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Türk ii.n en • 
llalya tarafından bti.yii.k bayram1. 

"Bulgar Bacvekiline Cumhuriyetin 16 ncı yıldönUmU şenlikleri 
T bugon öğleden sonra başhyor 

bl•r proı•e levdı• edı·ım·ış Yarın ve öbUrgUn inşaat. biten muhtelif yerlerin 
kUşad resimleri yapıhyor, bu gece ve yarın gece 

meydanlarda halka temsiller verilecek 

•bt~~gw~~hfyam~~~~~~k-------~~----~ 
Projenin memnuniyetle kartılandıtını bildiriyor ---- ·------

• 

Balkanlarda geni bir TOrk·Sovyet 
antant için iptidai ~~~~l>u~~ bu. 

t l l 1unmaktn olan Ziraat Vekili Muhli! emas ar ganı ınormaş Erkruen ve beraberindeki h~ büyük r ~ elçimiz Haydar Aktayla birlikte dün 
B · ı 2 Len.in 'in mozolesini myaret ~ler ve . 

yor.a : 7 (A.A.) - «Havas bildiri • oo nasıl bir vaziyet alacağını soımut bU çelenk koymuşlardl.r. Akf8lll da bü 
tın. 7ök •lçiliğhniııde Sovyet ziraat ~ 

rt Avrup~. cenubu şarıki memleketle • Sofya mehfwlil;!!\pde aöyienıdiğhw (Devamı B inci scıyfada) 
ntlen mu~ekk~b bir bitaraflar bloku vöre, sefire wrilen oevablar çok :mem. 

ihdası proJesi Italya ·büyük elçisi ta • nuniyetbeb.ştır. 
:!~dan. So~y~da başvekil Köseivanofa Ayni gazeteye naz.aran bugün An • 

i edılnııştır. karada beklenmekte olan voo Papan 

8 
~asler Nachrichten gazetesine göre, Almanya hüidhnet.inin TQ.ric . J'rarnnz. 

.!. r, Bulgaristanm bu proje kar§Hftll- (Devamı 8 imi .atlfcıda) 

Ankara muahedesi 
Fransız Cümburreisinin 

tasdikına arzedildi 
Pa · !la 11s 27 (A.A.) -Bu sabah toplanan! Avam Kamarasında mu.halefet lideri 

~rla.r meclisi Ankara anlaşmasırun Attlee'den IO!lra söz alan Sinclair, ll -
q ikine ve imza için Reisicümhura beral partimıin, Tüddye ne muahede. 
r~dilınesine karar vermiştir. nin imzasından dolayı Çemberlayn ta. 

}' aladier, askeri ve diplomatik va.zi • rafından gösterilen büyük meınnuni • 
~ hakkında geniş izahatt.a bulurunUf- yete iştirak ettiğini söy~ ve deırllş. 

tir ki: . 
I Avam Kamarasında Türkiye hak~ı ~tle 
-~ndra 2 7 (A.A.) - cRoyter ajan • Sovvetler Birli ıw hakkındaki. siyaseti. 

81 btld' · · & ~ ınyor» (Denmı 8 lnııt Myfad&) 

Fırtınanın zararları 
k
iki motör, iki yelkenli ve bir kayık battı, Savarona 

araya sürüklendi ve bir kayık batarken kurtarıldı 

Loyd Corc 
Türk ask erini 

methediyor 

Loyd. Corç 
(Yazısı 3 üncü sayfa ) .......................................................... __ 

Alman yada 
Sovyetle,me 
temayülleri 

Londra 27 (A.A.) - Timas gazetesjnin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Almanyadan gelen malumata gbre, na
zi partisi Sovyetleşm.e istikametin~ sola 
doğru temayülü muayyen bir nisbet da
hilinde teşci ve teşvik etmektedir. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Litvanya askerleri 
Vjlnoya girdiler 

Londra 27 (Hususi) - Litvanya as. 
kcrleri. ordu umum kumandanı Gene
ı·al Rastikys başta olduğu halde, bu sa. 
bat Vilnoya girmişlerdir. 

;" ~ 

Köı>rünün Kadıkö11 iskelesinde batan yelkenli :l. 
(Yazısı 5 inci sayfanın 1, 2 -ie 3 ı,ıcü sütunlarında) 

·.... .. . 

Bu münasebetle hududdaki karakol 
barakaları yıkılmıştır. Vilno'daki Sov

} yet kıt'aları çekilmişlerdir. 

e. ~~ . 

Sirkecide kurulan taklardan biri 
Yann 16 ncı 29 İlkte~rin .. Mucizevi bfr eden cümhuriyetin, yaşından gok inkılat 

kahramanlıkla milli iradenin çiftlesrne - ve bqanlarla dolu ömrü, r>nun yanruna 
ainden ~an bu en büy<ık eser 16 Yatma emniyetle ve inançla bakmaka bize hale 
baıın)JU'. En taze, en feyizli ~ idrak (Denmı s 1nd aaJfah > 

Amerika Ayanı silih 
ambargosunu kaldırdı 

Loodra 27 (Hususi) - Amerika ayan ı teklifi 22 ye karşı 67 reyle reddetmiştir. 
mecliai, ailAh ambargosuntl1l ipkası hak· Bu suretle, ambargonun kaldırılması 
kında senatör Nay'in vermit oldup bir (Davamı 8 inci sayfada) 

Taggare ve denizaltı 
lıarbi şiddetleniqor 

Alman tayyareleri gonde 10 defa İngiliz 
adalarına akınlar yapacaklarmış 

Garb cephesinde bir Fransız devriye kolu (Y-..nsı ~ in r.i aaylıulaT 



2 ı:: • fa 

H e rgün 

Gene ırk tesanüdü 
Meselesi 

Y aıan: Muhittin Blr~eft __ ,,/ 

--- ---------- -...-..-.-.. 

SON POSTA 

R esimli lVl&kale: === = Harb haslalıgı ... 

Birincit~ 28 

Sözün 
O söyledi, 
Ben yazdım ..• 

kısası 

~----- E Ekrem Tala 
Mühim şehirlerimizden birinde oturan: 

bir ahbab anlattı .. 
- Kanuni yaşını doldurmuş bulunan 

~ ün, bu sütunlarda ırk tesani.t -

l!:::JI dünden bahsetmiştim. İyi btr 
vesile, bugün beni gene ayni mevzu.a \ 
~nmeğe sevketti. 

• 
1 
çocuğumu ilk mektebe yazdırmak istiyo-o 

Vesile şudur: Budapeştede müteşek .. 
kil cTuran Ce.miyeth -Turani Tarsa • 
sak ( 1 )- riyasetinden bir davetname 
aldım. Bu cemiyet tarafın<lan tertib e -
dilen bir toplantıya aid olan bu davet
name, bana, daha ziyade «haber ver -
me> maksadile gönderilmiştir. 

Toplantı, Türkiye Cümhuriyctinin 
yıHönümü münasebetile tertib edil • 
mistir. Mevzu, cTürkiyenin milli bav • 
r~ı> -Töro"korszag (2) Nemzeti 'ün. Amerikalı bir gazeteci 1918 mütarekesinin aktedildi~i Bütün dünya ümid edelim kı pek yakın bir zamanda yc-
nepP.-- dir. İçtimada beş hatib söz ala. gün harbi yapan devletlerden birinin hükılmet merkezin- ni bir sulh bayramı yapacak, yeniden rn~tere.k bir ~evinç 
cakhr. Bunlardan birincisi bir açma de bulunmuş, hatıralarında şu cümleler kayıdlıdır: günü yaşıyacaktır. Fakat kendi kendimizi aldatmıyalım, 
nutku söyliyecek, ikincisi Türkiyenin 1914 harbi :çiu sonuncu harb diyoruz. bugünün harbi için 
kurtuluş mücadelesinden, üçüncüsü - Mütarekenin aktedildiğini ilan eden top sesi işitildiği de ayni kelimeleri kullanıyoruz, fakat nasıl 1914 harbi so-
Türk soyların<lan, dördüncüsü de zaman halk birde.o i0kaklara fırladı, ve bütün caddeler bir nuncu harb olmadıysa 1939 harbi de son harb olmıyacaktır, 
Türk • Macar kültilr birliklerinden bah dakika içinde seyyar orkestralarla doldu. Her köşebaşı bir çünkli insan çektiği ıztırabı çabuk unutuyor, hiç değilse 
seden birer konferans vereceklerdir. dans -yeriydi v~ her gazinoda meccanen içki dağıtılıyordu. kendisini takib eden nesle kafi derecede i.bret dersi bırak-
Beşinci hatiıb de toplantıyı kapayan bir mayı ihmal ediyor, 1914 nesli azalmıştır, 20 sene sonra 1939 

Küçük, b ilytlk, kadın, erkek bütün halk sevinrtea snrho.,. ı· d lar · · h ü il" b ı nutuk irad edecektir. Toplantı, Paz • :. :s- nes ı e azalacaktır, harb insan ıçın en z 11cı u un -

- mnny Peter fini~rsitesinde yapılacak. =:g:=ib=:ıy::di~. =h•a=y=at=m=m=-==-en=b=ü=yu="=k=ba=yr~amın==ı =y=a;p;:;ıy=o=r=d=u·=====m=a=m=ı~ş=b=i;,,r=:h;,,,a~st==a=lı=k=tı=r=. ===== ========= 

~1~f '[::;~~:ı:::~·:~ 
kadar mütehassis ebniş olduğunu söy -

;~,~~~· o~~;:n~:~u;~;;:ın~n:huı::y:ı :::, :~~~~:::anı 1 r-H;~·g ... Ü·~·····h·i~··ı ;·k·~~ .. ·-" 1. 

yıldönürnünün Macaristmıda. bu suret. 
le ka~anmış olmasından dolayı hu - 1 
suı;\ bir zevk duyacak ve bundan dola- Yabancıya gitmedi 
yı da kendisini Macar kardeşlerimize 

ka~ı müteşekkir ve batta minnettar 
liissedece ktir. 

* Her nevi ilim sahasında çok ileri git. 
miş olan Macarlarda Turaniyat da çok 
1nki~af etmiştir. 

A vnıpad.a millet ve ırk olarak ken • 
dislnl çok yalnız hisseden bu milletin 
Turaniyata fazla ehemmiyet vermiş ol
masının sebebi de ga~t tabiidir. Sade 
ilim sevgisile değil, bir de ırk gayre • 
tile Turanllik mevzuunu çok ehemmi
vetle işlemiş olan Macarlar, denilebi • 
lir ki, Turanlılık fikrini en e~l neş • 
retmiş olan mfllettir. Hatta, Türklük • 
ve Turanlılık fikri de Türkiyeye ilk de 

Bekta§inin biri Ramazanda ancak 
bir gün oruç tutmtl§mu.ş. Bayram gü
nü kahvede otunıyormtt§. Kahvede
k il"1', Ramazandan, oruçtan bahseder- : 
lerken bir tanesi: 

- Ben, demiş, bu Ramazanda an
cak bir gün eksik tuttum. 
~ Btr gün oruç tutan bektaşı ona dön-
m~: : 

- Yabancı.ya gitmedi eTenler, onu E 
da ben tuttum, demi§. ~ 

" _____ _,! 

En büyük hayvanlar tn 
küçük insanlar tarafından 

avlanır! . .. 
fa olarak Macarlar vasıtasile girmiş • Afrikada Kongo'da cüceler kabilesi 

Sığınak 

Külahları 

tir. Macar münevverleri arasında Tu • vardır. Bunlara Pygrneler denilmek -
ranMık duygusu ve ırk tesanüdü fikri tedir. Bir tayyareci kü1ahını andıran bu ku-
o kadar ileri gitmiştir ki hatta, bu duy. Bu insanların vasati boylan 1.40 dır. laklı şapkalar hava hücumunda vukua 
gu, Osmanlı ile Macar arasındaki tari. Bunların başlıca ya._"3yış vasıtaları fil, g~len. in.filiık seslerini duymamak için 
hi husumeti bile kolayca unutturabi ~orJ ve yaban boğaları avıdır. Bu hay. bır~bırdır. ~una sığınak k'iilfıhları ismi 
len bi'r unsur olmuştur. . vanlar tv1k vahşidirler. Cüceler ava cı- verılmektedır. 

Finlandiya.nm ~Cbn; Va,lngtonu• diye a - r · ---------
Filhakika Osmanlı imparatorlu~ • nılan Feld Mareşal M&nnerhaym memleke _ kacaklan vakit terkiıbini çok gizledik - Çek atb l d k · ·· 

nun Macaristanda ~sis ettiği hakimi • &.ınin en sevilen .blr limasıdır. Büyük. küçük Jeri bir içki içerler. Sözde bu içki on • m ua ın a . 1 sansur 
ye~ten dolayı hazin hatıralara sahih 0 • her Finllndcyalmm P bebeği gibi saydığı ]arın görünmemelerini temin edermiş.. Çek matbua.tındaki .sa.rurürün e~tne ıtmd1-
l b 'll t d mareşal son Sovyet - Finlft.ndiy!l. hM!sesl r· k'd h l l kl k ye kadar hiç bir ıyerde ra.stgellnmem1şttr. 
an u mı e arasın a feodal ve ka • - ~tile Helı!1nkln1n büyü:k d - ç ı en sonra emen ça ı ı ara, oru- Gazetelerde evveltı bir cınllll Çek. snnsörU 

tollk rejim, Osmanlı ile Türkü birbi • ::~a top~n binlerce vata.ndaş:ıı:yet luklara, ormanlara dalarlar. vardır. Bu sansör Çek nokta.! na.zarından 
.tine tamamen karıştırmak suretile, çok heyecanlı ve vatani blr nutuk irad etmiştir. E"l tehlikeli av cgorib maymunu a - hMlselerı ~!ekten geçirmektedir. 
uzun za:mm Türk aleyhinde kuvvetli . • . . . . . vıdır. cGorih ler can damarlarından Bu_ snnsorlerden 1k1nc1s1 Çek matbuatı 

h Ak· bf ed b .• t t t B hatırlayabılecc.gımız kardeşlerımızdır. ~ 1 ..:ı kla t kd'rde insanların ü _ sa~r servlsl. 
ve a ım r e ıı a yara mış ı. u • * vu. u rna:ı1 n a ı . Uçüncüsü de Alman askeı1 sansörfidür. 
nunla beraber, bugün, bir Macar mü • B. d Tur ~ı- • .d k. zerine hucum ederler. Bu takdırde on- Dördii'neüsü sansör vali von Neurath'ın 

.. 1 k d 
0 

ız e an ın~nne aı en es ı yazı 1 1. d k t 1 k pek ın;çtu"r 1 1 ...... oo,·verı ı e onuşup a ona smanh • ar•:-ı e ın en uru ma F-~ • • a yas snn.'!orudur. 
tar.hinin Türk tarafından ~örünüşünü olarak okudugum şey, .b~dan kJrk se- Ciiceler bu avların hemen ekserisin- Çek gazetecileri 'bu yümen dünyanın en 
i h u· .... i d hal 

1 
ki ne kadar evvel neşredılmış olan cMa - d ff k 1 1 büyük sıkıntısını çekmekıtedirler. 

M
za e. ıgın z ~n:an er an ar arif> mecmuasinda Vele<i Çelebi tara- e muva a o ur ar ... 

acanstanda hakım olanlar ve Macar- . ·· 
}ara zulmedenler Türkler değil, ene i- fındanTu yaz.ılıntış 1bazı mabkalelerdı1r. ~a- y~ derha~ kısmen Osmanlı t!kutbu~atçıh- 22 sene sonra 
d- -

1 
bel' . 

1 
k k 

11 
d B car raruya cı arının azı eser enn - lıgından ılham alan roman ı ır ru ' Büyük Harbde Middlesexdeki mü _ 

uıı ırsız o an apı u an> ır. u ..:ı b h ed ı.. k 1 1 d d h T 1 k f'k · · · ı· 
k ku]l h

"k· d ~en a s en ·uu ma a e er en a a kıs:men d.e « uranlı ı > ı rmı ıs ısmar himmat fabrikasında bir iştial olmuş bu 
apı arının a un unsuru arasın a . · ' 

P
ek ok M d b 

1 
d • l" eskı neşnyatı ben hatırlamıyorum. cTu eden bir gave kan!ih· fabrikada çalışanlardan yalnız 17 yaşla • 

ç acar a u un ugu ma um • fik · d k t• t T" k.. Tü' k ·· T 1 T d b' k d r B t .h. b . .. ran> rı aramız a anca meşru ıye - ur un r çu, uran mm urancı rın a ır genç ız kurtulmuştu. Aradan 

ru~ ·ü _enünMe zam
1
an a:ı hın tt~ yenıbgo- ten sonra inkişaf etti; fakat, bu inki - ol!l'lasın~ hic lüzum yokken va samimi, 22 sene geçtikten sonra, avni kız ~imdi 

m sun acar ara ıza e ımse e • A • b. Tu 11 k d · v • k · · k · • i d: 
1 1 

ri .. h 
1 

saf, vrupaı ır « ran ı ı ıo uvgusu foka .. ~uursuz bir hareketle bır ısım evlı bır adın olarak hükumete müra -
n ın eyen e n once ayret e gözle • • kl' d d ~. 1 b' h t kl:d b' 1 · l"l':. k ·· Tu ld ı t t · b' "h' · 
ri 

. ld ~ d 
0 

şe. ın e egı , ıze ma sus, a ı ır aenç er, ı lir çu ve rancı o u ar, va caa e mış, gene ır mu ımmat fabrıka -
nın açı h~ına ve sonra a smanlı . . ' · · · 

t 
.hi d Tü kü d M . . ocTurancılık:t halınde vakı oldu ve ara- (Devamı ıı inci sayfada) 1 sında çalışmak ısteğinde bulunmuştur. 

an n e r n e acar pıbı maz. ·~-;=:;=:;=:;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;==:;;;;;==:===:==:=;;;;;;;;;;;;;=:;=:;;;;;;=:;=:;=:;=:;=:;;;;;;=:;=:;=:;=:;;;;;;;;:;~ 
JUm bir millet olduğunu görmekten mü r 

I S T ER 1 N AN, 1 ST E R i NA NMA! tevellid bir memnuniyet duyduklarına 
şahid oldum. 

Bugünkü Macaristan bile, ec;ki Tu • 
ran ve yeni Türk tarihi bak m•ndan 
g"'niş bir etüd sahasıdır. Orada h<'r a • 
dımda Macarla Türk arasındnki sık• 
kardeşli~n derinlii!'mi gösteren bir ha
diseye tesadfif edilir. 

c:A.rpaya> «arpe:t, c:sarııo ya «şarga>, 
cg6be ckek· diyen, bizim İzmir kavu
nu dediğimiz kavunu, asıl ismi ile, ha. 
IA Türkistan yadeden ve mesela bizim 
«Çevir!• imize mukabil c:Çavar!:t ı kul
lanan Macarlar, bizim, daima iftiharla 

(J ) Tars:L!ıag bllmeslndeki S. harnerlnJ Ş. 
harfi gibi teliffuz etn.didlr. 

<'-> Bu kfllimedekl 8 • llarflerlnl ıu bir s 
ıtbl teliff m e&melidir, 

Ankaradan gelen bir telgraf haberinde şu satırları oku
duk: 

- Pazarlık~ız satış kanununun tatbikatına dair vilı'ly<:>t
lerden ıstenen raporlar hükiımet merkezine g<:>lmi~tir. Tet
kikler k·ınt.1nun bugünkü şekli ile istihdaf edil~n gaveyi tat
mın <'tmediği nPticesini vermektedir. Kanun tadı! edilecek
tir, ilgası da bohis mevzuu olmaktadır. 

* Bir arkadaşımız bu sabah anlattı: 
- Karımla ı:arşı semtin çok tanınmış bir ınsğazasına git

tik, 1skarpin alacaktık. Bir çift beğendik, fiatını sordum, 12.5 
J;ra dediler. Bana pahalı geldi, itiraz edecektim. Gözüme 
ma[!uanın duvarında altın yaldızla yazılmış bir levha ilişti,• 
bJl levhada: 

~Bu maı?'azada pazarlıksız satış yapılır:t dcnUiyordu. Ağ

zımı açmaya cesaret edemedim. Fakat kadınlar bu bahiste 

Nkekten becedkli ve pişkin oluyorlar, karım derhal müna

ka~aya gir;sti ve netice şu oldu ki, pazarlıksız satış yaptığını 

altın yaldızla ilan eden bu mağazada 12,5 lira istenilen iskar-

pini 9 liraya t>ldık, eğer yanımda karım olmasaydı muhak

kak 3,5 lira aldanacaktık. Şimdi düşününüz, bu koca ş~hirde 

benim gibi kaç kişi vardır ve günde kaç defa açer buçuk lira 
alcianırlar?:t 

Arkadaşımızın anlattığı bu hadiseyi dinled!kten sonra 
Ankaraya r,elen raporlarda izhar edllen kanaate ~tirak 
etmemenin mümkün olduğuna: 

IS TER 1 NAN, i STER INANMAI 

• 

rum. Çocuk zekidir, kendisini evde ben 
biraz okutm~tum. Alfabeyi, sonra iha· 
re sökmeyi, biraz da kara cümle öğrendL 
İkinci sınıfın derslerini kolayca takib c ,, 
deceğini sanıyorum. Kendisini aldım, ilk 
m.ekteblerden birine götürdüm. Başöğret-ı 
men: 

- Pekala! dedi; maarif müdürlüğüne 
bir istida verin. Orası biıe havale etsin •• 
O zaman çocuğu imtihan eder ve alınz. 

ıstidanın maarif müdürlüğünden do .. 
!aşıp gelmesindeki hikmeti anlamamakla 
beraber öğretmenin gösterdiği yoldan 
yürümeğe karar verdik. 'Biıe ü~ tane fa. 
toğraf, nüfus cüzdanı ve aşı şehadetna • 
mesi de lazım olduğu söylendi. Fotoğraf
ları çektirdik, kafa kağıdını hazırla.:hk .. 
İş aşıya kaldı. Memleketimizde bir Nü
mune hastanesi vardır. Aşı şehadetna .. 
mesinin resmi bir makamdan itası icab e
deceğini düşünerek, oraya baş vurduk. 

- Bizde aşı yoktur .. dedUer. 
- Ya? 
- Gidin bir tüp aşı bulun, getirin.. 
- Nereden bulalım? 
- Arayın. Fakat bunun daha kestir • 

mesi vardır: Belediyeye gidin! Orada a• 
şıyı yaparlar. 

Belediyeye gittik .. Belediyenin sıhha1 

işleri ayni zamanda bina dahilinde de • 
ğilmiş. Yerini sağlık verdiler .. Bir haylJ 
dolaştık, taban teptik. Neyse, bulduk .• 

- Günaydın, bay doktor! 
- Günaydın bay! Ne ~tiyorsunuz? 
- Şu çocuğu mektebe yazdıracağız da. 

Aşılatmağa geldik. 
- Hımın!. Fena zamnnda geldiniz. 
- Neden? Ahlat aşısı gibi, çiçek a§ı • 

sının da mevsimi mi vardır? Biz, bu mev
simi geçirmiş miyiz?. 

- Değil! 

- Ya, nedir? 
- Aşıyı sıhhat memurlan yapar .. un-

lar da pazara çıktılar. 
- Siz liltfedemez misiniz, acaba? 
- Mümkün .. fakat.. aşı dolabının a • 

nahtan onların yanında .. yarın teşrif e-
demez misiniz? 

- Başüstüne! 
Ertesi gün gittik. Memurlan bulduk. 

Pul istediler, sokağa çıkıp fellenk frllen'JC 
bayi aradık, bulduk, pulu alıp getirdik .. 

- Bir de fotoğraf! 
Onu da verdik., 
Çocuk aşılandı. Raporu yazıldı, elimize 

tutuşturuldu. Evrakı bu suretle ta:rnnm • 
Iayıp maarif müdürlüğüne götürdük. Ha· 
vale ettirdik. Mektebe gittik: başö Tet • 
mene verdik. İşimiz halfi bitmedi crnma, 
kolayladı sayılır. Allah izin verirse. ço
cu~muz bayramertesi mektebe başlıya
cnk. 

Lakin bütün bu formaliteler bana fu .. 
zuli göründü. Zira, iki üç gün nahak ye
re işimden gücümden ahkoyuldum. Ben• 
cc bir mekteb başöğretmeninin müracaat 
eden bir çocuğu imtihan edip, takib e • 
debileceği sınıfa almak hususunda sala • 
hiyeti olmalıdır. Aşıya gelince onu d'a 
maarifin zaten mevcud sıhhat müfettiŞ"' 
!eri, yılda bir defa mektebleri dolaşıp 

(Dayamı 8 inci sayfada) 
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Sovyetler Finlandiyaya 
teminat verdiler 

1

( ....................................................... , 

1 Saadabad paktı 
: Ankara 2'1 (A.A.) - Saadabad pak· 
İ tı devletleri arasında yakında bir 
1 konferans aktedilece~ne dair Avru -
İ pa ajansları tarafından yapılan neş -

Almanlar Bef çikanın 
hareketini bitarafhğa 
uygun bulmuyorlar 

Londra 2 7 ( A.A.) - Berlinde çıkan 
cNachtausgabe> gazetesi, Almanyanın 

Belçika tarafmdan ittihaz edilen hattı 
nareketin bitaraflığa uygun olup olma. 
dığını tetkik etmesi lfızım geldiğini yaz 
maktadır. Rusya, Şimal Blokunun bitaraf tesanüdUne : riyat üzerine salahiyettar mahfillE>r 

i nezdinde yaptığırruz tahkikat netıce -
riayet etmek niyetinde olduXıunu bildirdi i sinde, bu hususta kararla~mış bir şey AJma~ radyosunun. ~ildirdiğine gö -

Y 5 mevcud olmadığı anlaşılmıştır. re, Belçıka gazetelennın Almanya a -
~_:lsi~ki 27 (A.A.) - Sovyet Rusya, 1 Hududa gitmek üzere yurdlannı ter - \ .......................................................... ,/ ley hinde propaganda yapmaları ibu ih. 
lekuandıyaya muaddel bir askeri misak ketmiş olan birçok kimseler, şimdi yurd- Hava, dem·ır, t:ırn sebebi~et vermiştir. 

teklif etmiştir. larına avdet etmektedirler. İlk mekteb - Belçika Baıvekilinin nutku 
ır... ~ teklif, FinHindiyanın sıkı bitaraflı- !erin ekserisi, Helsinki'dekilcr müstesna d • il • • • Brüksel 27 (A.A.) - Başvekil Spaak 
IH ıle kabili teliftir. Olmak Üzere, tekrar açılmıştır. enız yo arı ıçın yenı 

'r kl fk d d 1 ti . d bugün radyoda bir nutuk söyliyerek e if, Finlandiyanın Rusyaya karşı ıs an ınavya ev e erı arasın a 
~ılacak her hangi bir taarruzun kendi Riga 27 (A.A.) - Stokholm'dan cSç - b• t "f ld bütün vatandaşları Belçikanın bitaraf. 
ibetraklarından yapılınası imkanını sel - vodnia> gazetesine bildirildiğine göre Is- lr arı 8 yapı 1 lığını tehlikeye düşürebilecek hadise. 
cbi~ektedir .. M~skova, Şimal bloku~un kandinav de~letle!in.in ~onferansı e5!1a - Ankara 27 (Hususi) _ Münakalat Ve- !erden içtinabe davet eylemiştir. 
tin arat tesanüdu> ne riayet etmek nıye- sında İsveç ıle Fınlandıya 4 İskandinav Nafıa nazırı van der Porten de fla . 
tek dl~ ol~uğunu bildirmiş ve Finlandiyaya devleti arasında askeri bir ittifak. imza - kileti devlet havayolları, demiryolları, 
tikl;~e:ınden hiç birinin Finlandiya 18 _ smda ısrar etmişler ise de bu teklıf, Nor- denizyolları arasında halk lehine bir manca ayni mealde bir nutuk söyliye-

tihdctlını tehlikeye maruz bırakmağı is - veç tarafından ihtirazi bir kayıd ve Da - koordinasyon tarifesi yapmıştır. Bıı tari- cektir. 
\r af etmemekte olduğuna dair teminat nimarka tarafından sarih bir itirazla kar- feye göre havayollarında gidip gelme bi
etmiştir. şılanmıştır. leti alıp ta hava muhalefeti veya her han-

Zaptedilen Amerika Loyd Corc 
gi bir sebeble avdetleri tayyare ile kahil 
olınıyan yolcuların ayni biletle, hic bir 
munzam ücret vermemek şartile, demir
yollarile, denizyollarile ~eldik!eri yere 
dönmeleri kabil olacaktır. -·---vapurunun Türk askerini 

akibeti meçhul methediyor 24 saatts_ i_ki Alm~n 
oe '7aşingt~ 27 (A.A.) - Hull ve harici- . Meşhur İngi~ bar:ekillerinden, Tür - tahtelbahırı batırıldı 
d.a rıeıaretı yüksek memurlan Moskova- kiyeye karşı antıpatısı ıle maruf olan, ve . 

Almanların ceb· 
kruvazörleri 

faaliyete geç~yorlar 
Londra 27 (A.A.) - İyi rnalfımat alan 

mahfellerde, Deutschland'la diğer bir 
Alman ceb kruvazörünün Atlas denizin
de faaliyete geçmek üzere olduğuna şim
di muhakkak gözü ile bakılmaktadır. 

nıa Ye Berlinde City of Flint ' hakkında İstiklal savaşında Mustafa Kemal ordu • L<>ndra 2 7 ( A.A.) - Bır Alınan de -
k lurnat almıya çalışan diplomasi ma - la~·~ muz~ffe~. çık~~· ~ütün ülkede nizaltısının Goodwings'd~ kurna otur - eı·r ı·ng·ııı·z - ı"talyan 
h~arının, uğradıkları mükerrer teah : mılli ~adenın ko~eştıği bır sırada san - muş olarak bulunması, Ingiliz bahri -
tarr a:.dan dolayı, gitgide artan bir iğbı: ~alyesmden de-yrilen Loyd Corç, Sand~y vesiniıı 24 saat zarfında ikinci muYaf • fiCarel 1 
Yil'--gostermektedirler. Hariciye nezaretı XJ?res gazetesınde son haftalardakı Sl - • • . • • ed' z· 'k' l an aşması 
k(t l\Se~ .memurları Birleşık Amerika hü- ~~ı ya.k'aları inceliyen bir makalesinde fab~etını ~kıl ~tmekt ı~.. 1ra, .1 ~n-
ja rnetıne malfunat vermeden, haberleri Türkıyed.en de bahsetmektedir. ci bır Alman denızaltı gemısı de bır ln- Roma 27 (A.A.) _ cReuteu : 

So ns Yasıtasilc ncşrettiklcrinden dolayı .. Eski başvekil: bu yazısında ezcümle gil:z targosu ile yaptrğı şiddetli muha - İngiltere ile İtalya arasındaki tica • 
'VJretleri şidd tl te k'd t ektedirler şoyle demektedir: bed b t . . . . • J3u"''1 e e n ı e m • İ . .. • . re e atmış ır. ret rneselelerı ıçın daımı muhtelit ko • 
. ., ... n, liuU matbuat toplantısında de - c ngıltere hukumetı, son zamanlarda . 'd k t Al d 

iniştir ki: &ıvyet hükt1metinden malQ _ 1talyanın bize karşı gösterdiği hüinü ni- Grıodwıns c uma 0 u~an man e- misyon ihdası hakkında bir anlaşma -
inat almak üzere yapılan teşebbüsler ta- yet tohumlarını üretmek hususunda bazı niz::ıltısından çı'karılan ellı, altmış ceset run bugün Romada imza edildiği res • 
rnaınen ihlal edilmiştir. arzu n~~eleri izhar eylemektedir. İtal - Douvres'e nakledilmiştir. men bildirilmektedir. 
f' ~uıı, Birleşik Amerikanın Moskova se- YB!1 sefırıne ~a~>Ilan ihtiram akıllıc'l bir Anlac;rna, İngiliz sefiri Sir Persi Lo-
u;: Stenhardtın telefon şimendifer ve fi.ti ve bum.m ikı devlet arasınaa daha ıyi e· y a vapuru b~ttJ . "' · . · · · tay-yaı:e gibi üç vasıtad~n istifade ede - hır anlaşmanın vücud bulmasına ziyade- ır un n .A " ' re~ ~.le .. harıcıye tıcaret ışlen umumt 

l'ek .Cıty of Flint mürettebatile teması sile Y.~rdınu dokunabilir.> 

15 
k• . b .., ld muduru Aıtıadeo Giamini tarafından 

~un etmek üzere baş vurduğu ü~ çare- cMucad~ede, büyük bir ehemmiyet ŞI OQU U imza edilmiştir. 
1 de semeresiz kaldığını, müteessir bir k::Sbe.den diğer bir hakikatte, Rusya ile ---------
fade ile anlatmış ve City of Flint Mur - ~rkı!e arasındaki müzakerelerın in - Atina 27 (A.A.) - 45 yolcusu ile Vo Alman ikbsad heyeti 
liansk~a bulunup bulunmadığından hl - kitaı ile a~b.aşı giden Türkiye - İngiltere los'dan Pire'ye gitmekte olan Yunan Moskovadan memnun 

malumatı olmadığını ve henüz başka muahedesının imzalanmasıdır.:. . K 
tafsilat ta 4llmadığını ilave etmiştir. cRusya ile Kemalin yeniden yaratıl - b~ndı~ah cAmv~akıa• vapurunun ° . olarak ~0··nmemİş 

Almanya ile telef on 
muhavereleri 

mış ve asrileştirilrniş Türkiyesi arasında, loıd cıvarında bır kayaya çarparak bat. 
Büyük Harbin nihayete erdi~i günden- tığı teyid edilmektedir. Kaza neticesin
beri mükemmel bir münasebet vardı. Ben de 1 S kişi ölmüştür. 
daha ziyade Türkiyenin Rusyayı elinden _ ________ ..... 

nun Rusya ıle bır muahede unza etmeme-tutan ıık de.vıet _o1duğuna u:anıyorum. o- Rusların protestosuna 
Liiksemburg 27 (AA) _ Almanya si, aralarındaki dootluğun ciddi bir şekH- T . ,. b• b 

bitaraf · . ' de bozulması demek de~lrlir, Türkiyenln aymıs ın ır ceva 1 
trı memleketlerle yapılan telefon İngiliz ve Fransız davasına muhalif o-
da~havereleri üzerine o şekilde tahdi- lan bir konturatı imzalamayı reddetm~si, Londra 27 (A.A.) _ Times gazetest
k koymuştur ki, filen yabancı memle daha f~la b~ ~na;;! lıa~z b~l~nma~ - nin diplomatik muhabiri, Sovyetler Bir 

etlerle bundan bö le alnız resmi mü tadır. Zıra, Türkıye böylelıkle ıyıce kok- . . . . . . . w. 

Raadest 
0 

• Y Y . leşmiş bir dostluk tarafıııdan gelen bir liğinın Ingılız aıblukasma ka:rşl verdıgı 
lerdir. lan kımsıeler konuşabılecek • tazyika karşı ko!,111';1ştur.> protesto notası hakkında diyor ki: 

ı cRusya ile Türkıye arasında anlaşma Sovyetler birliği Berline de bir pr0-
•viçrede askeri mezuniyetler 0!amamasınm sebebleri neşredilmemi5 - testo notası vermeli idi. Zira Almanya. 

tır. Fakat Sovyet Rusyanın Türkiyeden . . w. • • İ .. 
kaldırıldı garb müttefiklerinin gemilerine karşı Bo ~ın ~e~bıt ettıgı kaçak lıst~sı. ngı1ız 

~rn 27 (A.A.) _ National Zeitun ga ğazlan kapaması talebinde bulunması _ list~ının hemen hemen aynıdır. 
~tesi Yazıyor· nın, Türkiyenin böyle bir vaziyet alma - • • • • 
til Baı ınevki kumandanı dün ansızın bü - sın~ intaç. edecek en mühim sebeblerden 1ngıhz ame1esı ni askeri mezuniyetleri iptal etmfstjr. bin olduğu sanılmaktadır. . • 
beı1'-un hangi tarihe kadar devam edeceği '!'firki~e son R{lnlerde tn.gıltere ye F~an hukomete mUzahır h değildir sa ıle girı.şti~i anlaşmadaki taahhudlerme 

· sadık bulunmaktad1r. 
l<r l İb . p . Askeri bakım.dan da, Türkive, hiç bir Londra 2 7 ( A.A.) - Attlee namına 

a nıssuudun arıS veç.hile, (Rus - Alman) paktının imza - beyanatta bulunan Greenwood Rovter 

ı . . lanmaslle, Polonyanın düştü~ ayni ü- . h b' . l .. 1, · vt· e ÇiSi midsiz vaziyette değildir. Türkiyenin ha- 9J~sı mu a ırıne şun arı. so~ ~mış ır: 
. Pati.:; 27 (A.A.) _Kral İbnissuudun zırlanması mümkün ihtiyatlarile, bir mil- Bıtaraf memleketlerde Ingılız ame -

büyük elçisi F t Hamza b~ sabah Pa- yondan aşajtı olmamak fü:ere bily-:ik bir lesinin harb etmek istememekte oldu -
lise gelro· t• Lu~. b 

1 
la Fu t Ham ordusu vardır. Bu Anadolu çocukları, as- ğu ve sulhun iadesini son derece ha • 

Londra 27 (A.A.) - cHavas>: 
Bcrlindeki bitaraf diplomatlara göre, 

Alman ekonomik heyeti Moskovada Sov
yet teslimatı bahsinde memnun olarak 
dönmemiştir. 

Önümüzdeki aylar zarfında bir mil -
yon ton hububat sevki ümidinin suya düe 
tüğü anlaşılıyor. 

~~-~---~ 

Slol7ak kabinesi 
istifa etil 
Bern 2 7 (A.A.) - Berlinden bildi

riliyor: 
Alman istihbarat bürosunun bildir -

diğine göre Slovak nazırlar meclisi 
dün Bratislavada toplanarak kabine -
nin istifasına karar vermiştir. Devlet 
reisi bn istifayı kabul e~tir. 

Tuka muvakkaten beşvekalette kala. 
ca1< ve istifa eden nazırlar cari işlere 

bakacaklardır. 

Fon Papen Cümhuriy~t 
bayr·mı"da bulun'lmıyor 
A~kara 27 (Hususi) - Alman sefareti me 

hatelnde söylendlğlne göre, büyük elçi fon 
Pa.pen, Cümhurlyet bayramı merasiminde 

Sayfa 1 

• Bir Fransız gözile 
Ankara muahedesi 

Yazan· Selim Ra~p Emet 

T ürkiye - İngiltere - Fransa arasın-
da aktolunan muahedenin büy:.ik 

memnuniyetsizlik uyandırdığı merkez
lerden biri Berlin ise diğerinin de Roma 
olduğunda şüphe yoktur. Berlinin mem
nuniyetsitliğini anlamak kolay değildir. 
Çünkü bumuahede, Türkiye bakımından 
sadece tedafüi bir diplomatik vesikadır 
ve Almanyaya müteveccih bir tarafı yok
tur. Bir tecavüz rnevzuubahs olmadığı 
müddetçe. İtalyaya gelince; Balkanları 
kendi kendisine bir menfaat ve nüfuz sa-
hası olarak peşkeş çekmek ister görünen 
bu devlet te, Türkiyenin, ötedenberi bu 
mıntakada ifa edegeldiği sulhperver rolü 
anlaşılan çekemiyor. Bundan memnun 
olmuyor. Halbuki Türkiyenin ötedenberi 
müdafaa edegeldiği prensip, kollektif 
emniyet çerçevesi içinde bir Balkanlı a
hengi ve bir Balkan tesan:.idii yaratmak
tan ibarettir. 

İtalyanın kuşkusu, şayed Balkanlarda 
bir takun yayılma emellerinin Türkiyeyi 
engel görmekten mütevellid :ısabi teza
hürü ise, şunu söyliyelim Jd, Arnavudlu
ğu Adriyatiğin ileri müdafaa mevzii sa-
yan İtalya için Balkanlard:ı yerleşmek ne 
derece ehemmiyetli görülürse Balkanla
rın emniyeti bakımından bu galat man
tık bütün Balkan yarımadası için o 
derece merdud addedilebilir. Bu münase
betle 1talyada hasıl olan haleti ruhiyeyi 
Parisli cTan. gazetesinin Roma muha
.biri ezcümle şu satırlarla ifade ediyor: 

cBalkanlarda çıkabilecek bir harb Ya
kınşarkta ve Doğu Akdenizde bir harb 
çıkması demektir ki Roma, binnetice, im
paratorluğu için çok nazik bir vaziyete 
girebilir. Her ne olursa olsun, Ankara 
misakı, Romada, yeni yeni kuşkular tev
lid etmiştir. İngiltere ile Fransanın, Bal
kanlarda bir himaye ve tavassut vazifesi 
oynamasını Türkiyeden iltimas etmele
rinden ihtiraz olunmakta ve binnetice, 
bu faaliyet sayesinde bir kısım Balkanlı 
larm demokratik devletlere teveccüh ey
lemelerinden korkulmaktadır. Faşist İ
talya, Ankara misakının hakiki maksad 
ve şümulünü araştırıyor. Bu vesika, İtal
yanın Balkanlardaki mevkii için bir teh
like olabilir mi? Nüfuz ve yayılma mey
lini tehdid eder mi? Balkanlarda oyna-
mak istediği rolü tchdid edecek midir? 
Roma için bu mıntakada hala umumi bir 
teşriki mesai tasavvur edebilmek kabH 
midir? 

Bu suallere verilebilecek cevablar ko
laydır. Çünkü: İtalya muharebe haricin-
de kaldıkı müddetçe . Ankara misakının 
Balkanlarda hususi bir tesiri olmıyacak-
tır. İngiltere ile Fransanın maksadl:ırı 
bir taraftan dünyanın bu kösesinı yaban
cı hulUl ve tesirlerden vikaye, diğer ta-
raftan da Boğazların serbestisini ve o· 
nunla beraber Yakınşark, Suriye, Irak, 
Filistin vesairenin emniyetini temindir. 
İtalya, bu tarife göre, bu kadornun hari
cindedir.> 

İngiliz ve Fransız noktai nazarını 25 
Birinciteşrin tarihli cTan> da bu surehe 
telhis eden bu gazetenin Roma muhabiri, 
bu izahatile ayni zamanda mezkiır vesi-
kanın tedafüi mahiyetini bir defa daha 
tebarüz ettirmiş oluyor. füı kadar açık 
bir maksada karşı duyulacak kuşk~ ne
dir? Anlaşılamaz. Onun .için yarası ol
mayanın gocunmaması lazım geldiği gı-

bi hususi maksadı olmayanın da bu mu
ahededen korkmasına mahal yoktur. 

5elt'fft &aqı-ıı cl'nlZÇ ıa b' ış ır. u nan ı o n a kerllkleri bakımından birinci derecede w 

ır "Ok s 1 d b · I'bnıss· uudun uh ib f h . dl 1 E~ Tü' raretle arzu etmekte bulundugu sure -tn l ene er en erı m ar evsa ını aız r er. ~er r -
1 

d 
· ~Sai arkadaşı olup şimdiye kadar ha- kiye, her hangi bir taraftan - bedhaha - tinJc yapılmakta 0 an propagan a, a -

Ankarada hazır bulunnmıyacaktır. ·······-······································································································· ............. . 
li~iye naz kill' w. • aktadır. ne - bir hilcuma maruz kalacak olursa, mele fırkası mehafilinde büyük bir in-
ı. ırı ve ıgıru yapın garbll müttefikleri harb malzP..meıııi cihe- fial tevlid etmiştir. 
"ladrı"d• meşhur mu··dafı·ı· tinden bütün ihtiyaçlarını, büyük bir har- İngiliz amelesi Hitlerin meydan o -

ın bi idare edecek malt her türlü yardımı ' · · Am ı k 
temin edecek vaziyettedirler.> k':m:sını. kabul. e.tmıştır. e e fır ası, 1 mahkum oldu Türkiye, Anadoluda, tabiat tarafından hukUmetm harıcınde olmakla beraber 

~:~rid 27 - D. N. B. Ajansı bildiriyor: vücude getirilmiş, sarp, l(eçllmez dal:t sfl- kabinenin Hitleri1.mi kat'i surette ez -
11'.l~ lıladaki siyasi mes'ullyetler mahke- sflc!eri ve ge_çidlerden m~re~eb tabft me}c için vermiş olduğu karara elinde 
01ına·k~neral Miyahayı en yüksek ceza Ma3ino ve Zı~fd hatları .1le bır vüksek bulunan bütün vesait ve kuvvetile mü-
•ft Uzere 15 sene sürm;ne ve bütün müdafaa toprağına mallktır. Ilo~zlar ve . 
ü;Vetinin müsaderesine ~~!lhkllın etmJı - Bo~aiçi dilnvadaki bahri devletlerin en zaheret edecektır. 

büyük 
1

kombineı:onlan ile müdafaa edt- Kral bir İfÇİ liderini kabul etti 
ce~:-daın Miyaha bir milyon pcçeta para lecektlr. Bütün bu müIAhazalardan maa- Londra 27 - Muhalefet liderlerile ta-

t:1'ına. ınahkılrn olmuştur. da, İngiltere ve Fransanın her ikisi de nışmak tstiyen kral, bugün de isçi parti li 
l°alı adrıdin meşhur müdafii General Mi- Tilrkiveye müessir ve Acll yardımda bu- derlerinden meb'us Greenvood'u kabul 

a, halen Meksikada bulunmaktadır. lunabilfrler. etmiştir. Kral, bil~hare başvekll Çember-
h İtalya bitaraf kalırsa. Akdenizclen Türk !ayni de kabul etmiştir. 
rapaya göre cephesine vAki olacak bahri münakalat • 
il, meselesi her hangi bir j?'ayri kabili içti- V • l 

arb amilleri nab güçlük çıkarnuyacaktır.> .l enı ran 
~ntikan i 1 (A.A.) _ cHavas» cBu önceden ke.'!tirllemiven harbin in- ~ b • 
r klşafmda Tnrk1yenin sadakati kat'i ol - a ine s l 

~ npa, bütün katolik di.inyasına hita- masa bile mühim bir amil teskil edebilir.> 
b~ .neşrettiği ilk beyannamesinde, •et!. esbab ve mllsebbiplerinden bah -
ltı.i ~~ ve ilk amil olarak müfrit rasiz-
ı r.?steımiştir. 

hth 1 uteakibcn Papa, Wıtaliterleri tak • 
lö 1 Ve Polonyanın ıztırabından hazin 

z.Prle bahseylemiştir. 

Dikili felaketzedeleri 
Tahran 2 7 ( A. A.) - cRoyteo 
Şah. dün milli meclisi içtlmaa davet 

İzmir 27 (A.A.) - Ga-zeteler, Dikili et."'lliŞ ve kabine mutad olduğu veçhile 
mıntakasında havaların 90~ı:nası ve kı - çekilmiştir. 
sın yaklaşm~kta bulunması dolayı.sile fe- Başvekllete Adliye nazırı Daftari ve 
Iaketzedelerın korunmalarını temın ede- _,.... de . ..J11-1 b ekil C 
C'ek tedbirlerin alınma~a başladı~ını kay- onun yeı .ı.ue şı.mwıu aşv am 
deylemektedir. geçmiştir. 

Sabahtan Sabaha 

1321 roman 
Fransaya relen i~ilis askerlerini meşgul etmek için İnailiz erkinıharbiyeal 

kitab göndennele karar venniş ve bu kitl\blan seçmek vazifesini de bir İn&iliı ro
mancL"iına havale etmiş. İngiliz meıılekda.1nr.1zın askerlerin okuyup istifade ede -
cekleri romanların Jüıtesini hazırlamış Bu listede (1321) roman ismi T&rdır. 

Kiiltür kuvvetini anlatan bu haberde herkesi düşündürecek iki mühim nokıa 
var. Biri harbetmek için cepheye fiden ııskerin yiyecetı., iç.eceli. l-;tiraha.ttle bera
ber mütalea ihtiyacının da takdir edilme<>i. İkinci nokta bu mütalca zevkini tat -
tıracak 1321 romanın mevcud olması. Demen iiave etmek lazım kl bu yekun tn -
ıiliz neşriyatının yalnız askerlik hayatını ~llikadar eden bır parçasını ıösterlyor. 

Jlarb ederken cephe rensindekl ha.km sükim ve l:ıiirahatini düşündülü kadar 
cephe llel'isindeki askerinin mütalea ihtiyacını dıı düşünen İngiliz :ıihniyeU lnsaıı 
olara.k ferde ne kadar kıymet verdiğini de anlııtmış oluyor. Tabiatın basit nimet -
!erinden oldutu kadar maddi ve manevi kıymetlerinden de istifade etmesi icab 
eden insana karşı gösterilen bu alakayı takdir etmemek kabil midir! 

BüyÜk çapta Jnsan kümelerinin bayahna hakim olan zihniyet bu kıratta olursa 
onları istenilen şeklide ı;eyk ve idare etmekde tiif.Ük çekilmez. Ferde kıymet n -
ren bir zihniyet ondan her fedakitlığı isteyebilir. Ruhlan zapt ve teshilr etmek 
için cemiyetin benlltinl tanımak n onun maddi ihtlyaçarı kadar ltlyadlarına da 
kıymet vermek lazımdır. Kahvalt1S1 ile bira.<n, gazetesi ve romanı da ayağına re
len insan itiyadlannda.n, hatti hürriyetinden bile çok şey kaybetmedij'hı.i gör -
dükten sonra kendisinden beklenen fer:ı~atl fazlasHe gösurmekten çekinmez. 
Cephe rerJstnde kileri, mııttatı kontrol altında bulunan bir cemiyetle cephe ile
risinde okuya.cağı romana kadar her ihtiyacı temin edilmiş bir cemiyetten ban -
ıisiJlin ha.rbden da.ha aa müteessir olacafmı &ahmin etmek güç delildir. 

'--2JU11fıan Cakul 
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SON POSTA Birinciteşrin 28 

( Bir ha~talık radyo ) 
cumhuriyet Bayramına ısı ve Kırklareli meb'usu Dr. Fu:ıd Umay ta- Ankara Radyosu tırma ve ekonomi kurumu ttıra!ından.) 19.10: ÇARŞAMBA 1/11/1939 

ra!ıntlan. 9 Son. 12.30 İstasyonun açılışı '!'lık müziği. Çalanlar: CeTdet Çağla, Şerif 12.30: Program, ve memleket aaa.t Ayatlo 
mahsus radyo programı (muhtelif diller~) İstıklaı marşı. 12.4.0 A - ~ DALGA UZUNLUGU Içll, Hasan .. Gür. 1 - Okuyan: Radl!e Ney - 12~35: ~ans ve meteoroloji ha~rlerl. l~.50: 

939 
CUMARTESİ jar.s haberleri. 13Türle1!1üzlğl. 13.~ Cümhu- 1618 m. lS'? KQI. 120 Kw. dik. 1 - Huzzam peşrerl. 2 -:. Yesari Asım - Türk muziğl <Pl.> 13.30 _ 14: Muzllt ıKuçOI 

%1-Ll b" dili 1 a rlyct gümrfik,.ülü~ü ve Inhlsarlar Idaresintn TA Q 19 ~t m 1,.,1,1• K 20 Kw Hüzzam şarkı: <Sevdalı elA gozlerinin.) 3 - Orkestra - Şe!: Necib Aşkın.> ı - Becce: se-
.. 0 .;._+......... a.çıll§ı cecne ı ere - y 

6 
• • • ,ı • ii • ;J es. • Sel - · df 

12... ....,....,.,,.,nun a aid ha.herler karakteri mevzulu konu4ma (G. ve I. V. eko- T.A.P. 31,70 m. 9, 65 Kes. 20 Kw. ·Pınar - Huzzam şartı: (Umldlnl kirpik - renad. 2 - J. Strauss: Bahar sesleri. 3 - P 

ııona), tsu1tlf.1 m&l'ft, bayram C H P tısı nomllt işleri müdürü Celadet Barbaro.soğlu lerine.> 4 - Sadettin Kaynak _ Kürdlllhl _ !nz Munkel: Kara orman polkası. 4 - Zieh " 
"8 bJall~t. 13 Bayın Başvekil ve ·Sa· d:~·ın tarafından>. 14 M"mtk (plfı'lt). 14.30 M:llil cazklır şarkı: (Bir gfin yaşadık .> 5 - Sali - ı rer: Aşık <Romans.) 18: Program. 18.05: Meı!I. 
Genel Başkan vekili Dr. Reflkd kl Y iktısad ve tasarruf mevzulu konferans (Mar Her.gün yalnız kısa dalga 31 7 m. 9ı(;5 kcıs hattın Pınar • Kürdllllılcazkar şarkı: <Blr leket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji habet-
nutuklan. 18.JO Ulus meydanın: dmer~- din meb'usu Rıza Erten tara!ındıın). 14.45 pootamızla neşredilmekte olan Yabancı Dil • gizil yalan aöyle de.) 8 - KürdiUhlcazkAr saz 

1 
lerl. 18.25: Türk müziği (Fasıl heyeti.) 19.26: 

sim 14ı Müzik (RiyaseUc~hur nsa~a~;lerı- MüzLlt (plAt). 15 Belediye ve köy kalkınması ıeı:ae haberler saatleri aşağıda göstcrllmlştir: semaisi. 2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. ı - , Konuşma (Dış polltlka !ı!ı.diselerl.) 10.40: 
ratmdan - marllar>. ! 4·4<> Aja ) 17 A · mevzulu konferans (Dahlllye Vekaleti ma _ Iranca saat 13,00 ve 18,!5 de Hikmet Bey _ Şevkef'za şartı: <Ben esiri han Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fahlre Fer " 
15.1~ - 15.30 Müzik (ltuc;ük orke~ra lfı.ı - haPl idareler şube müdürlerinden Baha Arapca saat 13,15 ve 19,.ıtS de denim) 2 - Nlkogos Şevkefza şarkı· (Oe - san, Refik Fersan, oevdet Çağla. 1 - Oku 
~ıı CmuhtA:ıllt dillerde anons) tl~ mı~rk- Kol.daş) 15 15 Son ve İstlklM mıırşı. 17 İs- Fransızca saat 13,45 ve 20,15 de çlp de. ka?§ıma) 3 -- Hasan Gür· .Kanun yan: Melek Tokgöz. 1 - Kürdilihicazkar pef 

1710 Mllzllı: (dans ve neş'ell muzik~.. . · · ~- . • * . . 
1
. .. ~ 

fl. · rinde mllll ban'kacılı _ tasyonun açılışı (muntelM dillerle) J.8t1klal taksimi. 4 - ......... _ Eviç şarkı: (Bir sebeb- revl. 2 - Cevdet Çağla - KurdUihlcıızk 
17.30 Cümhurtyet de; ha k tl rl ve para marşı. 17.10 Müzik (RlyaseUcümhur bandosu SALI 31/10119::!1 le gücenmişsin.) 5 - . ........ - Eviç türkü: şarkı: CO yar bir gece geldi.ı 3 - Bedriye -
tın Jnkl.şafı, tasarru k re e e(Merkez Ban mar .. lı:ı.r). 18 Ajans haberleri v.s. 18.20 Cüm- 12.30: Program, ve memckct saat ayarı. (Atladım bahQene girdim.) 19.50: Konuşma Kürdllihicazkflr şarkı: (Mıdrıpta mı.) 4 -
politikamı;: mevzulu onu~a T ·e 1 tara hurl;et devrinde ziraat çalışmaları ve re - 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: CA~ zl ti t k 1 k > 20 0 •. Tü k. ü 1 Boğos - Kürdlllhicn.zkAr şarkı: <Güller aç • 
kası müdur?erind_en SanüevUker kant~ r) lS lÔ yizl! ~erleri mevzulu komışma (Ziraat v.

1
Türk rnüzJ.ği. Çalanlar: Vec:he. Ruşen Kam, wı~ı· Hrlaka. usl-akvuls1 çu~~d·ö ·,al. rs dmi y- mış.) 5 - Sadettin Kaynak - Bayatlare.ball 

tından) 17 45 Müzlk (k ç or es ra . · ö ce d K R d 1 "'h • a m ne ~ rneK er - a a k (D ğl h k ald ) 6 C deı · · Türk üziği 1915 mü~h88S1Sl müşavırt Rahmi ke tarafın - v et ozan, eşa Erer. Okuyan: Muznf - ı At 20 15. Tü it ""7.lğ" . 8 1 _ 1 şar ı: a arı ep ar ı. - ev 
AJan.s haberleri. lS,30 ul k m · (Te.m dan) 18 35 Türk milzlği {Tuna boyu, köçek 1 fer İlkar. 1 - Tatyosun Suzln~k peşrevi. 2 - vler amian. kıl. · A kr mu 'd ı. akz_ eser e Çağla: Keman taksimi. 2 - Okuyan. Mefh!l-
Cü hurlyet adllyesi mevz u onuşma · · • .. r ve yen şar ar. n ara ra yosu ume ses 
y1z m m&hkemesi blrlnct hU'kuk dairesi rels1 'Ye mlllt havalar). 19.35 Türk Hava Kuru = Udı cemil - Suzinak .ş~rkı: (Goz ağlar eski ve saz heyeti. İdare eden: Mes'ud Oemil. 21: 1 re~ Sa~nak. 1 - All Rifat Bey -. Sıı.ziniik şa~ 

,._. De 1 111 t arından). 19.30 mur.un 14 yıllık çahşması mevzulu konuş eyyamı sefaya.) S - 0.'5ma"'l Nihat _ Suzinak K ta.kdlmi· H ıu B dil y- tk kı. (Kar etmedi zalim.) 2 - Lati! ağa - H 
Fue.d Hulu.o• m re ar . k 1 k N .. kül' _ onser . a e one en. k~- k Y k el 3 C ., 

k t '"'ı} 20 Zabıtanın ma (Türk Hava Kurumu umumı mer ez re- şar ı: < e muş muş seni sevmek ı 4 - Se- 21 15. M-zlk (R d 0 k t Şef· D caz lU şar ı: ( o tur zaman g .) - e -
Müzik <radyo caz or es r~ · • Şükrü K k t d t ö top k Suzi Clk k 1 · · u a yo r es rası - · r. l M h k (B 'h b k · 61 
umum1 durumu mevzulu konuşma (Emni - 181 ve nurum rneb wm '" 20 oça il a~a - .a z ra i - n işar ı: {Ne çok çek ı- 1 Praet.orius.) ı - Oluck - MottJ: Balet sültl. rgiybel - u aylykerür~r"~ a. ara~d a tmgon dl 

l ar iv müdürü İhsan ça~lıyan. tından) . 19 SO Türk müziı:.•· .45 C m u - tım hasretin.) 5 - Veche: Kanun taksim. . .. . .) ~ - Hn t ku.ou: (Ay do., u ba a 
yett umum ye ~ 15 Türk müziği. 2ı.ı5 Kı- rtyet devrinde t1caret1n karakteri mevzulu 6 - Rahmi Bey_ Suzlnt\k şarkı: (Bir e..'-irl 2 - We.~. Prezlosa uvertüru. 3 - Rlmsky- mı?) 20.20: Temsil. 20.50: Konuşma (Hafta -
Pi tarafından). · konuşma (1hracatı tefkilltJandırma müdürlı ı hasret ettin.) 7 - Fa.iz Kapancı • SuzlnA.k Korsakow. Altın Horoz operasından sult. lık posta kutusu.) 21.10: Müzık (Riyaset! -
sılay Kurumu menulu konuşma <Kızılay ce- - - - ·· ı • M ill t· ı.es o d v·u - · 

1 
k 

1 181 Ağrı meb'n _ Servet Berkin tarafından). 21 Müzik Ckuçuk şarkı: (Yntn~ını gülden yapsam.) 8 - Faiz -: a ar . ragomı e ı arıı uver - ı cumhur Bandosu _ Şef: Ths'ln KUnçer.ı ı -
mlyet1 umum mer ez r~ ıa;:fından) 21 30 orkestra) . 22 Ajana haberler! v. s. 22.20 Mü- kapancı - Suzlnlt şarkı: (Unutma a canım türu. 22: Memleket saat !yarı, aj9.Il.'! haber.

1 

Beethoven: Marche Turque. 2 - E. aıııet: 
su Dr. Hüsamet.Un Kur~ak) 

22 
saat· liy~n ilik (cazband _ plAk). 23.30 Son ve İstikl~l ilkbahar olunca.) 9 - SuzinMc saz semaisi. lerl, ziraat, esham-tahvil!~ kambiyo - nukut Loln du Bal (Vals.) 3 - F. Liszt: Tasso, La-

M1hit <dana müziği ~P20 ~üzik <dana v~ marşı. 13.30 - 14: Müzlk (Kanşık hafif müzlk-Pl.) borsası (Fiat.) 22.20: Serbest saat. 22.30: Mü 

1 

mento e Triunfo, Symphoni~che. DichtunS 
ajana haberleri, v.s. · .30 K ve İs Not: 18: Program. 18.05: Memleket saat Ayan: a- 11ik (Opera aryaları - PU 22.55: Müzik (Caz.. No. 2. 4 - H. Klose: Helena (Klarinet için 
neş'ell mlizit - plllt). 23 apan~ • 29-X-1939 gecesi saat tam 20.3() da atılan jans ve meteoroloJ1 ha.bcrlerl. ıa 25: Müzlk band _ Pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki program ve! Melodi.) 5 - Carl Goldmark: Aua der oper: 
t.1tl1l marşı. topların 8e81eri mikrofonda verilecek. (Cazband - Pl.) 18.55: Konuşma (ffiusal art- kapanlf. (Deva.mı 11 inci sayfada) 

* 
7.30 istMYo~ı:-!:~ış~~~tellf dillerde> [:" Doktor. 1. Zati Ogat ;;, ı 

htruAI marfL 7.35 Müzik (sabah müziği • Belediye karşısındaki mullyeneha-
neı'ell pl~k). 8 Ajans haberleri v.s. 8.15 Bay- neslnrte öğleden aonra bastal.ırı u 
ra.ma "Ye merasime aid haberler. 8.30 Müzik • kabul eder. 1 
QplAkL 9 Son. 12.30 İstasyonun a.çılışı (ecne. •••••••••••••••~ 
bl diller~) İ.!ttklAl marşı. 12.40 Ajans ve me- .. 
teoto?ojl haberleri. 13 Müzik (küçük orkes -
tra). 13.45 Cümhurlyet maliyesine umumt bir 
b~ mevzulu kamışına. CMııliye VekAleti 
netrtyat müdllrQ Hamdi Özgtlrel tarafın -
dan). 14 Büytık Mlllet Mecllsinden naklen 
neşriyat. 15 Hlpodrom sahnsındıın naklen 
neJriyat. 17 Açılış (ecnebi dillerle) İstlkHU 
m&rşl. 17.10 İktısad VekA.letlni alAkadar e -
den devlet hlzmetff?rl mevzulukonuşma (sa
nayi tetkik heyeti reisi Süreyya Aydemir). 
17.25 Müzik (pl!k marşlar). 17.45 Cümhuri
:vet <tevrinde ktlltttr inkişafı mevzulu konuş.. 
ma (Maarif Ve.kAletı" müsteşarı İhsan Subgu 
tarnfından. 18 AJans haberleri v.s. 18,20 Mll-
1'.fk (Radyo cazı). 18.50 Cümhur!yetın XVI. 
:vıldönQmünde sıhht ve J.çttmat yardım iş -
teri mevzulu konuşma <S. İ. M . V. sağlık pr0-
pa~ndas1 umum müdllrli Dr. Zeki Nasır 
Barker tarafından). 19 05 Türk müı.lğl. 20.15 
Mnalk <pllk). 20 2Q Türk müzi~. 21 Cümhu. 
rlyette mfinakalAt lş!eri CD. D Umum mü _ 
dQr11 cemal mdayet Sertel tarafından). 21.1!5 
21.115 Mftz!k (~ilk). 21.45 Cümhurlyet devrin 
de nafıa işleri meftulu konuşma (Nafıa Ve. 
tlletıerl su işleri reisi Saıtı.hntttn Bfige ta • 
rafından. 22 Saat ayarı. ajans haberler! VJ!. 

22.20 Mtiztk <camand - plA.k). 23 30 Son ve 
t.ua1i.ı marşı. 

* 3'..X.1939 PAZARTESİ 
7.10 İstasyonun açılışı Cmuhtcllf dillerde) 

tstiklAJ marşı. 7.15 Müzik <Sabah müziği -
Nef'ell pll\n). a Saat ayarı ve ajans haber • 
aert. a..20 Milzlt (s>llk}. 845 Müterakki mem 
&eteotıerde cemiyetler ve Türkiye Çocuk E -
t1rgmıe kurumu mevzulu konuşma <Türlt 
Çocuk ~Irgeme Kurumu umumi merkez re. 

TAKSiM 
• 

Sinemasında Telefon : 43191 

Kalırama 1ların Zafer destanı, 

Fılim dllnyası ve edebiyat alemi
nin en yllkıek eseri 

1 
• 

Charles Boyer 
Anna BelJa 

Tamamen T Ü R K Ç E 
Şimdiye kadar hiçbir filme mil· 

yesser olmıyan rağbeti 

kazanıyor. Ayrıca: 

EKLER JURNAL 
Bugün ıaat 1 ve 2.30 da ucuz 

matineler 

Seanslar 1 • 2.30 - 4.30 • 6.SO - 9 
-:-................................ ................. ......... "'---------------., 
BABBY BAUB'un Zafer kazandığı Film .. . 

SAKAR YANIN Zafer kazanacağı Fitm .. . 

AŞK ve ŞÖHRET 
Soper Filminde bnynk bir Roman 

YILDIZ Sinemasında 
2 bt\ytlk film birden 

ALiCE FAY ve GEORGES MURPHY'nln en gtızel filmi 

Milyonerler Revüsü 
Zevk ve neş'e ile geçec6k aaaUer temin eden bir f8beser 

Avnca: BASKIN 
~----.. VlCTOR Mc. LAÖLENlN en gQıel filmi 

BUGÜN 

M 1 L L İ ve A L E M D A R 

MiSTER MOTONUN SON KOZU 
On binlerce kisi tarafındnn seyredilen n daha kalobalılc bıılk 

kOtlesi tRrafından gOrlllmek ıstenilen bir şaheser. 

KANATLI iNSANLAR 
l3ugtlnkn harbin en kuvvetli sil4hı ıı temsil eden dehşet ve 

heyecan içers nde seyrolunacıık bir mm. 

Türk Artisti - Rejisör· Teknisyen · Musikişinas ve 
Muharrirlerinin yarattığı senenin ilk büyük filmi 

Baş Rollerde : 

MÜNiR NUREDDiN - HAZIM - FERiHA TEVFİK - BEHZAD - HALİDE - SAİD - Pt~UAMMER - SU
AVİ· GÜLSEREN Musiki ve ıarkılar: Bestekar SADETTİN KAYNAK - MUHLİS SABAHADDİN 

Bugün :1: PEK ve SARAY Sinemalarında birden 
Seımslar ı~ - 2 - ( Teıızil4tlı) 4,15 - 6.SU ve 9 da 

Fevkalade muvaff aki
~---,. yetler kazanan Tepebap ASRi SiNEMADA·~, 

ZETNEBiM 
Şimdiye kadar görUlen Şark filmlerinin en fevkal4desi TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHKI ve RAKJSLI nefis film. Bestekllr 
ARTAKINlN'ın idaresinde Sahibinin Seıi saz hey'eti: GAZELHAN: NU\1AN lÇLlSES, MUGANNİ: NADİR NAMAÇ

LAR, MUGANNİ: HAM11' DlKSES,MUÖANNl: ~UHlDDtN BBYRUTLU ve MUÖANNlYE: SUZAN GÜVEN ve 

~:~~~~SEMiRA MUHAMMET 
Kemani ALI DEMiR ÇİMEN, Udt YORUi, Kemanl; lSMAlL ŞEN ÇALAR, ÇUnbnş lllSAN DIRAMA, Klarnet: 
ŞÜKRÜ TUNAŞ, Darbuka HASAN TAHSİN 'I'ARSADAN, Sureti mabsusada bu Fılro için bestelenen nefis guzcl-

' ,.. ler, şıırkıll\r. Şiletlerinizi ev ... elden tedarik ediniz. Telefon : 49369 

BUGÜN 
MELEK 

Sinemasında 

Unutu:maz " GONAKAR KIZLAR ,, filmini yaratan 

CORINNE LUCHAIRE 
ve ANNIE DUqAUX 

Senenin en güzel ve en NEFİS Fransız Şaheserinde 

ÇIKMAZ SOKAK 
Programa ilaveten : TÜRK - FRANSIZ - İNGİLlz Anlaşmasının imzası 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

BUtUn Ge ıçıtır ... Blltnn genç kızlar... :Hotnn sevenler ••. Velhasıl bUtun ~ehir halkı ••. 

Bu Hafta SOMER Sinemasına 
Koşuyor ve Şen, 

Şuh Yılclıı. DEANNA D U RBiN'in 10.000 lerce aşıkın 
kalbini teshir ettığt 

Y A N L 1 ş 
Fransızca sözlO ve en mOkemmel fılmlni takdır nazarlarile seyrederek candan alkışlıyor. 

K U • 
1 

MUSiKi... AŞK... ZARAFET... ve NEŞ'E KA YNAGI 
lıaveten : EKLER JURNAL Rn son dOnya ve Harı.ı haberleri, Suareler için yerlerinizi evvelden 

temin edinlz. Teı~ron : 42&>0 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 4 

Bugün 

RACANIN HAZiNESi SAKARYA 
Sinemasında Tnrkçe Sözlü - Şark Musikili 

ilaveten: 500 metrelik FevkalAde bir R E N K L 1 
~--··----~ BUGÜN SAAT 1 Ye 2.30 da ten.ıilAtlı matineler. 

Baş rolde 

RAM ON 
NOVARRO 

MIKI 



~ Birinciteşrin SO 1 POSTA 

1 n r arı 
• 
iki motör, iki yelkenli ve bir kayık batlı, 

bir kagık batarken 
Savarona 
kurtarıldı karaya sürüklendi ve 

b· E.vvclki akşam geç vakit yağmurla 
at:te başlıyan şiddetli fırtına limanı 
1 . t etmı.ş, demirli bulunan bazı gemiJ!li Yerlerinden sökmilş, blr~k sandal -
~1~ batırmış, birçoklarını d:ı açıklara 
v"'nlklemiştir. 
U ~nbul mıntaka liman reisHjti fırtına 1 
~ e beraber bütün vesaiti}<> faaliyete sıc -
tı.erek, yardım istiyen merah.&bin imdadı-
a koşmuştur. 

18 
Mıntaka liman reisliğinin dün saat 

la ,30 a kadar tesbit ettiği kazalar şun -
rdır: 

Savarona karaya oturdu 
t Bebekte demirli bulunan Savarona ya
~,_;vvelki gece saat 23 de fırtına dola -
~,!"'ıle demirini taramış, sahile doğru s'l
~klenme~e başlamıştır. Bu sırada der -
-.ı.al . keyfiyetten haberdar edilen liman 
~liği vak'a mahalline birkaç motör ve 
d~orkör göndermiştir. Romorkörler yol
d~ ~ken her türlü tertibata rağmen ken
b~nı tutamıyan Savarona Sezai Koça aid 

t lt kotrayı ağır surette hasara uğratmış
ır. 

k .. Nihayet vak'a mahalline gelen romor
tUrle~ Savaronayı tekrar eski yerine gö-
trnuşlerdir. 
k:otra sahibi liman riynsetine müra

~~t ederek tazminat istediğini bildirmiş-

Fırtına esnasında demirini tarıyan Savaron.a yatı tekrcrr yerine i4de 
edildikten sonra 

ne geldiği sırada geminin bocalamağ:ı ve balık vermek üzere yanaşmış olan bir ka
bazı yerlerinden su alma~a başladığı gö- yık, fırtına çıktığl esnada bir iki defa ye
rülmüştür. Gemi birkaç dakika sonra rinden oynadıktan sonra st•lar arasına 
büsbütün ağırlaşarak sular.a iyice ı;?Ö - karışmış ise de, bu sırada gemi kaptanı -
mülmüş ve batmıştır. nın müdahalesi üzerine kayık derhal as-

Kadıköy iskelesi önünde _Nüfusça hiç bir zayiat olmamıştır. Ge- "kıya alınnuş ve batmaktan kurtarılmıştır. 
mı daha fazla b..1tmaması ve harab ol -

bir yelkenli battı maması için iki tarafından halatlarla sa _ . San~a~da ~ul~nan tuzlu balıklar, de -

35 
Fındıklıda boş olarak demirli bulunan hile bağlanmıştır. nıze dokü1muştur. 
tonluk Ömer reisin idaresindeki Ilü - Kumkapıda ~a bir motör battı Bir duba ve bir yelkenli daha battı 

~:k·~rdi yelkenli gemisi Köprünün Ka- 17 tonluk SelAmet motörü de bağlı bu- Buncian başka Beşiktaş önünde Gazha-
oy iskelesi yanında batmıştır. Iunduğu yerden fırtınanın ~iddetile kur- neye aid kömür yüklü büyük bir duba ile, 
:Fırtına başladığı sırada Hüdaverdi tulmuş, bir müddet rüzgarların s=.irükle- Çatladıkapıda inhisarlar idaresine aid bir 

yelkenli gemisi mürettebatı demirli bu - di~i tarafa gitmiş. nihayet Kumkapı ön- yelkenli kayık tütün y.ükile beraber bat
t~nduğu Fındıklı sahilinde her türlü ter- ıerine gelip orada sahile yakın bir yerde mışb.ır. 
ıbatı almış, fakat gittikçe şiddetini arttı-

ta.n fırtına gemiyi yerinden silrüklemiş, batmıştır. l!ir motör kayalara çarparak 
~araya doğru atmağa başlamıştır. Kap - Meyva yüklü bir sandal hattı 1 d 
"tin, geminin karaya çarp:ırak parçala - Gemlik limanına bağlı Mustafanın ida- parça an 1 

ıı~cağını anlayınca derhal yardım iste - resindeki iki tonluk Şabmeran kayığı Ahırkapı .açıklarında demirli bulunan 
21liştir. meyva ve zeytin yüklli olduğu halde İz.mir limanına knyıdh ve Mustafa kap -

1
'-Lirnan reisliği tarafından vak'a mahal- Kumkapı mendireği haricinde demirli o- tanın idaresindeki İhsan Hüda motörü de 
u~e gönderilen motörler faaliyete ~cç - larak dururken dalgaların tesirile ve bil- fırtınanın tesirile demirini tarıyarak sa
ınıış, gemiyi karaya çarparak parçalan - ı tün hamulesile beraber 'b atmıştır. hile doğru sürüklen.meğe başlnmıştır. Bü
lnaktan kurtardıktan sonra 15 numaralı Balık yükHi bir sandal batarlcen tün tahlisiye tedbirlerine rağmen motö-
1'-0ınor~örün yedeğine bırakarak diğer kurtarıldı ' rü kurtarmak kabil olamamış ve İhsan 
ll'ıerakıbin yardımına koşmuşlardır. Hilda Ahırkapı kayalıklarına çarparak 
~ 15 numaralı romorkör gem~yi Halice Limanımızda şamandıraya bağlı bu - parçalanmıştır. Mürettebatı tahlisiye ro-

götürnıek üzere Kadıköy iskelesi önleri- lunan İtalyan bandıralı Vesta '\'apuruna morkör1eri tarafından kurtarılmıştır. 

Doğru 
Değil mi? 

Nişantaşındaki çocuk 
bahçesi ve bir lağım 

meselesi 
Ntşanta.şında vallkonağj caddesinde 

yapıhn:ıkta olan çocuk bahçesi şimdiden 
onlı:ı.şılıyor ki belediyenin muvaffak bir 
taerl olacaktır. ön t.nrafırun demir par. 
maklıklnrı takılm!§tır. Bir kenarının du
varı yapılmıştır. Mukabil duvarının ya. 
pılmnsına da bugünlerde başlanacaktır. 

Yalnız inşaat esnasında ortaya çıkıveren 
bir pürüz var ki nasıl halledilebUeceği 
henüz belli değildir; 

Çocuk bahçesi Yedek Sübay okulunun 
m'Jtfağınn bitl§lktir. Muttnğın bul1141k 
suyu vesairesi de o havallcre muntnzam 
liğım olmadığı için şimdi çocuk bahçe
si.ne tahsis edilen .sahanın kenannda a
çıktn olarn'k: bostanlara akar. bir sinek, 
.~ivrlsinek, koku kaynağıdır. 

Çocuk bahçesi tanWıı ve tesviye edi
lirken üzerine dökUI~n toprak bu mut
fa~ın su Yollarını kapamaya baflamış -
tır. Ameliye devam edince yol büsbütün 
kapanacaktır. Bir IAtıın yapılarak hiç 
~~e biraz aşatıda, dere içinde Bizans 
.zamanından kalma ana I!ğıma kadar 
in:Urflman lı'lmnmr. Belediye çocuk 
bahçeslntn 1np.atına den.m etmekle be. 
raber bir tarafte.n da bu müşkül nokta
nın ne suret.le halledlleblleccğin1 düşün
mektedir. 

Harblye mutfağının muntazam Idğımı 
cl::nadı~ı gibi o semtin ana llğunları da 
yoktur, l>astanlarda çukur v~a mu -
1-nkknt Jı\ğım kullanılır. Bostanlara eki
len seb~ de bu şerait dahilinde yeti -
Bir, sıhhat bakımından ne kndar mab
zu:-ıu bir vaziyet olduğu meydandadır. 

Be!edlyenın bu noktayı gözönfine aln
r:ık ortaya çıkan pürüzü hiç değilse Bl
:zans l~mlnrına kadar yçılacak 500, 
600 metrelik esaslı bJr !Ağımla halletmesi 
şehir namına t.emennl edllccek bir hal 
şeklidir, diyoruz. 

Doğru değil mi? 
\... J 

Fenerbahcenin 
' • • • 

ımar poroJesı 

hazırlandı 
Bir müddettenbcri şehir plan ı üzerin

de çalışan şehircilik mütehassısı Pr(>St, 
mukavele mucibince iki ay şehrimizde ka 

Sayfa S 

Adliyede 

Dün garib bir 
dolandırıcılık 

davasına bakıldı 
2 nci Ağırceza mahkemesi diln bir 

gasb, davasımn duruşmasına bakmıştır. 
Hadisenin kahramanı sabıkalılardan 

Halid isminde biridir. Halid, iddia edildi
ğine göre, bir gece Beyoğlıınd:ı Bernatın 
umumi evine giderek: 

c- Ben, polis komiseriyim. demiş, 
bö:ylece evde kalınış. 

!işin garib tarafı, ertesi günü evden çı
karken Bernattan üste de 5 lira istemiş -
tir. Bu arada birkaç yere telefon ederek, 
kendisini komiser gibi tanıtmakta ısrar 
etmiştir. Nihayet, münakaşa büyüm.üş ve 
işe zabıta müdahale edince, suçlunun o
yunu da meydana çıkarılmıstır. 

Tahkikat sırasında, Halidin bu şekilde 
Alis isminde bir kadının da 70 lira ve eş
yasını dolandırdığı tesbit edilmiştir. 

Maznun, mahkemedeki sorgusund:ı bü
tün bu iddiaları reddederek, şunları söy
lemiştir: 

- Bematın evindeki kızlardan Safiye 
tövbekar olacaktı. Ben de, kendisini ba -
basına götürecektim. O gece, eve bu mak
sadla gitmiştim. Fakat, bu ise delAlet et
tiğimden dolayı, bana muğber oldular. Bu 
iddialan ileri sürdüler . 

Muhakeme, sahidlerin celbi için, tali' 
edilmiştir. 

Bir ölüme sebebiyet davası 
neticelendi 

1933 senesi Ağustosunda Maslak yolun· 
da idare etmekte olduğu otomobille bir 
kaza yaparak, Hasan Hüseyin isminde bir 
jandarmanın blümüne sebebiyet veren 
klişeci Alaettin hakkında asliye 3 üncü 
ceza mahkemesinde devam eden durui
ma neticeye varmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştu: .Tandarml Hasan 
bir meseleden dolayı Alaettini karakola 
götürmek istemiş, bu maksadla otomobi
lin basamağına atlamıştır. Alft.ettln d~ o
tomobili süratle sürünce, jandarmanın 
tüfeği yoldaki aA-a~lardan birine takıla
rak, kaza bu suretle vukua gelmiş ve Ha· 
san Hüseyinin ölümile neticelenmiştir. 

Mahkeme, dünkü kararile All'ıettınin 8 
ay müddetle hapsine, 20 lira ağır pa
cezasile tecziyesine karar vermiştir. 

Ticaret işleri: 
El dokuma tezgahları 
nizamnamesi ha21rlandı 

Bir adam testere ile 
karısının parmaklarını 

iacaktı. Prootun ilkbahara kadar lstan - Memleketimizde büyük bir inkişafa 
Dün otomobil 1 Meçul cesedı·n huvı·yetı• bulda kalması kararlaşmıştı:r. mazhar olan v~ adedleri on bine yakla -

Pcost, Fenerbahçenin imar projesini şan el tezgahlarında yapılan pamuklu do-
a,l tında, iki anlaşıldı, kaı,·ı hazırlamış bulunmaktadır. Yakında taf- kurnaların son zamanlarda kalitelerinin 

silatı, planlan da ikmal edilmiş olacaktlr. bozulduğu hakkında birçok şikayetler 
COCUk öldü Kalamıştan Fenere kadar 25 :metrelik yapılmakta idi. ' bulunamadı bir cadde açılacak, Belvü gazinosundan Bunun üzerine yapılan tetkikl(!rde fil. 

Dün şehrimizde iki çocuğun ölümile itibaren sahile rıhtun yapılacak. mendi - hakika mevaddı iptidaiyeden ıasarnıl kesti 
Dün Rasımı:ıaşada Kulaksızda bir ya _ neticelenen iki vesaiti nakliye kaz.ası ol - Evvelki gece saat 2l de Bankalar cad- rek vücude getirilecektir. maksadile .dokumaların hniz olmaları la-

l'alarna hadisesi olmuş, bir adam kıskanç- muştur. .. .. . . <le.sinde muhtelif yerlerindea yaralanmak p d zım gelen genişlikten noksan yapıldığı ve 
ltk YÜzünden testere ile karısının par _ Karagumrukte Beyceğız ~h._8llesınde suretilc öldürülmüş bir gencin cesedi bu- iyasa c.e velleri satışlara nesci seyrekleştirmek jçin t arak dişleri-
ll'ıakların k . t ' oturan Kenanın 4 yaşlarrndakı oglu Scref lunducrunu katil ve maktulün hüviyetı _ esas tutJmıyacak nin azaltıldığı görülmüştür. 

1 esmış ır. d" balı 1 · · - - · :}{' dd d "" ' k ~butdibi soknjtında oturan Fethi, bir ün sa ~v ennı~ onunae .1 • ca e. e nin tesbit edilemediAini yazmıştık. Fazla fiatla mal sathklan için men'i Bundan başka sağlam hissini verme 
ll'ıuddet evvel karısı Hikmetle geçimsiz - oynamakta ık~n Edırnek~pı ~kam~tın- Dün maktulün hüviyeti tesbit edilmiş, ıihhtikar komisyomına verilen tüccarlar - için atkı ipliklerine fazla haşıl yapılmak-
lik Yüzünden darılmış, kadın evini terke- den g~lı;n şofor Ha.sanın ldaresınde~ 0 : Tophanede Dikimevinde çalışan Rızeli dan bir kısmı Ticaret odasının piyaı>a ta olduğu anlaşılmıştır. 
derek başka bir yere gitmiştir. to~~ılin ç~rpmasile b:~nda:ıddt~hlikelı Mustafa oğlu Ali adında 19 yaşında genç cetvellerini esns tutarak satış yaptıklaıı- Bu vaziyetin halkın pek ziyade zara -

F'ethi dün kar~sının gittiği evi arayıp sure e ~ara. anmış_ ve ır mu c sonra bir işçi .olduğu anlaşılmıştır. m ileri sürmüşlerdi. ırını mucib olduğu ve dokuma sanayHnin 
h~lnıuş ve kansına evlerine dönmesini da tedavı edılme~ uzere kaldırıldığ~ Cer- Alinin bir kadın yüzünden bu cinayete Bu scbeble dün Ticaret ve Sanayi oda~ de inhitatına sebebiyet vı!rdiği nazarı dik 
~Ylerniştir. Hikmet, kocasının bu tekli - r~ıfa~~ ~~;~;nesınde aldığı yaraların te- kurban gittiği tahmin edilmektedir. sı reisliği tarafından bütün tüccarlara şu kate alınarak el dokuma tezgah!arınd:ı .is-
"'llli reddederek gelmemekte ısrar edince, sır e 0 mui?~r. . .. Katil zabıta tarafından aranmaktadır. mealde bir tebliğde bulunulmuştur: tihsal edilen dokumaların evsafını tayin 
"eth· b .. . lm k Kazayı müteakı-b kaçan şofor yakalan- .............................................................. · d b f' 1 · 1·çın' bır' nı'z.amname proı'e;,ı· hazırlanmıştır. ii ı undan muteeS5ır o uş, arısının t cPiyasa cetvelimız e azı ıat arın m- u 

"i!erine saldırmış ve testere ile kadının mışkı.r .. k da d" At.-~....... t 17,30 da Acı bir ölüm tişarı bunların ihtikarla mücadele ko - Dün toplanan Ticaret odası idare hcye-
t'arrnaklarmı kesmecre başlamıştır. " . ı: ıncı aza un ~ .. saa · 'k b ı t 'b d' l · ldu tinde proje tetkik ve kabul edilmiştır. 

liikın t' f d "'.. 'ne vak'a ma _ $ışhane yokuşunda olmuştur. Başmuhnsip Hacı Ali Rıza refikası ve ~yonun.ca 3 u ve a~vı e ı mış 0 
• k od el' . d 

ı._llı' e ın. crya ı uzen 1- F h' . Sam.,tyada oturan ve ""för Ardaşın Verni İtiraz Tetkik Komisyonu azasın- gu .. na d~lalet etmez. Tuccarımızı cezayı Proje ilk toplanaca a me tSınc~. et 
'la ne ti b ta mtır · rı "t ıyı " ..,~ '"' +~.,- 1 ak h t 1 rdan kor m k tasdı'k edı'lecek ve bir ay sonra mer ıye ..,. ye şen za 1 me u .. - 'd · d k' 24?5 1 k t "kl'. dan Hulfısi Kayaalp'm kayınvalide...; Ba- m . . usı.c::u.ım.~ 0 ne · a a a u a ,,akala . 1 d y 1 "ır olan ka - ı aresın e ı .. snvı ı amyon aş vu u .,~ t bli - 1 k .. e girecektir 
d~ rnı~ nr ır. ar~ an af; oldur..· halde hızla Tozkoparan istikame- yan Nafianın muztarib oldu~u rahatsız- ıçın e g 0 unur.~ '\lleV mı · 
• .;:.• Beyoglu hastanesme kaldırılmıştır. . ...,u . v • k .......................................................... tınden Şişhane yokuşuna dogrıı ınme te lıktan kurtulamıyarak 22-23iT. evvel ge-

E V L E N M E iken, Filibe sokağında Sisa apartımanın- cesi saat iki buçukta Ankarada vefat et-
da 4 numarada komisyoncu Şayatın oğ- mistir. Merhumenin cenazesi 23 T. evvel

d llursa Orhaneli Milis Taburu Kuman- lu 7 yaşında Alekoya çarpmı~ ve çocuğu de öğle namazı Zeyrek camiinde eda e-
1ftu ~ehid Mehmed Ali Beyin oğlu Hozat tekerleklerinin altına almıştlr. dildikten sonra büyük bir kalabalık hu
]: ı:cı bölük komutanı üstteğmen ~u~a~ Bir müddet kamyonun altında sürük- zurile cebecideki aile kabristanına defne
llrfronör ile sabık Mardin hukuk. h8ki!111

1 
Ienen çocuk feci bir şekilde ezildiğinden dilmiştir. Kederli aile ve akrabalarına sa

l ay Emin Güvenin kızı Naimcnın alnd- derhal ölmüştür. Kazaya M!be.b olan şoför hır. metanet dileriz: 
~tinin 26 Teşrinievvel 1939 tarihind: 1 yakalanmıştır. Her iki kaza tahk'ıkaüle Bu cenaze merasimine iştirak eden hı
ilt Uıtıaileyh Emin Güvenin Antalyadakı 1 müddeiumumi muavinlerindaı Hicabi sım, akraba ve tanışlarımıza derin teşek-
b <llnetgfilıında icra kılınmış olduğu ha- meşgul olmuştur. Suçlu şofürler ıtevki! e- kürler ederiz. HulCts1 Kayaalp 

11 
e~!~~r:~\~İ~rc ref nh ve saadet içinde dilmiştir. ··-······ .. ·········r'i:··A··N .................... . 
~ .. ~~~~!.:~ .. ?.!!:.:!~:.............................. Sehlr işleri~ osl\IANLI BANKASINDAN: cümhurıyet 

1
. k Bayramı münasebeti.le Osmanlı Bankasının 
ş Ban as 1 ve Otobti .. , süt ve ekmek i 1eri "n Galata Merkezlle Ycnlcaml ve Beyoğlu Şu. 

M" 11,,... B tanzimi geri kalr ( bel~l 30 İlkteşrln 939 Pazartesi günü kapalı 
1 1 ayram Belediyeler Bankasından !istikraz ~di - blllunacalrtır. 

ti 'riirkiye İş Bankası A. ~· del!;: Cümh~- lecek beş milyon liranın ü~ mil'mn Hrası * 
~te~ Bayramı münasebetıle muesscsemı- istimlak işlerine harcanacaktı. Osmanlı Bankası ve mesai saatleri 
tlç_ 11 lstnnbul, Beyo~lu, Galata, Bevazıd. Bir milvon lir.ası ile de f:ehrimizdeki o- Osmanlı 'Bankası onla ta idare merkezlle 
'l' adı köy, Usküdar şube ve ajans lan 28 tobüs er:visLJ:ri belediye taraf mdan 1a:n- Yıenlcami. !Beyoğlu ~belerl ~cznelerile kira-
e.şrtnievvel Cumartesi günü ö~leden 7.im edileccktı. Siyasi hMi.~cler ~olayıSJle 1 lı'k lkasa daireleri, ı. Sonteşrln 939, çarşamba 

~ta, 29 Tesrinievvel Pazar ve 30 Pazar- belediye Avrupadan otobus ~etumek!l:.en ·gtintinden itibaren diğer bir lş'e.ra kadar a
~ IDinlerl kapalı bulunacağını muhte- sarfı nazar etmiş bulunmaktadır. şağıtl.J. yazılı saatlerde açık bulunacaklar _ 

nıüşterilerimize bildiririz. Süt ve ekmek fabrikalannm ıinşası da dtt 
iş Bankasında mesai saatleri ayni maksad1n geri bırakıl~.ıştır. . • :V«ne saatleri 
~ Belediye Avrııpadan otobus ~etırtece- ıSa t 9 30 dan saat 15 c .kadar adi günler 

( Atatürk köprusu yarın açıhyor J 

+ 

ıı 1'iirk:ye tş Ba.nkMt A. :Ş. tinden; Mücsse- ~den Eefer halinde bulunan otobüslerin \ .9.3tl dan aat u,so a kadar Cnmar- Köprünün dünkü mcınzarası 
~i?. lst~.nbul, aaıntn, Beyoğlu, KJl.dıköy, kontrolıına, süt ve ekmek fabriknlnı:ı ya- W$1 :ünl~. Atatürk köprüsü ynn.n 16 da vali ta - halka ve nakil vasıtalarına kapaU :kala • 
tele:ııd, ~.!küdnr şube ve ajanslı:mnın gl - p.acağmdan ~olayı da süt ve ekmek ı~le ,- Kiralık kn.sa daittsf eaatlerl nıfından merasimle açıla<:S~tır. !>u _h~ : caktır: .. . 
"'1 lnt ı lk1nclteşr1n 1939 tarlhlnden \tlba.- rınln tanzimıne zfyadesıle . ebemmıyct s t g 4 aaat 16 30 a kadar ad1 günler. sustaki hazırlıklar ilerlemıştır. Kopru, ıkı 'Resun yann açılış torenı yapılacak o-
11-r.'\_~bah 9,8() dan 14,30 a kadar muhterem vermiyor?u. B'!n~an sonra ~hassa ~n- s::t 9 d: saat 12.~ e kadar Cumartesi lbait;l eksilt kalan tar.afların ikfnali için lan köprüde son hazırlık.lan göstermek -
~ternerıne açık bul~ndu:racağını bildi - trol iŞlemıe büyük ehemıruyet verıle -ı u-·• i ~;sad merasiminden ~onra hır müddet tedir. 
""'· ktir g ıuer . ~ ce • 
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• 
ölüver' 

t Diyenlerin, miş, cesedi henüz kaldırılmamış. Yerd• 

ba Z 1 d U •• su·. n ce 1 er ru;.,:::ç~::~:~· gidip gö- :::.yo~~~r.:i!~~::c;~J~.miş 1"• 

- Harika azizim, hiç görülmemiş bir Tarzında metheden, methettiğinill 
f §ey.. methe değer olduğunu isbata kalkar : 

:·······-· .. · · ····- ··············· ··· .... •!_•""• Y A Z A N Tarzında methedenleri.n, - Kadın gu·· zel mı· gu·· zel, erkek te ç: .... - ·······················--··········· ·· · ····~ ~-
=.: Emekli General B. Emir Erkilet =.= - Bundan daha mükemmel bir temaşa kinin çirkini, balkonda karıı karşıya ~ 

--- olamaz! atlerce oturmuyorlar mı, mahalleli seyir' 
i "Son Posta" nın askeri muharriri ~ Sözile mübalAğa yapanların, nelerden lerine bakıyoruz. Hele beraber sok3§' ... .._ ....... - .................................. -................ -····-······· .. ····· .. ····················· .. ·····-= bah.settfklerini birden anlıyamazsınız.. çıktıkları zaman bütün pencereler açılv 

(ES) ir Balkanlıya sorunuz: Balkan- Nitekim Türkiye, Yunanistan, Roman- 'yet teşkil etmedikçe dı.ştan geleoek İnsanların aklma neler neler gelebi- yor, başlar uzanıyor .. böylesi g6rülmerrıit 
o;;;;ı) ların en tehlikeli zifı ve en bü- ya ve Yu~lavya arasında Atina mua. i~ten kayruyacak türlü politika ve ihv~ lir!... ,ey .. 

yük derdi nedir? O siZıe hemen en doğ. hedesinin akdi gecikmemişti. Gerçi tir3sların nüfuz ve tesirlerinden kur • - Fevkalade bir komedi. - Bundan daha mükemmel bir tenıa-
ru cevabı verecektir: Birbirini çeke • bu, tamam bir Bal.kan ittifakı değildi, tulamıyacaklar ve ilelebed bunların tA- - Muazzam bir dekor içinde temsil ıa olamaz! 
memek ve dolayısile birleşememek! E- çünkü Bulgaristan ve Arnavudluk bu- bi ve zebunu olarak rahat ya.şıyamıya. edilen bir piyes. Sözile mübalağa yapan, pek te mübB" 
vet Balkanların teşhis edilmiş ezeU has nun içinde yoklardı. Bulgaristan bu işe caklardır. - Dünyada bir eşi daha bulunmıyan lağa yapmış hissini vermemek için, :rnil" 
talığı budur. lttihadsızlık. mn'llesef, yanaşmamış ve Arnavudluk B3lkanlarda, ıbir aralık paniğe ben • bir varyete trupu. kemmel temaşanın ne olduğunu söyletl 

Bt.ı Balkan hastalığının başlıca iki da İtalya ile yakından alftkalı olmak zer endişeler doğuran Arnavudluğun - Bir opera. - Evvelki geceki fırtınada koskocı 
sebebi vardır: Birincisi maalesef, Bal. dolayısile tttifaka katılamamıştı. işgali ve Romanya, Yugoslavya ve Yu- Hayır bunların hiç biri değildir: bir yelkenli köprü başında batmış, yatnı• 
!kanların ve Balkanlıların daima için . Ancak Aşikar mühim eksiklerile be. nanistanın mihverin hayat sahalanna - Ne kadar eğlendik! direkleri görünüyor. Herkes toplanmlf 
de'l kaynıyan komşusunun hesab ve raber, bazı şartlara da bağlı olan bu dahil ve dolayısile mevcudiyet istik _ Diyen sözüne şöyle devam eder: bakıyorlar .. ben de gittim baktım. Sonrıı" 
zararına büyüme ve genişleme hırsı. Balkan muahedesinin nihayet bir gün rnııennin tehdide maru?J bulundukla. - Bizim karşıki komşu, kaynana!i!e dan karımı, çocuğumu götürdüm. Onlst 
İkincisi de dışarıdan gelen büyük dev. tam bir Balkan ittifakı ve hattA bir Bal- rı telakkisi gibi sebeb ve Amillerin bu. bir kavga etti ki sorma .. evveIA yavaştnn da baktılar. 
Jetlerin Balkanlara hükmetmek poli • kan federasyonu mukavelesi halinde gün nigbi bir süktln ve temkinle mü • başlamışlardı. Sonradan sesleri artıverdi. 
tikasının bu yerlerde daima müsaid bir taı-vıamlanacağı ümid olunuyordu. Fa. talea olunabilccekleri bir zamanda vız. Derken saç saça, baş'başa geldiler, bir çığ
zemin bulabilmesidir. Balkanlara, en kat iki üç senedir, bilhassa Orta Av • EvveJA Sovyet Rusyanın Almanl~nn lık, bir kıyamet sorma gitsin. 
eskj taıihlerdenberi, rahat yüıü gös- rupada türeyen ve sonra mihver şek • herhangi muhtemel bir cenub doğu Av - Aman kaçırmayın, siz de gidip gö-
termiyen ve buralarıru daima bir ge - linde teressüm eden hadise ve politi- n10a akınının önüne geçmek jçin Ro • riln! 
çimslzlik ve mücadele yurdu haline kalar yüzünden tam bir Balkan ittifakı manyanın .şimalinden Macaristan hu _ Tavsiyesinde bulunan, neyi tavsiye et-
sokan sebebler işte bunlardır. Yeya ittihadt plAnı yalnız yüzüstü kal- dudlanna kadar uzanmasile Orta Av. tiğini anlatır: 

KAh Atina Balkanlara hükmetmek mak şöyle dursun dört Balkan devleti rupada Balkanlar bakımından bir mü .. - Ayasofyanın biraz ötesinde adamın 

* - Bunlar görülecek, seyredilecek, şe"' 
ler mi? 

Diyeceksiniz .. haklısınız amma, kosko
ca şehirde başka eğlence, başka seyir vaı 
mı ki! .• 

~~~~ k~ Roma Balkan~n ~an- arasmda ~n~ ~~lerle ~cud bu~ ~~ne~ratt~nı~~rü~Bun&noon ~============~====~==~~==~---=-

bac:a istila etmişti. Nihayet tarihin sah- muş olan Atina muahedesi esaslarının ra! Italya, Macaristanı bir taraftan Yu. c Bun 1 arı b ı· ı ı· yor mu ,. d ,. n ,. z ". =1 
n~inde Bizansı görürüz. Bunun zafı bil<' icabında tamamile mcrı olup o - goshı.vya ve diğer cihetten Romanya i- ~ 
Sırblarla Bulgarları, devir devir, bir larYiıyacağ;ı kıeyfiyeti de ~rulmağa le uzlaştrrmakla, muvakkat dahi ol _ 

Limon ağacı senede Uç defa 
meyva verır 

Düyada, verimile tanınmış ağaçların 

başında limon ağacı gelir. Limon ağaçları 
sentde üç defa limon verirler, bir yandan 
çiçek açarlarken bir yandan da limonlar 
olgun hale gelmiş olduğundan toplanır. 

Balkan imparatorluğu kurmak ihtiras- bac:lanmışh. sa, burada ikinci bir sed daha vücude 
larma kadar sevketmiş ve nihayet Os- H.:ılbuki bu andığımız tehlikeli gün- gctirrn~tfr. Fakat bunu da kati görmi
ırmmlılann Bizans, Sırbistan, Bulgaris- lerde, en çok Balkanlıların müttehid vcrek onun cenub doğu Avrupa ile 
fan ve Yunanistanı tedmir etmelerile olmaları ve ~r görünmeleri lazımdı. Balkanlarda tam bir sükun, istikrırr 
Balkanlarda dört asırlık bir sükun te- Mü ttehid bir Balkan A vrupanın ce : ve emniyet tesisine çaJıştığı ve bunun 
ess'is edebilmişti.· Fakat Osmanlı dev- nub doğı.ımnda 60 • 70 milyonluk öy- için de bir Balkan ittihadı vücude ge • 
Jetinin zaf ve izmihlale yüz tutması ya. le büyük bfr devlet yapar ki, ayni za - tirrnek h:tediği Aşikar görülüyor. Çün
banC'1 nüfuzlann Balkanlarda işlemesi- ma11da doğu Avrupa ve doğu !Akde • kü bu~nkü vaziyette Avrupanın bu 
ne milsaade ettiği için buraları yeni _ nizcle büyük bir müvazene ve sulh semtlerinden vukua gelebilecek her 
de:ı karışarak son bir buçuk asırlık bir ve sükun unsuru olmaktan geri dur • bir tahavviil ve tebeddülün dofayısile * 
zamanda dahili ve harid müteaddid ve n;&z. · İta1vayı zarar ve tehlikeye sokacağı 
kanlı ihtilal, isyan müdahale ve mu- 1~te Türkiye ve Yunanistanın daima muhakka'ktır. Bethçven 'in hocası 
hnrebelere zemin oldu. bhayyül edip istedikleri ve çalıştıkla. Fakat Balkan ittifak ve ittihadının Meşhur beste _ 

Biitün bunların ve Büyük Harbin ne- rı bu emelin tahakkukuna bugün de, her şeyden evvel bizzat Balkanlıların kar Bethoven 1792 
ttcesinde Osmanlı İmparatorluğu yı • yarın da, bütün Balkan devletleri yü- kendi teşebbüs ve n iyet1erinden mül- senesinde Viya _ 
kılarak müstakil Balkan hükU~tleri 1"€1:ten bir anlayış ve azimle karar ver- hem olması lazımdır. Çünkü ancak 0 nada profesör 
etnoğrafik son hududlarını almakla dikleri RÜn muvaffak olacaklarına .şüp- z.:ıman onun bütün politika tesir ve ta. Ha;:rdn'dan ders a
beraber Türk İsiiklfil Harbi sonunda he yoktur. Elverir ki Balkan hükumet hav\•ü11erine cevab vererek her hale lırdı. Bethovenin 
B:ı.lkanlarda ve Anadoluda yepyeni e. ve milletleri kendi menfaatlerini sırf brşı metanetle payidar o1acağına hiik- ders başına Haydn'a verdiği para bizjm 
saslar ve etnoğrafik hududlar içinde kendi hesab ve hu<ludlan içine mün • mol..ınabilir. Kezalik sabit olmuştur ki paramızla beş kuruştan az bir miktarda 
yepyeni bir Türkiye Cümhuriyeti ku- hasır görmesinler, kendi münferid ve Bulgaristansız bir Balkan ittifak ve idi. 
rulmuştu ki bu hadiselerin, haddizatın- S<:?lametlerinin diğer Balkan devlet ve ittih:ıdı ancak bir yarım iştir. Bugün 
da, Balkanlaroa yeni bir ittihad ve do- mffictlerinin müçternian seltunetlerine gerek Orta Avrupada ve gerek Bal -
Jay1sile bir sükun, refah ve terakki dev bağlı bulunduğu fikri bir akide olaraık kanlcırda geçen ~eneve nazaran vaziyet 
resinin açılmasına hizmet etmeleri ge- büti.in Balkanlıların ruh ve dimağlan- hPyli cieğişrniştir. Elbette Bulgaristan 
rekti. na yerle~ebilsin. da, nihavet Balkanlarda bu ittihadsız-

Gerçi bu hususta ilk adımı Türkiye Filhakika Balkanlar coğrafya ba .. lığın devamından bizzat kendisinin teh 
ile Yunanistan atarak barışıp uzlaş • kımından bir küldür. Ve bunun için - likedc olduğunu anlamıştır ve anlıya • 
tılar ve bir Balkan ittifak ve ittihadına de yaşıyan milletler bu coğrafi kül i .. caktır. 
~emel olnbilecek bir ittifak akdettiler. dnde ioplu ve müttehid bir mevcudi- H. E. Erkilet 

Finlandiyanın askeri hazırlıkları 

* Balık avı köpeğı 
Floridada bir ~fr":. 

balık meraklısı - ~ 
nın, balık avına ·, 
çıkan bir köpeği İ . 
vardır. Bu köpek i:; 
av köpekleri nasıl~
av kovalar, tutar-~ ı 

'"' lars:ı, bu köpek te 
denize atlar, dalar 
ve balık tutup sahibine getirir. 

Senelerden sonra 
kurşun 

1774 - 1776 A -
merika ihtilali se -
~lerinde atılmış 

kurşun 1905 sene -
sinde bir Amerika
lıyı yaralamıştır. 

Kurşun o zaman 
bir ağaca saplan -
mıştı. Senelerden 
sonra Amerikalı bu 
ağacı rendelerken 
kurşun bulunduğu 

yerden sıçradı ve adamın 
!anmasına sebeb oldu. 

* 

yaralı yan 

hafifçe yaraı 

Köpek mi, dana mı? 
4'(y 

• 
, 
' 

. ·~'"'' 

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

Sovyct Rusya ile Finl.Andiya daha uzlafınıadılar. Ik1 dnlet birbirlerine m ütek.abil teklillerde bulunmaktadırlar. 
Buna rağmen, Finl~ndiya, ihtiyat tedbirlerini ihmal ~e, askeri h~zırlıklanru hı~ bu:luınmakta • 
dır. Resimlerimiz FinlAndiyanın bir kısını topçu kuvvetlerini g&termektedir . 

-

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Sanısunda. cT.> ye: 
Meşhur bir darbuneseldir, cAtı alan 

Üsküdarı aşmış:. derler. Bu iş de böyle 
olmuş. Şimdiden sonra ne ondan bir 
haber bekle; ne de ona bir haber gön~ 
dermek teşebbüsünde bulun. Onu bo~ 
yere üzmek, yapılmış bir yuvada tat 
sızlık husule getirmek hiç iyi bir şey 
değildir. Senin üzülmene de lüzum 
yok, çünkü esasen evvelden pek fazla 
üzerine düşmemiştin. Şimd" de tama· 
mile rahat bırak, ve kendine başka bir 
saadet yolu ara. 

* Gene Samsunlu bir okuyucumdan 
bir mektub aldım. 

Bir genç kızın ve bir genç erkeğin 
Uıimlerini bu mektuba yazmış, bunla· 
rın seviştiklerinden, kendilerini gözle· 
rile gördüğünden baMediyor . 

Ve diyor ki: 
cGenç 1m sahtbi olan babalar, anne-

ter, kızlarının böyle şeyler yapmaları· 
na müsaade etmemelidirler. Kızlarııl 
iyi bir aile terbiyc.qi verilerek yetişti· 
rilmesini tavsiye ederim.> 

Okuyucumun tavsiyesini aynen y<tı· 
dığım gibi şimdi ben de ona bir ta\'si• 
yede bulunacağım. 

Bir insan, şunun bunun sevişrnele' 
rile alfıkadar olmamalıdır. Genç erk~}(
leri, genç kız1 • <ıdım adım takib et
mek, onların hareketlerini kontrl')' al· 
tına almak, doğru bir hareket değildlJ 
~e bilhassa bir genç kızla bir genç e'f" 

keği takib edip, birbirlerine yakın C1' 

turduklarını seyrettikten sonra, oısı> 
biteni bana isimlerile haber ver.:rn~1' 
dürüstlükle kabili telif olmıyan b~ 
iştir. Bir daha böyle bir şey yapmasıJl 

Okuyucum, acaba ne istiyor? .:a~ 
burada kızın ve erkeğın isimlerinı J1l 
zikredeyim? Bu kız ve bu erkek bilt-Oı> 

. 1 ıT1' bir memleket halkına rezil mı o sı 
tar? Okuyucumun benim böyle b14 şe1 
yapmıyacağımı bilmwıi lAzımdı . 

TEYZB 
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C Yakalanan yankesici =ı 1 
Tatan gençdi, gücü kuvveti yerinde 

idi. Fakat ahlikı sağlam değildi. Her -
hes gibi çalıpnlk hayatım kazanmak 
ona gilç geliyordu. Bu yüzden bir ÜJe 
&ahib olmamı.ş. yankesicilikle, ötekinin 
berikinin cebinden, çantasından para • 
sını, saatin1 aşırarak geçiniyordu. 

Tatan bir sabah erkenden evinden 
Çıkmıştı. »ir hafta evvel şişman birinin 
cebin~n aşırdığı cüzdandaki parayı Otobüsten atlayan Tatan taksi oto -
Yemiş, bitirmiJ olduğu için beş para • mobilleri arasından yaya kaldırımına 
ıızdı. Kendine yeni bir av arıyordu. doğru koş.uyordu. Tam yaya kaldırımı 
~~a sola bakınırken bir otobüsün gEÇ r.a yaklaştığı sırada ·bir otomobil de 
tigıni gördü. Otobüsün arka sahanlı - hızla ona doğru geliyordu. Tatan biran 

evvel kendini yaya kaldırunına atmak 
için zıplamıştı. Yaya kaldırımının ke -
n::ırında dikili duran citfaiyeye haber 
.verme• sütununu göremedi. Bomu sü
tonun üzerindeki cyangın vukuunda 
camı kırınız• yazıh cama çarptı. Cam 
kırıldı. Tatanın burnu ve başı çok acı • 
mıc::t1. Yarı baygın bir halde yere düştü. 

Üç dakika sonra itfaiye otomobilleri 
or:ıya gelmişlerdi. Yangın görünmü • 

... yvrdu. İtfaiyeye haber verme sütunu • 
ilnda tek başına bir adam duruyordu. nun altında yan baygın oturan Tatanı 
Tatan onu gözüne kestimıifti. Yürü • gördüler. Camı kıran, itfaiyeyi telaşa 
Yen otobüse atladı. Sahanlıkta duran diisiiren herhalde o olacaktı. İtfaive 
idam onun çevik :bir hareketle otobüse c:ı,;uşu, hortumu ondan tarafa çevirdi. · 
•tlayı.şıru beğenmiş gibi bir tavır al - Ü1erine biraz su sıkılınca Tatan ken • 
ınıştı. Tatan bundan istifade etti: 

- Otobüse, tramvaya çok iyi atla -
run. dedi. 

Böylece sör.e başladrktan sonra bir 
daha hiç susmadı. Başka başka mev • 
zuıara geçti: 

- Yeni bir radyo icad edilmiş, bir 
mağazada varmış, gönneğe gidiyorum. Yazısız hikaye 

'Radyo ga~t küçll1mıdş, adeta bir ceb b 
1 

d 
aaar g1bi ye aş a ı: 

B ı :x 
1 

,~ __ ,_ __ d d dine gelir gibi olmuştu. Adeta sayıklar - Saat işte bu! 
unu :!IVY emen.IA::'lı 11~ ı, a aımn "b" k b 1 dı w saaı· 1 gı ı onuşınaya ~ a : Diyerek biraz evvel aşm:hgı saati u. B;n i g&mektt. - Saati çalan benim. Saati çalan be- zattı. 

dilser 
0 
~sanın yanında saatteı: bahse : ni:ı;ı! Saat sahibi bulunarak iade edildi. Ve 

ceb·~ nsanın gayıi ihtty8; saa:inı !tfrıiye çavuşu şüphelenmişti. Ya - Tatan hapiste cezasını çekti ve bir da. 
mı~ bien çı:kha!:!.1~T ~--lçob. Sll~k gö - kınrla ıbulunan polise işaret etti. Tatan ha yankesicilik yaprnıyacağına, çalışıp 

n r ö~r. aı.a.ıı a ır ı te o. 1. . ö ·· ·· k kud t"t k w • tt" tob·· ha 
1 

w d da po ısı g nır gormez or an ı reme. azanacagına yemın e ı .. 
us sa n ığında bulunan a am 

saatini çıkarmış bakımştı-. c: y • B • ı • ::J 
Tatan saatt garmilştil. Bu saat altın- enı 1 mecemız 

dı. En aşağı elli Ura ederdi. Artık Ta • 
tanın işi işti. Saati aşmp sattı mı, en ~/JJ~ 
aşn~ on beş gün rahat yaşayabilirdi. ı , 

Tatan bahsi kesmedi: ~/ ~ 
- Bu bahsettiğim radyoları insan " /... 

Cebine koyup taşırmış. İstediği )1t?rde r:_. / ~ ~ 't 
~binden ~anp ayar edince radyo ça. -:;;;- . ( 
lıyonnu1. Sesi de hiç az değilmiş. Bir · (' . 
Odada mükemmel dinleniyormuş. Son. · ..,. 
~ elektriğe de ihtiyaç yokmuş. 

Adam, Tatıtnı dinlemeye dalmışh. 
'ratan da fırsattan !stif:ıtde elini ada -
lnın cebine sokup saatini aşırmıştı. O -
tobüsde daha fazla kalınası doğru ol • 
rnıyncaktı. Hemen aşağı atlayıvermiş • 
tı. 

Adam arkasından bakakalmıştı. Ceb 
saat; kadar radyolann nerede satıldı • 

Bay TezeT bq ta.ne kediıini bera.be1' 

almıJ dolaşıyorch1:,. Kedilerin karınlan 

çok acıkmı§iı. 

Kediler §Öyle düşünüyorlardı: 

- Onların ayaklan ikifer tane, bi

zimkiler ise dörder, onla.r ne olsa biz· 

den kaçamıyaca1dardır. 

4ıt .A- .-._ 

. ~ ·" . . ,_ 
' • , ''· ~ 1 

-~-
. ---...:..--

Civcivler, anneleri tavuğu görmü~ler

di, Koştular, onun kanadları altına ıak

landılar. 

Kedil~r korkmU§lardı, kaçıyorlcırdı. 

Fakat tavuk ta pe§lerini bırakmıyo1"dtı. 

Kediln de civcivler gibi yaptılar. On

lar da kaçıyorlardı. Tavuk ta onlann 

pe§inde idi. 

Sayfa 7 

On tane kadar civciv gördüler, kedi

ler için gilıı. doğmtıftU. Bu civcivleri 

yakalar, yerlerdi. 

--
Kediler bu düşünceyle civcivlmn 

pe§lerine dilftüler. Civcivler ko§tu, on· 

Zar koştular, tam civcivlere yeti§ecek-

Zeri sırada. 

4'1-

Tavuk anne civcivlerinin kediler ta· 
rafından kovalandığını anlamı§tı. Ke· 
dileTe çok kızdı, onlara doğru koştu. 

~' • 
' 

,, 

Anneleri yoktu amma, onlar Bay 

Tezerin kedileri idi. Koıa koşa onun 

31anına gittiler, civcivler nasıl annelı?

rinin kanadlan altına .saklandılarsa on

ıa,. da Bay Tezerin paltosunun etekleri 

altına saklanıp kurtuldular. A'ını öğrenmeyi çok istedi. Ceb saati Köylülerden biri ineğini satılığa çık&r- ' yucular, siz onu arayıp bulun ve olduğu 
~~~i~~~ ~~p~k.m~.K~ru~~~~~~kb.~~re~~~b~~~~rare~~======-=~~---~-==~~===~=~=~~~=~ 
llıak i~in elini cebine 90kmuştu. Saati tılığa çıkarılan ineği gördü, beğendi. Sa- zeteden kesip bize gönderin, doğru bilen- lar, diğer elli kişiye de ayrı ayrı güzel dür. Bilmece cevabını bize göndcrdiğiniı 
cebinde yoktu. O zaman i§i anlaınl§tı hibile konuşmak istedi. fakat sahibi or- }erden bir ki§iye bir futbol topu, bir ki- ve kıymetli hediyeler vereceğiz. Bilme- zarfın üzerine .Bilmece> kelimesini vı 
!_llıllla iş işden gıeçmişti. tada yoktu. Acaba nerede? Küçük oku- şiye üç lira kıymetinde muhtelif kitab- ceye cevab verme müddeü ~ .. ?.~ .. ~: .. ~~~?~.~~~~~~.~~~.~~~ .. ~~~.!~.~~ ······-------·············-·-··· .. --·-····--······························· ........................................................................................... ___ ...... ------····-------
r 

tı 
-- 1 

Bay Tekin daha yeni bisiklete binme
yi öğrenmişti. Fakat spor meraklısıydı. 
Her yanşa girmek, her yarışta birinci ol
Jnak isterdi. Bisiklete binme)'i öğrenir 
~ğrenmez de bisiklet y~na girmişti. 
\Parış yapılan J"O\da bulunanlar onun çok 
IÜratıe ilerlecliline hayret eınu.ıenu. 

Bay Tekin yarışın bittiği çizgiye geldiği zaman orada 
bekliyenlerin hayretleri daha büyük olm~tu. O zamana 
kadar yapılan yarışlarda, yarııa girenlerden feci biri bu 
kadar az zamanda YarJfl tekmlllameai d8'fldi. Bay Tekin 
g~lmemi{ı bir biaiklet biniciai oı.a prekti. 

Az sonra i~ anla§ıldı. Fakat Bay Tekin de bir kere yar~ı kazanmış oldu, Bay Tekin bisikletle 
yavaş yavaş ilerlerken peşine bir boğa takılmıştı. Bay Tekin boğadan çok korkardı. Görür görmez 
korkuyla bisikletin pedallarını hızla çevirmeye haşlamıştı. O kadaı- hızlı çeviriywdu ki o ana 
kadar hiçbir bisiklet binicisi o kadar ıüraUe pedal çeviro:memifti. İtte Bay Tekin bu yüzden bisiklet 
)'&rlflnı kazanmıftı. 
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.. ., 1 
Tayyare ve denizaltı 

harbi şiddetleniyor 
Lo d ı 7 (H ~) B" b" (Başt&ralı 1 inci sayfad&) fişler asılmış, tramvay güzergahındaki d 

n ra ususı - ır ecne ı ka~~~rn;a~tadır. Cümhuriyetin 16 ncı rekler bayraklarla süslenmiştit'. Halk kil> 

OLV-
askeri membaının istihbaratına göre, yıldonwnunu kutlulamanın ölçüsüz he - süleri bugünden itibaren faaliyete geçe 
Al:nan hava kuvvetleri, yakında, gün. !ecanı içinde, bu mes'ud günü Atatürksüz ceklerdir. 
de vasati on defo olmak üzere İngiliz ıdrak etmenin ıztırabını da duyuyoruz. Bu kürsülerde halk hatibleri cümhurl· 
adalarına akınlar tertib edeceklerdir. S~~ran kalblerimiz teselliyi İsmet İnö- yetin inkıiab ve istiklfilin esası ve kıyme-

B k 1 " . h 1 nunun şahsında buldu. Atat.ürk. cüınhu - tini, büyüklüğünü, ehemmiyetini halka 
Nakl • .ı,,..... Hatice Hatib u a ın ara muvazı olarak, ta te - riyeti yarattı besledi büyu·· 'tu·· ş· dı anlata ·kl d 

ıt:IU........ b } . h b" . . İs İn ' • ~ • un o- ca ar ır. 

B • a ıır ar ı de şıddetlendirilecektır. nu met önünün faziletli eli tutmakta H Ik k- ili · 
Almanlar, bu suretle İngiltereye kar v.: yetiştirmektedir. Cümhuriyet Ata • a urs erı a a 1 ı sız şı son kozlarını oynamış olacaklardır. tl.~r~ _kaybe~tiği için yetim değildir. Ken- Halk kürsüleri şehrin muhtelif mey -

ı . . k , .. dısını kucagında bulduğu değer fazile _ danlarına konmuştur. Ezd•nle: 
ngılız ıt alan on hatlarda tin, insanlığın ta kendisidir. A'tatürkün Tak~im. Beyazıd ve Su1

' "l'led mey-
Paris 27 (Hususi) - Fransadaki İn- kayıbile, eserinin 16 ncı yılında ne kadar danlarile Beşiktaş ı:.a~e 'tih kay-

Geo, Le! tte ve Gaston da biraz evvel gel- memurların fistıe.rlnl aramı.şlardL E!ter ka- f{il!z kuvvetleri umum kumandanı lord mahzın:. ve mükeddersek, başımızda İs _ makamlı~~: Şe~remı_nı HE.. . Aksaray 
nılşlerdl. Oomar yavaş sesle Gastı:ınla tona- dın bildiklerini söylese idi hırsızın da üstıı G t b - b ~i d .. h t met İnonü olduğu için 0 nisbette müte _ karakolu onlerme bırer kursu hazırlan -
şuyordu. aranacak ve çalınan para üzerinde çıkacaktı. or • u~ı.m. gaı:ı cep n e, on a • selli, bahtiyar ve mes'uduz. mıştır. Burada şehrin tanınmış simaları 

Gast.on ona banka kapıcısı ile olan konuş_ Bu au.retıe hırsız çaldığı paranın ancak: farda mevkı almış :Pulunıan İskoçyalı 16 yıl, Türk enerjisinin Türk zekası _ halka konferanslar vereceklerdir. Halk 
masını anlatıyordu. o haıkikate.1 blr iyatro yansını alabildi. AhlCı.ksıza bu kadarı blle askerleri teftiş etmiştir. nın, Türk kabiliyetinin ~lik, beton ba- kürsülerinde faaliyet ayın 30 uncu günil 
e.rt1&ti g1bl hareket etmi§ti, kapıcının 6niln- çok... Son yağan yağmurlar neticesinde, ca şeklinde maddi, yepyeni bır mill~t ve akşamına kadar devam edecektir. 
de ağlamış, onu haline acındırmış, teyzeza- Burly alay etmek için: <'ephı:nin bir kısmı bataklık halini al _ memle~et yaratmak suretile de manevi Meydan temsilleri 
desinin kaybolU1un<lan ne kad r merakta - Fakat, Gomar, dedi, bir me3lekt.e.ş hak- m:ştır eseri.enle doludur. • Ayrıca Sultanahmed meydanında da 
bulunduğunu anlat.m~ı. Kapıcı bütiln bun- tında nasıl böyle kontı§ammyorsun. M h b . . Dıplomatlarının beynelmilel konfe - Eminönü Halkevi temsil şubesi san'at -
lara inanmıştı. o da birkaç gündur genç kı- _ Ben de hırsızım, yahu:t da daha doA- . u are eler şıddetlenıyor ransiara ka~ul edilmediği müflis bir lm- karlan tarafından bu gece ve yarın ak _ 
zm göıükınediğinl .soy1 dl. Fakat onu teselli rusu hırsızdım. Fakat ben ömrümde böyle Parıs 27 (A.A.) - Havas bildiriyor: paratorl_uk u~yde 16 yıl~a dünya :ı:nü- şarn meydan temsili verilecektir. Aya _ 
etmek için ortada razıa mera~ edecek blr namussuzluk ~apmadıın. Bizler yaptığ1m1z Mevziler arasındaki keşif ko1ları mü vazene~ınde bır agırlık teşkil e~en_ b_lnn .. ci sof ya camisinin önüne büyük bir sahne 
şey olmadığını, herhalde ırAşıknne bir gezin- sınıf bır devlet yarat k 

~ bütün mes'ullyeUni tamamUe üzerimlze sı:ıdc.mefori gitgide sıklac:makta ve bun- t bü .. k Tü k ~la . mucızes~.nı gos- hazırlanmış, projektör ve !ıoparlör tcrti-
tı. yapmak için ortadan kaybolduğunu, her- al T hllk 1 b k " i tt·" a 1 " eren yu r mil etı bunu c:ımhu • batı tcsbit ed'lm" t' B d "ki kş 
halde yakında gene meydana çıkaçağ.nı da ırız. e ey aş ası uzer ne a 't'>unız v - nrm neticesi olan muharebeler gitgide ri et Eb di M·ıı· $efl · 1 ış ır. ura a 1 a am 
11 

... ..,e etti. ki değildir. d h . . . Y e, e ve 1 1 erme borçlu - Faruk Nafizin yazdığı (Ateş) piyesi oy -

... Oomar devam etti: n. a sıddetlenmekte<hr. cur. nanacaktır. 
Fakat Gaston kendini acındınnakta de- _ Fakat biıim hırsız bu sefer belli.ya çat- Fakat, harbe iştirak eden kuvvetle. , 16 2!-c~ yıl~, .~akat Atat~rk.~en uzakta- Halkevlerinde 

:.~ :ı~ly::!~ ~%~~~~u~~~~nç~~ ;:~~ğl~ı~ mı,,tı. Çünkü Mlmette bu parayı da k!fi gör- ıin .gitgid: daha e~miyet kesbet • j ~~u~~1fa h~~fu~~;o~~.1i;u0~~s~~ne~~ Eminönü Halkevinde bu akşam saat 21 
ne işle meşgul oldu~unu kimsenin bilmedi- müyordu. O dalına fazla.sını, daha fazl~nı mesıne ragmen, keşıf kollarının yap - nü kutlularken Atatürk bize bakmakt';"1- de Sultanaluned meydanında Tarık Za -
tını söyledi. Kapıcı da bu kadın hakkında ~rdu. Bu aureu._ hırm. her teYl aoyler 1~kları bu harekat sırf mahalli bir rna- dır. Türk milletinde, İnönünün etrafın _ fer tarafından bir söylev verilecek ve bu
bazı şeyler anJattı. Matmazel Mlmlnin ban- lror'kwıile çaldı~ı biltun parayı, belki de faz_ hiyeti muhafaza etmekte ve sadece tabi daki birlik ve beraberlik onun ııziz ruhu- nu meydan temsili takib edecektir. Yarın 
tada arkadaşları arasında. çok sevllmedlli- lasını verdi. Fakat genç kız MI~ kanaat et.. yevf bir alaka taşıma1ctadır Her iki ta nu ebedi meskeninde daima müsterih 16 da, Evin Cağaloğlundaki merkez sa -
nf, e•var ve hareUtının pek te düzgün oı. nılyordu. NLhaJ'et, hırsız onu muhlmce bir af bi b . . . . · • bulunduracaktır. !onunda bir toplantı yapılacak, Halkevi 
madığını söyledi. para Tereoettni v!dederek ev\ne davet etti. r r hının mevzılerın.i ke.şfe ça!ış - Büyük Atarun izinde ve faziletin baba- orkestrasının konserinden sonra Halkevi 

- Onun bir sürü sevgHller1 vardır n bu- o da gitt1 'Ve aptnllığınm cezasını hayatlle makta ve pek ufak dahı olsa, butfin sı İsmet inönOnün arkasında Türk mille- reisi Agah Sırrı Levend bir konferans ve-
nunla iftihar eder, dedi. Medl. Hırstt da bu GuNrl.lt' katil oldu, .belki de haberler bu intizar devresinde bilhassa ti daima iyiye, güzele, doA-ruya koşacak recektir. 

Fıt"8attan istifade eden oaston kapıcının bu onun ilk Cina.yeU değildi. Çilnkü yavaş ~heınmiyetle karşılanmaktadır. dünyanın tek ideal devleti olmakta, bari- Yarın gece saat 21 de Sultanahmed 
ağzından Hl.f kapabilmek için: ya-yq bu adamın lbaşta bir cinayet daha 1f- Ta • • kalı başarılarını, birbirinin peşine tak _ meydanında gazetemiz muharrirlerinden 

- Pakonun hlmaywi aıtındıı olduğunu kım1" olabileceğini zannetmeğe başlıyorum. . yyare faalıyetlerı makta devam edecektir. Nusret Safa Coşkun bir konferans vere -
bll!r de onun ıçın... Fakat bu hwıusto. konuşma.dan evvel tama- Parıs ~ (A.A.) - Havas ajansının as- Hariciye Vekilimiz Moskova dönüşü ne cek, bilahare Halkevi san'atkarları cA-
DemlşU. mile emin olamam. keri vazıyet hakkındaki mutad yarı res- kadar güzel söyledi: teş> piyesini temsil edeceklerdir. 
Bu tuza~ yakalanan kapıcı da: (Arkası var) mi raporu: .. cEn büy.ük şeref Türk olmaktır.• Son gün, gündüz Halkevi salonunda 
- Doğru, demı.,tı. Bundan bahsedlldtğinl .............................................................. ~ehirler: yu_kselrnekte berdevamdır. Ve Bu şerefin ne kadar büyük olduğunu Naki Tezelin konferansı ve cAtes» piye-

duydum. BllhaMa Brunet hapse girdikten ı·hrakı·ye ıı·sansları Rhın nehrı dun ani surette 57 santimet- dünyanın çırpındığı şu günlerde daha iyi sinin temsili vardır. Geceleyin Halkevi .sa 
sonra ... Söz aramızda bankadn hiç kimse o- re yeniden kabarmıştır. anlıyor ve gururlaşıyoruz. Ne mutlu Tür- lonunda aile toplantısı yaoılacaktır. 
nun su~u olduğunu zannetmiyor. Matmazel Tayyareler, faaliyet.siz geçen uzun gün kürn diyene.. Beşiktaş Halkevinde: Yarın sabah saat 
Brunet bu ışın yegfme şahidi ıdı. Ben htıklm- ı·ç·ın falı·malnam8 lerden sonra, havanın bcrraklı~ından is- Nusret Safa Coıkun ıo da Parti. Halkevi azaları, civar mek-
ıertn yerinde olsaydım evveltı. bu kadının tif.ade ederek tekrar uçmaP,a başlamışlar- . Bayram bugün başladı tebler talebeleri Parti merkezinde top -
vaziyetini tetkik ederdlın. A."l:Cara 27 <Husus1) _ Mayi madent mah- dır. Fr~~sız tayyareleri dürdü düşman B"" k b lanacaklar, Parti. Halkevi, talebe namına 
Kap•cı bir şey söyle:ınemlşti amma bu pa. hatlan ~zerinde ve biri chha uzaklarda uyü ayramımı.z bugün ö~leden son söylevler verilecektir. Gece Halkevi aza-

rayı ma mazeJ Mlmlden b"•kn klm!enln '"'- rukat ve madeni yağlar hakkındaki karar- olmak uzere beş keşif uçuşu yapmıştır. ra başla!111ş bulunmaktadır. Gunı:rden - !arına bir balo tertib edilmiştir. Pazarte
Ir.anıyncağı kanaatinde old~u nnlıı..şılıyordu. namenin tatbik suretine datr t:ıllmatname Fransız hatları üzerinde bir tek Alman beri ~ırde devam. eden hararetli hazır- si günü gecesi Halkevi salonunda bir mü-

Gom.ar: bugün neşredilerek mer'Jyete kondu. Bu tn- ta?'Y~resi beş kilometre kadar ileri geç - lıklar ııih_ayete ermış, 16 ~cı. yılı layık ol- samere yapılac~k, nutuklardan sonra cA-
Jlınrünameye göre to.ri.enln 695 inci numa mıştır. duğu şekılde kutlularnak_ ıçın nzami de - teş. piyesı· vaz'ı sahne edilecektir. 

- Belkl de parayı çalan başka biridir. tasının t ... ,..,., ... ,onuna giren a"ır maden! rec"de çalışı1 ...... .,..,r Bugu·· d h b h 
,,.,,_,, 

6 Almanlann vaziyeti '"' "•ü.?u • n n a sa a - R · k- dl Gaston hayretle sordu: raflar 111 tortulardan deniz nakil vasıtala- tan İstanbulun fevkalAde gii.nlerc hAs ha- esmı uşa ar 
- Kim olnblllr? rına ihraklye verllebllmek için Ticaret Ve- Fransız kumandanlığına gelen malıl - reketlerle rengi ve şekli değişmişti. Öğ _ İnşaatı biten muhtelif yerlerin resmi 
Gnstoıı manalı bir şekilde gözü 11 kırp- tl\leUnden ihrak1ye Jlsaruıı nlmak 10.zım- mata göre, Alınan kıtaatının umumi va - leden sonra bayram bilfiil başlamıştır. küşadı da yarın ve öbürgün yapılacaktır. 

aıa~a iktifa etti: dır. ziyeti şudur: Bütün şehir taklar, bayraklarla donan - Bunları sırasile yazıyoruz: 
- Bu anda bunu kim blleblllr? 1 Hava sefinelerine ihraklye olarak verile- Muharebe bölgesinde tahşid edilen kıta nu§tır. Daha birkaç gün evvelinden tan - Gazi köprüsü yarın saat 15 de vali ta-
Bunun matmazel Mimi ile yaleından mü- eek benzin ve yağlar için ncaret veuıetın- attan başka İsviçreden Holandaya kadar zimine başlanan Beyazıd, Sultanahmed, rafından açılacaktır. 16 da Ayaspaşa yo -

nnsebetl olan biri olnbllece~ni tahmin edl- den ihraklye ıısanaı aımat lazımdır İhra- bütün Rhin sahili boyunca kuvvetli kıtaat Taksim meydanları zarif elektrik tezyi - lunun. 16,30 da Nişantaş kız orta mekte
yorum. Bu belki de Mimlnin scvglli"1dfr ve kiyi} ıısaruıı için bir talebname ııe Ticaret yerleştirihniştir. Alman denız mıntaka - natlarile süslenmişlerdfr. Belediyenin binin, KüQilkınustafapaşa 163 üncü ilk 
eğer bu başka biri değilse, doğnıdnn do~ruva VokA.leti dış tk:aret dairesi reL9litıne miL sında Polonyadan gelen kıtaatla diğer bir Beyoğlu kaymakamlığının önlerlne ve mektebinin, Sineklibakkaldaki 45 inci ilk 
banker olablllr. Elbette aziz avukatım bunun racsat. edlklcelı::tlr. TicareL Vek!letlnce ka _ trılışidat yaJ?.ıiı:nıştı7. Nihayet merkezi Al Beyoğlu caddesine muazzam taklar ku- mektebin ve Karagümrük orta mekte -
!dm olduğ'unu anlamak lster.slnlz. Fakat ma- •bul edilen talebler için ihrakiye lisansı tnn- manyada muhım bır ordu ihtiyat halinde rulmuş, köprünün Galata cihetine iki .~J- binin resmi küşadları icra edilecektir. 
a.Jeoof bugün için size cevab vereblk!cek vn- z1m edilir ve aslı gümrtit idaresine, kopya- b~lunmaktadır. ~u son tertfbden bir iıü- tun dikilmiştir. En büyük müesseseler - Ayni günde Üsküdar belediye tahsil 
z1.yeLte de{;rillm. Fakat henüz katllin ismini sı ~a mür.nc~t sahibine göndıerlllr. küm çıkarbnak ım~ansızdı~. Zira, Polon- den en küçük kulübeye kadar her yer ve şubesi binası, Çatalca, Bakırköy, Kartal, 
b~~emekle beraber cinayetin aşağı yukarı İhraklye lisamlarıı yalnız talebnameyi yadan gelen ~ıtaat _ıçln ?ir _ıstirahat :n,ev- herkes btiyük bayrama sevinçle katılmak Yalova, Silivri, Şile ilk rnekteblerinin. 
butün teferruatını öğrenmiş bulunuyorum. 11anztm eden 1!l.rmaya ma!hsustur. Bunlar zuubahs olabileceğı gibı bır veya bmrnç için elden gelen gayreti P.sirgcmemıştir. Pazartesi günü de Fatih ve Kadıköy ma -
Katili muhaldmk ki ıvnsat ehemmiyette bir bnş~a bir firmaya devredllmlyecektır. ya~a taarruzunu beslemejte matuf ta o- Şehrin bütün binaları bayraklar, defne !iye tahsil şubc.tlerinin de resmı küşadları 
adam değildir, bilakis bu adam herke.~ tara- Madde 6 _ İhraklye ı~an.'!ları, lhraklye- labil~. • • dallan, elektrik ve fenerlerle tezyin edil- yapılacaktır. Bunlardan bir kısmını vali, 
fındq11 çok sevilen, hürmet edilen büyük bir nlr. verileceği deniz ne.kil vasıtalarının ve- İngıltereye karşı yem bır hareket mi? miştir. Her tarafa cümhuriyetin büyük - bir kısmını da kaza kaymakamları aça -
adamdır... ya hava refinelerinln hareket tarihine ka _ Londra 27 (A.A.) - Bir taraftan Ho - IüRünü ve eserlerini anlatan vecizeler, a- caklardır. 

Burly: dar muteber olacaktır. IUnda hududu civarındaki sahil mınta -
- Znnrtte ml? dile batırdı. kasında mühim Alman kıtaatı Uıhşld e - Ankara muahedesı· Avrupanın cenubu 
Doğrudan doğruya ceva.b vermek f8temt.. A derken, di~er taraftan da Biıle'in şima -

yen Gomar: Amerika yam silah linde tııhşidat kaydecilldi~i hakkındaki ha F cu h . . . şa k·s· de hı· b·ıa aflar 
- Ne blle~iın? diye cevab verml~. Bu a.- dffib&rQOSUnU kaldtrdJ berler İngiliz matbuatını ehemmiyetle ransız m urreısının r 1 ın r 1 r 

dam herhalde gazetecilerin tAblrince cher meşgul etmektedir. d•k d·ıd· k 1 ? 
Lürlfi iphenin fevkinde .. fayanı Jtımnd bir hakkında (Ba.şf.arafı 1 

mel sayfada) Gazeteler, Almanya ile bazı memle - tas 1 ına arze 1 1 grupu mu uru U"Or 1 

za•tır. Parnsı olmadığı ;:aman çaJar, eeer verilece~ kat'i kararın z~mini ketler arasındaki telefon görüşmelerinin . J 
sizden i.ıphelenllmlyors:ı her şey yapabl!tr- hazırlanmış_tır. K.at t karann yarınkı top- kesilmesinin izahı müşkül olduğunu ka- (Baftamfı 1 lncı ı;ayfad.:ı) (Baştarafı :ı inci sayfada) 
siniz Bu sah::ıh Latu Here bankasının öniın- lant~da verılece~ı anlaşılmaktadır. ,yıd ve bunun vukarıda zikri geçen tahşi- miz anısındaki münasebete ben esasen İngiliz paktı tkarşısında:ki noktai naza. 
den geçiyordum. İC'ertye ~rdlm Banka ka- t Sılah ambargosu kaldı~ldıl?ı ta.kcilr~e, dat ile .alakadar olup olmadığını merak nazarı dikkati celbetmiştim. nnı tebli~ memur edilmiştir. 
panmak uzere idi Veznenin etrafına parml'k n1Plt€'re ve Fransa Amenkadan ıstedıK- edivorlar. Sınclair ticaret müzakerelerini iler .. 
çekllmLştı. Brunetten evvel knsa<'<ırhlc etmı~ len kadar silMı satm ıı_labileceklerdir. Al- Gazeteler, fngiltereye karşı bir hnva !etmek lü~una kanidir ve demi tir ki· Y ~ni bir Balkan ant~ntı m_ı? 
ve onun tevkifi üzerine tekrar eski vaziteshıe manya da b1:1 'hakkı haız olmakla beraber. taarruzu ve denizaltı mücadelesinin şld- w ~ .: Pans ~ 7 ( A.A.) - Daıly Maıl ga • 
dönmüş olan ihtiyar kas:ıdıır çekmecelerini tahakkuku imkanlarından mahrum bu - dctlenmesine intizar etmektedirler. Kalay veya kauçugun kereste ıle mu zetesine Istanbuldan gelen bir telgrafa 
dikkatle kapatıyordu. Bu adara dünyada ı lunma~tndır. _ Cephedeki Alman kuvvetleri bade lesi mükemmel bir iştir. Fakat göre, Alınan büyük elçisi von Papenin 
kimseye emniyet edllemiyece~fne kanaat re- Vaşıngton 27 (A.A.) - Avan, sflah ih- Lo d 27 (H ") _ R d So,:yetler Birliğinin bire bir miktar hafta sonunda avdetine intizaren si • 
tirmiş ihtiyar bir kurddur fakat ıı racı ambargosunun kaldırılmasına karar n ra usUSl oma ra YOS"J- • 

·· zavn 1 vermiştir nun verdiği bir habere göre halen ~arb petrol ve manganez fazlası venp ver • yruıi faalivet gevşemiştir. Fakat muh. 
Brunet daha acemi idi. Onun aklına femııı.ıc • h · d b l Al ' k · · y · · d t tk'k •-ekl" y · · · b · 
gelmezdi Arkd ala.r iti d rdJ od C<'P esın c u u11an man uvvetlerı mıyecegını e e ı eı.uı ıgımız ıca telif <l~vletlerin diplomatlarile Balkan 0

• ına mn ı va • a- Son Dakı· k ~ 75.so fırkadan ibarettir. d . . • . . dan her çık14ında odanın kapısını kllldler, ~ Al nl H IA d h d .3 d 18 e er. lardn yenı hır antant yapılması ıçın 
fnk L .. rl d b k dı rna ar, o n a u u.ıun a ve . 'rl • k b k dı 

a parayı .masanın uze n " ıra ır . İsviçre hududunda da 12 fırka tahşid et- Türk - Sovyet dostlu"gu ıptı aı temaslar vu u ulma ta r. Bu 
Kimsenin kendLslle me~ul oımadıf,ı sıra- Kanun 63 ray ı·ıe ka'"u 1' edı'ldı' mi !erdir. antanta İtalyanın müzahereti de te .. 

da elindeki uzunca bir r.l.3lm1e oarayı çek- ~ ş . .. . .. . 
mek için ıursız için ... n .. 1r0•ay olmu• u. Yal- (Bqtarafı 1 inci s:ıyfa.c1a) min edılecegı umıd olunmaktadır. 

""" ... ' .. Vaşington 28 (Hususi) - Ayan Mecli- J 111 v · r· bil ··k ı · ~H d Akt nız bu f~I yapan in an hiç kim"C tarafından sinde yapılmakta olan bitaraflık kanunu- nf1 Z ,.. f anan SCl ! şere ıne yu e Çl ay ar ay 
görülmediğini zannt>tmekle hata ediyordu. nun müzakereleri bu snbah sona ermiş - Ticqrl'f an/P.~ffl8Rl turnfından bir ziyafet verilmiş ve bu 
Kasadar hesab verrl'~I ve 7.anet•e•ın hır.sız_ tir. Meclis, Ruzveltin teklif ctmi~ oldu • ziyn fctte yüksek Sovyet meclisi diva-
lığın farkına vararak feryııda buhdı~ı za- ğu tadilatı 30 a karşı 63 reyle kat'i ola _ Atina 27 (A.A.) - cRoyter.: rıı reisliği umumi katibi, hariciye ko-
man b·~AI o-'~y" "ktı B t'I ı k k b ı · · İn"iltere ile Yunanistan arasında bir ""' '""' " ,ı ve rııne n ça ınan ra n u etmıştır. " miscrlig·; protokol şefi, =rk işleri u • 
Parayı cebine Y" ı tı d'"I ı ö ı 11 - tiC'aret anlaşma.c:ı akdine matuf müzakc- .. -,r "-ı r '6 n g ze e gor- Kanun pro1·esi şimdi Kon,.,res'de (Meb t .. d.. .. V k ild"' .. "l d' 
mfuş oıcıu unu 11övlt'dl. F- rder ilerlem0 ktedir. ngilter~. 750,000 in- mu:n mu uru, o s m uru ı e ı -

usan Meclisi) müzakere edilcccktjr. 1 k K ·· - ·· k So t k" b l Bu şeb det. y p•1 n çeh3 "eltPrl,1 en mü- K . d h' v,iliz lira ı · orcnt uzumu satın alma~ı ğcr bir ço vye er anı u unmuş • 
h1m idi d il b ongresın a ı projeyi ta dik edt'cc;'ti kabul ctmi"tir. Tütün tacirlnri de evvel-

ml · e mı ıv :ıvnı.at? muhakkak sayılmaktadır. Bundan son _ ,, tuı. Zivafette iki memleket arasındaki 
Burly başlle bir tasdik l•'lreti vnotı. cc Almanvava yapıldığı '?İbi mühim rnik- k 1 kl 

radır ki, proje kanuniyet kesbedeccktir. tarda tütün satışı ynpılnbileccği"li iimid dostlu/!11 tebarüz ettiren arşı ı ı nu-
- Kapıcının Gnston::ı sovtedlğl C?tbl b:ın

kada hlç kimse bu şehndMin samimi oldu
ğuna ln::mmadı. Fakat pııtMnJımndnn kor
kan memurlar .r cdeb.."1z he.nflC'r - mahkeme 
huzunındn flklrJerinl ve bu kadm hakkında 

Ayan Meclisi tarafından kabul edilen etmektedirlC'r. t:.lkl<ır söylenmiş ve bu toplantı sarni-
tadilat, bilhassa şu d{frt noktayı ihtiva Bir Yunan hryeti buna mümasil mü- mi bir h:ıva içinde geç vakte kadar de-
etmektedır: zakerell"'rde bulunmak üzere yakında Pa- \'am eylemi~tir. 

1 - Silah ihrcaatuıı meneden ambar- rise gidecektir. --------

ne d indüklerini nr•li:çn ~ leme~f' cesaret 
edemediler. Bu .sebı>'hl~ mahkem .. <1P bu ka
dının nnlattıklannı otnr hnlı:tkat olıırnk ka
bul e•'llek mecburiye inde ·rnldı 

- Bt-n de onun yalan 'fO"'edi&Jni znnnet
meml •ım. Ne tçin yalan sıwıii'vordn? 

go kaldırılmıştır. Mubnribl"r Amcrık.1 • 
dan silah satın alabileceklerdir. 

2 - Amerika ~emilerinin siliıh taşı -
rnaları menedilmcktedir. Muh~riblcr ken 
di gemileriJe silah tnşımak mecburiye -
tin dedirler. 

- CünkU bunda m{' fırntl v rdı. Hırm:ı 3 - Amerika gemileri, hnrb rnıntnka-
vrnıncP çalınan paranın ta~fm ('dllınesfnl Sında bulunan limanlara gitmiyecekler -
ı edl nn hiç tc lıı!ne ""elmerıtğf h-ılde hırsız 1 dir. 
" •nu J-ııbnl eLmel?e mecburdu. Ronra Za- . 4 - Amerika, muhariblere hiçbir kre
~ ,tte'I çağırdı. Polisler banka~akl bütün 1 dı açmıyacaktır. 

Ankara 27 (Hususi) - Bitlis mektub
cusu Osman Nuri Sinoba. Mardi>ı mek -
tubcusu Asım TE>kin Balıkesirc, 0ski kay
makamlardan Nedim Sezer Binı?öle, Si -
nob mektubcusu Muzaffer Dalkılıç Mar
di:-" Balıkesir mcktubcusu Sülevman Sa
mi Bitlise, Çcrkes kavmakamı Ömer Nı.
ci mülkiye müfettişliğine naklen tayin e
dildiler. 

Almanyada Sovyetleşme 
temayülleri 
(Baştarafı 1 tnci !ayfalla.) 

Hitler ve yakınları, bu propa~andanın, 
nazi şeflerini garb kapitalistlerine karşı 
Alınan proletaryasının müd11fiı olarak 
göstermek suretile Alman maneviyatını 
canlandırmak mümkün olacaV.ı kanaatin
dedirler. 

Sözün kısası 
( Baş tarafı 2 nci sayfada) 

muhtaç talebeye tatbik edemezler mi? 
Yedi yaşındaki bir çocuğa, daha mekteb 
kapısında böyle rnüşkülfıt çıkarırsak o -
nun hnyat telakkisi ne olur?: 

Dostumun hikayesi burada bitti. O 
söyledi, ben yazdım. Kendimden hiç bir 
şey ilave etmiyorum. Zira biliyorum ki 
bugilnkü maarif işlerimiz tamamile ehil 
ve anlayışlı kimselerin elindedir. 

C. Ckt!enı "'Calu 

Garbi Ukranya meclisi 
Lwow 27 (A.A.) - 22 İlktesrinde se • 

~ilen garbi Ukranya milli meclisi dün öğ· 
leden sonra Lwow'da toplanmıştır. 

Eski şarki Galiçyada 'bu mıntakanın 
Sovyet idaresine bir an evvel geçmesi ar
zu olunmaktadır. 
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SPOR 
G~ Saray, Fenerle 

karşılaşıyor 

BİNIİllDİllK 
IATAKHANESl 1 

J ı a ncı asırda lstanbulı gele.ı SolBmJ ılı 
-., Baron Wratislaw'ı:ı hatırıhrı: 82 

Türk çere ~eviren: Sü ı~yya Dilmen 

Galatasaray, Fenerbahçe klüblerl Cümhu
rlyC't bayramı münasebetlle 30 Blrinciteşrin 
Paznrt~i günü Taksim stadında husu.si bir 
maç yapacaklardır. Müsabaka saat 15 te ya
pıla"ak ve kazanan ortaya konulmuş bulu
na'!'\ cCümhuriyet bayramı. kupasını ala -

Yazan: Reşad Ekrem 

Pembe yaşmakh kadın 
Çadırdan bir şehir caktır. Bu mühim maçtan evvel saat 13 te Dedi ve llô.ve etti: serhadllk diz kürkü için sansar postu alın 

meşhur matbuat takımı da, Galatasaray - - Kamer ha.tun cariyeniz, Hacı ağa haz- tın... * 
p Fener tekaüdler muhtelitlle karşılaşacak - reUeri yannki gece fakirhaneyi teşrif et.sin- Bu, Hacı Ataullah için tam fırsattı: 

k~ahı~, mabey1ncllerin ve.sair saray er- ·ordu içinde, spora müteallik her türlü hü- tır. ler ... Ehllm ~ra gider dediler... - Nasıl tanımam •. hani .şu pembe Yaf-
1Ükset •k hunkfLra mahsus at ve arabaların, nerle.r1, şayanı hayret bir meharetJe yapan M ... tbuat takımı Ankaraya Kürkçuler ltfilıyası kulakların:ı inan~ı.. , m.aklı taze ile beraber gelm1ştin dadı hatun_ 
ların umanda !Mıyet.ıni teşkll eden paşa- birçok pehlivan, atlet, blnlcl ve.saire glbl d d"ld" yordu. Bir yıl kadar evvcl çarşı içindeki duk- Dedi. Dadı hatun, !eleğin çemberinden 
tanı ve ınaiyetlertnın çadırları; karargiUıın (cundller> 'VLl.rdır. Bunlar padişahın önünde avet e ı ı .tanına, arkasında iki cariye ve bir zenci da- geçmiş, ununu eleyip eleğinl duvara a.sml§ 

Bü~kezinde kurulmaktadır. 1 C~k, atııyarak, at koşturarak meha- Matbuat takımı, Ankara matbuat miln - dı ile genı; ve güzel bir kadıa gelm.l§tl. Bın- j kadındL Hacının genç kadına abayı yakını~ 
kaiabaı bu .turuı_a~ çadırlar o kadar çok ve retlerini ibraz ederler ve bu veçhlle, bu uzun tes!bl"rlnln te~kll edeceği bir takımla maç bul damağı feraceye pembe yaşmak tutun.. olduğunu daha 1.klncl gell§lerlnde anlanı!ftı· 
bl ~t.ır :kJ, büyuk blr §ehlrde olduğu gl- yürü~ esn881Ilda padişahın iç sıkıntLSı ön- l ynpmak üzere Ankarayn dnvet edilmiştir. muş olan bu dilber tadın bir tahta samur gfilümsiyerek: ' 
d~. Cad ~u ordugtüı içinde rolunıı kaybe- lemlş olurlar. 'ı Sek~r bayramında ynpıhıcak olan bu maçın beğenıp gitmişti. Hacı Ataullahın da o gün - Şu hacılar, hocalar ne de bililer bal alı.. 
tinden ~ arın mumlanm~ kalın keten be- Bu cündiler!n, atlı olanlarının, icra ettik _ hayli enteresan olacağı muhakkaktır. aklını, fikrini per.l§an etmişti. Aradan aylar nacak çiçeği ..• 

liunur P~an ~~~· h ızl •- ler! bln1cllik hünerre.rtne hayran olmamak 1 Mekteb maçları baş'ıyor iCÇ.mLş, Kürkçfile.r kB.hyası pembe yaşmaklı Deyivermişti. Hacı Ataullah kulaklarına 
raf . ararg ... ~ .saray mu a! arı ...,._ elde de5n""ir· Bu delikanlılar at.lan dörtnal kadını ikinci defa dükkAnında gorünce ken lntın"""'amu.tı. K- fi ilk --• ı.ı ından oyle sılu bir surette çevrelenm'"tir ..,.,...., ,,_t:.uv. 

7
• • .,_A_._... ' k _ tü d Mektebler arasında yapılacak futbol maç- ' - ..... -.... uç. c go .... erinl k:ırp~tıra-" klınse '"Y ... vvar ...... n e&er '"""'".un.ıe ve aya. us n e . _ dinden geçivermişti. Elleri Utrlyerek. dili do- rat: 

l 
nin ızınsız hünkar çadırına gitme- dimdik d 1 •. altı d im k 1 lan ıki grup uzerinden icra edilecektir. Kuv- 1,,,,arak. ona, ....n .. m ............ ı .. mallarım ,.ıkar_ B 

ı ne inıkAn k , uruyor ar, a ... n n an, § şe g - tr f tak 1 iki ıl k .... 6--~~ ,.. - re ne dedin dadı hatun?! Bre ne dedin o yo tur. 1 bir bir devir yapıyorlar ge~ a.t bütün hızile ve .: ve zayı un ar grupa ayr aca m~tı. Pembe yaşmaklı. genç ve güzel, ayni dadı hatun?! 

d 
rdunun geçeceği yolların temlnl z.ımnın- koşa :ke "lr ,...,.kl'1511 5 d ve bir devre olarak lig maçı usulile karşıla- zamanda nıam.ur ve vakur bir kadındı. Her i a l'Ukarıd .. r: n ~ arı ~.. "6ue e&er en yere ve • kl d ır.• D ye kekelemlştl. Sonra, dört kaıılı çırağına 

ilnd a a.&ydettiğlm veçhlle, gece yan.. ver<Jen eıJere at.laV1p aı,.rıvn,.ıarı... şaca ar ır. iki geli.şindc de, Hacı Ataullah Ue konu§Jlla- dönerek: an bir .saat evvel harekete geçen Meh.- J 6 >.J• "' .1...... • .......................................................... _. tı. .Arzu.sun 1 d d kula~ 

nıecı ~anın elli bin kişilık kolordusu bu * K Ü {tür ; • l eri: JIUŞ u :ııenc a ısının e- - Bre Murad .sen var gez biraz hava al 
~nada hiçbir gürültü yapmaz, davullar ça- Hü.nkfı.rm; ordu kl.smı kfilllslle İstanbuldan 9 Ailip söylüyor, 0 da, yüksek sesle kürkçüye Demlştl. Delikanlı, Hacının halın'e bıyık aL 
lınına.z .. sadece asker, gldeceğl 1stllmmeU ta- ı hareketinden sonra, Rumeli beylerbeyi (11, anlatıyord°: O gün de bir sansar postu be- tından gfilerek dışarı çıkmıştı. Hacı Ataullah 
Yln edebilmek ı,.in, .küçük trampetler çalınır. , kumandası altındaki setsen bin klşlllk kolor- Üniversite neşriyat sergisi ğenm.Lştl. Bir aralık, zenci dadının: nerede ise hüngür hüngür ağlanıağa ba!llı-

B "' - Ağaya aerhadllk diz kürkü yapacağız... ya.cakt.ı: 
80 u Piştar kolordu, blr günluk yiı.ruyuşten dusunun karargflhını ayn! yerde, yani şehir Sah günü açılıyor Demesinden istifade eden Ha.cı Ataullah} - Bre dadı hatun, ayağına düştüm ... Tiz 
k nra, Jstirıüuıte geçmek için çadır kurar- dı~ında, otağı hümayunun tesla edildiği s:ıh- Üniversitenin 939--940 ders yılı başlan- saflığa vurup: bir haber ver pembe yaşmak.lıdan ..• 
ç:~ e~i sabah yürüyüqe başlamak mere rada kurm_uş ve burada Ud gün kalmıştı. gıcı vesilesile müzede bir Üniversite neş- - Sizin ağa kimdlr dadı ha.tun?! zenci dadı etrafmn bakınm•<>: 

Ylkar ve bunları develere ve katırlara 1 Biz de, I.nglllz elçlaln.1n Galatadaki kona... . nı- ..... Z el dad -.... 
Yüklerken hlçblr gürülti.i veya patırtı duyul- ğında iki gün mlsatlr edildikten sonra ü- rıyat sergisi hazırlanmıştır. ...,qe .sorm....,~u. en ı: - Halvet midir? 
nıa.z Sergi 31 Teşrinievvel Salı günü saat 12 - Receb ~anın ulakbaşısı Kara Mehmed Diye somı~tu. 
öy ve bu ıkadar kala.balık. insan \azlfelerini çüncü günü bu seksen bin kişlUk kolordı.: ile de açılacaktır. ağadır. - Halvettir . 
.. _ıe bir sükunet.le yaparlar k1 ınsanın bu in- birlikte ve büyük bir intizam içinde yürüyü_ Dem'"t.i,· ve, pembe """ma.klı genç kadına. B H 
~aı:nı l.ştik Gec 1 i k klad .,.., 1 "'i "..,, - re acı sana haberim var anıma şu 

gorup te, doğrusu, hayran olmaması şe geçm · e er ona ıır, .... ız yer er, Polisle.• "'lttlrmeden ihtlyar zenci Kurkçüler kAbya- 5 ı:nUink.ün değildir. bir gün e\"Vel hünk!nn ve ordu kısmı killli- "'I parmaır.ıma bir gül yüzük ister ... 

t 
Şu hakikati itiraf etmek l~ıımdır ki bizim slnln konakladığı yerler oluyordu. sına kısaca deni yaıunıştı: Hacı Ataullah, kendi parmağındaki bir gül 

arnrta b" 
1 

• . 8. 1 · tt l k - Hatunun koca yüzünü gördüğü yok .• yüzüğü derhal çıka.np dadı hatunun kara 
kerın oy e çadır kuran veya yıkan elll as.. Jşte bu sureUe, Rwnell beylerbcyinin ır ame c ınşaa 8 ça ışır en aşda ya bir gece kalır, ya iki gece evinde ... parmağına geçlrivernıi.ştl. 
Uıanısyaptığı .§amatayı, sebeb!yet verdiği in.. kolordusu beraberinde ve merhale merhale yaralandı İnsanın kel olsun, kör olsun da ehli her gec-e zenci dadı eline muhtellf hareketler vere-
du.s ızııtı, duşmanın elli bin kl.şlllk bir or-

1 

yol alarak Rum Belgradına muvasalat etti- Dün Unkapanında Gazi köprüsü inşa - yıınında olsun... rek yüzü~ü iyice seyrettikten sonra: 
ııu ~Pmamaktadır!... ğimiz zaman, denildiğine güre, ordu mevcu- at yerinde bir amelenin tehlikeli surette Hacı Ataullahın yirmi yaşında oğulları 

1 
_ Krunerimin pamuk ellerine kim .bilir ne eonr: bi ed P~anm plştar kolordusundan du 500.000 kişiye baliğ olmUitaı. Fakat, ha- yaralanmasile neticelenen bi!" kaza ol - vardı. Pembe yaşmaklı, onun gelini, kızı ye- de ya~ır .. Hacı sana bu hafta içinde haber 

~kete zınt hunkar ve ordu kısmı kullisı ha- ı kikat h:ılde bu kadıı.r mevcud yoktu. Olsa ol- muştur. rinde idi. Fakat gönül !erm:ın dinlemez; 1 salsam gerektir, amma cevanir bllezlğı bera-
Yan OZ':eçınekt.edir. Padişah yurüyüşe ba§}ı.. sa, her sınıf muharib askerle beraber, deveci, Köprü inşaatında çalışan ve Beşiktaş - Kürkçüler kahyası ulak~ının karısına aba- ber getırmeği unutma ... 
«ka ı u kısnıı kiıllWnln merkczlnde ve katırcı, eşekçi vesalr değersiz bazı gruplar da Abbasa.'ta mahallesinde Camı soka - yı adıunakıllı yakmıştı. Öyle ki, hergün dük- Demişti. Hacı Ataullah: 
ba:n kuluıı denilen yeniçeri vıı sipahilerin da dahil bulunduğu halde, .sefeı1 kuvvet ğında 1 numarada oturan Hasan, dfin kA.na giderken, içinde kuçücük bir ümld beli- _ Bre medet dadı kadın ... Pembe yaşmak-
Yen.ı da atlı olarak gitmekte ve kendisini mevcudu 300.000 1 ancak bulurdu. potrelleri yerine takarken bunlardan bi - rlyordu: ııma cevahir bileziği unutmam ... 
ol Çeri, slpabi Ve5air askerin kumandanlan Be1,_ad sahrasında bütün ordunun çadır- ri üzerine düşerek tehlikeli surette yara- Belki b - eli r dl .&ı... Se hi bil ziğ 
ıaan ve sayıları bir hayli yekfın tutan paşa- '"b• c ugun gene g r ... D ye. ~:ıma - n ceva r e i unutmaz isen ben 

r takib etmektedirler. ları kurulduğu zaman bu kararglh çok geniş lanmışbr. kadar, Kürkçüler içinden geçen her kadın de pembe yaşmaklıyı pembe duvaklı gelin 

t1
0rdunun csağ canıbdarıı kolu olarak siıvn- bir sahayı kaplamıştı ve bu çadırlı şehrin Yaralı amele bavızm bir halde Cerrah- kafilesinin arasında gözleri pembe bir yaş- yaparım sana. 

1 
ve .ınızrakları ucunda '>arı !UCımalar uçu- nereden başlayıp nerede bittiğim insan g5- paşa hastanesine kaldırılmıştır. mak arıyordu ve her pembe yaşmak gcirli- - Bre dadı kadın ayağın toprağı ol:ıyım ..• 
~ on iki bin sipahi, cSOl canlbdarıı müfre- remezcll. Tramvay bir Pm"leye çarpb ~ünde, yüreği ağzına geliyor, fakat bir çift - Estağfurullah ... 
r 1 Olarat tıı gene 0 miktarda ve mızrakla- Belgrada muvasalat edilmiş olmak.la bcra- EminönündPn Bebeğe p,itmekte olan ürkek ceylfm yavrusuna benzlyen o şahane - Bre dadı hatun kulun, kölen olayını ••• 
~naıdıa, ub11:_ lfilezarı hatırlatan, kırmızı filli- ber, hünki'ı.r, §ehirde kalmıyor, ordu içinde, bir tramvay Fındıklıda levazım ambar - kara gözleri bulanuyordu. Pembe yaşmaklı - Estağfurullah ... 

. a ı ... ıta1n.r gitmektedir kendi otağında konaklıyordu. lan sırasında Ahmed adında birine <;arp- en son rüyalarına glrml.ştl. - Bre dadı hatun kn.bul eyle çorcğe bore-
Bızzat hünkfı.rın · Burada, orduya, Kırımdan gelen binlerce mıştır. Ahmed başından ve müteaddid Senede birkaç gece koca yüzü görebilen ğe ceb harçlığıdır ... 

çerı onünden on 1ki bin yeni- k b hl b 
a:e"-:aya Yiİrünıekte, ondn.n sonra padl.şah Tatar süvarisi de 1lt1haı'k etmiştL Bu Tat.ar- yerlerinden ağır surette yaralanmıştll". bir genç ve güzel adının ıztıro ını ç ır - Cafer Bermeki akçesi niyetine eyvallah, 

0..:~~ . ve padişahı da paşalar, paşalan ıar, Osmanlı imparatorluğu hududları içinde 1 Yaralı ba vgın bir halde Gümüşsuyu has- vakit anlamıyacak olan Hacı Ataullahın ba- ı Hacı .babanın kesesine bereket . 
~be ı fil_kesinin her bucağından gelen san.. bulunan ve Osmanlı himayesi altılıda yaşa- t anc>sine kaldırılmıştır. zlrgfuı kafası, şu kıı.t'i hes:U>ları yapJlll!ltı: Dadı hatun gül yüzükten başka Hacının 

ylerı takib etmektedirler. makta olan hırlstıyan köylerine de sarkıntı- ••••••••••••••••··· •••••••••••••••••••••• ···:·······-··· Receb P~ gibi devrin en zengin ve kud.. I bir kese de akçesini aldıktan sonra çıkıp git... 
vu~~u, n_çık araziden geçerken büyük da- ide edip onları yn.k.nı.akta ve köylerin koyun, Ha 1 k o peretl reW bir vezırinin ulakba.şısı, ne kadar hali miş, ÜÇ gün sonra da Bahariyedeki yalısına 
ctır. (kosler) fasılasız olarak çalınmakta- keçi, sığır ve at sürülerini önlerine katıp ka- temsi 11 eri vakti yerinde olsa, n!.hayet bir uşaktı ve ka- zenci bir ağa ile pembe yaşmaklıdan h:ıbcr 

ral"gt\ha geUrınekte idiler. Karargt\ha getiri- :nsına, Hacı Atnullahın yapabileceği feda- ı gelmişti. 
ec:ı~ll'kArın ardından bütün, sefere iştirak len bu gibi hayvanlar çok ucuz fiatla askere Senelerdenberl operet ihtiyacına bir ce - kfl.rlıkların hiç biri.sini yao:ımazdı. Hacı A- cKamer hatun cariyeniz göndereli, name-
ınusı~~ray erkanı ve hepsinin gerlsinde de satılıyordu. O kadar ki bir çift ineği 20-30 vab vcrmeğe çal~an Halk Opereti bu mev- taullnıh, pembe ya.şmak.lı için kesesini dıi.şün- dlrn diye eline verllen atlas keseyi açmnğ:ı 
lar ı.uuanıığı kabul etmiş sa.bık hıristiynn- akçeye, bir çift Macar ö "zünfı bir Macar .'!im d" muvaffakiyetli te.mslller vermeğe baş. meden açabillrdl. Şark seferı münn.sebetlle l rlanırken, adam «Hacı ağa hazretleri 
'I'Ür~ani udörune11 lerle Cağnl!l Paşn ve.sııir eküsüne almak mümkün oluyordu. Iamışbr. ulalt'başının paşnslle beraber Anndoluda bu- yarınki gace fakirhaneyi teşrif etsinler de-

Ca er gelmektecur. Biz de bu yağma edilmiş mallardan körpe Hevet kadro.sunu iyiden 1ylye takviye et - ıunması, Kürkçfiler kB.hyasının işini fevka!R- diler. deyince, Kürkçüler kft.hynsı ş şırdı, 
bin ~~ .. ~aşanın kumandası altında on beş blr dana~ sekiz akçeye alarak bol bol et ye- tiğl gibl mükemmel bir orke.cıtra ve Macar de kolayla§tırabilırdl. Bunun için sadece, aşı içinde pembe ya.ş.maklının namesi olan ke-

liunkJ.UJt bir kuvvet bulunmaktadır. mlştik. Türkler bir .sığırı ke.sUkten sonra on.. balcslle de zenglnleştlrmiştır. ptşlrlp kotaracak bir meyaTlecl bulmnk Hi- seyt koynuna atarak: 
llh ( Arın et.rafında, ok ve yaylarla müsel- dan uzun uzun parçalar çıkanyorlar ve bun- Halk Opereti üç dört gündenberl loymeUl zmıdı. Nihayet o da :bir gün Jı:endi ayağlle çı- - Bre inanmam ... 
en ~~lak) \re ('kapıcı) denilen ve padişahın l<ırı bolca tuzlayıp blr çadırdan öbür çadıra romancılarımızdan Mahmud Yesarlnln <Kn- tagelmlşt.1. Pembe yaşm:ıklının •dad. ha- Diye bağırdı; ve söylenmeğ~ başladı: 
tu glbiın Şahsı muhafızları yurumekte oldu- gerilen bir ipe dizerek güneşte kurutuyorlar. dınlann be~endlğD isminde çok ince ve ne- tun• u yalnız başına Kürkçüler içinden ge.. - Bre inanmam ... Bre bu cennet müjde.. 
lak ıtıuı:aray Inobeyincllerl de hünki'ı.rdan u. Bu Tatar süvarileri yalnız hayvan süriileri zlh bir opereti oynamağa ba.şl~mıştır. Bu O- çerken Hacı Ataullahın dük ltll.nına uğr:ımıştı. sidir ... Bre ağa dile benden ne diler isen ..• 
gün ın~lllanıakt.a ve l1iriİYUŞ kolunun düz- değil, bazan da 'yakaladıkları esirleri hergün peret baş~an aşağıya kadar. nükte do1u bir Şiş bacaklı lhUyar bir zenci idi. İçerlye: Hacı Ataullah el çırparak ilave etti: 
ıında v ~inı temin eylemek, yürüyüş esna- kafile kaf•e c'Otajtı hümayun. a geLlrlyor- eserdir. B.lhas.sa bale ve müzik, sahnenin - Kürkçüba.şı şura.cıkta bira.ı oturup din- - Bre Mıstık, Mıstık! .• Bre oğlan nerede-
bu uıun a.kl olabilecek hataları düzeltmek ve lardı. dekoru nazarı dikkati çekmektedir. Bundan leneytm .. gene kazık kesildi bunlar... sini. Çabuk nğaya kahve ve şerbet ve şurup 
e~ıendirnı !lskert :hareklıt sırasında padişahı (Arkası vnr) sonraki eserlerin de bu şekilde temsil edile - Diye bacağnı döverek ~itmişti. Sonra da ve reçel ve çfüek ve börek ve ynğlı halka ve 
başlıca ek için icab eden ~birleri almalı: ceğ~ vt\dleri bize Halk Opereti heyetinin 1s- kendisini takdim etmişti: ı' şekerli Galata halkası ve tavuk .. . 
~ ~elerlnden bulunmaktadır. (1) Sokullu oğla Basan Paşa. (Mütercim). Ukbali hakkında biiyük timidler veriyor. - Beni tanıdın mı?. Hani geçenlerde bir <Arkası var) 

:Sunun ı i tll<Ur· ç n de bent sevme.si kA.fi de - - Siz sadece nazik bir erkeksiniz, dedi. 
nu ~ 8.ynf zamanda loskanmalıdır da .. 0 _ «Son Postan nın yeni edebi romanı: 8 bazı his.si tezahürlerlnlz var ki insan samımı 
Uk 8Ünd ndınnoJk için kendisine evlendlğimız zannediyor; fakat sonra ıınlaşılıyor ki nlaka 
Bana en itibaren sık sık &zden b:ıhsettlm. sanılan şey bir nezaket mübalii.ğ:ısından baş-
«ıeerıert OVVel~ imzalayıp ·ıermlş olduğunuz ka bir şey değildir. Ayşcnin sWnla evlenme-
nıuten nız g117.e1 clldlerlle kutiıphanemln en a mesine sebeb bunu anlıuruş olmasıdırı 
1ata~ Yerinde duruyor. sızın nasıl hayat ( E y l IA'" N A v m -Liza Petrovn:ı, beni paylarken mcs'ud 
nıanı bir inaan olduğunuzu ve bazan ro· D D ediyorsunuz; sözlerinizle bana cesaret ver .. 
laya arınlZdaki t..ıplerln bizim aramızda yn- diğinlzln farkında mısınız? 
canın kimselerden daha ituvveUi ve daha • Bn genç madam benden hoşlandığını ~te 
ıne~lduğunu ona söyledim, eserlerinizin .,, açıkça söylemiş oluyordu ve pısırıklığımdan 
karlld arını anlnttun ... B:ışka bir gün An- dolayı da bana kızıyordu . Ben eskiden boyle 
diıttlr atı evinizin san•a.t heveslileri ve tak- mi idim, Ayşe beni ne hale getirmiş? 
dıttniarınıa tarafından sık sık zlyare~ edil- Yazan: Refik Ahmed Sevengil Atinaya uğrayıp uğramamak meselesi ayn, 
•- en bah.ttetUnı. Sesl 'buruklaşarak: bulunsak benim sızı ziyaret etmem, ailenizin 1 - Olabilir •.. Nitekim .>on zamanlarda za- zaman görecek.siniz k1 hepsi ş:ı.kadan iba- fakat hiç olmazsa bu vapur yolculu~unu çok 
lercı lror'karım, &en de bu hararetli ziyaretçi- içine glri,p çıkmam ad.amcağm rahatsız ede- yıflamağa b~ladığımı söylüyorlar; bazan ret ... Hem kocamla aramda geçen bu konuş_ daha zevkli bir şekilde g~lrnıek ve unutul.. 
le en bir1sinh dedl. c- Evet, diye cevab cek ve ben sizi her zaman görmcğe muht:ıç nararetlın de otuz yediden yult~my:ı çıklyor: maları tabii sizin bilmemeniz lli.zım... maz bir hntıra ile süslemek miimkün görn-
~bn, herkesin tanıyıp sevdiği, eserlerinde 1 olduğum halde bu ziyareUerden çeklııece-1 geceleri dol~aktan, az uyumaktan, yorul- - 8121 AtJnada mnizde r.ıyaret ettiğim nüyordu. 
bir i bulup hülyalanna istikamet verd!A"I ğlın ... Beğendiniz mı 4lmdl yapt.ığınıı: işi? maktan tuan olacak ... Fakat Yaktin i ııayet zaman mı? .• Bu fırsatı kazanmağı hakllaı.. LeylAyı şefkat ve merhametle hatırlıyo. 
~uharrlrin ~tları uasında bulunmak o gene ayni sinirli, k~ük, kesik kahkaha- eğlenceli geçiriyorum. ten isterdim; fakat biletim İskenderlye için ... rum, Ayşe macerası tse beni berbad ve peri
• için bir ~lcUr ... ıı Kocam somurtup !arla gülüyordu: - Yaz.ık, dedim, Ankaraya gellp bir ay Doğru Mısıra gidiyorum; hekimler bir zs_ şan edip bıraktı; bllmem hangi kttatıda oku
~u. Geçende Tilrk1yeye gelmek üzere seyn- _ Kocam şaka yapıyor, dedi, beni haki- kalmışsınıs da ıılzlnle şöyle oturup J,aşıbata man sıcak iltllmlerde dol~mamı söylediler. muştum, muharrir ckadın yüzünden felfike
fa te çıkacağım gunlerd-0 gene ütanbuldan, katen kı.skandığını zannetmiyorum. Gayet blr y~mck yiyemedik, ikl kadeh içki içeme. - Ne diyorsunuz? .. Halbuki ben sizi Yu- te uğrayan erkeğin başka :Cadın gibi bir de-

z gezmelerinden, deniz !:a falarından 11\ı 1 serbest bımkıyor, onun 1§ sa3.tlerlnde beni Is- dik, kim. bilir nrunı neş'elenlr, blr ka.t dalla nlnlstana ~eliyor.unuz zannetm~tlm... İm- vns1 vardır. diyordu: doğru! 
~ılnutt.ı; sizinle i.stanbulda o meşhur kotra 1 tedlğim gibi geziyorum, onmıla birlikte git- sevimli ve cazlb bir hal alınıınlZ ... B&yhat ı kdnı yok, mutlaka Atınaya u~r:ımah, birkaç Ayşenln kırıp döktüğü maneviyctiml işte 

nünde na&l tan~t.ığımızı ve benimle nasıl tlğlml.z t.oplantılarda, eğlen~ yerlerinde fi- - Ankarada sizin bana &.fll"acak nktınıı hana kalmalısınız ... Bizim misafirimiz ohu-- birkça saat içinde Llza sarıp tamir etm~tL 
~ olduğunuzu anlattım ve §imdi Anka... lln arka.da.şlartle dansediyomm. Ben size bir var mı ld1, bllmlroruın; epey buhranlı 'e aunuzl Ayşenin ruhumda uyandırdığı fırtına ile, :ada olduğunuzu söyledim. Kocam gülerek: şey dana söyllyeyim mi? .. İçkiye ve kumara hastalıltlı günler geçirmlş.sinız; fakat böyle - Lütfunuza çıok teşekkür ederim; her beni bir yıl meşgul eden, Jarnn, sarsan, ıztı. 
h- Anka.ray git amma sakın senin §u meş_ da alıştım! Hem de bira filan değil, yüksek olma.sa da gene t!lizinle buluşup bulu§Dlamak 1 ne kadar kocanız slzlnle ayni fikirde değilse rab veren ve hırpalayan humma ile Llzanın C: mıtharrtrini görmelıı dool. Kocam beni clereoeli içkller ... uzo içiyorum Ye k~yl! du- için te.reddüd ederdim, kocam Anka.raya gtt- de gene sizin dt.vet.ıinlz olmak benlın için etimde canlandırdığı istek bir mi? 
).,,..._en kıskanıyor; halbuki bl.zlm aramızda yuyorum. tığim zaman sizi görmememi aöylemlfti ye. ••• bahtiyarlık teşkil eder. Fılka.t b&şka hiçbir Oskar Vayld'in dediği gibi ruh ve viicud, 
--;otr şey yok! - İnsanı kendinden uzaklaJtıran, kendi Gülüyordu. Ya.n şakacı, yan öftell bqınıı sebeb olmasa bilhassa bu nnlattığınız §eyler- bunlar ne esrarengiz şeyler. . . Ruhta hayva.. 

Ilotrudan doğruya son cümleye cevab ver- kendLsile 'ba.şbaşn kalma imkA.nlannı elinden salladım: den sonra Atınayn ve evinize gelip te sizin niyet vardır ve vijcud b:ızan ruhaniyet kesbe· 
~k: alan, hülAt:ıa blzi benl~izin sıltı çembe- - Ah bu min ıaramazlıklannız ... Koca- re..hatmızı bozmak 1.!temem; bunu pekA.11\ der. Hayvani arzuların nerede biteceğini, ru-

- Otızel arkadaşım, b::ma buyük bir fena- rlnden çı'karan ve hareketlerimize hürriyet nızı kim bSltr na.sıl çileden çıkarıp şfiphelere b1Ur&1nlz. hant isteklerin nerede başlıy:ıcağını kim SÖY-
~llt etmlşsiniz; dedim, kocanızın zihnine böy- veren her şey güzeldir. Ta.bil bunun reaks!- düşürmtı.şısünU?Jdürl Hem ona, hem bana fe- D&rgın bir Qehre ile sustu. Çayını yudum Uyeb1Ur? Ruh, günah evinde oturan bir gölSE> 
~bir burgtı ookma.nız benim lehime değlldir. yonlan, tahribatı, aran da ıı&Wnünde t\l- nalık ettiniz. yudum iç.erken gözlerinde kırgm bir ruhun ı midir, yoksa vücud hakikatte ruhun içinde 

E!lnek tı günün birinde biz ayni ıebirdo tulmalıdır. - Blzl Atınada ..ımı.ıe Ziyaret ettlllnlJI ak1aleri aezlllyordu: midir? (Arkası var) 
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(Memleket Daberleri) Antalyada imar. faaliyeti 
O.kil' f lak t d 1 · d · · devam edıyor 1 1 8 8 Z8 8 8rln8 yar im IÇln Adanada niçin ihtiklrla 

d h f d f . I' f d'I' mUoadele edilmiyor? yar un er tara ın a aa ıyet sar e ı ıyor bu~:.·t!~:~ .,,~~·vil~~:: 
inşaatı bitirilen gümrük. hastane ve lise binalannıiı 
açılış törenleri yapılacaktır. Vapurlann işlemiye baş· 

lam asile limanda iktısadi faaliyet tekrar canlandı 
Sıvas, Erzincan, Konya ve lspartada Kızılay 

teşkilatı geniş yardım tedpirleri aldı 

lerlmlzde, vaziyotJ. buıra dola,yı.e~ Uı -
tiklra ~&bbüs edenlere fıraa.t verme -
mek için ihtikArla mücadele komisyon.. 
lım kuruldu. Ve bunlar fillen faaliyete 
geçtiler. 

Bu böyle iken, şunu esene kayded.iyo -
rum ki, Ada.nada hilA böyle bir komis
yonun vücud bulduğu görülmemektedir. 
Halbuki 1.stlhlaki mü.hlm bir yekun tu _ 
tan Adanada ihtiklr almış yürümüş bir 
halde bulunuyor. Buna birkaç kalem eş
yanın flaUarı kuvvetli bir misal t~kll 
eder: Bundan blr b uçuk ay evvel kilosu 
iki liraya alınan kal&y Ada.nada şimdi 
se!clz liraya, bir elo~tr1k plli 15 kurut
ıan yirmi bet kuruşa, cam yüzde kırk, 
küçük fantezi eşya yümo elli, eczane- sa
tış flatları yüzde yirmi yükseldi. 

Bütün bunlara ratmen alMı:adarların 
bu yolda hiçbir ~obbüa göstermemesi 
ha.vretıe karşılanaca.t şeydir. 

Halk, hükiimetlmlzln yüksek ve zama
na uygun olarak müst.acelen vermiş ol _ 
dutu halk ner•ıne olan kararların biran 
önce burada da ehemmiyetle · tatbikine 
muntazırdır. 

.... . 

--
.. -

inşaatı tamamlanan yeni gümrük binası 
Antalya (Hususi) - Vapurların mu- 1 gümrük binası ikmal edilmiş ve güm • 

Uçurumdan Yuvarlanan 
vakkat bir müddet için limanımıza se- rük idaresi yeni binaya taşınmıştır. 
ferlerini tatil etmeleri Antalyanın iktı. Binanın açılış resmi Cümhuriyet bay 

b• 1 b·ı 1 d sadiyatı üzerinde mühim tesirler yap • rnmmda yapılacaktır. 
ır 0 omo 1 parça an 1 mış, Akdenizin bu mühim ihraç iske • Bu bina limanın vaziyetini düzelt • 

Son felakette yıkılan bir ev B (H ·) B d k !esi halkının yüzde sekseni ihraç faa • mis ve nöze hoş görünen bir manzara ergama ususı - ura a ço şa • 1" t"l . kte ld w d b · b 

Sivas (Hususi) - İzmir ve havali - ıdört kişilik bir komite <:ıPl'Tnilllerdir. yanı dikkat bir otomobil kazası olmuştur. ~ye J e. gcçınme 0 ugun an u te. hu.sule getirmiştir. 
~~r··-r 28 numaralı Hamza ve Mehmede aid sır genış olmuştu. Inşası ikmal edilen lise binasile has. 

sinde vukua gelen zelzele felaketine Konyalılar f el&ketzedeler için t b "l K k B B · ı k · ih A ugr~ ayan yurddaşlarımıza yardımda bu teberrüde bulundular o omo ı .. oza t~n. ergama~a gehrk~n ıı· ara ı ıst" salatını sevke imkan tanenin açılış törenleri de ayni tarihte 
Y?lda muvazenesını kaybetmı~ ve derı:ı bulamıyan un fabrikaları da faaliyet • yapılacaktır. 

lunmak üzere Sivas Kızılay şubesi bil- Konya (Hususi) - Dikili yer sar - hır uçuruma yuvarlanmıştı:. Içinde hır !erini tatil etmişlerdi. - ---------
yük mesai sarfetmektedir. Sivas K1zıl. sıntısından felakete uğrayan kardeşle. kaç yolcu bulunan otomobıl 300 metre r • S ""' dd 1 · yuvarı~. fakat çok ivi bir tesadüf 'a~ur seferıerinın yeniden başlama. ögU e posta ar· mtizama girdi 
ayı geniş yardım tedbirleri aldığı gibi rimize dağıtılmak üzere mer'lrezde top~ e.<;eri olarak yolculara bir şev olmamıs _ sı iktısadi faaliyeti canlandırmış 4,5 
halkın da yardımları memnuniyeti !anan para tebe:rü~tı ~67 lira 75 kuru. tır. Sukut neticesinde otomobil tar:na~ile kuruşa düşen ekstra buğdayın kilosu 
mucıb mahiyettedir. şa varmıştır. lkı yuz lıranın daha bu • parçalanmış, yalnız yolculardan bır kışi- yenicien 5 5 kuruşu bulmuştur. Ticari 

Sivas Kızılay şubesi başkanı Nümu- nun üstüne zamm~ileceğini Kızılay nin burnu kırılmıştır. Kazanın şoförün hayat tel ~ le d"" .. .. tah 
ne hastanesi kulak ve burun mütehas- muhasebesinden öğrendim. Konyalılar ~nrhoş o~a~ak o~omobil kulla.nmasındaı:ı. .1. .. ~r ~.lmn°:1111?. onmuş mus -

. . . ıleri geldığı tahkıkat sonunda anlaşılmış- sı ın yuzu gu uş ur. 
sısı Etem Yetkinenn bu husustakı ar- tebrike sezadırlar. t r B ""th' k b"' 1 h f"f b" Pamuk ek"m m · · · h ""l ı· d . . . . . . . ı . u mu ış azanın oy e a ı ır ı evsımının u u ı o -
~an devamlı .. mesaısını cıdden takdirle İspartada Kızılay idare Heyeti ş7kilde atlat.ılmış olınası muhitte büyük hyısile zürra hükfunetçe vücude geti _ 
karşılamak lazundır. faaliyete geçti bı! memnunıyet uyandırmıştır. rilerı çırçır evlerine müracaat ederek 

Erzincanda yardım komitesi seçildi .. • t h ed 'k" k ı 
Erzincan (Hususi·) - Dikili felaket. İsparta (Hususı) - Di~ili felakctze- iki köylU dinamitle balık ol:J.um t edarıbın7 k~Yl u r:ıuştur. 
d 1 

. 
1 

k d . . b 
1 

deleri için valimizin reisligi altında top Ç sen en erı e ı mege başlayan 
ze e enne yapı aca yar ım ıçın e e. · avlarken teh 0lkel1' surette Ak--la c·ns· kla 1 f . ... , ı d li · · et' d b lanan Kızılay Idare Hey'eti de faalive " ı ı pamu nn e ya mm ınce 
my~ sa onun a va nm nyas ın e e.. • .~ • k t• · f ı 1 d 1 
led

. . . .. l K 1 te geçmistir. Yirmi ~ ..... sene evvel Is • yaralandılar ve mu avcme mm aza oması o ayı. 
ıye reısı ve encumcn aza an ızı • · ~· ~ne rai'iıbet g·· · · d 

ny ve Ticaret Odası Reis ve azalan bir oarta ve havalisinde olan hareketiar • ·) : . 0d ormcsı hve !aynı z~an .. a • .. .. . Kızılcahamam (Hususı - Kazamıza ıvı ran ıman ve rna su vermesı mus. 
toplantı yapnu.şlardır~ Bu toplantıda zın acısını gormuş olan Ispartalılann hu baölı Ccltikçi nahiyesinin Kurumcu kö tv h ·1· f 1 • t k tm kt d' 

v • ed kl . ..... J • a sı ı az a zerıya a sev e e e ır. 

Söğüd (Hususi) - Kazamızla Bilecik 
aıası 29 kilometredir. Bu sebeble fimdiye 
kadar posta nakliyat servisi haftada üç 
güne inhisar ettirilıniş bulunmakta idi. 

Fakat son günlerde yapılan bir ihale
ye göre posta nakliyatına hergün için 
devam edilecektir. Mektubunu ve gaze
tes!ni günü gününe alabilecek olan halk 
bu vaziyetten memnundur. 

Adana valisinin tetkikleri 
Adana (Hususi) - Adana vallsi Faik 

Üstün on gündenberi Çukurova kazala -
rında tetkikler yapmakla meşguldür. Va 
Ji kazalardaki ve bu kazaların köylerin-Kızılay Kurumunun bu gaye ugrunda- hususta yardımlarını esırgem i en yünden Yusuf ile arkadaşı ayni köyden A t ı d · f ı· t• d d . _ .. . . n a va a ımar aa ıye ı e evam 

ki çah~nıalarına yardımcı olarak on gorulmekiedir. Hasan köylerine yirmi dakika mesafede etmekt;dir. deki maarif, nafıa ve köy i~lerile yakın-

Mardinde cumhuriyet 1 Seyhan beden terbiyesi De~irm:n civarın~ki çay?a .balı~ a~- Bu cümleden olarak evvelce i~Sl • dan meşgul olmakta ve icab eden direk-

m U d 
ii rl u·· g""' u·· la:nak u~re ellerıne gcçırdıkılerı bır na baslanıldığını bildirdiğim modern tiflc>ri vermektedir. 

bayramına hazırlık M di~amiti suya atacaklan sırada dinamit ~~=· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mardin (Husust) - Cümhuriyetimizin Adana (Husu . Hüseyinin elinde birdenbire patlıyarak lr Cu" mhur'ıyet bayramı hazırlıkları 1 
e; s st) - B€den ter-

kil::fe kutlulanınası için şimdiden hazır - süf da vücudünün muhtelif mahalle • 
biyesi Seyhan böl d tehl"k ı· ·r d 

16 ncı yıJdönüıuünün !Ayık olduııtu ~e - f sol bileğini parçalamış ve arkadaşı Yu-

lıkbr başlamış ve teşekkül eden bir ko- rin an ı e ı suret~ ve 1 a e vere-
mitc faaliyete geçmiştir. Bayram bu yıl, gesi müdürlüğü • miyecek bir halde yaralanmı~tır. Yara- İspartada: Şehrin her tarafında bay-ı Her sene olduğu gibi bu sene de Cüm~ 
diğer yıllara nazaran daha parlak bir su- .ne, Adananın ye. hhırın her ikisi de tedavi altına alın • ram hazırlıkları yapılmaktadır. İnşaa- hur;yet bayramı büyük tezahüratla 
rette kutlulanacaktır. tiştirdiği eski spor ın~k üzere Ankara Nümune hastanesi- tı ikmal edilen Halkevi ve hükfunet kutlulanacaktır. Kaymakamın idare • 

ne gönderilmişlerdir. konağının bayramda küşad resmi yapı- sin:.!e bir komisyon tC§ekkül etmiştir. 
Hayvan hastahkları ön leni yor culardan Rıza Sa. lacaktır. Halkevinin aldığı hoparlörler Şimdiden şehrin muhtelif yerlerine tA-

Sa"XlSun (Hususi) - Vezirköprllnün lih Saray, umum Gerl'de kaymakamı işe başladı ~chrin üç muhtelif yerine konulmuş ve kız::ıferler kurulmuştur. 
bazı köylerinde yapılan tarama ameliye- müdürlükçe tayir. ':!~ ı-ede (Hususi) _ Üç senedir ka • ilk tecrübesi Dikili felaketzedelerine * Kızıliahamamda: Kızılcahamam -
si neticesinde bazı hayvanlarda tek tük ecülmiştir. Rıza Salih zaınız kaymakamlığını ifa etmekte 0 • Kızılay İsparta şubesinin beyanname - da ve nahiyelerde ve bütün köylerde 
şap hastalığı görülmesi üzerine derhal lan Ramiz Batuk Mudanya kayma • si söylenmek suretile yapılmıştır. Cü:nhuriyet bayramı için hazırlıklara 
lAzı.m gelen tedbirler alınmış ve civarda Adanada havalar serinledi kamlığma tayin edilmiş ve vazifesine * Lüleburgaıda: Cümhuriyet bay • devnm edi~cktedir. Kaza kaymak.a • 
da ihtiyati tedbirlere tevesslll edilmiştir. Adana (Hususi) - Her sene yaz mev başlamak üzere memur arkadaşları ta- ramının 16 ıncı yıldönümü münaseıbe - ~1 ~am~~ ?na~. köycü.lük bürosu .va • 
Merkez veterineri Hüsnü Hasekioğlu, bu simi dolayısile gerek yaylalara ve ge • rafmdan uğurlanmıştır. Gerede kay - tile yapılacak mera~ime aid program, ,)~tası~e bu~n koyler~ ıcab eden dırek. 
köylerdeki hayvan hastalıklarını önlediği rckse bağlara, Adana nüfusunun yüz- ma'kamlığına da Safranbolu kaymaka- ~..;:omlsyo~ tarafından ikmal edilmek ü- tı.~lerı v~rmış v.~ hır de talimatname 
!çin Samsuna avdet etmiştir. de altmışı taşınır. Bu sene de yaylalar. mı İhsan Kaya tayin edilmiş, kazamı • zeredir. Bu programda ön safta yer a- g~:ıderrnıştir. ? gun ve ~cesi biUlınum 

da ve bağlarda şehrin yarı nüfusu bu. za gelerek vazifesi~ başlamıştır. l::ı.r- merasimden biri de Belediye tara- koylerde şenl~klcr yapılac~k ve milli 
Bigadiçte orman yangmı ıunuyorou. Artık havalar, bilhassa ge. . ..... fnıctnn yaptırılmakta olan oteı, gazi • oy.unlar .ve eglenceıer terbb edilerek 

Bigadiç (Hususi) - Bigadiç muhiti- ce!eri serinlediğin<len buralarda bulu • Gerede ceza hAkı ml r gı oo. sinema binalarının açılış töreni o • Ctimh~rı:ve: bayr~mı pek parlak suret. 
ilin taıbii servetlerinden ve etrafı köy. nan halkın yüzde doksanı şehre t~ın- Gerede (Hususi) - Bir senedir ka • lacaktır. Program ikmal edildikten son te tes ıd :dılec~~tır. . 
ler:n medarı maişeti olan ve büyilk ke. mı.~tır. zamtz ceza hakimliğini ifa etmekte 0 • rı:ı bütün köylere gönderilecek ve bu * İzrnıtte: Cumhunyet bayramı ha-
reste ihtiyaçlarını karşılayan (Emir • • . • lan Raşid Alemdar Kayseri vilayeti kutsal ve ulusal bavramın diğer bay • zır!~kları son~ ermiştir. Bayram, fev • 
Reis) çam ormanında 21/10/939 günü Gerede mUddeıumumıf:ğı Bünyan kazası hakimliğine tayin edil- ramlara nisbeten daha canlı olması i . kalade tezahuratla kutlulanacaktır. 
yangın çıkmıştır. Yanan saha tesbit e.. Kazamız müddeiumumiliğine Sami miş ve kazamız ceza hakimliğine de çin gereken hazırlıkların sür'atle ya - *. ~ntalyada: Cü1:11hutiyetin 16 ıncı 
dilmemekle beraber zararın fazla ol • Erkan tayin edilmiş, vazifesine ba§la.. Muş sorgu hakimi Mürşid Günel gel • pılmasına çalışılması temin edilecek - yı~ ıçın humma!~ bır faaliyet nazara 
<tuğu anlasılmaktadır. mıştır. miş, vazifesine başlamıştır. tir. ç::ı.. pmaktadır. Dı.ger senelere nazaran 

- Hasan Bey, sana bir 
p y soracağım ... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... Afrikanın ıssız yerle
rindeki ıssız zencilere ..• 

Avustralyanın köşe 
bucağında yaşıyan !ara ni -
çin vahşi diyorlar_ Onlar 
da bizim gibi insan değil 

mi? 

lflSP' Q.-: e AJr t ' b 

Ha'san Bey - Nasıl v:ıh

şi denmesin azizim ... Bom
bardıman tayyaresini tanı
mıyorlar, gız maskesı ne -
dir, bilmiyorlarmı§! 

* Manisada: Cümhurivet bayramı bu c;cne Cumhurıyet bayramı daha par 
için icab eden hnzırlıkla;a hemen ta- lak olaca,2-ından şimdiden hazırlıklar 
marn lanmış gözile bakılabilir. 16 ıncı ba~l ?ı mı~tır. . . . . . 
vıld0nümünün parlak bir surette kut • ..*.~?.ırnedc: İkıncıteşrınln 5 ınde ~~rıç 
}ulanması için teşekkül etmiş olen ko- knnrusu varımda acılacağı bfldırılen 
Mi~von bir proo/am hazırlamıştır. e~li hayvan sergisi vilayetin bazı yerle-

. .. . . rınde devam etmekte olan şap hastalı~ı-* Swasta: Cumhunyetın 16 ıncı yıl- nı tam ·· ·· 1 d ııt d · a· ~ n amen onu a ınma ı~ın an pm ı-

d?~ümii .yu.rdun her ~a:afmda oJdugu lik geri bırakılmıştır. 
;ıb · ş,7hnmız ve hnvalısınde de coş~~n Serginin meşhur Kırkoınar panayırına 
e 7 ahuratlar arasında kutlulanmak u · raslayan 6 Mayıs tarihindP. açılmasına 

zr-rr, Vali Muhtar Akmanın riyaseti karar verilmiştir. 
al~ında teşek~ül eden kutlulama ko - * Urfada: Ci"- ..... hurivet Bayramı ha
mısyonu f aa lıyete geçerek program et- zırlıkları parlak bir şekilde tarnamlan
rafında esaslı bir çalışma göstermek- mıştır. Törene şehir halkından başka 
fedir. köylüler de atlı olarak iştirak edecekler-* Adapazarında: Cümhuriyetin on dir 29/10/ trı :rn gür ü akc;amı H1lkl"vinde 
altmcı yıl bayramı hazırlıkları-na hum. zengin programlı bir müsa.mere verile
malı bir §ekilde devam edilmektedir. cektir. 

I 
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Haftalık radyo programı 
r~------------------.... ,~ ....... m.7JI ....................................... ... 

Ankara borsası Pastil Antiseptik 
Açılış - K.apa;.;·~uı 27- 10 • 939 Dle _ (B~ tarafı 4 üncü syafada) şarkı: (Bahçenizde sünbül cl.5am.) Rahmi 

1 
köıııtın Von Saba. 22: Memleket saat A- Bey _ Kurdlllhicazklr şarkı: (Yetmea mi sa-

ll~ı, ajans haberleri, ziraat, esham - tahvl.. na) 6 - ......... _ Kürdillhlcazki\r f&l"lı:ı: ma. l------Ç_E_K_L __ E_B ____ 4 8e; kamb~o - nukut borsası (Flat.) 22.20: 1 ğa .girdim kamışa.) 2 - Okuyan: Semahat 
~l.n beat saat. 22.SO: Müzlk (Ravel: Piyano 1 - ÖZdenses. 1 - Bedriye Hoşgör - Eviç şark:: 

Açılıı 

ô ~" 
ıro o.ı5 

Kapanıı 

&.21lıi 

180.HO 
2.9S25 
6.62 
29.ıe 
69 04 

<ca:ı - eı konserrosu _ Pl.) 22.50: Mfızlk CDüşfnmek 1stemem.) 2 - Seniha Kambay- ;~~d~a Yort. 
ranı. and - Pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki P!'<>g- Uşşak şarkı: (Yıktı bir meltem.) 3 - Melek- Par~ 

ve lı:apnl.§. ımt _ U"""alı: şarkı: (Usandım ağlamaktan ı 
yy MUano * 4 - Udi Ahmed - Karciğar şarkı: (Görünce Cenevre 

1 
PERŞEMBE 2/Jl/1939 ben sen!.) 20.10: Temsll. 21.10: Müzi< (Rad- Amstcrdam 

12 
2·30: Program, ve memleket saat liyan. yo Orkestrası - Şef: Hasan Ferid Alnar.) Berlln -r:: AJans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 1 - J. Haydn: senfoni (fa ciez minör.) 2 - Bı"Ülı:sel 

h k lnUZ!ği. Çalanlar: Kemal Niyazi sey _ t F. Schubert: Rosamunde'den parçalar. 3 - Atına 
).f un, Oevdet. Çatuıı, Şerif İçli. 1 - Okuyan: lob. Strauss: Güzel Mavi Tunı:ı (Vals.ı 22· 8,,fya 
r uıeyYen Senar. 1 - Tatyos _ Suzinak peş_ Memleket saat ayan, ajans haberleri, zira::ıt, Prag 

1~vı. 2 - Rerık Manyas _ Suzinak şarkı: esham-tahvllüt. kambiyo - nukut borası tFi Madrld 
k _evkln ne ise.) 3 _Arif Bey _ Suzimik şar- nt.) 22 20· Müzik (StraTtnsky Petrouckkn su- Vnrşova 

8~ (Benı bizar ederken.) 4 - Nurı Şe~d:ı- iti _ Pl) 22.so· Mtizik <Cazbı.nd - Pl.) 23.25 - Budnpeşte 

~.9 876 
6.()65 

29 8tri 

218326 
().97 

1.1876 
.-

13.llısıö 

23 .6&.;7.l 
O. So 

21 7187J 
0.9J6 
].~ 

.-
18.1U5 

.-
23 166 5 

0..93 nı Zlnflk şarkı: CScvdım sen! ben.) 5 - Ke - 23.30: Yarınki program ve ltapamş. Bükreş 
Zc~ Niyazı &>yhun: Kemençe taksimi. 6 - * Belgrnd ı:. 4flö 2 48 :; 
'1 ~ :rif - Suz.lni'lk şarkı: (Sevdim seveli.) CUMARTESİ 4'11/1939 • Yok'lhnm 80 6U BO 4S2 1 1 
llıaktarır Bey - Suzinak şarkı: 'Jl.şkın~a. yan - 13 so: Program. ve memleket saat Ayarı stokholm ııı.19 51 0267 ı 
llaıt ~-ır.>. 8 - Suz.infı.k S!\Z semuısı. 9 - 1~ 35: Ainns ve meteoroloji hı:ıberlcri. 13.50: Moskova .-. , 
l°ad turkiisü: <Bülbül ne g~zcrsin Çukuro- Türk rrıfı"'~i· Calanlar: Vecihe. Ruşen Kam. \._.._ ______________ ..J:' 
koy~~;o - Halk tür~ü: (Rafa fincan Res3t Erer. Cevdet Kozan 1 - Okuyan: sn. H .. . G k 
llı~ik .) pl3.30 ~ 14: Muzik (K~rışık hnfif dl HO"SC'S 1 Rast peşrevi. 2 - Dede - Roc;t ._ rgun • ene ır 
&aat ~ - l.) 18. Program. 18.05. Memleket sarkı· rn:ı.t.ırırrıd'ln çıktna:ı: asla.) 3 - Ke -

Soğu~< algı ılıı"tı, nezle, ve yollar.le 
g çen hastalı hırdun korur, grip Ye boğaz 
rıınııtsızlık.unnda, ses kı.:ıl;:1ığıııda pek fay
dalıdır. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYCGLU - lSTANBUL 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
18.25 . ~arı ajnns ve meteoroloji haberleri. mari Rlztı. _ Rnst şarln; <Bu gün hiç bak - fttS,. Odü ı • 
n~ iuzlk (Radyo caz orkestrası.) 19: Ko- mıu~ın.) 4 - Reftt Ferc;:ın - Mahur ş<ırlcı: \... .n meSP esı Çaıa a (Ziraat saati.) 19.lS: Türk mfıziğl 'Bir neş'e vnrat hasta gönül) 5 _ ŞC'mc;ct _ . R. Hisar P. T. T. merkez binasının yeniden inşası işi knpalı zart usullle eksiltmeye ko-

la,~!:;·. Kemal Nlya:1 8eyhun, Cevdet Çağ ln Ziya _ M.,hur şarkı: (Şu güzele bir ba _ (Ba_! ta~afı 2 ncı sayfada) . . . nulınuştur. 
tat Içll, Hasan Gur. ı - Okuyan. Mus- km l 

6 
_ M<ıhur saz semaisi. 2 _ Okuvıın: hud da, Turkluk ve Turanlılık fıknnı Eksiltme, 1/11/939 Çarşamba saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Mil-

ıea:a;ağı;r. 1 - Ferahnük peşrevi. : - Me- Mel~k Toks?öz. 1 _ Refik Fersan _ Tahir _ bir alet, bir vasıta ve hatta bir meta 0 _ dürlüğü odasında toplanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
3. N! - erabnAk şarkı: (Titrer_ yureğim.) puc;ellk şarkı· <canlandı hayalimde 0 suh lara!< kullandılar. Bundan dolayıdır ki Keşif bedell ,21405, lira 16 kuruş, muvakkat teminat «16051> lira c39ıı kuruştur. 

kogos - Ferahnak şarkı: cBır tıflı yos - i K .. dillhl k" . w • l "" ına edasın sazı l 2 - Ref k Fersan - ur c:ı.ı ır te!"cddıye ugramış bulunan Turan oca- isteklllerJn mukavele, eksıltmc. bayındırlık 1.şlerl genel, hususi ve fenni şartname e .... 
kı: (R .) 4 - Blmen Şen - Ferahnfı~ pr_ ı1arkı: CGözlerln mal mlne.) S - Refik Fer- - .. proje, keşif hülA.sasile buna mlit,eferr!. diğer evrakı .10711 kuruş mukablllnde almak ve 
l{a uhumda .bahar açdı.) 5 - Hasan Gur- san - Nihavend ııarkı: (Sı>n pek güzelsin.) gını Ataturk dağıttı. muvakkat teminatını yatırmak üzere çalışma günlelrlnde mezkür müdürHik idari kalem 
ISi~:dtaksımı. 6 - ......... - Güllz:ır şarkı: 4 - Arif Bey - Kürdlllh'ca-Ur şarkı: <GÜ- Hayır, biz Türküz, TuranlıyJZ. Türk- levazım kısmına, ekslltme saııtlndeıı bir saat evveline kadar, en nz 15,000 liralık bu ı.ee 
&ar turk~ .bi.r tutuşmuş:_> 7 - ......... - Güli - zellm hiç arnmaz mı.) 14 30: Müzik <Riva - cii veya Turancı olmanın manası yok- ~nzer 1,, yaptığına dair idarcıerlnden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VllL 

u. (Esmer bugun ağlamış.> 8 - .• ••• ti - h b d s f· İhsa Küncer) 1 t B' ]" ı h k'k y 
··· - Raık türküsü: (Yavru kurban.) 9 - ~e c~m CurB ~ln ~ ~ "; · 

0 
:ares· Yıl· ur. ıze azım 0 an şey, a 1 aten yetinden eksiltme tarihinden en aı: 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 sene.sine nid Ti-

i(i"_:·ıİ"·lluseynl türkü: Cİçtlm suyunu.> dızlar ·altı'ld~ ey(.ser:n~d.)-; ~ H. vinctte~ !~rk ve Turanlı ol"!ak, g~rek ~rklü • caret Odası vesikası ve muvakkat teminat mnkbuzu veya banka teminat mektublanm 
liye To:Cyni saz semaisl. 2 - Okuyan: Sa- Le> Burcrwes uvertürü. 4 - Verdi: Avda o- rru, gerek Turanlılıgı kabıl oldugu ka- havi kanunun tarifine göre hazırlanmış mektublarını sözü geçen komisyon başkanlığı. 
farkı· B y. ı - Tanburi Ali Et. - Knrclğar TM"rnsından fantf"'ll. 5 _ Rachmanlnoff: Pre dar iyi 1anımak Ye derin duymaktır. na No. ıu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. a8359• 
~it~ ~~raftan~~d~dig~0 2 -lfld 15J5 _ 15~: Mildk rnaru mü~~PLl Ro~~ikvehawlihlr~~lükbi- 1 --------------------------------~ 
hare ni~O.h Karledcllğ)ar3 şarkŞeı: <k.iB.r Bgoncayua bikr 18· Program. 1805: Memleket saat fıv:ı.r1 • a- zi Asvava doğru v çeker ve sürükler. ~~~ 

r ı: CA.şkols ı d ki) 4 _ Arif ımv ve me ro <> a r er· _ : "
117 

• Asl"i ve !'eCl bir Türklük ve Turanlılık • lak ey · - v ey- şşa J teo ljihbel i 1825 M-lk v • T c z RAA~ BANKASI 
8ey U un o r n ane · fR<ıdyo cnz orkestram.) 19: Türk mu 7 \,.,I: . • • . • 1 
l!lıne- şşak §arkı: (S:ı.kl yetişir uyan.) 5 - Ha,k türküleri _ Mahmud Kanndaş ve St\dl •E"e, mod('rn hır anlavış ıçınde bız~ ırk • • 
20.ıs·n ;Jen - Uffak şarkı: <Bahar erdi.) Yal"er Ataman. 19 15: Türle müziği. çalan _ tesanüdü <luvcrularını kuvyetlendirir Kuruluş tarihi: J 888 

Sermayesi: 1'-10.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

'ili · n.onuşma. (Doktorun saati.ı 20.30: b" · rk ınuzıği <Fruııl heyeti.) 
2
1.lS: Müzik }ar: Vecth0

, Revad Erer, _Ruşen Kam. Cev - v~ ızı Avrunal: vaoar. Unutmıyalım 
~u:uk Oıkestra - Şef: Necip Aşkm.J ı - det Kozarı ı -: Okuyan. . Radife Nevdlk ki Asvava baktı111mız zaman dahi, eöz-
3 it. Marş. 2 - arıt: Mayıs ihtişamı <Vals.> 11 - Şe:~ B~y2 u~~ ~~r~. m~ıar/ny~n~ lcrimizir1 Avrupalı gözü olması lazım -

11 
- Mendelssohn: Venedlk Gondol şarkısı; ma7 en n ne - v ey - şşa şnr 1 dır. 

kbahar şarkısı. 4 _ Tschn1!.towsky: Guftc .a fDl'ran hlrrl var olah.) 3 - ......... - Hlc'\" . .. . .. .. • 
alz şarkı· 

5 
Fr"t K'" y k iti ko<ım:ı: <Ebrularının ?:ahmı.l 4 - Arıt B 0 v_ Bıze bovlc bır Turanlı gozu lazım -

8 · - ı z opp: az a ş:ı.mt su . k .J • 
- Enııncrich K:ı.lmann: Kontes Mnritz:ı o- U <ıa şarkı: <Saki yett.cılr uyan amnn gf'l) tıır. Bu crcizden mahrumuz. Macarların 

:retınden potpuri. 7 - Gre~hnninow: Nln- 2 -:::, Okuvnn: Mu7.affer ~ır"lr. 1 - Nih~vend «Turani Tarsasak:a lan tanında bir ce-
. 8 - Gerhard Wlnkler· Oonna Ş!kltn (İs- pe .evi. 2 - Ali Rlfnt - Nlh!.\vend beste. (Ah . mf bi d ht ·i'r • it d :ı>an · -ı•u " 1 ... b ht 1 h 1 ) 3 mn e 1 e mu acız. unıvers e " -

Yol ftvertiirü) 22 . Mrmleket saat fıy:ırı zw. ıı goren eı ın a ı s v<ı o unnus. - . .. . . •• •. . . 
aJan.c; hab 

1 1 
• . • ' Arif Bey - Nihavend şarkı: <Yanılma ateşi kı cTurkıvat Fnstıtusu• bu vazıfevı 

bl C'r l'r. ziraat esham - h1wılur.. k:ıın •· ~ k•t· d W•1.J• 
Yo - nukut boraa..'11 CF' t 

2
., 

23
. MUzlk "Ş"''l \ 4 - Udi Cemil _ Niha.vend şarkı: rE1.- ~ormege a ı ı:>"'ı l•ır. 

ll{uçiik Orlce trn y k 1
; ~1 .. · vakı r.ihan l 5 - Vecihe: Kanun taksimi. _ fi / aı 

devamı l 22 35· Mu-
7 

k u Oar 9. tl proPlramm 6 - Sadettin Kaynak - Nihnvend şa~kı: <A<.,ultiflin C-4. Jİ,'-9'"" 
l.f z1 · ı n"r.? er - ı 23: • 1 l u k (Cazband _ Pl) 

23 2 23 
'>O· y tSe\"r,'I k nunuıı aldım o U h sesin ) 7 - ............................................................. . 

k1 Program ve kap:ı.nış . 5 - .... . arın- Münir Nurettın - Nihavend şarkl· <Senoıin r T •. y AT R o LA R ""' 
· ev suh Ffüler•m rtvnre l 8 Tanburt Alt Er - \._ ı 

.fır NlhavC'nd Yür\ik semai: (Bilmezdim Ö7.üm.> "'"----------------' 

12 30
• Cuma 3'11/1939 9 - Nlh"lvend saz semai.ili. 20'. Konu""'"· Şehir 

12 '.35· . Pror.ranı, V{' memlelc:et ra<ıt (ıyarı. ?O' c;· Türk mii71 ~i <Fasıl hevetl.) 21: Müz k 
'I\ırk. A~ans ve meteor,loji n:ı.bP"lcrl. 12.50: fKıictik rırke..,trn - Bef: Necib A~kın l 1 -
•ık h rnuzlğl CPI.) l'i 20 _ 14: l\fjz'k (Karı - PoncMell'' Ln Gloconda operasından .. s'.1at
M<>nıl~~ır müzik - Pl) ıs· Pro~am. 18 05: lı>rin dnn"'·" 2 - Franz LC'har· C<ıcuk prPl'\S 
haı, r• et 'l• fıynrı, ajaru ve metrorolo l n™-'re•tnden val .. 3 Pı>p: Mfıller· Ln Palo-
1910. e~ 18 25: Tiırk mü ı~ı (F'lc;ıl heyeti ı mn s~rkı ı rı~er1'1C' fantezi. 4 - Walter Sc -
ll'I ~l ontı m.ı <S or servısl.ı 19 25: Turk hrart,,~: Al(~nnı üzeri <Hazin pnrça) 5 - İta-

Tiyatrosu Tepeb:ışı dram kısmında 

akşam c;aat 20.30 da 

flg F Çnı nlar: Vectte. Fa"-lrt> Fer an, Re lo Nuccl · İ1kbahnnn çtçeltfı>rl (İn erme"70 
ll'ı R~r n C' vdet ç la ı 0;{U '1" N c m rş l 6 Z1ehrer: Vlyanalı küçiik kız 
h <' zk:r Ahı.: kan. 1 C'-emU 'ôwv - K rdlli - <v.,ls l 22· MPmleket saat l\yıırı, ajan.c; ha -
cazkrt,. P "'evı. 2 - Arif Bl'Y - Kü dl '11 - be J"rt, zlrıınt hnbel'leri. 22.15: Konuşmn 
Aru 'B lrkı · '~için terke levi'l gittin ) 2 - 'F.:cnPbl d Jlprne l 22 45: Müzik (Cazbnnd -
lı ~ rt- ~ - 'K~rtllllh'c "'kar "arkı: CS•rmn saç Pl \ 23 25 - 23 30: Yarınki program ve ka _ 
~ --=.

4 - Suohl Ziva _ Kürd '!Mrazkar n'.'lrt,. · 

Devlet demirvon;. ve liman tarı i~letm~si umum id" rAsi ilanlar;f 
Muhanı. Rünu ınen bedell soo Ura olan 1000 kll:> deni?. mavisi toz boya 16/11/1939 Perşembe 

dan 'l sat <10,30) on buçukta Haydarp:ışada gar binası dahlllndeki tomtsyon tarafın -
'Su ;ık eksutıne u •ıllle satın alınacaktır. 

&alkıe ~ girmek isteyenlerin 60 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği ve
l3u irllkte eksiltme giinü saatine kadar komi yonıı mürncaatıarı lAzımdır. 

~e ald şartnameler komisyondan parasız olarnk dal;ıtılmaktadır. (8954) 

~ 

tfuhaın 
eb'add nten bedeli 1585 ııra 50 kuruş olan 129.800 kilo su tasfiye tesisatı için muhtelif 
aı d&.h~ çakıl t~ı 31/10/1939 Salı günti saat'10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bina

llu işe ndekl komisyon tarntından açık ek utme usullle satın alınacaktır. 
Yl.n ettıtı girmek isteyenlerin 118 lira 02 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta -
ııtndır. vesaitle birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona mfıracaatıarı la -

llu ı.şe 1 ~d şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. \8468) -- -----

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
lier Yemekt ·· d 3 d f en sonra gun e e a muntazama11 di~erinizi fırçalayınız. 

-----====·~~~~~~ 

lnglllzce mütercimi aranıyor 
tıu~Jae~ tayyare fabrikasına bir İnglllzce müterclml aıınacaıı:tır. Bay ve Bayan ola
t\n ·~terileoelc ehll!'8~ göre 210 liraya kadar aylık ücret verilecektir. Talih oıanla
tallI ~t Direktörlütünden alacakları hüsnühal .tAtıdı 1lA! istidalarını nlha. et 
~ lııcite.,rln/939 günü Kayseride bulunmak üzere posta ne göndermelerini Te K=Y
~ fabrttada 20/Il ncltefrln/938 ıtınll J&pllacak 11M!h•nda ,bulr buinnmeJen ll&n 

ur. •M49a c8'1Ma 

Azrail Tatil Yapıyor 
İstiklal cajdesl' komedi kısmı 

Gündüz saat 14 de 

Kel Oğlan 
( Çocuk oyunu ) 

akşam saat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Ballı: Operet! - Akşam saat 9 - da 

Kadınların Beğendiği 

Raşid Rıza ve S:ıdi Tek tiyatrocu 
Bu gece Eskişehir Yenlslnemada 

Oçoncu tem ıl 
Gaib Aranıyor 

Pazart~si: Üsküdar Hfıle sınemasında 

Taş Parçası 

İsmail Dümbüllü temsilleri - Bu akşam 
Emirgan Gençlerhırl iti s .onu .da 

İki Yüzlü Kadın 

Doktor Hafız Cemal 
(1..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numgrada '1crgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-2~J!ı8 

Köbetçj eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler ,un -

Jardtr: 
İo;tanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: (Hamdi), Emlnö -

niinde: (Hasan Hulüsl), Aksarnyda: <Sa
rım), Alemdarda: <Sırrı Asun), Beya -
zıdda: (Belkis), Fatihte: (Eınllyadi), 

D:ıkırköyünde: dstanbul), Eyübde: (A
rif Beş!r). 

Beyotlu cihetindekiler: 
İst1k1ll caddealnde: (Dellasuda), Bos -

tanbafında: Cİt.ımadl, Talcslmde: cı.ı -
monciyan), Pangaltıda: <Nargileclyan), 
Karaköyde: (Höaeyin HQ.mtl), Betlktat
ta: (Süleyman Receb). 
Kadı.köy, tlskiidar ftı .&dalal' olhe&ln

dekller: 
Ka.d~: f!'enJmoda., Merlrıes) • 

ÜSkfidarda.: (Ahmedlye), 8anyerde: <A
saf), Adalarda: ((tlau1 Bala). 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAM YE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl8na 

göıe ikramiye dağıtılacaktır; 
~ Aced 1,000 Liralı:, 4,00) Lir .ı 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,0lll 

40 " 100 " 4,000 ,, 
1 (JO " 50 " 5,000 
120 " 40 .. 4,800 
160 ,, 20 " 3,:lOJ 

o 

,. 

niKKAT: Hesahlanndaki parala~ bir sene içiıı~e so. Jirad.an aşağı 

l
.. · 1ere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verılccektır. 

t u~mıyen l" I 1 n· · ik.. 1 Mart 1 il ' Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey u , ırınc ·anun, ve azıran 

tarihlerinde çekilecektir. 

_ K ası Tapu Sicil l\luh:ı.fızlığın -ı istanbul Asliye 3 üncü Hukuk llakimliğln-
Katlıkoy az den: 

d~· 1 · - - de 0smanağa mahallesinin es - Hayı1ye tarafından Gnl:ıta Knrao •lan 80 -

Kadıko~un eni Şemsi.tap sokağında esktıkağı 17 sayıda Mustafa aleyhine mahkeme
kl Halldaa a Yılı olup 7 Şubat 1292 tarihi iİe nin 939 '1286 numaralı dosyası~ açılan boşan 
8 yr"'l 2 say · d l hl Ik tg"h 
All Rıza ve Ömer Rifat ve Emine Nezihe 1 ma davasında mud eaa ey n ame u ı 
namlarına kayıdlı iken 1295 senesinde se - meçhul olmasına bklinaen ~~k~en tclbliğlne ka
ned~ adi ile Hacı Mustafa oğlu Rcceb Cemlle rnr vcrllmi.ş olmn a muuu eme çln 18/12/ 
sat'ılan ~e Receb Ceİnllln de ölumi.le varis _ 939 Pazartesi saat 13 tayin edilmiştir Mez -
leri namına intikali Iflzım gelen evvelce ev kür tarihte muddcaalcyh Mustafnnın bizzat 
şimdi arsa mutaaarrıfl'arının tayin ve mülk- veya bilvekale mahkemede hazır bulunma. 
lerln\ tesblt tçln 2111119sg Salı gününde 1515 sı hazır bulunmadığı takdirde hakkında gı
sayılı kanun dairesinde mahallen tahkikat yab kararı ittihaz ve tebliğ olunacağı tebllt 
yap~lac:ı.ğından mezkür gayrimenkul ile bir olunur. 939/12~ 
gftna alflka.1 taaarrufiyesi olanların veya Ta- tanahmette Tapu dairesinde Kadıköy Ta -
pudaltl ka.yıd aahlblerl Ali Rıza ve ömer Rl- pu s!cU muhafızlı~na veyahud Uln günün -
tat Te J:m.lne Nezlhenin varlalerlnln ifbu de mahallinde bulunacak Ta.pu memurumu
muameleye itırazı bulundıılu takdirde mez.. u. milıacaaUerl lüzumu llAn olunur. 
tQr tart.be bdar °"9/ nmnara ile Bul- 119/lta 
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Gripin kutularının üzerinde resimde gördüğünüz şekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

·Ltra ile bir kıra vat alabilirsiniz! 
Lira ile sinemaya gidebilirsiniz ! 

...._ __ I Lira ile taksiye binebilirsiniz ! ... 

Fakat 1 lira ile 

"Milli PiYANGO,, dan 
Alacağınız bir ( onda bir ) bilet size: 

1 

Liralık ikramiyeleri kazandırabilir. 

1989 ııeneıi urfında yalnız 

ZENiTH Radyo 
bütüo dünyada diter 8 muhtelif Fnbrilca

nıı:ı ıalını~ oldutu Radyolardan fazla 
Radyo •-.tmıştır. 

6 ve 8 LAM BALI 
En ıon Model "/. E N l T H Radyolarını 

t ecrübe .ıdi niz:. 

H A K E R M A C A Z A LA R 1 N D A her 
yerden müsait fiat • c ••rtlarla 

••tı lmaktad ır, 

r Bayanlara müjde ı.ı.ı 
Swtannamamı ya.nguuncıan kurt.arı -

lan ve slgorta tarafından satılan yün
lü, ipekli ve kazmlr kum.'lflar .. 

Rızapa.şa yolru§unda Şarlc han al _ 
tında 25 numarada aatılma.ktadu. 
Fırsattan istifade ediniz. 

p 1 
Kömür, Maden, Tahta, Taş ve Toprak gibi 

bütün maddeler için 

NAKLiY AT TESiSA Ti 
Büyük mıkyastaki nakliyat tesisatları için 

LiMAN TAHMil - TAHLiYE TESiSATI 
J, POHLIG AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN , 

Türkiye için umumi Vekili : 

Keşfiyat ve :tn,aat T. A.. ş. 
Sodet 

Galata, Voyvoda Caddesi, Assikürasioni Generali Han, Kat 4 
İstanbul Posta kutusu: 1321, Telgraf: Tanre • lstanbul 

ANAPIYOJEN ~~-----·~Tel: 42501 
Dr. İHSAN SAMI 

Gazetesi COMHURIYET Bayramından itiba
ren haftada iki defa çıkacak ve 3 kuruşa satı
lacaktlr. En doOru havadisleri Türkiyenin en 
eski gazetesi olan KARAGÖZ'de bulacaksınız. 

BütUn bayilerden KARA Göz isteyiniz. 

T 
Demir ve ahta Fabrikaları T. A. Ş. 

Merkezi : Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 
Fabrika adresi: Deta • Adapazarı 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kere.ste kurutma hususunda mütehassıabr. .__il> Bil<tmum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. ~-~ 

lıtreptolı: olc, İatafil ilı:ok, pnömolcolc, koli, Ôk •• 1 K t H kk Ek 
ye cild haıtalılı:l.rına kartı çok teairli tare 1 
piyoıiyıoilderin yaptıtı çiban, yara, akıntı c suren ere: a ran a 1 rem .... 
~-~aşıdır. Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 
ZAYİ - Sıvas nüfua idaresinden aldığım 

334 doğumlu olduğumu gösterir nüfus tez
keremi zayi ettim, hiilmıü olınadJ.# ı blldlrl _ 
lir. Mustafa Çalışkan 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak şeyler Muhammen fJatı Muvakkat teminatı İhale gthıtl saa.t 

Lira L ira . .............................................................. ---- -----

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

ıahile 400 hrıruı 
ıahüe 250 » 

Uçüncü sahil• 200 · l> 
Dörclüncii &ahile 100 ,> 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 n 

Muanen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenz:lıl.t!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdir Tam, 7arım ?e çeyrek 
8ayfa llAnlar için ayrı bir tarife derpiş 
edllmi§tlr. 

son Poata•nın Ucarl Hlnlarına aid 
işler için ou adreae müracaat edll
melldir. 

tiıiucıh._ llollektlt ŞirkeU 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddr,sJ 

............................................... --.. ······-· 
Son Posta 'l\Iatbaaaı 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Üniversite nakliyat hayvan.. 
lan için buğday, kepek, 
arpa, ot, saman. 880 61 8/ 11/ 939 14 
Kulak, boğaz, burun kliniği-
ne alınacak tıbbı alflt. 1490 112 • 1'.I 
Anatomi lAboratuvanna iki. 
kalem tıbbi ecza 1371 104 • 11 
Yukarıda yazılı üç kalem etya yazılı saatlerde açık eksiltmeye konulmuotur. ~k

lile rln 939 Ticaret Odası kA#ld n tem.1nat makbuzlarile ihale günü Rektörltlte gelııl,.. 
lerl. Liste ve şartnameler hergün Rektörlükte görülür. c8645ı 

.,. _____ .. Yalnız bizde değil ~-----
Bütün dünyaya Türk şekerciliğini tan.tan 

L i H. 
H CI 

Ticarethaneleridir. Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: 
Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Ramazanı şerif münMebetile KAYMAKLI LOKUM, KESTANE ŞEKERİ• 
BAKLAVA ve TULUMB TATLISINI tavsiye ederiz . 

ViHlyetlerdeld saygı del er müJtE!nlerimfzden Bayram için şeker siparifleri· 
:ni bir an evvel Ticarethanemizin Merkezi olan Bahçekapısındald kadim HACl 
BEKİR mağazasına vermeleri rica olunur. 

Toptancılara tenzilat da vardır. I 


