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IIolanda ve lsviçre hudutlarına 

111 

e 
J\Iman kumandanları 
it l e-r i n n ez d in d e 

.tekrar · topla.ndıl~r 
18Viçre ordl!.lsunda bütün mezuniyetler bil§ 
~üddet · kaldırıldı, yeni tedbirler alındı 

Merkezi 

il 111 

Fransada oturan c cncbil<.'rllen istiyenler Almanya lle harbetmc;, 
üzere akın akın gönlill ii yazılm:ıl• ta.dırlar. Bu ara.da birçok yahudi 
genel de müracaat etmi!} \ e sıhhatleri mii~t olanlar kabul c-_ 
dilmişlcrdir. Resimde bu yahudi geoı;lcrindcn bir grup görülüyor 

Sovyet teklifleri 
.. A~.man.yada Finlandiyanın kabul 

Buy~k .hn ordu edebi leceğ i mahiyette 

~ 
"> ~-lı 

\ı.._~kl:ı '~ırJan :ın fst:ml,ula yer 
·~t t :va • 

hı.ırıı;t'cl~ı~ını .. tı~ • . ~~cs~n~~cri
uı:unu goruyor. 

sun uz 

iiyük bayı·am Yüksek Sovyet h •• Meclisinde 

bir 
karar ~~~v~kü~ 

Q' ilan edilecek 
ll g Ü n r a d 1/ 0 da Londra, 28 (.\ .A.) - Yüksek 6 ' Sovyet meclisinin gelecek toplan-

t!ıı1 .. ,~_/4iy .. t bn ut u k s ö 11 le d i :~c~s~.::ıi~·~: ~~~~J~~~n i~~:~ ·"">·• .. .:1 bulunacağı öğrenilmektedir. 
ı ı <len İt' ayramı, bugün den ::.alı günü sabahına kadar Homa radyosunun bildirdiğine 

ta y terık ~barem başlamış. Baş tatil cdilmi~1erdir. Hu<:u i mües· göre yüksek Sovyet meclisinin iç
~ tıövı~:~~m saat 13 de seseler Ye dükkanlar yalnız yarın timaım müteakip hükOmetin itti-

~ aı-:.. 1 'ı bir nutukl~ kapatacaklardır. haz ettiği mühim bir karar ilan c-
' •·•ııstır ' 

daire.ı · Şehir bugün öğleden itibaren 1d ileceklir. 
er bugün saat 12 (Del'amı 4 üncitde).' 

lhfıyafl Moskova hükumeti şima l devlet. 

hazırlandı lerinin bit:~a!lığ~n~ r'.ayet 
edeceg ı n ı b dd ı rdı 

Paris, 28 - Almanyanın kom. 
şusu bitaraı memleketlerden bi· 
rine tecavuz etmesi endişeleri a-
15kadar memleketlerde artmakta.. 
dır. 

Roma radyosuna göre Alman· 
lar, Holanda hududuna 18, İsviç

re hududuna da Bale ile Cons. 
tance gölü arasında 12 fırka as· 
ker tahşit etmislerclir. Bütün 

(D~rnmı 4 üncüde) 

Bugünkü sayımız 

12 
Sayfadır 

Son sayfaya 
bakınız 

Okuyucularımıza bugün 
renkli bir harita vcriyomz. 

i ki 

istanbulda 
eden 

terfi 
polis 

memur lan· 
35 komiser muavini ko

miserliğe terfi etti 
(Yansı 5 incide). 

P aris, 28 - llelsinkiden ge· 
len haberlere göre Finlandiya 
lbaşvckiliyle maliye nazırı, dün 
M oskovadan dönen Finlanıdiya 

murahhas heyeti ile birlikte Sov. 
yet tekliflerini tetkik etmi~lerclir. 

Öğrenildiğine göre, bugün si
yasi liderlerin iştirakiyle bir iç
tima akdedilecektir . 

iyi haber alan mahfillerce ha. 
kim olan kanaate göre her ne 
kadar Sovyet talebleri bir dere
ceye kadar arazi meseleleriyle 
alakadar ise de bu talepler, Fin· 
landiyanm hakimiyetini ve tama. 
miyetini tehlikeye düşürecek ma 
biyettc değildirler. 

Sovyct Rusya, Finlandiyaya 
muaddel bir askeri misak şekli 

teklif etmiştir. 

Bu teklif, Finl.:ndiyanm sıb 

bitaraflığı il:: l;::ıb:ii twliftir. Ta
:ırruzun kendi t~rr:.'..bnndan 

yapılması iml::inr::ıı s lbctme1.tc
clir. 

Moskova, şimal lılolmnun "bi· 
taraf t esanüdü .. ne riayet etmek 
niyetinde olduğunu bildirmiş ve 
Finlaandiyaya tckliflerin<le:-ı hiç 
biridn Finlandiya istikl ::!lini teh. 
Jikeye maruz bırakma~ iı:tihd::ıf 

etmemekte olduğuna dair temi· 
nat vermiştir. 

Hududa gitmek üzere yurd. 
!arını terketmİ§ olan birçok kim· 
scler, şimdi yurdlarına avdet et. 
mektedirler. İlkmekteplerin ek. 
serisi, Hclsinkidekiler müstesna 
olmak üzere, tekrar açılmıştır. 

SON DAKiKA 
Avusturyada bir tren 
kazasında 20 kiş i öldü 

Kopenhag, 28 (A.A) - Avusturyada kain Linz civarında bir 
trenin yoldan çıktığı bildirilmektedir. Kaza neticesinde 20 kişi öl. 
müş, 30 kişi ağır surette yaralanmıştır. 

irlandalt tedhişçi l eri n şefi 
Londra., 28 (A.A.) - Son: trlanda tedhiş suikastlerini tertip e

den V incent Crompton 20 sene küreğe mahkfım edilmiştir. 

Lehistanın bir protestosu 
Paris, 28 (A.A.) - Polonya sefareti, Polonyanın Almanların iş· 

gali altın1da bulunan yeni mmtakalarım tehdit «len Alman ka. 
rarnamcsini şiddetle protesto etmiştir. 
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!stanbulda mesafe ıztırabı .. 
Yazan: H. DALKILIÇ 

1 TA .. 'iBULU1'. bir hastalığı , ·ar: Me:.ale Jıastalıj;ı. 

·~ chıin lıo ha talığlyla hepimiz muztarlblı. ı-.tanbulda irler 

denl.1.n ... m, i...ter ı.araılım bir mcs:ıfo katetmek btediğtniz zaman bu 

l!'>tırahı eldtl<•tlc du) ınıtmak intkan,,ızdır. 

t 
ı . 
i 
1 
i 

ı-;, et, cıı~t'Jll• lıir \ali~ e l:a\'u mu~ olmak ~an ma sahih bu· • 
lunuyornL. ··,et. J..,faıılıul ;;iizcl Jıalı~eler, ı;iizel me)·danlar \'fl 

, g-ÜJ.el yollara ~••ı' usnıaktadır. l\lua:1.1.am bir imar 11linının ::-a~:ıah 

mantoo,una sarınmaldadır. 

ı~almt t tanbul bcll•i 'tuıyran Jıayran durulUJ', fakat yUriiomcz 
blr ı:elılr olmak nzabını glttik~e hafakan halinde duyuyor. 

Bunu bilh:ı sn tram\ay yollAn üzerinde bonalnu5 lıalk J.-ümc- • 

Ierinlıı ı ·tırııbma bir ani~·e bakar bakmaz anlamak miimkündUr. 
• t , • 1 

~ 
::\e me\·cut ram\'ayhır, ne m~vcut tramvay yo11an stanbula yr. 
ti~ mİ)'or. 

~ ~üplıc:;iz t tanbul bir ~·eraltı tramnyma gebeliğin Jddetli . . . s:ıncılannı duyuyor. rakat nehrimlıin kamma. hrnüz hu k:ıdar 

i~=:: Öl.lenen bir çocuğun miirüvvetl tlUsemez. O halde ne yapmalı? 
Trnmnylann toğ:ıltılma"lına, yenl caddeler a~ılma<,ına frlmik 

balmndan imkfin yok. Fakat bu böyle ~d~ek mi?.. i 
: İ:.tanbulun nUfasu ~ittik~e ll7alacnkmı ki bekk-~ip <luruyonız? E.=. 

~. Tram\'ay yollarmm ıla bir imar planını bir an enet dü5ün-
mek için ne bekliyonıı:? ; . ................. ....-.. ---.-.... ........................................... _ . 

Yakıt · J Cumhuriyet 
~slm Us, "Diplomnside yala~ın ~ N~dir Xndl de "Bıılknnlılor ,.e 

yerı olur mu?,. bn~lıklı mnknlesın- ulekıler,, baş)ıklı makalesinde, 1-
de. f naillz lııış,·etili Çemberlaynın talranın lılr Jlullrnn lıluku leşkili 
Alm:ın hariciye nazırına YeT'diitJ elrnfın<lnki Juırekellerinclcn bahset. 
cevabı mf,lnuulıahs etmekte ve bu mel.:tedir. 
cevabın "snlan,, J,;elime ile lıüliıso Muharrir, ltnlyan mntbuaıının 
olun:ılılleceAini, ortndald l:okiknt ncşrjyatını talılll ederek, Ank:ır:ı 
rn19r:ıiiının biiyiiklUğü itibnrlle ne PQktının İngiltere "e Fransa ile 
knıJar cıılışılsn. yalan ÇU\'Olına ~ıiL Türkiyeyi Akdeniıde bir teC~l\·Uze 
m:racnğıııı koycleylemeklcdir. ;\hı- knrşı lıirleştirdlğini \"e ltnly:ınlıı-
harrir, meşhut cürüm lınlinde yn· nn: ' 
k:ılan:ın bir su,,.ıunun ucunu fıı. - Akdenlzde bize knrşı l.ıirleşi-
1.iır etmesi gülfinç olncn!;ını, lıunun yorsunuı. llollıuki biz temiz niyet_ 
lciıı yapılacıık şe~n sndeee sııcıın ler besliyorduk, 
n:e~ııli.relinl h:ıfiflcte~elc lılr sebeb Diyerek güeenmi' \'e bu hissin 
bulmıık ol. co"iını i'on•t ediyor. tesiri :ıltında han yazılıır :rnımı, 

ts '. _ . "-" .,,,.. olabileeeklcrini, lıu tnkdirdc nra· 
ı an ' . . . . ' , <laki anla~ınnılıfı orlodnn kal ılır

m:ıyn çnlı~nıak lıizim için zevk ola. 
l'ağını kaydeıl iyor. 

ll. 7.ekcrirr. Sc.:-:eı, hııgiinkiı mn· 
kı. .<'sinrle ll:\lk:ıııl:ırd,ıl.:i slynsl fa
.ıl .) etleri nıe\"Zt•ubnhs etmekte ve 
! ıı -;:ıh:ıda Jııılranfarın fn:ıl Jı ir rol 
O• •"ımakla olduklnrını işaret eyle· 
t.PK!edir. 

Muharrir, D:ılknn nntnntının hn
rı•;kn ı:eh r rk lıiiyiik trlılikelcre 

"Tr si;rasi oyunlara mııl..:a\'('~ınel e_ 
d .-ek mohlyctte olmodıı?ını kny· 
:..ı 'erk: ··nir rnlknn konfcrnns ı 

Ankarada toplaıınınlıdır,. diyor. 

Köprü - Adalar vapur 
-tarifesinde tadilat 

Denizyollan idaresi köprü ile 
adalar arasındaki vapur tarifc~in
'de tadilat yapmı§cır. Bi.iyükada· 

dan her sab2h 7 de kalkarak 

Yeni Sabah 
Hüseyin C.:nhit Ynlçın, •'Balkon· 

l:tr \'e 1 talyıı,, l•:ışlıklı ınnknlesinde, 
ltnly:111ın hir llolknn lıloku teşkili 
clrafınd:ıki ~·nlışm:ıl:ırııu kaydede
rek ~öyle ılenıckleılir: 

"llıılknn de\ le ileri lırrlıangi bir 
adım :ıtmarhuı cn·cı Jınlyonın ,.ıı_ 
zlyctin in lene-. ' ür etm~si ııi lıekle

nıck llizuıuuııu lıi ssrdecl·klı·rdir.,, 

Bir çocuh: mangala 
düşerek yaralandı 
Kasımpa~ada Cami sokak 2 

Tramvaya paketle 
girmek yasak! 

Halk bu yüzden müşkül 
vaziyetlerde kalıyor 
Son günlerde tram\·aylarda pa· 

ket taşmmaS"ı yasak edilmiştir • 
Du yüzden çok güçlüğe uğrı· 

yan birçok yolcular tramvaydan 
inmeğe mecbur olmakta ve bu va· 
ziyctten şikayet etınektedir:cr. 

Evvelki akşam Eminönünde e· 
linde iki kundura paketi olan bir 
yolcuya bunlarla tramvaya bine· 
miyeceği bildirimiş Ye 414 numa
ralı kondüktör tarafından kendi3i 
tram\'aydan indirilmi)tir. 

Kondüklör, belediyenin emrile 
bu tarzda hareket ettığini, buna 
riayet etmediği takdirde :n'.!.:ml tu· 
tularak cezalandırılacağını söyle
miştir. 

Şehir halkının tramYayla her
hangi bir yere giderken ellerinde 
bir paket bulunması gay~t tabii· 
dir. lçinde yolcuları rahatsız ede
cek bir madde olmıyan yük 5a}'Jl· 
mıyacak bir büyüklükte paket· 
!erle tramyaya girilme::;inin yasak 
edilmesini hiç doğru bulmıyonız. 
\'e belediyenin böyle tatbiki im· 
kansız bir emir \'ermi~ olacağım 

zannetmiyoruz. Verilen emrin tat
bikatındaki yanlı~lığm düzeltilme· 
sini temenni ederiz. 

Sahte tavsiye ile ... 
iş istiyen biri ~ahtekar

lıktan yakalandı 
Emniyet müdürü Muzafferi 

sahte kart vizitle aldatmak isti· 
yen bir sahtekftr yakalanrnı~tır. 

l\Ialatyalı Mehmet isminde bi· 
risi evvelki gün polis müdürü ~1u 
ıaffere müracaat etmiş ve elinde
ki bir kartı vererek: 

··-Beni eneml h~ Giln 
düz gönderdi. l\fahsus ~lamları 
~ d .. v3r.,, emı~tır. 

Generalin eski şoförü olduğu
nu süyliyen bu adam iş istemekte· 
dir. Polis müdürü Muzaffer bu 
garip vaziyet karşısında kartı 

daha dikkatli gözden ~cçirmiş Ye 
bunun uydurma olduğunu anla
mı~hr. Bunun üzerine gencin üze· 
ri aranmrş ve mareşal Feyzi Çak
mal= ile Erzurum mebu u general • Pertev isimlerine birçok sahte 
kartlar da bulunmu~lur. Suçlu 
müddeiumumiliğe teslim edilmiş
tir. 

Kamyon ve otomobil 
altında dün 

iki çocuk öldü 
Dün iki çocuğun ölümüyle ne -

ticclenen biri I<aragünırüktc, di -

ğeri de Şişhane yokuşunda iki 

otomobil kazası olmu§tur. , 
Şoför Hasibin idaresin _ 

deki taksi K:ıragümrilkte gc-
riye doğru manevra yapar -

ken dört ya.5mclnki Celal oğlu Şe 
rife çnrpmış ve üzcıiııden teker

lekler geçen yavrucak haı:tancye 
götilrülürken ölmüştür. 

Şoför Arda!)ın idaresindeki 

kamyon da Tozkoparan caddesin. 
den tramvay yoluna çıkacağı sı

rada ycdl yaşlarında Aleko adın-

da bir çocuğa çarpmt§, beyni pat. 

lıyan çocuk derhal ölmüııtür. 

Her iki ~oför hakkında ela tahki
kata başlanmıştır. 

Den rz müess~seıe .. 
ri memurları için 

Ucuz lokanta açılması 
hazırlıklarına başlandı 

Galatada inşa edilen yolcu sa· 
lonunda kleniz müesseselerinde 
çalışan memurlar için büyük bir 
lokanta kurulması kararlaşmış. 

Maslak yolundaki 
kaza 

Mahkeme klişeci Ala
eddinin mahkumiyetin

de ısrar etti 
Maslak yolunda otomobilile 

jand:ırrn:ı Ilnsan Ilüseyinin ölü -
müne sebcb olan klişeci Atacd • 

dinin temyiz edilip ikinci defa 
yapılmakta olan muhnkomcm 

dün bitmiştir. Alaeddin gene ev-

:Ra(faca a'f! 
Yolda 

y.\(;Q:-\U~ pencere iııdt~ 
• . p 

kıyorum; elindekı . 
lıir türlü okuyamau:ııı l'' ir1P

111 
ren, onu lıırakıp gene ol:tı~ 3 

l.ıir kltup ııçan orkad:ı.;ını:ı sor 
,.... . r . ı ıı·,o - .,ı~·ın etrn ı seyre rı • 

Omuzlarını silkti: 
- Kesine lı:ık:ıyıııı '.' ... 

vclki §ckildc Af'kiz ny hnpsc vo Jrnc dC'fa gördüııı ! ... c;cce . t- ~ 
20 lira para cezasına mahkiım oL gündüz geçtim, yıı:r.ııı geçtııtl•, 

t • T k•r~ muş ur. gectım ... J.er t:ı~nrı karış 
cim, dedi. 

Diyarbakır posta .Cocukluğuın ııatırırıı:ı Eıd 1 
.vapurd:ı kannpenin ıi.stuııc ~ 

vagonu yandı ker, JH m·creye c'rıynıı: , ııcr ( 
İstanbul _ Diyarbakır arasında ni .bildiğimiz salııli, :-o:ıkiıı ıı:ıı 

işUyen katarın po~ta vagonu Ma- da hep !Jir örnek uzanan den 
lat~·ada bir kaza neticesinde tu - rcderdik. Arkadaşıııı:ı: e! 

J ,.... .Asıl zevk yeni hlr _ş 
tuşmu~. vagonda bulunan 20.10. k ııırı .i me le ckğil, ı.eyrctıncklC d P" 
939 tarihli gazetelerle bilcümle dim. Senlıı J::tılnr değilse ~çl 
mektublıır ynnmrştır. l:ırdan ben de Jıir lrn) li ~ıırf'. 

--<>-- Fak:ıt itiraf • 1 senin de dİ 

Belediyenin banka'dan karış karış lıildi#ia tloğr\,ııı 
ıki istasyon nrnsında ne Lıı ~~ 

tır. ld "' l 1. 1ıı a ıg1 para ar ~eler, ağaçlar lı11luııLl11::. lll . ) 
Liman işletmesi umum müdi.ir· ! t cvap "H'rcbilir ıııi~in? Biı ,• 

slanbul belediyesi, belediye - d•" 
lüğü bu lokantada memurlara lukta ı;ördüjlüıniiz ııw nı:ır~ .•' 

l~r bnnkasınd:m şimdiyo kadar ı. •• ı 
mümkün olduğu kadar ucuz ve lımızda kolan ancnk lıir j 1 ·,. 

900 bin lira çekmi<:.tir. Bu. para d - r h 1 :ı'1 .J iyi yemek verebilmek için hazır- "' ır; ust tar:ı mı alır nın • er 
Uııkaı)anı - F.minönii istimlaltino yeni ~o-rın " oı; g ' l · ol ıruz (si 

lıklara başlamıştır. Lokanta en "' u. 1 11 t 5ıı 
snrfı>dileeektir. nu~iinlcrdc işe de unuturuz .. l>oğrnsıı Jıll c 

modern tesisatı haiz olacak, ay. bnıılnn::ıcaktır. surette alUkuıııızı çekmiycı1 il; 
m zamanda bir iki yüz memur bir re, l>:ıklıElımızı zannetsek lı i 
den yemek yiyebilecektir. Tab- ---<>-- mayız. Tekrar edeyim, tıir ~~c 
lidot fiyatı 25 kuruşu geçmiye· Sinemaların kazançları mek ze\"ki icin dc(lil, Jıu ~cr1' 
cektir. tetkik ediliyor nımak icin değil, sırf 5r) 

Ze\"ki için bakl}'Ol'UZ, 
Lokanta, salonun açılacağı yıl. Belediye sinema ıiatlıı.n ü;e .. Sustum c .. vnn ,·crmPrli ~r 

1:1a~rnaan ltib;ıren aerhal faaııyetc rınae yı:nıaen nmmu .. yııpmıııı: .. zeleııini, 1dfiiliını karı~tırı) 

geçecektir • tadır. Sincmnlann geçen yılki k&- - Bak! dedim, okuynııı•>, 
---<>-- zançları tetkik edilmektedir. Bu- Trene binerken birçok !1~1 

Tayyare biletleri vapur na göre fiatlarda yeniden tcnzı. Jdtaplar :ılanları bir türlü ıı ~l'.ı 
lM yapılacağı söyleniyor. yonnn! .•• Trende hiç Jı:irn5~~ı f",ı 

ve trenlerde geçecek okuy:ımaı: demiyorum bu ı, ,ı 
Ankara, 27 (Hususi) - Mü- ~ bilenler pek az ... Yolculuk·i~Pr 

nakalat vekaleti devlet hava yol • . ~:~~i~~:i~et~e~unİ:~ ~!ğ~~:ı~r:~~r~~~~ alı~~ı~ ;csı1 
larr, demir yollan, deniz yolları Trende, vapurda okuııın1'1ıı of' 
arasında halk lehine bir koordi- Üniversite mczunlanndan Nev.. gcçirllebilcceği,kil:ıpçılorıı1 .~ 
nasyon tarifesi yapmıştır. Bu ta- zat lzmir kız lisesi, Ratip Türkoğ- duğu bir er~anrdir... e~ 
rifeye göre bava yollarında gidip Lu Şehremini, eki Konya valisi Böyle bir müddet tlc,·:ı!J\ ~ 
gelme bileti alıp ta hava müha. C.emal Bardakçı Gazio5manpaşa, arknd:ışım hiç sesini çı1'1l /., 

du. Sonr:ı: 5t 
lcfeti veya herhangi bir sebeple Yakup Şehremini, Hasan Dalgıç - Hnni sen scyretınc1'ı ~ 
avdetleri tayyare ile kabil olını- Pendik, Arşe İnönü, Kemal Us· mek icin seyretmek zc,·ki 11~>~ f 
yan· yolcuların miinzam ücret kiklar, l\Iurat Şahin Üsküdar, mıştın! dedi. O zevk pek b~'I' 

Heybeliye uğrayan, oradan doğ. 
:ru köprüye gelen posta ile her 
a9am köprüden saat 18.25 de 
biltün Adalara hareket eden pos
tanın tarif ede bu ay sonunda liiğ· 
yedilcceği yazılıdır. İdare, son. 
baharı Adalarda gesireceklerc 
bir lkolaylılC olmak üzere bu iki 
postayı bir ay müddetle teşrini

sani sonuna kadar i~letmeğe ka. 
rar vermiştir. 

numarada oturan Ahmedin bir 
buçuk ya~ındaki çocuğu Vural 
dün odada oynarken ate') dolu 
mangalın içine düsmü~. yüzün::ieri 
yanımstır. Feryatlarına yctiscnler 
tedavi altına almı~lardır. 

vermemek ~rtiyle ayni !bilet de· Aslan Vefa, Nafiz Haydarpaşa, ~ey olm:ısa gerek; yoks:ı tı I 
mir yolları, deniz yollan ile gel. Atiye Şehı;emini, Amerikan kız veuliğc vakit lıulanıaıdırı·'j,ir" .J 

K k k Hakikaten ben ılc, dııh:ı pcrıct'; 

Is a nç Oca ldiklcri yerlere dönmeleri kabil Jic:esinden Uımia Üsküdar, Şükran · d"kl · · tur ,._ _ vel ı;öyle ı · erııııı 111111 )11_. 
0 olacaktır • Ni~anla~r. Şecnat ::\1entcş Üskü- den ayrılmış, :ırkadaşınııı~ııti'" ~ 

Beş ton torik denize Karısının parmaklarını ; • -o-- dar, Tahir Birkan Be~iktaş, Ha- oturmuştum. J\onuşm:ık • ıı' 
döküldü Ticarethaneler kontrol yet Dede Kadıköy, l\IcH\hat Da- do oluıısumu inkıir cıJecr~. 

testere ile kesti! edı'lı'yor vutpac:.,a, Emine Üsküdar, Hasan değildim. Arkadaşım .:iıld.1~;0 ~ Balıkçılar son günlerde tuttuk. _ Çok yolculuk etııı~dı=ııccr:.1 
ları balıklan denize dökmeğc ba.5 Kasımpa~ada Kulaksızda dut· Ticaret vekaleti kontrol daire- Tanrıkut Yenikapı, .i\dnan Tak: konuşmakla v:ıkil ı;cçırc~111 ~~ 
lamt§lardır. DUn de 5000 kilo to. dibi ookağmda oturan Fethi is· si müfettişleri dUn öğleden sonra sim, Dr. Hasip Çapa, ~elvina A. sanıyorsun, dedi. Yoıcuı~ı;i ı;o~ 
rik Sarayburnu açıklarında deni- minde biri kı~kançhk yüzünden bazı ticarethanelerde fi:ıt kon _ na Deşiktaş, Heşat Çapa, Hükey- mak, etrafı seyretmek S1 p<•~( 
za dökülmil§lür. Bah!<ç:lnrm bu dün kannı Hikmetin parmakları· trolları yapmış ve bunlardan bir ma Eyüp, Mefkure Cağaloğlu or- mnk dn faydasızdı~·. ~e ~~ııb'I 
hareketi, lta1'-'nıı ve Yunan gemi.. m testere ile kesmiştir. kısmının ihtikar denecek derece _ tamektebi muallim Ye yarduncı kılırsın ... llu g:ızeteleri, kı ılo ı 

T k böJ .; 1 . .. . . l mak için aldıtıımı ını ~311 ı.iJif 
11. Ür vatanı ·· ünmez lerinin ucuza mal almak isteme. , Kadın hastaneye kaldırılmı5, I de fnzln fialla mal sattıklarını muallımlın.lcrıne tayın olunmuş ar 01 v lıcıı ııe ,, 1~6' 
~ mııamıyacaı;ını 11 

birJbütündür !erindendir. suçlu yakalanmıştır. tesbit ctmi§tir. ( dır. 
1 

Adet yerini bulsun diye ı.ıJJ' V 
A&M .. Wi!JliMJGJali!Ef!JE©~f·!!:llRll-•* ~11 .. llllllCl!Jfil]ınlillla.EtiOOllE~~UI•• ~~ıı;n~~~~;~.ca~:~miY~;d0;~ 

f rındn bir bir ela ha .. Artı:. lııı ken. heıı iiı :ıdıııı 1 · • i~ ice f.lirc·nıııcıl iği 
~ dl kendine diişcıı tnş l ıır ol:ıııınzuı. sc' gili,il ı.: 1· · • '• ~ ı ,, : ı·ilı i l'iııe 
~ _ Tnş alıyorlnnlı!.. ::\e korkunç Jıir Jı:ıkı-;ıyorl ·- ·., Bu ıırııtla odas ıııa 

-·· şeydi bu! .• ll. i i lılrden fırladılıır, girirı ~ık:ııı : nesııun ~ iizllııdc 
F\ , , 'HL _. n gene odam kızı nrkıısına saklı;)nrnk garip lıir durgunluk. ı.öyl i yeınedil!i 
~!ı\.a ~ 1-( ııer,·:ısızca lı;ı~ l.ırciı: bir sır srz:liyo rı' '. 

- - Çık mel ılaıı:ı ! l Ki ınsi ıı Sl•n 1! J\c•ıııli ~ı ıı i o t·ıııl:ı ":." ' - ıı~ lıns ı 
- 20 - Bir elinde t :ı b:ı· c:ı podı)ordıı. lla- hi~· giiriiıııııcııı· .. · i .. ı\cnh:ı ol:ınl:ın 

Yazan: Ne1Jbc MuhidJin 

Sur lıal'olıcsinin öııünı.lc büyiik 
bir taşın üsliine yanyıına oturdular. 
tık görüşen ilşıklıır silıl onlar da 
biribirlne bir şey SÖ) lemcılen biri· 
birinin yüzüne lı:ıkı:rorl.ırdı. Genç 
adanı Zcynelıin elini tutnı:ık ıcın 

yayıışta elini uzatırken ıırkalnrın. 

dan· ııır taş dilştii. Zeynep ıııfillıi:;o 
bir korku i'°inde ellcrile yüzünii kn· 
p:ıtnrnk kısık bir fcr~at kop:ırrlı. 

Cenc ııdam şiddetle nyııifa kalkıp 
nrkn11ına b:ıl.tıktan sonra cc ur Ye 
hiınnyekftr, korkudan kendini koy
lıetlcn 1.e\'ncbl f!{}ğsüne hastırnr:ık: 

- 'ffi~. ııma hiç korkmayın! _ 
rlcdi - Rtr ııış dU~miiş olacak ... 
.F:ı\ t sü1i.hii biıi,uıe.l cn :ırhh· 

rabeniıı :ırasınıl:ı ıı lıom urlııla r be· dııyınıışlar mırıl ı? ! .. 
lirdi ve önlerine l.uc:ıııınn lıir tnş ~.ılı:ılıleyin rc':ıiıııllrı Zı•yneıl diL 
dalın )u,·arlı:ınuı. Genç oclaııı: şiiııiirkrn · "il' 1·· h ı· • • . Y~l i 

- S:ırhoşl:ı •! _ diye lıuliıı dı . ıısl:ı ynrı v:icm:··: jçeri sol,nr:ık 

Zeynep lıir c' li gihi l.11ı·tulnra!> çatık hir suratla: 
koşmnğn başlamış tı. Fııl;at ny:ığına - - 7.eyn cp k. · lu11.1rl.ııı ! 
hir çnlı ta!>1lılı ve yere kapımdı. hrr:ıber sok:ı!;a tık:ıı-r.~ız - derli. -
Gene :ııl :mı koştu onu ~erden k:ıl- S::c;iıııle i;yıe 1.1' . ı ' ıı lıi r emir , ar. 
dırarıık kollarııı ın :ıı·n~ınd:ı <''ine dı ı.ı gcnı: kız sorm:ı8tı c~ .. arcı eıle-
do8ru :itlc:a uçııruı:ığ:ı lı:ışl :ı ılı. ınl'di. Z:ılPn Yı-: i w• .. lıu rınri ,-eı .. 
Knpıııın ı;niiıH· geldikleri zonıun f diklı•n s(' •• ,, • • l.:ııııyı l .. ıp~;; ıp 
Zl') nebin kııluj:lınn fısılılndı: 1 çekilnıi~ti. nabı>sınııı lııı srrl \'e 

- Xe ynz: ' .. • 1"1 ' • 'l:ıılPt i ıni- miin:ıkıışn is temi:> en lanı ZP) ııelıi. 
zi mnll\·eııil e r. l' ız ..... nıleli~crck kn_ ı:iişiiıl'ltlnlii. lı:. defa Lfi)lc tere; 
pıd:ın girerken ilıh·e elli : bir yüz, 'linıirnne hlr ~es i ilrııi')Iİ. 

- Sizi lıllı.ınızdıın isti~ eceğinı. Çok cHişr •mrr. • \"rıkit lıul:ını;ıdı; 

Bu hü,:iik tclı!il..c\'f ullııttıkl:ın Aşağı oıl:ırln lılr r,iiıill' ı. TC kıı,·pa 
sonnı 7.e\nt.hln r' nirlcri ı;ok Jıozııl· fCSlcrl du:,-nra': l !, "'- •• • ·~ fırl:ıdı. 

mu,ıu. tı . siitı : ııtnğındnn tıknın:ı· Çın)ıık 11:;,· kl:ıı" ' .! ·r-. •·v· lcrl in
rlı. •; :ı)r.ız Ejcr ekrl lıir snııt "k:ıdnr , cii •e ~on h~"~m -:ktn tlıırup içeri 

iki ılnkikamı ı;eÇ'irınek iç.J~ 51~ 
kul:ık ,·er ·; : i' ı · .ses.siz bnlı:ısı· oyunu! X~ şaını ! Sen <liiı>c<lüz tıl. ı;ntın nlrlım ... Yııni ~ntl.CC" JIİ~ 
nııı ilk ıkfn ı,;;) :~ · · , ... hiılılet~ <lırmı5s111! ·ıı 
li sesini işiliyorı:.ı: - .\ ii s tiiıııden ırak, fena tcn:ı nlınok işini sürmek icı ·İ~rc1'·"1l faydası olmıyacoRını b• ,.11ct

11
/ 

- Söyle k:ı clı ıı dollrıı su:rn söyle şc,·Ier ~urup durııın.. P'"' ~ 
~ J "Çocuklukt.ı '·opur .. ıı 

pnr:ı~ ı ne ~ :ıntın'.' ':ckıııcccdeki p:ı- - Lakır.!ıyı ılcği','tirıııe: .. ~e o· · dC•· 
den ctr:ıfı seyretnıı·nıız ,, 4 tı! "" 

r.ı knr.all:ııımnz. r ı - ıliye 1..ı~ırıyor. yuıııı oynadın? Kumar nıı :' tin ... Srn hiç örııriiııdc: r.rcısıJt1;t' 
du. - - Xiçiıı kııııııır olsuıı. \': ıl, lt gc- . r oı:C) c~· ~ 

· 1 · 1 . . . 1 1 r:ı binsem ele ctnı ı · ·c S 
.\uncs ı ynl ·: .. n lir sc c ccvnp tırınek ıçın ııo :er o~·n:ıı ıın. di\'cn ,·enı v:ıpıır iskele) # f 

verdi: - Sen hn! Sen poker oynadın · · ııi' tıf. 
- Elbet k:ın:ıt1.111111nz nnıa... hn? ! Pokeri nerr,ılt oynndı!'I? ayrılmak istemi yen ı:ol c

1
cni11 ~ f. 

mü? Biz, elr:ırı scrre ıı .. ıı 'l 
- Anın ne ılcıııck? Ben kııın ··e_ L'o n J d o•·ıı • f l .2ıı•· •· • 

l
· ,.·

1
.ce- - ."'. ı ~ıı aı ~ J "' ıın.... erli olm:ıdığını. sı.~ı.n ~ıı ı·c111 rrf' 

~ iz p:ır:ı ı di:·e o .. :uı" ı.:ııııı , 1 1 -r ıı ı 1 ı - ıı ..., - u\' ıı.> e't:ı ı, uru :ı ı, O\' ıe e<>_ p:ıe:ığınıızı hilııwıl ıgıııı ıı'ı" ı"ıı~ 
saklanı:ın içiıt 'erı• · Sen onları ı k , '" ·rı t:ığfunıllıt ı rl'"'ıııc P'•"er oyıııı~or- penl'rrcıkn Jıuklı iJ ııııızı, Jıilı ,_,~ 
ncrc~·e ,·erdin? ?. J:ı ı.ı ı suııuz? Dı·ıne!> sen pc.krr lı;Jiyor· etme, tocuklıığ111nıızd:ı c • JJıl· t P 

- Bir ' · • r 0 11111. :-·r ~ np:ı- sun 1'l tıı nellah:ınıeas<;nlıiri n ! . "E~lenccli volcuJuk ı... 11 ,ıııl',. ''lln? ·o • kıl"I ')C' 
J - Ay sen pokeri Lilnıiyor ·n,ı_ l:ır yoln çıkınnktnn kor aeir· I 

- Xıısıt kn::ı ~ Hırsız mı girdi ~un cfC'ııdi?! Şiııııli poker lıi!ıııiycn 1 ~·c mıhınılınuş hir cf"oıı ıır.cti• 
cı e'.' var mı? .'\yııl ıioğrusu ! Biz konı ,u- cnıi n ol, yolculuğun c~ıc ~(. 

- '.'oo. Kinı.;enin slinnlıın:ı gir· larl:ı toplunırı h:ız:ın nııılıt:ırıı: C\"İll nınz ... ,, I fı ,4f· 
mek htrmcm. Oyıııılln k:ıylıcllim. de .. n:ızan ıııfünpyyız.iıı koııııjtıı:·!a.. ~·urııl a 
Simı,lı tckr:ır J.az:ıııııı yerine koy_ Bekçinin C'\'İndc hile lıir iki :rni!i dt' 
m:ı:"!:ı ("Dlı ıyorum. Elbet bir ~ün kıvırıyornz.. ""'''ı-st ,1 
~:ınsını hnnn yarılım ı•ılcr. Cumhuri:,·ct dcvrfntlc · _...1fıı1' 

'

. · , l' · · d ı - lla ,. All:ı lı lıe!lanı versin k:ırı ! t-""n -rys ı e.eıır ıı.ııı sı·~m e ıcın :;;:ış· " , ntfn-ollan millet _... 4 
kınlık :••nn·anln,ıyor lıcm lıiddcl Brnlııı karn roı:rakl:ın ko7.ıy:ırnk bir .eseridir. ..oıııl '. 
· ·ı · ı o 1 ı ıı teri pıırnl:ırı mı clcmtk poker- -"0" ...ı• sıYrı cşıyorı u. l'lu•l\I v- ,,..tdv 

- J\:ıılın nklımı 7.1\'ıın:ıılıın {'ıkn· dr. k )bcdiyorsun ha'?! a .. -
(D ) nrttrı1'1 

rnc~ksın '! Xclcr sa) ıklı~ orsun~ !\e cvamı var . 
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cephesinde 
şiddet~~niyor 

; ~retle lıı ,,·ı. . . . . 
"C~a ol iZ IŞ~'I parlısı 

~ 111\ naııa hulu nan mclıus 
hUıJ. lngıliz amelesinin 

r oıcı :ı_rb i~iıı lıiiki'ııncllc 
•..ı \llgıınu söylcıııişllr. 
~an~ Mısır lıukuınclleri 
kl ;ır ını<;ır ııaınıığu ıııii 

ınııa b" . <~ erilir • ı r nnl:ışma ıın. 
ı. le .' 
~ itınde secilen snrlıi 
&on?eı nıilıt meclisi dün 

~ a LYo\ da toplanmış· 
lor l 

~ ıa 1-· • lo ıcıye ııuzıı·ı meın· 
r ı ~a ile diploma~ik mü_ 
· d aıne edeceğini bildir· 

e i a Alnıan orta elçisi 
~~~id:!'~~r eden lliller n· 
.-.~le .uı Yazıları muhte'd 

h kQrı .Protesto etmiştir. 
1 tt•ap ltıctiııln bu protesto_ 
~· Luı:crd[ği hclli değildir. 
h ireı~~.kntolik dün:r:ısın:ı 

tıı 1sı ilk he:ranname· 
b hıe~sh.ab ,.c miisebbible
ltc~11 ?11ş ve ilk amil olarak 
l1ap18ı göstermiştir. Mü. 

•e ıı a, totaliter telakkileri 
ı ~ oıon. 

~ti lanın ıstırnbından 
l'ııelııı~ı habseylemiştir. 

a ·ti kızıllıaç heyeti, 
tlrı 1 

lira eden Polonyalı 
hnı~ 

t ~ tın kamplarını sez 
~tacıltthıııl'ştl'yc gelmiştir. 

• t' er a l\lcJilndnki siyası 
~~ile ll:ınJıkemcsi, .Mndrlt il 

tıı~ raı Miynkayı en ~ ük· 
t L "ll3k ~ ,. "' • 1 

uij• . ıızere 15 sene sür-
1 ~ 'tı~~ ser,·ellnin· mü~11<.lc.' 

Ren f~ehri 
yükselmeğe 

gene 
başla ,ı 

Hava düzeldiğinden cephede 
gene sıklaştı tayyare keşifleri 

Paris, 28 - Cephedeki iki taraf a 
rasmdaki keşif kolları müsade. 
meleri gitgide sıklaşmakta ve 
bunların neticesi olan muharebe
ler şiddetlenmektedir. 

Fakat, harbe iştirak eden kuv· 
vetlerin gitgide daha ehemmiyet 
kesbetmesine rağmen, keşif ıkol. 
tarının yaptıkları bu harekat sırf 
mahalli bir mahiyeti muhafa • 
za etmekte ve sadece tabiyevi bir 
alaka taşımaktadır. Her iki taraf 
biribirinin mevzilerini keşfe ça· 
lışmaktadır. 

Nehirler yükselmekte !herde· 

vamdrr. Ve Ren nehri dün ani 
surette 57 santimetre kabarnuş • 
trr. 

Fransız tayyareleri, faaliyetsiz 
geçen uzun günlerden sonra, ha. 
vanın b::rraklığından istifade e· 
Öerek tekrar uçmağa başlamış • 
]ardır. Fransız tayyareleri ldördü 

Alman hatlan üzerinde ve biri da 

ha uzaklarda olmak üzere beş 

keşif uıruşu yapmıştır. Fransız 

hatlarr üzerin<len bir tek Alman 

tayyaresi beş kilometre kadar ile

\ ri geçmiştir. 

iki Alman denizaltısı 
daha tahrip edildi 

oturan birisinin Bunlardan kuma 
içinden 60 ceset çıkarıldı 

,-ı lııırııı. ctnıi~tir. 
~ ~suudun. büyü~ elcisi, Londra, 28 - lngiliz bahriyesi lan tik denizinde iki Alman zırh· 

'. rı iin P:ıriso:selmiştlr. son yirmi dört saat zarfında iki lm harekatta bulunmaktadır. 
~~lı,;t~ l·'ıınt Humz:ı lılrcok · Alman denizaltı gemisini ... tahrip Bu zırhlılardan biri Doyçland· 

,' \ ~ı~Iıl 1
.nni ..... ulun ınoc~~- -,clmi~ı. Btmhıfdan rl bt dır '\C -rı.. 1 ·f11( .. mıı •• fty orFJifft,, 

~ ltk ı;ı~~ı~ c kadar lıarı· liz ~ilebine taarruz, etmiş, şılep. _rnpurunu da işte bu gemi zaptct· 
t ı ~ 1llıgını yapmaktaydı. .. 

q• arcı nazırı Kunder topla mudafaada bulunarak tah· miştir. 

1 ) {~ Snnoyl nazırı Yar- 'telbahiri' batırmıştır. İngiliz donanması bu gemileri 
1 oyıc ı· w ~ 

ı 'de .. ıc:ıret nazırlıgı_ Oteki tahtelbahir kuma otur- takip etmek emrini almıştır. 

I~ Cektır · 

~ 'I · • •· Bir Alman devriye gcmısımn 
1 t 

rnus olarak bulunmuş, içinden er •t 1 • uğradığı felaketi Alman milletin-
i~ e -1 a ya altmış ceset çıkmıştır. den gizlemek için dört gündür ls· 
~~r.et anlaşması Londrada iyi malumat alan ma.. kandinav gazetelerinin Almanya· 
~ hafilden öğrenildiğine göre. At.. , ya girmesi yasak edilmiştir. 

tU ~t.~ııla da iktisa- . 
ll~a.kereler 

;a ~aı:>ılıyor 
litre .

1
<A.A.) - (Röyter)~ 

~ ~~~ ~talya arasındaki 
~~% cr_ı için daimi m_ııh-
l ı-ı~ n ıhcta~ı halckmda 
~ğ· tn bugün Romada 

l resmen bildirilmek· 

Almanya Rusyadan 
a ""/"' hububat a·lmak 
ümidiA· İ k~aybetti 

Hitler ve yakınlan Nazi şeflerini 
proleter müdafii göstermeğe 

çalışacaklarmış 
Londra, 27 (A.A.) - Times 1 viyatrm canlandırmak mümkün 

gazetesinin diplomatik muhabi· olacağı kanaatindedirler. 

ri yazıyor: Alman heyeti gayri 
Almanyadan gelen malumata memnun LÖn~ü 

göre, Nazi Partisi Sovyetleşmc Londra, 27 (A.A.) _''Havas,, 
istikametinde sola doğru temayü. Berlindeki bitaraf diplomatlara 
lü muayyen bir nisbet dahilinde 
teşci ve teşvik etmektedir. 

Hitler ve yakınları, bu propa

ganl:ianrn, nazi şeflerini garp ka· 

pitalistlerine karşı Alman prole. 

taryasrnm müdafii olarak gös· 

termek suretiyle Alman mane· 

göre, Alman ekonomik heyeti 
Moı;kovada So·ıyct teslimatı 
bahsinde memnun olarak dön _ 
memiştir. 

Öniimüzdeki aylar zarfında 
bir milyon ton hububat sevki Ü· 

midinin· suya dü§tüğü anlaşılı • 
yor. 

~un S <O) N 

Amerika silah 
ambargosunu 

kaldırdı 
Müttefikler altı:~ bin 
tayyare ve bin takip 

gemisi sipariş edecekler 
Londra, 28 - Amerika Ayan 

meclisi siiah ihracı ambargos:mun 
kaldırılmasını 30 reye karşı 73 
reyle kabul etmiştir. 

Bütün İngiliz ~azetclcri bu ha· 
beri büyük manşetlerle haber \'er· 
mekte \'e büyük bir sevinç gö~tcr· 
mektedirler. İngiltere ile Fransa 
Amerikadan i~tedikleri kadar si. 
!ah ve mühimmat alabileceklerdir. 
tık partide altı bine yakın tayya· 
re ve bin denizaltı takip gemisi 
sipariş edeceği anla~ılıyor. 

Ziraat Vekilimiz 
Leninin mezarına 

çelenk koydu 
Mos.kova, 27 (A.A.) - Bura. 

da bulunmakta olan ~iraat Ve· 
kili Muhlis Erkmen ve bera
berindeki heyet büyük elçimiz 
Haydar Aktayla birlikte dün Le. 
ninin mezannr ziyaret etmişler 

ve bir çelenk koymuşlardır. Ak· 
şam da büyük el~iliğimizde Sov
yet Ziraat komiseri şerefine bü. 
yük elçi Haydar Aktay tarafın -

dan bir.....zi c.t veril~ ve bu 
ziyafette } .ık ... ck Sovyet meclisi 

divanı reisliği umumi katibi, ha· 

riciye komiserliği protokol şefi, 

şark işleri umum müdürü, Voks 
müdürü ile diğer bir çok Sovyet 
erkam bulunmuştur. Ziyafette 
iki memleket arasındaki dostluğu 
tebarüz ettiren karşılıklı nutuklar 
söylenmiş ve bu toplantı samimi 
bir hava için·:ie ge~ vakte kadar 
devam eylemiştir . 

İngiltere Japonya ile 
anlaşmak istiyo·.t" 

Tokyo, 27 (A.A.) - Büyük 
Britanyamn Tokyo elçisi Sir Ro· 
bert Crazi3, İngiliz hükumetinin, 
Tiençine ait müzakerelere tekrar 
ba~lamak arzusunda olduğunu, 

lıari...:iye nezaretine bildirmiştir . 
Di~er taraftan. alakadar maha· 

filde teyit edildiğine göre harici
ye nazın ~cmura, Japon • Ame· 
ril.a münacebatmın düzeltilmesi 
için,, yakında, Amerika sefiri 
Grc\· ile müza!\erelcrc ba~laya· 
caJ,tır. 

Litvanyalılar Vilnayo. 
giı·diler 

Kaunas, 28 (A. A.) - Litvan
ya kıtaları dün öğkden sonra 
Vilnaya girmi~lerdir. Sovyet kıta. 
lnrı şehirdl'n 5 kilometre uzak 
bir mesafeye kadar gitmişlerdir. 
Vılnada örfi idare illin edilmiş

tir. 

Halkın elinde bulunan bUttin 
silahlar 24 saat zarfında hüku _ 
mete teslim edilecektir. 

DENiZ KUR 
-9-
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London 

Çeviren 
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Kaptanın ağzından çıkan 
kütürler ölünün yüıünü 
morarfmağa kafi idi 

,.....,,c;:wv+v•v• 

I<'ena halde sarsıldığrmı beni ta. da bir kırbaç gibi şn.klam.ıştı. 
myanlara söylemcğe bilmem ha - ı Aşçı onun ş~ddeti altın-da irkil
cct var mıdır? Galiz lisan ve ki.i- didi; korkak bır sesle: 
für benim en menfurum olan §CY- - Peki efendim, dedi ve müs-
lerdi. Dizlcrimın bağı çözülmüş, tekrch başını mutfağın kapısın .. 
başım dönmeğe başlamış, adeta dan içeri çekerek gözden silinldi, 
fcııalıı§mıştım. Bence ölUm ciddi· Aşçıya tevcih edilen bu azar
yet ve vekar ile muhat olmalıydı. dan kendilerine de hisse olduğu .. 
0, sükünet içinde vukubulmalr, nu sezen diğer gemiciler derhal 
onun seremonisi mukaddes ol - işleri başına dönmüşlerdi. Maa
malıydı. mafih, hallerinden pek gemiciye 

Ölümün daha sUfli ve müthiş lıcnzemiyen bir kaç kişi mutfal( 
safhaları benim jçin o ana kadar ile lumbar ağzı arasındaki ka. 
meçhuldü. Evvelce de söylediğim maraya inen meı:ldivenin başında 
gibi, Kurd Larsenin ağzından çı- durmuşlar, aralarında fısıltılarla 
kan küfürlerin kudret ve dehşeti- konuşmakta devam ediyorlardr. ı 
ni takdir etmekle beraber tarif e. Bunların fok balığı avcıları ot .. 
demiyeceğim kadar sarsılmıştım. duklarını ve gemici makulesine 
Onun ağzından çıkan kelimeler ö· nisbeten çok daha yüksek bir. 
lünün yüzünü soldurup çürütmeğe sınıf sayıldıklarını bilahare öğ-< 1 
kafiydi. Eğer ölünün ıslak sakalı rendim. 
kıvrılıp tutuşsa ve alev alev yan_ Kurd Larsen: 
saydı şa.5mıyncaktım. Fakat ölü 
bütilıı bunlara aldırmamıştı bile. 
O zoraki bir mizah, kelbi bir 
istihza. ile sırıtmakta devam etli -
yordu. Vaziyete o hfi.kimdi, 

'üÇtl~Ctl KISDl 

Kurd Larscn küfürlerini baş -
ladığı kadar ani kesmiş, SUSIDUfi. 

tu. Sönen sigarasını tekrar yaka· 
rak etrafına baktı. Gözleri aşçı • 
ya ilişmişti. Soğuk, müstehzi bir 
nezaketle §imdi ona hitap ediyor
du: 

- Eh a.~çıbaşı ! 
Aşçı, büyük bir halıeş ve san. 

ki özUr dilemek isteyen bir hiz.. 

mctkar cdasilc derhal cevap ver
di: 

- Efendim? 
- Korkarım ki olup biteni iyi 

görmek için h~ynunu lüzumundan 
fazla uzattın. Sıhhatin bundan z.a.. 
rar görür. Bak ikinci kaptnn. öl
dü. seni de kaybetmek istemem. 
Sıhhatine pek dikkat etmelisin 
aşçıbaşı. Anladın mı? 

Son kelime, büyük bir sükünc
tin ve nezaketle söylenen evvel .. 
kilerden tamamen zıddına, hava· 

- Yuhan sen 1 diye seslendi "' 1 

Gemicilerden biri arkada,ıann • 
dan ayrılarak mutiane ona. doğru: 
bir iki adım attr. r 

- iğnen ile yüksüğünü al aa: 
dikiver şu zavallıyı. Yelken do .. ' 
labında eski yelken parçaları var4 

1 

Bir şey uyduruver.. ~ 
Mutad: • ' 

- Peki efendimden, sonra: 
gemici sordu: 

- Ayağına ne bağlayaynn e-o 
fendim? • 

- Dur bakalnn .• 
Kurd Larsen sesini yükseltC4 

rek: 
- Aşçı! diye seslendi. 

Tıpkı kapakları açılır açılınaZ 
kutularının içinden fırlayan o
yuncak bebekler gibi Tt>mas Meg 

riç birdenbire mutfağın kapımı· 

dan dışarı fırlamıştı. 

- İn aşağı, bir çuval taş kö
mürü doldur getir .• 

- İçinizden birinde bir İne.il 

veya dua kitabı var mı?. 

Kaptan bu suali merdiven af" 
zında duran avcılara sormuştu~ 

( TJcvamı var) l 

Cenubu şarki devlet
leri bitaraflar bloku 
ltalya, Bulgaristana böyle bir 

projeyi nasıl karşdayacağını sordu 
Parls, 27 (A. A.) - Daily Mail 

gazetesine 1st:ınbuldan gelen bir 
telgrafa g-öre, Alman bUyUk el _ 
çisi von Papenin hafta sonunda 
a\·detine intizaren siyasi faaliyet 
grvııcmiştir. Fakat muhtelif dev. 
Jetlerin diplomatlarilc, Halkan -
larda yeni bir antant yapılması 
için iptidai temaslar vukubulmak
tadır. Bu antanta İtalyanın mü_ 
zahereti de temin edileceği Umit 
olunmaktadır. 

Bulgnristana verilen proje 
Bal, 27 (A. A.) "Havas bildiri-

yor": 
Avrupa cenubu şarki mcmle _ 

ketlerindcn mürekkep bir bita • 
raflar bloku ihdası projesi !tal -
ya bUyük elçisi tarafından Sofya-

da ba.5vckil Köseivanofa tevdi e .. 
dilmiştir. 

Basler Nachrichten gazetesine 
göre, sefir, Bulgarlst.anm bu pro 
je karşısında nasıl bir vaziyet a
lncnğınr oormuşt ur. 

Sofya mahfillerinde söylcndiğL 
ne göre, sefire verilen cevabliı.r 
çok memnuniyctbah§tır. 

Ayni gazeteye nazaran bugUn 
Ankarada beklenmekte olan von 
Papen hükumetinin Türk _ Fran
sız - İngiliz paktı karşısındaki 

noktai nazarını tebliğe memur c .. 
dilmiştir. 

Fon Papen bayramda 
bulunamıyacak 
Almanynnın Ankara elçisi fon 

Papen bugünkü Avrupa trenle -
dndcn çıkmamıştır. Sefarethane. 
den alııınn mnlümata göre elçinin 
Cumhuriyet bayramında Ankara
da bulunamı.} acağı anlaşılmakta. • 
dır. 

İran kabinesinin 
istifasının sebebi 

Tahran, 27 (A.A.) - (Röyter)] 
Şah, dün milli meclisi içtirnaa 

da\•et etmiş Ye kabine mutat oldu· 
ğu wçhilc çekilmiştir. 

Baş\'ckfılete adliye nazırı Daf· 
tari Ye onun yerine de §imdiki 
başvekil Cam geçmiştir. 



Büyük bayram 
(B~ ! incide) 

ha,ıım !l·.t~a tk>nanmı';''.D" Bütün 
ca.ireieı', ~ıu.sust ;")i11alar. fıcaretha· 
rıcieı '11! f!'Vier hayraklarla süslen· 
mı~ir. $diiin 'büyük cadde ve 
ıney•1a.rıtannda t;ıklar ve elektrik 
t~n9'ttati yapılınıştır. 

Y:tnn ~ sa..-ıt 9,30 dan onu 
çeyn-k ~"' kadar vilayette valı 
!ararından tebıikler kabul oluna· 
caktır. lhından sonra büyük geçit 
r'!SIDi yapıiacaletır. :\ferasim saat 
1 ı de haşlryacak Ye Beyazıttan 

harf'--ket ~t..~t alay Suttanahmet 
_ ·;rrhci - Ki'lprti - Şi~hane - ls· 
t'lllal caddesi yolu ile Tak;;ime 
tr"'la:ektir, gece de fener alayları 
yapılacaktır. 

Garbi Ukraynada 
Arazi köylüye tevzi 

edı l iyor 

Par~. 2 (A. A.) - Mo:ıkova. 

dan gelen bir telg-rafta bildirıldi
gıne göre garbi Ukranyamn bü. 
yuk arazi parçaları taksim edil
miştir. 

l.791J.000 dönüm arazi 178.000 

köylü ailesi arasında tak~im e _ 
dilmiştir. Köylülere bir~ok hay -
van dıığttılmı:;tır. 

30 Alman fırkası 
tahşit edildi 

(Baş tarafı 1 incide) 

garp c e p 11 t s i boyunda Al
manların 7 5 • 80 fırka askeri var· 

dır . 
A tman kumandanlarının 
içtımaı 

Amsterdamdan bildirildiğine 

göre Hitler dun mareşal Görıngi 

başkumandan general Brauşiç. 

büyük erkanıharbiye reisi gene
ral Keiteli ve birçok tayyare ge
nerallerini nezdine davet ederek 
bir konferans akdetmiştir. 

Fransız kumandanhğına 
gelen malumat 
Frtı.nsrz kumandanlığına gelen 

rnalümata göre, Alman kıtaatı _ 
nın umumi vaziyeti şudur: 

Muharebe bölgesinde tahşit e
dilen kıtaattan başka İsviçreden 
Holandaya kadar bütiın Ren 

I sahili boyunca kuvvetli kıaat yer· ı 
I lcştirilmiştir. 

Alman deniz mıntakasıncJa Po. 
Jonyadan gelen kıtcııatla diger J 

bir tahşiclat yapılmıştır. 

Nihayet m erke.zt A:lmanya<la 
mühim biı· ort:lu ihtiyat halinde 

bulunmaktadır. Bu son tertipten 
bir hüh.i'1m çıkartmak imkansız -
dır. Zira, Polonya<lan gelen kı

taat için bir istirahat mevzuu bah 
soJabiJeceği gibi rransız cephe. 1 
sine bir veya birkac yarma t:.ıar- il 
ruzunu bcslemeğe matuf ta ola· 
bilir . ·

1 İsviçre yeni tedbirler aldı 
lsviçrc htiklımC'li yeııideıı bazı 

ask( ı1 tedbirler atmak liızurnunu 

hissetmişti!'. 

rnli!;;kill ol<lı:ğııııu kaj,t ve bunun 
yukarda z.ikti ~~Ç• n talıl)iJat ile 
alakadar {ı!ııp olmndığııu merak 
cclij or!:ır. 

,\.\ ııi ga7.E'tl'lcr, ln;iltereyc• kar 
şı hır :ıa\ il la:uı uzuna ,·ı· deni • 
z.ıllı r.ıül adı!ksiııin ı:iduet lenme -
sine info:ttr C'1ml'klc>uirler. 

Belç ıka t ecavüzü si ahla 
karşrlayacak 
Bruk,el, '27 (ı\.A.) - Ba']\'ckil 

Spaak buglin radyoda bır mıluk 

~oylıyerek bulun vataJl(ta~ları Bel Bal me\'ki kumn ndanı <liııı an -
sızın biıtiin askeri mezuniyetleri 
iptal ctmig;tir. Hunun hnııgı taıL 

he kadar dcrnm c dPcegı tıclli 

de~ildir. 

1 

çıkanın bıtar<ıflığın ı tehlıkeye 

di.ı ... ürebılecek lı{ıdı~e erden ıçtina· 

b~ davet eylı) eceklır. 

Londra gazetelerine göre 
Lon<'lra, 28 - Bir tarnftn.11 

Hollanda hudutlu eh arındaki sa -
hıl mmtalrnsındıı milh!m Alman 
kıtaatı tah~id cdcı kcn, diğer ta _ 
ı·aflan da Balc'irı şimalınue tahşi

dat kaydedildiği hnkkındB:ki ha _ 

herler 1ngiliı: malbuatıııı clınm -
miyellP mf'~gul etmektedir. 

GazctC'ler, Almanya ile bazı 

mcmleketlc>r arıısıııdnki telefon 
görüşmc!Prinin kPsilınesinin izahı 

Nöl!a nazırı \'an der Porten 
de Flam;aıca cı) ıı ı mealde bir nu· 
tuk soylıyeccktir. 

l fariciye nazırı bugün radyo· 
da bir nutuk söylemi-; ,.e hükuıne. 

l 
lın bütun gayretlen, Bclçıka mil· 
Jetini, 1914·1918 frcayiinirı teker· 
rüründcn mai.un kılm~ıKa matuf 

'--m1111wıırn~~ ıı~~~ıırillımıımım~~rnmmmııı1u~ı~ı111ııııııııııııımınımın.ıimm~mnıııım-~~ 
lf Tu J.... arti.;ti - Rejisör - Teknisyen • l\1usiki5inas \e '} 

olduğunu, fakat Belçikanın , kendi 
sine taarruz edildi~i zaman, tered 
dütsüz diiğü'ıeceğini heyan etmiş
tir. ?'\azır, Bclçikanın, sulhu m u
hafaza etmek için elinden geleni 
yapacağını, Vallanlar \·e Flaman
kır dahil olmak üzere nıillelin ek. 
seri yetinin bu siyaseti tasvi p et
tiğine emin bulunduğunu ilaxe er 
!emiştir. 

; - Muharrirlerinin yarattığr senenin ilk büyük Tiirk filmi jj 

, Zaptedılen Amerikan 
vapuru Almanyaya 

götürülüyor 

Ba~rollerde: l\100:1R Nl"REJ)IJJ~ - llAZI:Vl - Fl'..HlII.\ Ti~\ !i!h. - 13füI%AD 
- JI.\ L1DE - SAto - l\H'AMMEH - sı· \Vİ - CULSimEN 

Musiki 'e şarkılar: fü•.;tel<fır:S/\DETTl N K.\Y. TAK - :ı.wıı Lts SABı\H!\DDtN 

8 .. • k c-v sn ınıemaoa.,, ~ 
UgUn lpe V0 IJQTQlj rm©Ja ~Dırderı~ 

E§ Seanslar 12 - 2 - (Tenzilatlı) 1.1 '."l - h.'.10 , c 9 d ı ~ 

L on·tlra, 28 - Almanlar tara. 
m üsadere ed ilip , Mur· 

mansk SOvyct ımanına gôlurü-

len "City O f F1int., isimli Ame. 
rikan vapuru dün bu limandan 
hareket etmiştir. 

Vapur Alman mürettebatın sev 
ve idaresindedir. Amerikalı mü
rettebat ta içindedir . 

A lman radyosu, L ahey muka-
velenam esi mucibince dün M ur. 
mansktan hareket eden "Cily Of 

Flint,. vapurunun Alman mü -

rettebat tarafından sevkedildi -
ğini bildirme ltted ir • 

Son Dakika 
ll!m ____ ._ .......... __. 

Bolivyada örfi iü 
ilan edildi 

Laraz 28 ( A.A.) - Eski reisicumhur namzedi " 
kumandanı' beneraJ Bilbao, ihtil:ıı ~ıkarmak teşelıbil9 
duğu icin nt>f) e•:lilmİ§tİr. 

0 Bı; komplotıun meydana ç karılması neticesiJ1 e 
ycvmiyeler:nin arttırılması iı:in lıı.tgün amele tarafınd. 
olnn ntimayi~c mani olmak ü:·ere bütün Bolivya da örfı 
etmiştir . 

Suudi Arabistan tekzip 
Kahire, 28 ( A.A.) - Hartumdan bildirildiğine göft · 

!ere ait vapurların Suudi Arabis tan limanları•:a glrtfle 
dit edildiğine daır Alman radyosunun iddiaları doğ ll ~ 
§ayialar Suudi Arabi:::tanla mi.ittef;kJ::rin arasını as;ır. il ga 

Başvekilimizin bu 
söylediği nutu 

'' Hepin ~zi sJ~am1ar.<en Cu111t1u 
mizin banisi Aia1ür:<ü n n1ar 

hv zurunda hürıne ~ ıe eil.ıin 
"" Başvekil Rcfık Sayuam bugün ımlıhanları ta~ihıne > 

saat 13 de Cumhuriyet Dayrnmı. karla, 'juurla gr;iıclı 
mızı radyo ile neşredilen şu nut- h.ın ar cıııuıı yer~ Ll Ll 

ku ile a.,;tı: 

' 'Aziz vatanda,ıaıım; 

?ugün Cumhuriyetimizin 16 

eğili rim. 

Türk milletinin gl'çen 16 sene 
zarfında vücuda getirdiği mU\'aL 
fakıyetli inktlub v(! egeı lı>ri bu
ratla tekrar edl'cck clf'ğılim. Bun. 
Jıtrı yalnız birkaç sözle hatırlat-

makla iktifa edcccKim. Bıt mu _ 

vaffakıyetli e!!crler hf'r sem• bir 

az daha büyüyecek, değişmez 

yollarında seyrine devam cdPcek-
tir. 

m k milletlettl~ıı ı ırı 
')ir ~ere d,ıha ısb:ıt et 

•ci ,(t·rdı<rı a~il lııılıh ıı , ö 

gibi yarın da omın 

İJünvanın t:n bulıı-1 
rinde ~l!IP.timiziıı ı.ıug 
yarınından <'minim. t' 

d,ıhıli liiı;bir ıslll'ab1 

millet oldu~uınıııil 
Cıımhuriveti~izin ıti 
n Unıünıi . neı;:!~ le gc 1 

menni ederim. 

Bizi bu büyük 

~ ~ llffilR~llJ!l•Mlllınıl!lllllllllW••-ıtıi!~ ı·ımıııııııı.~ııım~ıııııım~nıııı'ııııınım~ııınıımı~m111rn~ ~um1111mrnııııuıınım111"""'111'"""~'"u•n111111111ııı111•ııı •• 
ran Milli Şefimiüı ft 

m\ız ismet tııöııil' ıtC 
şükranlarımı ar:t") ıef, 

-

Fe' kalfıde mu\·aff aki,·etler A S R - • d - J CL\IH l!Rı \ t~·n:vıı 1. 1 N 1 . ( Son bir ~ne içinde Türk mille· 
J 1 Si nenıa a - ıncxYitDONMÜ, . ~ kazanan Tepeba .ı --ıl = Linin gcçirdl~i büytik imtihanları yel bayramım ızrn bil ı 

• etlerim . 

1 
., imdiye kadar görülen şark filmlerinin erı fevkaladesi TÜRKÇE S(}ZLÜ, ş :\RKr ve RAKIS· 
LI nefü; fılm. Be tekar ARTAKl' tıin idart! inde ahi binin Se~i .;az heyeti: Gazelhan: • 'U:\IAX s ı N 1.; ~ı A s 1 
1ÇLbb::ı, muganni: NADİR l'\ı\MAÇLAR. mug-anni: H \.:\IlT DlKSE ', muganni: 1\1UI-I1D- ı 
DİN BE\ HU fLU Ye muganniye: SUZA.' GO\fgN \'C ı 2 büyük filmle birden 

;~~;~~. s _E M ~ _R .1 ,. M u HA _MM~ r j Gü~lcr:~!~'.'.~:~:~~=h·;~~ ması demokrasiler ne 
h.cın.:ıni. Alı Dl~MlR r·ll\IbN, l,.dı 1 Oh<.f. kcmam L ~IA1L ShN' AL.\H, cumbuo:· 1II- \ det bulmak · t ' ı · i • d ,,,. .. " • · '"' ıs ıyorsanız. ....o· s 
SAN DAHAMA, klarnet: ŞÜKRÜ Tunaş. darbuka: HASAN TJ\llS 1N Ti\RSAl?ı'\l\''.$~rcti mah- f miklerin şahı evınç uyan ır 
c:usada bu film için be ... telencn ncfi~ gazell~r. ~ar kılar. Bil<'tlcri niıi ev \'elden tcdarık cdınız. a 
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Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

l •nutulmaz "GÜNAHKAR KIZL.:\R,, F1Ll\1L Tt Yı\Hı\Ti\N 

·VS 
ILUCIHl~ORlE 
DU <C AUX 

Sf>nenin en güzel Ye en NEFİS Franc:ız <ıcıhescrinde · 

ff J ı s • f meclisinin kararı. bu sabahki ı:a· meclisinin kararı ~c~~ıC· 

1) --1 o o ampıyonuı Zeteler tarafındaki hararetle c:elaıtı bır alaka uyandırJJI ~ 
{ !anmaktadır. Gazeteler haberi mu l lk intıba ~udur ı.ı ' 

tl filmin~ ... k~~unuz::· .. ~ülünüz. , azzam başlıklarla tleBrediyorlar. muhasamatın ba~ındıı~ ıı 

f 2 - Amerikayı yerindeı 1 Amerika müttefiklere silah "a· \eıt için sah--i bır , 
~ · " ıer 

1 Gulunuz ... Gulunuz.. J ı Deyli Ek pres diyor ki: clilen en mühim h~dt"fl'. ı 

~ sarsan haydutlar akınları. A 1 tacak'. Rus\'eltin bu zaferi, önü· te~kil eder. l\ lüttefı1' t ı 

Ç k S k k 
( merikayr seferlx>r eden zulüm ) müzdeki hafta 300 harp tayyare- deten gerek mane!l 

l maz O. a 1 tufanları.. J inin ı~merikadan hareket edeceği miş oluyorlar. ıı"' 
i • • üemektır. Kanadada JJlefJl ,,, 

l 1 i o J Ü m Ha r b i Ayni gazetenin Ne' york mu ha. Ollava, 28 (~ ·. ~~!~~ 
~ biri de şunu yazmaktadır: ka avcın mcc!isın ll 1 j 

"' ni hazır! adı · ıııı Programa ila.-eten: TÜRK FRA0:SIZ - lNG1LlZ anla~masmın imzası 1 \ Ayan meclisi bu karan beklen- bargo konmasını l<\ctle 
Bugün ~aat 1 \e 2.30 da tenzi'ath matineler El 4 t IIUl\lPHREY BOGG!\RD - ii! mdik bir sürat le \'C ezid bir ek- Kanada da menınt.111111· 01,ıı - GEORGES BRENT -= ı i ı:;~riyelle vermiştir. Bu. Huz\'elt mıştır. Burada ]laS tı t , - Bugün SAKARYA sinemasında ~ım11ırınıır111ıım~ 3 - ~IETRO Jl.RNAL'd<• için deh~etli bir zafer \"e \ !manya göre, l ngilterenin )~!:·i~· 

mı§ :\ Iı\Jl l'\O H ATTI ve lI \Hl için de ağır bir mağliıbiyctlir. Am de Amel'ikanın ırtt" ;ııt 

R H o e il H .\BE HLEHt bargonun kald ırılmasının onu· nadanın zeııgiııtikl r 

. a Can ln azl n esl 1 Buqün --ant l ve 2.30 da ucu· müzdeki hafta mebu an rnccfüin· edecektir. ,,., ~" 
matineler de de kabul edilme i bekleniy~'r. Karıad.\ lıilh'.l."" • 11'~ 

1 
Bunun üzerine ele Amerikan fabri rişl crile ~ıılka<ll\r !' t', 

Baş 1de• RAMQN NQVARRQ 1 '.alan kendilerin:! müttcfil:ltr tara Amcrikadun :lıınııtt' .1 ,• f 01 • . Ruıtün türkç: Po~.O hndan ~ipariş edilen ıiOOO tayyare İngiltere Jıe~r,uıı 'l ı·' >-tJ 
T\)Jı.Kt~ ~ö"t.J ıt - .S.\ RK MUStJC 11.l ilh~~en: 5ll0 metrelik fev·ıı~:i,j.- RENK Li MII<t m ~ f'\'Trı t 'ı "' 1 • ile 1000 denizaltı tn'. ip gC"m:_,ini ın<? r!bının ta ~lıa;ııı ıı 

o:cı-ı.ııı..... . :ı • ~ • ...... . ·-= •.-ıınıa!lllll!~"""'911ıin_.111ı_ ;~ ·ı. ....- Btır,h !"·'4!1! 1 T!' 2.;i~ tıl' t!mnl~ttı maw.ıırlcr ....,... • _ ~ rapabi!eceklerd'.~. ccklir. 

.... - " ... :.lı.- .... 1 • ~: ....... 
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' Bilların gaf yap· 
~.eıneğe muvaffak olama· 

ıt Ve sivil ıx>lis ~imdi 
~ bile olmıyarak 
bakıyorlardı. Tek bir Sen 

bir kelimesi onun alnından 
· "t,ter bo:anmaı:ına kafi 
' er damlaları yanakla· 

·. ıdieden: lt elni liAILDt;Ş 

değudır. Holünü yaptığınız ~ahsi· 
yetin hüviyetind::n bizzat siz ç1l~tı 
nız .• \rtık serseri Dillar gibi deği l, 
tah:ıil ~örmüş bir adam gibi k:mu· 
şuyorsunuz. 

R A B E R - Abam Postası 

Hindistanda dün)'anın en e'iki ın s:ın ları arasında 
- 35- l'u:an: / •. nııuh 

3;; yılını \';ılışılcr arasında gecırmış bir Alman seyy:ıhı _ 

kilınsanlar birkaç fil büyüklüğün · 
de iri mahluklardı 1 

Bunun:a b:!::alnr siz Ye ben bu· Him:ıl - hinı:::l kelimeleri birçok l yük oluyor \'e gayet uzun ra~ya-
rada ikimize eh layı!~ olmıyan bir dill::!id:! (g5!-:) manaı.;ma kaldığını biliyorlardı!.. Dünya o ,·akıt ga -
komedi oynuyo.ıız. Cevap verme· ihtiyar füahma söylerdi!. yet muazzam ağaçlar dolu büyük 

OLEN 
Dışarıda ~cı Lfr rüzgar, kuru 

bir :ıOJük, kapkaranlık bir gece, 
velhasıl insar.~ara ı:ık bir ail:: yu-

'lalı damlıyordu. Sanki 
Fakat o hevecanmm 

~Y~~ini ~ar~k yüzü· 
!Çın hiçbir harekette 

Yordu. 

Uıun bir sükutu müteakip 

vasının zevkir:i dc:!ıa iyi hiss:t· 
tirmck i~in ne litzımsa hepsi var. 
clı. Rüst:mlc karısı gürül gü-

me!;:te ısrar etmen:ıin hiçbir fay· Denim heyecanım son dereceyi bir bahçe gibiydi. rül y~n1n sobanın kar§ısında o
dası rok. Size zai>it ş~~fim üzeri· bulmu§tu. Zira bizim almancada, lnc:anlar tek ve pek büyük bir turmuşlar, kendilerini tatlı bir 
ne temin e~::im :d bu dos;·ada :ı· da. ki Uindistanın ari ırkından kıta üzerinde oldukları için biri • ralu:vete bırakmışlardı. Bulun. 
leyhinizc b'r r:alıa.:i:t \ar kı sizi gc me olduğu iddia olunuyordu, birlcrile her zaman mlina~bcttc dukları küı;ük salonda hafif bir 
kurşuna dizdi.:.1t;.:? kl!idir. Bunu Himmel kclime., i (gök) demektir! bulunabilirorlar ve tek bir lis..1n ı:;ık ve tatlı bir hararet vardı. 
da bir tuza:~ sanmwmıı. de::iP": im Binaenaleyh, Buha-Ruti'in, tu- konuşuyorlardı. 

~~~ili çıkartabilirsin, dedi. 
~ llt~ ~mı:tı. Dir onba~ı 

<ti~ ıçeriye girdi. Z:ıbit e· 
\: . 

ZUn bo• l "t'" -il . / u ·unu ~o urun. 
e hır kk kc:imc bile ko· 

, · Hücrcsind:? rağ a)·ak· 
Ç&Qrtıp bana getirin. 

6i ~ün~u: 
~1 b•?; bize ka:dd~. Ra· 

u .abm riz. 

gibi size ~~:e:im üze. in~ t ~minat fan insanlarının Himalayaya mu- Fakat a~· fe!aketi, yani turan 
Yeriyo::um. Sözüm~ inanıyor mu· kaddcs nazarile bakmalarının ve olunca arz muvazenesini değiştir
sunuı? Inannu~·or~anız <le\ am et· onu gökten inmiş addetmelerinin di. Kış mevsimleri b3şladr.. Gece 
m:ıne lüzum yo':. .._,.;.,. mc:1ş~i hakkındaki iddiaları da e-i iundüz başladı. O vakıt insanlar 

- Inann-oıum. sassısz değildi. • ~ 8mlan müthiş surette korkmağa 
- Tc:~~:· lir e::lc:im. Eu ~:ıhnd~- Buha-fü.:ti tekrar bir caniye ba- keooilerini bu değişikliklere karşı 

tc dair zabıt:arı ~;z~ :·:n:li gö tere· kar gibi şimdi korku ve cndiş;ler- korumak için mağaralara sığınma
mediğimi d~ tabii tahmin ttfor:.:· le buru~muş yilzile aya bakıyor ... ğa, elbiseler icat ctmiyc, yiyccek
niz. Bununla b~~·<!':J~r idamdan du. ·r lerini, srrtlannı kfunilcn değiştir
kurtulınamz ihtimaii P~~ azdır. , Sonra tekrar döndü. Gayet acı meğe mecbur oldulart •• 
Benim için yapı"aca:, iş yalnız hü- bir se3le: , Bu4 yüzden tereddi ettiler!.. Ta-
' i\-ctinizi t~3bit clm•ktcn ibaret· _ t~tc, dedi. Arzın ü7.erinCle mamiyle başka ve yalnız tufan 
ti;, Buna mu·, afrak olacağım. güneşin ya:-attığı ve 'büyüÜ~ felMcetinden çıkma §eylere inan -

• • • lcap e<.:~rsc S:m Korcrıtt!ncle.:ı kurtlardan ibaret olan insanları dılar!. Kainatr karnilen yanlıs an-
1-ıİ1'i;;i Fran::.aya gelmiş ne kadar ~da~ aydır ki, bugünkü biçare h· ~:ne lamaya ,başladılar! Kendi hasta -

1liülirı SÖ) leyin.. var"a hep.)ini ü;-ünüzd~n geçırece- koymuştu!.. itle ve kusurlarını kainatın haki-

Riistem mırıldandı: 
- Böyle ne rahat ve mes'udıiz 

değil mi?. 
Karısı ona gözlerini çevirdi, 

daima genç ve daima hararetli 
bir a§kla tasdik etti : 

- Evet kocacığım. Böyle, bü
tün dünyayı unutmuş ve yalnız 
ked3imizle alakadar olarak iki· 
miz başbaıa kalmak ne iyi f. 

Rüstem elini uzattı. Karısı o. 
nun elini avuclan içine aldı. Ye
niden sustular ve tatlı bir dütün· 
ceye daldılar. w.Q 

Fahriye kırkını henüz geçmi§
ti. Kocası ise ondan bir kaç Y8!! 
daha fazlaydı. GümÜJ teller biri-

llkarı ğim. Tabii iç!erindea sizi tamyan • ,. . . • katleri r.mnettiler ve hayatlarIDı 
' itt ... ~ n~ fayda"ı var? Na· biri rıkacaktır. B·J bir haftalık Zıra tufandan evvelkı 1" ..,~Jcır lı 

1 
, • \el .. . k rd la 1 sinin sarı, ötekinin siyah ::;arhrı 

· --ın edileceksiniz. Ktndi "' f rf arzın üzerinde gayet iri biı · ıç fil u ~ • ~rı uzermc u u r" •rasında çoktan bclimis, iki-
t,._ bir jc Fakat bu bir ha ta ıa m· ' · vc·,",1 ı 1 : -.:u"nku" ı"nsan tufna 

dü. .• ""'§~l'arr.:: ölmek mürec· ,... olmı· bürüklüğünde mahltikl3nn ye • -~ ' sin' ' • ctözlern::l kcncırım bu. 
'~'lıit;ft\:';1, lc::-:ni'7? da ikimiz kendimiz~ lıir~-- ' ti<•ti'gYı"/dev•ı'rlerden arta kalmıQ malı rc:~ ... ;:Jllll a~ ol:o ... • r hac;-- ...... .. ol - ~ 'il "' nı 't · · ar çizgilcmi'lti. Şisman-

1 1 ' )'&D .ro. u. er .Ya. pmış_ • .mc. agı.z. . )At.:tardı' ... Ga'l'Ct iri idiler!.. E:r <ıt ta, smt ve ! J~'~' ;, .. i ·i . ) o -il:... • b ld d UA J 1.,m -::ıiorc:l: Fakat c,lnr ihtiyar· 
"''il ....... Huvıyetınııı ı mrsen.,ız ' .. ~-i kadar ~üratlc ko~ bilirlerdi!.. Esa- lt~;ıu kaybetmiş insa •• ..:_ :.. I .. ı f 1 ı , ·ı 'b' 

11\1 ı~ı- k · · E s- -, r ~ .. rm ı ar .na:ı angı gı ıy. "r\ 1 "'C. zabit dört saatten- dan urt~aca~ nırnnı;:. unu· sen 0 zaman arzın üzerindeki ha - Güneş. dünya yüzündeki insa - 'ciit~~. 1 
e 8ıllan i~ticvap etmek· yorum. ~ıze tır 'k'3~tt~ • ,~uı:~- va bUiünkünden çok daha ağır ol mn biliki, ay da katili olmuştur! 

·~Attık o tahammül kabi· marn. Bı~. paı~rlr.~. ~~ t~~.ı _ e .. 1- duğu için insanlarda bir admi at- I;uha-Rutinin ilk defa derin bii 
~haddine gelmişti. Bu· Y?nım: ~oY~Y1? SO) le.m ... mek mın ttıkları zaman adeta uçar gibi ga- urette heyecanlanmı~ olduğunu 

'ttta~ ayni söız:Jcri tekrar bil~. hır ı3. · ... . yet' hafif bir halde mesafe kat!de- r;i) <lJ..,, Yüzü sert çizgilerle bu -
11;_-~ r ediyordu. Alzmdan Billar birden ayaga kalktı 'e b'l'yorlard 1 • _, ırı ,.~+wı-- dudak • 
:-"'lf t..._ • , 'bi ""-·· I 1 l 1... ,-""'•ug, 

~ırm&lllJ§tı • bir Amir karpında ımtı gı UGMr, w • daha ziyade şişmiş bir 
' lllanasızlığı kendisi- ol vaziyeti aldı. Bu haliyle, pej-. Zaten o vakıtki havada bugün • h~ . 

""'-~işti. Söylediklerinin mürde kılığına ve traşı uzamı, yü kü manda büyüklüğünde kelebek- I :-:· .. ·:rıf ve acayip Hindlinin 
ı._~ da gösterilmietti. Ço· züne rağmen mağrur ve asildi. Jer•kola>:~ ~çabiliyorl~!.,. 

"' A .. ı__. dedi n.::.. , F Onaiı ıçın insanlar büyük ve duda: a ı titriyor gibi gelrnektey-
lhı. i~irdiğini söylt>diği - .a.uuıvrum, . uaı... ildi.mi mü . t r 
.. ~ ---- biti nun söıünü kes k tarafta savı, ga~ c ı. '6 lesini iyi bilmiyor, ti·~ıı41ııau. Ja 0 ~~\"egece güıldüz aydınlık. tek Bird ... . 1 ... :re ayağa kalktı. 
~~:~=-ı~ ~ ·- ~" ako-n~~yinia. Slai biı: kıta üzerinde §imal<>, cenuba. Üstündeki ağa5 lifinden örül • 

an askerlikten ihraç yorarak .... aorl31D11 oıibat istemem. prb, .~ d~ gayet k01:4f m{ Jaıeuut od8'i allk-

On beş sene evvel ıcviterck 
cvlenmitierdi. Rüstem müher.dis 
mektebini yeni bitirmiş, ehem
IDİyetaiz bir iıe geçmiıti. fatik
bali pek parlak görünmüyordu. 
İf te bu aıralarda talih karpwma 
Fahriyeyi çıkarmıttı. 

Fahriye zengin bir ailenin kı. 
sı idi. Bu mahcup, ıilik, fakat 
çok temiı: ahlaklı genci tıevı.':i. 
Onu br.:.ı: · .. 

ailesinin itirazı "~-"- Dil " .. .. Yarın """hah gene go .. · lıkla gıdıp gelebılıyorlar, sıcak de- ti. Fo ,..,_,, gözlcrile yüzüme dik 
~-~r b:r sene hizmet etununuz. ..,.... d'k b d ,..,..~·ı ·r···.· 
~ ruşÜruz. niıl.er~n içi~~e ~~}aylıkla ve gayet ı · a n -.>ı u. c 

iti...~ 8Öyli~;!:u. tanıdık - Yarına kadar beklemeğe lü· hafıflikle •yuzebilıyorlardr. Bi:.-d :ıbire: 1 Fal•r:,·crhl ailesi, güzel ve 
~ Strasında birkaç defa zum y~. Ben Alman o:.-c!u-unW: . Havada sizin oksijen ~~iğiniz - C.irüyorum .. Ruhunu g<Srü- z~:·g· rı kı .. 1rının bu fakir ve mü· 

lıı...~ ifadelerde bulunmuş istihbala!.ıtqkil~tmda zabit, mü~ madde pek çok olduğu ıçm ne .. yorum! dedi. tcvazi rd; ... :ıdisl:: e\·Jenmesine 
~"'lllra ratmen teslim ol· lhim Şmitim.1Fransaya casusl~ :.~ba_t1_a_r_v_e_ha_YV_3n_ı_a_r_so_n_d_e_rece __ b"!ü~--------(-D_e_v_amı __ v_ar)' l>ir tfo:~i: =-=ı cla!::ı1crdu. O iste. 

~~_adamın alellde bir yapmağa geldi~~ Bundan it faııi.~ f h • • se kiminle evlenemezldi? .Fal;;:t 

... ~ anla~ıhyordu. in- si7.e bir te~( kelime bile SÖY:h-e: Ben z ·, n ·, st·ı \1 a" k 1n1 genç kız kararında israr etti. Bir 
• ~dar ısran bile buna miyecefi..'11i tabi! tahmin cde;si~iz~ sene onunla uğrattılar ve niha-

i.;.. t~··- - E\·et. Zaten' ~ de ..._bunu~ h . d yet dediğini kabule mecbur oldu· 

ııa~ ~ da değilsiniı. tahmin ettiğim içiıx!r4ki size ~ \ ta d 1 e 1 u· . z u m 
'-itap ~·apanıar artık on:ı sen diye kadar yal arkadaşmın ta'!. 
~d ttıniyorlarch • yrp tarumadıimw sormadım. '"ti - QS p CI 
&~~i::ucrinıxz bak·' mıro~~~biıirsirur. yüzba,un, ~ ~Q Ör Ü 1 m ed İ nlİ b İ 1 d İ r İ f İ Y 0 r . __ J:;;:.::J 
:'it ıil - Urtünüzü aratmak mecburi- "- ~~ • • • SON DAKİK~ 
~ ' bastı. EvYclden tali· )"et.inde kaldığnna müte:essifim. !Memlekette atok oldup gıbı ıcabında kom§U · 

.:._ anJa'1}an bir ncfor kmi ld~ kurtulmanızı da tem~ f memleketlerden benzin almak da mümkündür. Bu hafta . Süleymani~e 
-=--:- ~ç. ip ve yırtık bit ederim. · ~ • Ankara :a _ Bemln tatllılW- J alikadarlar tarafından tekub "· stadındakı maçlar tehir 
"' etırdi, Şmit. mınidandı: { l n1 tahdld 'için hususi otomobil ve dilmektedir .Memlekette bol atolt edildi 

, l'~\undurayı tamir ediniz. - !':::zararı va.-? ~ f i motomkletlerin aeyr\lleferden. me olduğu ı;ibi komşu memleketler • Ba~vrl.-riltl ntdtn Tt'rbi11tt.•i u-
~ r etmek istemiyonun. 'ı • • • nedilecekleri hnkl:mdaki haberler den ihtiyaç vuituunda derhal ben- mum Mıidiirluuu lıtmıbul Biilaui 

bu aletin adı nedir? Yüzba..cı.ı iki k~tit~: . zin almak mümkün olduğundan Futbol ajanlığından: 
temi~onım. ,; - Oda\.~ ha\-alandrrm, dedı. c.• bö' 1 b Y:ıpıl:ın tetkikat neticesinde, :r:ı· 

J '" ~ ye ir karar verilmesine lü -
L~ ~da ondan..• &ando\'İçleri d~ alın. &nim kar-~ lsta n b U 1 da ter f ı' itan :r:ı~murl:ıruan dolayı Süleyına· ~ r zum görülmer.ıeklcdir. ııh c st:ıdıada sah:ının boınlduiu 

da bilmiyor nmı aç değil. ~ H bıı hafla oynanması icap eden 
~ ._r. - '\ tki esir, ista"yon bir.asındaki eden polis Deniz nakil vaııt!llarJDa Anadoluhis:ır - Feneryılma:r., G:ıla· 

-....~~ .. casuslukla mücadele tqkilAtı şu· ihraltiye lagcn~Jer - Galalnspor, Da,·utpaşa -

·~ ~ BWlım besinin bulunduiu odaya öiledm• memurları Allınordıı m:ıı;larının tl'hiri icap 
J;L_?"'~ ._, ___ .aı• .._._. aonra. . saat dörtte. ginni§lerdi; . • · . • • • . Ankara, 28 _ Deniz nakil va.. ettiji anlaşıldığından bu müsaba· 

c!M-"'llM l4IUl10 ga 'UQAı ~.ıa: kal:ır ffcri bır:ıkılmışlır. 
0 ""Ç~ olarak . bat .-..1'ldiğ" di ıse saat gec~nın. ~nuycu .. M~~ 35 komıser mua vını ko- eıtalarma ihrakiyc olarak verile-
Ilı~~--'"" ıs ııc:ul 1 • Co •ı ·ı~ı.t kı nefenn ara k A.:;.. d A Vl to t :-cıJ1da ıs l()steriyor mn ~1111 sı cuuı ı :4 miscrliğe terfi etti ce ar.•r ma enı yag ar ve r u.. 

bir hal rar • lmak ~ odadan çıkalı ancak on da· lariyle hava sefinelerine verne • 

' 

çaresı bu kı"ka 0,ffi'.l"İU. - .i Ankara 2S - Emniyet işleri u· ,, ... " cek benzin ve yağların lisansa tl-
diw.. _ Sı'vil pofü·. l mum m!idlirliiğü ıncııııırlnrı :ırasın· 
)L~~ da bazı tcrCi ,.e naldJJcr lapılmış· bi tutulma.sı karnrlqmq ve tali-

~~~ '8i ve karar \-erdi: - Ben sizinle a;·ni fikird~ deli~ tır .. Bu lisıcye gi>re ikinci sınıf u· matııame dünden itibaren meri • 
l.~ ~ri rle Yalnrz bırakmanr liın yüz'ba;ım, de<ii. Öteki mevku- mirlile terfi eıtirilen lsıanlml baş· yete konmuştur. Lisanslan almak 
~ ~~ .' . • . f un şiındi isticvalıına gir~~k. doğ komiserlerinden Hamdi Erol Ödemi için ticaret vek&letine müracaat 

~&bL. . iki katıp dlfıCln çık· ru d?ğil. Çok YOfl\m.U:':. ş mdı ya· ~'· Hamdullah Karagülle Bergama· edilecek ve lisanslar ba§ta.ema 
~il \'e · kar ka k ' · · ti' ya, .Mitlı:ıt Aı,iıı \ üksekova cnıni· 

• "' esır ,ı · rşı· talun. ;afak vakti öt.e ınm ıs c- devredilemiyeceği gibi yalnız ve-
~,...- :rel amirliklerine, başkomiscrliite 
·~•sıı: •·ahı"'. a ı. .. .._'!.--~,.,.. B•r mevkufun ... :tin hareketin' o kadar muteber 

l Uz d • " u..;.,-...... terfi elliril::n komiserlerden Salih ..... 
~ • edi. Cı~ara içer mevkufiyctinin ilk gününde en Ozdemir. lbr:ıhim Yıldırım, Hefik olacaktır1 
' ltrtdd·· fena zaman şafak vaktidir • Tııl:ıy Hataya, Sedat Akçe Tokal:ı, 

Saadabat konseyi İçtİ· 
maı kararlaemıt 

deiildir 
Ankara, 27 (A.A.) - Saada. 

bat paktı devletleri araımkla ya
kında bir konferans aktedileceği· 
ne dair Avrupa ajanslan tanfrn. 
dan yapılan negriyat üzerine sa
lahiyettar mahfiller nezdinde 
yaptığımız tahkikat neticesinde, 
bu huıuata karadapmı bir §ey 
mevcut olmadıfı anlaplmrttır. 

s 

lar. İki gen; evlendi, işte on beş 
scn::denberi de devamlı ve göl. 
gc::;iz bir saatlet içinde yaşıyor

l:ır. 

Çocukları olmadı ve bu, mes• 
ut !-::yatlarında yegane üzüntü 
m:vzuunu teşkil etti. Buna mu. 
kabil talihleri yaver oldu. Rüs
tem kainpcd:rinin ölümünde o· 
nun i§lerinin başına geçti. Mac:ı:ii 
cihette rahat yaşadılar. 

Aşkları hakiki bir aşk cldu .• 
Gün geçtikçe biribirlerine da. 
ha çok bağlanıyorlardı. Bilhass:ı 
Fahriye kocasına duyduğu ala
kanın gittikçe daha artt1ğını 

hissediyordu. Onu diğer erkek
lerden farklı, çok iyi ve çok &a. 

mimi buluyorl:iu. Aşktan bahset· 
mesini ne güzel biliyor, ona ne 
tatlı hitap ediyordu. iıte bu ak. 
şam bile Fahriye onun bakııla· 
rmda, nipmlılık zamaDlanndaki 
gençlik alevini görmüyor muy. 
du? 

Kocasına doğru iğildi : 
- Hatırlıyor musun Rüatem? 
- Neyi?. 

4 

- cn;ni~ evlenmeme baba~ 
mın razı olmadı~ı umanJarda1d 
gizli buluşmalarımızı.. . 

1 
- Hatırlıyorum.. • \ 
- Dadım. bizim auç ortaii-

mız<lı. Beraber sokağa çıkıyor,· . 
sen\ı;lr buluşuyol'duk. Sokak or 
tasın::Jıı rlclc t"tprak iki üç 
kelitY · ~-u§uyor, bu birkaç ke
lime ile cesaretimiz tazelenmiı o· 
Jarak gene ayrılıyorduk. 

- Evet hatırlıyorum. 
- Ya mektupların Rüatem, 

y~ r.ıektupJann? Mektupların 

d<ı..41. l evine gönderiyorchm, 
gi-1:': ... oJruy«dum. 

- Mektuplan da hı~ 
rum, taJ~i .. 

- Or.brı bu akpm biı defa 
c!:4ha okuyacalun.. 

- Ay, hala saklıyor muıun. o 
mektupları?. 

- Saklaıraz olur muymn? l• 

Fahri) e il}41'.il.ialktr, tir~ 
mecc açtt ve içinden kord.eli ile 
bağlanmış bir mektup deltni. 51 ... 
k.,dı. Sonr.:. nıütebeuim bir ç..n.. 
r~ ilr gcli1> oturdu. 

Rüstem bir cıgara yaktı. FaJr ~ 

ı iye mcktL•plardan lialttta7in biro 
rini açarak okudu: 

"Sevsilim. 
"Seni sörmiJeli tam ı.ir hafta 

oluyor. Keder ve azbnpUlt ile. 
cek gibiyim. Sea.U ve ...-.. r 
zak Y•taYımıyaeaimıa lııir k .. 
daha kanaat getirdim. Gözı.ia 
benim hayabmın cüneti, dudak
lann rüyalanmı ıüıleyen t.ir çi. 
çek •• 

Rüstem cıgarasının dumanını 
savururken söylendi: 

- Ama da minaaız §eyler yu 
mııım ha?. 

- Ne? 

- Minaaız ıeyler, dedim. Bir 
haf ta röriifmedik diye ü2\llmelr, 
çiçekler, güneıler ... O zaman ne 
budala adammııım !. 

Fahriye gözleri birden yaıla 

dolarak kocasına baktı: 
- Rüstem, Allah aşkına bör 

le söyleme. Benim için o kadar a
ziz olan mazimizle alay etmekle 
beni ne kadar üzdüğünün farkın 
da değil misin?. 

Fakat Rüstem. onun ıztırabmı 
anlamadı ve nazik bir bebeği e. 
ZCJ? kocaman bir erkek eli tuur 
ıuzluiuyla devam etti: 

- -Ah kadınlar ah!.. Hepd 
de böyle tairane hareketler düı· 
künüdürler. Fahriyeciğim, insan • \"alet Ulten sonra cıgara· - Ba m:v~uf ötekil:!r gibi de-- )tabir 1'unceline, lsm:ül Pcksoy 

~· lsticvabm fasılaya ğil... Onun uyuyabilmek mucizesi! ~Ankaraya nakil u tayin edilmişler· 
sı onun kendi~ini ni de gJ .. t:!N~.:ejfm inanıyo~ dJr., . . 

14 Nccııti, 3 Halit, 16 Kamil, 4 Ha biz yaıa gelince, gençliiinde 
lit, 49 Ali Sait, Hasan Tahsin, 2 Hü yaptıklanna gülebilir. 

~ıa Ya~uıı e._ın. r S • Ol b"'' Cok aman bir ~ ~ na,komıserlıfte terfi cııirilen ts-
~ ~ I . ~ ış 1

· 
3 

- 3 lıtr. • • Y .. , tanbul J:onıiscrlerindcn 40 Kem:ıl, 
ı l':C\lnıUk~ ht·maı büyük dama_ be:ı:~yor .. K<>!-~ ~lay SOY: 6 F:ıik, :m raik, 57 M:ıhir, 49 'Fah· 
~ anndan sonra du· lrt!m'f'!Ctt4JZ. Şimdı ıstırahate çe- ri, 7 Jlikıncl, 14 Alişan, ı İsmail 
'-~ bö <lerft!Sine 1elmi5 kila-miı için tu da tir sebeb de- Hakkı, 50 Nüzhet lstanbul emniyet 
'tııi . Yle idi. lil mi? kııdra&unda ihk:ı .<'dilmişler~li~·:. 
~0~un nedir babtnn \ _ Ha~'tr. Onu da hmıen ,imdi ls ı:ı nuu.ıua !wmısc~ mıta\'lnlıgın· 
lf Üt llOrd 'J • • 1• ,ı-x...,_. den komıscrlığe lerfı rd~nkr şun· 
~bir 0 u. t lstiC\'8D etn:~ .. tn UV5,....,.... .. lardır: 29 hmail Hakkı,\ :l8 N:ıei, 

Yun mevzu~s (~amı var) 2 Hıza, 51 Sült!,"lTl:m, 49 thrnhim, 

seyin Hüsnü, 1 Sabri, 2 Muslafa Durdu ve hayretle kanana 
ı,ılgın, 1 Cemil Güngör, 3 Sürey· 
ya Güven:ıl, 4 En\'cl Ajtar, 20 Basri Türk \-atanda,ı. TUrk pamuklu- baktı. Fahriye hıçkıra hıçkıra aı-
Kılıç, Hasan Gilten, 12 K:lmil Er· su; Tlrk yünlüaü. Tilrk lpeldiıııl hyordu. Rüstem ne yapıcaiını 

.dem, 1 Adem Ok, 2 Mahmut Süzıün, Ktyer, yabacı mal nrtımıza c1L §aprdı, söyleyecek söz bulama-
2 Suphi Süzer, 2-i Şükrü, 1 Tahir, keudk !dı.·Saadetlerinin bövle bfrden'oi· 
Ergene, 44 Pnzıl, 61 Sabri, 3 Hulusi~ • b" h' "l b' h. · 
Yıldırım, ı Hamdi, 07 Bnyrnın, 1 Ulusal ekonomi ve' '.re ır ıç ,o en~ ır 3ynl yt!zün-
Hilmi Aydın, 33 Şevket, 2 Ali Saip: arttnma ~. _dm mahvoldugunı~ •.nıa,...... .. 
32>Nuri, 17 !!:ıhaed,din,' '4 ~ Nakleden: Fetha KARDr.~ 

~ ~ ..... ..._....=-~~.._...er 
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Lik maçları 
.. mı:ım111111111-=ıım..:!!Bl .... m:ıı .. ımıcı ..... 

Yarın şehriınizin dört· stac11nda da 
rnuh!e!!f ınüsabakalar yapılacak 

Yarın lig maçlarına §chrimizin 
dört stadında da devnm edile. 
cektir. Du maçların en mühimmi 
Kadıköy stadında. Fenerbahçe -

Beykoz, Şeref .stadında da Gala
tasaray _ Vefa takımları arasın
da yapılacak olan karşılaşma

lardır. 

Geçen hafta Galatasaraya kar. 
§1 4-1 mağlfıb olan Dcykozun bu 
neticeye rah'lllen yarın bek hat
tı zayıf olan Fcnerbahçe karşı _ 

.smda ne netice alacağı merakla 
beklenmektedir. Genç ve enerjik 
elemanlardan müteşekkil olan bu 
takım çimen sahaya da alı':ık ol. 

duğundan maç herhalde çok 
silratli olarak cereyan edecektir. 
Maamafih büyük bir sfirpriz ol -
mazsn maçın neticesinin Fener _ 
bahçe lehine olacağına §Üphe e
dilemez:. 

Günün ikinci mühim karşılaş

ması Şeref stadında Galatasaray 

Vefa maçıdır. Geçen sene ŞehrL 
mizin dördüncii takımı Ôlarak 
milli kümeye giımiş olan Vefa_ 

lıların, daha henüz foı ınunu al
mamış olan Galatnsaray takımı 

karşısında muvaffakıyetli lıir o _ 

yun oynıyacakları tahmin edilebi
lir. .Maamnfih normal netice 
ufak bir farkla Galatasaray lehi
ne gözükmektedir. 

Bu maçlardan ı;ayri Tnksim 
stadında Demir.spor _ Y. Yıldız, 

Topkap • Süleymaniyc, Beşiktaş -

Hilal _ Şeref stadında Alemdar -
Ortaköy, Beylerbeyi - Şişli, Fo _ 

ner stadında: 1. ı:;t>or - Alt.mtuğ, 

:.lüleymaniye stadında A. Hisar -

Feneryılmaz, Galataspor • Galata_ 
gençler, Davutpa"'a - Altınordu 

kar§ılaşmaları cln vardır. 

Ayrıca öğleden cwel Taksim 
stadında gayrifcdC'r:! tal~:mlar n. 
,ra.sında Taksim liki maçları da 
yapılacaktır, 

~~·• 

HABER - Akşam Postam 

K .. RK M A NTO 

H;yvan derisi,-galiba: en 
eski büyük annelerimizi süs. 
leyen ilk vasıta olduğundan, 

kürk giymek bayanlar için 
siminde bile, hava pek sıcak ol· 
muş ve her dcvirJe kibarlık 

alameti sayılmıştır, Yaz mev. 
siminde bile, ha pek sıcak ol
mazsa, bayanlar hiç olmazsa 
omuzlarında bir boa taşıması. 
nı severler. 

Eski ·:en tüyleri içeriye 
doğru giyilen ipek kumaşlarla 

l<apl~ n ,,ı~ kürkkr de içinr~eki kadın viicudlarına güzellik ve 

naziklik verirlerdi. Fakat şimdi tüyleri •dış:ırıya ve ipek ku

ma~ı iç::riye doğru giyilen kürk mantolar, doğrusu, daha bü. 

yü'~ kibarlık veriyorlar. Hele yakasında bir tutam menel:§e iğ

nelenmiş olurı:a ICurk manto giyen her kadın, hayran hayran 

bakmakla doyulamıyacak bir tablo gibi görünüyor. 

Kürk mantonun soğuktan koruyacak pek iyi bir vasıta 

olduğuna rla kimsenin h!ç bir sözü yo!:tur. Hem soğ:.ıkt<ın hci':ı 

hem de havadaki elektrik değişmelerinden koruyan en tabii 

vasıta şüphesiz kürktür. Buna sebep kürkün tüyleri d::~il, 

tüylerin arasına sıkışan hava tabakası o1:luğ:.ın·.ı bilirsiniz. I~uş 

tüylerinin arasına <laha ziyade hava sıkıştığı i:in, y~il 

ba~lt ku~ların baıilarır.d::n yapılan kürk mantolar her yerde 

en kibar kürl: sayılır. Böyle kuş tüyünde mantoları onları giy. 

m:ğe kudreti olanların yazın sıcaktan da muhafaza etler. 

Kürkün tliyleri içeriye ıdoğru giyilirse daha ziyade ısıttı
ğı §iİphcsiztlir. Fakat bu türlü giymek §İmdi:d modaya aykırı 

Yazan: D r. G . A· 
ÖÜ§tüğü gibi, kürkün tüyleri içeriye doğru olunca vücuttat1 
nem kapar rütubct te kürküa ısıtmak hassasını giderir. O· 

• 111· 
nun için kendilerine istedikleri kadar kUrk bulan şimal ~~ 
leketleri halkının, gününe göre giymek üzere, biri tüylerı ıçe• 
riyc ıdoğru, öteki aksine iki mantoları bulunur. 

. • •. • ÔI• 
Bu usul bizde de moda oluncaya kadar, şımdı tuy lerı i 

şarıya doğru giyilen kürk mantoların bir iyiliği, bol oıara 
yapıldığından, içinıdeki çıplak kolların ve göğsün arasından 
h:ı\'a cereyanına müsait olmasıdır. Ilu da kı~ın ılık bir ha\'' 

. •e • b:ınyosu yerine geçtiğ:nden, \Jüsbütün çıplak gezmek ıs• • 
yen natüristlerin arzu ettikleri ~eyi, çıplak olmadan temin e 
diyor demektir • 

Kür!c mantonun bu iyiI:klerine karşı . her güzelin kuc;LI" 

ru oHuğu gibi. zararları da vardır. Bir kere kürke insan ç~ 
~u• 

lıuk alrşır. Alışınca da başka şeyle J!anamaz olur. Pek soı; 
1 rııı• olmıyan havalarda bile bayanlardan bazılarının boyun a 

İJ::>a sarmaları, sadı-ce süs için değildir. Biraz da böyle alı~~~ 
hktan ileri geEr, İnsan alıştığı şeyden ayrılınca ona ma0 

ihtiyaç hissetmese de keyfi kaçar. 

Kürk matonun bir zararı da yemeğe i~t:ıhr azalt~c:ktıf· 
Bu da şüphesiz, kürk içindeki vücudun daha az kalori hasJ 

etmesinden ve 'daha az yemeğe ihtiyacı olmasındandır. Ancak 

iştah da bir alışıklık işidir. Az yemeğe ahşan kürkü çıka~ 
ı•·ı 

dıktan sonra da az yemekte devam ederse, zayıflamak be " 

mo:laya uygun olur ,ama, hastalığa da ~ti-:lat verir. 

Onun en büyük mahzurunu da tabii bilirsiniz: parası 
ta~sitle bile ödense pek uzun sürer. 

Budan dolayı hayvan tüyünden yapılan yünden ceket 
hem vücudu kafi l:lerecede ısıtır, hem de daha demokratça 

~-.c'8ııı-ıı:ıD1ıı----·......., .~~ ...... zı.y;;:u... 

Boşa nma 
~ .-y 

kolayf.aşflrılmalı m.z? - - - - --Galatasaray Fene(~bahçe pazartesi 
günü T asim stadınaa karşılaşıyorlar 

2 
mf_çlarının ilk knrşılaşmn.smı ihtL Cumhuriyet bayramı mUnasebe_ f 

tile Galntasarayla. P enerbah l'C 1 
klüblerl bu fırsattan istifade eı -
rek aralarında hususi blr r: · • 

J;.Jlıfblı- şekilde bitirmiş olan iki ( 

B e si de tadilatıı 
ya.pmağa Jı:nrar vcnr.fşlcrclir. ı 

(Cumhuriyet bayramı kup:!!!ı) 

namiyle lertib cclilcn bu maç lik 

Matbuat takımı - Gala
tasaray - Fener 

tekaütler muhtclii:j 
Galatasarny FC'n~rbahçe nr!l3m 

da yapılacak Cumhuriyet bayrrı. • 
mı kupası maçından evvel Mıı.tba
nt takımilc, Calatnearay - !<"'ener. 
bahçe tokaütleri r.ıuhtcliti ara -
sında hususi bir maç ytlpıla"nk_ 

tır. Gnlntıı.sarny _ li'cncrbahçe 
muhteliti en eski ve maruf oyun-· 
eulariyle sahayn çıkacaktır. 

Şeker bayrnmmdn Aııkara.r:ı gi 
dccek olan matbuat ta!:ır:ıı da bu 
maça en lmv,·eUi şekliyle çıka

caktır. 

lş Bankasında b.:ıyram 
tatili 

Türkh e iş Bank:m A.Ş. den: 
Cumhuriyet ha~ r:ıını ıııüıı::ıscbc

tilc ıniicsscscıııizin lsıııııbııl, Beyoğ 
lu, Gııl:ıl:ı, Jlcy.1zıl, J\:ıdıtöy, 'Cs_ 
:küd:ır şulıc ve nj:ıııslnrı :ıs teşrini
.cn·el cııın:ırl('si siinü ijğlcılcn son
;r:ı, 29 tcşriııicncl ıınz;ı r Ye 30 p:ı_ 
z:ırlcsi gün lcri l,:ııı:ılı hıı lu n:ıc:ı~ı
nı muhterem nıüştcrilcriıııizc bilıli-
ririz. 

*** 
Türkiye İş B:ınknsı A.Ş. elen: 
l\Iücsscsemiz lslıınbul, C.1I:ıl:ı, 

Beyoğlu, J\:ıdıl..öy, ı:c~ azıt, t'skü_ 
d:ır şube Ye nj:ınsl:ırınn. gişelerini 
1 ikinciıcşrin 1939 t:ırilıiııılcn iti
;b:ırcn s:ılı:ıh !l,:ıo d:ın 14,30 n k:ııl..ır 
muhterem mü5lcrilcriııc nçık bulun 

.. 
t:ıkımm revan~ mahiyetinde bir , 
0yunu olacaktır. 

!st;nbul lik §ampiyonasında 

bclliba§h bir rol oymynn bu iki 
kuvvclll .takımın bu nı'Unas .•bctıc 

~yapacakları 'maç muhitte büyü:c 
( alnka uyandıracak mahiyettedir. 

Cumhuriyet bayramı kupası 

maçı pazartesi günU t:ıat \!çte 
T_aksim stadında yapılncaktır. 
Maçı ha:ccm Şa::i Tc::c:m idare 

edecektir. 

~Mckt'2'p1İlcr mJt;ab:ıka
fo.rr·n.!a yakında 

haçlan:yo1· 

} ıır:ktebliler arazında yapıl:ıca~c 
1 futbol maçlarının normal b'r n:Ud 

det zarfmcln lıitirilclıilmc!:i için 
yeni blr formül lıulunmu~tıır. Maç 
ls:a ~:;tirak edecek olan 17 mek. 
teb lig esasına güre iki grupa ay
rılarak kal'Şllaı:;acnklardır. Bun_ 
dan dolıı.yı bir müddet evvel yapr. 
lan fiksturiln hükmü kalmamıştır. 
Cumhuriyet bayramından ..sonra 
yeni bir fi::stilr tanzim cÇilerek 
maçlara derhal başlanacaktır. 

-<>--

•Fener bahçe 
daveti 

klübüniin 

Fcncrb:ılıçc Spo?" J,!lihiimlcrı: 

Cumhuriyet bayramı mC'rasimi
ne i~tirnk ctmekllğimiz hasebilc 
denizcilik, tenis, futbol ve ntle _ 
tizm şubelerine dahil arlmdaı:la _ 
rm programı öğrenmek üzere 28 

ilklc!=:rin cumartesi günli saat l5 
tc Kndıköy stadındnld l:lüb mer
kezine gelmeleri ehemmiyetle ri -
ca olunur. 

Ml~l!lll!!~rl12 ~u ""-'"""""""' ......... ~~z. ... "".....ı..'!l~./WUO"""" ... ~-." 

Baş, Diş, ~azle, Grip, Ron1atizma, 
N e·,;:·al ji. I'" ırıklık ve bü tün ai!r~lar1nızı derhal 

k"!:cr. lc~b·nda ~i\nae 3 hase alınabilir 
Her yer e rulla lrntuları rsrarla isteyiniz. 

-=r.::ıı 
-=-~::::, 
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R!!~~·•• 
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Adliye e , ..... •e 11· ,c:;, : 
arızmış! 

Ranun ilinaen evvel Baronun 

m 
her 

ister ıc en bu se-f .=r mütaleasını sormamış 
Baro Tieisi Hasan Hayri Tanın 

da medeni kanundaki tadilat 
hakkında ne fikirde olduğunu an. 
lamak icıteciiın. 

- Sorduğunuz mevzu, dedi, yenl 
bir §"Y c!e~'i!dir.Türk hu~:u!:<;ul-rı 

arasında ela rnevzubahsolmuş bir 
meseledir. Adliye Vel;:iletir:i:ı ikl 
tarafın rız:ı.sı ile nikah akdiııia 

bozulmasını terviç eden ve bu 
esasa güre medeni kanunun tadili 
hakk:ı1da Büyiik Millet Meclisine 
ııevki düşüni.ilcn layihayı görme
dim. : Ialfımatım gazctclcıden ü~. 

rend@mdlr. Yüksek Adliye Veka
leti tedvin olunacak bazı kanun
lar hakkmaa baronun noktai na. 
zarını sorar ve mütaleasmı alırdı, 

Kanunu medenide yapılacak ta. 
diliıt için noktai nazar bildirme. 
mizi emir buyurmamıştır. Onun 1 
için si~e söyliyeceklerim şahsidir: 

Bilirsiniz kl bugünkü hukuk 
telakkileri evlenmeyi ba.'ilıca iki 
şekilde mütalca eder. Evlenme 
aileyi vücuda. getiren içtimai bir 

birliktir. Böyle içtimai bir mües
sese amme menfaati ve intizamı 
ile alakadardır. Onun için yıkıl -
ması iki tarafın elinde olmamalr. 
dır. 

İkinci şekil evlenme iki tarafın 
rı1.a!!I ile \•ücut bulmuş sadece bir 
mukaveleden ibarettir. Bu mul:a_ 
veleyi yapanların rıznlnrile ser -
bestçc bozmaları en tabi'i hak
ları telakki edilmelidir. 

Avrupa.da n.usyn, Norveç gibi 
bir iki devletten başkası biı inci 
esasa göre kanunlarını tedvin 

ctmiljlcrdir. Görülüyor ki birinci 
esas çok taraftar bulmuştur. Bu

nıı lncilöcki nikahın ebediliğine 

delalet eden ayete istinaden din 
tnhal:kümündcn kanunlara girdi. 

ğini iddia edenler mevcut olmak_ 
l:ı bnr:ıbcr her hald bir birlik 
bir r.1üc::ec:::e mnlıiy('ti görmek iç. 
timai ve ahliıkt bnkımdan dah~ 

dofru olmak llznngellr. 

Anı!mt Ay5~ lfanc!:m 

lki tarafın rıznsile böyle bir 
mücseseyi yıkmakta. aynı bakım
dan pek çok mahzurlar meydana 
çıkarır. Hakimlerimizin imtizaç
sızlık hakkındaki vasi sebepleri 
pek mükemmel takdir buyurduk. 
larına şahit oluyoruz. Onun için 
kanunu medenimizin bugünkü 
§ekli bu gibi ihtiyaçları tatmine 
kafidir. 

Ana kanunla medeni kanun Ü

zerinde umumi ihtiyaçlar tama -
men tebarüz etmedikçe ferdi mU
talanlarla tadilat yapılmasını, 

rno.ddeler arasındaki insicamın 

bozulmasına esasen taraftar de
ğilim . Bo3anma davalarını basit 
yahut seri usulü muhakemeye ta. 
bi tutmak; sulh tcşcbbiisü gibi 
mecburiyetleri kaldırmak ve bu 
mahiyette knnunn mütea11ik ah_ 

kiımı dcği~tirmck 

yan olabilir." 

• • 

temenniye şa_ 

• 
no~nnma mcsnlcsinde kadın a

vukatlarımızın da ne dü1ündük -
Jcrini nnl.ı.'llnli: iderlim \'e lıu 

maksatla. Arnkat Ayşe Handanı 

gördüm o da. şu fikirde: 

''İzdivaç müessesesinin biri fert 
bal:ımınfüın diğeri cemiyet bakı. 

ır.m:lan olmak üzere ikiz gayesi 
Y:m.iır. Vücut verdiği hayat arka. 

C: h:! ,.e bunun müterafıkı olan 
• :-~-ıdcU bakırundan ferdi bir 

i V:! bunun yanında ncsll 

ı .~.? ve içtimai nizamı muhafaza 
& .ıi taLii ve içtimai neticeleri 

c:' vardır ki bu müessesenin lçtL 

mai ve esas gayesini teşkil eder. 

1~Lc bunun içindir ki kanun bo

!;anma sebepleri için bazı ölçü

ler \'C tahditler koymu~ ve h!ıki. 

rn~ de mutlak bir takdir payı bı. 

Bu gibi vaziyetler de a.ilC P" 
tinin mütevakkıf olduğu Jile 

d•' bil şartları haiz olup olınll (l 
nı en iyi takdir edecek nıC 

. tf 
olan iki tarafın birbirinı 

eden tekdirlcrine ve birbir~; 
tabuk eden isteklerine nıc\ ~ 
kıymet vermek ve hakifl'Iİ11 :ıt 
lak olan takdirine bu 1<3~ 
nıu!<ayyet bir tahdit ko)'J11 

nunun ruh ve felsefesine Jl\ııf; 
olmaz ve içtimaı gaye bakıııı; 
da fnydah olur mütaıeıı· 
yım." 

41 
Ayşe Handanı loş odsS'° J; 

rakmı§tır. Taraftarların rıza ve le b:ı.şba~a bırakıp yanınd,.ıı 
tcsa<lukuna d::ı. hiç bir mevki ver. rıldım. 
mcmiıitir. Fakat bir aile birliği 

fnfisahının içtimai menfaatI ihlô.l t 
etmediği vaziyetler ele vardır. 

~n kaı~e1.t:Deır, temennDD!,~ 
-·-·~ ........................ ~................................. t 
Şikal}etçı adresıfl 

bildirsin 
Karaköy eczahanesi sahibi 

Hasan Al'Sandan şu m ektubu al· 
drk : 

"Muteber gazetenizin 25 - 10 

- 1939 tarihli nüshasında 5 inci 
sayfasının 4 ün<:Ü sütununda 
Mahmut imzalı bir mektubda; 
başka bir eczanede 35 kuruşa 

yapılan bir ilacın eczanemde 50 
kuruşa yapıllJığından şikayet e· 
dilm~ktedir. 

Şikayetçinin zevcesi tarafın -
dan yaptırılan bu ilacın değeri 

50 kuruştur. Bunun izahatım 

telefonla vaki müracaatı überine 
kendisine verdik. Kanaat etmedi 
ise Sıhhat Müdürlüğüne şikayet 

ve ilacın fiatım tahkik edebilir 71 
di. 

•'' Ben ~ah si hakkıınt i ~ 
t e ~ 

için (HABER) g a ~ e .
11
i ' 

giderek bu zatın adresı 

&m. f 
a• JI Matbaadaki mektubun 111ıcı-

nız (daimi okuyucuları , d 
Mahmut) t an ba~ka bit 0e~ıı'd 

. e ' yoktu. Bu zatta n rıca . ~· 
medeni cesaret göSte~ırı 
resini bildirsin·.,. 

-----/ 

IAlemd ar Si nerl1851 

Kanatlı lnsarıflJf 

1 
Mister Moto~" ~ 

son kozu~ 



Q Aa.ı ı i\Jın:ınl"r tarnfmcl:ın 
s 1·.1· a •uılJı Ca, cll'in hayatı 

filnı.in ha;:; rolünü deruhte 

casor.;Juk yaptı~ ld<llasllc kurşuna 

Amcrikada fi lme alınmı5tır. 

e<lcn İo ~iliı. a rtisti Anna Nen~le 

görülüyor . 

:t T~lhl<dlöt DD 
ansada mevzuunu son siyası hadise-
~ lerden alan bir film çevriliyor 
~ 

tıı l"<ll~ h_arp dolayrsile fanli- - Fransa tarihini, 1870 den i· 
~da lııtu eden sinema stüd- tibarcn. fakat ' 'bir balo hatırac:ı. 
\ !!tıııt:!trar işe b:ı§lanmasınx nda olduğu gibi muhtelif fasıllara 

t ~Le ~öc !:alışılıyor. Bu ara- ayırarak iz1nek istiyoruz. 
~ d~ te~e:~el ba§lanan bir 1 ı.~ıımffi -i;!5 şahsi)·etf Bcmard 

• 

~r~ir. liarpt afta içinde lk~al Froment, babası 1870 harbine 

6.~tı bil ,., e tamamı.ana? 11~ "og'lumun harp faciasını grmcmc-
"41~ıı .. ser "Tehdıt" ısını . 
h, 'lı.tacıır. - si için gidiyorum., diyerek iştırak 

Jlindistanm "" büyük ~ın~ma ~,lclm. meshur S'\İr TI:ıb~nılranat 

Tagor'un yc~cııi olan bu giiı.el l>:ı.dınılır, ( C::.Hc: lllııtlli artistler. 
den biri ... ) 

;ııılıı Ilı ettiği zaman iki ya5mdadır. 
'"'(°'"'~\'Zuu, 1038 eylülünde. Evlenme ve boşanmaya 

1 
llıı!vı:~valtya siy~ı:i buhranı 19l4 de Bemardın oğlu Alain dair bir statistik 

· la38 il etrafında kurulmuş- harbe gidiyor. IIolivutta evlenme ve to~ınma 
l'tııf!lt Ubuhranındaki Parisi 1939 da da, kızından olan toru· \'akalarmın çok olduğu yazı!ır. 

~llıııı <:ere Ynpılmıştxr. nu vatani vazifesini yapmak üze· Bunlar clo!{ru mu' Şu statistiğr 
tı ........ nd 1 b k ... ""Jısö ·· re '-·uvası an a'-·n r\_·or. a ınız: 

' 11 "'·ı.· ru Edmond Grec- ,, ,, 
• ~·'il. "Ilı.atı veriyor: ~levzuun erns hatları bu .. . tem· Holh·uttaki 474 rejisör. artist. 

~t • ~eli•·· • sil edecek artistlere gC'!ince, ba5ro. ve stiid§o erkanından 3GG sı an-
' bıı ~lUrıı • 1 1038 eylf.ılünde ili l'ierre Blanchart yapacak. Di· cak bir defa e\'lenmişlerdir. GC'ri 

'arı ~ nnlaı:masile niha. i'ter rolleri de Gaby Morlay, Fran kalan 108 den 42 si bir defa ('\'. \!._ Sıya • b 

. ~it 81 buhranından iL çoi ·e Ro ay, Haimu, Louis Jou- lenip brışanmı~lardır. 48 i ev-
" tırı <:"virınet;i dUşUndüm. vet ve jean Gabin tem~il edecek· lenmiş. boşanmı~ ve tekrar e\•'cn· • u h 

lh... azırl:ıdım. fakat ı cı· miı:;,lcrdir. 4 ü iki defa evlenip bo· . .,,e- · er ır .. , 
~ar b~e razi o!acal: bir Fiimin çe,·rilmesine öni.imüzdeki ~anmıştır. G sı üçüncü defa olarak 

ulrnaktn çok güçlük ay içinde ~is stüdyolarında başla_ 2 si dördüncü defa olarak. 2 si de 

nacaktır. beşinci defa olarak evlenmişlerdir. 

25 kilo ağırlığında 
süvare robu! 

Bütün filmlerinde . yarı çıp!ak 

bir halde ~örünen D orothy La· 

mour. filmlerde dC'ğil de husm.i 
hayatında kullanmak üzere güzel 

bir ~uare robu yaptırm15tır. Ro. 

bun ağırlığı yirmi be~ kiloyu bulu 
yor. Çünkü üzeri mini mini deniz 

böceği kabuklarilc kap!ıdır. Film· 
!erinde ağırlığı ancak yüz gram 

tutan bir kuma5 paraçsile ~üze! 
vücudunu lmmen örten yıldız. 

I101ivudun ilk balosunu sabırsız· 

!ıkla beklemektedir 

Hindisi anda 
film ima latı 

Bir ıniiyar frank 
sermaye i ıe çahşan 

bü yiift bir sanayi şubesidir 
Film deyince son senelerde ev_ 

\'Clfı. Amcriknn ve Frnnsız filmi 
akla geliyor. lngiltercde de sine_ 
macılık canlnnmış olmakla bera -
ber, Fransa ve Amerika sinema
cılığı derecesine ulaıımış değildir. 

Daha sonra İtalyan sinema sana_ 
yii Yardır. Alman sinemacılığı 934 

dcnberi ya\'aş yavaş gerilemi§ \'C 

nihayet bugünkü haline gelmiş • 
tir. Sovyot sinemacılığı ise, bir
kaç şaheser yaratmış olmasına 

rağmen daha ziyade propaganda
ya rağbet ettiği için hariç piya_ 
salarda tutunmasına lınkaı:ı hıra.. 

kılmıyor. 

Fakat sinemacılık yalnız bura -
larda mı var? Hayır! MalOm o

lan bu saydığımız memleketlerin 
sinema sannyiinden sonra en baş 
t,a J apon vo Hindistan slııcma sa. 

nayii gelir. 

Meselô. Hindistanda sinema sa. 
nayii çok geniş bir miky:ıstaclır. 

Hind sinemacılığına yatırılmış 

sermaye yekünu bir milyar fran
gı bulmaktadır. Bütün Bindista -

da 100 film imalat müessese.si, 
9:5 film tevzi müessesesi vardır. 

Dıı müesseselerde 25 bin kişi ça_ 
!ışır. Ilinclist:ının yalmz Hind fiL 
mi gö.:ıtercn 500 sinema ealonu 
vardır. 

Film imaliyle meşgul müesse
seler blr birlik kurmu~lardır. Bu 
birlik her filmin azami masrafını 
tayin ettiği gibi ecnebi filmler it 
haliitın:ı da nezaret eder. Bu bir
liğin kar:rn mucibince yerli bir 
filmin imal masrafı vasati ola _ 
rak 10 bin rupi, yani lGO bin 

franktır. Fevkalade filmlerde 
masraf 25 bin rupiye kadar ~I • 

kabllir. 
İlk Hind filmi 1913 de, ilk ses

li Hind filmi ise 1931 de yapıl
mıştır: Hind filmlerinin en me§. 
hurlan Bomb:ıydıı pamuklu ima _ 
!atında çnlışnnların sefaletini 
tasvir eden ve bir müddet göste
rildikten sonra y:ısak edilen 
"Değirmen", Bombaydn. tam bir 
sene gösterilen "Amriiılıantnn,, 

dır. Hindistanda ingilizçe olarak 
da bir film çevrllmiıı ve lngiJtC'
rede ııöylc böyle bir rağbet l;· 
zanmrştJr. 

Hind filmlerinin hep!i hn·• 
mcvzuludur ve gene hazin ear' . 
larla doludur. Hindistanda h. •: 
ancak böyle filmlere rağbet r s
tcrmcktcdlr. 

Hintli sinema seyircisi müşk"ll. 
pesent değildir. Filmde cslti Hir.d 
ilfıhlarmm modem silahlar, mc 4 

seli tüfcnklcrle harbetmesini 
gayritabii bulmaz. Şarklr '!lir ha -
ncndcnin g-azel okuması bizde de 
bir kısnn halk için bir filmin gü
zelliğini tayinde nnsıl miyar tcş. 
kil ediyor ve hiçbir sanat kıymc. 

ti arnnmasına lüzum görülmü -
yorsn orada da mcvzuun hazin 
olması kafidir. üstelik Hintli si
nema seyircisi hafızaca da kuv • 
\'etli değildir. Bu filmin bazı par_ 
çnlarx kesilerek "yeni" filmlerde 
pek fıla kullanılabilir. 

Sinema salonlann bilet Ueret -
lcri Hindistandaki hayat seviye
sine nazaran o derece düşüktür 

ki, bir film bütUn memlekette 
ilk gö:Jterilişinde rnasrafmm an • 
cak Uçte ikisini çıkarabilmekte • 
dir. Bu vaziyette seyircilerdekl 
hafıza noksamnm film amilleri -
nin kur edebilmeleri için nekadar 
lüzumlu olduğu anlaşılabilir. 

Hind sinemacılığı sesli sinema
nın icadındnn sonra geııL,lemiş _ 
tir. Fakat bu iş sanılacağı kadar 
kolay olmamıııtır. Hintçe :?00 kn. 
dnr lehçeye ayrılmıştır. Yapıla -
cak filmde artistler bu lehçeler -
den lınngisiyle konuşsunlar; bu 
milskül. yüz milyon halk tara _ 
fından konuşulan beş Jeh~enir. 

tercih edilmesi şeklinde hallediL 
rniı;tir. 

Lisan miişkiil;ıtından 11anrr 
Hind sinemacılığı ··~·ılclız" yok'u
"uyln karı;ılaşmıştır. Uzun mr 
det genç erkekler hizdc orta o 
yununda olduğu gibi kadın ro· 
l •ri ~ aıın11;;lar, miiııe;·\·er sı:. 

ıılhnyct "yıldız" ela vC'rmitı:Jr. 

r..oscmary, Priscllla ,.c J,ola isimli üçtıiardeş ııinema artisti ''Gen~lfü 
BöJMı" fHmmde 

Hiıı:.l:stanın buguııkıi s:nrl"" 
yıldızı, meşhur sair Rabindraı 

Tagor'un yeğeni Dc,·i Ka l!nr 
dir. Hinrllill'r nclct:ı onu bir y~ 
ilahe mertebesine yUkselLrnişlc 
dir. Di.itiln Hind sinema salonh 
nnda onun balmumundan hı;y 

keli vardır. ~·ıyanı dikkat lıi 

nok!n: flu :>:1,Jızı filınleriııde Plıl' 

diye kndar hiç kimse öpmemi~ -
tir. Hind sine:mı~Ilığmda 6~ -
me sahnesi yoktw, 



Cumhuriyetin on alfıncı yılında 

Türk 
politikası 
~,..,, ...... ""',.._,, ...... ,......,..,. ...... ,......,..,, ....... ""',.,,.,,...,...,...<V'.,,...,~IV" 

~ 
Uugün Anupa harbinin ikinci ayı tamıt,1Jılnnuken Türk slyuıt-H. 1 

on altıncı Cumhuriyet ııcneslni c1e büyük murnlfakıyeHerlc bl. 
tirlyor n bize bu mun.ffalayetlerle sağlam bir i<ıtlkbal ha7.ırla-

mış bulunuyor ••• 

Cumhuriyetin on be~inci yıidö· si efkarına tercüman olarak şöy. 

nümünü kutladığımız günle bu- le diyordu: 
güne kadar geçen bir sene Türk "Türkiye kuvvetli bir müvaze· 

politikasının yeni zaferlerle bel. ne amilidir. Bugün, şarki A'ırupa 
ki her yılkinden fazla dolu oldu- nıo cenubunda kuvvetli bir Tür 
ğu bir devredir. kiye bulunmaktadır. Yunanistan 

On altıncı senin daha ilk gün· ve Türkiye ,ikiıi de İngiltereye 

!erinde Atatiirkü kaybettik. Fa. kartı çok dostane hiıler taşrmak. 

kat onun kurduğu idarenin sağ- 1 tadır. Akdenizin en büyük deniz 
lamhğını ve bu sağlamlığın de- kuvveti olan İngiltere ile Ege 
vam edeceğini her gün lıiraz da. denizinin bu iki bekçisi aratında 

ha fazla görerek bu felaketin te- en küçük bir menfaat ihtilafı bil.: 
sellisini bulduk. yoktur. 

Atatürk, geçen sene 1 Teşrini
aanidc, Büyük Millet Meclisinin 
açılışında, • kendisi hasta oldu· 

ğu için başvekil Celal Bayar ta

rafından okunan nutkunda - bize 

şöyle diyordu: 
"Memleketimizi her gün daha 

çok kuvvetlendirmek, her sahada 
her türlü ihtimale lcar§l koyabi. 
lecek bir halde bulun.dunnak ve 
dünya hidisatmm bütün safah.a· 

tini hüyük bir tCTakkuzla takip 
etmek, sulhsever siyasetimizin 
~yandığı esaılann beılıcalan

dır. 
"Ordumuzun son siıtem silah 

ve motörlü vasıtalarla cibazlan. 
chrılması yolund:ıki çalıımalara 
hız verilmiıtir. Deniz kuvvetleri
mizin tukviyesi ıçln lüzurnlul 
olan harp gemilerimizin büyük 
bir kısmı sipariş edilmittir.,, 

Büyük önder bize bu sözlcrile, 
adeta, bir sene içinde olacak dün
ya hadiselerini evvelden görmüş 
gibi, takip edeceğimiz siyaseti 
tesbit ediyor ve dünya siyasetin. 
de oynayacağımız büyük bir sulh 
amili rolünü haber veriyordu. 

Filhakika Cqmhuriyetin on al

tıncı yılı Türkün gerek kenldi, 
gerek komşulan, hatta gerekse 

bütün dünya sulhu için büyük 
yardnnda bulunduğu bir ıJene ol· 

du. 
• • * 

Atatürk 10 Teırinisanide, ar. 

kasında kuvvetli bir Türkiye ve 

bu Türkiyenin önünde açık bir 
istikbal bırakarak gözlerini fani 
dünyaya kapadı. Fakat aiyaaeti
miz ve dünya karşısmdaki rolü~~ 

müz değişmiyecekti. Zira, Türk~ 
milletinin ba~ma ,Atatürkü inkr. 

lap ve siyasetini en iyi devam 
ettirebilecek, onun en yakın mü

cadele ve silah arkadaşı geçti. ı ı 
teşrinisanide ismet İnönü, Tür 
kiyenin ikinci Cumhurreisi inti. 
hap edildi. 

AVRUPANIN KARIŞIK GON 

LERt KARŞISINDA 

TORKtYE 

Gene on altıncı Cumhuriyet 

yılının ilk günleriooe biltün Av

rupa siyaseti bilyilk buhranlar 
g~iriyor, dünya endi§eli günler 

yaşıyordu. Bununla beraber Tür. 
kiye, sade Yalan Şark ve Bal

kanlar için değil, bütün Avrupa 

için ıbir sulh !mili olarak görülü. 
y<>tldu. 

28 ~ni.sanide Atin.ada top-

1atllll2'1 ·l"flrk., Yıman ve R~n 

~mel brnnay ~nferaM: Bai. 
:can drnetleri anuznda.ki 11ıln it- 1 
tifakı hlr 1ai: :fana icuvvetlmdir. j 
di -re ~ :amın~ ! il3Q da Se
l~ e.nl-4~ !Hyfllt Mi}ltt 
Mecli.simirc.e ta..,ilı: dil~s &1. 

k.anlda.r ~tn1'1 meot111iısi verıi Nr 1 
kuVTet buldu. . 1 

Anupvım ~:ı 't:an,.:lı: f!i.ı.ıı' tri ı 
Tiiric llİyaıw:ti höv,1k ~it-vletltr , 
• 1 

:çi~ ıde s;•Jh !'"~İTtde mHhim htr j 
amil gön11fly<•t<lıt . :Rıı,;ünkü in- ı 

~iliı: bahriye nann 'Mr. Vinston ı 
;-hurchll1. nc-ş::tti ği milh~m ~a
~:;ılt'lerlnden binnde, tngı1ız sıya-

Zannederiz ki, gerek Türkiye. 

nin, gerek Yunaniıtanm a·efahtnı 
kredisini ve ticaretini teşvik et

mek ve bunlara müzahia· <lavran. 
malc İngiltere için en mühim b·r 

meseledir.,. 

Filhakika, Türk - İngiliz iş 

birliğinin gerek her iki memle. 

ket, gerek bütün Avrupa sulhu 

menfaati için ne büyük bir amil 
olacağı şüpheden uzaktı. 

Sabık Hariciye Vekili Dr. k 
rasın Londra sefirliğin·e tayini 

de bu iş birliğinin yakında daha 
bariz bir şekilde tahakkuk edece. 
ğini haber veriyordu • 

TORKlYE, BALKANLAR VE 
INGILTERE 

Türk • İngiliz ya.kmlaşmasr 

Balkanlara tesir etmekten uzak 

kalamazdı. Zira, Türkiyenin Bal 

kan Birliğirldeki mühim mevkii 

daima Balkan siyasetine cephe 

vermiştir denebilir. Bu sefer de 
Türk • İngiliz iş birliği bir Bal-

kanfar - İngiltere iş birliği §ek ~ 
!inde ortaya ~ı.kryordu. 

1939 yılının ilk günlerinde 

Balkanlarda mühim görüşmelerle 
karşılaştık. Hariciye Vekilimiz 

Şükrü Saracoğlu, Bükreşte top. 

lanacak olan Balkan Antantı 

konseyinde bulunmak üzere 19 

kaunusanide Bükre~ hareket 

etti ve Sofyadan geçerken Bul

gar Hariciye Nazırı Köseivanof
la görüyştü. 

25 şubatta Hariciye Vekilimizi 

Selanikte görüyoruz. Onun An. 

karaya dönüşünden sonra Bulgar 
· Ba§vekili, 18 martta Anlcaraya 
geldi ve Cumhurreisimiz tarafm· 

!dan kabul edildi. 

Nisan ayı bilhasaa Şarki Av

rupa için mühim bir devre oldu. 

Arnavutluğun İtalya tarafmdan 
i~gali üzerine Romanya Hariciye 

Nazırı Gafenko bir harp gemisi 

ile 8 nisanda btanbula geldi, o 

gün ve ertesi gün Hariciye Veki. 

Iimizle görüşmelerde bulundu • 

Bu görüşmelerC:cn sonra neşre· 
dilen bir tebliğde i~aret edi1diği 
gibi, "iki memleketin: yekvi.icut 

olduğu., görülmü~tü. 
Diğer .taraftan, Şarki Avrupa 

üzerinde hiuedilen tehlikeye 
karşı ingiltereye Romanya ile 

Yunanistana teminat verdi ve bu 

teminatrn Tür'kiyeye de tetmill 
kararlaştınldr. , 

• ~~l 
I , ./-' 

BALKANLARLA fNGIL TE. 
RE KARŞIStNDA "MiHVER 

DEVLETLERi,, 

Ba1i<:anlarm İngiltere ile haı
ln:;:an in:. i' birliği, o zamanlar 

hcniiz inıôiti! c-trmmi:ş ol'n Ro. 
ını - Re; li:ı mih.,crini en<lişeyc 
rli.!.şi; rnri.ı~t ii, 

ha..Jya, ''Arnavutluğu işgalinin 
ıiıfer Bai'<an devletlerine karşı 
bir tehlike te~kil etmediğine., da

ir teminat vermek lüzumunu his. 
tetti. 

Diğer taraftı>:ı 13 Nisanda Al

man propagand;ı nazın Göbbels 

(Dnamı 10 uncuda) 

: Muzaffer ESEN 
Jıf• 

Yazan 
Fransada birinci Fran$UV'll Koll'j 

dö Fntn!>'ı a~·arl,cn <hnıanlı lınpa· 
ralorluğunda Kanuni ~ülcynıım, 

camıınuı yanında Sülcymani.)c 

-1 5 - llk lalı!>il lıi:üilıiriiı. temeli - kac:ık yeni lıiı· ıııiı~~~l·sC ~ 
nin kısa, fakrıt ı.:oğru bi~ blr.ıı<,u - dir. Kanunen mecburt ve meccani 11 - \"üksck lahsıl lı•1 

·u~u vermek isli~ oruz, ulan bu tahsil ancak cuuı huriyel cumlıunycl ueHi :\Jc~rııLJ~. 11 
deninde memlekete yayılalıilıııi5 - kayc!>c edilirse tır;;ıJ,ıl;ı ~ıO 

Kültür işinin bir prosra:ıı işi 01- lir. 1939 yılı bu b:ırekelin lıüslıü_ ka şa!)nıaıuak ınii111klın °'.
1 medresesine temel alıyordu. Kolej 

ılö Frans bugünkü mütekamil şek -
!ine doğru geni~ adımlarla yürür
ken Süleymnniye medresesi baya -
lın önünde koşmak şöyle dursun, 
hayatı adım atlım bile takip ed~mi
yerek \ arlığrnın hükmünü kay -
betmiş gaı·i p bir mcşkhanc haline 
f(irmiş bulunuyordu. Ilu müstclınse 
Cıı~huriyel deninin kapısını ka -
paı1ığ1 güne kodar manasız ,.e hns
lalıklı mevcudiyetini sürükledi, 
durdu. 

ıluğunu 1 mart 1922 tarihi'n<le El'..:- ı ·· 1 1 1 1 L l'"l!I Ull'-'l"ııı lsluıııı•ılıl·,• ,.\\rlll lı un 11,.,:Jn"ır ı ıır yı o ı.ııı~ ur. ... ., , •. 
rli Şd ,\latiirldin aıızından ~u c··:ııı- ş 1 ,. v 0 • yılında toı>Jaııan l\la:ıdr .'ı'.i.rası lıiı a'>ır tinlvcr.~ilelcnJc ıtı. 1 
lelerl~ diıılec"'·: t t:ır:ı.Ctan köy mcklcp!crinın ile sı • len kunclli ıi11i\'cı-siıcıı 1 • 

"liiiki'ımeliıı en l'~yi~H ve ca ıııltan beş sınıfa çık:ınlına-.ı k:ı - r;ıda i 1 ü Türk ve t:ı :.ı C" 

Bu niçin böyle ohlu? Garpta ir -
fon Yunan 'c Rom;ul:ın ku\'vel u
lan llöness:ın' hurckcılle hayntıı, 

insanlı:}:ı cloğrn yüı·iirkcn Osmanlı 
tmparatorluğıınıın irfanı günden 
güne niçin ger1lcdi? Bunun sebebi
ni o~manoğullarının güllükleri :;i -
yasetin ana hnllarında :ıramak icap 
eder. Ilu hanedan, tarihle mı: me -
deniyet ışığını yakan Türk milleti
n in ruhunda, menşurdan gecen 
güneş 1şğı gilıI, binlılr şekilde le -
celli eden istidat, kudret ve kabili
yetlerinden yalnız bir tanesini is
li!imar edebildi. Harp kudretini. 
}{ılıca güvenen kütleleri arkasına 

takan padişahlar Viyana onların. 
dan, İran yaylalnrma kadar uzanan 
arz parcası üzerinde sergüzeşt a -
rnmnı;a koyuldnlar. Yaşadıkları za
manın zihni yelini gayet dar bir 
çerçeve içersinde kavradılar, be -
yinlerinde örümceklcnmese başın. 

ynn din mefhumundan "lıa:ri li-
vayı .Muhammtdil,, için gaza et_ 1 
mektcn başka bir şey düşünmcüi -
ler, Rönessansa arka ÇeYirdiler. 
Matbaayı kiifür eseri ve bid'al ola
rak telakki elliler, her leceddUl Os 
ınanlı lmparatorluğumın hududun
da taassubun keskin pal:ısile karşı. 
lnndı. 

nu cl:ır ve geri zihniyet devam 
ettı: Ta Tanziınnln knd::ır ... 

Tanzimat Avrupa medeniyetini 
ikiye bölen bir zihniyettir.Bu dev

nıiihiın Y.ııifr~i r~nrH i~lcridir. 

Bunıfa nrnv:ıCf:ı'· nl•ılıiJmck i~·iıı ö~

le bir pro~ram ln~dp elml','.;e mce
hurıız ki, o pro··ı·~nı ıııilletiınizin 

lıugünkü lıalilc, içtim at, ha} ntl ih
tiyac1 ile, nrnl ;r n şarlları ile ,.c 
asrın icaplar·!~ tanırrnıcn müteııa -
\İP ve i .. ~ .. • '· olsun. ııunıın 
muaz~arn Y~ fakat lı'lyali, mıığli.:, 

ıniitalenlnrrlan lccerri.il edcrck IJ:ı-
kit:ntc ·uıriz ıı aı·t. ••lu hakınnk '\C 

el ile trın:ıs etmek ı:ııııutlır •.• Oir 
tarart:ın d:ı memleket eYJilrlını jı:ti

mai ,.e iklı~adi lıarııtta fiilen mü
essir olabilmek için elzem olan 
ipliıl::ıt ınnli'ım:ıtı ameli bir l:ıl'Ztla 

Yermek usurn maarifimizin esasını 
teşkil elml'lidir... Medeni ve nsri 
bir ictimat lıe:retin ilim ve irfan 
yolunda yalnı·! bu kadarla iktifa 
etmiyccei(i şüphesizdir. Milli deha-

1nın inkişafı ' 'e bu sayede layik ol
duğu mecleniycl mertebesine yük -
selmesi bittabi fıli meslekler erba -
hını yetiştirmekle ve milll harsı

nı ızı yükseltmekle kabildir." 

Bu programın talbiknt Mhasına 
geçerken şu neticeleri doğurdu: 

1 - Türkün tarihi :ıraştırıldı .. 
Türkün yer yüzünde ilk insanla be-
rıılıcr göriiıt<Hiğii, ilk ·alt''İ ynkrı~ı, 
ilk madeni kullandığı tesbi l eılll -
eli. lınparalorluğuıı Türkü tahkir 
eden zihniyeti yerine milli imam 
takviye eden bir konaat kaim ol -
<lu. 

2 - Türk dilinin kökleri derin. 
liklerc doğru lelkik edildi. Meş -
rulirctten s0 •· ı şııursu7. bir Lema -
ylil halinde beliren milll dil ilmi 
ve morfolojik bakımlardan kuvvet
li esaslara dayanarak takviye celil • 
di. 

rin rienline, medeniyet iki parca· 3 - Arap harflerinin güç ve se
ılnn tecşkkür C'der.lyi ve fena.Jyi nelere muhtaç öğretimi yerine lalin 
parçalar alınnbilir,fena parçalardan harfleri kabul edilerek istisnnsıı 
var.geçebilir. Yeni mlles'>e.~eler gi - bütün halka yürüyen bir öğretim 
rerken eo;· ileri yıkınnk caiz değil- siyasetine temel atıldı. 
dir. Mektebin yanında medrese a- 4 - Kadın hayatta cariye ve hiz
y:ıktn dur:ıbitir. lime ~üv-enerek hii- metçi mevkiinden kurtarılarak lü -
kiiın veren ndliye mahkemesinin yik olduj:tu içlimat mevkie yüksel • 
y:ınınrln, rliııılen kuvet nlıın ~cr'i - tilüi. Fakat bu yükselme kmıvclli 

ye mahkcme-ıi }'aşar. Ha. bir kültüre dayanmazsa Jiıf7.I bir 
rekct nokta~ı bıı. ıihniyet olan bir yükseliş olurdu. Bunun böyle olına
mö~o;scsenin verC'ceiH kiilfiir sabit masına çalı5ıldı. 1910 da ilk ve ı;k 
ve dr.vnmlı bir şey nlrıınnzdı. Omın kız Jisrsi kurabilen, 191G ıhı kı:dn

i~in T:ınıim::ıt · '1rrl:r-lini n mnaı·iri ra mahsus ayrı bir dııriiHünıın a -
ne yay·!~hilcli. ; e riı- yavıl<lığı h - çabilcn Meşrutiyet deHiııclc il'rrı:ıtı 

r:ııarda bir e<;er bırnlrnhilirii. yalnı7: hu kadardan ibaret k:ılınış -
).fr<>mt•··rt o~mım\ılık idC'f!llcri, kC'n W3R • 1.9:J!l rlel'S yılı i~·rrsinık 

;~1.imlık rlıınıuları, A'•rnıınlılık •·•. 2:";1i,OfH i ilknıekteplcrde lR,1.:lO ~i 

kirleri ar:ı~ınrln horal:ıvıın h ir 1ih- j orta mcJ.:teplcrrie 31li2 si Ji-;l'lniıı 
niyett ir. y-,..rırli~i ,•·;'liin,..C'l."•ft' i'I - • ikinci ril'\'re~indc, 2848 ünivcr,ilr 
!ikrar t"clrhilmi'S rle~ildir ld 7.ihir:- J ,.l' yüksC'k mekteplerde 281331 
!erde clewımlı lıir k(ill!ir ışıuı Ttirk kızı hayatta lityik olduğu mev 
~·· 1 

.., • ·ı ·., Biı•"'"''"I"' h 1\Te~rı.ıti - kiı :ıhnnk için u~rnşmış lııılıınu -
~et rie Türkiyt'rlr. geni~ hir irfan hıı 
rekt'Iİ yapnmıırlı. 

Cumhuriyeol, Tiirldin krnrli rn -
hıınrla krnrliqini bulmn'(ıdır. ":Ne 
mutlu Tiirkiim rliycnf''' hu :ıihnt -
ycl'n en ;rrİ7. ·r.., •,,,;rlir. Türk. rn
hnntl bıılclııkt:m 'IOnr:ı ('~('ri ni mn· 
vnlfnkıyl'tl<' '':'ll'" '"'lrrli.. lşfe hi1 
hıt Y~7H'., nn · J•ıl k<'r'i>0

1H!C' mıı-

) ordu. 

l\1illi iktisadı Cumhuri
yet yarattı 
Denk bütçe,düzgün öde
me, işte Cumhu:riye i: 
maliyesi 

rarmı verirken (bu karar, Tiirk 111.1" iı1.t•rc :)(i profcsvr 
köylÜ!>Linün tam bir ilk tahsil ı;ıör· ıo~ Doçcnl 
ıııesi ve münevYer \'UlarHlaş olınusı :~8 Yalı;ııwı y:ınlııııcı sV' 
demektir) uığcr ıarnrtan da Jıer kö 181 H;.ış :ı~ht,ııı \ cıı5 1 

ye lıir mu .. lliın bulmak icin d'ıil - ~5 Lcktor ı 
men kur:-.larıııın sayı~ını coğallınah !) 1 crcümım Ye ıci- 111 1 r 
lüzumunda ıtlifnk ctnıişlir. Ihı lini\·cr:.ilc l\kşrııtı), 

ri ııııılıtclif ~alı,ıl.ırıfa ·ıw~ 
!i - Orta tahsil cumhuriyet dev

rinde en Lliyük hızını almıştır. 

ıon . 102 ı ders y.ı,hnua or\a nı~~
ıeıııcnle 4723 erkek Ye 1182 kır. ol-
mak üzere 5257 talebe varK.eh' 19:!8· 
l!J:J!) ders yılında T!.57 si erkek, 
20150 si kıı olmak üıere 27707, ta
lebe okuıuaktndır. 

193!) yılında toplanan Maarir Ş(ı
rası ortn tahsil için Jeni bir pro.ı
rnın vazederek bayatla irfaıu mu -
\':iZ İ yUriil ınek esbabını araştır -
rnışlır. llir aylık bir mazisi olan 
bu yeni esasların eskisinden daha 
çok verimli olacağına şimdiden 
i nrınnrnk hiç de yanlı~ bir düşünce 
olmaz. 

• . 1• 
8320 meıun \'Crnıı:;.Lır. ~ 
Lt:ınbul clariiHiinııııunuıı p 
!:;u gliııdcl\ Ctıllllllll'İyefC f 
mezun sansıncl:ın dtıh·• • u .. :.ı .. - .\ııkaraılı~. ;ı\·1.l::ı~ 11, 
tılusu, hukuk fakuJ,c .. ı, ~ 

co((rarya fakiillesilc iııŞ•1~\, 
nan ı ı p fııkliltesi Türki~~p 1 
Lıir iiııh·ersitcye fiilen :;:ıll ı 
lır. Bunu yıırı.luıı ıııa:.. 1.ıı;c 
üe bir iiçünciisii t:ıkiı> cı· 

1 ( 

13 - Türkiye cuıuhllrıl 
nelıi J.üllüriine liiyık old1~ 
kii 'ermekle tcrctldtit c ~ 
Fakat istikl;iliııe ilıtir<1~1ıı. 1 ~ 
lan Türk milleti ilmi vC)1 .ııe 
siyaset yapmak istcycıı c~ , 

8 - Lise hayatını cumhuriyet esseselerine hicl.ıir iınlİ)::ı ıC 
yaratmıştır demek yerinde olur. nıiştir veremezıli. n,u.~iııı ~~ 

Cumhuriyetin ilk yılı olan 1923 - le ynlıancı okullar, l u~1' 1 c 
192i ders yılında liselerin ikinci progrnmlarına tamnıuı) 1 r 
de\'rcsinde 910 u erkek, 331 i kız surctilc çalışahilirler. nııflr (! 
olmıık üı:cre 120 talebe Yarken, hesi giindeıı güne :ızalı~~or· l 
tu:JS _ l!l.1!) ılers yılında ll.30:> i lıuncılnra miinh:ıstr k~lıl 11ı~• 
erkek, 3972 si kız olmak liıere Türk kendi açhğl ,.c ı~lt r,s' 
18277 talebe okumaktadır. Bu ke • cssl'sclerin ynhancı mücS\t 
miyct farkına 1'cyfiyet farkını i - yüksek olüu~ıınu görnıii~ 
Iı\\ e etmek lüzımdır. Bugüıt lisele- etmiştir. ri 
rin ikinci devresinde ders alan 14 _ Muallimlik anr:ık ı.: ııJ 
öğretmenler ekseriyetle yüksek talı . d . d b. ınc<le 
sili garpla yapmış, mazideki arka- rıyet evrın e ır ıııı'11 

girebilmiş, muallim olrt1
1 

rı ',.} 
das.·J:ırına n ishet kabul ctmiyen ge- 1f ıı Y', lan ''C muulliııılik yas . 
ni~ kiiltür ~;ıhibi vatandaşlardır. larln teslıit c<lilcbilınİŞtı[~ı)._~ 

lct hesabına mcccanc~ 0111c~t 
lebenin yüksek muaıııru ıtı~". 
takip ederek rnunl!iın. 01 jlılI) 
lıuriycli ilerde ınuallıt11 ııi( ~ 

9 - Türkiye cumhuriyeti kültü
rü yaparken meslek hayalını da 
ihmal etmiş değildir. huYelli bir 
killliir yanında iş ve meslek haya
tı inkişaf etmemiş olursa külllir 
bir siis olarak kalır. Jlu mülearifeyi 
hnrckct nokıası olnrak kıılıul eden 
cnmhuriyrt Tiirkiyesi 16 yıl içcr
sinde ~·unla şu meslek mcklcpkri
ni k:ızandıl'ınıştır: 

9 Kız cnstitü~ii 

)' ı\1 nı tamamen k:ırşıJnyac:ı. 
1 

rl 
çıkarmıık iınk;in ını tcr1111 

ııırı~ ~ 
Sııyıl:ı n işler y:ıpıh111 t1ı•~ 

bir lı11l:has11lır. Czerin~~i J;lcf, 

liı· r~c hu isin 16 vı l ~· .. t~ . • d r r 
zamana sığma~·ncnk kn :ı 
yiiks!'k olduğu giiriiliif· rl~~ ~ 

1i Ticuret lisesi Bu Türk milletinin P~1~ııt 1 

. . ı. ı· .d. y:ır ·aı 
!) l\fıntaka sanat mel.:lehi ının ıır ne ıcesı ır. c\ıı 1 
2 U<iila ,.c miitehassıs işı;i meklc- runınk için harekcl: g \I~,,~ 

hi R"linrle haşıncla nn~·uk ııl: ı1' 
2 Al;ş:ıııı ricaret mcktrhi 

17 Ak~nm im; sanat mcklehi 
2 :'\t~~ırı.i ımı:ıJ!im mektebi 
:l Ak-:;am t'rhk snn;ıt ıncklehi. 
Bu ııwklrplrrtlr buıtün 1 ;,7:;rı 

Tiirk çocuğu huralını he vakfet -
mrk üzere h:ııırlnnıyor. 1 

10 - Cumhuriyet ~·Liksck s:ınnh 
iti\ ık olılıığıı kıymeti 'ermiştir. 

l!l2fi cln kunıl:ın Ankara musiki 
nıu;ılliııı ııırklclıi rlevlet konserva
ım·arının lcııırl t:ı511lır. Riyaseti - 1 

cumhur fihmıoııil< ork('~lr:ıs1 y:ıl -
11 iZ lıir nııı-iki miİt"i~C<;e<;İ clr!\il. 
nırınlckelle ıniizik kiilliirii ~ııııarnk 

lıir karn:ıktır. Ank::ır:ıcl :ı J..:urıılan 

1'li1:,t·1\ 1 iynl rn· ::ı!rnrlcnı İ<ii ııH·nılr · 
lıcliıııil.c ve ki\ltiirlii sanıılk:;rın 11H'

ıll'ni tiyntro,ıı. lıillın~'a nrıernrı ~ıı-

:ırım Şefi lnön tinii bulıl'l 
ri:yetiıı<len doğmuştur. 

3tıt. 
Yatak, yemek ve Ç~# 

odalarile salon t:ırıı''f 
.-elha"' ıl her nevi nıob ~Jf1l1 

. l t:ıd. ... 
a\·izeler ve krısta "{!JP. 

BAKER (ESKİ l{J\. cd1 
ttıf 1 

nağaırnlarında teŞ tlı r 
d f1 llC ,# 

.ııekte \•e her yer e ,.ıı · 

1 
at ve müsaicl şartlll 
trlnınktatlır. 



yanındaki 

~ 
• deı~,k 

~ ~t· l\'1 olsun top atar 

' 1 •. •n hr~kınğı t.ut -
't- ı.7.ntı! 

~I l'atuıı:ı karikatürü -

ı ~~~ lll'i1tıta Çod a 
' ~ toııı Pçrya sordu: 

' an nasıl" etıı . 
~ efendim. Okuma. • 

t( a.tıı ? !) • l!' ız sattığınız kitap
. ~ıı~ lııısınız? 

!'cq §aşılacak ne var? 
~ıuı~ sattığı ilnçlarm 
? • ak nıccburiyctin -

Modası 
geçm nş 

iki ka:lın arasında: 

- Yeni şapkamı nasıl buldun? 
- Yedi sekiz sene evvel ben 

de bunun eşi bit'~apka yaptırmak 
istcmiitim • 

Kibar kazazede - Gazeteleri ge-
tir •. , 

- Fransız k:ırikatUrü -

Geceliği bir liradan itiba. 
ren odalarım var dendi; yatak·

lar da piresiz ve tahtakurusuz ?. 

- Ya ... Peki pireli ve tahtaku. 
rulu olanlar kaça?. 

Vorr~lYnDuk 

- Bu sabah çok yorgun gö. 

rünüyorsun .. 

- Sorma birader .. 
- Ne oldu?. 

- Rüyamda, gürJ:Je on· sekiz 

saat çalr§trğımı gördüm. 

ırem nzun~ 

Bayan kızdı: 
- Kız Ayşe, köşede gördü. 

ğüm örümcek nedir?. 
- Bilmem efenl:Hm .. Her hal. 

de evin örümceklerinden biri o

lacak .• 

!Hla vva 
- Eğer ben Hazreti Adem ol· 

saydım dünyanın mukadderatı 

başka türlü olurdu. 
- Neden? 
- El.ma _sevmem de onun için! 

Aç kazazede (deniz kızına) - Buyurmaz mısınz bayan? 

ihtiyar arabacrya acıdı. Tek 
merkep koşulu ve yük dolu ara. 

basım yokuş yukarr bir türlü çı. 

karamryordu. Müdahale etti: 

- Yardım edeyim sana baba? 
Arabayı arkasından itti. Böy. 

lece yoku~u çıktılar. Arabacı t c. 
şekkür etti: 

- Teşekkür ederim evladım .. 

Bir eşekle imkanı yok araba yo. 
kuşu çıkamazdı. 

MaUllke m e <dle 
Hfıkim - Üç sene evvel de gene 

bir çift ayakkabı çalmak suçun. 
dan mahkum olmu~sunuz. 

l\Iaznun - Ne yaparsınız den 
dim. Bir çift ayakkabı üç seneden 
fazla sürmez ya? "" 

~ mtı lhıaınıda 

- Potasyom nedir?. 

- .. .. 
- Peki. Uranyum nedir?. 
- . ... 
- Son bir sual soruyorum 

Bunu da bilemezseniz alacağınız 
numa r a sı fırdır. P otasyom il e; 

Duranyom arasındaki fark nedir? 

H a mdollsun 
Kadın, dilenciye sadaka verdik· 

ten sonra sordu: 

- Size hiç iş teklif etmediler 
"? mı. 

- Ettiler b:ıyan, hayatnndn iki 
üç defa ... Fakat bunlar müstcna. 
hayatımda bana hep iyi muamele 
ettiler; dünyada iyi insanlar ham_ 
dolsun eksik değil. •• 

,..-- -
- ' ' 

,. " - --

llôkim - On sme ağır Jıapse t'e 
lıapisdcn Ç1klıktan sonra üç sene 

d<? polis nezareti allmda bulunma -
ğa mahkıtm oldtm. Bir diyeceğin 

ı•ar mı? 

Suçlu - Şıt iiç senelik nezaret altında bulunma kısm1nı cı·vrle al· 
mak kabil değil mi? - Fransız karikatürü -

Bl'D,\Lı\ 

Doğrusunu i-.t<>r..e.niz hayan , 

- Gördünüz mü? Bir de bana 
dunuz! 

c' l<'nrnler aptaldır! 
e' li olmadığınızdan dtm vu ruyor. 

- İtalyan Karikatürü_ 

- Fransız karikatürü -

- Çok içiyorsun birader. İçkinin 
göze de zararı vardır, görme kuv· 
\'Ctini azalt ı r. 

- Bilakis çoğaltır. 
- Yok canım! 
- .lnsnn içince biri. iki .görmez 

-------· ~ -~--
- Sevdiğinizi söylüyorsunuz a

ma, beni daha ilk defa görüyor -
sun uz. 

- Fakat, adamakıllı gördüm. 

Dilenciye hayretle sordu: 
_Ne? ''Amaya merhamete_ 

diniz" diye önüne levha koymuş· 
sun ve gazete okuyorsun? Du no.. 
sıl körlük? 

Dilenci cevap verdi: 
- Ben gazete okumuyorum 

ki, resimlerine bakıyorum. 

- Dün benden aldığınız yüzü· 
1 ğti neden geri getirdiniz? ll~a 

gitmedi mi? 
-· ı loşa gitmiyen yüzük değil, 

şimdi benim! 

8'll e'\tn ce 
- Ona üç ay müddet!e hergün 

bir mektup gönderdim . 
- Sonra? 
- Sonra posta müvezzii ile ~-

lendi. 

Hasis, kendisinden ~adaka isti
ren dilendre kızdı: 

- Dilenmenin ya::..ık oldu~unu 

bilmiyor musun? 
Dilenci mukabele etti: 
- Evet biliyorum, fakat sada· 

ka vermek yaı:ak değil! 

G< lYl'l!:U ~ ~<.e«:e• 
n :!ırB lYl~tYJın <0>0uır 

Şımal kutbunda bir seyahatten 
dönmüştü. O mıntakay:ı civar hal 
km hsanlarını da az ÇLJk öğren -
mişU. Sordular: 

- Eskımo dilinde "seni sevi -
yorum" nasıl denir? 

Cevap vcr!li: 
- Soyliycyim ama bilmem ak. 

lınızda tutabilecek misiniz? 
- Söyle sen canım. 
- Gurnfvugjurd.imıskcJmisvc " 

dincskC'vjcb ! 
lfüisi atıldı': 
_ Kutup gecclerinio neden 

allı ay sürdüğü şimdi an\aşıhyor. 
- Neden'! 
_ Aşıkların gecede iki defa • 

cık olsun "seni seviyorunt"' deme
lerine imkan vermek için! 

- Ters ~-üzü dönüp ucmnk ne 
cğkncC'liymlş, değil mi? 1,ri ki 
tayyarelcrdo bakarak öğrendik! 

11=.nsan 
mese nes n 

- ltalyada doğmadığnna çok 
memnunum. 

- Neden? Mnkarnn sevmez 
misiniz? 

- Ha)ır, ondan değil. Bir ke
lime bile 1t.alyanca bilmem de on. 
dan! 

- Z:ırif ~·ürümüyorm~. Alış • 

mali iı;in bu ı;areyi buldu. 

~mn(f1) yer 
"Dc,·e imalatı müessesesi scı. 

maycsini arttırmak arzusundadir. 
Hissedar arıyor,. mealinde bir;_ilb 
görerek müracaat etmişti Sordu: 

- Paramı size yatırsam SOilr2 

müşkülat çekmem ya? 
Cevap verdıler: 
- I !ayır, efendim katjyyeıı.. 

Siz paranızı bize veriniı, bir dah1. 
bahsini bile i:i tmezsiniı: 

- s, paran yok mo! Rıuü ça_ 

hşbı"Ul ycrd,. m33~m~ T.&m yap. 

mışları!ı ~ 

- Yaptılar. ) ii:r.~.-.. ~ofr-ı!ıt ~,..'.i 

nl!llpcUndı-... Pnllllt c :-,ünrlt'T.
0

i'(':ı 

h iç re_:--=-.ş '<'n:ı!ro:-::v-. 

-· Framır- k~r~.r:ltfı~ -· 
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CumhuriY.etin on altıncı yılında 

Türk 
iti kas 

(BaJ tarafı 8 incide) 
tayyare ile şchrimize'geldi. 

Fakat, ''Mihver,. devletlerinin 

bütün teşebbüslerine mukabil 
"sulh cephesi,," devletlerinin ıfaali 

yeti daima müsmir ndice veri. 

yt'!rdu. İngiltere Lchistana, Ro· 

manyaya ve Yunanistaana garan

ti verdikten sonra Ankara, Faris 

ve Londra arasında müzakerelere 

baş:andı. Daha evvel İngiliz Har. 

biye nezareti erkanından general 

Neslich resmi bir ziyaretle eh· 

rimize gelmişti. 3 Mayısta da 

Fransız Şark ordularl kumanda -

nı general Veygand Ankaraya 

geldi ve Cumhurreisimiz tarafm. 

dan kabul d:iildi. 

Bu görüşmelerden sonra, evve-

la (13 Mayıs), Türk - İngiliz an. 
laşm:ısı, nihayet, Hatay meseleı>i 

nin hallini takiben Tiirk - Fran. 

sız anlaşması imzalan-dı. (23 Ha-

ziran). j 

ALMAN - RUS ANLAŞMASI 

Alman • Rus anbşması doğru~ 

dan doğruya Türkiyeyi alakadar 

etmemekle beraber, Avrupa siya

ısetil"'e gdrd" ği büyük tahavvül 

dolayısiyle ve uzaktan yakından 

ohn tesirleri ile Türkiyenin son 

bir senelik siyasi vaziyeti arasın· 

d:ı g··zden geçirilebilir. Hususi. 

le ki, ilk Rus • Alman temasları· 

nm Anl:arada Alman elçisi von 

Papen ile S~vyet Hariciye mils.. 
te~an Pot~;ı.1kin arasın!Ja olduğu 

söylenmektedir. 

Filhakika, 19 nisanda Von 

Paperı Almanyanın· Ankara elçi! 

si ta} in edil mi~. 27 nisanda şehri. 

mize gckrc Ankaraya gitmiş; 
za Nisanda d:ı Sovyet Harici~ 
ye komir.er muavini Potemkirl 

gelmişti. tf 
Türk • lneiliz anlaşmasının 

h·.zasr üzerir.c, Von Papenin 

"1\'l'.ı!ztın~n.. memleketine · gidişt 

de Alm::n}anın, f.İ;rase~mizi ne' 

biıvük bir aJ;kayla tal:ip etmiş 

el ···~"nu ... C:~terir. 

B.munla beraber, Türkiye, 

1 

dürüst &ya.seti sayesinde, Al

manya ve İtalya ile hiç bir ibtiHi.. 
fa da dü~mcmiştir. 9 Temmuzlda 

Almanya ve .İtalya ile aramızdaki 

münasebetlerimize dair M~cliste 

izahat veren Hariciye Vekilimiz 

''fki tarafın biribirinden şikayeti 

olmadığını,, ;;öylemiş ve "sulha 

aşık olduğumuzu, bunun ıçın 

sulh cephesine iltihaka karar ver 

diğimizi,, ilave etmişti. 

Sulh cephesi lehinde mevki a. 
lışımız şüphe6iz ki siyasctimiri 

bir kat kuvvetlendirilmiş bulunu

yordu. İtalyanın Oniki Adalara, 

tahşit ettiği askerlerini ibir müd. 

l:iet sonra, geri çekmiye karar ve 

rişi de, Tilrk - İngiliz anlaşma. 
sı ile Akdenizde mukavemet c· 
dilmez bir kuvvet vücuda gelmiş 

olduğunun İtalya tarafın-dan 
da teslim edilişi sa.yılabilir. 

Şüphesiz, sem günlerin en mü. 

him hadisesi Moskova müzakere~ 
lt-ri ve nihayet, İngiltere ve Frar\ 

sa ile imzalanan kat'l anlaşma
dır. J 

Hariciye Vekilimizin üç hafta 

süren Moskova ziyareti Avrupa_ 

lda da büyük bir alaka ile takip 

edilmişti. Bu arada Alman hari: 
• • cıye nazırı Moskovaya gitti ve 

Sovyetler Birliği, Baltrk devlet· 

lcri (Estonya, Litvanya, Leton -

ya) ile birer karşılıklı yardım an
laşmas: imzaladı. • 

:M,,skovaJa Tlir!t • Rus mu-
. zakerelerinin neticesiz kalması, 
hilkUcetimizin tebliğinde işaret 
cdild!ği g:bi, iki memleket ara! 
&ındaki eski doetluğu ihl§I etme~ 
mlştir. Buna muka.bil Türkiyc

nin fngiltere ve Fransa ile olan 
dostluğu daha fa.ala tavazzuh et. 

• mi' ve aranw:l.iaki esas anlaşma
~ !ardan sonra· kıtf§ıhklı yardım 
'muahedeleri imzal~tır. 

Bugün't. Avrupa harbinin 2 inci 

ayı tamamlanırken Türk siyase. 

ti, on altıncı Cumhuriyet scnesf. 

ni de kendi lehine tezahür eden 

bUyük muvaffa.Jçıyetlerle' ıbitiri _ 
yor ve bize, bu mnvaffakıyetler
le, SGğlam bir istikbal hazırlamış 
bulunuyor. - V. C. 

I~' ""'i· e.<te~ K!itaplarmıZı 1 
H~r sene olduğu gibi, bu yıl da 

V akıt K itabevin· 
den alınız 

~&.QSM&Li 

HABER -Aksam Posiaiı 

uOyatroOaır 
1 Askeri Fabrikalar umum 

1
, ---------

16! Kalem makkab o.lınacak 

~ 

Tepebaşı Drakımsı: 20.SO ela: 
AZRAİL TATtJ. YAPIY<Jn 

RAŞIT RIZA - E. SADl TEK 
TİYATROSU 

Bu gece E'\ldşehir Y<'nl sincmadn 
Ç'çünt.u lem~ıl: Gaip ıırnnıyor. 
Pazarle~ı: e~ırnuarda (Tnş parça.sı) 

--O--, 

11 \I.K OPEREl 

nıı nkı;:ım (!l) da (kaclınl:ırın 

beliendıgi( operet :lperıle 

Tahmin edilen bedeli 05.500) lira olen lfH knleın makkap a~k<'rl 

fabrikalnr umum, müdiirliiğü merkez satınalına koınıs\ onunca 8.11-939 
çnrşnmlın günil saat 14,SO da paıarhl.:ln ihale edilecektir. :;inrtnnme pnru
sız olarak komıslondıın verilir. Talıplcrın mu,·akkat teminat olan (llti2) 

Jıra (:lO) kuru~ ve 2190 numııralı kanunun 2 Ye 3 nı.ıcldelcriııdeki \'esnik
le komisyoncu olrııadıklarııın 'c lrn i~le al5kad.ır tııec:ırılaıı oldııklaı·ıııa 

dair 'fkarr.t odası \esikasile ıııe1.k(ır gün Ye sıı:ıııe koıııiı>) •lllO ırıiirnı.:a:ıt. 

la rı • .< 86611 ). 

* * • 
. . 

5QO TON Nl'l'RA'J'J>Osun AUI\·ArATt 

Tahmin edilen lıc<lrli (~0.000) !im olan !'ıOO toıı l':ılralıliısııtl Askeri 
fahriknhır ııınum ıııııdiirlliğii ıııı•rkrl !'inlırıulrıı:ı korııis~onııııca 8·11-!l:l!l 
çarşarıılıa ı;ünii s:ı;ıt ı:;,:ıo d:ı paz.ırlıl;la ilı:ılc cılılı rr.ktır. Şartname (:!) 

J,rn (50) ı,uru5 nıııknhilınde korııis)ond:ın \erılır. 1 alıplerin mu\'(ıkknt 

teminat ol:ın (:~150) lira ,.e 24!10 nıımar:ılı kıııııııııın 2 \'e 3. mnrldelerlıı. 

deki ve~aıkle koıni">yoııcu olıııadıkl.ırın:ı \'C' lııı işle ııl!ik:ııl:ır lücc:ırrlan 

ohhıklıırın:ı ıJ.ıir liı'·ırct odası \e~ık.ısilc ıııt·ıJ..iır gun \'c s:ııııte konıi<ıyona 
müracııatlnrı. (87 lfı) 

Şose inşaatı ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Tr:ık)ada "ht ınlıul _ Str:ın cıı - Snrrıy,, .. Poyralı - Dcmirkiiy,, •''l't·kıı ıl.ığ _ ı;(•lılıolıı illisnkı,, 'e 
''Hadımköy - Çal.ık. • Çerkeskô~,, yollnrı in511all ayrı a)rı o f ık \e pnz:ırlık 'illrelilc cksıltıııcye (.'ıknrıl. 
IDl!>llr. 

2 - Her ~ohıı1 l,e~!r lıe~cli ile 
rilıniştir. 

mıı,·nkk:ıt leııılnnt miktarı ve ııuz:ırl ık tarılıleri ııyrı il\ ı·ı :ı>:ı/ıııla ı.:ösle-

Yolun ismi t\eşif bedeli ; 
' 

A 
Lirn Kr. 

lstanbnLStrnncn-Sarny yolu 1.5iG.630. 43 

B - l'o) rnlı _ I>cıııirl,uy yolu 383.753. 23 

C - Tekirdağ - Gelibolu illisnkı 4!J:i.fi27. fiO 
yolu 

I> - Hadıml•ÖY • Çerkcsköy yolu 455.282. 00 

~lu\'akknt Pn1.:ırlığın y:ıııılııcağı giin Ye sa:ıt 

ltnılnat 

I.ira K. 
61.01!). OU G.11-93!! tarihine miisaclit pnz:ırte· 

si gün u s:ı:ı ı 1 U rla 
19.100. 13 G-11-039 t:ırılıinc ıııiis:ıdir pnz:ırtc. 

si giiııii sn ut 1 fi da 
2:1.Gi!i. 10 i.1 l-9:i9 t.ırilıiııc ınii at!iC salı 

giiıı ii ı;:ıııt 10 cfa 
21.0G 1. 28 i-1 J.!139 tarihine müsaılif salı 

1 O senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadm hatti ~ 
olanlar bil~ - açı~ 
sursuz bir tene . ~ 
bile iftihar edeb1!1de 
ve yumuşak bir c11',ı 
bilirler. Bunu. 'f0ı.i)t' 
dnvi, • günde 3 ?~ 
de garanti cdebtl~ 
Her akş::ım yat ~ 
cild un.suru olan ıııi" 
teki Tokalon kr~.~ 
nız. Terkibinde 'tir 
sitesinin meşhur ve 1 

tarafından keşif _....ııtJI 
giiııii <;:ıat ili ı.J:ı tabir edilen kt>;'~., 

3 - Bu yollnrm pazıırlıklıırı nııfoı vekftl~tinde şose Ye köprüler rei.sllsi eksıllıııe komisyonu orlıısın. cevheri vardır. sı~ f. 
da yapılacaktır. dinizi besler ,.~defi! 

4 -- Talipler, bıı dört yol işin elen "fstanbul - Strnncn - Snnıy,, )olu evr:ıkını (!iO) lira, '•Poyralı _ De· Buruşuklukları gı ~ 
mlrköy.-yolu,, eH·nJ,ını (19,20) lirn \c "Tekirdağ- (iclibolu iltisak \olu,, eYrakını (~~ 1i8) liru ve "Hadııııkoy- bah da yağsız ~~~ 
Çcrkcsköy yolu,. e\l:ıkıııı ıl.ı ('.!'.!,ili> lirn ıııukııuilındc nılı scc:en n·i,lıkteıı rıl.ıhilirler. Tokalon kreminı ıı,eJ 

5 - İsteklilerin ıınzarlıL: tıırilıitıdl'ıı cıı ıız lıeş giin eHel hir istida ile~:-\ari:ı vek81c-tine miiraraıı. ederek hu yah benleri eritir ~-t 
gibi inşnntı : .:ır nbilcceJ..lcrine ılair nıiilcııhhitlik elılinı vr.sikcm t:ılcı> clıııdcri Jfıw.ıılır. • meleri f!:kl:ıst:rrr ·tif 

G - Pnz:ırlığn , iştirak ederek t:ıliplt•rin, IJl'~inci nınchlcde bııhseıli len ,·esik:ı ile tlcnrcl odası veslkn~n muşa tıp gençıe.şttıi' 
ve tenıinnat ncktuplnrı ile lıirlikte rnu:ı) ren gün Te saatte komisyon rei~liği odasında lıulıınmal:ırı ıııuk. z.arimda mUsmit 
tazidir. (5401)8 ,.(8738). t .,,. '5: r •O't'•"'if - "" edeceksiniz. ./' 

ı- .. "- 4' __ .. 
~.:..:..:.:.:_...::..:... ____________ ...:...._ ___ ~~------------~~~~---------~~---~~~~----

ı ıs. Komutanlığı Satınal!"a Komisyonu ilanları 
lhnle günil tnlibi çıkmıyan fen tatbikat okulunda şerait \•e keşif cet· 

._.eli mucibince !adilen t:ımlrnı ynptırılneıığından pıızarlıkln ihalesi 9 ikln
<'iteşrin 939 perşembe giinii sn:ıt 11 de yapılacuktır, Muhammen keşif be· 
deli 6687 hra ~B kıırııştur. llk tenıinntı 50 l lira 54 kurııştıır. Şarınnmesl 

'ııersiiıı komisyonıla goriilchllir. Tstcklilerın ilıule giiniiııılcn en :ız sekiz 
stiıı CHCI n:ıfi:ı ilıtisns konıisyonıınılıın ·ulııenkhıl'l \'C~iknl:ırilc lıeraher 
be!Jl ı ınn ·re 'aallo ı:muıklıdn"' konıulnnlıL.: :ıalıııalıııa lrnıııis)oııuıııı 
selrııelcrl. (8762), u 

* • • 

V AKIT matbaası 

ıııınd:ı yaıııl:ırııl.ıır. 

lhnlc giinü talihi çıkrn:ıy:ın Ertuğrul kışln~ının k<'şif cetveli ,.e şarl· 
ııııınesine güre l:ınıiri ~ııpılnc:ığından pazarlıkla ılıalesi 2/2 iııdte~riıı/ 

9"J9 perşembe günu ant JO ılıı )Opılacaklır. Muhammen ke.şir bt.deli 1!1884 
Jmı l).C kuruştur. ilk teminatı 1491'1ira 38 kurıı~tıır. Sıırtnıtme ve keşif 
cetveli her gün komis)·ond:ı güriilchilir. isteklilerinin ilk lenıinot mak
buzu \'C)'a nıcktııplnrile :.wıo sa)"ılı k:ınunuıı :l ve:\ ınaılcleleriııde rıı1.ılı 
\"C'iiknlurilc ihale Sİİllllllılr.n Cll nz sekiz giiıı e\'\'cJirıe kadar vilr.ycl llPfııı 

fen müdürlüklerinden nl:ıeakları '·csikolarilcı lıer:ıher lıclli gun ,·c s:ınıte 
Fındıklıcla lfoınu!uıılık satııı nlıııa komisyonuna gelmeleri. (83i3) 

Beher kilosıınıın mıılıuınııır.n bedeli 82,5 kuru,, 

~ ~ *** 
thnlc günü talihi çıkmayan Selim iye kışlosının şer:ıit ve keşlr rctveh 

mucibince tamiri l:tıul:ıcııktır. llınlesi pazarlıkla 2lkiıwilc~rlıı !!30 per
şembe günü s:ı:ıt 11 ele :):ıpıloc:ıktır.' l\lıılıuııııııcn keşif bedeli •tO.lJOU lırıı· 
dır. ilk teminatı 3.000 lırııclır. Şartname ve kı•şir ccl\'eli in~noı şıılıe.siııl'r 
bedl.'li mukabılındc 'crılir. Jsıeklileıiıı ilk trıııinııt ıııokbuzu n•yn ıııı·k· 
tııpl:ırllc \'C kıınunt vcsikulıırılc ihııle gi"ınlinclen sekiz 11iin c\\'cl vıl:1) ı•ı 
nafıa ren müdürlül,lcrinden alilcnkları vesik:ılarile lıerııber hclli gliıı vı· 

saatle Fındıklıda konıut:ınlık satın alnın komisyonuna gelıııeleri. (1!3i·I) 

• • • 
ihale gilnil tnlllıl çıl:m:ı)nn Ç:ıtnlca<l:ı hlr top hangarı ile bir ta,Ju 

ynptırılacağındon ııarnrlıkl:ı ihalco;i 2 lkiııciır,riıı 939 perşeııılll' gflııil ~ıı 
nt 14 de lDIHl::ıenklır. Şortnaıııc i, kc-;;ir ech eli 'e pJ;iıı!arı lıcr ıııııı kuıııi• 

14 de yapıl:ıe,ıktır. Ş:ırtn:ınıc~i. kesir ct'lnli ve ııl&nlıırı lıer tıiiıı k•mıi,. 

yoııcla goriilchılir. ~hılınınnıcn kcşir bedeli 2028:i lira !l l,urıı,ııır. ilk le· 
UlİnOtl 1521 lıro 38 ktıruştllr, l'itekli!crin ilk le111İ11:ıt mal,lıuztı \C)a ıııtık · 
tuplnrilc 'e k::ıııuni vc'>ıknl.ırilc lıer:ıher ıh:ılc giiniınden ~ekiz gıın enci 
vll5~ et n:ıfııı ren müdiırlııklcriııden ııl:ıcakl:ırı n-.ıkalıırıle lıcr.ılıl•r lıcllı 
gun 'e ~naile Fınclıklıd.ı Komul:ııılık .ılın nlın.ı koıııisyonun.ı ııelıııclı:ı i 

"837~" .. 
* * * 

1\rrnml:ınlık hirlil,k•ri kiıı ;,ı:'ıfJıı J.ılo lıenziıı 2:11)0 J,ilu ':ızlıl, ,.,. l;:,ııı.. 
,,ıkııııı ~ ·rno kilo valv.ılııı l llJ ı kilo ı.:rr'I \c 11110 l,ilo gal\·:ığı ~ı·ı ·.ıit 'C l"\· 

snrı ıl:ıhilııııle ııaınrlıkll s.ıtııı :ılııı:ıc:ıktır. J>,ız.ırlıkl:ı ilıııle" 1 ikıııcılt·~- • 
rııı 010 çaış:ııııba guniı s.ınt 11 dt• ).ııııl rl.tır. l~!!"l,lılcrın lıl'llı ~ıııı 'C ,.ı 
nllc l'ıııclıklıd.< komııt.ınlık '>atııulııı:ı ı.oıııı .. ~onun·ı gclıııclcı i. CSfJGG) 

* * * 
1\oıııis\:onıınıuzdıı mevcut ~.ıl niiıııııııesl ınııriMııı· c 2:i:iX235 rlınılınd:ı 

2!i adet il i s irll'ıılıtır h:ıyrn.[fı ıı:ız:ıl'iıl.J,ı s.ııın :ılııııw:ıJ..tır. i'.ıznrlıj:!ı l 
ikiııciıe .. riıı fl3fl ç.ırşnrıılı:ı giinıi s ı:ıt lll :w ılı vııpıl:ıcııldır. J,ıı·klılı•ı·ııı 1 
lıclli giin ,·ı· -.n:ıııc Fınuıklıılıı koıııuı:ııılıl.: s.ıtııınlııı:ı koıııi'~ oıııııııı gdııır· 
lcri. (8!l6i) 

* * * 
~r ılın) rre nl::ıYmrla me' rut ııiiıııııne,ine ı:örc lıi .. \'atlık TrlrhınJ..en 

trl-.iz !'ılıızl;:ırın:ı nı. h\U~ hir t:ıkırıı \C•ııcr n 1.ıı lıkl:ı ~:ııııırıl.ır:ıl.rır. Pıı_ 
z. Jı"ı 2 il iı eitqriıı !1:111 rrrst>ıııhc gıın.ı ~:ı:ıı Jj le y:ıpıl.ır•.ıktır. ı~ır.kli· 
lrrin lıcllı ı:un 'e '>:ıallc rındıklıdıı koıııııt.ınlık ~:ılırınlııı:ı koıııi'>) oııuıı:t 
sıclmcleri. ( 8!JG!) J 

* * * 
1\omı ı ı 'llı l< tıirlililcrl i in ~cıııit n rn:ıfı clnlıillnıle :ıılOOO kilo hııl· 

ıııııv:ıkl,;ıt lemiııul fil lira 88 kuruştur. .
11 

hıcklileriıı ınllhlit·lii niiııııınc 'c ckslllıne ş:ırtn::ıın_cs~e .
ııımı kl:at ll'ıııin:ıll:ırını :ı.atırımık uzrre ç:ılışmrı giinJerııı ııde 
<liiı Hık idari knlcııı le' :ızım kısmına ekc;illıııc gıin ,.e sıı:ıll ııt'~ 
m~'I kin ııınlcl.ıcr licnret od:ısı ,·csikosı ıııuv:ıkk:ıt lcıııioJt 
lıktc koıııhyonu mlirnca:ıtları. (8G4U) 

~~~~~~~~~---....................... ~ 

T. iş. Bank.tıp( 
1939 Küçük Cari Hesaplar / kram•>'1 t 
32.000 Lira Mükaf~~ 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 1\1.: 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 tkinciteşr• 

IKRAMi 
1 Adet 2000 liralalc 
5 " 1000 ,, 
8 " 500 " 

16 " 250 " 
60 ,, 100 " 
S5 ,, 

250 
" 

435 

30 
25 " 

" 

YELER .,, 
2000V , o , s,oo , 

.n."'1 ,, 
4,UU" 
4,000 ,, 
6 ooo ,, 
4: 750 ,, 
6,250 ,, 

------3z,oOO ~ 

T. I ş Bankasına para yatırmakla, "~ 
para biriktirmiş olmaz, ayni zanı0 

. "' " .. . . 
ı::ıır ıı:ız ılıkla "·'' n :ılın· e:ıklıı. P;.z:ıılığı :ı ıkııll'ıtr~rin 91fl c-urıın ı,:ııPiı 'il. 
rt l!i ıln \Apıl. ınktır·. htc' l ll•r n hcllı (.!iııı ,.t ~.•ıııte Fıııdıklııl:ı koıııul:ın· 
lık ">:ılın . ! mıı J..oıııisyoııun:ı srlmclcri. UI070) 

)j: :;: * 
tı .1 ı:: ı ii t rı i ~·ıl ını\·nn 'aı i:. ıl;ı Sih;ırı lı"n"rTJ; 01· ııl•ınrlR •er:ır 

talihinizi de denemiı olur~ 

-=================::..:::::=~- .,.,71 ıır' ~ 
ıı rn l,<'~İf bedeli 30283 lira 9fl kuruııur. flk teminatı .. -~1 ,ıııı",r 
tur. ~crnıt 'c ke if c-ch·,.Jlrı i heri eli muknlıillnde ıılt old.•; ııer'~ 
lebilir. lsırJ..lilerln hclii giln n ~:ııııte kanuni ,·cs.ikalarl e 
tınlık sntınıılma komis;yonuıı:ı g:lmelcrl. J8968). 

it 'c J.. r rrt~rllt'rinr ı::rır<' pa1.nrlıklı mınt?j \!'rl ,·,1pfırıi.ı"n~ınrl,111 pıı· 
ı:ıı lı;;ı 31 teşrinic\ nl !l39 snlı ı;uıı:i c,aat 10.30 <ln ~npıl.:ıcnklır. Muhnm·, 



~ Sabah, Oğle ve Ak~ 
t 1entekten sonra gün de 3 defa mUidaaft: ~ 

Cİjşlerinizi fır&alayınız. 

Q~~~~ZUK . 
~nEksiti 
tj~~j Çİl Ye J~~·~-
~~'°'."_:.!-!lli! ~-
·:-ı~ 'ıe yum:ışaklık • , ,~...ıAI'-..... 

l • ba~,::Ier. ~.,~•llİİlllıiil•lllll!l'r-JI 

,t::RANZUK ECZAl'o~~ı : B•roğ~u -· 1'1Aob·:1 ll 

l( Kapalı eksiltme ilinı 1 
, ~;aeli Ü· H. Pıırtiai Ba~kanlığından: _ 1 

;: ~urcııatı Z:lrfla c-k~illnır~ ç konuldn~u h:ılde talibi çık11u~·an 46t~i" lira i 
, ) 1~ıı.' .l~fü hrdclli hnılt Parli ve Hıılkevi biıııısı ikTJlali lntaa:ı 24-10- ! 
"hıııe •lıtı~ren l:l g!ltt claha kapalı e!.~illme)c konmu4tar. Mula\ ~r, 
lilı.Liı~roJcleri , c lllı işe ait C\'rnkı kcşfıye ~afia mUdürl~Unde ı 

lı~ı·aı.:· 
~ 1 tekı· kıt teminat 3321 llro ;9 kuruştur. 
t ı''Uıı. •lerin tcklir mektuplıırını Ye Nlıriadan ılmı, oldukları vull,;a· 
1

939 l· ~den Yübe:k Milhendl~ vey:ı Mimar kullanacaklarıaQ dair '·esilı;!! 1 
~ hırti~11ıııı ait ticaret orl:ı ·ı kı'ı~ıtl:ırı ve mu,·al.:k~t-trminnt mrkt~pları 

le ~ı.ı 1~ 9·tı-n:t:ı pcrşcıbl>e ııünü saat 1' de kadar hmit Halk Partlsi 
'~ııııa mu~caatlıırı lazım~ır. CRIHlOl 

~KZAMiN 
,. EKZDLC'IN tLAcmm 

~dooalanl• lnıllaınbr • .:• emnliıl• lı:ulua iMi Jıııirlqbır. 

~~~L.ı. .. Yetilköy Hava Aktarma Ambarı 
ı "''Cltliiiünden: 

~ tc; ~uhGrlü nümuneıoi cins ı:e ntrac;etindc olmak üzere l'IC90 11d~I 
>ıt 2 ~~ l>azarlıkt:ı ~ııtın ıılııı:ıeaktır. 

~l~rıııa bııesi 2.t ı-o:rn pcr5embc guııii \Ul 10.:lO da Ye~il~öy H:n·:ı 
~t 3, 

1 
Arnbarı satı nalına koınisl ınıınd:.ı y:ıpılacaklır. 

, 1t. il' ~lrkJilerin şartnıme ,.c niimuneyi görmek iizer~ hl'rlfil:ı \'I': J';1· 

t l~rıı.~rtJıeı.: için nın:..tır giinıl~ 1.11 lirıı '.!~ı kuru~ mu\'\"l;;ıl teminaUa-
s,onn miirı<'aallırı rir'l ol ınur. (~91l3l · 

rn!ına'ma kom:syonu ılAn!srı 1 
trıı ~· 

aSrw. l[o ,.it~ • ! ' "' 
.,.J ~ıı · .. " torap ıp •ı.' 

0 Yun Cınllıi ıpliği 

Mulı:ır.ımıın bcrl•li 
2W ı;:a 

9270 .. 

1 l n••• . 'r: ı<;:ll;) 

1~~t.ı~ln,, rniktar "e t~hmin b:d-:li ;.u'•ı;-rh raıılı i':i k;tla:-n e:;y:ın•n 
~ ~<s·ıtın ıat tarihine rastJı;-an pcr~enılıe ~.iııiı ~ı11t H.31' ıh k>t!):ılı 
~ 1 tın • 
' tı. t!\\ :yapılacaı..tır. 

)~~dı k teminatı (71Sl lira (63) kurn, olıı;ı ,:ırlnıımesi hergtin ko
,,~4' t'1 ı>arası.r olarak alınabilir. 
ıu tı ~, sı"ı.lilcrin 2490 sa'.\·ılı l:ıı:ıunun tarifatı rl:\h!linrle t2nci:n cdı\t ~a:•lı teklif raekttıpl:ırını en ı~= brlli ı:ıil ı \'e ~ ınttıı:ı b'r :ı;ul e"#· 

~h.tı11 ~r h2~ımpa~adn bulunan komi~yoıı b:ış!•ani~m ı Raa!.!mı 
e 'crınclcri. (8754) 

~, ı * 'İl * . l ' 
~ 'l' 1~t~ın~ıt~ş'~ınin edilen bedeli (l t5:>8J lira olan on.O:lO) \:!lo tnı ~elin, 
~ Ql 111 .rınıt39 tarihine rastJııyan per~rmbe sılin!ı 'ı:l:ıt l l t:~ ı..apalı 

l ~ '1l'•ktı 
'll!lı 'lı~ r. 

;hırırı tcnıınalı (U66) )ıra (&Ii) J,;urıış olup ş;ırlıııımc~i her 11ün 
~, 1 'l 

1 llaruıı olarak alınnbillr. 
tt >le' 1 · ı '~ ı ~, 11 ı.; ı erin 249J so) ılı ı.anunun t:ıriraı ı ıl.ılıilınde l.ııııiın eıll"'" 

'~b 1t k11 tl0~ 1 ~tkJir ıncktııplarını en gec hrllı ı.:uıı v, saoitt•ıı lıir s:ı!ll H

·ıı,ı,, l\a~ımpn~ad.;ı bulunıın ı.omis~oıı h;ı~kanlr[;ıııa m:ı!;.lıuz ıııu
crıncıeri. (8~0) 

• • • 
120° kilo kö.selc 
O JJ kilo Talata 
soo ııdet ceketlik dtrt 

;\lulıJııınırn herlrli 
:21'10 
l!lo l 
:!.ı~ ı 

ı 
ı ~ 'c:· r;:ı :ıı , •tı ın, to'k 
141 lltitt • ı tar. tahmin bedeli :ırukard ı ':mlı iı. :::ılC'rl <"'~'.·~nın 
~~si Y~rın ~ tarihıne n5tlıyıın !13lı ı.ııı ı ı ,:ı,ıl ı ı,:;.ı ı!.ı pavrlıkl.ı 

\lı~ ' ı·" 11~llıcaktır. 'h" "lltt 1 . ~ il', emınatı (1041) lica olul) sartnamc,ı komi~:.ondnn hergün 

~~ ....... t ll'IJ·ı . 
'-"'r 1 erın belli gün u saatte Kuımpnşnılıı hıılunıın knmi~rônıı 

ı. (~9t) 

~"~L .. Y1 e~lttey Hava Aktı-.rm.n Am~rı 
' 1 "'tQ_. lll'. ~..) ' a~en: ~ lıı ~ııı.~ 

~ lla1::ı 11.ırlü nümune5i rin~ ve ndasetintic alnın~' iiY.crr 1300 adet 
< r ı'·ı \ 'lh:ı.ı ~ ~ s:ıtın alınacaktır. 
• 1ııı~'"ı hı 2.1 Hı:rn puşcmbc ı::iinıi 1 ı.;n d ı Ycqf':tı:,· ı: .n·a ,\\t:ır-

' ~ııt . 
1 'ı,1 "kl~na~m:ı komiwonuııd ı y:ıpıl,ıl·:ıl\tır. 

'·~ ~ Qır r . iirrm ~ıırln:ııııc '., n:ı nııncrı ı::örm~'.: ıi z~rr hcrı.ın ,.c p:ı
' Ilı, hııı 1 

• ·~ :ıı~z';ür ı;.:jndc 1 tG lira 25 kuru5 mu\'alc.ll~l tenüna:t.1· 
11 rnur:ıcaatlnrı ric:ı olunur. (8()(i ı ), 

R A B E R - 'Akşam 'Posta~ 

· .. ~a dyolarını 
\\·.. +ePclh edef"lsenlz: 

Ver>dlğlnlz-~ 
par-> anın 

' 

2 misli kıyrneHnde · ,,.:JZJtf 
blP Radvo almıs olur::ısunuz ... 

Göz ayarından l:>aşka 11 lambalı 

PHILCO 
a.varı bozulmaz 2770- T R O P I K modeli 
en müteka.rnil radyo ahizesidir. Fen bakımından diğer markatann 

hepsinden iki ~ene ill'ridedir. 

~ en mü/ıJm to.d!JO ~ i>&A .fi&ds/fg4eltı 
PMILCO AıtDYO AND TELEVISIDN CORP. ~ 

TÜllHİ'lt U!fU/'! H//ltft55İLI HELİOS MÜESSEŞ,RTI, 61lLllTR -İ5TR!f81Jl 
P.H. Jl/QO, TELEF. lf~616 

! 1 
- a: 

.. ~-'~· ~ . ·. , , , r . ·._.·. . ... ~ ~; · .. ~ \ .... ·•.. . : - •·•·• .• • «..;·'". • .. ~ ... l '"-~; 

Bursa - Merinos 

~ akine ve kroşe yünleri 
Toptan ve perakende satış yeri : 

Sün13rbank Yerlimallar Pazarları 

YUNÜ 
lst~nbut,· Ankara, lzmir, Adana, Mersin 

Beyoğlu, Kadıköy 

M3kiupla sipariş kabul olunur 
'-7.'.; .... i.r~ -,....:. ,. . .· .. "·.·~ .. ::~:.'ıı . • .·· . ,• ,·~.r .. •.,,. .... .-., 

Y eşilkriy Hava Aktarma Ambarı 

Direktörlüğünden: 

1 - H:l\n eratı için ,·crilccc'; nünıuıı•rc söre J,umaşı mukııhilinde 

:)70 takım er kışlık elbiscsılc :.!.)11 er ı,:ıpıılu \C 1 l adcı crlıJ~ k:ıputıı dıktı. 
rilcceklir. 

'.? - P:ız::ırlı~ı 2·11-!':;:ı p~rşcm!.ıc ı::ııııu .,:ıat 11 flc Yc~ılköy H ırn Ak • 
t ;ırnn ,\nı!ııırı ~nıııı:ılın::ı J,onıİ~\·on ı ıııd.ı \npıl.ıca:,tır. 

:ı - ~~rın:ınıc ' '" ıı i· ııı.ıckri ı;: iirınck i~t•\cnlcr;ıı lıer~ıin ,.e p:ıL:ırlı. 
i ı ı.: rc·~.:· · ıcr:n m : ı, .ı'.' . l ı c ıııın1 ı ı ıı !:.! , lira il ~ mezkur günde komis· 
~ o:ı.ı :ıı::rnc::a:lıırı r;('.l olıın·:~. ( l'!J)j) 

', .. &&-• Kış mevsimi geldi s~--..., 
l Icr renkte 1940 r.1odeli küd' cnantclann.ı.u c..,,rmwar . 

Uzun vade ve kefaletsiz olarak 
~ tar:;ı:a~rnızda ~ttlrr.aktadır. 

Ar jante 1 ilki 
~l:ıhpu tp~!:::ı c::ıd. 1'·'· 13i Teld<.:. 22."ıS4 

1'111 .... ıımı ................................. ~ 
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