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ovret-Pin hududunda dün 
de reni hidiseler oldu 

<'1ıkeri heyetimiz reisi General Orb.ıy 
L<lndradcın ayrılırken 

'fiirk ticari 
ffegeti 
londrada 

lk· 1 taraf arasında temaslara 
bugün başianıyor 

tıy:0~dr~ 28 _(Hususi) - Türkiye Had· 
tıe"'- ekaJeti Umum Katibi Numan .Mc-

og unun baş"'cınhğı altında bu-

Rusya Finlandiya 
ile · ademi tecavüz 
paktını feshetti 

Sovyet tayyare ve tankları 
hudud civarında toplandılar 

., .+ 
~ -· ,_ __ 

ı ·······-···· ............................................ -................................................................ .. 
lngilterenin 
derpiş ettiği 
salh sa.rtlan. , _ 

• 
lngiliz Kralı, Çemberlayn 
dün birer nutuk söylediler 
Parlamentonun açıhş nutkunda Kral: " Bütün 
tebaamın enerji göstermesini istiyorum,, de~i 

Kral parlamentoya 
giderken mutad 

merasim yapılmad1 1 ··~nci · 1 ) 

• (Devamı s iııci sa~!ada) I Çemberlayn sulh yapılır- ı 
! 1 

ken mağlfıblarla da istişare 1 

1!g~liz · Kus J edileceğini bildirdi 

l 8'ornşmeleri Londra, 28 - Kralın, kendi nutkunu, 
~·r· 'tdıa 28 (Hu::.usi) - Harici)e na.

1 
parlamentoda bizzat okuması için,' çok-

~· k c:~ .. ~. Hnlifaks, bugün Sovyet bü -ı tan beri, son derece gizil olarak hazırlık-
tu "'"'1Çısı Maisky ile mühim bir gö - lar yapılmıştır. Kralın merasime gidece-

l.l.lr e bulunmuştur. ği ancak birkaç kişi tarafından biliniyor-
ll:!an ~ lia.~ifaks'ın talebi üzerine ya - du. Bu sebeble, kralın gilzergahtaki yol-
dQ 01 u gorüşme tenevvür mahiyetin- larda ahali birıkmemişti. Kralın refakatin 
ti<:a,.iınuş ve iki devleti alakadar ed~m de, kraliçe ile Kent ve Gloucester dükle-1 

Cö .?1eseıeıer gözden geçirilmiştir. Sovyetlerin Baltık filo:;uııa mensub gemilerimlerı birkaçı ri bulunuyordu. Merasım gayet sade ya. 
~Ch:1;tuşrne esnasında Finlandiya me- Londra, 28 (Hususi) - Moskova rad- mi tecavüz paktınm feshedildiğini bild!r- pıldı. Kral ve kraliçe, Buckıngham sara-
t(:r'ır. ne de temas edildiği söylenmek- y~u bu akşam, Sovyetler Birliği ile Fin- miştir. yından Westminstere gitmek üzere, camlı Çeml>er ayn 

Jandiya arasında 1928 de aktolunan ade- (Devamı 3 üncü sayfada) saltanat arabası yerine, kapalı bir oto- manında havanın pek fena olduğu Liı 
_______________ ..;.. ____ _______ .;_ _________ ;;.;... ___ mobile bindiler. Lordlar kırmızı elbise- günde vaki olmuştu. 

Akdenizde tahtelbahir 
ler yerine, nazarı dikkati celbetmiyen üııi Tam öğle üstü, kral Avam Kamar.ı
formalar giymişlerdi. Asker muhafazası sına girdi. Arkasında amiral üniforma-;t 
altında bir landoya konularak götürülen vardı. Kraliçe de siyah bir rop, başına si
kraliyet tacı, polis muhafazası altında bir yalı bir şapka giymış, omuzuna arj,mte 
otomobile kon:.ılmuştur. Merasimde ycıpı. bir tilki almıştı. 
lan bu tahdidat yalnız bir defa, şimdi Kral, berrak ve metin bir sesle nutk:ı· 
Windsor dükü olan sekizinci Edvard za- (Devamı 8 inci sayfada) &erlin 1 lngiliz kruvazörünün batTıldığını bildiriyor, Londra tekzib ediyor 

Pi/istin sahillerinde ismi gizli tutulan bir gemi battı, C M E S E L E L E R :J 
Bozcaada açıklarında meçhul bir denizaltı görüldü S , tt b. ı·k Q ıı·k 
~ an a a ır ı ve g ze ı 

a.ıısızlar da iki .&.iman vapurunu yakaladılar b ki. t k · e ıyoruz, a sım ve 
Almanyanın lüzumsuz tercih değil .. 
ablukası ayın 

4 Onde başlıyor 
Londra, 28 (Hususi) - Alman ihracat 

mallarının müsaderesi hakkındaki karar-
! name ~gün neşredilmiştir. Bu kararna

meye göre, 4 Kanunuevvel tarihinden iti
baren dü~man limanlarından çıkacak olan 
bütün gemiler ve menşei Alman olan mal
lar müsadere edilecektir. Keza, 4 Kanunu
evvelden sonra bitaraf limanlardan yük
lenecek malların da menşei araştırılacak
tır. Müsadere olunacak mallar ya devlet 
hesabına kullanuacak, yahud da gene dev
let hesabına muhafaza edilecektir. 

Franaada 

Y akı:!da açılacak olan sergiye ressam üstad Halilin 
tab!osu alınmak istenmedi ve reddedildi 

Paris, 28 (A.A.) _ Bu sabahki resmi Saldh Cimcoz R;ir Jıan Toprak Çallı 
gazete, Alman ihracatına konulan ambar- Yakında açılacak olan dev1<?t resim rine bir jüri heyeti teşekkül etti. Ve bu 
go hakkındaki kararnameyi neşretmiştir. sergaine elverişli tabloları seçmek için, heyet, Vekaletin daveti üzerine Anka -

(Devamı 3 üncü sayfada) Maarif Vekaletinin gosterdiği lilzum üze.. (Devamı 2 ncl sayfada) 
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Sovyet - Fin hududunda dün de 
yeni hadiseler oldu 

Dahiliye Vekili 
Adanahlara ve 

muallimlara hitaben 
l'ıthak CBaştarafı l inci sayfada) 

koltııseri ~a Sovyet başvekil ve hariciye 
da F'int olotof, hudud hadisesi hakkın. 
\an sonandiyanın cevabi notasını aldık-
._ ra F' 
-crı bir 

8
.' ınlandiydnır. Sovyet aleyh-

lkı devı !Ya.set taklb ettiğini ve binnet:cc 
ltnın h·~~ arasındakı ademi tecavüz pak-
\' ı~neu .. d 
adaki p-· vucu ü kalmadığını Mosko-
~folot~~ el~isine bi!dirmiştir. 

d.t karşı 20 F~n kuvvetlerinin Leningra
ettiltıeri . kılometre uzaklıkta tahaşşüd 
l'ı1arnıy nı, bunun dostane bir hareket Eoa
Çuk rnuacağını ve J...eningrad gibi üç bu
ını sur Yton se!<cnı>_si olan bir şehrin dııi· 
t ele F· 
Unu 1·1 . ın tehdidi altında bulund·ı-

ı· erı sÜ 0sterrni t' rcrek, fe~ih kararını muhlk 
ş ır. 

tinıand· Vazivet ,.:.f..1; 
~li olu ıya hUk~meti bu karara mut-
~ r Ol.rn ' 
~te de h az, vazı~ c .ı r. uzakcrP etmek 

ltıııtır. r al fevkalad~ bir toplantı yap
J.'· 

• ınıandi 
&ö~ SôyJ Ya hariciy<' nezareti namına 
\ra~· erne~e s lAh. . 

."ıYetin 5 .a a ıyettar bır memur, 
lıl'itir. Çok cıddi olduğunu beyan e\.-

ı.. ~ilin .. llududda hadiseler 
111 ... L.. ·--graddan ' h .. ba , 
bt\'Qır ıtı.ern ge.en ve enuz şxa 
.. tlere 

8
.. bada:ı tcyid olunmıyan ha-

.,.ı.. Ote b 
11\Ja hudud ' u rık• -:m Sovyçt • .Finla!ı-

ll~tur unda bazı hadiseler "·ukub:ıl & . 
ta, it Sovyet k • 
t llı<ta at ıt 11s; :le Fin ku\'vetleri .:-
'k4tırıa eş te:ı~ı cdi!mistir. Sovyet toı->-
~ geli ~:av~z eden bir Fin müfreze. 
tı edilıtı.· urtulmiiş ve üç .Fin askeri e

n il&Jce;tır. Çarpı~ma' ar esnasında h:i 
lı'~"liıı~ de Ölrnü~tür. 
~ )j_tı. _ S Yada her taraf buz içinde 
L bu D 

0
"Yet münasehatmın ıktı cab et-

11tltL. .ergini' •. 
~k ııı;11\da tn'" ıgın muhtemel nt>ticc. eıi 
"'~ mu utalea bt•y:ın ede11 l<'ransız. 
'-r ~\tal §~h.idler, Finlandıy:ıda halen 
ıı.. •fııı ı....rnının hüküm sürdüifünü her 
~ "lll) <.> ' ~ g~ arla kaplanmış olduğunu, 19 

leba~e ancak !:ı saa .. gündiiı. yaptı. 
2 ettirmektedirler. 

~l~~lc011a, lludud hadiseleri 
}(lri)'or: 28 (A.A.) - Ha\'a'i ajansı 

1-tıd~ova r 
411 1~a lsk ~clyosun.1 nazaran, beş F1n-
~ en lahrikerı tarafından vukuu iddia e
~ l':rc1e?\ Ü .. harek?ti neticesinde bu as· 
~it rov 

1
ÇU tevkıf edilmiş ve iki tüfek· 

'r lara~t Ver ınüsadere olunmuştur. 
'<len So an saat 18 da Finlandiya ara-

l§tır. "Yet arazisine beş el tüf ek a-

takası kıtaatırıa verilen talimatta Finıandı- bı·rer OU~U~< so··yler•ı· 
yalı1ar tahrlklitlarını tekrar ederlerse, der. • • ti 
hal ateşle mukabele etmeleri emir olunmuı- Ad 7 8 D h ·ı · \T ·ı· Faik 
tur. Leningrad civa.nnda mühim tank ve .. .. a ı.n - - a ı ıye eı<ı ı 
tayyare kuvvetleri tah§id edilmek~ oldutu Oztrak dün Halkevindeki muallimler 
söy!enmek~dlr. toplantısında bir nutuk söylemiş \'e ez-

Moskova radyosu sabrmıız tükendi cümle demiştir ki: 
diyor Beni buraya kabul ederken eski bir 

Mos~ovıı 28 CA.A.) - Moskova radyosu - meslektaşınızi aranıza aldığınızı acaba 
nun spıkeri Moakova saatile 21,30 da Fin - içinizde bilen var mı? Ben de sizden 
ı~ndlya aleyhtarı tezahürat hakkında .s~z idim v, ... hala da sizden başka bir sey 
ııoyl~dlğl sıradıı . .Sovyet milletinin sabrı tu- d ;; · ı · . ' . . ~ . 
kenmlştir» demiş ve şöyle devam etmiştir. ~oı ım. Bır zamanlar ben de sızın gı-
M!lletln, yenilmez Kızılorduya tam bir iti _ bı memleket çocuklarının talim ve ter 
madı vnrdır ve Sovyet hükümetinln ittihaz biyesile meşgul oldum. O günkü çalış
edt.'<'eğl bütün kararlara tamamen iştirak et. manın semeresini bu yaşta vakıt vakit 
mektedl:-. Helslnki'dekl emper:vallstler, tah- a" ·· B . · · · 
rikıitl:ırına mukabe1e etm~e. Kllı.lordunuıı r,o~yorum. -·azan .~etışmış ~ır zabıt, 
memur edileb\lecetlnl anlamalıdırlar.. ha.Lan ::neslegınde yukselen bır memur 

Mezuniyetler .kaldırıldı v~ ~a~~.~ .~a bir hekim -h.oca- diye. eli. -
Helslnkl 28 (A.A.> _ uReuter• : ~ı op u~ zurnan duydugum zevkı hıç 
Lenlngrad mıntake.sı kumandanı General bır eserımde duymuyorum. 

Mereçkor subay ve asıierlerln mezuniyetini Siz tamamC'n milli ve hürriyetperver 
ilga etmiş ve bütün mezunların da M saat i bir idarenin her türlü kolaylıkları için
içinde kıt'alar. başında bulunmalarını \?m. de w .her türlü tehlikeden azade olarak 
retml{tfr. . . . . . 
Baltık filosu kumandanı amiral Trubiç de ço~u.kl~n y~tıştı:ı~·o~sunuz. Bız, .~dına 

donanmaya aynı emri vermiştir. ı m!Jlı dıyemıyecegımız kara \'e muste -
Sovyet h~va_ kuvvetlerinin Lenlngrad ci. bit bir idarenin elinden genç nesli kur

varındnkl buyük manevraları devam etmek- 1 tarmak için uğrasıvorduk. Siz çocuk • 
tedtr. Çok ku\·vctll bombe.rdıman ve avcı !arının bu g' ı · ~ t h .. b · 
tayyarPleri bu manevralara iştirak eylemek. d 1 u_ze ~a anın eı: gu~ ıraz 
tedir. a ıa şenlendırmege muktedır hır hale 

Finlandiya M··d f N .. getirmekle rrıeşrıul oluyorsunuz. Vazi _ u a aa cızı.ı . . b' . 
J • k J· yet•nız ızım vaktile üv"rimize ald·ğı-ya .. J§ ı var rn-or .. . . - . 

H ıs · ki 
28 

, AA l s · · mız kadar guç ve tehlıkelı degıl, fakat 
e ın . - ovyetler tarafından 0 1< d fl'd" kl'd' 

Fın'flndlyn kıtaatına atfedilen hAdiseyl ca nun n ar. şer~ '. ır, ~e:· ı ır. 
reli•'ye yaptığı seyahatten sonra gazeteler- Memkketu, ıstıkbalını hazırlamak 
den oğrenmı., olan müdafaa mecll.slnln re _ \'<l"ifcsi sizindır. Bu eseri en güzel şe. 
isi Mareşal Maıınerheln, bütün bu işin blr,k!lde yapma~a çalısınız. Her aksam va
yanhcılık neticesi olabllecellni bildirmiş ve zifoniıi bitirıp çıknrk"' b" , .. k 
demlşt!r ki: . ' ~ ~ n U) .u esere 

cFllhalllka hudud yaklnlndekl en uzunjbır taş dahrt koydugunuza ınanmanın 
mer.zllli bataryamız sahra bataryasıdır ve vcrecefi"i huwru duyunuz. Ertesi günü 
So\'yet hududundan 20 kilometre me.c;afede va1if enizc giderken ona bir tas daha 
bulunmaktadır Ağır bataryalara gelince, kovmailc. gidenlere vakısan şevk ile 
bunlar en az 50 kilometre mesafededir. Kal- gidin · z~ ' Bu huzur ,.e ~e\·k· hayat.n insan 
dı 1-1. Fln1andlya erradı hAdlsenln cereyan , . w. .,; •• •• • 

ettliU l~ldla edilen Pazar günü öğleden sonra l:\ra verebıJnce'1"ı en buvuk saadettir. 
açıı: havada y~pılan dini merasimde top _ EğlC'niniz. eğlence size ayrıca kuvvet 
anmış bulunuyordu. ·,•ere~ektir. » 

Dahiliye V~Ht:..,in Adanalı'ara 

A 1 bl k hitabPsi .manvanı!1 a U ası Adamı 2A - Serefine verilen ziva 

4 Ü 
rl b ı fctte Dahiliv~ Vekili Faik Ö1trak ~öy-r. yln nt;O aş ıyor ıea;~i bir nutukt~ ezcümıe demiştir ki: 

(B t - 1 · · f d ) 1 Sevı:rili Adınada bana vö<:lf•rdi!!iniz 
aş araJı ıncı sııy a a • ~ · 

. . . · ço1
: sarr.imı kabulden dolayı hepinize 

4 Kanunuevvelden ıtıbaren Alman malı 1 t k'·:· dr. · S h t ' l k "kl" . .. . e~ r ur e ~rım. eva a ım mem e e-
yu u gemı'er rnuttefık donanmalar tara- 1 . . A . w • • 

( d t k·r d'l b' l kt· tı, ben•m vekaletırne tevdı edılen isler 
ın an e\· ı e ı ı? ı ece ır. . . . 

no!daı nuwrmdan tetkıkı maks<ıtiına 
İtalya ma~buatrrın mütaleası mlisteniddi. neni en çok me-'?gul edecek 

Roma 28 - <Ste!anl ajansı bildiriyor> verlerrien bir: de süphP<:iz Adanadır. 
, Mes.<ı.ıgero gazetesi, bu sabahki başmaka- 1 Adana, tabiatın kendisine ibzal etti-
,..,~lllıta..a T_op at-i les~nde abluka meselMne m~uı olma..ltta - . b. t r· k . t h .""'!•· o• d -~ ve ablukayı •. tjmanyaya karşı muazzam bir g.ı ' mez u ·enmez nıme ve maz a -
JL "'<llt.:ıı.,,..da e.rk~.nıharbi ... ·esi de Vidliki t1 1 d k k d tl' b" ~ o00 .. 1 k . .1 muhasara hareketi• şeklinde tarif etmekte- rıye ere ~·ur un ço u re ı ır par-
~ ~et ar .... 

1 l'ınlandiy.ı topçuııunun d r. Şimdiki harbde kaçakçılık listesinin ıü. 1 C.a'Sı olmakla kalmaz, a\•ni zamanda is-
g ,.zısın" 'k· 

~d eçltı.ek 1.: ı ı top attığını ve hudu- zumsuz olduğu iddia edlleblllr. Zira gerek tiklaline merbutivetinin en kml"\·etli 
'tı 1~a Piy teŞebbüsündE! bulunan Fm- mu~arlbler için, gerek sıvtller için olsun, Al delillerini eöstermi~ olmak itibar'le d 
111: 1~1"afındade gruplarının Sovyet kıta- m.uıya\'a götürülmekte olan bütün mnllnrın' lAk .. ı e 
""'4.ll11:ıı an ı nakil irındrıı VE: Parlste lsdar olunan karar. ~.yrır:ı a a ayı celbedE>r. Yuksek mef-

l1\iıdüır·· ~51 
an mitralyöz ateşile namelE'rle menedllmektedlr. Bu karar neti., huml:ır icin kahır çekmesini ve tehlike 

).ı 'l'unu tebliğ Ptmcktedir. ceslnde muhakkak olan blrşey varsa, o da 
1 
ve ka!Jnnmasını bilen insanlar, bunla-

t~~ı'a akviye kıtaatı gerf'lı: tıcnretıerlnln mahsus derecede ten:ı - rın k·vrnetini takdir eden ins~1lardır. 
~t el'ilıtn ~ad,Yosu hudua muhafız müf- kus etmesi dol:ıyı.slle gerek kendi memleket- : Bu itil:>nrla Adanavı kara rrünlerin ça-

"'el'iYor ernal takviye edildiğini ha- !erine gönderilecek iaşe maddelerinin ned •

11 
~d k. 1 k k a"' 1 ret kesbetmesl sebeblle bu karardan bita • ı<:m;-ı ve a ar 1 ar a aşı o arak 

~ ~ raflnrı'1 mütee~sır olacaklarıdır. a•vrıra takdir etmek ve sevmek bor • 
~~Oclcova, ~etlerin cevabı Şimdi bir mesele kalıyor. Abluka, tesirini cumdnr. 
~ )or: (A.A.) - Havas ajansı gö.<ıterecek ml? Almanyanın Sovyl'lt Rusya 1 ·------------

h~ \)et h'· ile l~tlfııkı ve dığ~ Baltık devletlerlle akdet- TicarPt Vekili mi1~•ahıı;j'Jere 
~~. "el'il Ukfııneu tarafından Finlandi- mi~ oldn~u 1U1Anar ve elde etmiş olduğu me. I • • 

ıır· en cevab üç kısımdan mlirek- naf\, taklb etmekte oldutu ot.a~i slY1Jset•n. hıt'\ben ratfvoda hır 
Ilı ~ ı.. den kRt'ı nazar. deniz tarlklle erzak celbet- t k •• ı· k 

"

,.. "lgllnda S mp~+en mÜStdnl kalabllmeBine medar Ola. Dl! U sov ıvece 
tıM. · • ovyet 1 "kA t' F' 1 .v.._llld lU ume 1• ın an- caktır. A k 28 (AA) H b ld - · •· ~1....-:· a, taarr h k ı· · İ n ara, . . - a er a ıgımıza 

"~' ..... ~ 01_ uz are e ının ın- Buna mukabil nglltere, denlz.'119; nşıya. .. 29 İk' 't . ç b k «. 
1 
~~etnı unası, efkarı umumiyeyi ha- maı, tlearet donanması ise havaylclnl tedıı gore, . . :ncı eşrın arşam ~ a şaını 

l ~ . ek arzusundan başka şekil- rlk etmete k1HI değildir ve bitaraf ~vlet _ ı saat 14,40 ı e 14,50 arasında Tıcaret Ve. 
>\t ~~ tdU.erniyeceğini s" 1 kt d' lerln ticaret donanmalarına müracaat kili Nazmi Topçuo~lu tütün müstahsille
h.. h\td kıaıında Sov tl oy keme 

1 
esır. etm,.k nıecburlyetındedlr. Şu halde Alman _ I rile diğer müstahsil' ere radyo ile bir hi-

~L \ldı. ' ye er, ıtaa ı ov- k bil bl bl k İ ili bl k 1 ~ '~ "lldan 2:- k' . yanın mu a r a u ası, ng z a u a. tabede bulunacaktır. 
Ilı, 4ıı Untina ;> ılometre gerı çek- smdan çok daha müessir olacaktır. Kafi _ -

~tııı~ hııraı:U olunmasını, Finlandlya-
1
leler sistemi tahulbahlrlere kar~ı fevkall - Nobe 1 milklJ/atı 

<ıı le• ltttın k ordunun yakın tehdidi de blrşey ise de tayyarelere karşı bir ~sirl 
~41tıti a ~Ususundaki arzusuna de- 1 0l~maz. . Ba sene verilmiyor 

' _ vryet etrneıctedirler Tnglll7. ka"1llelerlnl himaye etmek için In • 
a.~tııı L_cevabının .. ·.. .. k ..ı ~ıız hıırb donanmasının denize açılması 11- Oslo 28 (A.A.) - Nobel sulh milkl-
""lıt. 'Is- uçuncu · ısının ... a ... b t .. dl d Al t h•·1b hl · · · lıl ~ t .. L .. aı aza . 1 zı.m·ıır ve u ar. r e man a ""'" a r ve fatı. bu sene venlmıyecektır. 

b -.ıttid d mını Lenıngrad karşı- tayyarelerlnln tecavüzlerine maruz kalacak 
a.ı il e en tı· · l · · · 1 -..ltıi lllretı ın and1ya hukfımetı- tır. rin fikrince. Alman zimamdarları me-
llı an ~.VU; Sovyet. ittihadına karşı MPss~~:ro gazetesi, netice olarak şöyle de hafilinde. müzl.ı<erelerin ve tatbika • 
~ lı'-tn Paktı ıle telifi kabil ol- mektertı. · 1 ~ nk' d kt d 

'ıı ı ane bir h Abluka, Almanyanın muhasarası manasını tm ya\·aşlıgı i ısar uyan ırma a ır. 
ltı.~ ~~lltnaktad arekette bulunduğu ifade eder. takat ayni zamanda müttefik _ Alm11n büyük erkanı harbiyesi meha. 
~~btıı hle Sov ır. l . . lerln de muhasaraın demektir. filindeki hayal sukutu daha bilyüktür. 
\ tııuı.~e a'dı~ı ~ethehrü ıttıhadı, bu P~~t Alman - Sovyet ikbsadl mftnaaebab 

1
sanr.'yi muhitlerinde de sabırsızlık hU-

~ ~ra te a dlerden, kendısı- . · ·· k dl tb tta k aıı..,_-. likki el k . . Amsterdam 28 (A.A.) - Havas ~an küm surme te r ve ma ua çı an 
-~ır me meeburıyetın- fi 1 So t R 

""-.. · sı bilrtiriyor: • yaıılar. Alman rma annı. vye us 
~ Talışidat Alman • Sovyet iktısadi münasebatı. yaya ajan ve mümessil göndermek hu-

' ~ <A.A.) - Kr"· ..... d Bt'rlinin istediği şekilde bir teklmüt susunda istic.den ~vakldye davet 
.-aıcblh-- -naya ..... es a • 

... &111& söre Lenlngn.d mm • göstermemektedir. Bitaraf milşahidle- etmf'ktedlr. 

r 
Parti Grupunda deri 
fabrikasının vaziyeti · 

görUşUldU 
Ankara, 28 -- C. H. Partisi Büyilk 

Millet Meclisi grupu bugün 28/11/ 
1939 saat 15 te reis vekili Seyhan 
meb'usu Hilmi Uranın riyasetinde 
toplandı. 

Ruznamede Beykoz deri fabrikası 
hali hazır vazıyetinin ve Yalvaçta 
vaktile tesis edilmiş ve sermayesinm 
büyük bir kısmına Sümerbankça işti
rak olunmuş bulunan deri fabrikası
nın bugün işletilmeksizin atıl tutul. 
makta olınası· sebebinin İktısad Vekili 
tarafından izahı ve keyfiyetin umumi 
heyette müzakeresi takriri vardı. 

Sayfa li 

e Bitarrıf:ar müşkül 
vaziyette 

Ya1an· Sclİm RRft'10 Fm~ 

G eçen harh bitaraf kalan devlet . 
ler için miıhim hır kazanç vesı

lesı olmuştu. Bu defakindc bu karlı isin 
kabil olabileceği pek mı.imkün görj; • 

lmez. Bilhassa muharib devletlerle hem -
hudud olan~ar ve bunlardan, cografi ·, a
ziyetleri, iki taraf h:ırekatını ~üçleştırcn
ler için. Belçika, Fc cmenk, lsveç, !\ • 

veç ve Danimarka şimdilik bu vaziyet • 
tcdirler. 

. Geçen harbde olduğu gibi İngiltere -
nın maksadı, Almanyayı aç bııakmaktır. 

Takririni ~ifahe.n de izah eden An- So~yet Rusya ile Almnnyanın yapmış lol-
talya meb'usu Rasih Kaplandan son- dugu anlaşma, bu tehlikeyi, deni1ebilir ki 
ra birçok hatibler söz alarak deri fab· bertaraf etmiştir. Cenubdcın İtalyanın 
rikaları ve onların işledik1eri madd.ei yardımına maz:har olması, ortrı Avrnpada 

Macaristan, Romnnya ve Yu,go.:;lavya ile 
iptidaiyeler ti zerinde uzun boylu mü.. ı alış verişine devam edebilmesi Almanya 
talea serdetmişlerdir. için ayrıca birçok imkfınlar yaratmakta -

İktısad Vekili tarafından mevzua ve dır. Demek ki Büyük Harbdek~ vaziyetin 
sorulan suallere cevab1a'r verilmiş ve tekerrür etmesi imkanı yok gibidir. Ge-

riye, Almanyanı l, bitaraf firmaların var. 
neticede takrir muhteviyatının teşkil dırnı ile yaptığı ticaretten temi.n ede~cl-
edilecek bir Parti komisyonunda c- diği yabancı devıze ingilterenin mani o
saslı surette tetkiki hakkındaki Rasih lup o!amıyacağı kalıyor. 
Kaplanın ikinci bir takriri umumi he- İngiltere ile Fransanın son yaptıkları 
yetçe kabul edilerek vaktin ilerlemiş anlaşma neticesi, bu devletler, bitaraf (fr
olması hasebile riyasetçe celscve ui- maların Alman malı taşımalannı yasak 
hayct verilmıştir. (AA) etmişlerdir. Bu vazivette bitaraf gemi -

· · lerde görülecek Alman menşeli bütün 
\.. .J mallar müsadere edilecektfr. Buna mu • 

Th & h 
kabil Almanya da Ingiltereyc nakliyat orez sene apse yapan bütün bitaraf gemilerı hasım ilan 
etmiştir. Bunlardan rastgclinenler ya-

m-h~ •Om oı,:u kalanıp Alman limanlarına scvkolun -
.:; J\ \t dukları gibi vaziyet!eri itibarile Alman 

Arras, 28 (AA.) - Arras divanıharbi, 
1\fourice Thorez'i hıırb esnasında firar et
tiğinden dolayı 6 sene hapse mahkum et
miş ve bütün emval ve emlakinin müsa
deresine karar vermiştir. 

Komünistlerin maruf liderı olan Mau. 
rice Thorez, harbin başlangıcında orta
dan kaybolmuştur. Bir müddet sonra mu
maileyhin Moskovada bulunmakta oldu
ğuna dair ortada bir şayia dolaşmağa 

başlamıştır. 

Meclise verilen 
yeni layihcl tr 

Ankara, 28 (Hususi) - Erzurum hattı
nın Uzunahmedler istasyonuna kadar 
temdidi ile umuru belediyeye müteallik 
ahkamı cezaiye hakkındaki kanunun b:ızı 
maddelerini değiştıren layihayı hük&met 
Meclise göndermiştır. 

Şan . h yda soğuktan 
yüzlerce kişi öldü 

Şanghay, 28 (A.A.) - Şiddetli soğuk

ların ilk günü binlerce mültecı ile şehrin 
dilenciieri arasında yüzlerce telefata se
bebiyet vermiştir. Geceleyin ve bu sabah 
beynelmilel imtiyazlı mıntaka ile Fransız 
imtiyazlı rnınt!ıkasınd.:t soğuktan ölmüş 

60 dan fazla insan toplanmıştır. 
Ölmüş olan dilencilerin elbiseleri di 

~er dilenciler tarafmdan soyulmuştur. 

limanlarına getirilemiyenler de mayn -
larlC\, denizaltıların batırılmaktadırlar. 
Maksad şudur: 

Alman sahillerinin ablukasına muka -
bil İngiltereyi abluka altına almak. 

İngilterenin bilhassa yiyecek madde • 
leri haricden getirildiği ve bizza! İngiliz 
ticaret filosunun bu nakliyata kifayet 
etmediği için, bitaraf gemilerin İngiliz 
limanlarına uğramamaları temin edilıiiği 
takdirde İngiltereyı müşkül hır vaziyete 
sokmak mümkün gcrünür. 

Almanların istinad ettikleri noktai na
zar budur. Bu arada catıı yanan, kazanç 
bertaraf olsun, bilhassa ticaret filoları 
mahvolan bitaraflar, bu vaziyet karşı -
sında iki tarafa da protesto ya~dırmak -
tadırlar. İngilizlerin cevabı şudur: 

Alman malı taşımayınız. Bilmukabil 
Almanlar da şunu söy1üyorlıır: İngllte -
reye nakliyat yapmayınız. 

Bu halin ila~ihaye devam etmesi pek 
mümkün görünmez. Bu vaziyette bita
rafların istemiye istemiye iki taraftan bi
rine iltihak etınelerı bir zaruret olacak -
tır. Yahud, ba~kasına zarar veren bir 
muharebeden kar bcklemiyerek tam bir 
bitaraCiık muhafaza edecek ve her iki 
tarafın mukavemetint arttıracak bilvası
ta yardımlardan vazgececcklerdir. Şimdi 
bu iki şıktan biri mevzuubahstir. 

.51!lim. cJı? a.91.,ı. Cmg.ç ............................................................ _ 
Tetkiki itiraz komisyonu 
Ankara, 28 (Hususi) - Tetkıki itiraz 

komisyonu reisliğlnc Muhasebat Umum 
Müdür Muavini Fahri Yenkcl tayin C'dıl
miştir . .............................................................................................................................. 

Sahai.tan Sabaha 

Şerefli genç 
Hukuk Fakfil.tesine devam eden reuçlerdl'n biri hayatını kazanmak için pzete. 

lere şöyle bir ilan veı:miş: 
•- Amelelik, taşcılık ribl bir iş ar.yorum. Böyle İ!jler için beni arayanlar Hu -

kuk Fakültesinde falan sınıfta falan rrum:ıraya müracaat etsinler.» 
Hukuk tahsili yapan yani orta meliteb ve lise tahsilini bitiren bir ıencln ame. 

•elllı: etmHi ilk hamlede bize rarlb n acı celi-r. İçimizden acımakla şaşırmalı: ar:ı-
aında bulanık hisler ıeçer. MerhameU ıallb olanlarnı dudaklarından: - Vaıh ..-ah! 
«ibi teessür edatları dökülür. Şefkal hisler! tetikte olanlar: - Ne yapsak da u 
delikanlıya iyi bir iş bulsalı:!» diye ı.ata tıola başvurur.ar. Hepsi haklıdırlltt. 

Yalnız yüksek tahsHe devam eden ren(lik arasında böyle ıazetelere ilan verl1t 
ameleHk isteyen delikanlıdan başka ayni intiyaçda pek çokları bulundutanu da 
kabul etmek lazımdır. Bu renç meclenl cesaret rösterlp ne ·: ve şekli ne olursa 
o ııun dlmatı ile olmasa bile adalesile olsutı çalı.-rak kamını doyuracak blır iş a • 
radığın• söylemiştir. Buna bir hadise olarak almak ve umumi heyecanı üzeriııdı 
toplamak biraz mübali.calı röriindö. Çünkü yiilr.aek tahsil devresini i~illk, taşcı
lık, balaşıkçıhk rlbl qlerde çalı.-rak tamamfıyan renç1er düny:\nm her taırafında 
tahmin edlecetlnden ~ faaladır. Ve bu tekUde fakülteleri bitirenlerin reflllh i -

çhıde çalışıp diploma alanlardan daha çok muvaffak oldukları rörülmüştür. Ame
l'ika üniversite"ıerlnl dolduran ıençllırin df'rs saatleri barichıde otellerin temiz ik 
ı~erlnde, ıarajların tamir ate1yelerinde, lnkant:ıların bulaşık dairelerinde çalışıp 
hayatlarını kazandıklarmı daima işitir ve okuruz. Viyanacİa ve Parlste bakuk 
tahsili yapmış ıns/nıarın şoförlük ve ıaırson uk clbi bizce yüksek tahııiHe alikası• 
ıörfilen mesleklerde Ç&lllftıklanna bltat şahld oldum. Hayatta mu~ffak nı~_ak 
l\·irı meşru her siy sahibine şeref verir. Rana kalırsa ba vaziyette bır ıencin u • 
zerine meııhamet hislerlni toplıyarak ona iateclltlnden faıdasını temin etmek, ta· 
llb oldulu amelelikten daha şereftialnJ batmak demek dett.dlr. Merhamet ve şef • 
kat, ya,mm en riirbils dnrbıde bayata tam cesaret ve enerji ile atalan rençlerla 
ıurur ve haysiyetlerini lneitecek kelimelerdir. Bayatı yenmiş insanlardan bekle
nen feraıatt, sekl n adalmlnln en kunetll dnrlnde hayata atılan ıençtere ne • 
den çok ıönnellT 



4 Sayfa 

lstinJe yolun 
n uztılı 

istimlak işlerind '.!n mütevellid ihtilaflar halledi:eme· 
diğinden yol bir sene sonra ikmal edilecek 

SON POSTA 

1 Tahtakale yangı ı 
l t"hkikatı devam ediyor 

Evvelki gece Tahtakaledeki Baltacı 

hanının tamamile yanmasile neticele -
nen yangın hadisesi tahkikatile rnüd -
dıeiumumi rnuav'inlerinden Reşad Sa
ka· dün de meşgul olmuştur. Yanan ha
nın Hulfısi adında birine aid hissesinin 

İstinye ile Bebek arasındaki yolun in- satana, emlak sahibleri ise malı alana aid 1-4 bin liraya bir İtalyan sigorta şirke
şaatı iki senede tamamlanacaktı. İki se- olduğunu iddia etmekte, Vakıflar İdaresi tin<?, yangının çıktığı ve boyacı Ado
nelik müddet önümüzdeki Mayıs ayında buna hal çaresi bulamamaktactır. toya aid bulunan mağ~hanın da 1500 
sona erecektir. Yolun henüz istimlake lü- Rumelihisarı iskelesinın • yakınındaki liraya diğer bir İtalyan şirketine sigor
zum hasıl olmıyan kısımları ikmal edile- binalarla Emirgan ve Boyacı.köy arasın- ta!ı olduğu anlaşılmıştır. 

. bilmiş olduğundan, inşaatın Mayıs ayına daki binaların satın alınarak yıkılması Halen nezaret altında buluncin boya 
' kadar tamamlnnamıyacağı anla§llmak- iktiza etmektedir. Taviz bedelinin malı mağazası müstahdemlerinden Donna 
tadır. alan veya malı satan taraftan birine aid ile hamal Raşid, üadelerinde reçine 

İstimlak komisyonları yol güzerga- oldu~na d.air k::ıfi bir karar verildiği kayna.m,i '< üzere yakt~.-:1arı ateş~ 
hındaki dokuz bin'lnın sahibleri He an- takdı.rde, hına bulunan ~emtle~de de. yo- yangmm çık1•ğını söylemektedirler. 

lun _ınş~atı tama.mlanabılec~ktır. Nafıa Y<mgmın söndürülmesi esnasında vu-
laşmış olduğu halde, taviz bedelinin ki

min tarafından ödeneeeğini Vakıfü;r İ
daresi tayin ve muamele tekemmül erle
memiştir. Belcdir taviz bedelinin, ma1ı 

Veka~e~ı, yolun ınşa.:ıtı_nı bır sene da~<ı kuhıılan inhidam neticesinde te'hHkeli 
temdıde karar vcrmıştır. Bu suretle l::;-

tinye - Bebek yolu ~ç senede t::ı.mamlan
mış olacaktır. 

~uretic yaral<ınan itfai ·e neferlerin -
den Yusuf ve Mustafsıııın sıhhi vaziyet 

İki . • 11 
ncıteşrtn ~ 

Izd"ham hadisesi şabidlerini 
dinlenilmelerine devam edildi 
Mahimat:arına müracaat edilen şahidler zabıtaca 

alınan tedbir.erde hata bulunmadığını ve 
hadisenin tehacümden ileri geldiğini söylediler 

. ~ 
Istanbulluların Dolmabahçe sarayında sonra haber aJdım. Halk, polislerin n r 

Atatürkün naşmı ziyaretlerl sırasında rına iğne batırıyordu . Alınan tedbırte 1 

vukua gelen 'izdiham hadisesinin davası- tehacüm karşısında tesirsiz kalmıştı. 
na İzmit Ağırcezasındn başlanmış, hadi- Bundan sonra şehadetine müracaat ~ 
senin 1stanbulda bulunan bazı şahidieri dilen Emniyet 2 inci şube m:idür ınuıı: 
d e şehrimiz 2 inci Agv ırcezasında dinlen- ni Tevfik vak'a gecesi icab eden tedbır• 

. . ' J\ıl' 
mışlerdı. 1 ıerin zabıtaca alınmış olduğunu ve vu. ~t 

•İstinabe yoluyla ifadelerine müracaat bulan müessif hadisecie eski Eırını) 
cdi'en şahidlerden bir kısmı da, dün mah- Müdürü Salih Kılıçla Muavini J{atı1rs-t ' ' . 
kemeye celbedilerek, bildiklerini anlat- nın hataları bulunmadığım beyan t; 

mışlardır. miştir . ~ 

İlk dinlenen şahid Beşiktaş merkez Eski 2 inci şube muavinlerinden rs ıı 
memuru Lütfi, vak'a gecesi bütün ted- sin de, aşağı yukarı ayni ifadede bulıl 

Nafila Vekili dllll 
Ankaraga gitti 

Doğu ı'e Egemen 
Vapurları geliyor 

birlerin alınmış olduğunu, fakat sonra muştur. . ıe 
Müddeiumumilik ve zabıta yan~ın halk tarafından ani bir tehacüm vuku- Müteakıben dinlenen şahid Çana~.1',~e-

hadisec:'i etrafında tahkihatlarma diin bulduğunu söyledıkten sonra, demiştir kontrol komiseri Ftrlıri de, şunları .so) 

leri salah kesbetmektedir. 

Dcnizy<>lları İdaresi A1manyadan geti

rilecek olan Doğu ve Egemen vapurları

nın sigorta işlPrini bitirmek üzeredir. Bu 

de geç vakte kadar devam etmişler - ki: miştir: dir. - Kapının knpanmasını Kamranla, - Ben sarayın içer isindeydim. Vıı~·:; 

DPniz iş{ eri: 
ben tensib ettik. Artık, ziyareti menet- 1 yı haber alınca, kapıya çıktım. ErnJll) d· 
mek istiyorduk. Hadisenin kapı kapan- ı :rvTüdür Muavini Kamrana izdihamın ş~et 
dıktan sonra mı, yoksa daha evvel mi detinden fenalık gelmişti. Yerde cesed 

Şehrimizde bulunmakta olan Nafıa 
Vek ili General Ali Fu3d Cebesoy, dün 
de şehrimiz nafıa işlerine aid tetkıklerı
ne devam etmiş ve akşam trenilc Anka
raya gıtmiştir. Nafta Vekili Haydarpasa 
garında Vilayet, Parti, Belediye ve Nafıa 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

muamele1 er biter bitmez vapurlar derha1 11 \'apurun ihale miiddet i yarın b itiyor vukubu'duğunu bilmiyorum. Vak'ayı 1 vardı. (Devamı 8 inci sayfad~ 
, . m- , . ===rr, yola çıkarılacaktır. 

Şehir iş ! eri: 
Ticaret lşl~rl: 

Devlet Dentzyollan idaresi tarafından İn. 
gllterey(' lSmnrlıınacak 11 vapur için açılan 

mfinakn"a müddeti yarın bitmektedir. 
l.l'lnd~nda muhtelif firmalar tarafından 

Tiftik ve y -ıpak ih~acat birlikleri yapılan teklifler Londra büyük elçiliği tara. 
Taksim abidesindeki kürsü fından Dentzyolları İdaresine b1ldlrllecek ve 

deği tirilecek projesi hazırla"\dı burada teşekkül edecek bir komisyon bu 

VllAyet Taksim abidesindeki imza defte- Yap'lk ve tiftik ihracat birliği teşkili için teklldfleri tetkik edecektir. Bu tetkikler ı;o -
' d bl 1 t mm a l 1 vapur lnşantı en . muvafık şerait 

rinln konduğu kürsüyü değiştirmeğe ve ye. şehrimizde alt'lkadarlar arasın 11 r ~op a~ 1 gösteren müesse<seye ihale olunacaktır. 
nldcn b1r klirsü yaptırmağa karar vermiş- yapılmış •e ib1rllğin nlzamname-'iinl azır n- ............................................................. . 
tir. mak üzere bir komisyon seçilmişti. 

Yeni kürsü sedef işlemeli olacak, sedefler Kom;syon evvelki gün de Ticaret Odasm
Güzel SSn'aUar Akademi.!ıl profC.'3örlerlnden da bir toplantı ya.parak mesaisini neticelen-
Vasıfa tşletılecektlr. dirmişUr. 

Posif korunma büro u kurulduı Proje, blr kPre de te.şkllatlandırma unıum 

l EŞEKKÜR 

ÇEMBERLIT~AŞ Sinemasında 
Bugtıntlen itibıtren fevkaıt\de b ir program 

1-SEVDA KAMPI 
Gİt\G[R ROGERS - DUGLAS FAİRBANKS Jr. 

2 -
EııısııJ sı z gençlik , apkad..ış.ık Vd bOyUk aşk filmi 

AVSiYE MEKTUBlJ 
ADOLPHE MENJOU - ANDREA LEEDS 

lçt ımai oir 
N.ız ı rı D.kkate : Her 

hayac raci11sı 
barta Pazarksi ve Salı 

Dl\huay9 Husust 

ıo kuruş to huruş 
U .. UZ H LK GüNLERi 

'f't'lefon : 22513 ~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
Pnslf korunma tedbirlerinin polisi alakn- mfidürfi, mıntaka ticaret müdürü ve Tica

dar edan noktaları üzerinde esruılı ve yakm- ret. odl\Sl umumi katibi lle şehrlmlzdekl Uf. 
dan tetklkatta bulunmak gayes11e Emniyet tik ve :va.pak tüccarlarının iştirak edeceği 
Müdürlüğünde bir büro tesis edilmiştir. un.umi bir toplantıda tetkik edilecek ve bl-

Esb:ık Tahran b:.iyük elçisi aziz ha -
bamız B. Sadreıtin Saymanır. ölümün _ 6 

den dogan buyük acımızı pay1 aş1mık IU
tüf ve nezaketindo.! bulunan rnyın Hari
cıye Veki ine, Galatasanıy klübiint', İs
tanbul su idaresine, merhumun nrkadaş
larına, büyüklerimi7.e. yakı~l:ırımıza Ye 
dostlarımıza ve "Jnu hasta yatağında hu. 
susi bir dikkat vr aHika ile tedaviye ko
şan doktor B. NeemPttin Ri1at ile doktor 

,,..~ . Yarın akşam s A K A R y A Sinemasında ... ....-

Knznlardakl emniyet teşkilatları da pa - ıt'ıhare Vekalete gönderilecektir. 
sif konmma hizmetlerinin tatblkatmda bu İhraç emtia.sının standardı ve dı'> plyasa
büro tarafından ve bir elden idare edilecek- tarda rağbetin artması için başlıyan hare
lerdlr. 

Toplantıla-e: 

Şişli Halkevinde kon~rans 

ket, ticaret blrllklerlnin kurulma~lle dah!i
de de alım ve satımm1 düzensizlikten kur -
taracak. gerek müstahsilin ve gerekse tile -
carın 11ormal şartlar dahilinde menfaatini 
vlknye edecek bir mahiyet iktisab edecek -

Şişli Halkevlnden: 30.11-939 Perşembe gü- Ur. 
nü ıı~amı saat 21 de Halkevlmizde Unl.ver- Tiftik ve yapak toplantılarını müteaktb 
slte doçentlerinden Yavuz Abadan tarafın. pamuk için de görüşmeler yapılacak ve bu 
dan (hukuk blr ilim midir) mcvzuun~a bı:- istihsal maddemizin de satım ve 1hr 1 1 

onterans verilecek ve konferansı muteakıb aç ş 
Halkev!mlz cazının iştlraktle bir çaylı dans teşklH'ı.tlandırılacaktır. 
tertJb t'dllecektl,r. Herkes gelebllir. .............................................................. 

Umumi meclis azasından 
Hayri Uğu t vefat etti 

P iyasadaki gayrita biilikler ı.ail oluyor 

Gün geçtikçe piyasada Avrupa harbinin 
ba~lnngır.ındanberl hasıl olan gayrltabllllk
ler zail olmaktadır. 

Bu cümleden olarak evvelce emtia üzcrl-
İstnnbul umumi meclisi daimi encümeni ne avansı kesmiş olan bankalar. yeniden 

azasından Hayri Uğurun ani denilecek su - deprılarına. vazedilen mallar mukablllndc ve 
rette vefat etmiş olduğunu teessurle haber ü d 60 lsb U d ğ b 1 aldik. Cuma gunu akşamına kadar sıhhatli Y z e d n e n e avans verme " aşa -

mışl:ır ır 
ve nefeli bir şekilde vazifesinde me.şgul ol- · 
ınucş olan Hayri Uğur 0 gece evinde birden _ D!l!er taraftan Takas Limited Şirketi de 
bire hastalanmış, Cumartesi sabahı cerrah- ihracatı kı;>laylaştıracak tedbirler almakta 
pa§a hastanes.ne nııkledllml§tir. devnın Ptmektcdir. 

B. Mey'e sonsuz §Ükrn:l ve teşekkürle -
rimizi arzederız. 

Merhumun çocuklrırı: Bedriye, Mecdi, 
Nükhet. Necip. 

~inem ını.ı ~ıı gUzel ve en şuh yıldızı 

ViVIANE ROMANCE 
Do!'l to ievskv'nin romımı v e Pierre Bla nchard ile berabe r oynadıkiısrı 

KUDIABBAZ 
Bny nk Fransız f.lm ı ıde LÜKS, AŞK ve MACERA KADINI rolUnü oynuyor· 

~--•••••m> Yerle rinizi evvelde n aldırınız.••••••·~~ 

A KAZA Sineması 

19 ..... 9 senesının 
. en müthiş en 

korkunç ve 

en güzel 
fil rri 

Dünyamn 9 uncu HARİKASI 
FRANKENŞTEİN'in OGLU 

Yirmi sene uyumuş kalmış korkunç hadise... . Bir denbire bu yorı ada~ 
yarı canavarla meydana geliyor •.•• İnsan fakat mazinin irsi gölgeler~ 
belirinciye kadar.... O zaman •••• Korkunç Canavar... En büyük vabşetı 

yapan hayvan •••• .......... .-... ..,. ............... ._ ........... ~ Hayri Uğurun rahatsızlığı Pazartesi gu _ Ş1rkf't, Jhraç {'dlllp bedelleri banknya ya_ 
n ü topbnan İstanbul umumi meclisinde Va- urıldığı bildirilen malların takas primler! -
l1 ve Belediye Reis! Dr. Lutrı Kırdar tara _ nln tamamını ödemeğe başlamıştır. Halbuk: 1..--------------ıl'.lll•••••••••••••••••••••••••••••-"""':, 
1ından mevzuubahs edilmiş, Meclis namına evvelcı;ı bu paranın alınması takas primle - r·ırııi: hatırının sorulması içln iki aza seçllml~U. rlne mukabil lthalli.t yapılmasına vabeste !;)ehz:ı<leb.ışı Tttksim siııemabında 3 harta Us t Us te g öste rilen senenin en bnynk TUrkçe ı 
J>ün akeam saat 20,30 da hasta hayata goz. idi. TURAN FERAH Ü ) 
Serini yummuştur. Bu yeni tedbir mevcud şartlar dahlllndc • N E Ş ı• D E ı• E M E L ( uıit 

Hayrl Uğm Çatnıcahdu-. Milli Mii<adele l lhracah tamamen teshil edecek mahiyette - •ineın•lorında Şarkısı 
senelerlnde Trakya müdafaai hukuk cemi- dir. Bugll ı ı t den ıtib ·ı ren Ses kraliçesi Ümmil Gülsüm'ün şaheseri. Türkçe sözlü - Arabca şarJ<ılı 
r etlnde çalışmış, Halk Fırkası teşklllı.tı ya. ~ pıldlğl zamandan beri de orada vazife al - D(.Jlizyolları Umwn :Müdiirü geldi PROGRAMA Ebe ıı :;;eruııız ATA TORK'llıı birinci nıum yılı mOnasebetile FERAH TURA 
mıştır. c H. Partlsi Çatalca kazası idare he- ANKARA ve 1ST ANBUL'da yapıları ıoer sim ve CUmhu· 
7et1 reı.st idi. Vllfiyet ve belediyenin tev _ Bir müddettenberi Ankarada bulunmakta ILAVET N rjyelin onuncu yılı dönOmUnde ATA fÜRK'Uo TARlHl • 
!hldlndcn evvel ve sonra müleaddld defalar olan Devlet Denizyolları ~mum Müdürü İb- - : NUTUKLARI 
........ ı cllste ç t 1 1 k d rahim Kemal Baybora, dun Anknradan şeh- ~ 
umum me a a ca azası o ara a - 1 1 d- ü t' 'lıı•••IEl•m!:m•••ıım••••••••••aıı:öllm•••••••••----------- -tını encümene seçilmtştlr. r m ze onm ş ur. ..., 

O«>nazesl Llilelide Harllczedegfin apartı -
uıanları karşısında Kanadlı apnrtımanından 

bugUn saat 12 de kaldırılacak, namazı Ak _ 
1aray Valide cam\.ğndc kılınarak Edimekapı 

Şehldllj!tne gömlilecektır. 

DAVET 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

RAÖBET BÖYLE OLUR! 
lstanbul halkının tekrar tekrar görmek auretile 

DAR ve Mi 
gösterdiği 

Li 
coşkun rağbet ve umumi arzu üzerine 

SİNEMALARINDA 
İstanbul Belediye Riya.setinden: 
Encümeni daimi vllA.yet aı.asından çato.ı Dehnlı 6es san 'atkdrımız MÜNİR NUREDDİN'm alkışlula seyredilen ilk filmi 

~J:Jl;:~~;.~:.~:;:·~; -ı··· .. ··--··-··L-.............. -............ ii .. i ....................... c········ .. ·······m··m···:ı:· .. Tr 1· .. ·ı 
ALE 

f1Slnda Kanadlı apartımanındnkl ikametgfl_ :. •••••••••••••••••••••••••••••• -······---·---··----·-.. ··•••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••••••••• .. •••••••• .. ••••······-.. ------··-····--·····-···-·-.. ··············.: 
hından kaldırılacak, cenaze namazı Ak.sa - 2 JN C J HAF TA z A FERLE DE VA M E D J YOR 
rayda Vallde camisinde kılınacak ve nama-
Eı mfitf'akıb Edlrneka.pı Şehldllğlne defne- DlKKA 'f: Programıı sayın halkımızın bu kadtrşinaslığma b ir cemile oltırak ayrıca ne fis t> ı r san 'at eseri olan 
dilecektlr. 

umumi mecıı az.-ısı arkadaşlarımın ce - 1'I E R, C A !f A. D A S 1 büyük filmi ilave edilmiştir. 
naze merasiminde bulunmalan rica olunur. ~.,il-•-------m!-•ıma ____ I> Mümessilleri : MICHELE MORGAN • JEAN GABİN -c ımıa11m:Bmliill•--.....-



S O N POSTA 

Sovyel - Finlôndiya 
ihtilôf ı şiddetleniyor 

Banş tarikile bir anlaşma çaresi yolu bulmak varken ve 
hu yol her iki taraf için de daha şerefli, daha makul 

iken harbe müraca:ıt o~unacağı kabul edilemez 
: ··-·-----······-... ----··-·· Y A Z A N ............... --.. .............. - ···· ·· ~ 
~ Emekli general H. Emir Erkilet l 
1 • S on Posta ,, nın askeri muharriri i . . '-----····-.............................................. _ ............................ ·--····· ... ······················-···= a u iki komşu memlek~~ arasında,' 

ttı.di iki aydanberi, epey tehlikeli Vf" 

atı ie Verici bir anla._c:;amamazlık hüküm 
.,a~ekte idi. Bundaki tehlike ve endişe 
\'e bin A'Vrupanın şlmaline de bulaşması 

geniflemest ihtimalinden ileri ~elir. 
ll~~ur ki Sovy,et Rusya, Büyük 
'lltüıı sonra, Baltık denizinin doğu 
Jn.e~ehaaındaki Finlandiya körfezinin 1 
lerı ali ile beraber eimal ve cenub kıyı-
de nın ÇORunu, yeni ıe,ekldll edPn Baltık 
fe ~letlerile Finlandfyaya bırakarak kör-
ıı:n dibindeki Kronştadla Leningrad ya
thnrına çekilmişti. Finlandiyı körfezinin 
ın ı81 V'e cenub sahillerlle methali ve 
P'i e halin ilerisindeki adalar Estonya ve 
lçt nlaRdiya tarafından tahkim edildilti 
tr n us donanması bu devletlerin kcn-
!i;{~k haricfnde ve serbest bir surette 
lin ı denizine çıkamıyordu. Gerçi Sta-
lltzt kanalı Ffnbndlya körfezini şimal de
S ne bağlamış ve derin'i~le ~eni$1fği 
rt~"Yet donanma.sının bir taraftan diıte
y e geçınesine mllsafd ise de Sovvet Rus-
ı:r douanınas1 bizzat Baltık denizine tam 
re emniyetle ve serb~t olarak çıkıp gi
~iYordu. fı:;~ Sovyet Rusyayı cvvclô 
ll'l onV'adan, kcirfezin cenub sahilinde ve 
"eedhalin<le bazı yerleri istiverek alma~a 
talebonra da ayni şeyleri J<'inlandiyadan Aft A . • 

S etrneğe sevk~den amil budur. il ti A~~ııu, 
ile 

0
"Yet Rus anın bu hususta Estonya ~-~~~~~~.·.~;;;,;.;,,"""''''· 

fakyaptığı müzakereler çahu1 ve muvaf- ~":" ~f _ 
a 1Yet1e bitrr isti·. Fak:ıt Fin' 1ndiv:ı ile "' 1· ~ . -~ ... 
ri~e _0Iınamı<'1ır. Firlandiyn Psn~ itibarile f- .... ~t t;=?'f':~~~ o 1110 aoo • -~r 
\>af Rus hu luMmıda hnı tadıBta mu- .......__ 
ıi ~kat etmiş i. Hatttı Finlandh·a körfe- Rusyayı, Fi"l!ancliyayı, Baltık t:e fimal devletlerini göstcıen 1ıanta 
rı n~ lllethaline yakın 1>:'1.ı küçük adata- ve mamur toprakları harb sahasına çevi" muzaffer olmuşlardı. Bugün vaziyet şüp
.\nc;ı~lara bırakı.nab bıle razı olmuştu. rerek bütün dilnva efk!rı umumiye.sini hesiz ta namile değişmiştir. 
l'ını Rusların :ıstcdlklerl Alancl adala- aleyhlerine çevirmeği elbette bizzat Rus- Herhalde ummak isteriz ki şiddetlc
ltan n .~us kon~rolu altına konma~ v~ lar da istemezler. Onun için Sovyet Rus- nen Rus - Fin \htilaft bir harbe müncer 

l!oe denfz üssünün Ruslara verılm96'1 · . · · olmasın. Esasen dünyada tahsilsiz tek bir t.rtları F' 1 d' k ... 1 yanın yeru f estlerinı ancak Fınlandiya-
lı:et· 1n an ıyaca ço agır ve meme- da ---' ı k ğ tuf dd adamı bulunmıyan yegane memleket 

ırı bükü 1 k h kkil t rf edil n alAl.lıu şey er oparma a ma a e-
ldd~ildiği n:~~n ;edd~lun~u:t~. emez dert: .. ... o!an Finlandiya za.'Y!f, küçük ve sulh-
'- Bunun il . R Fi ü k 

1 
. Bütün bunlara rağmen eger Sovyet perver bir hükumettir. Bu sebeble, Rusya 

11:es·· zerıne us - n m za ere erı R Fi ı d · tedikl · · b" · · b" t b" t hl'k t kil d O ltı~ 1 inişti. Simdi ,g(küyoru7 ki Rusva Fin U6ya n.er en ıs ermı ce ır ve ıçın ızza ır e 1 e eş e emez. -
~ızakeerlerlnin tekrar başlaıtıa'annı te- kuvvetle almak iı;terse anlaşılıyor ki Fin- nun dostluğu ve be'ki de ittifakı Rus\•a-
~~ llıaksadilc bazı yeni tazvik metodları landiya sil8hla mukabele edecek, yani a- ya lazım olan emniyeti tamamile vcrebi-
11 ~anılmış V(' ~ovvrt - Fin hudud vak'a- ralannda harh olacak ve bu harb de nn- ıir. Herhalde banş ve müzakere yollle bir 
bi 018Y1sile Finlandiya Moskova elçisine cak pek çetin olacaktır. Çünkü esasen anlaşma çaresi bulmak yolu varken ve bu 
r:d de nota verilmiştir. Bu nota Finlandi- Turanlı olan Finler µek medeni ve yük- , her iki taraf için de daha şerefli, daha 
re :n hududdaki askerlerini 25 kflomet- eek kültürlü bir millet olmakla beraber j kazançlı ve daha makul iken harbe mü-

eva dah · d · ek · · • •-ltliıttır ·~ a zıya c gerı ç mesını ıs~- QOk sert bir Türk kavmidir. Onlar 1918 racaat olunaca~ı kabul edilemez. 
1andı~ Dı~er taraftan Sovvet basını Fın- de de bolşeviklere karşı harbetmı.slcr ve H. E. I:rkilet 
l'ekh 8 hukQmetine~dd~ehncum "i~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
land·Ududvak'asının mes'uliyetlerini Fin- [ A _ • ..... J 
taıır;ka·y~ atfPtmekte ve bunun R1•'1VHV1 ....... - .... avudluğun mıllı bayramı 
du~ ıç~n ihtiyar olunmuş btr vak'a ol- _ 
rrıı._. nu ıleri sürmektedir. DikkaU ehem
~ırır~"' çeken di~er bir cihPt te So\•v0 t 
ltuıı da:bflindeki birçok amele teşt>k-
~1!rfllfn avın 27 sinde vaptık1an bir 
dltla ntıda cFinland!ya mi'lettnin ltima
~tı lllazhar olmıyan Finlandiya hüki'ı
lıilkrt S<>vyet hük(imetini tahrik etmiştir. 
~l rnetlrnizln ilk davetine lcabete ha-
11\ın' Şeklinde bir karar kabul ederek ·ou-
hunı l'adyo ile neşredilmesidlr. Bütün 
l'ı Y'::.fdSovyet hük1lmetinln F:lnlandiya
ıtt k b en ?n!lzakereve ve Ru! talcbleri
~ ~ Ule icbar etmek istedi~ni ~österl
}(0~ko-:karıda ki karar ayni zamanda, 
~tl'en anın, bütQn taleb1erine boyun ,.~
~t şbndiki F1nlandiyn hfiknmP.tin!n 
tı JCfS~lle daha mUlAyim bir hüktlmetle 
~u hnek ıs~erll~ni anlatmaktadır. 

htr fh~~llla beraber Rusya ile müsellah ' 
)'a l'e 

1 
Afa ın~nt olmak istiven Finlandi

~ fi~us notasına da azamt bir uvuş
Set e cevab vermiş ve hududdaki 
~ekurn 1kıt'alarının da ayni ölç{ide ~eri 
~ b ~eri Şartilc Finlandiya hllki\meti
~ ha~ Ud kıt'alarını 25 Km. geri çekmc-

l:>un Oldu~unu bildirmiffe. 
oı.rak ~ de, yeni ve vahim bir hAdfse 
Oları 'd Yet Rusyanm Finlandıya ile 
~~~Yoıu. ~l tecavüz paktını feshettiğini 
~ista ildirdi Rusyanın bir taraftan 
~erken ndaki seferber ordusunu terhis 
lt~a k&ğer cihetten Finlandiyayı isti
~tıkiı. ~cağını ummak istemeyiz.. Dün Amavudluğun milli bayramı idi. mizde buhın~n Arnavud tebaası va İtal
~l'ldin:;ela böyle bir harekete di~er Bu milnuıebetle gerok Taksimdeki Arna- yan tebaası kimseler bulunmU§lardır. 
"r. İkinf'ıst :evletleri bidne kalamaz- vudluk konaolo&luğu binasında, gerek Ta- Resimler yukarıda Kaza Dltalyadaki, alt
~tisintn Üstü~~pbai ?nedednfyei t seviküye&l-i pebquıdaki Kaza Ditalyada merasim ya- ta Arnavudluk konsoJoshanesindekl mera-

~tb· e r me en yet ve lan ös · 1 olan Finlerin yaşadıkları aakin pılmiftır. Her iki merasimde de ıehıi- simde bulunan g terıyor. 

Sayfa 1 

1 H t diteler K upmada f 

HARBE DAİR 
cSinek küçüktür amma mide bulan. ,saba, zerzevatçıya, kömürcüye, sütç(l

dırll'• der~r. Mtlyin de sineğe benzi - ye daha ne btleylm alışveriş ettiğin 
~r. Küçüktür amma deni:ıl bulandı - herkese haber vermiş; içlerinden birt 
rıyor. senin evine mal göndermiye kalkarsl 

* yolda önüne geçecek, malı elinden .X. 
Mayin biraz da kadına benziyor. Ca- cakmış. 

zibelisf, cazibesizinden daha tehlike - - Fena variyet. 
li! - Evet vaziyet fena, bakkalın ak • 

* 
Karpuz kabuğun~ basıp yeı. 

adam, kabuğa baktı. 

1'ntt gP.lmiyecek bir yoldan evinin ö • 
teberlsini temin edemezsen şap gibi 

düşen yand·n demektir. 

- Mayin misin be mübarek! 

* 
• 

- Alm~nya bizim e~ benzesey~ 
şimdiye kadar çoktan mahvolmuştu. 

- Sizin eve mi? Şoför bir adama çarpmıştı. Şoförü 
yakaladılar: 

- Neye çarptın? 
- Evet; misafirin 

gelir de . 
biri gider, öteki 

- Kabahat benim değil bayım .. Kcn 
dini mayin mi zannetti, nedir? .. Yolun 
ortasında duruyor, çekilmiyordu . 

* .. Ayıkla pirincin taşını• derler. Ben
ce pirindn taşını ayıklrlmak, denizde 
mayin ayıklamaktan daha çok kolay -
dır. 

* 
- Müttefiklerin karar verdikleri ab-

luka nedir? 

* - Dıı mayin h ~binde en bitaraflar 
bile zarar gördüler. 

- En bitaraf d« ne demek? 
- Ne demek olacak bitarafın bita • 

rafı? 

- Ne gibi meselA? ... 

- Balıklar gibi. .. Baksana bir ma • 

yin de bir bıilina balığına çarpmış, bae 
lba balığını parçalamış .. 

* - Evveli havada göründU, sonra Sualini sorana, ablukanın ne oldu • 
ğunu bir misalle anlattım: denize indi. 

- Farzet ki, dedim. Bakkalla kavga 
ettin, bakkal sana mal vermiyor. 

- Bu m u ? 
- Hayır hepsi bu değil, bakkal ka -

- C'..entrelerden mi bahsediyorsun? 
- Hayır harbden! 1 

r:J .s"""t ./Jull't.ll 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Çocuklarmı başlarmda 

taşıyanlar 
Portekiz kadın

ları, başta sepet 
taşımakta çok m:ı
hirdırler. Şu bu 
eşyayı taşıdıkları 

gibi, çocuklarım 

da sepet beşik1eri

le başların&. koyup 
t a ş ı m a k t a-
dırlar. Portekiz ~ 
kadınları için cçocuklarını baş1arında ta
şırlar. tabiri çok yerinde bir tAblr ola
caktır. 

'* 
Cır' Ak böceğinden barometre 
Cırlak ismi vPri

len bir nevi böcek 
vardır. Bu böcek 
mütemadiyen cır-

~~ .. '·,. E ş 

lar. Bazı kimseler böceğin on beş saniye
de kaç kere bağırdığını hesablamak su
retile, havanın nasıl olacağını anlarlar. 

Başlık, ağırlık 
111:emek fena bir 
Adettir 

1 

Boludan A. Y. bana bir mektub ya. 
lıyor. Bu mbektubu hülıisa edeceği~: 

Bir genç kızla sevıştık. Kızı aı .. 
lesinden istedim, v8l'miye razı oldu -
lar. Fakat başlık olarak 200 lira iste • 

diler. Ben bu kadıır paru veremıyo • 
rum. Ancak eni lira verebilirim. Kı11 
k~çırsam mı yoksa, iki yüz lirayı var,. 
sem mi, bunu size soruyorum. 

* 
İşte iki fena adet.. Hiri bir kız ev~ 

lendirildiği uman ailesinin, erkek ta
r;afından, baflık, ağırlık narolarile pa~ 
ra veya hediye istemesi. Diğeri de hır 
erkeğin kız kaçırmayı düJilnmesi. 
Okuyu

0

aunı cA> yı kız kaçırmıya 
teşvik eden hAdise, kız ailesinin oku • 
yucumun varomiyecejfnden fazla bir 
para :i.nemesidir. Bir kız ailesinin faz. 

la veya az. kıs verirken para i&temcsi 
bugüne kadtır sürftp gitmiş olan hatalı 
ve cemiyet hayatına muzır bir Adetidir. 
~u Adet k8kündon kaldırılmalıdır ki. 
evlenecek erkek mOfk1ll vııdyete gil'
mesin ve evlenecek kıs satılık bir mal 
olmaktan çıbın. Biri elli verecek, kifJ 
görülmiyecek, cQeri çıkıp iki ydz u. 

YUzUnUn bir tarafı 
terliyen adam 

Amerikada ya-
şa yan genç bir a
d.amın yüzü anrvk 
bir tarafından tcr
lemcktedir. Ba~ı

nın sol tar:ıfındnn 

ve sol yanağından 
ter damladığı hal
de sağ tarafı kup
kuru kalmaktadır. 

* Bira içen bıldırcm 
Macari.standa bir 

birahane sahibinin 
bır bıldırcını var
dır. Bu bıldırcın 

eaman zaman t<'z
gAh ın üzerine at-
lamakta ve orada doldurulmuş duran bi

ra bardaklarından birinden bira içmek

tedir. 

ra verince kız onun olacak. Bir ailt 
~unu nasıl kabul eder. Bir ailenin ye
tiştirdiği, evlMecak çağa gelmiş bil 
juz nasıl para ile mezad edilir? B;r 
genç kız p:ıra ile ölçülmiyecek ka ..... r 
büyük bir kıymettir. Bu onun kıy · 
metini para ile, sıfıra indirmek o
lur. 

Kız kaçırmak meselesine gelince, it
te bu da fena hır adet ... Tabii hayatta 
kaçmak, kaçırmak diye bir şey olma· 
malıdır. Kız. ve erkek birbirlerini be
ğenir, birbirlerile iyi ve mes'ud biı 

yuva kurabileceklerine kLı 1aııt gcti • 
rirlerı-e, yailan da evlenecek çağda ise. 
~lediyeye giderler, ve resmen evlen • 
me muamelelerini yapbrırlar. Ve bu 
da iki tarafın rızasile mümkündür. O. 
kuyucurna tavsiyem ıudur, ne para 
versin .. ne de kızı kaçırsın. Kızın ai • 
lesine kızlarifo bir yuva kurmak için 
evlendiğini, utılık mal almadığını, ha
reket tarzlarının doğru olmndığını izah 
etsin. Ve evlenme muamelelerinin ya· 
pılmasma müsaade etmiye onlan ikna 
etsin. Eğer bu mümkün olmazsa gen9 
}cız da, okuyucumu istiyorsa birlikte 
evlenme dairesint gidip evlenme mua 
~elesini yaptırsınlar. Ve aileye verile
cek parayı kendilerine lüzumu olan ev 
9IY1lS1 vesaire için sarfetsinler. 

TKYU 
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Ti İ 
• 

M ünih suikasdi vesilesilc bütun 

dünyanın gözleri tekrar Gesta • 

poya çevrildi; bunun hakkında yemden 
birçok ,eyler söylendi, yazıldı. Hatta b:ı 
suıkasdi bizzat Gestapo'nWl tertib etti -
ğini iddia edenler bile oldu. 

Nasıl kuruldu, nasıl çalışıyor ve kimler 
tarafından idare edi. iyor ? 

Almanyada faşizm iktıdar makamına 

geldiğindenberi kendisinden sık sık bah
sedılen Gestapr.ı teşkil&tının iç ylzü ne
dir?. Hangi tarihte ve kimler tarafından 
kuruldu?. Bunu sevk ve idare edenler 1 

kımlerdir?. Bu teşkılat, hakikaten, zan - ı 
nedildiği kadar kuvvetlı ve krokunç mu. 
dur? 

Yazan: Hasan Ali Ediz 

Gestaponun tarihi o'dukça e.~ki ve me
raklıdır. Almanların gızli polis teşkı~atı 
olan Gestaponun, liıtlerin iktıdar maka
mına geçişinden ~onrcı kurulduğunu zan
netmek yanlıştır. Çünktl Gestapo'nun te
melleri, Hıtlerın ıktıdar makamına geli -
şınden Ç<>k ev\ e: atılmıştı. Gestapo teş -
kılatına temel vazifesi gören teşkilatlar, 
Almanların cnasy<.1n3l - sosyalısh parti
sine bağlı olarak kurulan chücum kıt'a
lan» ve cmuhaiız kıt'aları> adlı teşkılat. 
}ardır. .,,. 

Gestapo'ya temel vazifesıni gören chü
cum kıt'aları - S A., almanca, .sturm -
Abtcilungen> kelimelerinin baş hı:ırflc -
tinden alınmı~tır. Bu teşkilat Almaııycı _ 
da faşizmin iktldara gelişinden çok evvel 
mcvcuddu. Bu teşkilah:ı vazifesı, faşist 

partisine muarız olan teşkilfıtlarla mü -
cade!e etmek, bunların toplantılarına, 

nümayi§Jerine, nıitmglerme mani olmak
tı. 

cHücum kıt'alorı - S A», bu vazifeleri
ni ifa ederken, zaman zaman cebir kul
lanmaktM da çekinmezlerdi. cHücum 
kıt'alan .. nm hareketler ıni, faşizm tari - Gestapo reisi Hirnmler Lehistan 1ıarbinde 
hini yakından takib edenler çok iyi ha- cFemegeriht> adlarını taşıyan bu üç teŞ- · 

Hitf erle beraber (ortadaki gözWkHi) 

tırlarlar... kilfıtın sinesinde dcğmuştur. •rç:x~Js;ı~:ı:: 

Fakat chücum kıt'aları .. nın vazifesi, Gestapo'nun şefi olan Himmler, bugün 
sadece siyasi düşmanlarına karşı müca - bile ayni zamanda cmuhafaza kıfalar1:t 
dele etmek deği'dl. · cHücum kıt'alar1>, nın şdidir. IIitlerin iktıdar makamına ı 

, faşist parti:.ine ihanet etmiş, şu veya bu gecişinden sonra Almanya dahilinde giz
şekilde faşizme karş. kafa tutmuş, kendi li emniyet teşkilat!, - yani Gestapo - ku. 
taraftarlarını da tedib etmek, yola ge - rulurken, bu emniyet teşkilatının başlıca 
tırmek vaıifcsil.! mükellefli. Bu işı ba _ kadrosunu, yukarıda isimlerini saydığı -
şarmak için de chücum kıt'aları» na bağ- mız bu üç teşki!iıtın efradı teşkil etmiş -
lı olarak cFcmegeritlh ismını taşıyan tir. 

Gestapo son zamanlarda Almanya da. 
ı bilinde yepyeni bir faaliyet usulü ihdas 

1

1 
etti. ~Iv~ahalle_ m.ilşa~idleria. tabir edebi
leceğı.m.ız yeoı bır aJan şebekesi vücude 

ı getirdi. Her cmahalle muşahidi:t oeş eve 
nezaret etmek vazifeslie mükell~fti. Bu 

1 

cmahalle müjahidleri», nezaret cıltınd!l 
bulundurdukları evler halkının ruhi ha-

1 Ietini ko1lamağa mecburdular .. Kendisin-
den şüphe edile'ı ev, derhal sıkı bir kon -

ı trol altına alınır, Gestapo ajanlarından 
biri, kiracı sıfatifo eve yerlcşirdı. 

l Gestapo, bazı şehirlerin büyük kilise-! 
}erinde sandalye.erin altına mikrofonlar llimrr..!er 
verleşti~. bu suretle ibadete geicn va- Gestaponun nske · · t'hb 1·.,ıer;Jc .J • • 1 rı ıs ı artı t ~ 
tanwaşların, ıbadct sırasında ızhar ede - ugyraı:an ı:ubesı· Ab bt 1 1·11 

~ k . . . . . '$ :s • vera ay ung) nan 
ce lerı •muzır fıkırlcr~ ı tesbıtc çalış - tnı:unakta olup Al h b ti ...,.. , man ar ıyo nezarc • 
mıştı. nin casusluk ve mukabil casusluk ~ubc -
fA. lmanlarm Gestapo teşkilatı for- sini teşkil etmektedir. 

; ~ mel olarak dahiliye nezareıjne . ~crkczi Berlin.dc buluna.n cAbver~ H': 
merbut olmakla beraber, hakikatte, ge _ ı kil latınkın 1d2 askerı mıntakaaa şubelcrı bU 

k l k .. d k 1 unma ta ır. Bunlar, bilhassa hududlar· 
re mem e et ıçensm e, gere ·se mem - ı · 

1 leket d. ıı:ınd f ı· t .. t .. t k 'l' da toplanmışlardır. cAbvcrştellen> ı~rnı· 
r a aa ıye gos eren mus a ı 

1 

. t 
b' t k'rtt nı taşıyan bu cAbver. şubeleri, ticare 
ır17eHş 

1 ~ ır. 1036 t 'h' d a·ı mümessillikleri, matbuat ajanları, seı :ı-
azıran u > arı ın e neşre ı en · 

h sı· b' k 1 Al d k' b"t" hat acentaları namı altında faaliyette bu· usu ır • anun a manya a ı u un 1 k d 1 • İ . d n· 
1. t k'lAtl G t f' 1 unmn la ır ar. Mesela svıçre hudu u po ıs eş ı " arı es aponun şe ı o an d b 1 ~ ıı1 

H. ı · · ·ıct· H' 1 a u unmakta olan cAbvcra. teskilatııı 
ımm erm emrıne verı ı. ımm ere, . ~ 

· ı· · · ı· k h kk ita·~· bu şubelerınden birisi, uzun seneler, hu· 
nazırıar mec ı:nne ış ıra a ı ver ı 0ı . b' Al r· 1 ak 

'b' dah'l' k·ı t t k h k susı ır man ırmasının şubesı o :ır 
~ı ı, ı ıye nazn·ınd ve a e e me a 1 • • 
k d 'ld' ça.ışmıştır. Bu firmanın başında mutc 

ı a verı ı. kaid bir Alman sübayı bulunuyordu. An· 
Merkezi Berlinde bulunan Gestapo teş cnk geçenlerde bu chususi fırma,, re.srneıı 

kilatı, birçok şubelere ayrılmaktadır: Ca- Abver şubesine tahvil edilmiş ve b:ıcın • 
susluk, mukabil casusluk şubelerinden daki cmütekaid sübay> resmen muvazz.ıf 
maada posta, telgraf, telefon servislerini hizmete nakledilmiştir. 
kontrol şubesi, dahili ve harici matbuatı 
kontrol şubesi, sıyasi partileri, memleket R-..ft udud boylarında bulurunaktn ° · 
dışında bulunan Almanları takib ve kon- u-ıJ lan ve Berlir.dC'ki mcrkezdt>Yl 
trol şubesi, radyo ve sinemaları kontrol idare edilen bu cAbver> teşkilatları. hU • 
gibi şubeler de bulunmaktadır. dudların öte kıyısındaki Alman ajnn1a : 

Gestaponun işe yarar eleman bulmak rına talimat vermek, onların gönderd;~ı 
hususunda kullandı~ı metodlar da çok haberleri merkeze ulaştırmak, yeni ajan· 
dikkate şayandır. Bunun için hususi a • lar bulmak vazifesile mükelleftirler .. cgizli mahkemeler> mevcuddu. cFeme - Almanyada fa~izm iktıdar makamına 

gerihh in ajanları, bilhass:ı faşizmin için geçtikten sonra Gestaponun gerek Al -
deki §Üpheli unsurları takib eder ve manyanın içinde, gerekse dışında l)ynadı
bunları yakalar ve derhal, kendi vesaıtile ğı rol büsbütiin ehemrni.ıet kc.sbetti. Mu
bunlann cezasını verirler.di. cFemige - azzarn bir tahsısat:ı dayanan Gestaponun 
riht> teşkilatı keneli faalıyetini Alman - kuvveti büsbütün arttı. Bununla bağh o
yanın dışına da teşmil etmişti. larak ta her sahadaki faaliyeti ziyadPleş-

· janlar kullanılmaktadır. Bu gibi ajanla - cAbver> hesahma çalışmakta olan a -

janlar da cins cinstir. Bunların içinde cıı 
mühimleri ve en itibarda olanları, vazi • 

yetleri ve mevki1eri icabı mühim vesi • 

Bir de bundan başka, faşi.;;t partisini ti Bilhassa dahildeki düşmanlarına karşı 
diğer siyasi partilerin h:.icumlanna karşı açtığı mücadelede kullandığı usuPer, şim 
korumak için vücude getiri'miş cmuha _ diye kadar hiç bir memlekC'tin görmedıği 
fız kıt'alar1> nrdı, ki Almanlar bunlara \'C bilmediği tir mahiyet tac;ımağa başla. 
kısaca cS s,. adını veriyorlardır. Bu cS dı. Faşizmin ikhdara geçişilc beraber or
s. harfleri, cmuhafaza kıt'alarb manası- tava çıkan cRayhştag, yangını hadisesi, 
na gelen almanca cSchutz - St'.lffelnı. doğrudan do~n.:ya Gestaponun ortaya at
kclimelgrinin baş harfleı inden alınmıştır tığı bir işti. 
a Faşizme muarı~ ve Aımanvanın icinde 

O 
ştc bugün Almanların gizli polis teş- f ı· tt l b" k t k'l:tl ·. · aa ıye e o a•1 ırço eş ı a arın ıçıne 

kiliıtı olan cGe.3tapo,. teşkilatı, chü -ı okulmak üzPre yjz]erce ajan tefrik ve 
cum kıt'alan:o. «muhafaza kıt'alar1> ve bunları okutmak üzere hususi kurslar 

Diye takılnuştım; sakın kıskanıyor? .. 
İşin Bredo bi!e farkına vnrnuş kı ortaya 
söyler gibi yaparak Frolayn Müllere: 

- Türkler artık birden fazla kadın al· 
mıyorlar. 

Deyiverdi. Lizbetc baktım; .sapsarı ol
muştu. 

- Gide'im mi Lizbet?. 
- Buradan nefret ediyorum; gidelim 

ve bir daha gelmiyelım. Sen öğle yemek
lerini nerede yiyorsun?. 

.. Son Postan run tefrikası: 15 

Almanyada siyaset suçlulm·ınrlan bir 
kısmı üsera l~m!Jmıl.cı çalıŞlrlarkt>n 

tertib etti. Gizli katolik teşkiliıtın:ı gire -
cek ajanlarına, bir katolikten daha iyi, 
katolik e.saslarım öğretti. Amele teşki -
Jatlarına girecek ajanlarını, hususi, 
cmarxizm> kurslarından geçirdi. 

rın vazifesi, casusluğa yarıyacak unsur -
ları uzaktan U7..ağ'l tesbit etmek, bunun 
yaşayış tarzbrını, gelir kaynaklarım, 

muhtelif temayüllerini öğrenmek ve bunu 
merbut oldukları makamlara bildirmek
tir. Bu iş yapıldıktan sonra bu gibi ajan
ların rolü bitmekte, bunların yerine, 
Gestapo teşkilatına ithal edilecek enam • 
zcdı> le temasa memur yeni bir ajan d.a 
ortaya çıkmaktaöır. Bu ikinci ajanın rolU, 
birinci ajanın vcrdi~i mnlUmata istina -
den cnamzed• le temas etmek ve onu ka
zanmaktır. Birinci katagorl. ajanlar, hiç 
sahneye çıkmamaları itibarile bilhassa 
tehlikelidirler. 

Gestaponun askeri teşkilatı da çok ge
niş esaslar dahilind~ kurulmuştur. 

llEN 
ÖILDÜIMIDWM 

- Burada... Yazan: Zeynel Besim Sun 
- Yarından itibaren başka yerde ve banyosunu alan btr nazenin gibı, denize nağmelerine kendimizi kaptıracağız. Kar- Dedi. Derhal bir otomobil çağırarak 

beraber yiyeceğiz. dalar. şıyaka hülya diyarı, güzellik meşheri ve içine atladık. Bana yaslanarak gözlerini 
- Canıma minnet... Karşıyaka yalnız İzmirm değil, bütün mahşeridir; onu gôreceksin... yuman Lizbete sordum: 
Kıskanıyor; ne bahtiyarım!.. Türkiyenin; hayır, tekmil kaınatın gülü- Ben anlattıkça Lizbet Zaydel muttasıl: - Sevgilim!. Bu saatte anneni rahat -
- Bu Gertrüdt ahldksız bir kızdır; se- dür. Yedi ay süren ilk ve sonbaharı yaz - Seni sevıyorum, seni seviyorum. sız edebilir miyiz?. 

ni istiyor. mevf~minde binlerle çiftin geniş rıhtı - Diyor ve ben onun bu sözlerine dudak. Gözlerini açarak gülümsedikten sonra 
- Lizbet!. Benim gözlerim senden mında birbirlerine sevda neşidelerı oku - !arımı dudaklarına yapıştırarak, enfe.cı dudaklarını dudaklarıma yapıştırdı. Bira, 

başka kimseyi görmez... yarak do~aştıklarını, çamlıkta aşk bjlbül- vücudünü göğsüme bastırarak cevab ve- viski, dans, aşk ikimizi de perişan etmiş-
- Sana inamyorum Güneş... }erinin geceli gtindüzlü öttüklerini, ferah riyorum... ti. Alfred Ştra.seye geldiğimiz zaman o -
- Teşekkür ederim... verici temiz denizinde şarpilerin, yole - Gece yarısına doğru. tomobili durdurdum. 
Beşinci akşam gene Aleksandr Plats - !erin, narin ve kıvrak sandalların birer - Burada sıkıldım Gün.eş, dedi; dans - Lizbetşin; sizin sokağın köşesinde -

daki orijinal gazınodayız. Ayni dekor, ay- martı gibi kah süzülerek, kah sekerek etmek istiyorum. yiz: İstersen inelim, ıstersen bize gide -
ni müzik, ayni vahşi güzellik... yelken çırptıklarını söylersem Karşıya - Kalktık, PikadH!iye gittik ve salona lim . .. 

İçiyoruz; muttaSll içiyoruz. Lizbet Zay kayı biraz tahayyül edebilir.sin. girer girmez, kendimize bir masa seçme- - Sevgilim. 
del benim için"çıldırıyor; ben Lızbet Zay- Sana ore.da, sahilde, dört tarafı bahçe den evvel pistte dönmeğe başladik. Diyerek boynuma sarıldı. 
dele, bir mabudeye tapınır gibi, tapıyo - ile çevrilmiş lttlçttk bir ev tut;ıcağım. Bu Fokstrot, blakbutum, şimi, tango, vals; Öğleyinden sonra uyandığımız zaman, 
rum. ev; senin kafesin olacaktır; içinde öte . hiç birini kaçırmadık. Biradan .mora vis- aşk ilahesine nezrimizi, sevda mabedinin 

- Lizbet; diyorum, seni Türkiyeye gö. ceksin. Akşamları ben geleceğim. Srni kiye rağbet gö.sterdik Büfede içtik, picrtte vu.-;?at türbesinde çoktan kurban etmiş 
türcceğim. İstanbul, o harJkulAçfe güzel sandala bindireceğim. İstersen yelken a- tepindik... bulunuyorduk ... 
Boğaziçini g<Sreceksln. Sana İzmlrln çarak hatif imbatın önünde dalgacıkların Salonun büyük saati dört buçuğu gös - Otuz beş gün süren bu eşsiz hayatı o. 
yer yQzünde bir eş! bulunmıyan Karşıya- üstünden ~cağız; istersen kürek çeke - terirken: tuz altıncı gün, hazin bir hAdise altüst et-
kasmı göstereceği.m. Orada gilneş, akşamı rek sahtı gazinolarından taşan musiki - Gidelim. meseydi Lizbet Zaydel şimdi cBayan Gü-

'dO kalar ve haber!er getirebilecek ınevkt 
olanlardır. Bu gibi ajanlar umuıniyet113 

ecnebi devletlerin devlet memuriyetle · 

rinde bulunan kimEeler, mühendisJP.r '
1 

askeri fabrikaların ustabaşılarıdır. J3U 
gibi elemanlarm gönderdi!derı haberleri 

sa1a» • 
aunııtl 

kontrol etmek ıçir. de hususi bir 
ları kontroh ~ubesı mevcuddur. 

vazifesi, ecnebi memleketlerdeki Al>-

ver> ajanlarının gönderdikleri maJ(ıJl18tı11 

sıhhatini kontrol etnıektiı'. 
<Devamı 11 inci sayfada) ~ 

%d 

neş» olarak burada bulunacaktı. . . il 
Evet; otuz altıncı gün evlenne gittıgıı _ 

zaman salonda bir deniz sübe.yile kDl':J1 
_ 

!aştım. Henüz zabit vekili formasını tnŞl 
1 ·:ı.arıyan bu genç ve yakışıklı Alman de 1 • ·r 

"t Jl bl !ısında aşkımızın harabesindt'.' o e 1 1 
"ay•ıe • 

baykuş edası seziyorum. Lizbet '-' dJi 
onun yanında, bana karşı oldukça c:Jtc..fl 
dauanıyor. Bizi bfrbirimize ıanıt•1 

• 

b . . . I l b' . ı.uUaJl enım ıçın , reun< :> ta ırını ,.. 
madı; sadece ck!lmarad. dedi. 

1
A,,, ... ~1< r.:-o· 

Kıskançıığın eng('..reği içımde çoıı. j _ 

di: azı dişlerile mütemadiyen c~ğe:~~i , 
mi ısırarak diş kc.selerindı~n zehır 00 

yor. d .. :ıbit 
Frolayn Zaydel, bize veda e en ; "111-

vekilini teşyie gitti; oda kapısının . 1
1~.:ı • 

dan sesler geliyor. Ansızın ben de k" .. ı}li~ 
rak kapıyı açtım ve kainatın nasıl Jl~ııı..ii -
bir sürat1e dönerek fezada başka b11

• ılC • 
reye çarpmak suretile yıkıloığını go · 
rimle gördüm. :ı;;tii· 

"j(Jll .. , 
Evet; kubbe ı\ı!le doğru ço gıı· 

Mükevvenatın bütün enkazı; yıld~7• sa"' 
neş, dağ, şehir, deniz; intiwmsız bırp;ı:ı " 
letle yekdiğerine hücum ederek çar ...,~:ll 
yor ve her müsademeden ha~ı~ oln~~şııı' 
enkaz görülmemiş bir sUrat ıçınde }<UIJı:• 
ğa dökülürken yeni çarpışmalar vu 

luyordu. . d r gibi 
Ben evveıa yükseldiğimi hıssc e ı.ı.ı:'~ . çur-

oldum; sonra uçsuz, bucaksıL bır ısdııt" 
doğru yıldırım hızile inmeğc baŞ) 

(Ark.aS• var 



[SANDAL BEDESTENiNDE 

llarb bedestene 
de tesir etti r ............ . .. . ........................................................................................................ , 

Bilfiil askerlik 
yapan İngiliz 

devlet adamları 
içlerinde Churchille, Eden, 
Duff Cooper gibi meıhur 

dip:omatlar da var ~ lapıtınca burası ela karıftı. Geçen yıl bir ayda on bir bin lira 
ı . Yflpan halı fUb.•i bu une bir ayda ancak 6 lıünır bin lira . 
enun etlebilmif. Satmak için eıya getirenl•r çoialdıiı halde ! Alman devlet reisi tarafından veril-

\. alıcdar azalmql E miş olan 90n nutuklardan birinde lngi-
................... -................................................................................................. .J Uz devlet adamlarıııın burunlarına' 'ha, 

~ Bedestende bır mii. zayede yapılırken 

b\htıtdestentn adı nıçın cSandabdır, - Saaatt ... dım! 
ler;n Y~ruın. Tarihi bahisler muharrir- Demesi merasimi rnahsm:a ile olur. 
t&hrn:'luç günlük yallı mevzuu olacağını Adeta kumanda ile top atar gibi bir 
ııı, lli ~ttiğim bu ismin ne suretle, na- şe,· .. ve cSahm cdım•ını zilin sesi ta
lrıedi Çfn verildiğini bir türlü öğrene- m-:111Jar. 
d~tetrı.' 'Yalnız, muhakkak ki Sc.~dal Be Halı şube,.ınde, satısları takib edi -
c SQ!tı~ nıüzayaka ummanı içinde bir yorum. 
bit 1 a dır. Ayni zamanda hassas - ~(' güzPl halılar bunlar, hem de 
lb.uaırıl>~&aadır ki orada icra edilPn ııc ucuz! 
l'!tt rn e lertn kesafet veya ned - Demekten kendimi alamadım. Ya -
t\tısacttern~~etin o ay, o sene içindeki n nıda esnaf kılıklı bir adam oturuvor. 
lllc1'an vazıyetini de tesbit eder. Ba~ı du Yanılmamışım vaktile halı üzerine 
iı.ı Ribf darda kalan buraya başvurdu- «İi• ~·anm-mıc. ... 
'l>tılrl u' k~lepir meraklıları, elindeki -- Gö:dü<rünüz kadar meta s-evler 
ltııyac ~ dı.lediği malı yeni olarak ala- dpt:i)dir, deıd: .. Hak;katen kıvmetli ha
'htcte ~ kımseler de Bedestenin anfi- 1.lar vn1< bahasına gitmez değil .. fa~rnt 
~Yer alırlar. bnıları da hilelidir. 

•aıl. !tende alıcı ile satıcı hilesiz, hiid' - Hi}(']i midir?. 
l'iıtirı ~~ıtasız karşı karşıyadırlar. Bi- - E\·et, bakars•nız tü,·leri narHk, 
lııirı ~ tıyac:n, diğerinin ihtiyacını tat- nij7p] bir halı .. ucuzdur ~ı .. aldan·r a-
tı .'r. 

ı ... .-..Itın C .
1 

lırc;ın 1 7.. Bir hafta sonraı renk menk 
"'il cL ernı paşa zamanında• kuru - k 1 
l.h. '38Jld ı B o maz. 
-~~t fçı 1 edesteni yalnız halka t"'S· _ Sl'b€bi? 
dit. tL n kurulmuş bir müessese değil· 
~ Qillrna &orarsanız bir temaşa mU"c:; _ - Sebebi ~u: Buraya getirmeden ev-
i de d vd k"reç kaymai>'ına batırırlr.~·; yahud 
~l'ahat ' erim. HattA. ileri gider, bo\·ar~~r. Mendili tükrükleyip sürdil - ' 
l'eı lnahalli, soğuk havalarda mü- niiz mü? mendil kadınların dudnk 
~ri..... btr sığınak olduğunu d~ iddia d"J' d"" t . h 11 d 
~·'· m "'n ı ıne oner. yı a ı arı a umu-

b3.. at buyUruıı b"l 1 S v k l mi,·etle esmıflar alırlar. 
Ytlar..ıı ıyor mu ı mem ogu T 11•1 b v d 
~ "••gürül gü ··ı b 1 .1 c a agırıyor u: 
Ur 8b1~•ktır. Yaz . nı r:::tt° b~ 8~~ e - Halı seccade, kıymeti 18 lira, on 
~'.l litün kös.eıın .ıs~, .-. +:rterubz- 'he~ lirPdım .. Mal esnafın! 

'.lerıdi .. ennı aıı:nBfll'· l'f u R k? 
~,b r ki ya k B d t b. . . - u mal esnafın ne deme .. 

.rorı . ' z ış e es en ırıncı . . 
~!a fihn.ıer gösteren sine • - Bır kısım halk burada• daıma ke-
~~~ daha kalabalıktır. Hoş mü. ~~p~r satıldığını, fırsattan is_ti~ade e.!ti
) ? ın de orta oyunundan farkı gım zanneder. Bu halıyı aynı fıata duk-

ıt:ı:'··· 1 kan~a. b~J~a almaz. Halı satanlar, bu~.u 
"•~ı.., ilrna bir rivay~t çalındı. Harb çok ıy1 bılırler. Buradan aldıklarını ku
~ltt' ett dolayısile S~dal Bedesteninde 1 çük bir tadilatla tekrar eetirir satarlar .. 
)f)~~lınış, fMtat müı;;teri bulunamı. 1 İdıı ... e bi~i~ onların esnaf olduğunu .. hal
tıt) ~Su harbin işini gücünü bıra • kı ıkaz ıçın, mal esnafın, der. 
~ lıı l B~destentne kadar gelmesi- Mücevherat şubesinde hararetli bir 

rut kokusu değmediğinde.n bahsedill -
yordu. 

Bu iddia varid değildir. Bugün İnjil
terenin mu'kadderatını ellerinde tut -
mnkta olan devlet adamla•rmın büyük 
bir kısmı harbi yakından görmüş in • 
sanlardır. Bu hususta okuyucularımıza 
şu malfumrtı verelim: 

Pek yakında yetm~ yaşını idrak ede
cek olan İngiltere bahriye birinci Lor
du olan Wiston Churchill eski bar as
kerdir. Gençliğinde, general Kiçnerin 
kumandası altınd~ bulunan orduda Hü
sar başçavu:ıu olarak meşhur Omdur
man harbine iştirak eylemiştir. 

Sonra da Transv~ harbinde başından 
sonuna kadar bulunmuştur. 1914.1918 
harbinde bahıiye nezaretinde idi. 

Duf f Cooper cGrenadiers - Guards• 
kıt'alarmda mülhim oldrak Umumi 
l:.Jarbe iştirak eylemiş ve iki defa yara 
larım~tır. 

Bu harbin bidayetinde Harbiye Ne
zareti müsteşarı olein Duff Cooper der
hal kı:'asına iltihak eylemiştir. 

i\nthony Eden bir piyade yüzbaşısı 

Edenin dört mu1ıı dif po::" 
}i .. {.~t etmedim deMt ... n ünwede vsrdı. Galib .. a icra v::ı•.;.ıta.s.i.le. t1 "'!;kat "' olarak Büyük Harbe iştirak eylemiş ve 

1\1 1'1 bni~ me~er .. 18 av&ır kol saa- salllıvordı kı, ayrı bölmede bır Jurı 
hıı~lt 1!taya be~rıyorlar da on yedi heveti edasile mübaşirli, kfıtibli bir ka. ağırca yaTalanmıştır. 

~ltı. dıyen Yok... lab~ lık oturn'uştu. Lnrd Munster, Lord Plymouth, Lord 
a.. !\ada ı Wolverton Umumi Harbde kıt'alarına 
~ 4ürı r •rın verdiei izahata bakılır- Saa!ler. küpeler, broşlar, yüzükler 
~, -ı"n,Yl kanusınca Bedest.enin işleri de \"e türlü zikiymet eşya haraç mezad iltihak eylemişlerdir. bu··ıu··n 
1 b ş.. M 1~ t ı .J K ·t b" kl .k""tl · tnızi!tere parlamentosunun hı lt e~ 11, g~en sene bir ayda c:c : ıyorl.;u. esı ır mera ı u esı , 

1 
• • _ 'b· l't h:.ısılat vaoa h J be . bu oturuhc2k yerleri do:tdurmuş kaıpıla- ~enç meb us.arı da hep askere gıtmı~ 

bı· ıra ..a_ n a ı şu sı, ' 1 ..J• B 1 k . t" .. de kırkı 
"~b }P\ltı ancSk 6 küsur bin lira te- nı ka:.faı taşmıştı. Müzayedeye çıkan • er~ır. un arın e sen ye ı yuz 

ı ~~irııfltnıs... lan mücevherler elden ele dolaşıyor, bulmaktadır. .. 
~,. a~ • berisini satmak için eetiren. tellal kalabalığın arasında bizzat satı - Lorrilllr kamarasında bu yuzdellk 
01'rAl...·1'11ış. fakat mak· ··t 'b lCt'n csvavı J!eıdiriyordu. Almıya bir ni- !\aha fnzladır. İngilterenin e~ki an'a~-
d, '-l't aı.... usen mu enası · . .J b' . ·· Lordl K 
&. ~iıı •o;l da azalmış .. Filhakika Be- veti olmadıı~ı halde, ellerine alıp, evi • lerınuen ır1 ne gore, ar amam. 
''ı.. aJ her şubesinde b" k rip çevirenler, mütalea beyan edenler ~·n::la aza olanlıtr muhakkak surette ya 

t • l'1 ırço eşya yı- h f 1 1 b" . d 
'4Jt\ıı Pe1t az. bir havli ... Çarşıda dolaştıktan sonra cKralm mu a ız a ay ?rınm ırın .e a 
~ O]d ~u. J?ene B~.J- tıe 1 1 d'ıılenmek için bir kena'ra ilişmic:, mü- yahud da cCrach Regımenb demlen 
d~ \la.. C\R:S n sa on arının "' .. . k , 1 d h. t 1 l"d' 11 )&J ~" nıanasına lm M lA crı\·her s::üışım duvunca bir sevki tabii sm·arı ıt a rmn a ızme ey eme 1 ır-tld nıı .. ge ez. ese a, . J 
ltı ~ f~ı lllUeevher salonunda 500 'ki- ile ~elmis bayanlar, kahvede pinekle - er. 
~·~~~ va~dı. Zaten en hararetli me!<tense. sıcak ve hareketli bir yerde Londranın en büyük avukatlarından 

. ~arı et~ 1rıücevher ve halı üzerine rr.ilzavede müsabakasını seyretmeği biri ol:ın ve bugün tam yetmiş yasında 
~ daırrı t~i ictn, bu salonların seyir- tf'r<'ih eden yaşlı yaşlı cmütekaid:. tipi bulunart Sir Patrich Hastings a'vukatlı
ı,;"·~arı a l\a)abaJık olur. Dün baktım, adamlar, kalabalığı görünce takılmış ğı ter1~cder~k İngiltere hava kuvvetle. 

ı.; ilC\!ı- kocaman, güzel desenli halı- kalmış birkaç geçici... İşte bu eşhas or- ~!~~ .. ~?.~~~~~ .. ?.~~.~?.~.X.~.~!~~!,.~~:; .......... . 
,..,,\ Ilı, b\ltcuz.rnezada çıkanlıyor. Talı"b tıısmda mücevher saıtışı bütün harare-
·• r ;,.. Tunus limanı müvaredatına konulan 

ıl\ı rakam oynadıktan son _ tile cereyan ediyordu. Mezada çıkarı - veba tedbiri kaldırıldı 
'ı !>, ..... , lan mücevheratın bir kısmı müşteri 
• 11....:••. b Jd B Jd fdd" Ü Tunu.t llmanmda uzun zamandanbert ve-'-L. ~b@r. u u. u u amma, 0 ıacı m zaye. ba hutaııtı ıörülmedlttnden bu liman mtt • 

... ~~ ?il vuruyor. Maldm ya, de çeki~eleri nerede?. Birkaç arttır - varedatına konulmut olan veba tedtllrl bl-
: (Dft'am.ı S inci say/cıda) dınlmılbr. 

Sayfa 1 

cııSon Posta» nm zabıta romanı: 6 

Yazan: CEVAD FEHMİ 

Köşk yanıyor! 

Yeni bif' facia ile kar§ılaşıyorduk. Köşk yanıyordu 

- Sonra benim yanlarına girdiğimin bina çıra gibi idi. Biz değil ya, itfaiyenin 
tiçüncü senesi trJyük hanını vefat etti. bile ateşi .Wndürntiye muvaffak olacağı 
Raif Beyin babıuının bir başkn şehirde şüpheli idi. Ben Rıdvan Sadullah ile bah. 
oturan kardeşini çağırdılar. Yani Necdet çeye çı~tını. İçeride kalan bekçi ora
Beyin babasını. O geldi ve beraber otur - dan oraya koşuşuyordu. 
mıya başladık. İtfaiye 20 dakika sonra geldiği zaman 

- Ondan sonra da çocuklara ayni şe- ateş birinci katı sarmı~tı. İhtiyar bc.kkçi· 
kilde mi nezaret ettin? yi içeriden zor çıkardılar ve söndürme a-

- Evet efendim. meliyesi suyun azlığına rağmen başladı. 
- Yani Raif Beyırı amcası da yanında Fakat netice hiç te muvaffakiyctli dc-

daima silah taşımanı istiyordu demek. ğildi. · 
- Evet, o da büyük hanım gibi meraklı Yeşil.köy polis rne'.'kfü,in efradı da 

idi. yangını görerek gelmışlerdı. Serkomi:ser 
- Peki sonra. zaman geçti, Raif Bey bahçede bunların arasında homurdana • 

ve kardeşi büyüdüler, amcaları da öldü rak geziniyordu. Biz hıdvan Sadullah ıle 
değil mi? bir köşeye çekilmiştik. Dostum adeta hiç 

- Evet efendim, 10 sene oluyor. görmediğim bir şekilde asabi idi. Bir a • 
- Şu senin büyük hanıma sorup ta öğ- ralık bana dönerek: 

renemediğin sırrı Raif Bey biliyor mu idi - Bin.aya kaçarken ateş verdi;er, dedi. 
dersin? Öyle ya, bodrum katından içeri at1lan 

- Zannederim efendim. benzinli bir paçavra • köşkıi pekala ya • 
- Neden zannediyorsun? vaş yavaş tutuşturur. J<'akat bunu niçin 
- Çünkü ilk zamanlarda o da çok me- yaptılar? Anlarnıyorıun, niçin yaptılar? 

raklı ve vehhamdı. Amma sonra değişti. Yarım saat .sonra artık binanın kur • 
Korkaklığı geçti. tulmuından üm.id · kalmamıştı. Rıdvarı 

İsticvabın bu şekle döküEişü serkomi- Sadullah kolumdan çekerek: 
seri hiç alakadar etmemi~ti. Halbuki ben - Haydi Osman Beye haber ver de 
Rıdvan Sadullahın maksadını anlıyor ve artık gidelim, dedi. B!rinci parti bitti. 
nıüka'!.emeyi heyecanla Lakib ediyordum. Mat olduk. Teknik polis kitabları: cCri -
Maktulün hapishaneden yolladığı mek - mes Parfaitsa tabir edilen mükemmel 
tubda bir cümle vardı ki şimdi ilk heye- suç yoktur. Suçlu ne kadar mahir, tecrü. 
can anları geçince daha fazla nazarı dik- beU olursa olsun crucunun bütün izlerini 
katimizi celbediyordu. MahkOm mek - iyiden iyiye tasarlıyarak yok ettiği gö • 
tubda cbütün hayatımızı zehirliyen kor • rülmem.iştira ererler. Bir hüküm ki işte 

kunç gün gelmiştia diyordu. Rıdvan Sa - pekala cerh ve iptal erlilebillyor ... 
dullah bu sırrı çözmeğe uğraşmakta idi. Hakikaten adeta gözlerimizin önünrlo 

Zihnim bu nokta He meşgulken birden bir cinayet işlenmiş ve gene gözlerimizin 
acayib bir koku duydum. Burnum çok önünde maktul ortadan kaldırıldıktan 

hassastır, bir yangın kokusuna benziyen başka bütün izler. hatta cinayet sahne.,f 
bu kokudan şüphelendim. Rıdvan Sadul. bile imha edilmişti. 
lah bekçi ile konuşurken serkomisere e - - 6 -
ğilerek şüphemi söyledim. O da havayı Kınm harbinde k~bolan mavi elmas 
derin derin kokladı. Sonra merakla doğ- Serkomiseri bularak Rıdvan Sadulla -
rularak pencereye yaklaştı. Akabinde hın arzusunu söyledim. O da ayni fıkirde 
hayret ve endişe dom b;r sesle bağırdı: idL Yanında bulunan Yeşilköy merkezi 

- Hay Allah belasını versin, yanıyo- komiserine, adliyeye ve polis nöbetçi m;_j. 

ruz be! dürüne hidisenin haber verilmesini em-
Yetler.i.mizden fırlıyarak pencereJ'I retti. Lastikleri parçalanan otomo'ıilimi. 

1'~ .. Hakikaten .bodrum katından ak "' zin muhafaza altına alınmasını söyledi. 
seden kızıllık bariz şekilde görünüyordu. Tam bu sırada Y.-şilköy merkez: efrndın
Odanın içindeki bol elektrik ziyaı:.ı bunu dan bir polis memuru, elinde bir mektub 
daha evvel farketmeınize mani olmuştu. zarlı bulunduğu haMe yanımıza yaklaştı. 
Süratle aşağı indik. Komisere zarfı uzatarak: 

Bodrum katının binanın arka cephe • - Bunu binlı.nın arkl tarafmda bul -
ıine isabet eden kısmı alev içinde idi. A- dum, efendim. dedi. 
teş ön kısma da sirayet etmi~, pencere - Zarfın üzerinde makine yazısı ile in&ı-
lerden görünmiye başlamıştı. lizce olarak cRaif Beye, kelime!eri oku-

İşte yeni bir faciaya şahid oluyorduk. nuyordu. cRaif> kelimesini gören cina. 
Nasıl bir düşmanla karşılaşmıştık. Adeta yet masası şefi, zarfı komiserin elinden 
bizimle oynuyordu. Garib bir hisle tüv _ aldı ve polis memuruna sordu: 
]erimin ürperdiğini ctuydum. Pekı bu işi - Arka tarafta nerE-dc buldun' 
nasıl, ne zaman yapmışlardı? Tekrar gai - Yangının başladtğı bodrum katının 
mi gelmişlerdi? Ayaküstü bir saniye için- önünde efendim. 
de verilen kararla birbirimizden ayrıl • - Yerde tabii? 
dık. Derhal üç koldar. taharriyata baş - - E\"et, birisi düşiırmıiş olacak, avnl 
ladık. Binaya ateş veren kimdt, J<:vin noktada birbirine kanı;;nuş bir takım oto
içeriai ve bahçe silrat'e arandı, fakat hiç mobil tekerleklerinin ızleri görülüyor. 
bir netice elde edilemed&. -- Peki oğlum . 

Bina ahşabdı ve bizim ateşı söndürmi- Serkomiser1e beraber Rıdvan Sadı_ılla-
ye kalkışmamız tehlikeli olabilirdi. Ne hı bulduk. ~yet iyi ingilizce bilen dos
yapacaktık, Bekçinin bina dahilinde bu- tum zarfı açtı ve elektrik feherinin ışığı 
lunduğunu söylediği telefon işlemiyordu. altında içinden c:•kardığı kağıdı okudu. 
Şu halde yapılacak •ş en seri vasıta ile Mektub her ha!de pek mühim bir şey o
bir telefon bu;mak, itfaiyeyi hadiseden lacaktı ki sonuna şöylece göz attıktan 
haberdar etmekti. Serkomiser bekçiden sonra serkomisere: 
en yakın telefonu ö~renerek dışarı fır - - Mektubun bulunduğu noktayı gör. 
ladı. Biz de ateşi önlemek: için t•limizden mek llzım, Osman Bey! dedi. 
ıeleni yaptık. Fakat içi dıp yağlı boya (Ar1ccuı ucarJ 
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8 Sayfa SON POSTA 

i gilterenin derpiş ettiği sulh şartlan ı Sandal bedesteninde Akdenizde tahtelbahir 
(BC§tarafı 7 faci saufada) 

(R .. "'*--'ı 1 iDd sa·..#..da) =-..ı.. 5 na . ullı- te madan sonra taliblerden biri nakavt BerHn 28 {Radyo) Alman amf .11ıklt _ı.,_ .. . _ -" 
..._...... .... : ;;r.. n.ac:.1 o erınce ve sıra s un - 1 zil ··ı rd . ~ - . raa oprCLIUAUı uzennde pek yüksekten ~ 

ım okudu. Celsenı.n tamamı ancak on da. NSilsüne gelince, buna yalnız başımı- ' 0 u~r, ve 0 ilyo u. v da.iresi, cLondo11> tipinde bir lııgfllz Jaıı- liyeti m~hul ,mütcadd1d tayyarıelel' 
!kik~ sürdü. w tevessill ctmiyeceğiz. Dominyonla - DntCn ~mikllğine ragmen !3cdes • vnzörüııün bugün ürk.ad adaları açığında uçmuşlardır. 

Nutkun en fazla dikkati celbeden fık- rımız milttefı'kl . . h tt - te)'lde hazın sahnelere de tesadüf olu - batırıldığını bildirmektedir Bel "k . da• . , erımız ve a a mag - B" .h . k d "~ ~ ö .. · ÇJ a avcı tayyarelenle hava 
·ral rı şunlardır: 10.b edilen basınımızla istişarelerde bu n~yor. ır 1 tıy~ 8 .. mc~.~ !S'.şe - Kruvazor, kumandan Bnen'in idaresi fi topl8.l'! derhal harekete geçerek, ~ 

J1arbe devanı için, bütün tebaamın ~ lundukt.1n sonra sulh ya.n:ıcag-ız. nünde. yanındakine Şüyle derd yanı • altın.da bulunan tahtelbahir tarafmdan hul t 1 . kl w , __ \..Uf 
. . .. te ınesL'li . . BC1 - d r- d t ilI k ayyare en uza a.şmaga me\-" 

~r> Jl gl os r b ıs~~rumk l.bl tilun ~ İşçi partUi liderinin sözleri yor uB: t• 1............ tl" f d" hed" o~-~lere knıbatml~ıştır. etra.işlerdir. 
aıııvon arım, ana butün a er e mu- . . . - u saa ı ranrne ı e en ı ıye au.u an vazoc 10 bin onluk ve L.....!ı:_ • 1 za'ıir oluyorlar. Du mllzaheretin mü~fr. . Ba~ekilden sonra söz .alan ışçı ~r- etınişt~. Baktıkça beni hatırlarsın de - 32 mil sürati illan modern teçhtzath bir WKWL ~yyarelen Alınan ~yyaı 
tliğiı~den dola.yı fevkalide müteşekkirim. tUi ltderi Atlt, İngilt.erenın sulhe mu • miştt. Canını gibi saklıyordum. Kısmet harb gemisidir. Kumandan Bri<?n Ska- Ossfi..nu bombardıman ettiler 
!farb gemilerim, balıkçı ve tiiccar geml- toltlUk gön1şlerlnin fimdiden tasrih e- hu kridamuş.. oğlana lbnn oldu. pafiow'ya giren tahtelbahirin ~anda- Londra, 28 (Hususi) - İngiliz ağı! 
!erimizin yardımlarile, denizlerin serl>H- dilmesini istemiştir. Atlf, harl:lden son- Gnn gnne uymuyor; darda kaldık. ~ nıdır. bombardıman tayyarelerinden müteşe_. 
tisini temin ediyorlar. İngilte!'ede, Fran- ra tanzim edilecek sulhün, .ŞU prensip. linfn küpelerini: cİnşallah oğlum av - Bundan başka cCyrih adında bir Ho- kil bir filo, bugün mühim bir Alman taf' 
lada ve deniz aşırı nuntakalarda, ordula- Iere müstenfd olmasını l.!t.emiştir: dP.tte sana daha iyilerini alır.> deyip llnda vapuru da. İaveç sah111eri açıimda yare üssü olan Bor kum adasına bJr ak~ 
rım ve tayyanlerim vazifelerini ifa et.. SuDı prtlan aldım. Bu saati de y~ına kattım, ge - bir Alman harb gem.b1 tarafından yab. yaparak. tayyare hangarlarını pddC 
mektedirler. Kendilerinden istenilen gay- 1 - Dorninyonlarla, müttefiklerle, tircfm. Bakalım ne edecek?. lan.arak. bir Alman limanına sevkedil- bir mitralyöz ateşin& tutmu§lardır. 
retleri ve fedakHrlıklan yapacaklarına "lbnflarla ve mağlM> olan düşmanla İ~in hoş tEıraf1an da vnr; birkaç ka- miftir. Denizlere mayn döken fiç Alman Uf" 
eminim. lstiı~are suretile ulh yapmak. dırı eşya dah~sfnde konuşuyorlar: * yaresinin tahrib edildiği tahmin oltll1" 

Kral, harbe devam için yeniden tahsi- 2 - Bilyilk ve küç{lk biltün millet • _ Havrola kardeş., ne arıyorsun bu,. Bertin, 28 (A.A.) - Ordu başkuman- maktadır. 
sat istenileceğini Avam Kamarası azam- lere mfüıavi haklar tanınmak. raca?. ~ danlığı tebliği: İngiliz tayyareleri, Alınan bata~ıaı1 
na bildirdikten sonra dem4tir ki: 3 - Tecavilz ve tehdid siyasetine ni- - Sorma havırlı bir iş .. dan~ı senin- Lond.ra sınıfı bir İngiliz kruvazörü. tarafından açılan ateşe rağmen, ss.liıııel' 
Şu saatte büyük bir mes'uliyet altın- hayet vermek. kin:rı başın~ .. Blrlm Mellhayı baş ~z Sh~tl.and adalarının şarkında Scapa Flow üslerin: dönmüşlerdir. .. .. ·ndBt 

da bulunuyorsunuz. Eminim ki milleti~ 4 _ Muhtelif memleketlerdeki ekal- ediyoruz. Kız kısmı, kır.k yıl evde ka- ga.libı y~bay Brien tarafından torpillen- .. Bugun neşredil~n A~~n teblı~ yer 
kararına tercüman olacabıruz. Taı» .bi- liyctle!"irı hukukunu garanti etmek. lac-ak değil ya! iyi btr talih çıktı. Ef n- rnış ı;e ımha edilmiştir. . dun Aİn~llzanya üzerınd~ ıatikşaf ~~~" Şl· 
nize arzedilecek olan te::lbirler, millı:-tı- 5 _ Bevne]milel prestij ve otoriteye c:Mden bir adam .. maha1lcsinde tafıki Londra sınıfı kruvazörler takriben pan gı . tayyarelennd~. bir~· r 
min hayrı namına ve istihdaf . et!iğfmiz ria~t ct~ek. kat ta yaptık. Ehli namu~ varifemnas 9100 to~uk olup, 32 mil yaparlar ve 191'7- mal denizine düştilğQ blldırilmcktedJ · 
gayeye varmak için ittihazı müşavirlerim 6 _ Em -•·.d 11 iha t bir ııenç imiş .. Şimdikiler gibi de~n.. 1928 de ınşa edtlmi~r. 20.3 ı;:antimetr.-lik Bir İııgiliz vapuru battı 
tarar ndan • - -ı t db. 1 d" peryHIUııı. eıne ere n ye ·'"' 0 810,2 ti trelik ki t 1 -- _ .... ;ııı ı zarurı goru en e ır er ır. vermek. Dfi:ıH;n yaklac::tı, bir d€ bura'-•a bakalım. \ e san me se zer opuuı Londra 28 (A.A.) - 2.500 ton bacw--

r - b 1 b tı · c... " J vardır t" ~m er roy·nn eyana deuik·, s<Syle ucuz bir karvola ile bir oda · deki ve Uskmouth adındaki İngiliz vaP,, 
Londı·a, 28 (Hususi) - Parlamento- T k ı· J h ı· trk.ımı ·uydurabilir miyJ;?. Fransızlar iki A.bm:n glelniQ ru, bat.m.ıştır. ~ ki§lden ibaret oıan ınw 

lıun yeni devr.~s!nin açılışını müteakıb, Ur ıcar eye 1 Satıcı çok, alıcı pek az. İşte harbin . yakaladılar rettebe.tından 22 si kurtarılmıştır. 
öğleden sonra Avam Kamarasının ilk top- Lo' ndrada Bedesten salonlarında ovnadığı oyun... :~ 2!~H::~ Fransız harb ge- Hollnda ticaret filosuuun zararları 
lantısı yapılmıştır. Nusret ·Safa Coşkun ~mışlarduıgruu. n vapurunu yaka- Amsterdam 28 (A.A.) - Almanyarıt~ 

Bu münasebetle beyanatta bulunan ;ıı. t• 
başvekil Çemberlnyn demi§tir ki: (Baştarafı l inci sayfada) Bul,,-ar harbiye ne:zal"etinin Biri cTriselis· adında 6000 tonluk di- mayn muharebesine başlamış oldu3~ ooO 

- Bugünkü harbin bir muhasara har- lunan on kişiden milrekkeb 'lürk heyeti, ğeri de cSantafe:. adında 4600 tonluk bu rihtenberi HolAııda ticaret filosu tıır• 
·bi olduğu söyleniyor. Bu t!bir, kara _ bugün Londraya vbıl olmuştur. Türkl~r h:\kkında genıiler, hamulelerile bırlikte bir .Fran- ton kaybetın4 ve 120 kişi telef oirnuŞt!>B" 
da yapılan harb için doğru olabilir, fakat Heyet, Türkiye büyiik elç.isi Rüştü A- bir tebliği sız limanına sevkeôtlınişlerdir. Yalnız Sliedrecht, bir Alman tahte 
denizlerdeki vazıyet ba .. ı,.,dır. Dunun mi- ras, sefarethane erkAru ve İngiliz hari- S ~ , 28 (AA ) - B 1 . t d ki Akderılzde bir gemi battı hiri t~afından b. atırılınıştır. . ,.,.9tl 

~ d . .. ·u . f d k l O.\a . . u garıs an a H ı- d d hafilind ki bcyı:;v 
salini daha dün gördük. cRawlpindy• yeın mumessı erı tara ın an arşı an. · k. hali l udıammül edfimez bir Kudüs, 28 (A.A.) - umi hı.fzedilen o an a enız me e 
muavin kruvazörü Alınan donanma.sile mı~tır. _ . . . ~~ve~e b: :nduğu.na, askere alınan ve Filistin sahHlerinde batan bır vapu- pek şiddeUid.1r. 
harbe tu•uatıı. Heyet, Türkiyf? ıle lngıltere arasında- T" k.l rln ta ,_ a ğa k_.....,eye run tayfalanndnn bir kısmı Telavlv de- Alman esirleri 

~· k" . • "kt dl n b t ziın ur e ş .ıurmay , a ç """'"' . . b1J" 
Düşnanımız, her türlü silahlarla m"i- ı tıcarı ve ı ısa m nase a ı tan b dild"kl .Jt.-.. B 1 Mktl _ nızcilerl tarafından kurtarılmıştır. Londra 28 (A.A.) - '13 Naz.i esirı, 

k ·· f ıı· k 1 ·ı .. mcc UT' e ı eııu-.::, u g&r c:ut'• 
cadeleden çekinmemektedir. Fakat İngi· etıne uzere, ng ız ma am an e muza- metinin Türkleri. mallarını tdsfiyP. et- Ege denizinde bir tahtelbahir görüldü gün bir İskoçya limanına çıkarıL"l'llıı ı\1-
liz milletinin sarsılmaz azmi ve imanı kerelerde bulunacaktır. me!erine blle meydan vermeden tar • ~ denizinde sefer vapmakta ola~ ba- Bunlar, bir Alman tahtelbahtri ile bJ:{ııti 
sayesinde dJ.şmanı mağlllb edeceğimiz:.. Müzakerelere yarın (bugün) başlana- dE'ttiğine da!r olarak Türk matbuatın- zı tıcaret gemileri d~~ Mıntaka Lıman man yük gemisinin, kurtarıla~ tayf öfJ'· 
den emin bulunuyorum. caktır. da inti~ar eden haberler, harbiye ne • ReJslJğtne bir telsb gondererek Babakale olup bir üsera kampına sovke~let 

• 

Pazartesi sabahı .Ankara.ya mevsimin 
pu kar, saat sekizde tamamile erimiştir. 
gösteriyor. 

~ı t -"f d dil bi t bliğ- ile Bozcaada ara!lndıı bandırası meçhul zarc, a.ı:a ın an neşre en r e bir d . 1 .. 
de, kat'iyen tekzib edilmektedir. . cnıza tı gemisi goroükl~r1:ıi. bildlr-

b1t,.,.ı B 
1 

rl tan.:ı tu Ti. k mış1erdfr. Mıntaka Liman Reıslığı keyfı. 
Te 5'-'e, u ga s ı.;.a o~ ran ır t' 1 ıı.k d 1 bl",li> · t" 
. d f t~ı b""tü ye ı a d a ar ara te 16 el:.miş u. 

lerın, Bulgar vatan aşı sı a ı e u n İn 1 haklarından istifade ettikleri ve TUrk- gh.iz tayyareleri A~manya ~7.erinde 
1 • 1 diğer ahali arasında biç bir fark Londrtı 28 (Hususı) - İngıliz hava 
;;z:tnmedlği tasrih edilmektedir. Türk ~.ıvvetıı:.ri d.ün te~r~r şimali garbi Al
lere. bütün Bulgar vatand~larm if~ - msnya uzerınde ıstıkşaf uçuşları yap-
sile mükellef oldukları şeylerden baş- mı~lardır. 
k buriyet yüklenmemektedir. Uçuşa işt'r k eden bütün tayyareler 

a mec l" ü 1 f d'" 1 d" 
D

.kil.d • t sa ırnen s er~ onmuş er ır. 
ı ı e ınşaa Belçika üıerlnde 

tmıir, 28 (A.A.) - Dikilide felatetıe- Patis 28 (Husust) - Bugıin Belçika 

Son dakik~ 
Bir İngiliz kruvazörünÜll 

batırıldığını Londra 
tekzib ediyor ~ 

Londra, 28 (Hususi) - AmiraUık 1Y 
resi, bu akşamki Alınan tebliğinde ,J.,.~lf 
don• tipinde bir lngilli kruvazörüniln ııtY 
Alman tahtelbahiri tarabndan batıfl ~ .. 
ğına dair verilen haberin, tamaınen 
sız olduğunu bildirmektedir. ~ 

deler için yapılmakta olan pavyonlann 
inşaatı ilerlemiş ve bir kısım binalann 
çatılan örtülmilştür. Kızılay müfetttşlcri 
husust ev yaptıranlaro. yapılacak parR 

yardımı ~lerile mahallinde meşgul oL 
maktadırlar. 

İzdiham h3disesi şahidlerinin 
dinlen·ımele ine devam edildi 

Kan\,bükten getirilen s&nikokla.r 
Knrabtlktcn geUrllen söı:nlkokun ftatı <Baftaralı 4. üncü sayfada) 

ilk kan yağmıştır. 1''akat gayet az ya~~ yüwk olduğundan, ra.llPet. ııörnıemekte ~ 5 inci şube ba~komiseri İsmail ve di-
Resim şehrin karla yarı ört.Ulu halını dir. Bu kO:nürler şeb.rimlzde .st.ok yapılmak ğer şahidler de dünkü ıstinabe celsesinde 

ıadır. ayni şekilde, yekdiğerini teyid eder ma
hiyette malumat vermişlerdir. 

dtl' 
ratte giden bir otomobilin 20 metrede 
rabileceğini royle~ştir. . 1c9' 

Diğer mühendis IsmaiJ Hakkı iSE?• ·rıfı' 
baha tin hangi tarafa irca edilebfleCC~ııtl' 
tayin olunamıyacağı miltaleasındıı btJ 

·h suikasdinin fai teri ve kullandıkları aletler Tesbit olunan tehadetler İz.mit ı\ğırce
za mahkemesine gönderilecektir. 

Bir kadmm ölümüne sebeb olan 
otomobil kazasının muhakemesi 

m~r. . . Jl.-;ef 
BHAhare dinlenen adliye tabıbı ı 

~rnn~: p~ 

Münilı suikastlinin akisleri bütün dünyada olduğu gibi Amerikada da devam edip gitmek1edir. Alman gizli polis t~ 
' latı olan Gestapo da ıruikasdm yegane faili olarak ele geçirdiği Corc Elser adındaki adam ile kendisine yardım ettiği 
ldia edilen İngiliz Entellicens Servis memurlarından Kapiten Stevens ve Besti görüyorsunuz. Kö§ede de lngiliuerin 
.. ı .... +•Hderi alıcı verici radyo ve kullandıkları şifre defteri görülmektedir. 

- Baştaki yara sert bir cisme çar t>S' 
neticesi h!sıl olmuştur. Otomobil fSB• 

Fatihte idare etmekte olduğu otomo
billle bir kadına çarparak, vefatına sebe
biyet veren Dr. Orhanın duruşmasına, 

Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde düıı 

şa çıarpamaz. ııPıl-

Muhakcme, vak'a yerinde keşif Y 
ma8J için, talik edilmiştir. 

de devam edilmiştir. Ölen kadının hüvi- Polisle: 
yeti tesbit edilerek, Sıdıka ismini taşıdı- ııfl'tı 

ğı anlaşılmıştır. Kadınm hemşiresi Bahi- Bir tramvay ihtiyar bir kadına ~ " ... n 
re de davaya dahil olmak için, müracaa• ki 

1
09 s~};d 

etmiştir. Bahire Dr. Orhandan 2:JOO lira Vatman Ne.eminin idate61nde Jtdl J 
tazminat istemektedir. tramvay, İst.ıkl~l caddeainden geç4l' ~ıı.rtl 

yaı,larında Pola adında bir kadına 
D'Jnkü ce!sede dinlenen beledive ma- 1 ebeblyet. vermiştlr· _.._.~' 

,_ ·f d 1 yara an.'1lasına " -A- ıı...- tJ 
kine mühendisi Beşir, Ş~'.ıidJerin i a e e- Yaralı kadın tedavi edUmek Ü",.,.v 1'1l'' 
rine istinad ederek, doktorun kazada ka- neye kaldınlm~. vatman bnkkında W 

dını 50 metreden gördüğünü, normal sil- b~arunıştır. 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnl3~, 
· gUnn 

Muhammen bedeli. 61.500 Ura olan Pafta klavuz ve.<ıalre 15-1-940 Pazartesi rJ 
15 de ita.palı zarf u.sulli ne Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 8~uı1 ~-

Bu ~ girmek f.stlyenlerln 432;; llralık muvakkat teminat ile kanunun taV~~ı 1~ )· 
k.nlnrı ve tekliflerini aynı gfln saat 14 e kadar Komisyon Re.l.sllğl.ne verınel (96.IJ 
ş:ırtnameler 308 kuruşa Ankara "" Baydarpaoa vaınelerlnde satılmakta.dır. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonunda~ :Jırıı 
48 559. rctıJ 

ı _ cerrahp~n hastanesinde yapılmnktn olan birinci ŞirUrjl. kliniğinin · rJl ıll 
keşifli ikrnııl inşaatı 14-12-1939 Perşembe günü s:uıt 15 de Rektörlllkte ktıP 

ıet· 
eksilt.meye konulmuştur. uıbUlt ~ 

2 _ istekliler bu işe ald dosyaları (245) kuruş nıukablllnde Rektörlükten :rıınrı~ ,. 
3 _ Bu ışe girebilmek için 939 Ticaıet. Odıw ve.ı;lknsile dosyasuıdnld Uli.n ı~IO ~ 

yazılı veaikalar ile \.ek.lif mekt.ublarını Uıale saatinden bir saat evvel Rektör 
melldlr. l9HU 



SON POSTA Sayfa 9 

•Son Posta• mn tarihi tefrik.asa: 67 L~ı11•nm,,. "Son Posta,, nın HikAyesi 

1 Basit bir usul ....... 

iki afyon kaçakçısı ve 
3 afyonkeş yakalandı 
Sirkatten zannaltında olup, zabıtaca a

ranmakta olan Yusuf adında bir sabıkalı-5illllı•ımh. Çeviren : Faik Bercmen ~ evvelki gün üzerinin taharrisinde bir 

}( G~zel. Madam Trivat tek bs:şına harem gibi. Bu gece emrinde bulun • mi'ctar kaçak afyon bulunmuştur. 

IİNBİRDİIEK 
BATAKHANESİ 

_un dakı bir ga~inoda akşam yemeği - duğum ası!Ietlfı için 9 numarayı seç - Hadise ile münasebcttar ka~ak'.;ıhk 
tıı Yiyordu. Usareli ve Jştiha açan biı mistik. Prens hazretleri lütfen onu ka- barosu memurları yaptıkları tahkikat so· 
Şeftaliyi uzun ve pembe pa'rrnakları - bul ettiler. Her şey kararlaşmıştı. 9 nunda Yusufun bu afyonu Galatada Ba
nın .. ucile tuttuğu bir bıçakla bir ope - numara bu ak~am mutlaka Kan'a gele- ba Neşet namile maruf bir kaçakçıdan al-

Yazan: Reşad Ekrem 

Yüzgeçlerin marifeti 
rator gibi soyuyordu. cekti. F::r'kat meş'um bir hadise prog - dığı neticesine varmışlardır. 

1 Yorgun görünüyordu. Göz kapak ramımızı altfü.t etti. Üç saat evvel ar - Bunun üzerine dün Neşetin Galatada- yüzgeçlerin bir kaynaşma halinde dalıp kayığının yanma bir mangal ateş ~ö . 

lnerı~ı ~el~nkolik bir gevşeklik gölge. tist apandisit ameliyatı yaptırmak m.ec ki kahvesinde ani bir araştırma yapılmış, çı_kına hareketleri takib ediyor, her de - türdü. Sonra, bir beşinci delikanlı da, ga· 
ndırmıştı. buri.vetinde kalmış. Bu hususta. Parıs· bir kilodan !azla afyon bu1unarak, müsa- nıze dalışında avucunda bir sürü gü - yet büyük nefis bir barbunva ile bir tava 
S dere edilmiştir. rnüş para ile denız yüzüne çıkan yüzgeç, yağı eline alıp denize girdi. O da vıizo cıat nkşamın onu idi. Dansiğin ca- ten bir tE>lefon a1dım.. avucunu açarak denizde dökülen para - ı yüze mangalın yanma vardı. Ve bir elinde 

~ı coşturucu nağ~ler ça•ıyordu. Ma • - Bu vaziyet prensiniz için ne bü. Arama esnasında bu kahvede afyon iç· lardan topladık~arını gösterdikten_ ~onra, balık ve tava, öbür elinde balığı çevir • 
d arn Trivat tahayyülata dalmıştı. Kan. yi.ik bir inkisarı hayal olacak. tikleri görülen Kenan, tbrahim ve Mus- onları hemen agzma atıyor, kendısı tek-I mek için bir ~iş, iki baca~ ve bir kolu 

b~ tek başına dolaşan güzel ve zengin _ Değil mi madam? Ona bu vazi • tafa adlarında üç şahıs ta yakalanarak rar dalıyordu. Bu sahne, Suıtan Murad )le su içinde adeta bir iskemlede oturu • 
ır Arn "k 1 1 k K hak'arında takibata başlanmıştır. kesesini boşaltıncıya kadar devam etti., yor.muş gibi rahat rahat durarak balık kı. 

T erı a ı kddın ne düşünürdü. yeti anlatmai!a cesa-retim yo · aç sa Bir aralık ıhünk.ir kayığının ta yanına zarttı ve tavayı hünkar kayığına uzattı. 
atlı ve gizli maceralar.. şimdi sanki att :r Nis'}p, Kan arasında dolaşıyorum. kadar sokulan bir genci, kayığın içine 1 Dördüncü Murad, bu aşçı yiğitlerin ta • 

Yumuşak ve gıcıklayıcı bir ses kulağı. Ah, prens şimdi sabırsızlıkla 9 numa OUn iki ctomob·I kazasında davet eden Sultan Murad_, sular_ı aka ak_a 1 vasına da bir avuç altın ihsan etti. 
na e • ·ı· h k b d t gı ıp şunları fısıldıyordu: rayı bekliyor. "k" k" · · d -~zuruna çı an u ~~nem. enıze serp 1-1 Bundan sonra, kırk kadar yiğit su RÜ· 

]- Bu lokantadan çık .. "e yıldızların - Su haı1de ne yapacaksınız? I I iŞi yara an I gı paralardan m_uhte.ı.~ kı~m~tte el~ı par-1 reşi yaptılar. Bu güseş, hasmını belinden 
a t1 nd n·· b" · E · ·· ·· d d·g- r· de E ça J?a1:"a topladı~ın .. ı gormuştu. Dclıkanlı-ıkavramak ve denız içinde bir sanive baş 
il · a dolaş! Beklenmedik bir hadise - Demin Nazinoda sizi görünce içi- un !rı mınonun e, 1 e ı - lt f t im k k d ,, 

k ,., l. b ı k ~a 1 ~ a 0 • a ~zere, enarm a sırma 1 aşağı tutmaktan ibaretti. Çok heyet'anlı eM arşılaşacaksın! Haydi kalk!. me su serpildi madam .. şayanı hayret vüu.:le olmak üzere iki otomo i aza- ı~e _tugr~ı ışle~mış olan boş para kese - ve zevkli olan bu sahne de, meşalelerin 
ti adam Trivm yemeğin parasını ve- derecede 9 numaraya benziyorsunuz .. sı olmuş, neticede iki kişi ağır surette sını hedı~e ettı; ve_: . . . . . ışığı altında bir kat d2ha güzelleşerek bir 

P kalktı ş ı- ba · k A · ·· 1 tı"p Avni zara yaralanmıştır - Padışah kesesıdır, bereketlıdır, ıçın- tt f 1 .. .. "d" B""t- k bl rn . ·. . o ore, ara yı gara1a çe - ym guze ve sar1şın · J - • den para eksik olmaz!.. dedi. Delikanlı s~a. en az a surmuş ı ı. u un ra ı e-
al~nı söyledikten sonra palmiyelerin fet .. ayni ca·zibe. Doyçe Oryent Bank tahsildarların - paditahın ayağını öptü ve Muradın işare- r~nı yenmeğe muvaffak olan balıkcı peh-
Jı: ına. doğru yürümeğe başladı. Lo - - E .. sonra.. dcrn Muhittin, İş Bankasına para yatır. ti üzerine, kese); ağzına aldı ve kayığın lıvanı, Sultan ~ura~ da kayı~ına :ıdır • 
.. antadan çıkarken onu birisi görmüş - Sizi !!Örür görme7. işte 9 numara mak üzere Eminönünden geçerken he- kenarından, harikulade güzel bir peren • tarak alnından o~muş, adı ~enduha Ha-
•e tak"b . d"" de atarak denize da!dı ve denizde çırpı - san olan bu ~encın saray! humayun bos-
li ı etmişti. Miramarın yanına ge- dive mırıldandım. içimden şöyle u • nii?: hilviyet~ tesbit edilemiyen bir ~o- nan diğer yüzlerce akranının arasına ka- tancıları _oca,ğına alınmasını, ve kendi 
r~cte ;Uzel Amerikalıyı ciddi ve dil - şündüm: cBu 7.arif madamın canıksık 1 - föriin idaresindeki kamyonun ça1pma- rışıp kayboldu. hassa ~h~ıvanları arasına katılmasını 

~ ır tav:rla selamlıyarak: lıyor, ihtimal ki bu aksam can sı ın - sile bas.ında-r. aou surette yaralanmış- B d h"" k. v •• emretmıştı. 
_ B n un an sonra un ar kayıgınn, h'.lner Ç k . b 1 • • • • •. tl . 

ta eni affediniz madam, dedi. Bu tıstnı tatlı bir macera ile gidermek is- ı.r. Knw esnasında tahsildarın yanın- göstermek üzere bir bac:ka delikanlı vak- e mecenın a ı.ı<çı ve ~emıcı yıg_ı erı 
rıda sı'z• h t tt· · · · · b · t b 11 • •• •• •• d ft · n1>mbe l"ştı ve Sultan Mur""d•.ıı"mu··saadcsı· ı·ıe- ka- tarafı_n_ dan yapılan daha bırç . ..,k m. arı!et -,.... ı ra a sız e ıgım ıçın em er- e t~ı ornrunun e erme r 'ia bulunan mühim miktardaki para - u ... • 

·••a1ur ··..:~ H b k ı· k h ·.:ı vıg"a alındı. Lakabı ı·ıe adının Balık To-ıler.huner_le.rden . .sonra,herpsıdenızdençık d go, un! ay atta bazı şartı~ var- ir vanrn i ave etme osuna p-•ı · "'r. » - 1 J b d k kl 
it ki... t".te ·aziz madam, karsınızda bu fakir lu-r caddeye döküldiiiiünden, zıyaına sun olduğunu ı;övliven bu genç ellerini mış ar, gıyınmış er, u se~er t' .~Yı:. ar-

m~vdan verilmeden zabıtaca muhafaza arkasında sımsıkİ, .. kıskıvrak ba~lnttı. da saz ve oyun fası~ başlam~ş~ı. Dord:ınc_ü 
- Pardon mösvö, sizi tanımıyorum. memur bunu düşündü. Sonra denı"ze :ıtladı. Be'kı on dak"ıkadan Murad, b_ u gençlerın ken_ d. ısınc yaşattıgı 

B J llhrn nlınmı~tır. Yaralı cankurtaranla - ı 1 d ç k 
il'\ - en, madam; mütevazı bir me - lıt!acam Trivat, hususi servis komi - fazla yalnız ayak ve göğüs hareketleri_ har~ke~lı, ca_n ı .saat er. ıçın c, . . e m•~c~-

Urum 1f' d"kk 1 d"kk-' 1. b kt a·· 1 Cerrahpasa has'anec:ine kaldırılmış, l .. th" ı..· •. tl .. • b ] d 1 dekı zıyafetı, nsrarengız çeteyı. tehdıd ..: · ... mniyeti umumiyenin husu - s~r•ııe ı · at i r a.• ı a ı. az e - e ve mu ış i.Jır sura e yuznıege aşa ı. kt b "ht-:.
1
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'IJl ser,,.; k k . F k d kazaya sebeb olan şoför 'l!akalanmış - v d b" b 1 k k . - · me u unu, ı ı n ı, usa ıe e ı c • ''- ••S omiserlerinden Emil Hürde. rini bir ısı bürümfü;tti. a at tere - J e sonun a, ır a ı çı a)ıgının yanın - 1 .. F t .l""ğ"" .. - 1 · · t 
mad 1 1 tır. da, taklid edihnez bir hareket ile, bnşı' u a manın .ıu ununu, ~epsını unu • 

llıuh a~ Trivat endişesini gizliyerek düc! edi\·ordu. Gerdanındaki inci er c denizin içinde ay3 klnn yukarıda, dimdik mustu .. ~ey:canl_ı ve zev~lı a_?lanndaamo
1
1-

crtebıni gururla süzdükten sonra: ovrııvarnk düşünceli düşünceli durun. Dieer kaza da E\·übde olmuştur. oldu ve ayakları kayıı:tın kenanna cen _ duğu gıbı, ~ratlı ve ç:ık ıçmege basl s-
ki - Fakat mösyö. dedi, zannediyorum C'a Hiirde: Soför Resadın idaresindeki 3054 sa- gelliyerek öylece yan· gövdesi denizin tı. Arada hır de Tavyarzadeyl'. Evlıya Ce-

J>asaportum tamamdır. - Bu isi mernleketirni7e olan sev • yılı otomobil Eyüb caddesinden geçer- içinde asılı ka1dı. Arkadac:Jarı bacakların- lebiye. gümrükçü H:.isevın Ef_encli. GüJlü 
O dan tutarak kavıga aldıl;r. Sultan Mu _ Fatma ve Musa Melek Çe'~~ıyc de: ~i ~ . h, hayır madam, bunun için si • gi"'iZ namın~ vaoın, mad::ım- dedi. kcn h:ırb mallıllerind-en M€'hme<l na - rad, biraz sonr; J{L>ne yüze yüzP. etek öp- _ Bre d-~~mayın şerbet ıçı~ ... Br~ .bu 

01 ... 1 .acız etmiyorum. Hayır. Hu··\"·ı.retı"nı· Giiz<>l Arn°rikalı gülümsedi. Hala mında bir :zata' çarparak vücudiinün T. 1 B 1 k 1, b 1. d k" .. Cekmet'e vrn:ıtlen kullarımın aşkınn ıcın .. 
I'><. • .,J me"'egeen aı o::una eıneımu- · .•. 

1 
· ·,. 1 ·ı. 

litı~ t~tan büyük bir şahsiyetin em • k·rmızı dudaklarının arac;ında beyaz ı-rıuhtelif ~·erlerinden yaralanmasıha cevherli hançeri hediye etti. ~r~ koç yıgıt t!r aşKına zeI•t. sı:r.u sa ıç 
dl .. 1 ~ ~Yım ma'dam .. Hükumet gece gün. ;ncileri duruyor; dudaklarının arasın • seb~biyet vermiştir. Balık Tosundan sonrn yirmi dC'likanh, ır.. . . . . . 

.. et ikiser iki~,er 0 1rnak üzere deniz ir-inde bir Dıyerek, zatı şalıanesı ıçın _suretı mah-,..... rafından 3'-'rılmamamı emret - dan sordu: Yaral• ha~taneye kaldırılmış, suçlu , " d h ı o ı t 
••ııstj J - meşale yarışı yapmışlardı: susa ~ azır a?mış sman ı. ımpara or .. 
tir~ ~: Bu bir tahtın varisi bir prens - - Mösvö Hürde c:iz ac;il bir ad*tın şofnr yakalctnmıştır. Denizde arkaüstil yatmışlardı. Her çift luğu ıle Frengıstanm en nefıs şarabbrın-

1{ ırkaç gündür Kan'da bulunuyor. beı-ziyorsunuz, şerefiniz üzerine söv • vüzücüden biri arkada. bir önde idi, ön- dan tas tas içhtiyordu. 
>trrı 01l'lh:er, bunları söylevince ,güzel leyin. prensimz, ihtiyar bir Hindli ol. .Milli Miidafaa Vekili Valiyi deki ayaklarını arkadakinin koJtukl::ırı Padişahın Çekmeceye gelmekte rıldu-

erikal d d · ? ziyaret etti :ıltmdan geçirmiştir. Arkadaki de elınde ğu haberini Çekmeceliler daha ona rast. dtı. p .. ı ma amın en işesi zan ol - masın. bir mec:~1c tutuvcrdu. Öndckı kol ha - ıar rastlamaz kasab:ıy:ı uçurmuşlardı. Bu 
deh 

01ıs hafiyesinin anlattıkları onu - Tenısil E'ttiP-;m müdürivetin, ne - Mllli Müdafaa Vekili General Nacı Tınaz. reketlel"ini, arka-daki de avak ve bacak haber, kasabadan da bir atlı ile Bab:ınak· 
ŞetJi surette alakalandırmıştı: zaretin, \"e kabinenin şerefi üzerine rtün saat 11 c!e. Polonya konsolosu saat 11 lıareketlerini yap1rak ikisi bir vücud imiş kaş deresi çiftliğinde Küçükefendiye> var. 

- P"'k ala mösyö, bundan bana ne? rnd ederi'11 ki prens genç ve yakışıkh buçukta Valiyi ziyaret etmişlerdir. ı;ıibi yüzüyorlardı. Hiinkar kavı.~ının beşi mıştı. B:itün dü~ün halkı, akın akın Çek Re; İşte mesele burada' madam, prens bir adamdır. Varşova sefirimiz Ankaraya gitti bir yanından, beşi diğer tarafından bu meceye dökü'muş, kasaba derhal fon('r -

dır:'" Yakışıklı ve sempatik bir adam _ _ Pe'c ala beni 9 numara olarak 1 ~Pnizci ı:rençlerin meşaleler1e t?ecışını, ler, meşalelcrle don2tılmış, köprüh'lsına 
, as:l) t Evvellcl giin Romanyadan şehr mlze ge - Sultan Murad o kadar beğenmişti ki, he- selSm topları dizilmis, bütün halk sah!le 

ltall'ı . e meab bana, macerasız bir i - prense ta'kdim edin! len Vnrşova sefirimiz Cemal Hüsnii, dün vecanmdan ayaAa kalkmıc;, hatta. dümen vığı1mış, gözler. ufukta. denize dii!o.mÜ~ 
~ea·:~-ı~, kemansız bir çinızeneye ben- Birkaç ~n sonra, biraz dinlenmek An\rnrava hareket etmiştir. tarafından viiksek vere. Deli HüsE:yjnin bir vıldız kümesine benziycn Çekmece 1Rını s·· l k Vnrşovn elçisi hükumet merkezinde ba:rı k k 1 d t · 1 t F' llthduJ oy eme tenezzülünde bu - ÜzPre Madam Trivat, Golf kli.ibe gir _ vanına cı ara· on arı ora al' seyre mış, kayıklarının meşalelerine sap anmış ı. 3 

a'!' anl d ? t<'Maııın.rda bulunduktan sonra önümüzde- ~ir ara'ık kendi hıi tutamıv. arak: kat denı"z o~a::ınd"' neler oluyordu? Me. · • ıyor musunuz ma am. m·ı .. tı·. S:ıö., taraftakı" bı"r parmaklıi!·n ki h tt ı ı d hı ı d"" ktl ' ·~ ~ "" 
- Siz· ., - ·~ ~ n c n e şe r m ze onece r. - Bre Cekmece yiğitleri kullarım .. bre c:aleler, ne kadar a~r yaklaşıyordu. C'ek· 

adam /n pııensiniz, anlaşılan hoş bir arkasında taht varisi prense gözü ili - i 7 in heninize birer mücevher kılıç ih - ~ece halk
1 

sab·rsızlrınıyor. o kavıkı mn 
- ..; nıaJı mösyö Hürde. şince heyecanla ürperdi. Prensin ya - bir n~san' ziyafetine satıyorum. Hüvi- <ınım olmuştur!.. yanına gidebilmek için çırpını~ordtı. Fa. 

ların endeniz; madam prensin arzu - nmda hususi servis komiserile bevaz yetini l!izhyen bir prens sıfa'tile dola _ Dive bağırmı~tı. kat kasabada bir t<>k kayık bıle kalma 
- \I~rine getirmekle muvazzafım. svetcr gıymiş bir adam duruyordu. şacaksın! Bir de yanında, emniyet hu _ Hünkar kayıi{:nın yanına kadar giden, mı~ı . 

.ı:"asıl? Balık Tosun :tibi de hünkar huzuruna "I· ç k · f lerl"' donanmacıı Prens yanındakine bir şeyler anlatı - sus! servis komiserliği rolünü yapan ~ " e mecenın enE'r " - • 
le -b· Ppk basit m..:.:ıam. Amerı"kad" bo··y • kan yiğitler. Su'tan Muradın .şerbet:. iç- Çekmece kavıklarır.ın meşalclerle dt>n.~zp ır t k" au ... yordu. M'lfürm merakla mükalemeye bir arkadaşın bulunacak. Eğer arkada. •iğini görmüştü. Pek az sonra da, bütün açılması Kalikrntyalıları da meraka du • 
~1.:ı:-0. eş ılat olup olmadığını bilmi • l{ulak kabarttı. Asaletmealb be.yaz sve- şın güzel söz söyler ve kurnaz bir 2 • ~avıklarda .padişah serbet içer .. bir ala f T ·1.1m B· · sürmüştü. Panayot reis. Rum tay ası. es. ll'ıııh · ızım burada taclı prenslere terli arkadaşına şunları naklediyordu: du'l1 olursa bıldırcın rostosu hemen ağ- balık meze Jazımdır'.» sözleri rlolaşmağa b:hci ve Yandım ; 11 de. bütiin Ka1i -
ltiliıt'iaUc; ~ir t.€şkilatımız vardır. Bu teş- - Azizim. güzel kadınla'rı elde et • zma kadar gelir. Mesela geçen gün f~v başlamıştı. Mesale yanşından sonra, Cek- kraty_ a halkı ıle beraber sahile gitmişler, 

Yuk k meceliler, padic;aha su içinde balık pişir-~ittni .. se ve tanınmış artistlerden mck için kullandığım usulü sana söy- k:ı lôde güzel, cazib bir Amerikalı ka - ı:Jiler. Evvela dört delikanlı, her biri bir gemilerine girm;<:leröi. 
dort gönüllü dahildir. Adeta bir liyeyim .. fakat bir şartla; bu sırrı sana dın... -ıyağından· tutarak, su üzerinde hünkar ( A'rkrısı vnrJ 

ha ~iuğuı:ı içinde gömülmüş, yahud da- yösüne doğru ilerliyordu. Demek şenlik 
~ılaraıtu hır ifade fle maddiyetimdPn sıy- .. Son Posta• nın yeni edebi romanı: 38 bilhassa Atinanın etrafındaki mahalle • 
rıa•ıne sade_ce bir düşünce mekanizması )erde idi. Tramvay, otobüs. otomobil ı?ibi 
ıı~ıer Re~ış gibiyim. Zihnimden m•ler nakil vasıtaları tıklım tıklım dolu, ardı 
re8nıirı~eçıyor. Yakın bir mazinin geçid .. arkası kesilememecesine geçip gidiyor. 
llltı ~hseYrediyoruın. Arkamda bıraktı- E ~ L A N A y 1 Yollarda sel gibi :ıkan kadınlı erkekli a· 

- .1\ ran)ı . günleri düşün:.iyorum. c ha 1i kalabalığı var. Kitıırn çalanlar, şarkı 
•rıtada YŞe. At~naya gelince elbette eski söyliyenler. yan yana, kol kola. kahkaha-
ltıuhitı!1 Lı-za ıle buluşacak ve elbette bir . lar, gürültülü seslerle. türlü şekilde neş'e 
t~ kar :oplanmış olacağımıza göre er ılr' tezah-:irü ile geçen kafileler ... 

.\y şı aşacağız. Yunan gençlik teşkilatına mensub Ü· 
1tt 1ı: nasıl ~ir vaziyet alacak! Ben n<.>- niformalı, dinç. gürbüz, güzeJ manzaralı 
)~eh edeceğım? Liza bu işlere ne dl - erkekler ve kızlar muntazam yürüvüşlc, 

.\ . Yazan: Refik Ahmed Sevenıil asken bir intizamla geçiyorlar ve alkış • 
~D ea 1!1~Jesini his cephesinden sıvı - dan istenildiğimi söyledi. Hafifçe heye - Memlekete gelen yabancı devlet adam - tinada halk sabahlara kadar ayaktadır. ]anıyorlar. 
re ~bir~ _haline ~etirebilmek, bir tarJh canlandığunı sakhyamıyacağım. Beni ları burada ağırlanıyor; resmi balolar bu- Menelas, bu mlistesna geceyi görmek Otomobille Patissiyadan ,ııeçerek Nea • d:;1 buı ışı ı:;~klinde düşünme imkAııJa - burada kim arıyabilir? Ayşe, Atinaya rada veriliyor; burada türlü mill •tler - istersem beni yalnız bırakmıyacağını söy- filadelfiya'ya kadar gittik. Sehir dısın -

l"rı, ~k hır terakkidir: demek iyi ol- gelir gelmez aya~ının tozu ile nerede ol- den diplomatlara, Yunanistana ttlı !ü iş - ledi. Kendisine teşekkür ettim. da, şehre asfalt yolla bağlı bir kasaoa -
ı._lııun ~k vara kapandı! duğumu soruştıırup öğrenecek te benim- ler için gelmiş delegelere rastgeliı iyor. Hükurr.et, beledıye teşkilatı ve diğer cık. Mazbut ve muntazam binaları, güzel 
~iş b:ntddet alcı içinde kalmış ve ivi- le konuşmağa kalkacak değil a. . Yunan edebiyat cemiyeti erkan•. bana bazı müesseseler bu eğlenceleri organize meydanı, par.in, ::.okakları pırıl pırıl ışık 
~tlar , ; kırık ko

1
da zama., zaman riiz- Meneliı.s telefon ediyordu; Matmazel karşı büyük bir nezaket ve ICıt~ karlık etmişler. Mayıs, Atinad:ı havaların adeta ve eğlence çağlıyanı içinde ... Her tarafta 

lt ·!'\ içİn ~ 8 
hava, harici tesirler nasıl Rita' ile gittiğimiz kabarede sabaha karşı göstennl' oluyorlardı. Toplantımız resınt ısınrnağa başladı~ı mevsimdir. Hava m:i- toplantılar ve ziyafetler var. 

) eııditrıde ~if b;r Rtzı uyandırırsa ben de tanıştığımız ihtiyar muharrir, Yunan e- bir ziyafet mahiyetınde değildi, fakat ta- said. Eğlenmesini biıen neş'eli bir millet, Belediye reisi, Menelasın ahbabı irrıiş; 0~. Ad u kadarcık bir şey hissedi - debiyat cemiyeti ikinci reisi Mösyö Me - nınmış edebiyat mensublarından ~üzide yer yer büyük kütleler halinde toplanıp bizi neş'e ve nezaketle karşıladı ve içkiye 
arn. sende... ne1 iı.s ••• E~t~s! ~n öğle ye.meğ_ini ~iriik-ı bir heyet arasında g_eçen saatl<:_r m_lde birlikte yeyip içerek musiki ile, rakısla ve . 

4 et ~Utün ~ * te yeme.mızı ıstıyor, Yunan edıblermden ile beraber ve daha zıyade dimağa hıtab aikla vakit geçiriyor. daYet etti. Geniş bır salonda mıitemnui· 
1~. gün Dimitriyadislere u~rama - bir iki arkadaşı ile beraber beni şehirde eden eşsiz bir muhazara sayılmalıdır. King George otelınde beni taltif etmiş yen temizlenen ,·e tazelenen uzun bir a-
.\~ Grande Bretagne otelinin salonunda bek- Dostluk havası içinde geçen snn'at ba- olan meslekdaşlardan ayrıldıktan sonra yak büfesinin öniinde belediye hesahına 

~~·trke Yenıe~bi otelde tek başıma ve- liye~ek_le~. . . . . hisleri, hususi. so~bet, bilgi ve zeka mah- yaş.lı, fakat ııenç ruhlu ve sağlam bün - yeyip içen kadınların ve erkeklerin cı:-a.. 
~at etrrıe~d.en. odama çekilmek ve fstira- Dıı:'ıtrı~_a.dıslerın .. rnuhıtmden uzak kal sulü, eğlence]! hır konu~ma bana vaktin yel~ Menel_as, bazı yerlere telefe~ ederek sına karıştık. 
\ı1AIJn, hi ıs_tıyorum. Hiç bir iş yapma _ mak ıstedıgım şu gunıe:d~ bana b~ fır - nasıl iler1edlğıni farketttrmedi. g:11ıb~ tertıbat aldı; gece .kalabalıKta şeh- Bir aralık dış:ırıdrın ~elen neş'eli ses-
?ı a}ıçl'fıi ç bır y1>re gitmediğim otelin satı makul sebeblerle bırhkte temın et - Yarın 1 Mayıs ... Birçok memleket - rın bır ucundan başka bır ucunn ~ıtm~~ lcri takib eder~k balkon3 çıktık. Manza-

llJtı. n~e hile :nmediğim halde' yorgu _ ti~i için bu davete bilhassa sevindim. lerde ayrı ayn sebebler ve ayrı ayrı isim- için vasıtasız kalıp sıkıntı ç~~mememızı ra cidden gözü ok~ıyncak şekilde idi. Bü-
tnıki ~~~nıneğe~ ihtıyacım var. Dün ak- * !erle tatil gü~ü o~~r.!lk. kabul e?ilmiş o. temin etmek üzere bir otomobıl de anga- yük meydanın etraf mı dolduran ve or _ 

'haısİ:zl'kllsuı.Jugun, sarhoşlu~un verdi- Meslekdaşlar!a günümüz pek tatlı geç- lan Mayısın Jlk gunilnu Yunanıstandakl je etti. tayı boş bırakan ahali motörl'.i vasıta • 
lı \'el"tıek~ daha geçmemiş demek... ti. Atinanın an'anevt büyük oteli, benim rejim de resmi bayram olarak ilôn et - Ortalık karardıktan sonr3 sokn~a çık· 
~r'arıı en sonra odama çıkmak nzere evvelce kaldığım Klng George'un yanın- miş; yalnız burada eğlenceler bir akpm tık. .. . . . larla gecen 2ençlik teşkfüıtmı alkı~lıyor-

rken ot~l kntibi gelerek telefon.. dadır ve yan resmi bir hilviyetı vardır. önceden başlıyor. Yani bu gece biltün A- Akın alQn halk kutlelerı şchrın banlı- du. (Arkası Tar> 



10 s~yfa l!ION POS'rA 

leket llaberler~ 
rabzon fındık · piyasası 1 

· Yurdun en 
ucuz kazası git- ikçe yükseliyor 

Talebler arttı ve fiatlar da kilo başına on dört buçuk 
kuruştan on yedi kuruşa çıkb 

Arabkirde odunun 
kilosu 20 para, üzüm 

2 kuruştur 
Arabkir (Hususi) - Civar kaza ve 

vilayetı~re nazaran burada yiyerek ve 
m'\hrukat pek ucuzctur. 

F.n ftli yatın kllc><>u 68 kuruş, etin 
18, buldayın 3.20, odunun (me e ol _ 
mak şartile) 20 paradır, 

liuraya mahsus olan ve tuelitini 
Xisana kaddr muhafaza eden ya~ ü -
zünılerin kilosu 2 kuru~tur. 

Diler )ıllara nazaran bu sene mah
sul boldur. Fakat satı durrundur. 30 
lira ı:-elirli ve 4 nüfuslu bir nile bura -
da çok nıürelfeh yaşar. Çunkü 8 odalı 
karrlr Ye muntazam evlerin aylıfı a _ 
z:ımi olarak be1 liradır. 

Düıcede Adliye işleri 
Düzce (Hususi) - Düzce kazası ati. 

liyesi burada çok verimli olarak çalı~
maktadır. Kaza -

İkinciteşrin 29 

• 
inhisar~ r Vekilinin 

Mardindeki tetkikleri 
Raif Karadeniz, Mardın muhabirimize, alınan tedbirle 

sayesinde kaçakçılığın azaldığını, söyledi 
~fardin. (Hususi) - Cenub vilAyet -1 

lennde bır tetkik seyahatine çıkmış o
lan Gümrük ve İnhisarlc!l' Vekili Raif 
Karadeniz şu beyanatta bulunmuştur: f 

- cGezdii,;rim yerlerde halkı çok 
neşeli buldum. Herkes işi ve gücile meş 

1 
guldür. Kasabalarda, şehirlerde, yol -
!arda', göze çarpan umran eserlerini ve 
bu uğurdaki faaliyetlerini müşahede 
eyledim. 

İnhis~rlar maddelerinin ucuzlatılma
sı hakkında ne düşündüğümüzil soru -
~·orsunuz: Biliyorsunuz ki; her yerde 
Inhisar İdareleri devlete va'ridat temin 
etmek maksadile kurulur. Fakat bizim ı 
Lnhisarlarımızın karakteri bununla be
ra~,er :halkın ihtiyacını temin etmek ve 
inhic;:aırlnra mevzu olan maddelerin ıs -
!ahını temin eylemek gibi, zirai ve ik
tisadi hizmetler de ifa eylemekten iba
rett:.-. Bu meyanda halkı yüksek dere
c;eli iç'lo:ilerden kurtararak bunların sıh 
n.atlerin. e de hizmet ey.leme~ bir pren- inhisarlar Vebli RaiJ Karadeniz 

nın nüfusunun h ı d 
Yii,ıde elli ir veren Trabzon fındık!an ~!p a ın e kabul ctmış bulunuyoruz. C'" b .. 1 . .. 1 eli-· Halk ~ kesreti dolayısi .. .;. t b dk d 11 . . . . b '...,ı1e u soz erı soy e gım, evm 

Trabzon (Hususi) - Londra piyasala-jzarurl ihtiyaçlara tekabül edecek tesi - le adli işler emsa- ış t d.~. m,k, .
1
58 \d•e erned e.rıh~ızın ıcad de oturduğum şu dakikada memleke' 

rının Türkiycye açılması ctolayısile şeh- satı vücude getirmek u""zere 500,000 lira 1·., ı:ıv c ıgı sc 1 ve erece e ın ısar rna - ı·-· · h ı h k - li k~zalardan çok d~lcr·;n· d .. k" 1 t "l*t genç ıgının eyecan arını issetme te 
rın ız fındık piyasalarında müsaid bir in- tikraz yapmıya karar vermiştir. Mesele ziyadedir. 4 ha - . ı ız e mum un o an enz1 tı ı yap . 
kişaf başlaml§tır. Son günlerde yüzde elli içtima halinde bulunan belediye mecli - kim ve 1 mu""d maktav•z. Bu.güne kadar tenzili fiat· hu yım. 
iç e k b kl f d kl it b k smund::ı muhtelif kararlarımıza şa~id Kaçakçılık hakkında sorduğunuz su 

\' ren a u . u ın ı ar on a ı uçu ı sinde büyük bir hararetle müzakere edil- deiumumi müte • ld aDorin cevabı şu olacaktır: Kaça'kçı ~a 
kuruşla on yedı kuruş arasında alınıp sa-ı mi<> ve meclis :ızaları arasında, hatta daha o unuz: Tuz fiatının tenzili, ispirto 

~ madiyen çalış - f' tl d l · d" 1 b dece <levletin kanunlarına itaat etmi tılmaktadır. Bu münasebetle Fındık Ta- fazla istikraz yapılması fikri bile Heri sil- ıa arın a yapı an ın ırme er, iranın 
mak suretile is. - l + 1 ~........ 1 d d yP.n bir suçlu deg·i1, ayni zamanda mer 

rım Satış Kooperatifi tarafından Londra rülmüştür. İstikraz suretile elde edHccek llC!.IZ 3 1 ması, ve son za:ıuan ar a a, -

1 
leri, muhakemat Tahsin Dalgır C' ı/': l · t"d d · l • b l {ek<>t iktisadivlttına ve ziraatine hiya 

piyasasına yüz vagon iç fındık satılmış, para şehrin umumi ve mühim ihtivaçları- l"t .. .. .. .. ) r'ir LI ıp ı asın a ış emege aş ıyan, J 

bundan başka ihracat tüccarları da gcneına cevab verecek inşaata sarfcdile-ceği gi- tved•mluarne a ı gunu gunune çıkarmak.. M~fat~·a<la yeni kurduğumuz tütün fab net eden bir mücrimdir. Kaçakçı tıeı 
L d t 1 a .r ar. "k d · ı t kt b 1 d ,. bir hareketi ile Türk kö-vlü!'ünün hu • on raya sa ış ar yapmışlardır. Bu sa - bi on beş sene zarfında da bu milesse _ · B . . . A rı. ac;ın a ıma e me e u un u~umuz, J 

tışlar yu"zünden piyasad.:ı taleb artmı§ ve 1 1 . g t' ğ' . .. 1 1. k· j u meyanda bılhassc1 ıcra ve ıflas da- müı:h:fan \·ergisile beraber beş kuruı:a kn~una tecavüz etmektedir. Buna ma· se erın e ırece ı ıcar resu ma ı apa - ıre<ı" de "k d İ '1 

fiatlar da on dört buçuk kuruştan on yedi tacaktır. Belediye meclisi .istikraz işini en ıTa. ı1:· zı r~ şayan ır. cra . :?c~uru satılacak olan (Doğu) sigarasının pi ya- ni olmak için, biz bir taraftan cebir \·tı 
kuru_şa kadar fırlamıst1r. Fiatların dilş - ciddi bir mevzu olarak ele almıf ve han- n ın .. 1?alg.~ ka~~ıza. geldıg_ı gu~ : saya çıkarılması gibi hareketler bu ta~yik istimal etmek, diğer tal:-aftan ik 
memesi için fındık kooperatifi nazım roı 1 gi tesisatın on beş sene içinde resülmali ~enbeıı ıc~a .ış.ler~nı . b~r. ~akıne gı?ı ciimledcndir. tiscııli trdbirler almak azmindeyiz. Bu 
oynamaktadır. Şehrimız merkez koope -

1 
kapatacak miktarda varidat temin ede _ ... oluna ko~ g~ak hıç bır ışını varına ta- Urfa, Gaz1:mtep ve Hatay vilayetle - günkü mevzuatımız, ve aldığımız ted

ratifi şimdiye kadar ortaklardan bir bu- bileceğini ehemmiyetle müzakere etmiş _ lı.k etm"1:1ışt~r .. Ve ?.alkı .cidden. kendi- rini ge1mek tasavvurundayım. Mar - birler bu maksadla alınmıştır. Geçmi~ 
-çuk milyon kilo kadar fındık m:ibayaa tir. sırıP sevdınnıştır. Duzce ıcra daıresinin din~e ~dindiğim intibaı şöyle hülAsa e- sPrıelere nazanıın son senelerde kaçak · 
etmiştk Bund:ın başka piyasayı tutmak Parti kong'releri 1939 senesi iptidasından 8 Teşrinisani .iebilirirn, Memleketin her köşesinde çılığın azaldığını hissediyoruz. Bund::ııi' 
için iki buçuk milyorı kilo kadar da ser- VilAyetimiz Halk Partisi naİjiye ve 0 _ 

939 tarihine kadar gelen ve 38 den olduğu gibi burada da devlet müessese- svnra'ki gayretlerimiz onu yok derece · 
best mübayaatta bulunmuştur. Ayrıca cak kongreleri bitmiş, kaza kongrelerine de\•rolun~n evrakla ber<ı her t 868 ev- lerinden ciddiyet ve faalivet gördüm. sirıe indirmeğ€' matuf dur. 
müllia~tkoo~ratifl~ind~gclffifin- ~~~~tı~PutikoogreleriMCümh~ rnkg~mışff 10eyw~n~957iş~ ~============================== 
dıkların miktarı da bir milyon kiloya i t H lk p t" . G" b""la . .. karılmıştır. Bu memurun halkımıza Urfada buğday satışları Kaşta bir köylü bir başka r ye a ar ısı ıresun o hesı mu - .. ~ d. - . k 

1 1 
k 

baliğ olmaktadır. fettişi ve İstanbul meb'usu Sadettin Uraz "OS er ıın o av 1 ve para tediye hu- can!andı köyluyu ö:durmek istedi 
Piyasalar açılıp, fiatların yükselişi nezaret etmektedir. susların<laki sür'at ve nazikane mua -

karşısında müstahsil bilhassn köylü un - .,,e]Psi dolayısile ve Dlizce icrasının in. 
sur fevkalade bir memnun!yet hisset - Müddeiumuminin yeni vazifesi tizam ve mu;1mele sür'ati Cümhurivet 
mektedir. Vilayetimiz cümhuriyet müddeiumumi ?.dl!yesinin nümune olacak bir dair;si-

Uclediye ynrım milyon liralık muavini Feyzi Hızal Kırklareli cümhu - dir. 
istikraz yapacak riyet müddeiumumiliğine terfian tayin 

Dclcdiye mcclis1 şehrin imarı için ve edilmiştir. 

(_E_ı_a_z_ı __ ğ_ö __ ğ_r_e_t_m_e_n_ıe_r_i_M_a_r_a_ş_t_a _ _,) 

lzmirrfe veni nosta ve 
telaraf binası 

İ7mir 2 7 - Halen ayrı iki binada bu
lunan posta ve telgraf merkezlerini bir 
araya getirmek ve biltün ihtiyaçları 
k;rr5ılavacak bir bina inşa etmek için 
MiinakaUıt Vekaletince yapılan tetkik
ler sona ermiş ve Pasaport iskelesi kar 
şısında bulunan eski postane yerinin is 
timlaki ile yeni binanın oraya yttpıl -
ma~ı kararlaştırılmıştır. Bu maksadla 
halem oradş bulunmakta olan bir bina 
ve hir arsa istimlak edlJecek ve iki yüz 
bin lira sarfile yeni posta ve telgraf 
merkc1i inşa olunacaktır. 

Urfa - B'recik yo?unda 
Maraş (Hususi) - Bayram tatilinden ne çelenk koyduktan sonra ayrılmışlar, bir kamyon devrildi 

b ilistüade Elazığ Halkevi mensubların- ayni şekilde hararetle teşyi olunmuş • Urfa (Husust) - Birecikle Urfa ara-

Urfa (Hususi) - İki senedenberi O- Kaş (Hususi) - Akörü köyilndet 
fiı:; taraf :ndan alınmış olan buğdayın Hasan adında bir köylü, KC1'basekt me~ 
sevkine başlanılmıştır. Bu stok buğday kiine gitmek üzere yolda iken, Kazan · 
lar nakledilmediği için Ofis buğday a- pınarında önüne ayni köyden Hayal 
lamıyordu. Çünkü buğday koyacak yer Mehmcd çıkmış ve eskiden arala'rınds 
bulunmuyordu. Ofis buğday alamadığı münazaalı bir tarla meselesi yüzünden 
için de fiatlar düşkün ve çiftçi de fena ağrz kavgası yapmışlar ve sonra iş, kır

b•r vaziyette idi. Mevcud buğdayların 11~mtş, ve dövilş başlamış; Mebmcd 
nak1edilmesile tekrar buğday a~ınacak- kendisinden yaşlı olan Hasanı altıntı 
tır. Bunun için bir iki gündenberi buğ. alarak dövmüş ve taşla da bir çok ver
dr.y fiatları yükselmiştir. Kilosu bir lerinden incitmiş ve başından ağırca 
kuruş elli santimden iki yirmi beş san- yoralamıstır. 

time çıkmıştır. Bugün yarın alınmay~ Nihayet ayrılmışlar, Hasan yoluna 
başlanll~aktır. Tabii o zaman tiatlar d~vam etmiş. Mehmed, iğblrarını ve 
da1'a yükselecektir. Dolayısile alış ve- kinini yenememiş, gizliden gizliye Ha
riş düzenine girecek ve vaziyet eyile - sanı ta'kib etmiştir. Durdu köprüsünde 
şeccktir. Hasan, önündeki çalılar f çinden Mch -

medin çıktığını görmüş ve burada bU-
Urfada numune bahçesi lunan iki köylü sayesinde yeni bfr kaV-

tesis edildi go. olmamışttr. 
U f (II ·) ş h · k d . Yoluna devam eden Ha~an, Kıtlık r a ususı - e rın ya ının a n-
t .. d .. ı··g~ ·· t f d gil 1 bf ü suyuna varmıs, orada da gizlenmiş o • raa mu ur u u .:ıra ın an ze r n - • .. . , 

mune bahçesi vücude betirilmiştir Her bn ha~m! Mehmedle yilzyu:ze gelrnış 
sene burada birok meyva fidanla~ı ye- lerdir. Burada da iki köylü kadın yü • 
tiştirilcrek halk: dağıtılacaktır. zündcn kavga olmam~tır. İş adıt,eY' 

ir.tikal etmiştir. aan ve öğretmenlerden mürekkeb 38 fa~dır. sında bir kamyon devrllmi~tir. içeri -
kt~ilik bir kafile Maarif Müdürü Avni Iki memleket gençliği ve meslekdaş sindeki yolculardan biri ölmüş, diğer- Menemende alh yaşında 
Arınç'm başkanlığı altında şehrimize zümresi arasında vaki olan bu temas leri ağır ve hafif surette yaralanmış - bir çocuk kaza kurşunile öldü Trabzonda prsif korunm3 
gelmi~ler ve istasyonda öğretmenler, muhitte çok iyi bir intiba bırakmış, lardır. tecrübeleri 
Halkevi ve belediye mensubları tara - halk ve memleket gençliği bu seyahat. B' .... . İ~mir. C~-Iususi) - Menemeni~. Aliağa Trabzon (Hususi) _ Bugün burada 
fınrlan k~r~ıJanmışlardır. Memleketi • le çok ya-kından cilairndar olmu.,lardır. ılecıge ılk kar dUştU mılnyesının Uzun Hasanlar köyunde t 3 · ·ğı .. . ·r k t rüb 1 ... ri '\'ıa-~ .. . o e uzerı pası orunma ec e "' ; 
mizde üç gün kadar kalan bu heyet; Resmimiz, iki memleket gençliğini ve Bilecik (Hususi) _ Senenin ilk karı ya~ında Şeytan oglu Huseyin çitte ile pılmıştır. Tecrübeler muvaffakiyetle rıB" 
şehrimizin belli başlı yerlerini ve mil- öğretmenlerini bir arada gös~rmekte- bir santim kadar yağmııtır. Pazartesi sa- oynad~ğı sı~ada citeş aldırmıştır. Çıkan ticelenmiştir. 
essesatı gezmjşler ve Şehidler abidesi- dir. bahleyin etraf bembeya:ı olmuştu. rnf!rmı aynı odada bulunan 6 yaşındaki --------
===================-===================~===-- Gülsene rastlıyarak ölümüne sebebiyet Konyada kuru uzum istihsali 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki vermiştir. . miktarı 

- Hasan Bey kış bastırır
ken odun, kömür fiatlarına 

ne dersin?. 

..• Odunun çekisı ! liraya_ ... kömürün de tonu 30 li. 
raya çıkmıf ... 

Hasan Bey - e;yvah ... Bu 
k~ yanıp kül olacağız dese
ne! .. 

Arapkir kaymakamınm teftişleri Konya (Husust) - Bu yıl vUlyeti .; 
Arapkir (Hususi) - Kazanın hor i§ini m.izde kuru üzüm istihsal miktarı bt 

günü gününe mürakabe ve teftiş eden milyon yedi yüz bin kilodur. Durgun ~ııı~ 
genç kaymakam Emin Köksal bir hafta- lizüm piyasasının en hararetli alıcı.51 111 

danberi pek ehemmiyet verdiği köy kal- hisar idaresidir. Mbll' 

kınması işlerini teftiş ve kontrol ~tm.ek İdare mühim miktarda olan bu JJlU k 
üzere kaza jandarma komutanı Salih Te- yaalarile müstahsilin yüzünü gilldilrınc -
gizle Mutmur, Şotııt nahiyes• ve köyle - tedir. 
rine gitmiştir. .., İŞİ 

Muntazam bir köy bürosu kurduktan Urfanm agaçlandırılması tiıt 
sonra her sahada köylerimizin kalkın - Urfa (Hususi) - Bu sene vUaye _ 

· · f d v d "k · · e ebeJl'l ması ıçın çalışan kaymakam son haftalar- her ta:a ın a agaç ı me ışın . ass9 
da da köy yollarının açılmasını ve ta - miyet verilecektir. Meyva ve bilh 
mirini yaptırmaktadır. f !shk fiddnları ön safta gelmektedir· 

• 



,...._ 29 hinctteşrin 

(F~toğ-ra-f tahlilleri i\lm 
Derslerine alaka göstereıin 

rauvaffakiyeti taiiidir 
. lstanbuld<ın Sa

üı aer ' · ı • .' s.ernıe ra. 

Hareketlerini hesabhyan 
bir ge11ç 

lzmi.rcfon Yasct 
kıırakıerıni 

"'flı. :.; 
t)ı gı taJcc!irıle yor. 
la 1'tıaffutc nlup ~ Alakalı oldulı.ı 
t m:tıac"9mı sn- işlerin önünü, ar-
tıyor; dını he .. ablar. Ça-

re Tutulan yola gö- buk kızmaz ve hi• 
d rnuvaffakıyctler lerini kolaylıklı 
1ı\'« bılırse d. ça. belli etmez. Ağw 
b anlık hcpsınrlt' b:ı ~h gözükmeği i~-

SON POSTA 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Sayfa ı 

Almanlarm gizli polis teşkilatı 
(Baftarafı G ncı sayfada) ı kadar Himmler mütemadiyen meslek ve 

cAbver> adını taşıyan askeri istihba - san'at değiştirmiş, hayatta bir türlü mu 4 

Ses kısıklığı : 1 rat servisine, rabıta işlerile- uğraşan a - vaffak olmanı~ yolunu bulamamış bir .. 
Umumiyetle hançere Ja.n.l ırırtıat nea.. janlar da dahi1d.ir. Bu gibi ajanlar, ecne. damdı. Himmleri, kah bir ticarethanede 

lclnlnde ses tıuıır. Bu u ooıı: ötailrt11ı: bi memleketlerde faaliyette bulunan cAb katiblik, kah bir müessesede tezgahtar • 
ile refakat eder. Ve birkaç ıil.nde l&ll o- ver» ajanlarlle merkez arasındaki irti - lık yaparken görüyoruz. Hitlerin iktıda· 
lur. Fakat 888 tıaıtlığt bir batta n OD - batı temin etmektedirler .. Bunlar muha- ra gelişinden az önce Himmler kuşçuluk· 
ctan fula devam edince o saman ban - .. . . . . , 
ceredelı:I aes iplltıerinin mbmin mtımıln bere guvercinlerı, vcrıcı radyo.ar, ışık- la meşguldü. 
bir tetllde hutaıandıtını rösterlr. •u 1 larla işaret verme ilh ... gibi bütün muha. Hitler iktıdar makamına gelir gelmeı 
sebebler ne olabillr? Evvell hanQere :ra- ı bere servislerinden istifade etmektedir - Himmler süratle yükselmeğe başladı. Fa .. 
nı gırtıaıı: vereminl düşünmek Ilzımdır. ler... şizmin iktıdar makamına geçişinden ön • 
Bunun !(in hutanın akciğerlerinin 90k 
dlkk:ıUt kontroi ~ilmesi ,arttır. çünlı:u Bütün bun1ardan maada; cAbvcr> hiz- ceki zamanlarda Himmlere yardım eden 

laa ta gelen şart- it. *" 1 teı-. Elbıse ve cşya-
rn:dan olur. Dt:-rslerine ça11fD1a~ı azme-t- sını iyi kullanır. İntizam kayıdlarını ih
)'e; olanların muvaf fakiyet şüphesmo mal etmez. Para iflerind'? tutumlu dav-

VerrnemeI~ri Uızımdır. .ranır. 

akcl~erlerde hld veyahud müzmin ma - metinde çalışan ve kasa kırmak gıbi iş - mühim bir şahsiyet vardı: Bu da, Grego• 
r!z hlr tekilde devam eden veremin l - !erle uğr~an aJanlan da zikretmek ıa • Ştrasser'di. Gregor Ştrasser, faşist parti• 
mlll olan nıikrobların hanoere ilzertnde zımdır. Bu gibi ajanlar, yanmaz demJr sinin nazariyecilerinden biri idi. Ştrass~ 
oturı:tralı: orada da tahribata baflamıt ol- kasaları, evra'l s9.klamağa mahsus çelik rln bu hizmetlerinden ve bu yardımların.. 
r>uğunu gö,,terlr. Bu çok clıdd! ve mtl - d .. tü ·· H" ı 

* 
Si TecrUb:li bir tip 

A.lı h'\eeiden M. 

ıo~~tıralcıerinı 

lb Çabuk kızıp 
r· t rı f a a t l , 
•l.lde:ı 

A.l'ır caymaz. 
h~k \'e hesabh 
)' 'tkı-rile ha.. 
il\ ?il .. 
lb~ Ucadelesinde 
ç.,lf aff ak olm:ıeı 
~·ır. Sırlarını 
~ ~~ı. Herkese kolaylıkb. a~lmaz. 
~ tiicü ve kavgacı olmaktan ziyade 

llıağa nıütem.ıyildir. 

Hareket' . . * h b . . P.r m 1 rr u ?Se e~1nı 

·l'a!a"tnasmı b"!en bir tip 
"ia 1cq ll"lktan I d
~. "llkterin& S(! 

~ lf,Ylltını 
"•~· unıu. 

d~ klYetlere uy
ı. t e.n 
il~ neş'elı 
tu,., Ve 
_ """'..... Y~pa. 
\t..ı ••rıı rlAL 
~ t "«ili ev-

~lırı.lt ~lile Ubl 
"~ ~ster. Eşy~ 
' ıııı lsrat ~eıı . 
tll&• 11Yade .terinde kullanır ve tu. 

"'"'' d a\'r~nır. 

* Sam;mı bir bayan 
Çanalckaled~n 

Zeyneo ôwuın, 
k.Jra7'."tP.Tıni Sü4"U• 

yor: 
Üstüne. baıı?ı. 

dikkatli ve giyim 
kaidelerine riayet
kardır. Samimi o~ 
dukları hakkında 

iyi his ve nıyetler 
besJer. Herkese ko
Ia:rlıkla alışama~ girgin ve sokulgan hal
leri yoktur. Medih ve takdir edilmekten 
hazzeder. 

Samsundan Fo.• 
ik Çağan, karakte. 
rini soruyor: 

Bir işte daha zi· 
yade baş. olmak ve 
tahakküm kayıd~ 

larından kurtul· 
mak ister. Fikir ve 
menfaatTeri üze. 
rinde münakaşa 

ve mücadeleden 

çekJnmez. Haksızlıklar karıısında kendi· 
ni ezdirmez. Parayı hesabh ve tutumlu 
olarak sar!eder. 

* 
işine bağh kalmasını biten 

bir g1nç 
Afyonda.n l'ıleh. 

med, karakterini 
soruyor: 

hirn btr işarettir. Şu halde derhal bu- dolapları kırmak ve açmnk sahasında ih- an o ru ımm er onu pek sever ve ona 
tanın lı:at1 blr atılı:ünete Ye iatln.bat.e t:ı.ns sahibidirler .. Bu gibı ajanlar, ec:-ıe- pek hürmet ederdt. Fakat Hit!erle Ştras-

1 
konıılmuı, çok lrıonuşmalı:tan menedfl _ bi sefaretlerinin, kon.solosluk,arının içine serin arası açılınca 30 Haziran 1934 ge .. 
mest ft ıerek h&nçerenin mevcud &na- girerek orada kendi"erine lazım olan şif- cesi Ştrasser öldürüldü. Bugün Himm. 
sı me....ıt tednllerle ve ıe"lı:se atcllar re ve materyell,ri çalmağa çahşırl:ır.. ler bütün Almanyanın gizh polis servisi· 

• vcremır..ın en acm şekUdeti müdahaleler nin mut'ak ve yegane adamıdır; Hmer .. 
!le tedntye baf]anması llnmd.ır. B01le. den ve Rudolff Hess'ten sonra Alman • 
cc ha&talık v1lcudde ez1ld1.kten ve "1knı- G estaponun emrınde olduğu gibi 
dil "daf ..... l ~ ..... _ yanın en nüfuzlu bir şahsiyetidir. n mu auı auvvet en\U&ı.cn aonra cAbver• in de emrinde köpr.ile-

1 her !ki tarafta J&D! ciğerlerde Ye b&Doe- • b . Gestapoda Himmlerin muavini Hay • 
rede fifa temlnl mftmktln olur. Mtlmıln ri, demiryollarını atmağa, askerı fa rı - drih'tir. Gestaponun bu fiili idarecisi. an. 
ses kısıthklıınnda düşftntlıettt blı1ncl kaları berhava et~eğe, te1graf ve tele - cak 35 yaşındadtr. Haydrih daha.1920 y~ 
mfthlm hastalık budur. fon h~tla1:'1nı tahnb etmeğe memur hu - larında, gönü!lü olarak orduya girdiği za• 

O.nb ıatiJ•'l okuyuculanmm ..-a susi bır aJan kadrosu mevcuddur. man, deniz istihbarat servisinde vazife alo 
pulıı 70llamal&nw rica edf'rtm. Alul ~- Gestapo ve Abver emrinde çalışan bu mı~tı. Haydrih ordudan ayrılmc.ll chilcum 
dirde Lltek.lert mu<c"'beleais kalabillr. k d - d 1 

Ankara hcrs:ısı 
-····-

Açd" - Kapan" t:auarı ~ 8 • 1 t · 939 

ÇEKLE& 

Aı;ıl11 ~•P•••t 
Ltmdra fi i4 11.>.4 
Nev - Yort 1 o 026 ı~ ."8 
Pari.» ~ 9 ö711 2 96376 
Mlllno 6 ıtfh 6 &» 
CeneYl'e 29 3U 29 2., 
AmBterdam :J 40S 

b» "°' Berlln .-
BiÜU.l 21 071 21.6> 
Atına (ı.ii l>JJ7 
Sotya ı .o\o:.11 US04 
Prar .- .-
Madrld 13.nl 18.61 

Varşo-,a 

Budap.e,te 2 j 81'15 28 81711 

Bilkret o.·~ l>.9~ 

Belgrad 1. 6"21 26ld 

Yokt.>ham ııl 116.> ttı ıua 

Stokholm .,. 19 111.ıt 

-

kadar geniş bir ajan a rosu vucu e ge- kıt'alarb na dahil oldu. Burada bulun • 
tirmek için, hususi kurslar ve mektebler duğu müddetçe birçok yararlıklarla te • 
mevcuddur. mayüz etti. 

Gestaponun ve Abverin gerek Almanya- Gestaponun cRus şubesi, şefi Fener • 
nın içinde, gerek"e dıŞlndaki bu işlerini dir. Fener daha Kayzer Almany:ısında 
kolaylaştırmak için Alman yada bir yığın l casusluk işlerile uğraşmış, Rusya hak
yardımcı müessese vücude getirilmiştir. f kında derin malumatile tanılan çok be ~ 
Mesela bunlar: Faşist partisüıin, Rozen. cerikli bir zattır. 
bergin idaresinde bulunan harici siyasi Rusyadan gelmiş Almanların işıle uğ -
bürosu, gene faşi.c;t partisinin Bole'nin raşan Gestapo şefi Lızer'dir. Lizer Kay • 
idaresindeki sınır :ı~u·ı teşkiliit 'arı; Ştay- zer ordusunun binbaşılarındandır. 
noherin idaresinde çalışan cAlmanlar dı-
şındaki Almanlar cemiyeth. ve nih3yet u mu.mi Harb esnasında Alman 89' 

'1-ıudud dışında bulunan ve sayıları 24 bi- keri istihbarat servisinin şefi 0o 

ni bulan Alman mektcb ve kiliseleri.. 
lan meşhur Nikolay, Gestapoda da mü • 

Bütün bunlardan maada cAlmanya him bir rol oynamaktadır. Nikolay, Gcs • 
antikomünist birliği•, ciş cephesi. ılh .. taponun idarecilerinden biri olarak sa • 
gibi teşekkü!er de Ge3taponun ve Ah - yılmaktadır. !llikolayın Gestapo içcrisin
verin faaliyetlerine yardım etmektedir. de hususi bir bürosu vardır. Gene ayni 

Gestapo, muhtelif ecnebi memleket • Nikolay, istihbarat işlerinde Hitlerin 
lerde faaliyette bulunurken. kendisini başlıca müşaviri sayılmaktadır. Gesta • 
maskelemeği de unutmamıştır. Tabü, ponun askeri. istihbuat servisinin b:ışın • 
dünyanın dört bir tarafında ajanları bu- da Kontr _ Amiral Konaris bulunmakta
lunan bu muazzam teşkilatm hesabına dır. Konaris, Alman gizli istihbarat ser .. 
binlerce ajan çahşmaktadıı·. Meselfı 23 Ni visinin çok dikkate değer tiplerinden bı.. 

ı 

't san 1935 tarihli cNational Zeitung, gale- ridir. Değil yaln!Z Almanyada, fakat Al. 

1 
tesinin bir haberine göre o tarihlerde manya dışında da çok mühim işler ba~ar. 

sczaneıar 
Bu ıece nöbetçi olan eczane.er tanlar· 

dır: 

İstanbul cihetiııdekiler: 
Şehzadebaşmda: <İ. Hakkı>. Emlnö _ 

nünde: {Neca'1 Ahmed), Aluara1da: 
'Sarım), Alemdarda: <Sım .ı\aım), ile -
yaudda: CBelk.Ltl, Fatihte: <Vitall), Ba
kırköyünde: (Merkez), Byübcle: (Arif 
Beşir). 

&yotla cihet.indekiler: 
İstlklll cadd.ınde: (Galata.saray, Oa

rıh), Kıırtuluşta: (Kurtulut), Maçtada: 
(Maçlı:&), Oalatada: (İkiyol), BefllrtqUl: 
(VldlnL 

BcJfasfçl. Kadı.lriy ft Adalarctalüler: 
Kadıtlıyftnde: (Büyük, Yeldd1.rmenl>, 

Ü.stüd&lda: <ömer Kenan), Sarı,.ne: 
(Nur1>, Adalarda: <Şinasi Rıza). 

Gestaponun emrıncle 48 bin ajan çalısmak mış bir zattır. İspanyadaki Frank'> isya
ta imiş .. gene ayni gazetenin verdiği ma- nını sevk ve idar<:? edenlerden biri Kona· 
Ifunata nazaran 1934 yılında yalnız bir ris olmuştur. Franko muzaffer olduktan 
tek hududda faalıye~ gösteren Gestapo sonra, ~panyanın istihbarat işlerini tan-

ajanlarının saylSl 2450 yi bulmakta imiş. zim eden zat gene bu Konaris olmuştur. 
Peki, bu muazzam teşki'Atı idare eden. Gestaponun Almanya içindeki faaliye.. 

ler kimlerdir?. Bunu, faşist partUnin P.r. tinden ziyade Almanya dışındakı faali • 
ziyade itimad ettiği. gene faşist partisi a- yeti mühimdir. Bugün Gestapo ajanları
zalarıdır. Bunların içinde en çok dikkate nın bulunmadığı bJı." tek ecnebi memleket 

değer tip, G~aponun umumi şefi olan gösterilemez .. 1914 harbine takaddüm e • 
Her Himmler'dir. den günlerde oid.uğu gib~: bu defa .. d&ı 

harbe takaddüm eden gunlerde, buttbi 

H immler, bir hayli genç olmasına 

rağmen (bugün 3S yaşındadır). 

Hitlerin en eski arkadaşlarından bırisi • 
dir. Faşizmin ıktıdar makamına geçişine 

milletlerin istihbarat servisleri gizli bir 
muharebeye tutuşmuş bulunuyorlar. 

Gestapo bunların içinde en fazla fJ:ıliyel 
gösteren!erden bıridir. Etrafında cere 

yan eden hadisele
re kayıdsu değil· 

dir. Sokulur ve 
herkesten evvel 

· : r-·T·ı·v·A·T·R-O-L"AR-·-5 1 lsıanbul Belediyesi hinlan 1 
Şeblr n,atrosu Tepebaşı dram tıamında L---------------.;.. ____________ _. 

•ğrenmeğe ve ça
lışmağa çalışır. Ar
kadaflarile şlfkacı 

ve alaylı hallel"i cörülür. Kızmaktan zi. 
yade kızdırır. 

• Ciddi l"var.ı bir genç 
fstanbuldan. Ah. 

Med K~lfk, k• 

.,akteri7!i sM1.l.1JM: 
•Kafasına uygun 

arkadaşlarile iyi~ 

geçineb1llr. İş üze-

rinde sokulganhlJ 
pek yoktur. Fena· 
lıklan kolaylıkla 

unutmaz. 

1 Son Posta ı 
. Fotograf tallliü kuponu 

ı~:.: :::::: :1 
DBnu'I 

J'etosraf tablUl ıetn bu tQCl8IUdaa 
ı adedlnlD sODdlrllmlll ..,... 

at.tam ıaat 20,30 da 
Şeytan 

butW caddMl tomedt lr:ıammda 
gtlndb 1&at lt te 

Kel Oğlaıı 
..qam aaat 20,30 da 

Kaa Kardqleri 

Ilalt Opereti - Bu aqam aat 1 .. 
Göntil Belin 

Her aqam kemani Badi salonu 8 daD 2 ~ 
kadar Mualll Ye lallhattuı Pınar itUraklle 

1 <muhtetem su> •ti eaerlede ba7&Alar 
korosu _ tarihi tablo - yeni ftrJ'et.e, orkıeltra 

İsmail Diimbtuıtl tıiımsllleri - Bu aq&m 
Mlldar llAle ılnemumda 

l&*•U baydud --·························································· 
Londra .,. Padlln en metbur fabrl -

kalannd&D ..... Bayanlara mabawı 

mantıolllk. Nlt .,. kadim tanC!db 
yiuet fanta rod!er, :mGNaa, bam.. 
tweed 'MUJN TOJILÖ JaJMAıfjJLARll( 
emaaı.ls çqld, t:lm ft nmtlm1 BIN
luda BIKllR Jılalaularmda her ~ 
den mtlalııt tu'tl1'r .,. .,.. a.aam 
aawmaıtıadlr. 

İmtihan sıra numarası 

238 Ahmed Nuri Mertkan 
403 hhlme Dural 
634 Hayriye Salnak 
638 Saime Toraman 
537 İffet Tüzün 

y kıı"ıda ımtıhan .sıra numara.sile ad ve soy adları yazılı olanlar 10 llra a7lıtıı 111)1 

Ub ~e d:ı'kttlolull: için 23..11-939 tarihinde icra edllen lmtlbanda muvaffak oJmıqlardJt 
Belediye Hesab İfleri Mlklilrlötünt müracaat rtmelerl Jüzımıu i1ln olunar. (98'1• 

~ 

Taksim bahçesinde yaptırılmış olan bllyiık ıazlnonun talorlfer tesisatı ve inşaatınıa 
ilı:ınall işleri tapalı zarf eksiltmesine tonubnuştur. 

Tahmin bedeli 42269 ura 34 tur\14tur. Dk teminatı 3170 lira ?-1 kuruştur. Keşif evralQ 

211 kııruş mukablllnde fen ifler1 mtldJrtyetlnden alınablllr. ihale 30-11-939 Perte~ 
(11nü sa:ıt 111 te· Daimi Encümende yapılacaktır. 

Tallbler\n fhaleden 8 tftl\ evvel fen itleri mildurlütüne m~ ~..,.. il~ 
ehliyet veslklil'lirl, Dk tıemtnat makbuw ve:9a mektubnm ne 2480 llUJDMliolW ••- 1 
bazırlıyacaJdar; tapalı uTflan ihale günü taat 1t e tadar Daimi Enclm 11'8 ";;;;:e 

lstaabul 
dürlüğünden : 

1 _ MaaDlllimlze konulan on tlloya tadar olan y~urt tenekelerinden on turUI 
n yırmi tııo:ra tadar olan yolun tenekelerinden yirmi kurUf. 

2 _ Krema tenekelerinden alınmakta olan kırk kuruş, otuz kurUI 
ı _ Elli tDoJa kad&r olan balık fıçılarından elli kurut. , _iki,.. kanii aııımıakta olan J11111urta aandıtlarmdaıı Jirml kunll llrlf " .... 

mura!ı ııa...u. 1k1 7t1s ylrmi kııruo alınacatı UAn J>lunur. <9843) 



12 ·ayfa 

V iT, NAKiTTiR .. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (sn ve ateşten pyri hariçten hiçbir 

.rııa-idc ifaı•c etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika ıi· 
t,i kısa biı zamanda zengin ve iştihalı bir ~ofra hazırlıyabllirsinlz. 

rtaruf ve meşhur lokantalarmuzd:ı dahi bu derece nefis bir çorbayı her 
nm:uı hulnmazsmız. 

Büyük ya··dı:n ve faydası aşikar olan çorbalık 
sebı.e komprimele:imizin senelere~ nefaset ve ta
zeliğini mt:h1faza tttiğine şahid olac-ıksınız. 

Mcrrimek, bezelya, nohud ve sair hubuhat sebze ve çorbalık kompri • 
mc)eri.ni kilerinizde buluııdunnayı ihmal etmeyiniz. 

Yed~k erzak: T_s:uruf ed1l.1iş servet gib~dir. 
Bilhassa dar ve sı:.ış1k bir zaınanda k1ymeti daha 
çok takdir e iilir. 

· Aileler için olduğu kadar yolcular ve "porcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir· Bakkallannı:ı;dan 50 ıramlık 
bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Ilf•şiktaş: ÇAP A.ı.'1ARKA Tarihi tesisi 1915 

.. .. - -. -.~ ·" 

Türk Vü~<sek Mühendisleri Birliğinden : 
B rliğin serıel k kongresi 3 - 12 • 939 tısrlhli Puar gnıın saat ıo dn 

AııkaraıJa b.rlik · binJtsın rn toplanacaktır. 
Sayın azalıtrın lıu Koııgreye şeref Yermelni ve ruznameden 

ol ıı ttrk11c1a~tırın ke~ fiyeti hilrhrınel ·ri r c ı olunur. 

Reis : Refik F enmen 

ELE TR~K MüHENDiSi ARANIYOR 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

. '300 • 35'l lira maaşla hir e.ek'rik mllhendisi ulınııcat tır, isteklilerin mOhendlıı· 
lik diploına surot.tıri.e ·tercom.,i hallerini ve şiwdiye kr dar ç.ilıştııcları yerleri 
gösterır v s ka ile bırlikte Şirket MUJOrlO~Une müracaatlım ila.rı olunur. 

.... 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunc 
ağrılarını geçirir, Gripe ve ıoğuk alğınlığına kartı iyi bir ilAçbr. 

NEOKÜRİN Bayanların aybaşı ıımcılarını keser 
Te !deli kolaylaştırır. 

N E O K O R ı N Kal~i ve böbrelıleri yormaz ve mi· 
L deyı bozmaz. 

Günde 2 - 3 aded ahnır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsahnı haizdir. 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 

Başkanlığından 
Mlkt.arı Muhammen Fi. İlk teminatı 

Mot.re Kuruo 

225 .SO 78 LlciYerd kumat 
Oalatuaray Llae&ine lüzumu olan miktar n muhammen ttatlle ilk temlnat.ı rukarı

da ynıll llclverd kumaşın 12/XII/939 8aU sftnt1 aaat 16 de Beyoflu tKıtaı caddee.1 No. 
149 11,eler muha.sebecllltlnde toplanae&k okul koml.syonunda açık eblltmeat yapı _ 
;acaktır. 

İstelclller nümune ve ıartnameyi ııörmeltJotn okul iduu1ne n tlcarM oduınuı yeni 
yıl ve,,ttıı ve teminat makbuzlle belli cttn ve aaatte komtayona relmelert. •0045• 

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

dişlerinizi fırç.alayınız. 

. . • : . , t 1 ' • " • 

SON POSTA 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi'0 i NASIL 

MUHAFAZA 
EDiVOR? 

10 sen~lik 
izdivaçtan 

sonra 

H~r kadın -hatta 40 tan yukan 
olıınlar bile_ açık, taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebil~ği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bil'rler. Bunu, Tokalon ile te· 
davi, -günde 3 dakika. 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evve>l 
cild unsuru olan pembe renk· 
t~i Tokalon "kremini kullanı
nız. Terkibinde V•yana üniver. 
s 't es:nin meşhur bir profesörü 
tarafından keşf ve cBİOCEL. 
tabir edilen kıymeti! gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler \'e gençleştirir • 
Bur~uıclukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah benl~ri eritir ve aç}k rnesa
meleri sıkla~tırır ve cildi yu. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceks"niz. 

.. Alaturka ve alafranga ~• 
mükemmel 

e ek, atı 
(Pastalar kitabı) 

Y ız i ı: Falır.y"' Nedi ıı 
Her eve ıazı 11 ol ııı bu kıt b, bine 
yııkın ~emek, t Uı, pnsttthr piş r· 
mP-slııi kolay surette tarır eder . 
Prntı: 100, · ci.dl sı 12; kuruş. 

Sa:ı~ yeri: 

latanbul lnkıl8p Kitabevi 

İkiııciteşrin 2~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

Nevralji, Kırıklık · 
ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe 

alınabi.ir. 
Her yerde pullu kutulan 

ısrarla isteyiniz. 

-------------

''DELOS,, VAPURU 
Hamulesini mecburi liman olan Burgaz'da 
boşaltan "DELOS,, vapurunda malları olan 
allcıların bu mallara ait tesellüm muamele
lerini ikmal için ellerinde bulunan konşimen-
toların hey'eti mecmuasile acentahğımıza 

müracaatlarını rica ederiz 

DOYÇE LEV ANTE LİNYE 
Türkiye Umumi acentalığı Galata, Hovagimyan Han 

Kayseri Tayyare Fabrikası Genel Direk .. 
törlüğünden : 

Bir Elektrikcl Ustası Aranıyor 
oıanl• sım'atı çok iyi bUen blr elektrikci u..ta.aı alınncnktır. San'at mektebi mezunu e , 

urcih edilecektir. Yapılacak imtihandaki derecesine göre 150 Ura.ya kadar aylık O 

ret verilecektir. al1 
Bu t>lektrikçl Kayseri tayyare fabrikasında tayyareler üzerinde muayyen blr sa: rl· 

staj gördükten sonra daimi surdu çalı..,mak üzere Diyarbakır tayyare alayına gOn e 

lecekttr. dur· 
Talip olanların nihayet 11/12/939 Pasarteai gEniine kadar istidası ve emniyet ın~ıer• 

liığlince musnddak hllsnüh1U mazbat.Mı ve bonservlslerile blrllkte imtihan olmak 
Ka:rserl tnryare fabrikasına bizzat müracaat etmelHi Han olunur. a9560• 

ŞEKER EN KUVVETLi GIDADIR 
Kış günlerinin soğuğa karşı koymak için 

Hacıbekir şeker, lokum, ve helvalarını yeyinit 
• 

cı e 1 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Karaköy, Beyoğlu, Kadı~6y. 

ZAYi- 1~2~1~S~n~erl M~cl ilk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oku~dan almı.t oldutum (B.l kur3lu taba - B A K E R M " 1 ~ 
detnameml zayi ettim. YenJalnt alacatımdan Beyoğlunda agaza arı 
eskisinin hükmtı yoktur. 

Ali KuıJa7 

Doktor. 1. Zati Oget • 
Belediye karşısıodak1 muayeneba· 
nesinı1e öğleden sonra bıtst!ll urnı 

~--• . kabul eder. -- -------------
ZAl'i - iatanbulda yedinci mııktcbden al. 

dıtım IJahadetnaıneml zayi attım. Yenlslnl 
alacağımdan &ttıınln htlkmU yoktur. 

Abdullah otlu Amot Mecid Yıldıranı 

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

ilan.Tarifemiz 
Tek ıütun aantımı .......................... 

Birinci aah;ı. 460 
ikinci aahil• 250 )) 

Üçüncü ıahU• 200 )) 

Dördüncü 1ahile 100 • 
iç aahileler 60 )) 

Son ıahil~ 40 » 
Jlua17en bir mildde\ 1artında tu

ıaca mik+..uda llln yaptıracaklar 
ayrıca t.ena:lit!ı tarltemi:lden Llt.Uade 
edeceltlerdlr. Tam, yarun ve çe7f•k 
sayfa illnlat için ayn blr tarttı derplf 
edllml.tt1r. 

son Poa~a'nın ticari U&nlarına a1d 
lfler için f\l adrue müracaat edil· 
melld.ir. 

tıAııcıı... &.ollelıitif Olrketl 
Kahramansade 11.a.D 

Ankara caddtıal 

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

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrnn UŞAKLIG1L 

En birinci tngiJlı ve Prttnsız kuınaşlarındrm mamul 

TRENC. KOTLAR, GABARDiNLER, PALTO-
LAR, TÜVETLER, SPOR ve FANTAZI 

KOSTÜMLER, PARDESÜLER 
Her yerden mosaid şartlar n u<·uz fıntlarlıt stttılmaktadır. ıs. 

Çe~iUer bozulmadan evvel lbliyaoını:a HAKER mağ,,zalarından temin edin 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden tıır· 
ı _ Talibi çılonıyan 2500 adet komple dalınan pU tıı.kımı par:arlıkla satın aıın~.19şf 
2 _Muhammen bedel (~) mı.wakkat temlrıat (318,75l lira olup pazarlık 1~.ırıı• 

PanrtE'al günü saat 16 da Ankarada P. T. T. U!'r,um müdürlUk binasındaki sa 
komisyonunda yapılacaktır. ~oııl 

3 - isteklller muvakkat teminat maltbuı veya banka teminat mektubu U• ~Jtltl' 
vesikalo.rını hlmllen mezkür ııUn vt ı&aatte o komisyona şartları ö~renmek i~ln tt;,. ıo4 -
da P. T. T. levazım İstan.bulda Kınacl,.an hanında P. T. T. Levazım Ayniyat t 
dürlüiilne müracaat edeceklerdir. (9111) (9~43) 

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
bUtUn ağrılardan ve · kırıkhklardan koruyacak ilAçtır. 

Afyon Belediyesinden ef11'~· 
Şehri 90 Ura ücretli beledlyemialn veterinerllti münhaldir Tallb olaniarııı ııcl ıı.O" 

mU.bltelerlle birlikte İkinclte§rln gaytaine kaı;hr belediyemize müracaat etzne 
olunur .• 9559» _____-/ 

HALiL SEZER ~I 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası · ııl,.. 

Muhtelit cins karyola ve divanlarla madeni möbleler fabriknnın slllO 1,rı rında teşhir edilmekte olup evv~lce olduğu gibi hiçbir yerde ıatı:_,2 
yoktur. Sirkeci Salkımsöğllt, Demirkapı cadctesi No. 7. 'I·el: ~1 


