıl heyeti.) 20 20: 
Temsil. 20 50: Konuşm~ CHaftaltk posta ku
tusu.) 21.10: Müziic. <Rlyasetlcümhur ban -
dosu) Şef: İhsan Künt'er. 1 - V. 1'urlne -
Marş. 2 - S. Yradieı - La Paloma <İspanvol 
serenadı.) S - Be~l'oz - Benvenuto Celllni 
Uvertürü. 4 - Schumann - Re\'erle <KamLŞ 
sazlar için.) 5 - RP-ver - Sigurd ıFnntczi.) 
22: Ajans, zlrant, esham, tahvll:it kambl -
yo _ nukut borsası (flnt.' 22 20: Serbest sa
at. 22.30: Müzik: (Cazhanct P!.) 23.25-23.30: 
Yannk.l program ve kapanış. 

* PERŞEı\JBE Sı10/Ş39 

12.30: Program ve memleket sant ayarı. 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 
Türk müzlği: Çalanlar: Ce\'det Çağla, Fahi
re Fersan, Refik Ft-ıs:ın. Okuyan: 1 - Sadi 
Hoşses. a -Tnnburl Cemil - Kürdlll hicazkar 
peşrevi. b - Kfızı-n Us - Kürdlll hlcazktı.r 
ş:ırkı: Kani değil. c - Zeki Arif - J{ürdlll 
hlcazkl\r şarkı: Yıllar geçiyor. d - SaHih:ıt
tın Pınar - KürdUI hlcazktir şarkı: Akşam. 
e - ............... - KUrdlll hlcazkfır şarkı: Ni-
ye küstün söyle bana. 2 - Melek Tokgöz. 
n - Nuri Halll - Hüseyni şarkı: Artık yeti
şir. b - Tanburl Cnmll - Hüsevnt şarkı: Yıl-
lar geçiyor. c - ............... - Türkü: Girdim 
yarin bahçesine güller. d - ...... . ...... - Mu-
hayyer türkü: N'içln mahzun bakarsın e -
Neyzen Sallm bey - Muhayyer saz semai.si. 
13.30/14: Müzik (Knrışık program Pl.). 18: 
Program. 18.05: Memleket saat nyan, ajans 
ve meteoroloji haberler! 18.25: Müzll: (Rad
yo caz orkestrası>. 19: Konuşm:ı (Ziraat sa
ntn. 1915: Türk müziği: <Fasıl heyeti) 
20.15: Konuşma: 20.30: Türk mfızl~I: Çal:m-

lına. Mustafa Çalılarla beraber. 2 - Musta
fa Ça~lar. a - Sallhattin Pınar - IDcaz şar
kı : Sızlayan kalblr;tl sev. b - Şevki bey -
Uşşak şartı: Bu dehrln germtl serdlnden. 
c - Şevki bey - Uş~ak şark?: Bir katre içen. 
d - ............... - UŞJSak türkü: Akşam plur 
kervan iner yokuşa . 21.15: Ml\zllt: CKtlçllk 
orket!ra) Şef Necib Aşkın. 1 - MlrcWav Sh1-
11k - İspanyol daruıı. 2 - J. Strau.ss - Artts 
hayatı (Vals). S - Waite- Noack - Roman
tik uvertür. 4 - Max Sehönherr - Alp köy
lfilerinln dans havabrı. 5 - W. Czemllı: -
Olnel san'atlar töreol (Uvertür). 8 - Carl 
Rydahl - Molecll. 7 - J. Straus.s - Blzdo 
cvaısı. 20: Ajans, ztro.at, esham - tahvllflt, 
kambiyo - nukud borsası (l<'lat). 22.20: Mil
zlk : (Küçük orkastra) Yuko.rıkl programın 

devamı. 22.35: Müzik <Cazband PJ.). 23.25/ 
23 30: Yanntl pro~ram ve k'-pan"''· 

Bizim şimdikinden iki evvelki hizmet- Saçı güzel hizmetçi, saçına yemin e-
cinin böreği çok güzeldi. İnsamn börekle derse ne denilebilirdi ki, azarlayaınıyor
beraber çatalı da yıyeceği gelirdi. Ondan duk. Azarlayamıyordut amma saçı güzel 
sonraki, yani şimdikinden bir cvvelkinın hizmetçi de gün geçtikçe ifl azıtıyordu. 
de Kadınbudu enfesti. Ağızda un helva- Bltlın taraklarımıtla taramyor, biziıı 
sı gibi dağrlıverirdi. Sonun<:usunun ise esasnlarımızı alıp saçına sürüyor, ve bil
ne böreği güzel, ne kadın budu enfes. Fa- hassa üç günde bir şişe kolonyanın hak
k.:ıt bunlara üstün bir tarafı var~ı. Saç~ kından geliyordu. 
güzeldi. Bu hizmetçi, nnm:ıed hızmetç! - Bu tarağı buradan Jdm aldı? 
olarak evimize ayak bastığı zaman ka:- Deyince; 
şımıza alınıştım. Bütün namzcd bizn:ctç~- - Ben aldım, saçımı taradım! 
!ere yapıldı~ı gibi ilk ve son ~ef~, mısafı: Diyordu. Bir hizmetçi için kapı dişal\ 
cnlonundaki kapıya yakın bır ıskemleyı edilecek bi.r cürüm addedilen bu mesele 
göstererek: hizmetçinin güzel saçını taradığı için 

- Otur bakalım! esbabı muhaffefe addedıliyor. Kusur ge>. 
Demiştik. Bu ilk V€ son defa idi. Çün- ıiilmüyordu. 

ltü bizmetçi namzedi, muvazzaf hizmetçi - Kolonyayı kim bitirdi, esans yarıya 
olduğu andan kaçıncaya, yahud kovulun- !nmiş, deyince de gene ayni şey ... 
caya kadar kapıya yakın iskemlede de - Ben saçıma sürmüştüm. 
olsa yer gösterilmesi: Sürerdi ya, hizmetçi de olsa, bu kadar * - Otur bakalım! gi:zel saçı kolonyayla taramak esasn 

CUl\I.'\. 6110/ 39 Denilmesi adet olmamıştır. Biz hiz - sürmek hakkıydı. 
12 30: Program ve memleket snat nyarı. metçi namzedıne, sorulması rnutad sual- Hizmetçinin bu lôübaliklerine de ta-

12.35: Ajaps ve me~ ~Or'>lc.JI haberlPrl. 12.50: leri sonnıva hazırlanmıştık: hammül ediyorduk. Ve nihayet misafir-
TÜ'"k müziği : (PU. 13.30 ' 14: :\1üz1k· C:Mo- - Ortalık temizler misiP" !erimiz geldiği zaman bile onlara işi an-
dern müzik, Pi) . 18: Program u: 05 : Memle- ... Ütü ütüler miı:ıin? !atmaktan çekinmiyordu'k. Çünkü biz -
ket saat ayarı, ajnn'> ve meteoroloji haber- . .. Neler pişirebilirsin? rnetçfyi görünce onlar da hak veriyor -
ıert. 18.25: Türk .nfız!cl <F'a~ıl heyetn. 19.10: Fakat o bizden atik davrandı. Mutad lardı. 
Konuşma (Spor ser\'isll. l!l.25: Türk müziği. sualleri sorrn.amıza vaikt ~ı.rakma~a~ Saçı güzel hizmetçinin haricle olan 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla. Kemal Nl- bnşından eskı hanımının eskısı, kendısı- münasebeti de başka bir Alemdi: 
yazl Seyhun. Şerif İı;ıı: Okuyan: 1 - Mefha- nin yepyeni oldn~u ~lli şapkasını çıkar- Kapıya gelen zerzevatçıya: 
ret Sağnak. a - L,-\.ti! ağa - Hicaz şarkı: dı. Ve saçları göründü. - Fasulya kaça. 
Niçin şebtaseher. b - Bedriye Ho e:ör - Hl- Değil bir hizmetçinin, kusursuz dünya Dediği zaman, adam hiwıetçlnin saç-
caz şarkı: Mlimtezlç askınla. c - Sallihattin güzPlinin saçları bu kadar güzel olamaz- larma bakıyor: 
Pınar - Hicaz şar'in: Yüzüme giılse de tızlar. S l''l 
d - Halk türküsü - Karanfll ovlum ovlum. ıiı. Sapsarı ve lüle lüle idi. apsarı u e - Saçından bir tutam ver, fasulyam, 
2 - Necmi Rıza Ahuıkan. a - Şerif - Karcı- lük> saça, son senelerin oksijen ve altı b;berim, domatesim nem varsa senin ol
C?ar şarkı: Mestoldu r.önül. b _ Ali Et. _ aylık öndüli\syon beTberi bolluğunda run.! 
Karcığar şarkı: Aldı!" dlll naşadınn. c - Rn- hanım:. hiz~etciy ?erk:ste bulunuy?r am~ Diyordu, ikasaba et almıya gittiği za
kım _ Uşşak şarxı: Bana hl~ yakışmnyor. ma, b'J~l~sı deı:rıl. Rızc gelen .. hızmetçı men kasab gözlerini onun saçından ayı· 
d _ Suphl Ziya _ us,nk sarkı: Neden hlc nam7"d ·nın saclarında ne oksııC'n suyu- ramadığı için elini makineye kaptll'mış· 
durmadan. 3 - Mtlıevven Senar. a - Sevki rıun öHi sarılı~ı ne de altı aylıl!ı~ yün it. Bakkalın çırağı lkurnıaıxh. Getirdiği 
bey _ Hicaz şarkı: Ba~lanıp zülfü hezaraıı. kıvırcıkl~l'rı var~. O~un .s~çları tnbıatt~n eşyayı hizmetçinin eline vermiyor, yere 
b _ Sadettin Ka7nak - mcaz ımrkı: H:ııan c;'lrı. t~~ıat.ten .lule lule ıct· _v: bövle ol- bırakıyordu. Hizmetçi yerden almak için 
ue geçti. c - Şükrü - Hicaz sarkı: Gezer do- duğu ıçındır kı, insanın gozunu alıyordu. <>ğildiği zaman bakkal çırağı fırsattan is
laşır. d - Halk tfırküsü - A. Fndlmem. 20.10: * tifade ediyor, farkına varmadan elini bit 
Temsil. 21.10: Mılzlk CRadvo orkestrası) Şef ~acı güzel hizmeyçi namzedi, muavven kere hizmetçinin saçlarına sürüyordu. 
E. Praetorlus. 1 - Pl<>rne· İntel. 2 - Vorak: SQrğu· suale maruz bırakılmadan kabul Karşı komşunun liseye giden oğlu sabab 
5 inci ısenfonl IMi Minör) 22: Ajans. zlrı;at, ,.d;lrii. KPııdis'ne odası, mutfak, erzak akşsm pençerenin önünde oturuyor, bl 
esham - tt.hvllAt. kam!>lvo - nukud bnr"fl~t dolablar1 vöstıerildi. siyah göğüslüğü be- zim eve bakarak: 
CFlııtL 22 20: Mfızlk <Ca-ıband Pil. 23·251 yaz önlillru verildi. cKoklasam saçlannı her g~ce ta fecrf. 
23.30: Yarınki progTnm ve knpanış. Hizmetci r\amzodi, memnundu. Oda- kadar• * sına girdi. F"'kat bir türlü çıkmak bilmi- Şarkısını söylüyordu. Ve1hasil sa~ı 

CUMARTESİ 7110 '39 vordu. Adı Zehra idi: güzel hizmetçi mahallede, saçı güzeJ 

13.30: Program v.? meır.leket saat 8,...,.rı. - Zehra! hizmetçi adile meşhur olmuştu. Evin (). 

13 35 : AJans ve met.eoroloJl hnberlerl. 13.50: o :ye c-afiırdık. Odadan bir ses geldi: nünden geçenler, ell('rile evi birbirlerine 
Tiirk mtlzHtl. Calanlar: veclhe. Rn~Pn K'lm. - Geliv0r11m. göstererC'k ondan bahsediyorlardı. 
Cevdet Kozan. Okuyan: l - Muz"l.ffer İıkar. ZPhra, ZPhra diye çağ'ırı1dığındnn tam Saçı güzel hizmetçi işi günden güne 
n __ Pesrev. b - Kantanzade Ali Rıza - "arım saat sorra rrt~va çıkmıştı: catallaşıyordu. Bir türlü de kovamıyor • 
Şarkı: Leyle olu: kl hiizn il'lnde. c - - - Kızım n"red.ı> idin 7 duk. 
............... - Şarkı· Bir vefasız yftre düstüm. - Snçımı düzeltivordum. Birkaç arkadaşım akşam yemeğine ge-
d - Nlkogos - Muhavver ~arkı: Var mı h a- Onun bu sözü. bizı:m {!Özlerimizi sa- leceklerdi. Saçı güzel himıetçi yemekleri 
cet. e - seıım m - Muhayyer sünbüle şarkı: c;ınn çevirmi~' i. Böyle güzel ı;açı olan hazırlamıştı. Bir aralık odasına çekildi, 
Ev gonçel nazik tenin. f - Muhayver sün- ~nsan ne ok:ı. biraz sac'le mec;11ul olmakta arkadaşlarım geldi'kten epey sonra ortaya 
biile saz semaisi. 2 - Semahat Öıdenses. nııklı fdı. !=:Ps rıkarmad•l{, Hizmetci ak - çıktı. Ve bir müddet sonra da: 
a _Lemi _ Hlcazln\r şarkı: Son aşkımı can- c;am yC'm('ğiııi hazırlt'mnk Ü7PNC' mutfağa - Yemek hazır buyurunuz! 
lnndıran. b - Arif bey - Suzl.nl\k şarkı~ Çek- rrircH. YPmek vakt :ıı~e mutfaktan çıktı. Dedi, Masayı doğru, dürüst hazırla -
me elemi. e - Sadettin Knynak - Huzzam Bir müdd"t vemek odasında kaldı ve va- mıştı amma bardaklann altlarına garib 
türkü : Çıkar yüceıerden. d - Raif bey_ - nımmı ı:reldi. Basının ı:teriye doğıı.ı bir bir takım bardak altları koymuştu. 
Knrcığar şarkı: Gı1\ilver Revdiğlm. 14.30: Mu- hareketile saclarını ornuz1anna döktük- Dikkat ettim; bir de ne göreyim, Zeh• 
zik: (Rlyasetlcümhur b:mdosu) "Şe! Thsan t en sonra.: raıun bardak alt1anna koyduğu şeyJ.er 
Künçer. 1 - V. Turıne: Marş. I> - Oscar - YcmPğe buynrun:! kesilmış ve tireyle birbirlerine bağ -
s~raus.s: Wnlze~ Wal~ert~;u~. ~) -

4 
Osc;; Dedi. l\ıf n~a muntaznm değildi. Tabak- lımmu; birkaç tel saç değil mi? 

Fetras: Operet n rev 0 pu · - · lar. çatal biçaklar yerli yerine ikonulma- - Zehra bu ne? 
Leroux: Pour baryton (Fant.nzl2. 5 - M. mışlı: - Saçlarımın uçları uzamıştı, kestim; 
Mo.szkowskl · Marş 15.15/15.30: Muzlk mans .. 1 d' b rda:k altl k k 

Ü ı.~1 Pl ). 18 . ·Pro"ram. 18 05 Memleket - ZC'hra bu masa olmamış. sus o sun .ıye a arına oyma 
m z 6 • • • • • b • aklıma geldı saat ayarı, njans ve meteoroloji haberleri. - Neresi olmamış efendım?. • , .. . 
18.25: Müzik (Radyc cazı). 19: 'Iurk müziği: F.Pni ba!':ına götürdü. Gözlerimiz gay- İşi~ bu vak a?at?- sonra saçı guzel hız-
(Geçld konseri) 12 ornyucu sırn ile. Calan- .. i ihtivar; saçına gitti~ metcıyc yol verıld, fakat. kızın da bunda 

ı"rT. Vnl'ihe Fahire Fe!"snn Cevdet Cağla, ,, ' k büyük kabahati yok 'ki, nıhAyet SÜS olsun 
.. . " , • -- uarar yo • d · t 
Reşad Erer, Ruşen Kam, Cevdet ~~zan, ~e- Dedik. Corba getirdi. Çorbanın tuzu •• :f.~.X.~P.?.::~.!:._ ............ ---····· .. ·······-
fik Fersan 20: K.:>nuşma. 20.15: Turk m~zı: a"dı, pirwla getirdi, p\ .. zo1la :y1anmışiı; c " 
ği: Halk türküleri. ~~hmud Ka_rında~, s:dı plav r.etirdi, pl:ıv iyi pişmemiş pirinç T i y AT R o LA R ~ 
Ya\'er Atuman. 21: Muzlk. (Kuçuk orl,estral. trnclcn diri kalmıı:tı. Her tenkidde saçı lıııo----------------J-
Şef Neclb Aşkın. 1 - Jo~c Padouk: Macar güzel hi7metçi bir hareketle nazarları - ŞEHİR TİYATROSU 
melodisi. 2 - J. Strauss: Artls hayatı ıvals). mızı sııç1 a,.•rıa çekiyor, ve kusurunu u - S0.9.939 cumarte.;, akşamından itibaren 
3 - Hans Mainzer. Ser('nad. 4 ~ Tschai- ~utt uruvordu. temamerc bl\Şlıyor 
kowsky: Vals No 5. 5 - H:ı.nns Löhr : Tem- . .. . . . . 

T (G lop) 6 -· Mkhell: İkinci kü- Bırkar gun geçtı. Bız hızmctçıye alış- Tepebaşı dram kısmında 
~~k- sü~~~ _a Drl~o· Esmeralch balet süiti mı~tık. H;zmet~i ~.ey.~ize alışmıştı.: Tabak Romeo • JOLYET 
No. 1. 22: Ajans ve ziraat haberleri. 22.15: kır~ı~ı, yn~ı doktügu, catalları çop ten~- İstık]{ıl capdesl - Komedi kısmı 
Konuşma: (Ecnebi dlllerdel. 22 45: Müzik kes•ne attıı;rı ol~yordu. Fakat bunlar içın . İKİ KERE tK.t 
ccazb:.ınd pJ.). 23.25/23.30: Yarınki program azarlıımıva vakıt bırakmadan: 

~~-~~.~~?.~: .............................................. dökül~~~aha dikkat etmezsem, -saçlanm Raşid Rn:a Sadi Tek Tiyatrosu 
2.10.939 da tisküdqr lnşlılı: Hllle sinemasında 

) Diye, formülü kendine htıs bir yemin SAÇLARINDAN UT AN 
eczaneler e=di~yor=du=. ==========-=-=====-Nöbetçi 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler §Unlar
dll': 

İstanbı(ı clhetfndekiler: 
Şehzadebaşında: (İ. Hakkı), Emlnö

nünde: (Necati Ahmed), Aksa.rayda: 
(Sarım), Alemdarda: <Sırrı A.ııun). Be
ye.zıdda: CBellı:l.s), Fatihte: ıvıtall), Ba
k.ırköyünde: (Merkez), Eyübde: (Eyilb-
&ultan). 
Beyoğlu clheUudclo1u: 
İstlklM caddesinde: (Dellasüdal, Bos

tanba.şındn: (İtımadl, Taksimde: CL1-
monC1yan>, Pangaltıda: (Narglleclyan.), 
Karnköyde: <Hüseyin Hüsnü), Bcşlktaş
ta: (Vldln). 

Bopziçl, Kailılcöy, Adalarclnkfter: 
Kadıköy1llıde: (Büyük. Yelde~lrmen), 

snnyerde: (Nurl), Adalarda: <ŞlnMt 

Rıza). 

M arif Vekilliğinden: 
1 - Kız ve erkek me.sleit okullarındaki parasız yntılı taleb"1en O Teşrinievvel 1939 

Pazartesi. sabahına kadar bulunduklan okullara devama başlamıyanların kayıdln si -
l!necektlr. 

2 - Bu okullardaki paralı yatılı talebeden gene ayni tarihe tadar okullara <!evama 
başlamıynnlnrın ) erlerine dlğer istekliler alınacaktır. 

3 - Blrlncl ve ikinci maddedeki yaıılı talebeden hastalığa müstenid mazereti olanlar 
varsa bunlann da ayni tnrlhe kndnr hastalıklarını doktor rap:ırlle tevatt etmeleri Hl -
zımdır. (7866) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

ı _ Teşkllll.t lbtlyact toın satın alınacak 1000 çift çizmenin 1sııo11130 Çarşamba günü 
saat 15 de kapnlı zarfla. ekslltmcsl yapılacaktır. 

2 _ Tahmini bedeli 8000 Urn ve ilk teminatı 600 liradır. 

s _şartname.sile evsafı ve nümunesi komisyondadır, görfilebll.r. 
4 _ İsteklilerin belll gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 s&J1)ı ununun tari-

fi veohlle hıwrlıyaeakları teklif molttublarıw Galata Rıhtım caJdesl Veli Alemdal' han-
lar: Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Refik 

Fer.san. Okuyan: 1 - Racllfe Neydik. a -
U.stt. Andon - Hüseyni p~revl b - SadetUn 
Kaynak - Hüseyni türkQ: Ayrılık yıldönü- ~ .... ---------------·-

dıı.ld komJsyona yernıelerl. 17858• 
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18 ncı asırda lstanbula gal011 tloh1myılı 
--__ e_ar_o_n_w_r_a_ıi_sı_aw_'m_h_at_ır_aı_a_rı_: _6_7_.~---

Türkçeye çeviren: Silreyya Dllnuıa 

SON POSTA 

SPOR 
Atletlerimiz Atinaya 

h~reket ettiler 
Onuncu Balkan oyunlanna iştirak e

decek atletlerimiz dün Romanya vapu
rile ve Romanyalı atletlerle beraber A -
tinaya hareket etmişlerdir. 

Sayla 9 

«Son Posta• mn tariht tefrikası: 9 

Yazan: Reşad Ekrem 

Azı ı bir haydud 
inan Paşanın zafer· Son yapılan müsabakalarda güzel de

re~lcr elde eden atletlerimizin yarıyol- Bahçeden sonra, Osman ağa hnreme ha- ı vardı. Haremde Lse, iki kt.rlb.nın ve kf'ndisı 
da kampın kapanması yüzünden işi 0 _ ber yolladı. Kadınlarm !l~psl bir odaya dol- nln akrabaları olarak beş altı kndın, bir ı 

- . dular, yirmi odadan fazla olan konağı, ocak tadar da hizmetçi ve ca:i;c, iki zenci carl)' 
luruna_ ~ırn~alaı; forumları :ızerınde lçleı1ne, ytıkliiklere, dolahla'"t sedir alt.lan- vardı. Hacı Osmanın, güzel.iği dillerde dea 

Devamlı ve lstekll bir çalışma ne-ı öyle şt.ştt öyle şişti tı haftalarca yattılhmız pe_lt ~u~k bır .tesır yapmalar! ıse, at - na, hattA ayna artaıarm:ı. perde aralarına tan gibi dolaşan btr de kızı vardı. ·Adı Sr.tı. 
tlce.slnde de bu dili oldukça düzgün ko- yerlerden kalkamaz oldu!!". Ben ve bnı arka- lctlerımızden bırkaçının ezcumle Rrze vanncıya kadar aradılar. Bir katil, koca b1r naz idi. İstanbul bahkcı esnnfının en zengin. 
nuşmaıta. yazıp okumn~n muvaffak olmuş - daşlarunız, mutlak surette zehlrlendHHmlzl Maksud, Arat, Gören Şevki ve Polatm insan deIDJ, aradıkları iğne olsa ~ulunurdu. lerlnden Hüsam rel.sln o~lu balıkçı -;üzel 
ıum. Zira bu husust1 bana yardım eden bir hlssedlyor, bu şiddetli hastalı~ın zehlrlen _ güzel dereceler alması ihtimali vardır. Nihayet, Nuriyi dama çıkardılar. Ahmed ne nişanlıydı Kışa d(ığru diriY5nler 
Türk hocası olmuştı.ı meden ileri geldiğini §1.lpheslz addedlvorduk. Seyahate çlikan atletlerimiz pınlar - Katll Osman ağaııın evinde yoktu. Mısır olacağı söyleniyordu. Kız evl harıl hn~ bı 

Hoca her vakit zındnnıı geliyor, bana ve Tutuldu~mm lııhal gtinlerc:e devam et - dır: çarşılı iki delikanlıya bol bol bahşiş verdi. düğüne hazırlanıyordu. 
diğer 1k1 arkada§ının türkçc ders veriyordu. mi.$, ondan sonra d9' şlddetll bir dizanteriye Halıik, Melih, Nazmi, Firuzan, Gö _ Aynen o gece, ne olur nı;> olmo.7.. her ikisini 
Hocamızın zahmeti 'C mukabil, kendisine, çevtrmıstı. Bu hastaltl': biti 0 kadar kuvvet _ ren, Galib, Zare, Maksud Rıza, Adnan, de evinde alıkoydu. Gerır.•enlen biri evin ha-
ördüğiim çorap ve eldh·enden arnınğanlar ten düşürdü, 0 ka.d:n· zayıf\ ,ttı ltl bazılarır.ı.ız Mustafa, Süreyya, Jerki, Polat, Ateş tb- rem kısmının önünde bl!"! de b~ı!ıcede yattı . 
Terlyordum. Benim a:: z:ırnanda, kendi yazı- yattı~ı yerden knn:amaz olmu.şJnr ve kendi rahim, Faik, Abdürrahman, Yavru, A _ Bahçıvan Sinan da, a~a3ının emri ile o gece 
lannı öğ.renmlş, dillerinde konu_şın:ıh mu - pislikleri içinde yatınak ~lbl çok feci bir du- t F "k M uılf Vasf" Muh · dd ·n bahçede yattı. 
vaffaj> olmuş bulunmnkhğım Turk bocayı ruma girmişlerdi. M':lhafızlnrımız bu cidden ıra •. 81 

' u er, .1' ı . 
1
• ' Mı.sır çarşılının evt nas•! aranmış.sa. m:ı-

hayrete düşürmüştii binaenaleyh, mualllmtm, feci vaztyetlmlze kahkahalarla gü)üyor ve Halı.d, Tu.c;uf, Kemal, ~e~kı ve Alıdır. hallenin diğer bütün evlerl d'! öyle aranmış
her gittiği yerde hakı.:ımda sitayişle bahse - balığı bililtizam blt.3 yedirmiş olduklarını ~afıleye feder~yon r2ısı Dr. Adnan tı; ve katil bulunaınamı~tı 
der olmuştu. Buna işiten ağamız, bir gijn, söylüyorlardı. rıya!'ıet edecektır. Nihayet mahaileU şuna kanaat getirdi: 
kuleye gelmiş ve beni, nevanıa, bu yolda bir Balıkla zehlrlenıneden sonra tutulduj!u- Semih ve Naili de ekiple beraber git- Herif bahçelerden birine atlamıştı. Klmse 
imtihandan geçlnniş~ı. muz dizanteri, zindanı öyle fena btr kokuya miştir. tarafından görfilmemlştı. Sonra oradan bir 

Okuyup yazma ve konuşmasile türkçeyl bu boğmuş, öyle iğrenç tebebhfirat husule e-el- lstanbul lig maçları Pazar başka bahçeye geçmiş, böyle görünmeden iki 
kadar ısa bir zamar. içinde öğrenmek 1kt1- mekte bulunmuş tdl ki nöbetçiler artık bu ev aşın başka bir soka~n çıkma~a muvaffak 
dannı elde etmiş olıııaklığım ihtiyar ağayı murdarlığa dayanamaz ohnn lardı. Bu eJhn gUnU başlıyor olmuş ve oradan kaçmıştı! Bununla beraber. 
da hayrete dilşürmü~ ve ıayet rnüslümnn o - va~yete düşünce ağamıza haber gönderdik, bir haftadan fazla, mahalleli heyecan ve 
lursam bu tahsillmln ölünceye kadar bana ölüm dereoe.stnde h~ta oldul!ımıuZll bildir- 1939-40 senesi İstanbul lig maçlan korku içinde, rahat uyku uvumamı.ş, evlerde 
çok faydası olacağını. çünkü eğer Cağala dik. Adıı';'cağız bo haber ftzertne kalkıp ara- yaxır.dan itibaren dört stadda birden S?f'celeri nöbet beklenrrıt". hemen her evde, 
paşa, benim gtbl blr ı;encln mevcudiyetinden mıza gelmiş ~ bl~ .m çok ellm .şartlar altın- baslsmış olacaktır. Mısır çarşılının ynpt1~ı gıbl, gözü pek olrknc 
haberdar olul'M, ls~"1-: istemez, müslümanlı~ da kıvranmakta oldul!umuru gl!rilnce mal- Uzunboylu hazırlıklara rağmen maat- delikanlı yatırılmıştı. 
kabul etmek mecbı?riyetlnde kalacağımı söy- yetini ~ddetle tekdir ve mfiahaz~ etmiş ve teessüf bu mevsim Jiğ maçları pek ka _ Bu bir hafta içinde Yandım Ali hep snn-
lemlşt1. Halbuki bcrı öz dinimden ayrılmak bizi 7.('hirledlklerl:ıden dolavı ııiddetle ceza- nşık bir sekilde başlamaktadır. dıl{ ı,.,,.,,.P k111dll kalmı~tı. Geceleri, ger.e yn-
tstemedlA'lmden, do~c!u~um gibi Hırlst.lyan Inndırıla~klarını ~öyllverek. onlan blr hav- t b 

1
· Fu . .. . rl.'lından sonra, bir aralık Amnvud Sinan 

olarak ölmcğl arzu eylcdlğlmden, derhal türk ıı de teh<ild etmıst1. Aramızdaki hekime de stan u tbol AJanlığı klublenn li- geliyor. sandı~ açıvor, katil delikanlı, kulfl· 
çe tahslllne son vermeyi muvafık buldum. bize lfumn gelen tıodavinln yapılmı:uıını tav- sanslarını, henüz Futbol Federasyonun- hı>n•n vnm ba"1ndnkl tın~ı>c;haneve ke.d'lr 
Zira ağadan lşittlğlm ihtimalin tahakkuk et .stye eyJeml ti. dan Si(etirtemediği için, birçok klübler o- sürüne sürüne gidlp gellvordu. Yandım Ali 
nı~ olmasından çoıt ürkmüştüm. Arkadaşla- Ağanın bu 80n tAvsıyes1nden t~fade ede- vuncularının isimlerini birer liste ile ha- bu arada kncmaih aklına bl!e getır:rnlyordu 
nm da bana bu yolJakt etüdlertmden vaz - re~ kendtsJnden biraz sanınsakla bPrnber ~ t'eme vıerel e~rdir. Hakem, oyunculn- Cünkü, kendisin\ ele ?umPdlğlne göre. Ar
geçmeyt tavsiye etmlşlPrdl. kücfık bir fıçı konvalt gönderllme,ıne müsa- n hiıer birer 1$imlerile çağıracak. di - r.avud bahçıvanın ondan bir bekledti'd, bir 

Binaenaleyh Türk hocayı, sunı:Iu~um bazı ada.qni 1st1hsn1 evt"mi~tl!t. Ondan sonra ,iter taraftan Futbol Ajanlığı ileride her- rıkarı vordı Serseri tlellkıınlı. ht-rgiln, ::"l•
ufnk tefek ~dlyel•me, tatmin ederek sav - sanmsa~ ytyereiı:, tonya~ı teerek hastalı!!'ı- hanı?i bir itirazı tetkik edebilmek mnk _ dık 1clnde büzülerek yatc.rktn hep bu ..,,rrı 
dım. Serdettiği ve b~ı suretle uyanmaklığıma mızın yavaş yavaş zan oldul!unu görmfistok. . . . çö'T.lllde ul!raşıvordu. 
sebebiyet verdiği müGal~adan dolayı, ağamı- Bir eo~muz az zamanda tek?'ar kendlle- sadıle bır. foto~~çı vasıtasıle oyuncu - hk günlerde bütün İstanbulu heyccann 
zın, Cenabıhakkın müıdıfatma mazhar ol - rlnl toolrunıslardı. fakat banlan fae bu ze- ların resunlennı ~brtacaktır. Maçtan veren Sultanahmed clnavetl artık tnmamen 
mnsını temenni et~l"l' Yoksa, tahslllrne de- hlrlenmenin elemini bu zindanda kaldığnnız evvel, oyunculan ve listeyi tetkik, re - unutulmustu. l{ntmn içinde. esrarengiz bir 
vam etmiş olsaydım. muhakkak ki ister 1s - müddPtoe. çekm!s.mU. B1r rnftddet sonra sim almak gibi btr siiırü merasim futbol şekilde kav'holdu~ çıkmaz sokaktn dn korku 
temez kendimi o paşanın konnğ"Jnda ve o - h:ıstnlıl!:m aramıt:dnn münderı oldu~unu sahalarımızda bir yenilik olacaktır. geçmls. sokağın eski emnıyct ve sükümı 
nun maiyeti nrıı.cnnd ı bulmuş olacaktım. gören Dlv.dar aj?a sevinmiş ve kendi haberi 1939 - 40 lll€vsimi futbol maçları da- dönmfiştü. 

Eh .. bu korkunç <Karn kule) de kapatıla.- olmadan blzl~:e 'hlcb!r yiyecek ve tcecek ve- ha bakalım ne gibi sürpriz ve yenilikler- Bir gece Arnavud Sinan sandığı nçnrak 
Jı bir yılı geçiyordu. Bll müddet icJnde. va - rllmemestni emre~lnlştı. le geçeceklerdJr. Yandım Allyt çıkardı ve delikanlıyı kar;Jıınnn 
zın şiddetli sıcaklarından ne kadar muzta - B h• .. ı-.. " ... d d i.,. rl ı ~ l .. b ı 1"' " u m• ""'"'en sorra a,.;amız, :.c •• n an a :T• ......... . . ................................................... alarak. serse n n 6 .. n eruen er on .. maı;n 
rlb olmuş isek, sırtlarımızdakl yalnız birer bir temizlik ynptırınl'!I ve birkaç hafta ı-onra çalıştığı esrarengiz hlma;yeslnin 'e1:>tblnl 
gömlekle, altımızdn ela birer kilim par~asııe da defne yanraklan yaktırarak mahpeslm1- apaçık .ı;öyledl: 
kış ~vsimlnln ~ldj"fü sofuklanndan, <C!o - zl tütsületmlşt1. Ankara borsası Ynndım Ali bir katil !dl. Ele geçer g..?çnıcz. 
tu rOzgfu'lnrının ri.ltubetinden d:ıha ~ok mü nnnınk ekmek tannımızdan ba•ka mnha- birkaç gün işkence edlldlk!en sonra bütün 
tee.ssir ve muztarlb clmluştuk. Onun l"ln a-
~ .. fızlanmız, arnsıra, blzt> salyangoz. kaplum- - ····- katmer gibi Parmakknp•da as1lncnktı. ~rnn-
6amız, hepimize birer kaput yaptırmanın ba~a gibi hayvan!ar da verlycrlardı . 'Rlz Açılq - Kapanış fiatlan 29 · 9 • 939 vud sınan da aslında bahçıvan de~llı!I. İtı-
imkll.nmı bulmu., VP bu suretle soğuklara kar 

bunlan suda lıaşlıyarak bllyOk tştlha lle yt · v K L B B ten, kazıktan kurtulmuş azılı bir hayduddu. 
§1 mutavemettmtzı temin eylemlş+.J. Ç .a 

Noksan gıda almak netice.~ olarak vücud- yorduk. Bu gibi yemekler blze dokunmuyor- 1--------..,.--------ı l"akat oyıe, !stanbulu korku ve dehşet lcin-
f] du. Ç0nk11 mk!elerlmlr. artık - o mahud ba- Eu .,.lh Eıı wnkarı de bırakan çetelerden b!nne mensub de~ll-ce zayı amış, sıskalaşmış bir duruma gir - • · "-

mlştık. Bu acınacak hnllmlzl bllen muhafız- lıktnn başka - her şeyi hazmedecek derece- Iı.mdra .- .- dl. Bllll.kls, mevcudlyetındtn klmsentn en u-
1 il de adeta• nasırlaşm,ş, kuvvetlenmiş bulunu- Nev _ Yor.. 129•7n.,• ıeo.s~75 fak bir bll"""' olınıyaıı. buna karsılık, k<>n-arımız, bir g n c!vardaki balıkçıl:lra bizim ... .,.., • &...,• 
için rica ederek onlardan yuvarlak bir masa yordu. Parla ~.96 3.9776 dls1ni hlssettırmeden İstanbulu ellak b ıllnk 
şeklinde, uzun kuyrutı:lu hüvük bir balık ko- İşte bu sırnlardıı.. Trakyada. btanbulda ve Mllbo korkunç bir soygunculuk tcşkılfıtının adnm-
partmışlardı. Türid~rln (Kedi balığı) tesmiye civar adalarda ş1ddetıı bir Tf!ba hastnh~ Cenevre 29.MS 29.8876 !arından idi. Bu te:jkUttt Istonbulun e;:ı zeıı-
ettıklerl bu balığı, kendileri yemlyor}ar, çok hl\k{im stlrüyor ~ söy1cndl~lne göre yalnız Amsterd~ t8.9471S Ge.8676 gln adamlarından blrl ol:tn Mısır çaıstlıyt 
yajth bulunan bu hayvanın yağını çıkanyor- İstanbul ve havaltslnde üç ay içinde seksen Berlln .- kaldırma~a 'Ye bu suretıe bu meşhur zcngln-
lar. bin ki~ bu hast4h!rtan göçftp gitmiş bulu- Btük.ııel .- den oldukça mühim bir flayel necat kopar-

İşte muhafızlarımız balıkçıların merha - nuyordu. Atına malta karar vermişti. Bunun için de?, evveli, 
metini gıcıklıyarak eld" ettikleri bu balığı Kapatıldığımız k ılenln etrafındaki kasa- Sofya .- .- uzun zaman u~şılarak ve tesadüfier hr.zır-
blze get.ırmlş~rdl. Kendilerine teşekkür ede- bada - ki CYenlhl.url tesmlyf' olunqyor - Te Prag ·- lıı.narnk Arnavud Sinan Hacı osmanm ev!-
rek büyük bir me~erretJe bu balığı istikbal muhamJanınız anur;ında da bir hayli vefiyat Madrld - ne bahçıvan olarak verllml)tl. Yandın. Ali, 
ettik. Arzumuza g5rt' parçalnttıfımız balığı vukubtrlmu.ştu. Bu mQt.hlş hl\Stalık devam e- varşova ·- .- sınana yardım edecekti ~rserl delll:anlı 
aramızda böUlşerak ocaklarımızın ba~ına ko ederken, muhitte ammnt bir yei.s ve teessilr Budıı.peşttı ·- sınnnın teklifini düşünmedc.n kabul etti ve 
şustuk. Bir kısmını tencereye koyarak kay _ hüküm stırUyordu. Yanı başımızdaki ka.~ba BUkreş ·- müh1m mesele 1ç1n flk re sc·rı sözü: 
nattık, bir kısmını de. tavada kızarttık, on - halkı, aramıroa bir hekimin mevcudiyetini Belgrad ·- - - Hacıbaba kıı.festedlr. sen üzfilme Slnnn 
dan sonra da başına geçip öyle büyük, öyle haber alınca, lflzım gelen yt'rlere müracaat Yokoham nğal 
tayanı hayret bir 1.ştltın fle yedik ki... ederek bu hekhnın tendllerlne bakmasını, Stokholm Sl-006 11.8776 Dernek oldu. 

Fakat, bllflhare, bu lştibamızın kefaretini yani onun hergün ıı:tndandan dışarı ~ıkına- Moskova 1 ·- Hacı Osmanın evi oJduk~:l kalabalıktı. Dı-
ı>ek acı olarak öde:rnc. Zira bu balığın yağın- sını temin eyleml§l;,rdl J ~da blr erkek aşçı ve bir yamağı, blr Er-
den Y1Y1P de Uzerinc su l~!nce karınlarımız • ( Arka!tl varl meni kfıhya, bir ayvaz. bir arabacı, bir seyl.s 
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DAGLAUIN 
E~R.~R,I 

Tatll yaklaşmıştı. Nahlde hanımdan nldı
tım müteaddld mektublarda, mektebim! bl
Urlr bttinnez hemen Mersine hareket etmem 
hususunda ısrar edlldlğt halde ben onun bu 
naz1kll.ne davetini bir ay sonraya talik ede
rek evveld Bursayn, sevgili çiftliğime gitmek, 
dağlarmıı, kırlarımı, dadımı ve köpeğimi 
görmek istiyordum. Fn.kat bu fikrimi vn.ı;Im 

tabııl etmedi: 
·· NA~l EDEN : MUA1. 2E 2 TA\-\PİN i?EQK-A~l/-~-. , 

- Orada yalnız cnnın sıkılır. B3husus ve bir sene sonra bana ihtiyacın olmıyacatı
flmdt çiftlikte çalı.,an pek çok yabancılar da nı düşünerek şimdiden aramızdaki .saml
ftr. Bu yazı da Mersinde geçirirsen senin mlyetı bozmak mı lııtlyor.>un? 
için iyi olur. Ben Temmuzun ilk günlerinde Bu kinayeli sözleri niçin söylediğini anıı
Beyahate çıkıyorum: projem İsveçe, Norveçe yamadım, fakat yüzünde çok acı bir mana, 
tadar uzanmak ... Ablam da baıayı seyahati- yorgunlu~a. bıkkınlıh çok benziyen bir hoş
ne çıkacak. Annemin niyeti İzmlre gitmek- nudsuz.luk sezdiğim içln bunlara gücenme
tlr. Sen de onunla ayni vapura bi:ıersln: o den hayretle yüzüne baktım. 
İzmlrde lndlkten aonra sen Mersin istlkame- - Siz benim için her zaman bir vasi, blr 
tinde yoluna devam edersin olmaz mı? ağabey olacaksınız. .. Bana yaptığınız büyük 

Bu projeyi pek befennıedllUm halde itiraz lylllklerl nasıl unutablllrlm? 
edemedim; çünkü vermiş oldu~ kararlar Gözleri yüzüme daldı ve lllt defa olarak 
hattında llmımsuz tenkidlere canı SJkıldı- onlarda mütereddld bir tavır gördüm. Bana 
tını blllyordum. cevab verirken se&I de titriyordu. 

Temmuzun llk haftasında, veda için bana 

1 

- Sana cidden 1yilıt yaptı~ıma pek kani 
nıeJttebe geldi: değ1Um şimdi. Belki de dağlann arasında 

- Ben gidiyorum yavrum: Avrupadan sa- daha me.ıı'ud olurdun. 
na ne getirmemi Lstıyor.sun» - Niçin, bu sözleri bana niçin söylüyor-

Bu teklife birdenbire şaşırdım. sunuz? 
- Bana mı? Benim hiçbir ~eye ihtiyacım sesimdeki heyecan ve feryad onun altlını 

yok efendim. başına getirdi, birdenbire tqlarını çatarak 
- O ne ciddiyet, ne resmiyet Semiha. in- ciddileşti: 

san vas1sinden bir şey istemez mi':' Yoksa 1 - Hak.kın var Semlha; !açma ft!yler aöy
blrkaç ay sonra on sekiz yaşına glrece~nı lüyorum bu ıabah. Patat aen auallıne cevab 

vermedin; sana Auupadan ne getireyim? 
Meselfl Norveçte çok güzel bir ArJante tllkl... 

- Kürk mü? Bana mı? 
- Evet.. artıt tam bir genç kız ın, son-

b.a harda kendine gür.el bir tayyör d1ktlrlr, o
'lltızuna da kfirkUnü alırsın. 

Gözlerimde çatan sevinç şlmşe~inl iOr· 
müştü. 

- Bak, nMıl lı:eşfetmlştm... o halde bir 
kürkle beraber çanta, eldiven, efarp gibl ba
zı ufaktefek efya ... 

- Teşekkür ederim.. teşekkür ederim. 
Sevincimden atzım tulaklanma n.nyor

d u. Halbuki onun gözlerinde derin, ısımsız 
bir hüzün vardı. llllml elleri, araaına aıaralı: 
dikkatle y11zfune baktı ve blra3 evvel aöyle
dlğl sözleri tekrarladı: 

- Ben yarın hareket edt.yoram. 'Oç gtın 
aonra da sen anMmle beraber yola oıtacak
sın. İzmtrelen aonra Merslne tadar yalnız 
ıı:aıacatını diiş11nerek biraz içim ~ıyor 
amma art.ık kendlni idare edecek 9alda ol
duğunu dQfüneret '88elll buluyorum. Mer-

slnde yengemin ellerini benim için 6p Te 
Eylftlde oraya geleceğımı söyle ..• 

Blldlhtlyar bağırdım· 
- Eylfllde geleceksiniz demek ... 
- Evet ... istemiyor musun? 
Yüzümün kızardığını göstermemek için 

":>aJ}ımı çevirerek cevab verdim: 
- Bllt\kls; siz orada olduğunuz zaman da

ha iyi eğleniyorum. 
- Seninle gene kotra eğlenceleri yaparız 

amma bu defa 18lanmnmağa gayret edellm. 
Ofilüştük, fakat bir saniye sonra bana: 
- Allaha ısmarladık Semiha. 
Derken lk1m1z de rnahzunduk. 

Nahide hanımefendi lle butfin ev halkı 
beni büyük bir sevinç ve sevgile karşıladılar. 
Hanımefendi yanaklarımı öptü: 

- Gel kızım, seni pek goreceğlmlz geldi. 
Yalnız kendi namına değil, etrafındak!ler 

içln de bu sözleri söylemişti; fakat pek doğ
ru deitlldl; çfintft içlerinde bana fovkalMe 
nefret ve dtıpnanlık gö.steren blrt Tardı: 

Busk1ll bacı. •• 

BALIKÇI GÜZELİ 

Kumkapı, İstanbulun en şenllkll bir semti 
ldl, kalabalık büyük bir balıkçı semti idi. 

Sahll, hemen baştnnbnsa büyük kayıkha
neler, denizin üstür.e kurulmuş balıkçı kah
veleri ve meyhaneleri ne kaplıydı. Gerideki 
sırtlarda. blrblrlnhı tistüne binmiş kliçtik 
fakir balıkçı evleri, ba.saınak basamak yük
selmekte idi. Kayıkhanelerin öniine serllınl , 
asılmış a lar, ay aydını ~ı olan gecelerde. 
dev gibi gece kaşlarının kanadlarına ben
zerdi. 
Balıkçılann dlğ .. : esnafa benzemlyen b1r 

hayatı vardı. Evveırı ıkt sınıfa nynlmıslnrdıı 

Reisler ve reisin lşc!sl olan b:ılıkçıbr. Ağlar 
ve gırgırlar, hfili\.<:'l bütün balık takımlan, 
kavıkhaneler ve balıkçıların yattıktan ka
yıkhaneler ilstün1ck~ bekft.r odaları, bir kı
•nm kahve ve meyh::meler hep relsln malı~ dL 
iscl balıkçılar reisten gündelik aımnzlardı. 
Esasen paraya da lhtlyaçbrı olmazdı Cünkil. 
toplu olarak, blr sofrad'il reisten yer içer
lerdi. Reis her ran:aznn ı.ı.yramı lşçUertne 

birer kat esvab ycp3-rdı. Ramazan ve kur
ban bayramlarında da, teneden tırn ıo;a bi
rer kat camasır verirdi Tutulan b:ılık kn
vıkhaneve götürülür, satıl•o resmi ve,.lldlk· 
ten sonra ele geç;:ıı par-ı 1k1 hlsseve nvnıır
dı Birini reis a11-fü Öbür hisseyi de yüz, 
\ki yüz. knç lsclsl var ise onlam tn • im e
derdi. Fakat ellerine, fevkalrıde lfi ımu ha
linde para verirdi Rt>lsln b!llıkçıla'"'n" vn
lan paralar. kücürük ke.c:eclkler lclndP reis1n 
t'ekmece~lnde klll m dururdu Balık arın• 
dan biri evleneceıırı zaman dn düf,fin1 rı ge
ne reis yapar. adarnına p!ıra harca•nı dı. 

Rels. b:ılıkcıhr nr-ısındn baba d ıııt>ktl. 
Reis öl dese öHirl"rdl. Reis bir adamını aya
~ nın nltına alın h:ıtt!\ haksız yere, ezer. fa
kat o balıkçı ses 'ıknrrnazoı. 

Fnkat reis lle adamların: 'l yaşavı-n11da en 
ufak bir fark bne yoktu o dn yaıtT\ avat 
t?ezer, balı~a çıka:. hatta gır ırlardn direk 
Ustüne çıkıp balık göz1er. ac tamh"l rine a
ı!amlarlle beraber oturnrdu. Yeıner nl on
larla beraber yerdl. Kendi öz o ıunu, öbür 
adamlanndırn avırd etmezdi. Relsln evi ne 
herhangi bir bal kcmın evi. döşeme tabak 
bakımından fıırkh değildi. 
MllMın 1629 UntU yılında Kum ap•d ÜO 

T'els vardı. Bunlarc1a'1 da blr tanesi. v Jnuı 
T(umknoının değil, bfitfın iııtanbulnn f'n b11· 
vilk balıkçılarından blrlvdl. Kur.ıknpının ya-
l"l!!l onun derlerd' İstanbulun muhtel f ycr
lr.rlnde d6rt beş ho.nı. deve hanları, üç ha
mamı, Knpalıcnrşıdn dükkfınları, O ıat!lda. 
mahzenleri olduğu sövlenlrdl. Fakat gen& 
adi şayaktan kısa bahkc1 salvan glver, kıl: 
kuşak sarar, yalm ayak gezerdi. Adı, liilsnm 
Reis idi. 1 

Hüsam RetsJn b!r o~n vnrdı. Adı .Ahmed-
dl nmma, ona bütün Kumkapı balıkçı üıell 
derdi Ahmed! hiç uörmtyenler çoktu, faka\. 
koca İstanbulda bi::- balıkçı güzelinin ölıı'e-; 
tını 1şltmlyen yoktu Kumkapının Rum, Er-, 

meni ve Türk, bülün kızlan b!llıkçı gtlzell 
Ahmede vurgundu. 

(Arknsı 1:ır) 

Bugün de ben, çantamı tıı.şıyan Fatma ne 
birlikte merdivenlerden çıkarken onun kir .. 
plklerlnln bir deste iğne gibi vücudünılln 

her tarafını deldiğini hissediyordum. Odayı 
glrlncl dnyanamıyarak Fatma.ya. sordum: 

- Kuzum Suzldll bacı benden ne istiyor? 
Neden beni sevmiyor ve yüzume sert sert 
bakıyor? 

Fatma biraz şaşalar gibi oldu ve cevab 
vermek tstemedl amma ısrarım üzerine bll• 
diklerini söylemeğe mecbur kaldı. 

- Bunun ben de farkında oldum ve ten• 
dls1ne sordum efendim, fakat bana soyledt--
ği şey o kadar saçnıa k1 bunu küçük ha
nıma tekrar etmek bile istemem. 

- Söyle Fatma, ne olursa olsun anlama• 

lstıyorum. 

- Efendim, slyah saçlı ve mavi gözlü o). 

du~nuz için sızı sevmiyormuş. 

- Acayip teYI Bunun sebebini sormadıa 

mı? 

- Sordum amma başka bir şey soylem.,. 
den dudaklarının arasından: cBu kadınlal 

ln .. ana uğursuzluk getirir• diye mırıldandt 

ve her ne kadar zorladımsa da ağzından 

başka lflf çıkmadı. 
Bu saçma sözlere hiddet blle etmeden ırtl!

d üm ve bunu Suzldll bacının ihtlyarııtma 

ve bunaklığına hamlederek artık ehemmiyet 
vermedim. 

(Arkam var) 
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(Memleket llaberieri] 
Trabzonda ihtik8.rla 1 Milli Şefin Urfayı 

IB.&Ç.&N 
ÖLÜ .. d I d·ı· teşriflerinin yıldönümD 

muca e e e ı ıyor tes'id edildi Nakleden: Hatice Hatib 

Fındık ihracat. durduğundan rekoltenin yüzde 
yetmiş beşi müstahsilin elinde kaldı 

Urfa 28 (Hususi) - CümhUITeisimiz 
İsmet İnönünün Urfayı teşriflerinin yıl
dönümü münasebetile Belediye parkın -
da:ki Atatürik anıtı önünde bir merasim 
yapılmıştır. 

Bir kadın cesedi 
DUnkU kısmm hullsası 

Bu toplantıya Vali, komutan, askeri 
ve mülki er.kan ve .kalabalık bir halk küt 
lesi iştirak etmiştir. 

Milli Şefimizin hayat ve icraatı hak
kında konferanslar verilmiş, gec.e eğlen
celer tertib edilmiştir. 

1 rnk ayağa kalktL ŞıddeUe ileriye atılarak 
elektrik lfunbasını yaktı. Ve etrafına bakın-

M arraud isminde bir doktor oto - dı. Yerde biraz ötede kızıl saçlı bir kndının 
mob:lle San dö Mari'de Belgrad soka- tabii büyüklükteki bir portresl çerçevesllt 
f1ırıda cephesi süslü bir binanın öniln· beraber yere düşmüştü. Bu tablonun ta ya
de durarak kiralık apartımanı gör - nında yerde yüzüstü tfüşmilş sarı saçlı bir 
nıek istediğin.i söyıü.yor ve kapıcının kadın yat1yordu. Bu kadının üstünde yaln1.1 
oğlu ile daireyi gezdikten sonra ayda bir gömlek vardı. 

Bir adam kendisine ihanet eden 
karısını 8 yerinden yaraladı 
İzmit, (Hususi) - İmıit Hacıhızır 

maha11esinde bir aile faciası olmuş, genç 
bir adam, !kendisine ihanet eden karısı

bin beş yüz franga üç au ~çin kira.!ı - Doktor hareketsiz kalmıştı HJç bir §ey an
ucr. Şoför doktorun bir bavuldan iba- lamadan bu manzarnya dı>hşetıe bakıyordu. 
ret olan eşyasını daireye çıkanyor. Kalbi şiddetle vurmakta !dl ve korktı:rorda. 
Doktor Marraud apartımanın salonla- Nihayet bir hareket yapmal!;ıı karar verdi, 
rını ve odalarını birer biTer tetkik Tablonun boş bıraktığı yere bakınca orada 
ediyor. geniş bir duvar dolabının açık duran kapı -

nı 7-8 yerinden yaralamıştır. 
Birden 11azıhanenin üstündeki ga - sını gördü. 

zete1er gözüne ijlişiyor ve bunlann • Demek ki bu kadın, bu Amerikalı Donju
içindc o günkü gazetelerin de oldu - anın sevgllilerlnden biri idil. Vak'a şudur: 

Giiven Sanayievinde ustabaşı olan 
Fikret 7 senedir evlidir. 5 ve 6 yaşların
da iki yavrusu da vardır. 

Fikret, karısı Hikmetin son zamanlar
daki hal ve tavrından şüphe ve kadını 
kontrol etmeğe bıışlamıştrr. 

Nihayet evvelki gün kadının evde bu
lunmadığını ve bir otomobille meçhul bir 
semte hareket ettiğini öğrenmiştir. 

punu görüyor. Bu dairede oturan a • Fakat apartımanrı nMıl glrebllmlştı. Elin
damın birkaç ay evvel ayrıldığını ka- de bir annhtnr mı vardı? Btr randevuya mı 
pıcı söy1emı1ş olduğu i~·n hayret edi • gelmişti? Sevglllslnln bumdan gltmt.ş oldu -
uor ve biraz sonra yazıhanenin çek • ~unu bilmiyor muydu? Nlçln saklanmıştı? 
me$?ndc hep kendinden bahseden ga· Onu ben mi korkuttum. Niçin o dolabın içl
zetc kupürlerinin dd1u olduğunu gö _ ne saklnnmıştı? Saklanmak!.. O dolııba gir -
riirıce 1ım1Teti artıuor. mlş olsaydı, tabloyu nasıl olur da tekrar ye
Doktor ev sahibinin kim olduğunu rlne nsablllrdJ?• 
öq..,.erımek ichı cekmecele-ri karıştır _ Marraud bu suallere bir cevo.b veremlyor4 

maiia başlıyor fakat ]i:çbir şey bula • du. Mülahazata devam edece/11ne bütün bun 
mı•ıor. ları kadındnn sorup, öğrenmeP.e karar ver -

Genç adam kansını aramak üzere 
Trabıonda fındık harnıan1an muhtelif mahallere başvurmuş, bir ne -

Trabzon (Hususi) - San buhı·anların kolaylıkları temin edildiği takdirde pi - tice elde edemeden evine dönerken, ken
piyas:ımızdaki tesirleri oldukça miıhim- yasada bir hareket başlıyacağına hiç di .kapı.sının önünde bir otomobilin dur
dir. Buhran en ziyade bilhassa ihracat şüphe yoktur. Bundan başka evvelce duğur.u görmüstür. Eve girdiği zaman 
mnllarımızın en mühimmi olan fındık il- ihracatçılar tarafından yapılan alivre ,!?Ördüğü manzara, kendisini deli gibi et-

Yalnız en alt çekmeceler k'lidlidir. dl. Yere diz çökerek ona ormnğa başladı: 
- Beni affediniz dedi. sızı rnb:ıtsız etti -

- Roman devam ediyor - ğlmden dolayı çok mahcubum .. Fakat E>mln 

zerinde görülmeğe başlanmıştır. satışların alıcılar tarafından ~nöle edil-! mis ve karısı H kmetin :.·arıçıplak bir . Bunl:ırm fçJnde.~ şeylerin ne oldulhınu dn 
Avruprunın bitaraf limanlarına uğra- mesi teklif olunmaktadır. Bır taraftan halde sarhos olduğu ve bir adamın da ö~renmek istedi. u .. tteki çekmeceyi bfüıbütün 

yan vapurların gelmemesi ve İstanbul yedi buçuk kuruşa kadar insafsızca fın- kaçmağu çalıştığı, başka bir kadının da l çıkarınca iki çekmece nrMmd:ı bir tahtn ol
aktarmasilc bin bir müŞ'külat içinde sev- dığın kilosu mübayaa olunmakta, diğer f;>Sşkın şaşkın, kendısine nasihat etmek ı m:ıdığını büvük bir memnunlvetıe gördü. 
kedilen malların bankalarca finansman taraftan istihlak maddelerinin fiatların- iste<li~·ni görmüştür. Bu çekmecenin lrlnd~ ne bulmasını ümld 
yapılması ve vapur navlunlarile harb si- da şiddetli bir yükseliş görülmektedir. Yanında küçük bir kalem çakısı olan ettiğini ve ne aradığını kendisi de bllmlyor-
gorf an rızikblannın da artması fiatları Kalayın kilosu iki liradan sekiz liraya Fikret, kansına hücum ederC'k onu muh du: . 
düşürmüş ve piyasamızı bir hayli atale- fırlamış, demir on iki !kuruştan on sekizi t~lif yerlerinden yaralamış ve kıendisi- Içln~e tuhaf bir şüphe vardı. Bir şüphe ve 
te c>vketmiştir. 1 kuruşa, çeliğin .kilosu on yedi buçuk ~u-ı:ne h;raz önce ask yuvası olnn otomobile blr üzuntü!_ 

Halen ihracatçılar fındık fabrikalan -ı ruştan otuz kuruşa çıkmıştır. Muhtekrr - ı konularak karakola eötürülmüş, oradan Oekmecenln muhtevlvatı:ıı teker, tf'ker çı-
nın faaliyetlerini durdurmuş olduklan ler ellerinde mevcud malları istikbalde da hastanrye kaldırılmıştır. kararnk yazıhanenin üzerine kovdu. Bunlar 
gibi, yeniden mal almak imkanlarına da tahaddüsü muhtemel hadiseleri düşüne- Müddeiumumilik tahlki!kata basıamıs b'r takım mekt}tbl<ır ve !oto~raO~rdı. Fo -
malik olmadıklarından, bu sene pek bollrek evlerine kaçırmak ve ardiyelerinde H;kmetin 20 .ıründenberi kuyumculuk e: to~rnfların her biri bir gen'< ve güz"l kadına 
olan mahsulün yüzde yetmiş beşi müs - gizlemek suretile stok yapmaya çalış - den b~r adamlı:ı temasta bulunduğu t.Ps· nlddl. Sarısın ve ı:üzel bir genç kızın resmf
tahı:il:n elinde kalmıştır. Bankalar ihraç maılttadırlar. Fakat buna mukabil vazi - bit erfüerek Fikret serbest bırakılmış _ nln üzerinde şu cumle yar.ılı l:U: 
vesaikini iştira ve iskonto etmedikleri yeti hisseden vilayet ve belediye derhal tır. .. «Nlnetden sevglllslne1" .. B~,. dl~erlnln tıs -
gibi, emtia üzerine avans da vermedik - harekete geçerek ihtikArla şiddetle mü - Bıı acıklı aile faciası burada çok te _ t~nde de Fu vardı· ırZeze ölunceye kadar ktl-
lerbdcn, harice yapılan İhracatın karşı- Cadelcye başlamıştır. esrur UV3ndırmıştır. Çllk <ıeVl?IU'llnf ÖpmPkten bıkmıyacaktır ... 
, ~:.~ .;::.:;!~ . .,.~~G.=: kleriııglerinden çıkma - Vali Osman Sabri Adal bu hususta Eomıe:. M.~01 de s5ylC' vazıvordu: 
mış oımasmdan ao1ayı piyasamızda para halka hitab eden bir beyanname neşre- Bigada ilk o:rnltara talebe uömrumun sonuna kaanr sana sadık ka -
dönüşmesine şiddetle tesir yapmış ve bu derE'k mücadelenjn ehemmiyetini teba - la~~~:·'. 
tıiiiise diğer alış veriş üzerine de sirayet riiz ettirmiş ve hükumetin ittihaz et - lehacUmU 0 z r.
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etmiştir. tiiti kararları bildirmiştir. Beledivede . . . - ava ı ne er, :ezPler. Mlmller! diye 
H'ku ı· b ·· k'"ll · .... ·· d V l' · · t' d t 1 b. k ~ . Bıga (Hususı) - Burada çocuk velı - düşündü. Rnklbeler1nlzt bir görmüş olsaydı-

u me ın u muş u .en .~ozonun e a ın n r~v~ ın. e ?P anan ll' omıs- leri, yavrularını mektebe kaydettirmek nız acaba ne yapardınız':' 
tutarak ve en fa~dalı te~bırle1.' alarak ya von sırf ıhti.kar ışlerılc meşgul olmak - için C'msalsiz bir tehacüm göstermişler _I Bu mechul Donfu:1n hakikaten onu e~Ien· 
kında buh~~mm ızale edıleceğıne muhak- tadır. dir. Bu tehalük, halkın okuma ve okut- dlrme~e başlamıştı. Fakat tam gUlUmseye . 
kırk naznr,ıle bakılmaktadır:. . . Trabzon mer.kez kazasında ve Pulat - ma hevesinden ileri gelmekte ise de ceğt sırada dudaklarındaki tebesslim birden 

,...
1
Bu vaz~~et kajısınd~ mu~ım. b~ me- han

1
e k?zasında1 tütü~ müstahsili köylü - mckteb binalarının azlığı da buna saik dondu. 

St. e ecn~ ı vapur arın ara enız ıman- ye nhısarlar daresı tarafından avans olmuştur. Bu foto~rnflnrm içinde birlst onu bu hale 
larını tutamamasıdır. Bankalann yakın- para dağıtılmağa başlanılmıştır. Zürra Geç-en yangında iki yüz talebe istia _ ~etlrmiştl. Bu, ne güzel. ne de çirkin, sıkı vz 
d:ı kolaylık göstereceği ümid edilmekte idarenin bu hareketinden fevkalade mem bına elverişli b:.iyük bir mekteb vanmı~ düz taranmış saçlı clddt ve mükedder yt\710 
oldııiiundan, gerek vapur, gerek banka nundur. henüz yenisi yapılmamış olduğu~dan ~ bir kadına alddl. 

kuma çağına gelmiş üç yüz kadar ço - Resmin nltındn, düzglin b!r yazlle şu cQm-
Çankırıda C. H. P. ocak 

kongreleri 
Yenice belediyesinden 

faaliyet bekleniyor 
cuk, mektebsizli:k yüzünden açıkta kal - leler yazılı idi: 
mıştır. İcarla tutulmak üzere kültür ida- cSana perestiş ediyorum .. 
resince münasib binalar aranmaktadır. Mart he 

Çankırı (Hususi) - C. H. Partisi yıl- Yen:Ce (Hususi) - Dört senelik kaza Kayıd muamelesi hemen hemen bir Doktor: 
lık ocak kongresini yapmıştır. Nahiye ve merkezi olan kasabamıztn sokaklan kal- ~nd~ .yapı~.ış, şe?rin iki mektebine bir - Marthe, sevglll Marthecl~lm diye lı::e -
kazalarda .kongrenin bütün hazırlıkları dırımsızdır. Mezbaha yoktur. Kasablar gun ıcınde yuz ellı kadar tale.be kayde - keledl. Gözlerine inanmak istemiyordu. 
bitirilmiştir. Kongreler nahiyelerde Teş- 1 

jstedikleri yerde hayvan kesmektedirler: dilmiştir. Orta okul ~ayıdları da a:v~?1 Fotogrnfa daha yakından ve dikkatle bak-
rinievvel 5 de ve kazalarda da 13 ünde Avlu içlerinde fazla miktarda gübre var- e~m:kte, geçen sencnın mezunlan buyuk tı: 
başlanarak sona erecektir. dır. Misafirler için barınacak bir şehir bı.r: ıst~le kayıdlarını yaptı:makta?ır. - Evet yanılmıyorum. Hayal görmüyo -

B k 1 d a . tih b 11 k oteli mevcud değildir. B.~r •. ~c sınıfa alınacak talebenın yekunu rum. Ta kendisi! diye mırıldandı. Fakat o-
u ongre er e za ın: a ı, yı ı yuz'J "eçeceği tahmin olunu nun recıml burnda ne anyo"? Pe:::e.-ıtış ettlğt 

bütçe ve dilekler tesbit edilmektedir. Çanakkale vilayetinin her kazasında .., yor. bu o.dam kimdir? Martheclfüm, benim b!lyük 
- halkı atalete sürüklediğt i~n- kağıd Ç k hh. Udü U ve tı.llm Mnrthcclğlm! .. Bu adamı mı •sevi -

Bigada ilk sıgvınak yapıldı oyunu y_asak ed. ildiği. h.alde burada ya- an ırı Si ıye m r nün yorsun? 
k t tb k ttı 1 t K d k t ft. 1 ' Onlrı .. ın sevgileri hakkında kendisine da-

B. (H .) Ş h . i d N lb d sa a ı e rı memış ·r. a ın ıya - e IS arı 
ıga ususı - e rım z c a an . . . . • 1 ha fazla sevler ö~retcb\lecek başka vesaik 

Nun ugta tarafından halka örnek olmak fetlerı de değışmemıştrr. Çankırı (Hususi) - Sıhhiye Müdürü bulmnk 1stlvordu. 
üzere ilk sığınak yapılmıştır. Nuri usta· Atıf beraberine belediye sıhhiye memu- Fakat blitün araştırmasına rağmen blrşey 
mn bu fonni sığınağı, yirmi kişi alacak Balı~esir stadı plam runu ve belediye zabıta komiserini ve bulnmo.dı. Evin her tarafını araştırdı. Fakat 
bdar büyüktür. . • .. memurları alarak çarşı içinde bir teftiş hiç bir şey bulamadı. Herşey kllldll idi. Bu 

Eve uzak ve bahçenin bir köşesine ya- Balıkesır (Hususı) - Atatürk park1- yapmıştır. Bilhassa berber dükkanlarını, klUdll olan dolabları açabilmek için bir şey 
Pılan bu . r . d" d ıT.. tt 1 nın yanına yapılacak olan ve tasdik için lokantaları, kahvehaneleri, bakkalları arandı. Birden bltişık salonda şöminenin ö-

sıpe , şun ı ı&<'r yur aş ara k k ·ı · · · · ' 
da nümune olmuş, vakitleri müsaid olan- beden terbiyesi genel direktörlüğüne e me çı erı sıkı bır teftışten geçırmiş ve nünde bir masa görmüş oldu~unu hatırlııdL 
Iar derhal faaliyete m>çmı'ştir. Karabiga gönderilen Balıkesir şehir stadının planı cezDal~r yakzdırtmılştır.uh Elektrik lambasını yakmn~ı düşünmeden bu 

b- aıma on ro e m taç olan bu f karanlık salona girdi. Şömineye doğru ller -
nahiye müdürü Şevket te her eve birer ba21 kısımlarında tadilat yapılması için ayda bir defa ol.cıun bö 1 t ff d esna ı !erken ayağı kararıltkta bir tabureye ıa-
&ığınak yaptırmı§tır. iade edilmiştir. çirınek çok yerinde 0ıfc:kt~. ış en ge - kıldı. Fena sendeledi. Mllvnzeneslnl bulabil

Dikilideki zelzelenin hazin plançosu 
Dtklllde vukun gelen yer sarsıntısının muclb olduğu zararın derecesi hakkında Mat -

buat mUdilrlyet.tnden bir tebliğ aldık. Bu tebltğde denlllyor kt: 
ıGazetelerbnlzde, son İzmlr ve havali.si zelzelelerine akl haklkata uymıyan blr takım 

havadisler görülmektedir. 

mek Içln ellle b!lfllhtlyar duvarda asılı du -
Nazil1iden ko··y o··g"ret ran blr resmin çerçevesine çarptı. Tablo bl-

1 men raz sallandıktan sonra b'..iyük bir gürültü Ue 
okul'arına talebe toplandı ayakları dibine düştü. o tabloyu tutmıık 1 -

çln ellerini uzatmıştı. Fakat tnm bu dakika
Nazilli (Husll8i) - İzmir Kızılçullu da fizerlne bir insan büt.\in ağırlı~lle aban-

27/IX/939 günü bğleye kadar bu havallde vukubulan zelzeM!Je,de 
ölen ve yaralananlara ald bir cetveli lllşlk olarak sunar, bu cet.velin 
neşredilmesini saygı!arımla rlca ederim. 

ltöy öğretmen okulunda 20 lira yıllık üc- dı ve müvazeneslni tamamlle kaybedr.rek 
harab olan evlerle ret veya yirmi liralık incir, pamuk gibi 0 insanın birlikte yere düştü. Büyük bir fer
gazetenfzde aynen mahsul mukabili köylü çocukların üçün- ynd kopardı ve sonl'a nefes dahi almaktan 

CÜ, dördüncü, beşinci sınıfı bitirmiş o - çekinerek kendine saldırnn insanın hareke
lanlarından talebe alınmak üzıcre bu haf te geçmesini bekl~dl. Doktor Marrnud"ye son 
ta Beş Eyllıl okulunda mıntaka mü!et - suz gelen bir iki saniye geçti. Apartımanda 
tişi Hüsamettin Özeren tarafından köy - en ufak bir gürültü bile yoktu. Fakat Mar
lü çocuklar arasında bir seçme imtihanı raud en ufak bir hareket yapmağa dahi ce -
"apılmış, muhtelif köy çocuklarından saret edemiyor, bekliyordu. Böyle hareket.,ız 
(8) talebe ayrılmıştır. Nazilli. Çine, Ka- durarak kendisine hücum e..tmlş olana bay
tacasu ve Bozdoğandan 15 esas, 15 de gın veya ö!U gibi görünmek istiyor, böylellk
namzed olarak Aydın bölgesinden 30 ço- ıe onun yeni bir tecavüzünden kurtulacağı-

Zelzele yeri Blnn tama- Oturul-
Vlldyeti Kazası men harab mıyacat 

İzmir 

• 

• 

Merkez 
Urla 
Menemen 
Bergama 
DlklU 

olan olan 

61 
627 

688 

sı 

816 

347 

Kısmen 

yıkılan 

1 
2 
! 

262 
50 

317 

öı".1 

li 
41 

Ağır 

yaralı 

3 
13 

16 

insan 
Hatlf 
yaralı 

1 

1 

55 

57 

cuk kaydedilmiştir. Köylere öğretmen m ümld ediyordu. 
ve san1at:kar yetiştiren bu müesseseye vakit geçtikçe sol;ukkanı avdet ediyordu. 
her yıl mıntakanın bütün köylerinden Apartımanın içinde en ufak bir gürültü yok-

Son Posta: Matbuat müdürlüğünün tebUğlni dercettlkten sonra llhe etmek :lllterlz ki, hiç olmn7.5a birer çocuğun be-hemehal tu. Şimdi kendi kendine bir rüya görüp gör-
Son Posta bazı arkadaşlarımızın düşmüş oldukları hata ve müballğadan uzak kalmış - alınması temin edilirse çok faydalı neti- ınedlf;inl soruyordu. Bu fikir ona cesaret ver 
tır. Biz ölenlerin sayısını 46 olarak göstermiştik, hakikat te oöyledlr. celer elde edilecektir. mlştl. Maamaflh ihtiyatı elden bırakmıya -

olunuz .. slzln burad:ı oldu!:;unuzu bllmlyor -
dum. 
Kadın cevab vermedi. Kımıldanmıyor, ol -

duğu yerde yüzüstü yatıyordu. 
- Nasıl? .. -Rah:ıtsı"7. mısınız? Kcndlnlzi iyi 

hissetmiyor musunuz? 
Diye suallerine devam eden Marraud adı

nın parmaklarının ucunu avuçlan içine kor
ka korka nldı. 

önun nabzını aradı. Fakat bulamadı. Ellnl 
bıraktı. El bir külçe gUıl yere düşerek kuru 
bir ses çıkardı. 

Genç adam büyük bir korku içinde: 
- Ölmüş! 
Diye dfi~ndU. 
Fakat bu heyecan kısa bir zaman devam 

etti. Yeniden silkünetını bulmuştu. Nihayet 
bu onun gördüğü Uk ölü d ~ildi. Tablb oldu
Au için uzun senelerdenbcrl blrçok ölüleri 
böyle ynkından görmüştü. 

Hiç şüplicslz 6ltllPrle başbaşa kalışı bu
günkü gtbl acayip bir tesadüfün es~I olma
mıştı... Evet yalnız bir kere .. fakat o bunu 
artık hatırlo.mnk bil" istemiyordu .. 
Şimdi her şeyi unutmuştu. Bir hekim ol -

muştu. Bu kndınn yardım etmek. Eğtr hAlA. 
yaşıyorsa, onu ölümün peneeslnden kurtar -
mak istiyordu. 

Cesedi tuttu ve arka üstü çevirdi. Fnkat 
kadının yüzunü görünce btiyük bir dehşet 
hissetti. Bu manzara haklaten 6rkenç bir 
manzara idi. 

Dizleri göğsünün üstüng doğru bUkfilmüş
tü. Yumrukları sıkılmıştı. Yüzü korkunç çiz
gilerle buruşmuş ve ter.l mosm::ır b!r renk al
mıştı, dili a~zından ~tkmı' ve gözleri boş ba
kışlarla yerinden fırlamıştı. 

(Arkası var) .............................................................. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

AnJi11ler ve ihtilatları 
Ekseriyetle lstrlptoko~ denilen ıehlrll 

bir mlkrob tahtı tesirinde meydana gelen 
boğaz iltihabı yani anjinler gerçl umu
miyetle birkaç gün içinde lylle§lrleue de 
bazan da başta bobN" Utlhabı olmalı: u
zere çok müthiş ıhtılatlıır yapar. Bun
dan başka orta kulakta. da oldukça nıu
hlm ihtllrıtlar yapar. Gene nadlr olmat
la beraber lslrlptokoklar kana karl§arat 
kan zehlrlenmesl nıametıerl de ıörıllılr. 
Tabii butün bu ihtilatların hepal derece 
derece mühim ve :ııiihllktirler. Sürat.le 
mudahaleyl istilzam ederler. 
İstrlptokok anjinlerlne. ve ihLlllt.ıarına 

karşı bugün elimizde robyazol Ilı protto
sll tablet ve ampulleri vardır. Bllhaasa 
ağır vak'alarda ampullerin tınnsaaue 
çok istifadeli neticeler elde etmek mum
kündür. Anjin geçirenlerin eıtar atq 
düşmüyorsa ve devamlı blr ıetu alı1or
sa ldrnrlannın muayenesi ve hattA •Rır 
vak'alarda kanlarının tııhllll de unutul
mamalıdır. Çunkü lstrlptokok cidden ze-

hirli bir mtkrobdur. Kızıl hast.alıRı.nı ,a
pan bır nevi lstlrptokoktur. Yılancık hU
talığını yapan gene bir' nevı ıst.rtptotok
tur. Kndınlardn mühlık, lobusa :twıtalı
ğını yapan gene bir nevi istrlptokokt.ur. 
Çok vakit ve ehemmiyet verııecet haata
lıklar yapan bu zehirli mikroba karşı sil
ratle teşhis yapııır~a tababet bugiln ° 
kadar aciz değl,dlr. 

cevab ıstı~er. okuyucularımın posta 
pulu yollamalar•U• rica ederim. AUI ıaıt
dlrde istekleri mukı.belesiz kalabilir. 
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ordumuza iltihak eden kurmay 
sübaylara diplomalan verildi 

SON POSTA 

R~bbentrop 
Berline döndü 

('Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
3 - İti devlet 3uthün t~krar teessnstmft ve 

İnglltere ne Fransanın Almanyaya karşı 
kat'iyen mannsız ve netıce3lz harbden vaz
geQl'llelerlnl arzu ct'llektedlr. 

4 - Maaınafih eğer harb mfişevvlklert bu 
iki memleketin idarec;tnl ellerinde tutmakta 
devam ederlerse, Almanya Te Bovyetler Bir
liği onların aklını başlarına getJrmesinl bl
lecıektlr. 

Von Rlbbentrop, dün lkl memleket ara -
sında takarrür eden ve nettcelerl her 1k1 mil
let için de lstlfadı!1' olacak olan muazzam 
1ktısadl projeden bahsetm~ ve sözlerin! fliy
le bltlrmlştır: 

- Mllzakcreler husn.s! bir dostluk havası 
ve geniş btr zihniyet içinde cereyan etmiş -
tir. Sovyet hük1Unctınln ve bilhn..c;sa Btalln 
re Molorofun QOk samimi knbulilnü her §ey
den evvel hattrlatmat isterim. 

Alman hariciye nazırı 12,30 da hu.su.si 
tayyareslle Berllne hareket etmiştir. 

Anlaşmaların metni 
Moskova 29 (A.A.) - D. N. B. blldlrlyor: 
Almanya hariciye r.ıı:r.ırı von Rlbbtntrop 

Ho.rb Akademı"sini ikmal eden gerıç kurmay sübo.ylarımız lle Sovyetıer Birliği hUkCunetl reisi ve hari-
Harb Akademisi dün 83 üncü sınıf me- yani prensipleri muhafaza etmek, hissi - clye halk komiseri Molotof ve Stalln ara -

zunJarını verdi ve bu münasebetle ordu- yata tAbi olmamak. maslahatı şahısla - sında, Almanyanın Moskova bfiyük elçl.s1 
rnuza iltihak eden genç sübaylara Yıl - nn üstünde tut.mık, daima do~yu söy- Bchulenburg'un da l~tlraklle :rapılcı.n görilş
d'ız.daki melottcb bmasında dip1oma!ln.n lemek ve doğrudan sapmamak için dai- meler, bu gece nihayete ermiştir. 
mer~simle tevzi edilmiştir. mi irade hAkimJyeti, daimt mukavemet Bu görfişmeler neUceslnde avallıdatı an -

Törende Vali ve Belediye Reisi ~· lazımclr.> liala~zaı:;=~'r: 
Lutfi Kırdar, İstanbul K-0mutanı Halıs Genf'ral bundan sonra: - an etinin ve Sovyetıer Blr-
Bıyıktay, schrimiz.deki generaller. Polis c- f ntfsab ettiltinfz me~lekten büvük llğl hilk?111etınin, 28 EylıU 1939 tarihli detıtı.
Müdürü, Ünivt"rsite Rektörü, Parti mü- insanlar yetişmiştir: Atattlrk İsmet İnö- ras;;üu. hnmladıklı. blr nl 
fetHşi ve birçok güzide zevat hazır bu - nti. Maresal... n :ı a a.şmcı. De Po
lunmu~a.rdır. Demis. Atatüırklhı tıa'brasını ta-ztmle lonya devletln!n tasfiyesinden doğan me -

Türk ordusu Hava Akademi.sinin ilk tebcil rderek: S:~~~ tat'! surette hcı.Jleden ve bu ıuretle 
sınıf mezunu olan 4 deniz 'kurmay sü - _ B kt b d un mektebi idi. il nupada do!vamlı blr .ııulh 1c;ln emin 

' • " u me e e on bir esM yaratmıf balunan Alman h0t1hnetı 
bayı M olarak 3, kara nkadE711?Sınden 15 C::unhesiz $U anda onun manevi huzu~n- ve Sovyetler Blrllğl hülrlmıetı bir taraftan 
ve yuksek levazım lneıktebmden 9 kıy - da bulunuyoruz. Genç IJrurmaylar o sıze Al dl~ ta tt i 

11 ı · 1 k d B k b k manya ve ger ra an ng tere ve 
met dı e amand da~ğ.n ~·b. ku, m~ tte beul- baık1vor.. d _11_, • . .. 1 Frnruıa ara.sında mevcnd halt harbe bir ni-
man anının e ı ı ,gı ı ernmıye çe - AJf Fuad ET en liUz.ı~nnı. fi1.1 cumle er- h" t 1 bütr. 4!.J tl i ha~ıkl iki fak t k f' t ··h· d" . . . .. ye vermen n ,.. m. e er n • 

az, . n ey ıye çe mu ım ır. le hıtırmı-ıtfr: ...,enfaatıne uygun oldultu ftltrlnl mi.ltteflkan 
Meras!?le İstiklal . marşile başland~. c- Sianmz, ~o'k çalısmak. derinli~} - izhar ederler. Bu seb~hlc. iki hlikllmet, ıttzu

Marşı muteakıb emeklı General Esad bı- ne cahsmak. maslahatı sahıslımn üstun- mu takdirinde diğer dost deTletlerıe anlaşma 
rer birer mezunların diplomalanm ve - ele tutmak ve eölıtede kalmasını bilmek- halinde bu hedetl mtimktln oldu~ tadar 
rerek kend"lerini tebrik etti. Diplomala- ttr. HE'nsinin ilstOndP ve vicd~nlarmı - çabuk ~}de etmek tçln müşterek gayretler 
nn tevzii bittik~en sonra meıkteb ~omu- .,.ın ceohesinde şu i1ç kelime hAk'kedilmlş yapacaklardır. hı hllkfimeUn gayretlE"rlnln 
t~.nı Ge.nernl Alı .~ad. Erden, hakıkaten ol'"'"lıoır: muvaf!akt~tstz lı::altttasl takdlrlnde ingtlte-
guzel hır nutuk soyledı. Gö .. Undfiğünde°' faıla olmak.. re ve ll'ransanın harbin devamından mes'ul 

Kurmay sübayının vazifesini. hürri - G lf b - ..1 ~ • f ti . . clduklan teyt._ .!i2but bulacaktır Harbin 
t . · · b" şek"ld · b" ku 7P'J"!Pra n u ~eı:n zıva e nr zengın •JV"" • ye ını vecız ır ı l? çızen ve ır r- . " . · . devamı takdirinde lüzumlu tedbirler bah -

~ay sübayının nasıl olması lazım gel ece- hır buf e daveti ta.kfb etti. Bız de kuman- sinde, Almanya ~ Bovyetıer Birliği htikü -
A'ıni anlatan genernı 5€ciyenin kurmay r:lı:ırıı tebrlk. kene kurmavlıı.nm1za mu - tl r1 l d ü t k t "J 
sübavının vasıflarını~ esasını teşkil ede- vafr .. lr:vet fE'mE'rrni ederiz. Jme e arkalanrdn il m ş ere onsu tMyOn-

Ak d . • b. . nb 1 ar yapaca a ır, 
ceğini. söyledikten sonra dedi ki: a emıyı ıtıren • ay ar 2 - Alman _ BoTYst hudud n dostluk an-

c- Hiçbir şey seciyenin yerini tuta- Karadan· Yüzba!t Danyal, Şeref, Na- laşmıw: 
~az. Zeka, talihtir. İstidad bir mucid- ci, Fevzi, İlhami XetnaJ, Said, Vahdeti, Eski Polonya devletinin tasfiy~lnden son
dır. Fakat seciye irade ve nefse haki - N~zım, Enver, Kenan, GUnd'Oz. Haydar, ra, Almanya hUtronıetı ve Sovyetıer BlrlUU 
miyet mcsefosidir. Hiçbir kalıte seciye Kem.al, teğmen ErtUğn.ıl. hfikfuneti, bu ara:ı:!de sulh ve "llzamı tesis 
kadar aşınma~a •. yıpranmağa ve tehdi - Dt>nizdrn· Binbaşı Sııib, yümaşı Afif etmeyi le bu arazide otu":ı mll11yetıere sa
de maruz değildır. Baska faziletler, sc - Tu~rnl, yüz,bası Muhiddin Aral. kin ve etnik hu.ru~lyetler1nc mutabık bir 
ciyeyP karşı gizli iWfak vapmış gibi - Havadan: Yüzbaşı Kl~~ı. yü?.başı havat temin eylemeğ\ kendUertne vnzlte bl -
dirler. Çok zeka insanı nisbiliğe, iyi ge - Zü'ht:;. vfizbaSJ Arif. lirler. 
(in~ k ve muvaffak olmak arzusu uy - Yüksek Levazım mektebini İk1 hüttınet. bu husu'>ta aşa~daki madde-
salh~ıı. merhametli olmak, hakikat mev- • • lerl kararlaştırmışlardır: 
zuu bahsolduğu zaman baııan sükut et - bıtirenler Madde: 1 - Alrean htikfimetl ve Bovyet-
mek ruretile istinkafa, muaşeret dUsün- Yürbaşı Maydar Günay, Müştak Dik- Ier Blrllğt hükthnetl, melfuf haritada ~ızn-
ecsl terbiyeli bir adamı hazan yalana men, Osman Zeki, Receb Niyaıi, Nev - mtş hattı .sabik P:>lonvQ "rn71.s\nc1e iki ta -
JieVıkeder. Onun için ne sert, ne kaba, ne zad Timürtaş, üstteğmen Fahreddin A - .. ., rın imparatortuk menfaatlerinin hududu 
rok hassas, ne fazla titiz ohnıyacak. se - yan, Celfıl Tansu, Tahir Necati, İlhami olarak te.sblt ederler. Bu hat, ayni zamanda 
~""Yİ da'ma sabit derecede tutmak, ET)"'ilce.. mUtemmlm bir proookolJa de. tayin edUe -

cekt1r. 
Madde: 2 - İk1 taraf. birinci maddede 

Sayfa ~J 

Almanya Balfıktaki mevkiini Rusyayı 
terke mecbur kalmış 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfa.da) 1 retle fıkldle.rJn, hükümranlık hukukuna vci 
Madde 1 - .Akid tarafların Balukta- bilhassa bunların ekonomik slstemlerile dev• 

ki deniz hududlan veyahud !kaT'a hudud Jet bünyelerine zara~· vermemelidir. üç111ıct 
lan veyahud da üçW:ıcü maddede zikre- maddede zikredilen üslerle tayyare mey .. 
dilen üsleri doğrudan doğruya bir taar- danlnrma tahsis edilen bölgeler ~t-OD7S 
ruza veyahud Letonya Cümhuriyeti tOJ>" cllmhurlyetl arazlsl olarak knlmnkt.adır. 
rakları üzerinden herhangi büyük bir Madde: 6 - Bu pakt., musaddnk suretleri 
Avrupa devletinin bir taarruz tehdidine teati edilir edilmez mer'lyete girecektir. M11.
hedef olduğu takdirde, iki Akid taraf kar 1 saddak suretler pak~ın ıınzası tarihinden 1ttw 
şılıklı olarak birbirıne askeri yardım da bnren nltı gtln zarfı.:ldn Tnlllnde teati ed1 -' 
dahil olduğu halde her türlü müzaheret- lecek ve pakt on sene müddetle muteber ala-! 
te bulunmağı taahhüd ederler. caktır. Ak1dlerden b'rt bu on senenin ink1 -

Madde 2 - Sovyetler Birliği, Estonya zasındnn bir yıl önce denonse et.nwk Hlzu ~ 
ordusuna siIAh ve diğer malzemesi hu - munu hJMetmedlği t.akdlrde pakt kendill ., 
susunda müsaid şartlaTla yardımda bu- ğlnden daha beş sene için muteber kalacak-
lunmavı taahhüd eder. tır. 

Madde 8 - P:,ronya cümhurlyf'tl, Sovyet - Madde: 7 - Bu pake Rııs ve EBtonvo. H ~ 
Jer Birliğine makul bir flntıa ve lvl bir su - sanlarlle iki nüsha olarak 2rı Eylul 1939 ~ 
:reUe Esronyanm Esel - Snarema"a, Dago - rihlnde Moskovada yapılmıştır. • 
hUuman adalannda ve Baltık limanı olan imzalar: l\Iolotoi ve Setler 
Paldlskl şehrinde askeri deniz ü.slert tesisini 
ve hava kuvvetler! için lfizumu kadar tay -
ya.re meydanlan vficudc getlrllmesı hakkını 
tanımaktadır. Bu üslerin ve havcı. meydan -
larmın yerleri ?e hududu sonradan yapıla -
cak btr nnlaşma Oe tesblt edilecektir. B!l de
niz ve hava fuılerin4 himaye edebilmek için, 
Sovyetler Birliği b:ı yerlerde kendi masra -
tııe garnizonlar bulnndurmıya saJllh1yettar 
olacaktır. Bu gnmt:r.onhrın azamı mevcudu 
hu.rust bir mukavele ile tesblt edllecektlr. 

Madde: 4 - İki Ak\ 1 ıar.tf. Akldıerden ihlr1-
nln aleyhi™! mi.ltevecclh hlı; bir ittifak ıık -
detmemeyt ve hiç bir kuallsyona girmemeyi 
taahhfld ederler. 

Madde: 5 - Bu pnktın tntblkl hlc bir su-

Pariste d 'i n h·h'ike 
işare · i verHdi 

ParlB 29 (A..A.l - Bu sabah saat 11,20 d<ı 
dUdUkler tehlike işaretini vermlşlerôir. Bu 
hal, saat 11,!'>0 ye kadar devam etmiştir. Düş
man tayyarelerlnden hiç biri, payitahta yak
laşamamış ve Par13 halin hiç bir top ses1 işlt
memlştlr. ... -.... ·····---· ........ -··-····· .. ---....... -.. -

Caddelerdeki 312 arsaya 
duvar yapıldı 

Belediye, caddelerdeki aTSnlara duvar 
vaptırmakta, parasını bilahare arsa sa
hiblerindon almaktadır. Simdive kadar 
312 arsada 2624 metre duvar yapılmış -
tır. 

Radyo çalmayınca 

Ticari münasebat 
imza edilen tıcare~ muahedesi, iki meınle.,. 

ket arasındaki ticaret mübadelelerlnln dOrti' 
buçuk misli artırıl:nnsını derpiş ve 1k1 d~ 
Jet arasındald umumı iş rakamını 39 m~ 
~tonyn kuronu olarak tesblt eyle:mcktedi?. 

SovYetler Blrlljtl Estonyaya seroıta ve ıt..:~ 
radeniz Ilmnnlarına doğru Sovyetler Birli 
nln demlryolları, deniz yollan ve nehi:- yo 
lan vnsıtasne eşya trnnsttl hnkkınl verm~ 
tedlr. 

Keza ticaret anla~ması !'.stonyn llmanınq 
vas:ıtn.slle Sovyet ~~yası trans1t!nin de ehemJ 
mlyetll bir surette a.rtırılmasını derpl' f!1 • 
lem ektedir. 

Sovpetlerln yeni 
Sofya elçisi 
Moskova 29 (A A l - Hariciye nezareti n r.i 

ki Avrupa işleri departmanı sefl Lavere~ eY,1 
Sovyet Rusyanın Sofy~ elçlllğine tayin edU 4 

mlştlr. 

Hatırlarda oldu~u vec;hlle Sovyet Rusyanın 
Sotyn elçlllği bir s~neden fazla bir za'!Dan • 
danberl mfinhal bulunmakta idi. 

Sovyet hUkümeU;ı~n Bulgar hlllnımetl ll~ 
bir tıcnret muahed0 il akdi için milzatere .. 
Jerde bulunmak a"usunda olduğu lstlhb~ 
edilmiştir. ............................................................. 

Pamuk fiatıanndaki düşüklük 
zail oldu 

Ziraat Bankasının Adanada mübaya~ 
faaliv~ne geçmf\Si pamuk fiat1arım 

Abanozda 35 numaralı 'Münevverin u- vü'l{<'eltmiştir. _.._ 
mumhanesmde sermaye Yluvan km 22 Her ne kadar f'atlar gecen sen~nbl 
ya~larında Marlka. "ecm1 ismi'll~e blri - avni mevsimine nazaran 5 : 6 'kuruş ka• 
slle e,l?lenm~kte iken ondan Tadyo çal - dar nokı:;an isf' dE', 'ki hafta evveline g~ 
masını istemiş, Mar ka da radyonun bo- re 4 : 5 kuruş kadar artmıştır. 

ruk oldu~nu söyleyince, ara1 arında kav Ad:ma klevland cinsleri 37 İzmir A1 
ga cıkmış, Necmi demirle Marikayı ba- tala pamuklan 39, verli Adan~lar 31 : 3' 
smdan tehlikeli surette yaralamıştır. kurusu bulmuştur. İzrnirde de ihracat i 
Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmış- çıfar mübaynıat yapmalı:!tP.dırlar. 
tır. Necmi yakalanmıştır. 1n.ııiltereye şimdive kadar pamP°I{ ih• 

Belediye sarayının yap1lacağı yerde 
istimlaklere başlanılıyor 

racı mutnd olmadığı ha1de, Lon~"'<ıdaıı 
fiatlar hakkında malumat isten 1 iş • 
tir. 

-

Alman denizaltıları İngiltereyi aç bırakabilir mi? te.sblt edllmlş olan iki taraf imparatorluk Sultanahmedde belediye sarayının ya- k f f l 
menfacı.tler1 hududunun kat'! mllhlyetını ka- pılacağı yerde istimlak muamelelerine Bir çocu çi te tü eği e 

(Başta.rafı 5 inci sayfada) 1 ra değildir. Bununla beraber harbin neticesi, 
pılırdı. Almcı.nların b:ı.skın hususunda çok imparatorluğa, oldttrtıcü bir tesir yapmamış
atik oldukları takdlr edlllr. Hltler de son tır ve bu harbde de yapamıyacaktır. İngil
tıutkunda böyle bir sllfıhtan bahsetmiştir., tere ıse harb içinde uğradınt bu zarnn, sulh 
LAkln o snrıh denizaltının geçlt'diği bir te- zamanında kolaylıkla teı~n etmektedlr. Ni
'Umül olma.sa gerek... Hltlerin sllfıhı, her , tekim Bfiyük Harbden sonra, batan 2269 ge
halde, son günlerdi.? havanın müsald olma- misinin bedelini Almanlara bol bol ö -
nnı bekllyen hava kuvvetleridir. Lft.kln bu detmlştlr. Nihayet Alman denlzaltlan 1917 
rena havada kim bl!lr kcı.ç İngıllz ticaret ge- de İngiliz gemllerinl b-.ıtırmakla Alman tıca
:ntııi anavntana harb malzemesi veya ipti- ret filosunu torplllemlş oluyorlardı. Bu serer 
'at madde getirdi... de öyle olacnktır. Gerçi bugün atılan Alınan 

İktısadi mesele torp!llo .. ı trıgUlz ticaret gemllerlnl batır-
mak ·nunla. bf.raber bu torplller, bll-

Alman denlz3ltılarmın , Büyük Harbde. İn
ınızıere verdirdikleri znrar 30,000 ınsan ve 
20 milyar marktı-. <Resm! tarihten alın
nış rakam). Bu servet Almanlara gorc ba
ırılan 15,5 milyon ton <,_>. İnglllzlere göre 
le 9,998,000 ton genıtye aiddlr. Halbuki İn
ıuızıer Büyük Harbe 80 milyon ton gemi lle 
t\rmişler ve harb içinde de 2,542 000 ton ge
nl yapmışlardır. Bnylellkle batan gemiler 
necmu geminin % 30 u kadardır. 
Burada lktısadcılarn srıruyoruz: 
- İngııtere sulh tıc::ırcth in "'c> 70 şl ııe ya

ar mı. yoksa ölftme ın! mnhktimdur? 

Bir aylık planço 
Blr lkl gün evvel rndyo 15 r,ün içinde İn

:Dlzlere göre 120,00J ton. Almanlarn röre de 
'Be ooo ton geminin battı"ını soylüyordu. 
kımek ki Almanlar bu ay iclnde nihayet J>o.ooo ton gemi batırnc-ıklar. Bu miktar, 
ukabll tedbirler nlllldıkçn çok azalcı.raktır. 

Jurada tktısadcılara bir sual daha soraca
'llll: 
- Bugünkü İn ... l! .. ticaret fl'o..cıu 40 mll-
~n tondur (zannediyorum>. Tabii harb t
\ndeo de yeni gemi y pılac'lkt~r. Acaba avda 
:>o.ooo ton gen:' b tıwakl lng1l!z tlc-aretı 
urur ve bnparnto·ııı'· açlıkt n olur mu? 

Netice 
Makalem resmi h'\rb t:ır'hlerlnden alın
u.ş ro.knmlara 1.stınad ettl. Bu rak1mlardan 
~nızaltı harbinin, ir.glltereye ne kadar za
,.r verebileceğini, gl"dUk. 020) milyar mark 

<*> Bu rakam içinde Pransı?: '\C53İr dev
ltlerln gemffcri de varılır. 
rhalde İngll1z ik'.ısl\dlyaıı için az bir pa-

vasıt • ticaret fllosuna l!abet etmek-
tedir. '-'"·• ,u harb sonunda Alman gemileri 
muazzam filolar nallnde İngııtereye geçecek 
ve hnrb içinde batan İnglllz ticaret gemile
rini tamamlıyacaklardır. Nitekim bugün de
nizlerde gördüğfimllz birçok İngiliz transat
lantikleri, Almanlar tarafından Büyük Hnrb
de batnn İnglllz g~mllerlne diyet olarak ve
rilmiş teknelerdir. 

İşte bizim iddiamızın temeUnl teşkil eden 
rakamlar bunlardır. Biz gene iddia cdlyo-
ruz: 

- Alman den\zu,ıları İnglllvere büyük 
znrar verdlreceklerdlr, fakat neticede bu 
denizaltılar. İngll\ı ticaretini imha edeml
yeceklerdlr. 

Almanya neden deniz .. lh yapıyor? 
Madem ki denlzal~ı bu kadar kıymetsiz blr 

silahtır. Almanlar nedı:ın bu s11fıha ehemmi~ 
yet verdller. Acaba Almanlar birkaç deniz 

muharriri kadar dj,Unmemlş midirler? 
Almanya neden denizaltı yapıyor sualln

den evvel Alman deniz tesllhatmın hedefini 
a"aştırmalıdır. Almanya kendisini coğrafya 
ıttbarlle abluka eden blr deniz devleti ile 
karşı karşıyadır. Bu devlet tarihte çok ke
reler knrn satvetl lle mağlüb edılmek ~<;ten
miş ve fakat lmlı:An bu!u'l'\anııı.mıştır. Ingll
terev1 anclaonanma mağliib eder. Bu do
nanmayı, b az yuknrıda da tekrarla~ığım 
gibi. ufak le sllihları, hficum motorlerl. 
deniz:ı.ltılar e imha etmek istlyenler de çok 
olmuşsa d nlcı.r da muvaffak olamamıştır. 

Denizciler ~rasındaki kanaat şudur: (Zırh
lı zırhlı ue ımha cdlllrl. Bir hesab yapalım. 
i~glltere 20 zırhlıya maliktir. Almanların 

bul ederler. İki taraf, bu nnlnsmaya tlçtincfi başlanması için istimlak müdürlüğüne yaralanarak öldü 
devletlerin her tllrlü knnşmalarını reddey - emir verilmiştir. Evvelce istimla'.kinden Bcyoğlunda oturan Kamil ism 
llyeceklerdlr. sarfınazar edilen arşiv da ·rE'sinin de is- rinin 7 yaşındaki oğlu Metin, ev 

Madde: 3 - Birinci maddede tesblt edtı- timlaki IAzım ~lmektedir. İst'mlak ko- ·ı arken silah ateş almış ' 
mis olan hattın ~rb1 ıdakl arazide ll\zumlu I . . . . ı e ovn ld 

1 ... 1 jl Al hU'""metl taratın- mısyonları bu bınanın da kıymetını tak- surette yaralanarak kaldın ı 
yen 03•~ re m, man ... u I d" d kl d" h · d "'lın"şt"" 
dan, bu hattın ~rkındnkt ınazlde Sovyet ır e ece er ır. astanesın e o u ur. 

hükftmett tarafındıı.n, tMls edilecektir. ı çabuk blr zamanda Bı>rllnde teati olunacak-! tlrmektedlr: 
Madde: 4 - Alman hilkt\metı ve SoTVet tır. Bu anla.,ma, ımzr\3! tarihinden itibaren Alman hfik1lmetl namına ve Alm ı -

hUkftmet1 yukandakl suretı halli, lkt mmet mer'iyet mevldlne girmektedir. k1lmetınln emri \lP, bu deklô.rasyon ·ı "' 
arasında dostane mOnasebeUerln artan bir M l f ektubu tabık olduğumu btldlrlr ve Alman l' ne-
inktsafınm emin bir esası olarak tell\kki e- o oto un m tının kendi tarafınıh!l bu hususta lfi l)}an 
derler. Not: Bu anlaşmarla bahis mevzuu edilen her şey! yapacağım s!ze arzederim. ı net-

M'ldde: s - Bu anla"ma tasdik edilecek ve hartta, bllft..hare mcı.tbuatla neşrolur,acaktır. lerimln, vesaire. 
musaddnlı: Buretler, mUmkUn oldu~u kadar 3 _ SovyetJer Blrıtğl halk komiserler! mec- im

7
.a: Y. von Ribbf' • op 

llsl reisi ve har1clyo halk komiseri Molotof, İki numaralı v~slkay:ı <ık protokol. 
bunları lmhn edebilmesi tcl:ı en azdan 25 
zırhlı. 25 x so.ooo ono ı.2so.ooo ooo ııraycı. 
1htıvnclan vardır. Bundan ba<ıka tezgflha bir 
defa da 5 gemi kOı1S!l bövle bir donanma 25 
Sf'nede mevdana ge,ır. Şllphe~ız bu 25 sene 
ıcınde İngiltere börle bir lı:nlkınmava mfis:ı
ndP etmez ve bir hsrb mevdana ~ellr . Bft
'•l\k Harbin en ml\hlm ~ebebl bu değil mi-

dir? 
Demek oluyor ~ Almnnva için. İng111z do-

nanma."1nı imha etmek c:ok mtiskilldllr. O 
hnMe onun imhası lçl:ı b!'\s'ka careler ara
M ltdır. Bu hususta it\ !mkAn (eğer kcı.bilse} 

var: 
ı - Denizaltı. 
2 - Hnvn kuvv~r,.!'1. 
Bir bunların lkincL.,1 ile moşgul oluyo -

ru Zira hava kuTietı-rlnin denizd~ bir ne
t\rP ve'1.p vermlyece~l belki, bu harb ga., -
te?E're~tlr. 

n,.rılzaltılar. zırhhlara naznran cok az za
mnnda ve cok az para ile infa ed11lrler. Bun
ların harb lçlnde sllratle ln~a edilmeleri ml\m 
kföıcHlr Denizaltı gemilerinin yalnız başla
rına inr.mz tlcnretırt imha edemlyeceğl aşl
kfır olarak mevdana çıktı. Bununla beraber 
ne de olsa bir stl!htır ve di\şmana zarnr 
verdirmektedir. Bılti\n sllfıhların yapılı.ş.ın
dnkl gaye de bu değil m\dlri' Belki de kıy
met vermedl~lmlz şu denizaltılar, Hltıerln 
bahsetti~! henüz i.."Ullanılmamı.ş meçhul st
lflhla birleşirse, öldürllc;\ bir tesir yep:ı.rıar. 
Fakat ben bunu da zannetmiyorum. 

F. L. 

Almanya hariciye nazınna aşağıdaki mektu- Huc1ud hattınm tllrlfi: 
bu göndemıtşt1.r: Hudud ll1lttı, u•vanyanın cenub no +:ısm-

B. Nnzır, dnn başlar, bura1an Augustowo şlm.,ıinde, 
Oörüşmelerlmlzle nH\kadar olarak şurasını umumtyeUe garb lsdknmetlnc!e Alman hu -. 

sl:rıe teytd Ue kesbi şeref eylerim ki Sovyet duduna kadcı.r gide- ve buradan d Pls1.& 
hlik1lmctı, elde et~!ğlmlz umumı siyası an - ırmaırtna kadar Alman hududunu tnkib ey
laşma esası ve run•ı iizer1ndP, Almanye. De ler. Hudud hattı, bn noktadan Astrolcrıka>ya. 
Sovyet Blrllğl ar.ıı-ında tıc.ar.et ve eşya 1 kadar Pisin ırmağını. buradan Krystnopola 
mfibadelesı mllnMebetıerinl bütbn vasıta - kadar Bug ırma{Pt'• takib edE'r. sonra rarbt( 
larla lnldşnf ettirmek aımılndedir. B 1 mak - döner ve Rawaru.ska ve Lubaczow'un ~ima .. 
sadla, iki taraftan bir ekonomlkM pror,ram tcs llnde San ırmaa•nn kadar gider, nihayet 
bit olunncnktır. Bu prc"ramn grırc Sovyrtler ı buradan da mans"ib1na kad r San ırmağım. 
Blr!Btl Almanyaya lptlda1 mn<ldeler verecek taklb e ler. 
ve Almnnva, bu tpt\dot maddelere mukabil Y 
uzun vnd u endnstıl te.sllmntı yap caktır. Polonyanın protestosu 
İki taraf, bu ekonomik pro ramı, Alman -
Sovyet eşya mü'bacM •slt-1 mazldel'.·d nznmt 
hacmine vardıracak bir .surette inkişaf et
tireceklerdir. İk1 ll1lkiımet, yuk rıdakl ted -
blrl{!rln temin edllmt 1 tçln Jü umlu <'mirleri 
derhal verc~kler ve müzakerelerin mı.imkün 
olduğu kadar çabuk bir surette başlanıp bl
tırllmesl için her t~Yi yapacaklardır. 

Hürmetlerimin katulünfi rlc:ı ederim, B. 
nazır. 

tıuza: V. J\J. Molotof 
Ribbetrop'un mektubu 

Parls 20 (A.A.l - Polonva b yük el ısı bu• 
gün Fran! ız hü~me·ıno a ıdakl protes .. 

vermiştir: 
Polon.va devlet ve milletinin mukaddes 

hakln.rını işHllmcmı"? bır t r7dn nnk edeıı 
ve Polonya cUmhu:.-1 •etı topraklarını ntı: 
mütearrız dl"vlet leh'ne tak~ m eden 28 EY'" 
liU tarihli Alman - Sovyet anlaşmcı.sı önfind~ 
bl.itün beynelmll~l veclbeıer ve her tUrlü ın.. 
sanı nhl!i.k hiçe sayılmak suretlle yapılan bli 
tavslfi kabul etmez hareketi en kat1 bUI 
şeklide protesto ederim. 

Almanya. har1clye nazın von Rlbbentrop Polonya bu haksızlık ve şiddet hareke " 
da Molotofa blr mektub göndererek Sovyet tini hiç blT zaman tanımıyacak ve dn.vasnnıt 
ho.İk konUserlerl ret.sl ve hariciye halk ko- 'tio~uğundan aldığı kuvvetle topraıcıaıt 
ıniserlntn mektubunu aldığını bildirmekte ve mütaamzdan kurtulacağı v' meşru hcı.klall 
Molotofun beyana.tını aynen tekrar ettikten tamamen iade edllece~i i\lne kadar mtıca ~ 
aonra, mektubunu aşatıdakl o6mle ile b1 - deleye devam edece~. 
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Türk hndığı en besleyici meddeleri küçük bünyesine sığışhrmış 
mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapııhkları kalori 

ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

1 K 1 
e r 

Yurdun her tarafında, her zaman herkesin 
emrine hazır bulunduracaktır. 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gfinde 3 defa muntazaman diflerinizi fırçalayını. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında pnde 3 kate alınabilir. 6'-------------• Galata Rıhtımı 45 numarada 4m------------•1111ıı. Her yerde· pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Hans Walter Feustel MDessesesi - - - - - - -
KARA ve DE . L AŞIRI BEYNELMiLEL BUYUK NAKLiYAT ile AnıR VE HUSUS( 

TiPLERDEKI E".TIANIN MEMLEKET iÇiNE NAKiL ve AKTARMASINI DERUHDE EDER, 
Poata kutuau : 1436 • TELEFON Merkezi : 44848 - TELGRAF adre.i : ALSTER. Bntan dünya 
Umanlan ve Avrupanın münakale ve hudud merkezlerindeki en tanınmıı nakliyat mDe.ueseleriyle 

•------------~ irtibat ve münaıebetleri vardır ... ----------••-111111' 
Saraçhanebaıında • Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Vabh 
Yat.sız 

Ana Jık, Orta ve Lfıe sınıfianna talebe kıtydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk ınnıflardan itibaren başlar. 
Kızların yatılı kısmı tamttmile ayn bir binadadır. Yabınz talebeyi nakletmek için mektebin busust otob0!3 

servisi vardır. Telef ou : 20630. 

YATISIZ 
• • 
1 

ifantapnda Halil Rifat Pqa ve Baımabeyincilik konaklan 
Talebe kaydı için hergfin saat 9 - 18 e kadar mOracaat oluna· 

blllr. (Telefon: 42~17). Tedrisata 25 EylOlde ba,lanmı,ttr. 

--c .. KIZ ERKEK 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - Botnn sınJUar için yatllı ve yahııız, k11 ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 

2 - lstflyenlere kayıt oartıannı bildiren tarifname aonderillr. 
Adreı: Şebsadebqı Polla karakolu arka11 Telefon : 22534 

Dil, Tarih Coğrafya fakllltesl 
talebesinin yemek mttnakasası 

Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi Direktör
lüğünden: 

A - Kapalı za'rf uaulll• ihaleye çıkanlae Fat1llte yatalı taıebe&nin sabah. 61.Je, ak
ıam yemeklerine tv.iıo zuhur etmedlilnden 1halell yapılamamı~t.ır. Arı.tırm&, etalltm• 
n ihale kanununun 40 mcı madde&l hilttimlerine tevtıta.n lU0.9811 OUmarıe.t ıünti sa
at ıı de pazarlü 8UI'etlle !halt81 yapılacaAtndan allkad&rların Ankara Mektebler Mu
ha.sebeclllll binasında gösterilen gün ve saatte ham bulunnıalan. 

B - Muhammen bedel beher talebe için '115 kurut olup bunun bir aenellk tam yeka
nu 34218 Ura ye~lf bet kuruştur. 

C - Yilzde yedi buçuk muvakkat ı.eminat bedeli 2566 Ura 41 kurt14tur. 
D - fateklllerln p.rtnameyl görmek n llahat almak bere hktılte heaab memur-

ıutuna müracaat etmeleri llln olunur. (74581) 

Devlet Hava yolları Umum Mtt
dllrlllğtlnden: 

2 1'efrln1enel 111.iıl tarihinden tubaren lf'an ahire kadar tayyareleriıniı qatıda ya
sılı saatlerde hareket edecektir. 

(Puardaa maada hfJl'lin) 
Ankaradan huekı• İltanbula mu'IU&la~ 

Saat Dakika Saat Dakika 
H 00 11 00 " 

_______ .;.;.. __ .;,;.. ____________________________________ __ 
latanbuldan hareket Antaraya muualat 

Saat Dakika Saat Daklb 
il 18 11 30 

Ankaradan hareket Adanap mun.u.la& 
Saat Dakıka Saat Dakika 
a ~ 11 • 

latanbuldan hareket 
Saat Dak\U. 

1 20 

hmırden hareket 
Saat Dakika 

H 05 

Ankarap muva.uıaa 
Saat Dakllc& 

11 10 

hmıre muna&L&t 
Saat• Dakika 

11 10 

fatanbula muvaaalat. 
saat Daklu 

15 51 

İzahat almak için acentalara ve Meydan Mildilılüklerin• mnracaat edllmeal. 
(üOI, ('1827) 

C 
Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pa•tilleri de vardır • .,J 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarih.L : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

. İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

·-······················-··································· 
Sultanahmeddeki 

Umumi Hapisane yıkıhyor 
Her nevi en kaz : 

Tuğla, kereste, Marsilya ki
remidi, ucuz sablıyor. 

Figör olmUf taı metrosu 60 
kuruı. Mahalline müracaat. 

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

ilan Tarif em iz 
Tek aütun aantJml ·························· 

sahile 400 lıuruı 
sahile 250 » 

Üçüncü Mhil• 200 » 
Dördünca sahile 100 >> 
,, Nlailelflt' 60 )) 
Son sa/aile 40 ,, 

Mua11en blr mtlddet zarfında faz
laca mlkwda llln yaptıracaklar 
a:ynca temılltlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam. yarun Te oeyret 
aayfa Ul.nlu için am bir tartfe derpif 
edllmiftlr. 

Son Poata'nıft Ueart lll.nlAnna ald 
itler için ıu adntıle mflracaat edil
melidir. 

tllbedıl &olleltU llr:ked 
Kahramamade Baa 

Anbra eacldf191 

··--·---·············-.............................. ._ 

Son Posta Matbuaa =------
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Rag1p EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Eb-cm UŞAKLIGlL 

Cağaloğlu Erkek Ortaokulu sahnalma Komiı 
yonundan: 

10/Xı ;939 Salı gUnU saat 14 de İstanbul Beyoilu İstlkltll caddesinde HO nam 
binada Liseler Muhasebeclllğnde toplanan okul komisyonunda 1001 llra 38 kuruaıut 
şif bedell tamiratı açık ek&lltmeye konmuştur. Bu işe aid ıartname ve natıa terai 
okulda görülür. İlk temlnnt 78 lira olu.ı> eksiltmeye i§tlrak edeceklerin en u 1000 llr 
Iık bu lıe benzer lş yaptı1tlarına dair eumme .gününden 8 gün enet iatanbul TI111 
tinden alınmış ehlıyct ve 1939 yılı Ticaret OdMı veslkalarlle belll gun ve aaaıte t 
minat makbuzlle komisyona gelmeleri. (7705) 

ZL • 
1 

Trenlerinin vapurlan: 6,25 • 7,30 - 9 - 11 - 11,50 - 12.30 -
13, 15 - 15,45 - 19, 1 O dadır 4m-----ı11 

Erenköy Kız Lisesi 
Direktiirlttğünden: 

Cinal J.flktan Muhammen Be.1•!11 Dk temlnatı 
Kilo Kuruf Sant im KUl'UI 

Ispanak 2000 • 900 

Pırasa 2000 5 750 
Lahana 1500 s 663 
Havuç 800 8 880 
Kök kereviz 600 • 225 

Yaprak kereviz 600 ..... 5 181 
Domates dolmalık 1500 6 875 

Domates kır 2000 5 '150 
Bezelya 60G 10 875 

Bezelya araka 500 10 371 
Taze bakla 2000 5 750 
Çalı fasulyem 1500 8 900 
Ayşekadın fasulye.n 2000 t 1350 
Dolmalık biber 1500 7 '788 

Sivri biber 250 5 9t 
Taze yaprak 200 12 180 
Taze bayme 800 13 '180 

Pancar 100 4 90 

Semizotu 800 8 880 

Kabak yeril 3000 s 1125 

Marul eooo adet 2 750 

Patlıcan bat 17000 :t s 1821 
Patlıcan orta 16000 :t 2 2250 
Ye§il salata aooo :t 2 4-60 

Enginar bat 1~ :t 5 111 

Enginar orta 1500 :t 1 125 

Hıyar ıooo • ı soo 
Limon 10000 • 3 1250 

Dereotu 1000 demet ı 75 

Taze 80fan 1000 • 1 71 

Maydanoz IOOO • 1 180 

tLAN 

Brenköy kıa lfsest pansiyonunun MO Mayıs .sonuna tadar ihtiyacı olan yukarıda el 
lerl miJı:tarlan ve muhammen ftatlan w hbalannda muT&kta~ teminattan J'UJh (31 
Jı:al~ sebze 5.10.1139 Pertembe 11ln6 aat ıa de Beyotlu falittlll caddealndekt karım 
matazaaı ka11WDd~kl Ltaelw Muh&lebeollı.ttnde toplanacak olan ıconıllJonda tbal 
yapılmak bere açılı: ~uutm11e konulmuf\ur. isteklllerin 2490 sayılı kanunun tartn 
hile almm14 ffr, '1,6 teminatı muntbte mektubu veya matbuu 11• T8 J'tnl 111 '11 
Odası belgelerile mua11en ıttn "' aaıte komisyona gelmeleri T8 ı•r~narneaını ~ 
1l3M'9 de bergtln saat. 11 dan l't,. adar okul idaresine m1lr&oUtıarı D n olunur. (1 

--~~~~~~~~~·ıi.-~~~~~~~--------------~--~ 

Doktır. 1. Zati Oget 
Belediye karpnndakı muayeneba· 
neslntte otıecten ıonra butalannı -.-r "'_._,. kabul eder. 


