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talışidatı gittikçe artıqor 
lngilizler Alman hava akınlar1na 

liddetle mukabele edecekler . 

t:umhuriyet Bayramının 
haricdeki akisleri 

Kardeş 
Macaristanda 

Tor kiye 
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yapılan resmi kabulleı 
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Amerikanın amltarıoJu kaldırması Almanyanın barb planı 
üzerinde tadilab mucib olacakmıı MWC Şefi_. eoo•Uci gin Ti7'k tnflletttae Nd!IO 

ile hbb ederbta 

..- Ankaraya aid bayram in
bb.larmı teabit eden ciğer raim
leri 7 nc:i aayfamızda bulaokama. 

·Lonctra SO (Husul) - Olnlerce d- Yahu bir tan-re h•lcknıdl henflz 
'-il bir atalet devresbıden IODl'a tara- malılımat •'mamamıfbr· 
"1n hava kuvvetleri bugtbı tekrar fa.. J>tim' tuattm bir Alman tayyaresi. 
lliJete geçmişlercJlr. İngiliz ~ Dk defa o1ank, builn ıa.ı.t tn,iltere ti • 
it buK(ln Almanyadaki tayyare karar - ımlnde açmııpur. lhl tayyarenin tızerbı· 
111ıJai.ı üzerinde muhteltf uÇUllar ,._ et. ~ flıh1r fimall prblde klhı tae 
tarak 'birçok fotolraf ~· de ı.nl 8157lenmeınektedlr. 

Tayyarelere kaqı milbvem.6: ,... 1nc1Ua tanueleıl tarafından hücum
~ olmakla beraber, hesnen baptl la brplanan Alman tayyareai İskoçya-
lıtertne dönmilflerdir· (Dnm 1 lnd ..,ı..ta) 

• 
Almanga, Italganın 

vaziyetini ve nigetleriniı 
öğrenmek istiyor I 

lngiliz gazeteleri, prki Akdenizin iki büyük d~vl~~ 
olan Türkiye ile ltalya arasında Balkanlann bırlıği 

yolunda fiili bir tefriki mesai 1apılabileceji 
ümidini izhar ediyorlar 

Roma 30 (Buut) - Alınan bll,ak • ı paplı. m dlpiamatlk muharriri, İtalya 
Cilt VQD Makenzea. buliln Berline han - tarafmdan ........ taldb edilen il-
- etmiftir. Jwt1 uma Mr meblede tetkik etmek • 

ltalyan ıuıtamet erkhile muhtelif te- tedtr. . 
lbaaiarda bulunmut olan von Makmıen, Muharrir, Mwltmntn lticlalai tavu
ltaıyanın Avrupa harbi brpmndald va- 1Utunu Hltlartn bılıul etm.m1f olm•11nı 
llJeti hakkında lrilktlmetlne sarih izahat teeaOf eJ)amette w MUlritnlyi, bflu ·~., Hücla motirii de 
~. ""'*tem• t.,t ~harbin AJD. mu 

Egede dun l.200 tonluk 
bir italyan vapuru batb 

lnpiz SU' t •lerinin ••iJab deldıa Ja1l]mamlll -. .... ..,. Jrara • Karaburunda • yaudı 
Londra 30 (A.A.) - cDUIJ Tmht • (De; = a 1aıc1 ._tı •> a- ............. , 

~Galatasaray -Fenerbahçe maçı yarıda kaldı 
Galatasarayla, Fı 

_.bahçe arasbla 
dün oynanan bay • 
l'lın kupası maçı lü • 
~z bir sertlik le 
Çinde bqlamış ve o • 
b.un pek tabii l:!ir ne 
Ucesi olarak da ya r 

l'ıda kılmıştır. 
Hakan karaTına 

karşı gelmekten çı • 
kan bu nahoş hid.i • 
te. sahalarımızda hl 
il eksi\memiş bulw. 
"1aktadır. • • 

İki takım arasm • 
'1a yanda kalan maç 
tu şekilde ~eyan 
~trniştir: 

Birlnd devre 
Oyun rüzgar altı~ 

lla düşen Galatasa • 
tayın akınile başla • 
dı ve Cemil ilk da -
ktbıarda bir 1ırm 
~ Galatuaray htldnı 
._;r.>r. J'ener müda,._,,_ 

• 
&rogetler lsveçten de 

iki liman istemeğe 
karar vermişler I 

Finlandiyanm mukabil ve kat'I tekliflerini MoakOY&Ja 
. götürecek heyet bugün 

ı hareket ediyor, Helsinkide nikbinlik havası eaiym 
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1 STER I NAN, IS TER iNANMA! 
Şöyle bir mektub aldık: 

- Bir hafta on gün evvela Belediyenin şehir işlerini yap
tırt:nak için mUteahhid bulamadığını haber veren bir yazı
nız çıkmıştı. O yazının içinde bu müteahhid kıtlığının se

beblerlııl de ın!atıyordunuz. Söyledikleriniz esas itibarile 
doğrudur, iakat en milhimminl unutmuşwnuz, yahud işit
memi$stnl%, ben ~yleyivereyim: 

cBelediye ile a1lkuı olmıyan bir daire mühimce bfr i§ 
yaptırtacaktı. İJf tince gidfp prtnamesine baktım. takribi fi
at•n.ı, diyelim ki. on bin Ura koymuşlar, oturup hesabını yap
tmı, OD bef bin liradan fazla çıktı. 

Gidip şartnameyi yapan mühendisi buldum, hesabı açıp 
gösterdim: 

- Hakkınız var, dedi. Ben §&rtnameyi 3 ay evvel yapmıı
tmı, o saman J O bin lira keşif bedeli olarak doğruydu, bugün 

~anlaştır. Ç'ünkü o zaman demirin kilosu 11 kuruştu, bugln 
17 kuruştur, fakat ne yapayım. pıtname yeni tasdik edildi, 

bf"n olduğu şekfJde münakasaya koymak mecburiyetinde
yim .• 

Tabil ben bu~ almaktan vazgeçtim, meseleyi size oldufu 
gibl anlatıyorum.> 

1 STER 1 NAN, i STER 1 NAN M Al 
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31 -
Garb cephesini 

ziyaret eden 
lngiliz meb'usları Cümhuriyet Bayramının IAmerikadaambargonun 

k ld 1 Pan. 30 (HU8UBİ) - Fransada bulu • e Sovget Rus11a -

h . d k. k 1 a ırı ması ve nan İngiliz meb~an, garb cephesini zi- -.7 

arıc e • • t tt1kte b ·· PA-IA- dö Finlandiya ihtila'ı 
1 a ıs e.rı İngiliz matbuatı =..: bqv~~d;:u::..~ ~: Y07.on· Selim .. :~ ._ 

Buda ------- bul olunmU§lardır. 
,9tl, ~ 30 (~) -Turan cemi.' Turan eeımi,.e:I, JÜarı Maearlltaın Tu- Londra 30 (A.A.) - İngiliz matbu - Meb'ualar, biWıare meclis reisi He - S ovyet Rusya He Finlandiya ara
DQe~uriyetimfzin yıldönümCl mü ran cemiyeti l'ıbe.f. yüan Macariltan atı dikkatini yeniden Amerikanın bi - riot'nun tertib ettfii (;ay ziyafetinde ha- . smda. cere~~ eden ve. hen'>:~ _bir 
..a. tile ayın 27 ilinde Peşte tbıtver- tlniversi.telli talebe blrllli namm• &önde- taraflık kanunu üzerbıde teksif eyle- zır bulunarak, Fransız meb'uslarile gö • n.eü~ ver.u_ııyen muzakere~ercı~n otürü 
-ıte.lııcle bir to lan._ . ıımali fal'ki Avrupada vazıyetm müphe-
raia P w: terUb etmif ft rilen heyetler taratın.dm memletethnb mektedlr. . ıilpnilf ve cepheden milltemınel intıba • miyeti devam etmektedir. Bir ara, iki 
'lO.rk.P'fOffJlllÖr ~Ilsoki açq nutkunda ve ctbnburiyetimiz için .ttayifklr nutuk- Tbnes ve Daily Telegraph gazetelen larla döndüklerini anlatmışlardır. hükUınetin bir anl:ışmaya varmak üzere 
Qt ha ınilleti~ lıa.tiıkuıMe tenlddal- lar .&ylenmif ve elçimiz RU§en Efref 'On- mftmessiller meclisinde mücadelenin se Ziyafet ııonunda neşredilen müfterek ol~n sanılıyor,_ bilhassa Fin mehafili. 
tn küıı l'aretli sozlerle ifade e1mif, Ata • yachn kısa bir hitabe frad ederek muta- natodan çok daha şiddetli ve elde edi bir tebllfde, müttefiklerin nihai muvaf • bu ::viizden memnuniyet göstermek vazi
~ dehası ve başardıjı bQyilk fl • belede buJ.wwn11 '" milafirleri, cllmhu- Jecek ekseriyetin daha zayıf olacağı mü fakiyeti hakkında kat1 bir itlmad beyan yetinde bulunuyorlardı. Derken işle~inı 
11 hareJrıetlerini tebarüz ettirerek o - riyet:imfzhı, Ollmhurrelalmizin, Tnrk cOm taleamıdadırlar. Bu gazeteler müzake- ec:liJmJfttr. == tekrar delişti ve Moskovada, Fm-
~z~ arkadaşı ve halefi Mlllt ş.. hurtyet bayrunma bu derece blbden it- rel~in hafta sonundan evvel netice • İngilia ve l'raıwz meb'ualan arum • mur~ ııa:wıı=~~~re::!~':m~ 
ne nönüye ve kardef Tt1rk mJllet1,. tirak eden w Tllrk mil1eU h•lrkmdı gtl • lenme!l'lJıi bekliyorlar. daJd ba temuW-1. ileride deftm ecllı.- zumunu duyarak memleketine döndil. (). 

laadet ve muvaffaldyet c:UJmıittir. zel duygular blıar eden Macar brdet - Times gazetesi yazıyor: cettir. nun hareketile berabet de, bir milddet-
Bunu takiben Dr. Medreski Tlrk leıin tere! ve IUdettne ldarel atd•hı ~ cBfz ıu kanaatteyiz ki, Amerikalılar tenberi yavaşı~ bulunan Fin askeri 

:ıeti~in nilmune olacak ua: ytlk - vet eylemtftlı'. ~ıbargoyu kaldırdıkları takdirde bu - Lahistanda Alman hazırlıkları tekrar arttı. Hudud kuaba-
lan faz~tlerint anlatmış, General Lae 'Mlafirler ~ miltellef bilfeltnd• nu bize hoş glSrllnmek i~n deifl, bu lannın tahliyesi tekrıll' başladı. 

hah da Türk Macar ·lletleriniıı izaz edilmitlerdir· karar bizim tçfn çok mühim bir avan- f •ki ·u·k Gerek Sovyet Rusya canibinden.~ 
:n:ıerı ha~ hartta;:u ve kroldll B1knt •• Atiaa FJçililderimizde taj teşkil etmekle beraber, kendi me~ • IZJI gı 1 Ç8 ~~~=;e i=~a:= 

uaababede bulunmuştur. ...... bhaller futlert için yapacaklardır. FiDıaldka şıddellanı·yormue 1 lelerin neler olduklan açıkça beyan edil.-
it Roward, Türk milletinin fikri bbt • B6knt (A.A. Tllrld ln mlltt Amerika milleti kahir bir ekseriyetle y mecffli için Avnıpanın bu mıntakamıı a-
O::t~ bahsederek hu milletle Ma. ba ~-'ftrkt ':Jilk el- mtıttefftderin zaferini arzu etmektedir. Ko.penhag 30 (A.A.) _ Berlongoke kmtılı bir hale getiren meselelerin tçyüz-

lrııllett arasındaki kültürel hare yramı m ye Bunun mlnası, harbe hiçbir suretle iş- leri maalesef maltlm bulunmuyor. P'abt 
l:ıetlertn bir tarih ini a v - çim ve Bayan Taıın&v.r btıyü elçfllt bt- tirak etmeji istemedikleri ve harb milt Tltende gazefeıdnfn Bertin muhabiri ild memleket arasınd:ı mevcud' hududun 
•lllet arae da dçes y ~ • i1d nuının alonlarmda perlak bir kabul n9- tetikleri 1 h . yürüdüğü takdirde A- yazıyor: fe)di, taraftan ayıran tarihi davalar ll· 
~rfkt m aha sıkı bir kültilrel mi yapm.ıflardlr. n e ıne . Polonyada sokaklarda kadın ve er • mwnl hıtlarile maltlm bulundutlan için, 
llf ·izharın~i lilzumu etrafında temen. Kabul r•dnde htlkGmet azalan, sa. ~rikan;: .... 1:rbe gin::~~~all da. kek bflttin Lehliler yaya kaldınmmı bugünldl müşkülitın hangi sebeblerden 

\'ijks ey ~iştir. ray marepll, J11bek devlet memurlan a a.z o "45' nazan mma - Almanlara bırakmağa mecburdurlar. ileri gelebileceği takribl bir surette an-
, ek fikir Alemine mensub kıy • t at Alemine men- 111 bıle. Amerikalıların bu :zaferle all- Lehliler Alman ordusu ve ahud nazf laşı~yor. 

:ı t&i zevatın milletimiz, memleketi ve fikir, tırtac:L çttmaty kaJar ve ınenfaattar bulunduğu demek r . süba la ka l'amıak Bır defa, Sovyet Rusya, Finlandiya· 
z, inkılibun Reisicümh - 8Ub birçok hn1nm11 •vat hazır bulun- tit'.> par ısı Y nnı şap ç su- dan, Kron,tat askeri limanının methaline 

hakknıda .. ız .~e urumuz muftıır. retile selArnlamıya mecburdurlar. haklın bulu.nan Aland adalannm devrini 
brd . gosterdığt bu yakın ve neefb * Mafaıa sahibleri, Almanların i4fni istemektedir. Fakat bu adalar Sovyet 
btr eşlik allka ve tezahüratı kalabalık Rusların Besarabyaya Leh1ilerden evvel gömıeğe mecburdur- Rusyaya lizım oldukları kadar Finlanc:U-
1-ıun sarnıtn tarafından alkışlarla kaqı • Atina 30 (A.A.) - Türkiye bllytlk el- 'ar ~hlilerin Alınan kadınlarına söz ya ve İsveçe de lüzumludurlar. Çüııldl 
dav ~. bu merasime sureti mahsuada çisi Enfl Ataygon, d6n, büyQt elçilik bi- yUrUdUkleri hakkındaki ~;Jemeleri yasaktır. Aksi takdirde fid Ce~ubt Fin sahillc:~ıe İsveçin sark 
~.: bulunan elçimize ve sefaret er- nasında, Türk k.oloniaini ve Tilrk - Yu • detli cezalar verilecektir. :11~~1!~Bu ~~:~: ~~~ 
tur. hararetli tebrikler IUDuJmut • nan cemiyeti Hl!Wm ~ etmiJtir. Ka- asılsız şayı·aı' r Finlandiya tarafından. hele bu devletin 

p bul. çok samtmt btr hava ıçinde cereyan C. z· t v k•ı• İskandinavya siyasi R!UPUDa iltihakın-
Jıl~-~ (A.A.) - Cftmhuriyetin UI neı eylemiftir. Bll.,ok elgt, milteaıdbeıı. muh Bilkref 30 (AA.) _ R azete _ ıraa 8 11 danberi, bir başka devlete devir ve feralı 
et~~ bayranu milnuebetlle Pette telif Elen rfcalinln tıibrtklerinl kabul et- 1erl. ~t kıtaatınm gQ ~~abyaya s R ..1 • d mümkün değild.ir. Kaldı ki ~merikanın 
~ ve Bayan ttnyadin tarafından ft. ml§tir. _. .. 3~ y nvyet usyadan uön O son zamanda Finlandiyaya ~österdlıt a-~ -"'lak b Dil 1.Aw«ı'IP aı .. nn.+.. '-'- bir girdilin• dair Kopenhagdan çıkan yalan laka Sovyet Rusyanın arazi talebinde ır ........ r.:""' lr remnl kabul yapılmıfbr. n gece, .,.,.;, ...... ~- parMIA hakkın T Röyter .. , . 
·-uaı resmı d M ftJdr llemlu kabul l'MIDl tertlb AJ-_... ba kabul bir haber da a.ss ve a - Bir muddet evvel refakatindeki bir daha mutedil davranması lüzumunu za-
~ n e acar v-~ " jamlan arasında teati olunan telgraflan h t1 be b do t So R ruri kılmıştır. Şu halde, başlıca prQzün 4'1d birçok zevat, heyetler ve bun • resminde Elen 1rilkamet azası, kor dlplo • n . rlar eye e ra er .8 • vyet usyaya, Aland adalan meselesi olmamak do~-

"tanıiaılanmırdın 150 klfl buhm- matik ve Atfnanm yil)mek muhitine men- ep-ediyo · giden Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dur. Geriye, Sovyet Rusvanın Finlandi· 
~· mb birçok ıwn. hHll' bulunınUflur. Röyterin objektif olarak bu mal~matı dün gece saat 22 de Svenetya isimJi yaya teklif etti~ karşılıklı yardım pat"..ı 

J verdilfnl ve Tassın da bu haberi infıal ile Sovyet vapurile memleketimir.e dön • meselesi kalıyor. Finlandiya, bu.r.In, tam aponlar çı·nda şahı·rıerı· Sovyet - Japon bqıladıtmı mevzuu bahseden gazete - müştilr. bir bHaraf devlet vazlyetlndedJr. Halbu-
ler, bu infia1l, Rusyamn ileride de Ro - ti Sovyet Rusya ile böyle bir misalı: ak-

bırak arak çak·ııı·yorlar mOnasebatı :::==:ırnayet Eideceli su- Za~tedi'.en vapur yUzUnd!n ~~:1:.1·C:k~!~~~e1~;~: ~::; 
. Amenkalllar Sovyetlere mugber demet, kelimeıere verıımek ıstenen yu-ç..aça 30 T~ 30 (A.A.) Domel 4··- bil- Maamaflb Alman UD8Ul'laruım teliı çt- muşak mana ne oluna olsun bir ittifak-~· (A.A.) - Çeki& ajlDll bil - va.~v - a,_ kannala çalıftıklan kaydolnmnıktadır. Nevyork 30 (A.A.) - City of Flint va- nameden farksızdır. Halbuki' Finlandiya, 

• diriyor. Bazı Alman ticarethaneleri Besarabyada- puru hldise.sinde Rusyanın aldıgı vaziye- büyük komşusu Sovyet Rusya ile böyle 
~ kuVVetıeri -l'onghslen. dvarmda Asliı1 guet.fnln RallardU:l muhabl • tl fU'belerine bO.tiln mallan esti Roman· ti Amerika matbuatı pddetle tenkide bir taahhüde de Rir4rrtek istemiyor. Şu 
aıı.ı telif aevkülcen noktalan iflal tıt - ıinden plan im tıe1grafa göre. llomon - 1& topnklarına nakletmek emrini ver • devam ediyor. halde: Vaziyet ild taraf aruında eski na-
--.erc:Ur. handaki :miltarekenin akdi, Mançuko ile mftlerdJr Nevyork Timesd diyor ld: ztk ~ muhafau ediyor demettir. Bu 

I>ıter kıtaat Ni ,T, Hı--- Sovyet Ruaya ar81lllda 5000 ldlometrelik • EAer Rnınna iddia etti.iM '"bi hakikaten nezaketi yakıneıı bUd\~ içindir tl nn-
... ._ · u - ft anı - .u....uu mev- b · 6 -J - 5

& a• landiya hllkQmeti, hududda her tnrHl 
'IAlll tanıamen işgale muvaffak olmllfbu'. ir cephe üzerinde hJaedilecek btr .nkA- y· d A t 1 bitaraf - ne için Amerikanın htlsnil nı- mildaf• tertibatı aı~akta ve btrdftıbfre 

llua • Hsien'dekl Çin kuvvetleri f8hir net husule getlmıiftir. Bu muhabir, DWf'- ıyana a YUS urya 1 yetini l1lilstimal ediyor? Hatta Berllnd• zuhur edecek hAdileleri ~nlemek ictn " .. 

•aııııdald Japon kuvvetlerin\1 pddetle cud llilktlnete ralma, hart.el llofolia - askerler arasında teşriki mesaiyi arasa bile. Almanya ve fil avlamnamaya pyret etmektedir. Fin-~ . tanda nrilbmı bir Scwyet kuvvetintn bek· Rusyanın bu kadar küç!lk bir iltifade lçfn laıdi:ya için, hendz, bilyilk imtihan at-
t'lll'e etmif. ctilfDWl Lonı -Kn- lemekte olduju ve Sovyet ta17arelerlnln, en kuvvetli bitaraf devletin düpnanlılı- latılmq delildir. 

J doiru çeldlmete laqlamıpar. Şaml ve Hupeh eyaletlerinde, muhtelif ı·syan çıkmı• nı ku•NMlr iatem1eri güçliltle anla§ı1a- _5 . ,J]) ~ 
~ - Çoei fehrini ÇtnHlere Çin tehirleri tlw'inde uçtuklarmı yu • Y bilir. •ilıH VUJ.9",,. C..111419 

• maktadır. Parlı (Radyo) - Polonya aeferinden Daily Mail de Rusyaya bir nota ı&ı- D""- Çorluda bil111Jı 
1 Viyana, Gntz ve Klangenfurt · ıarnl • derilerek bitaraf kalmat istememekle tt- un 
•kanderundı bir yelkenli SoYyet ,ora11 bagoı yeni mnlarma dönmüt olan Avusturyalı .... ham ohmacalım tahmin ediyor. Bir gangın oldu, 
Jandı iki çocuk lldl arazinin ilhakmı tasdik edecek kel'ler &ra1ında isyan çıkmıştır. lngiliz kıra sularında B "'" gandı 

t.L ~ ' Alman makamları. bu hareketi bal- • • 
~derun 30 (A.A.) - Şehrlmlzdm MOltova 80 (A.A.) - D. N. B. ajına tınnak there, mezldlr garni1.0nlardald iki V&pUr çarpı,b Çorlu 30 (Huausl) - Bup kazamız. 
~ • litmek üzere 4 bin teneke llZ ve bildiriyor: her on ukenlen birisinin kurfmıa dl • Londra 30 A.A.) - 3:S:JG tonilltoluk t- da bir yansın çKm1ştu-. Muhittin ma -
ilde 1Üklü bulunan büyük bir yelba- Beyu Rusya -+e garbi Ukranya mlDl zilmesini emretmişlerdir. talyan Manzenf vapuru ne 8098 tonlllto- halleıdnde Wr evden çıkan •tef "1ratl• 
116-~ ani bir infilik olmq ~e yanpn meclisinin verdill kararlar mucibince, Di er taraftan -Paris _ Soir> ze • luk Amerikan Cranforcl vapuru Deal'in 1>11yQmilft çok fiddetli bir tekilde eten 

i.~· Yangın birkaç saat IÜrmiif ve Yilbek Sovyet fQruı yann yapacajı i ğ ö Alın d gizli galls • Kent dükaJı»- Umanlanndan biri • a,. rilqlr yilz(lnden atef bir anda bütnn ma-;. -.ıınu ı.._ • tes ne g re anya a, po şe- && .. y '1 _. -tmıftu'. Yelkenlide bulunan fevbllde içtimada ilk if olarak, Şovyet fi Htmmlerln riyaseti altında bir ko • mil açılında çarpapnııtudır. Manzenl va- halleyi sarmıştır. an-ıın .~ncak 8 ev ta-

~~ çocuk ta kurtartlamıyarak Jan- :::: =~~ yeni arazinin milyon kurulmuştur. . Bu ~omisyon. ~~ .. ~-~~!.~~.!!!'... , ,_ .... ~~~!'~~ .. !!!~.~-~~.~ 
mevkuf bulwıan şüphelı Nazıler ara • 

Do katıl:k misyoner Japınlar Yugoslavya l 1 Tlrk·ra ıında bir temizleme yapacaktır. Sabahta s.ı.1ıı. 
ta Ayni gazeteye göre, şimdiye kadar V ; 1. k ' tı• rafından DldUrUldl ırısııda ticaret mDbadaJelerl bin nazt kurtuna dizilmiştir. n OnJ erans flerme san a 

'l'oıt,o 30 (A.A.) - -Domel-: Belgrad 30 (A.A.) - Ticaret ve en - .&akara ~ lla,nm ........... lalalilt hankeı&lerlmld ' r •h• 
~ katıolik kilisesine mensub a, düstri nazırı muavini Orbadoviç, PoliU- Antebde bir kadın Cumhuriyet tabtt ... Mr ..... ..., ................. a. ldan ............................ 

~ ==Ü~ nöbetçil-=i ta- ka gazetesinde yazdıfı bir mıblede, Yu- bayramı guno Uç çocuk =-=:::~.~ .... ..::.~= := ~ u.n ...... 
~ tahldka · apon mı am • goalavyaıun odun ve odun maddeleri lh- bi d d ı d y..._ .............. .....ıana JiüMkllll 1e banlann Hade ıanmdül • •• 

ta baflwnıflardır. ra~tını arttnmat suretile Tilrldye ile r en 09Ur u mabJ- .. ?...,_ ............ alamadık. Maa:nen Wr IDenft ..,.. .... 

t-.. JI m0sadertl8rİ JlptllJOr Yugoalav~ aruında bugünkil ticaret mil Gaztınteb 30 (A.A.) - Dün buradı _... mltlflll f8ldlte lala 8*mlk ~ bu1t bir .. delftdlr. Fabl alknfea laMi! 
"'t badelelerlnin. bet mitli tezyid oluna bile - cilmhuriyet bayramı tes'id edildill esna • de kJl'U& · deni ılM JUlbnıt notlara oAm&ma en he,_. 1 lllnR1l ._.... .... 

"'"topenhag 30 (AA.) - Alman ku • celi mütaleasmda bulunmaktadır. da doA--~-ıe bir kadın. biri erkek ve eellDI kalnd .......,..., Ba konf....aar .,....._ lDlaWt •±an• "•il; 'W 
._.,!lrl .... 1.:.. s~·-- ..ıataa "elDlliJetl 1llDUllJenln U1h ~ taratm-. ...ıra- _._ ._... 
et ~ı..u.K" Polonyada günlük ihtiya- ildai kız olmak üzere tıç çocuk doğur - _...... olarak cUtw bitla bnfaamlal'Cla IEal'IJen ..... w .... 1ıı1r -.r.. 
lw-~~n eşya satışını yasak etmiş ve Be!gradda komUnisller nümayiş mUfhJI'. Valimiz erkek çocuğun adını ram ........ •llhnadılmm IUnl elmellJIL 
--cçok müsadereler yaptırmıştır. teşe~bOsUnde bu'undu ıar eümhurtyet koymuttur. üç yavru ve an- tnaıu. .w toJ111nm" ............ lllJbef• 1n1Dde .ar- •ent ıtb1 ok1aJaeQ 

neleri aıhhattedir. Gldalrtua Mnra ba ..._ J1bek • ..,. •111111*1 larafllHlan J&Pllmuuaa ae dmm 
Hind kabinesi istifa etti Belgrad 31 (A.A.) - cRöyteh Dün ftl'dı. B•hanıt .................. lmuU llülerl lradar yapablllrcU ...... 

ı..}tfadras 30 (A.A.) - Kabine, Hindfs- Belgradda komünistler bir nümıyif te • ltalyadl iki tren Ç&rplŞtl ~-.:.::..:-ı;:-:.::-:::=er:.:n:~ ~~b~nolda-: 
--.uı istikbali hakkında umumi vali ta • şebbiisünde bulunmuşlardır. Nümayişçi- 20 ölU var rinde daralar " ba kl)....W ....,_ .. ....,. m bakılnuyarü ba ... lltidaclll 
~dan yapılan beyanat! protesto için l~r polis . ~af~an derhal dağıtılmıı ve batlbleıre indi edltlr. a. .,... ile tnıul&b salntuı baklunda tmıb bir u.an. b...,.. 
~nı vermiştir. Madras valisi Lor.i bırkaç kışı tevkif olunmu§tur. Londra 30 (Huausl) - Bu akşam Mi- mukay .. " tabll bir b91ecanla tam bir konfera11.1 ç..ıst De balla& .._ mani. 
G'1'1ne, Hindistan sivil servisine menaub j içtimai yardım nazırının bir mitingde llno istuyonu:nda iki tren çarpışmıştır. JeU UJDamlJ• aqiT dlrektlrinl tebrik ederim. · 

.. ! lngillz memuru ihti~a eden bir kab~ l söylediği nutuktan IOJU'a bu n!lmayife ta- Yirmi ölü ve bkçok yaralı oldqu bildi - ~""J..a,. CaJ..uJ. 

... ~il etıni§ür. tebbüa edilmiftir. rllmettedlr. 



4 Sayfa SON POSTA 

Lodos fırtınası devam ediyor 

Birincitepin 31 

Adliyede J 
Bir yankesici bir buçu 

sene hapse 
mahkum edildi 

üniversite 
bugDn 
açılıyor 

Üniversite bugüın saat 1 O da konfe. . S~bık~.lı~~rdan Sıçan Sal~a~:· :
1 rans salonun.da mutad merasimle açı- nı ~ır .cu.rumden dolayı dun Y 

lacak ve yarın sabahtan itibaren ders • verılmıştir. . 
!ere bac:lanaca.ktır Salahattin, bu defa da Beyazıd 

·~ . . k 1 F hri . ·nd 
Üniversitede yeni ders yılına aid bü- tramvaya hınme te o an a ısmı 

tün hazırlıklar ikmal edilmiştir. birinin cebi1:1den par~ çantasını aşır 
Bugün Üniversite konferans salonun mış, fakat fırara vakıt bulamadan Y8 

da yapılacak toplantıda Rektör profe. kah~~-nuıtı~. u 
·· c ·ı B·ıs ı u·· · ·ı · bir 1 Muteaddıd sabıkaları olan mazn sor emı ı e , nıversı enın yı • 

1 
d ş 

ı lık çal;şmalarını bildiren bir nutukla asliye 4 üncü cezada yap~ an uru 
· · k ·· m"'c:ınd" bı"r buçuk sene muddetle ba .ved.llC'l ders yılını açacaktır. Re tor • a~ ..... A . . . 

den sonra en kıdemli talebe namına se mahkum edılmıştır. 
Tıb Fakültesi talebesinden Muzaffer ı 40 kuruş için bir buçuk sene h~ 
BAk' Ak Ü · 'ted g · .1 1 pis cezası alan sabıkalı birdenbire hı _,a • soy nı versı e ecın en yı - w . v k . te 
lam aid ~ntıbalarını bu yıl Üniversite- dete kapılarak, bagırıp çagı-~~ ıs 

· · · · mı'sse de J·andarm.alar kendısmı mah ,.e pek ıyı derece ıle kaydedılen E<le- . · .. 
b ivat Fc1kültesinden Sabiha Sayın da, ke'ne salonundan çıkartarak suk 
ü~ :versiteye girerken talebenin neler dav€t et_m_iş_le_r_d_i_r. ____ _ 
duyduklarını anlatacaklardır. 

Bundan sonra Hukuk Fakültesi tica. 
ret hukuku ordinaryüs profesörü Er. 

A."kPrllk işleri: 

Dünkü fırtına. esnasında Ko.dık;;y den Haydarpaşa garına bir bakış nst Hirsch ilk dersi verecektir. Yüksek ehliyetnameliler çağırıbyot 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

Bir tramvay biletçisi ıspanak Madde 1 _ KL<;a hizmet şeraitini haiz 
yiyip zehirlendi sek ehUyetnamclilerin İklnciteşrlnln birl.Il 

BE'!"ikta15ta Kılıçali mahallesinde Dön <Iünü Yedek Sübay Okuluna gönderllmele 
gel soknğında oturan tramvay biletçi- ri mukarrerdir. 

Madde 2 - Son yoklamasını yaıptırmış b 
l~rinden HaAs.an~ y~diği .1~~anaktan ze: şeraiti haiz mükelleflerin hemen sevkedll 
hr:-lenme alaımı gosterdımnden, tedaVl melerl ıçtn önümüzdeki İklnciteşrlnln bir 
edi!mek üzere Beyoğlu hastanesine kal d Çarşamba günü saat 9 da şubeye mil 
dırılmrntır. rııc.·ı-:ı.• eylemeleri ilan olunur. 

Bankal~.r cacdesinde 
l=«'ı..,nen cinavet i>h .. - .. 

B . .. dd - ..: ~~nkalar cadde -

Dün açıhş tOren.ieri-11 

yapılan yeni eserler !r mu et evvel ı:.aı· • -- ,_. kl . 
1 

·<>a a 
sınde 19 yaşlarında bir gencin ""'lı 1 

Kadıköy ve Fatih 
istasyonunun 

Pendi?: i3tqsyonun~n açılışından bir intıbo 

muhtelif yerlerinden yaralanmak su 
retile öldürüldüğünü yazmıştık. 

Katil hadisesinin gece işlenmiş ol • 
ma3ı ve maktulün hüviyetinin ancak "raı. Mütehassıslar Sirkeci 1,...ı.· .p.da 
te~nide tesbit ediJDniş bulunması gibi ,. ··onvan.siyonel tr~nile da müzakerelerde bulunmak üzere bu 

Dün bah · ı;ebeblerle dört beş gündür faili bulu _ .. sa ~·,er1~ bürosu eski deJe- gün Ankaraya hareket ~decektir. 
namıyan ve bu itibarla da esrarengiz Tu~k - Yugosl~v ~fytı.---:ıül riyasetinde bfr Dünkü semplon ekspresile memleketli 
bir mahiyet alan bu cinayetin esrar gesı dokto~ ~aılovı?11· ~tinıYugo.slav he: mizde çalışmak üzere tayyare inşaat mü 
,Perdesi nihayet yırtılmış bulunmaktadır j heyet şehrunıze gelmıştir. arasındaki 

t' Tü. k' y tehassıslanndan rnürekkeb dört kişi!" Bfr kadın meselesinden doğduğu kuv ye ı r ıye ve ugoslavya ıu-lde in • 
vet!e muhtemel bulunan cinayet ha • ti.caret ~üna.sebetlerini daha ziy .. 

1 
n;\tkm- bir heyet te şehrimize gelmiştlr. 

dfaec;inin faili olarak, zabıtanın bütün kışaf ettırmek ve afyon satışları b1& n·ı:::::::::.;;.;. _____________ ._. 

!~;~~!::r~ç $ahıs üzerinde temerküz ( • • • i h~ijr lokomotif yoL ·an çıktı 
Bunfar. maktul Alinin hemşerileri l Sırkecı ıstas yonu,1da L. 

olup İstanbulda kendisine arkadaslık '
ed~~ ki;nseler?ir. Ge~ç v~ gürbüz. bir r 
dPlıkanh olan maktulun mildafaasız bir 
hale getirilerek, hatta fstimdad etm~
sine bile imkan ve fırsat verilmiverek 
bu tarzda öldürülüşü, cinayetin ·bir -
kaç kişinin iştirak ve yardımile yaoıl. 
dığı kanaatini uyan<lnimaktadır. Nite. 
kirtI zabıtanm:ın tahkikatı da bu nok • 
•al<!r üzerinde inkişaf etmiş bulunmak 
tad ı r. 

Yakalnnan bu üç maznundan hangi. 
sinin fail olduğu henüz kat'iyetle tes • , 
bit edilememiş olmakla beraber, bun • 
ların isticvablan sırasındaki sözleri ci. 
nayetıc a1Akadar olduklarını meydana 
çıkarmı~tır. 

1
1
ahkikata ehemmiyetle devam e-

.... ış···0·~-~k~·;;·~·d·~···;·;·;~·ı···· 
Türkiye İş Bankası A. Ş. den: Müessesemiz 

Istt.:ıbul, Beyo~lu, Galata, Beyazıd, Kadıköv ıl 
1 fütudar ~be ve ajanslan gj.şelerlnln ı Te~ Va~'ıt mahallin;,fon bir görünüş L kalan tek yolda 

rinl.u.nl 1939 ta111.hinden ltılaren sabah Dün sabah Sirkeci istasyonunda ma - için bütün servisler açık 
9•30 dan akşam l6 ya kadar ve müstemirren kinist Ahmed Altındiş idaresinde bulu . 1 yapılmıştır. ':ve~ğleye kadar in"' 
açık olacağını muhterem müşterilerine bildl- B .. d .. k 

1
A t .-lMP banliyö tren"' 

rir. nan 33501 numaralı manevra lokomotifi u yuz en muna a a '-. . . . . . e 
Cumaı·tesi günleri için gişe saatlerimiz garda makasın kapalı olmasına rağmen tizamını kaybetmiş, gele s. ırı bıtirılıncıy 

9,30-11,30 olacaktır. sevkedilirken makas demiri parçalanmış !erinin dönüş manevralı 4 1kapıda bekle .. 
yeni Fatih ?.'1aliye şubeBi binan ···K~~~;··.:··B~·~;;~;·p.;~;;_;;··ii;~;~~~d~ ve lokomotif hattan çıkmıştır. Kazada nü . ka<lar diğer trenler Kunll men .tekerlekla-

Cümhuriyet idaresinin son bir yıl için-ı eserler; Kadıköy ve ·tratih maliye talı.sil senenin ilk 3 Wyük konseri verllecektir. fusça zayiat olmamış, kaza dolayısile ıo- 1 t~lıniştir: Ha~~~. çıkıp kıs ~motif a.kşa: 
de İstanbul vfllyeti nuntakasında vücu- fU'beleri binala.rile p dik ~-t b" 1 - Piyano kon.seri: J'erdl Von Ştatzer k "f h ~ · ğr 1 rı topraga gomulen lokrS,ıryolları ıdar 
de '*'tirdi.:O.i 1 rd b' k 1 • en ~ asyon ı · 2 - Keman ko?l8erf : Ali Sezin omotı ve at uasara u amıştır. Hasa- dogyr kald hnı t D ) tahkikat yap-o~ g eser e en ır ısınının açılı§ nasıdır. .. . . . u ırı ş ır. em ıs 
törenleri de dün yapılmıştır. Dün a ılan . 3 - ~an ton.ieri Avrupadan donen Münir ra uğrıyan hat~ ıstasyona ayrılan üç ve zabıta hadise etrafınd::. ı 

ı: <Denmı 11 inci aa7facla) Oeyhan. yol kapanmış., münakatatm durmaması maktadırlar. -
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llON POS'l'A 

Tiirkiyenin Balkan 
siyaseti ve 

son hôdiseler 

J Hıdueler Kal'flSlnda J 

Kokudan keşfi istikbal 

B ir fransızca mecmuada okudum.t Vardır, demiş, ve onun: 
Adamın biri bütün insanların - İstemez, lüzumu yok! 

k d 'l · h b' ' k kul 1 lduğunu ı Cev8'bıru dinlemeden. kadehine doğru en ı erın.e as ırer o ar o . . . 
'dd. di İn la k dilerJ·ne uzattığı sağ avucuna, §lselerden bırıniJı 
ı ıa e yormuş. san nn en .. .. . ... , ... 

kl k til il de tıpasını suruvermı:i..1.. 
has kokularını, ko. ama sure e er E . d b h"d' · ld ıh. 'bi 

1 el:.ı. li . ksa d tli vın c u a ıseyı o u6 1.& gı an a· 
ne olacakları. F -et mı, yo • saa e t kt nlatacaktır amma anlatmayı 
mi bir ömür sürecekleri anlaşılırmış. aca ır, a . . . . 

h t 1 .dd' 1 yenı· vakit bulabılecek mıdır kı, kapıyı açu Bu neV2u ur a cınm ı ıa arı . 
b. d w 'ld. K · d k f ı'stikbal karısı, kokuyu h~eder etmez: 
ır şey egı ır. oKu an eş ı Al k ~ · 'ft 1 ı b ı--·---··--·...-··-00--···00•00• Y A ZAN .............................................. -: çok evveldenberi mevcud bir falcılık şu- -. ça gene_ cıngı aşı e.~,r e era-: kil t i b . d. N·t ki b. t be . de falcılı berdın, kokuları uzerıne sinmı., . i Emeklj General il. Emir Er e i w~~ı~uı. ~in~ ~:~asımnı:rdır: - Diye yaygarayı wbasac 1ttır, o: 

• : g şu . - Aman karıcıgım, acele etme de ba· i "Son Posta,, nın askeri muharriri E Kokudan keşfi istikbal. kokuyu hısset-
1 

. di 
1 

, =-··-.. ..-.-.... .. ............ -.... --............................................................... mek. ve kokunun. vukua. getireceği ahvali şırr;;ir~:g:ıile ~=iukati anlatmak teşeb-
ll~ ent :ürkiyenin Balkan siyaseti, o- Muıml meselesinden dolayı İngiltereye ıristan da Ba~an .. anta~t~~dan memnun tesbıt etpıekten ıbarettır. büsünde b.ulunaca!ctır amma teşebbüsü· 
ol ayn1 zamanda bir Balkan devleti muğber olan Türkiyeyi de bu sisteme olmı:ımışh. Çunku bu ıtılaf onun kom- Mesela tramvayday1z. Yanı başınuzda nü mevkii mükalemeye koymak fırsatım 
k rrıasından ileri gelir. Kendine Bal - katmagwı diic::u··nu··yordu. Hatta bunun stdnrı ziyı:ınına olarak her türlü tevessü k ' k k k 

anla -ı • ayakta duran bir er ex, sarımsa o u- bulamadan karısı: 
d rda, Milli Misakla çizdiği batı hu- için Türkiye ile Yunanistanı barı,ştırıp iht:raslurının önüne geçiyordu. Halbu- yor. Ona sorsak: _ Aman dostlar yetişin, bu adam be 
~dlar, Lozanda resmen tanılıp Meriç uzlaştırmak tav.assufünu ileri sürdü. ki bu ihtiraslar hariçten aleddevam kö- - Nereye gidiyorsunuz? nim üzerime, ihan~tte bulunuyor. 
Y~n~~ teressüm ettiği gündenberi F:ıkat Balkan ~leri;.e yabancıların ka- rükleniyor ve bu yüzden Balkan dev. Cevab verse: Avazile, yedi mah'illeliyi eve toplıya 

~~nı Turkiyenin bir gün değişmiyen ve rışmasrnı dış politika p~ensiplerine uy. ~c:ıerinin Bulga~ta~ı Balk~n. antantı - Tiyatroya! caktır. 
Ya: ş~~ı!an 'kar gibi beyaz Balkan si- gun bulmıyan Türkiye Italyanın tavas- ıç:r.c alma~ mesaılen boşa gıdıyo~u. Başına gelecekleri birer birer söyliye- İşte vapurd'aki adamın kokusundan is-
1 ~·~tı ıkı kelime ile ifade olunabilir: su!unu kabul etmedi ve bunun üzerine Ondan sonra İtalyanın Habeşıstan yim. Evveıa tiya~~· yanı~da oturanı~: timzaç edilen istikb:ili! 
~~~~ar .\r~ banş. Çünkü Balkan millet- İtalya, Yunanistanla Bulg.aristana sa- ~a:~ine ve. d?~~y.ısil.~ .~deniz İngiliz - Sarmısak yenilip te tiyatroya geli- Kokudan yalnız istikbal değil, insan· 
l'efp~n ıstıklal, hürriyet, tekamül ve dece Türkiyenin kendilerile bitaraflık ıhtılafına gırdıgını goruruz. Bu esnada nir mi? larm hakiki hüviyetleri de anlafılabilir 
rnt a 

1 
bu iki kelimenin ihtiva ettiği mu:ıhedelerl akdine hazır bulunduğunu Balkanlılar harici tesirlerden az çok Tarzında açıktan söylediği sözlere he- Mesela, yeni tanıştığımız bir erkek 

!te 
11~1~rın içindedir. Türkiyenin gerek bey:ın etmekl<' iktifaya mecbur oldu. uznk ve rahat bir zaman geçirdiler. def olacaktır. var. Konuşuyoruz. Söz. kılıbıklık, kazak 

fi~!~ ''e gerek komşu~ için is_t~i- ftalyanm maksad1 Yunanistanla Yu- Daha sonra ~~ ~~pada. Alına~ Eğer bu sözlere: lık bahsine intikal t=ftL O söylüyor: 
.. unlardan başka bır şey değildır. ~slavyayı Fransanın nüfuzundan çıka kuv~et darbeJen bırbınnı ~kıb ettı. - Herkes istediğini yer, kimse kan- _ Doğrusu ben kazak bir erketimdir 

i 'rintiyenin Balkan siyasetini izah ra'Mlk kendi eline almak ve bu suretle B~_ır..ın .Avusturya, yann s.üdetler ve şamaz! Acaba doğru mu söylüyor; anlamal 
k.ctrı onun, bir de Balkanlıların nerini Arnavı.:dlukta serbest olmaktı Türki- muteakıben Çekoslovakya ışgal olun- Cevabını verirse ld, bu cevabı verece- kolaydır. 'Bir takrib ellerini koldamıılr 
endilertnı yabancı nüfuzlara kaptırma yev! de bu emele çekmek ve b~ suretl~ duJar. İngiltere ve Faransa harbe hazır ği muhakkaktır. Ceva!> verir vermez de kifi gelir. Kılıbık t?rkekleıin hemPn hep 

~al:ırında gördüğü ve dolayısile Bal- Balkanlarda kendi arzusuna muhalif değildikr. Bu durumdan istifade eden bir temiz dayak yer. si evlerinde bulaşık yıkamak vazlfesfü• 

7~n~laıı~ kendi mukadderatlannı biz- herhangi bir kuvvet ve teşekküle ev • İtal~·a Amavudluğu . işgal etti: Bu es- Başka bir misal alalım: mükelleftirler. Bul~k kokusu elden ko-
'-"Iıdılerlnin müstakillen tayin et - vel::leı mani olmak Romanın Balkan n3da Almanya Danzıg ve Kondor me- Vapurdayız, karşımızda oturan erkek, lay kolay çıkmaz, eJJerini kokladığmnı 

~eleri lüzumuna kani bulunduğunu dıs <,:asetinin bir umdesi idi. Halbuki şelt?lerinden dolayı Lehistanla şiddetli ikide bir sağ elini kokluyor. Koku çok zaman bulaşık kokusunu hisseder etmez. 
:Y~etnek iktiza eder. Bu suretle ken- Balkanların herhangi büyük bir dev - bir ihtilafa girmiş~i. A.~a~~ya ko~şu fazla, bizim burnumuza kadar geliyor. adamın yalan söylediğini, hakikatte kılı-
01~~ YTabancı nüfuzlara en az kaptırmış )~tin siyasi emellerine hizmet etmek ofa'l Yugoslyavya s~tamışt~. 0k~~l~l'e . °: Bu adam kokuyu nerede sürünmüş ola-

1 

bı kolduğunu anlayıveririz . 
.lClll Ürki di. Balk 1 1 · · · •· d. )" h many:ı \'e unanıs n ıse ~nu nnı bilir? Bir koltuk me:yhanesinde ayak ü- Velhasıl kokudan keşfi istikbal ve ka· arasında . !e. ger an dev et en ıçın degıl sı. rf ken ı se. amet. ve ra a~ tehdı"ddc ördüklerinden fngı·ıtere ile d dl 

1 .. _t kı ıhtı1Afiar1 kaldırarak ve uz- larmı tEf!llın maksadtle bırleşmel~rı 'k· b~ ta fiı ti hed le . zeri iki tek atmak istemiştir. O birinci I rakter tayini basit, basit olduğu ka ar 
-. ırarak bütü B l,___ ·n tl · · 1 N" kim b. k · .. · ı ı veya ır ra garan mua e n kadehin birinci yudumunu aldığı esnada doğru netice veren bir falcılık şubesidir. istikl"li n a Ai:lll nu e ennın mst uptu. ıte ırço sıyası mesaı kt tt"le 1 

a nl ku tl d" k . . d el" Tü" :ı..· •1 y a c ı r. meyhaneye giren seyyar ıtrıyatçı: ,......--, t / ı l "'1! -l "ah vve en ırme ıstıyor ve ~ticesin e evv a rJ\.ıye ı e una - N"h t p 1 d la "le "mdı' • J d--/--JaU4. 
~ ŞJyordu . . . . ı aye o onya ve o yısı şı - _ Nef"'ıs esanslanmız! .Jms 
dev) t" • • Balkanlarda ne bır Balkan nıstsn anlaştılar ve sonra da ıttifak et- ki Avrupa harbinin önüne geçilemedi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
rneoc ı~ın ve ne de bir yabancı hüku. tiler. Ondan sonra malfun evvela Bal- ve Balkanlarla ve /\kdeni7,de barı<:, sii
llğilenın~~onya tesisine hep el bir - kan anfantı 1934 senesinde Türkive, kfın ve emniyet istiyen Türkiye fngil
Balkanı ı olunacak ve bu suretle sırf Yunanbtan, Romanya ve Yu~oslavya. tere v Fransa ile üçlü bir mütekabil 
oltnl'k ~~e aras1?~ ve h~!>8ini cami nıu s1rf kendi teşebbüslerile akdolun • ynroı~ muahedesi akdine mecbur ol • 
atlerj~ b" kendi oz teşebbus ve kana- muştu. ne. Runun da saiki bizzat Almanya ve y· . b 'b b b 

Balk ır Balkan antantı kurulacaktı. Bulgaristan, bu antanta girdiği tak- İt:llvanın vaki ve muhtemel tecavüzle- ırmt eş aı ay a ası 
dan ~n aııtant~nın hedefi korunma • dirde revizyon hakkından vazgeçmiş ve rinden başka ne olabilir? Şekspirin meş.- Bir Fransız obn 
rt araı ret olac~gı için Balkan devletle- ke.rdi &leyhindeki Neuilly muahede~ni Fakat onlaT, şimdi bir taraftan sırf hur Romeo Jülyet Jak do Pier yirmi ,.r;:;;;:::;;; 
ınulıa~~nda bırbirine karşı tecavüz ve ke11di isteğile tasdik ve takviye etmiş kendi emniyetimiz için aktettiğimiz te- piyesi ilk defa ln- beş albay babası ~--..... 
edecekıe:de hul~nmamağı taahhü~ ofacağını öne sürerek diğer Balkan dev. cfafijj Ankara muahedesinin aleyhinde gilterede temsil e olmuştu. Bu yirmi 1 

ba~h ha , ancak hır Bal.kan devletı letlerilc anlarnıaktan ihtiraz etti. Fakat bulunuyor ve diğer taraftan bizim pakt- dildiği zaman he- beş albay onun ço-
t~addid ~a ~ya dış~ hır veya mü - bu sebeb ve iddia samimi değildi. Ha- Iarmızı bo:ımcak ~-zı kombf!nezbnlara nüz kadınların cukları ve tt>run-
kantcır h e\rletle birlıkte veyahud Bal. kikatte İtalya ve Almanya gibi Bul~a- (Denmı ıı inci aylada) sahneye çıkmala- larıydı. 
~:~~~~~m~~-----~====.=====~-======-==----~~~~~~&~~ ı~~~ 
\re 8 u . dıger bir devletle birlikte bir • • • • h flk temsilde Jülyet rolünü yapaıı bir ka- harbir.de oğulları-
ca~ız:~addid Balkan devletine te- Leh harbınden tuy!er Urperltcı hır sa ne dın olmayıp bir erkekti run ve torunlarının her biri bir Fransız 
foiıel'i ~ lunurlarsa diğer Balkan dev * alayına kumanda ediyorlar<"ı. • 

tine d~ ~a\rüze uğnyan Balkan devle- Kışı yatakta geçı"ren otelcı" larJa • r al biitün kuvvet ve vasıta -
klyen~&~una koşacaklardır- İşte Tür
tna d~~ .. lr Balkan devleti olarak dai
l'Unrn~ Und~ğü Balkan birliğinin ko -

* 
Elektrikli eldivenler 

l3övı şeklı de bövleee sırf tedafüi idi. 
€"'rek & taınam bir Balkan birliğinin 
su~c ]kanların ve gerek Avrupan1n 
Ç'ünk~e Yardımı büyük olacaktı. 
~Ol'llttk ~'1.. suretle 60 - 70 mil • 
foin buYük bir bldk teskil edece~i 
Pc.ı.daonun kuvveti, cenub doğu Avro -
kafi ' s~Jhü temine muhakkak suret~e 
knn ~;t•ek idi. Böyle bir birlik B 1-
ktsrnur1 etlerinin ziraat, orman, maden, 
heti1A ' ~etroı ve sanayi mahsulleri ci
Yard • d _ biribirlerini ikmal ebnelerhıe 

ım edeC€·· rekabet iz gı ve ihrac mallarını da 
anı s satmalanna saik olacağı için 
ik zaınanda ehemmiyet" .. ks_._ b; 

t:saai hl . ı yu t:'I\ r 
İşte B 1~k mahiyMtni haiz olacaktı 

ruyacak ~e ::an asıl sahibleri için ko
Cef:ı l?Öıın • • çok kanamış, çok eza ve 
\re ta.ad t üş ~yara nihayet banış, refah 
lta" biı; ği ~ı~t olan böyJe bir Bal
cav;r toprakla nlarm Adriyatiğe mü
kan.1arı k .•nnda gftzü olan ve Bal
tiği~i gi ~ndı~e bi1: hayat saha!ıı addet. 
d~·lrtJ ~ embıye bıle lüzum görmiyen 
}'ora erın ir türlü işlerine gelemi -
fddia~· Onlar Dobrice ve Akdenizde 
'1ld]e ~ıı. olan bir Balkan devletini tatlı 
tntın· re oyaladılar ve onu, emelleri 
f;i~~t olunmadan, Balkan birliğine 
lıŞar k en aleddevam men'e ça • 
İnnd:ki B~I~ birliği kurmak yo _ 
ta \7e y Türkıve, Y.unannıtan, Roman. 
blet ugoslavyanm mesaisini aka .. 
tlJ .. re uvğratmak için ne mümkünse yap-

.. . nzfy r bö ı lündl e 1 Y ~ kabulden sonra 
İtQJ \~atm cereyanına bakalım: 

tan bi~aB ~~_:et.te. Yugoslavyayı kuşa. ·• V&r{Ova clvanndaki tarlalarda patates toplıyan bir Leh kızı hemsiresinin 
a&Aall bırliti ~ istiwt' ve cesedlle karşılqıyor. 

Artür Perk isminde Nevyorklu bir o -
telci tam yirmi iki senedenberi her kışı
nı yatakta geçirmektedir. Kış başlar baş
lamaz, işlerini karısına bırakan otelci ya
tağına girer, ve bir hasta gibi bütün kı2 
aylarını yatağından çıkmadan geçirir. 

Amerika polisleri, elektrikli eldiveni& 
ri tecrübe etmektedirler. Elektrikli eldi
venle tutulan bir kimse birdenbire titre 
miye başlar ve polise karşı gelemez. 

-· ... ---···············-·························· .. ·· .... ----··-······· ...... -·-···· ...... -. . ..__ 
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Okuyucularıma 
Cevablarım 
Ba.'lJan Fahriyeye: 

- Ç<>cuk istemiyen erkeğin chi1snü
niyetio~en> her vakit §Üphe ederim. 
Fakat bu şüpheyi ihsas etmek yapıla
bilecek hataların en büyJjü olur. Mü
bahaseye girifmeyiniz, muvafakatın1 

almaya çalışınız ve daima vakit ka

zanmaya gayret !'diniz. Nihayet cem
ri vaki:. karşısındıt kalınca kızabilir, 

fakat çocujun sesi ile sükun bulacağı, 
bir müddet sonra da size minnettar 
kalacağı muhakkaktır, hele bir erkek 
çocuk sahibi olabilirseniz. 

* Kon yada Bayan ~Bir> e: 

- Teminat veriyor, diyorsunuz. 2.5 
liralık bir nişan yüzüğ~nde herhangi 

1 

bir cin.andıncı kuvvet. olabileceğine 
kani değilim. Nice erkekleri bilirim ki 
nişa111anmayı mükemmel bir eğlPnce 

vesilesi addederler. cHümüniyeti. o-

lan erkek c~işan> ı bırakır, nikahı y:ı• 
par, düğünü tehir etmek, iıatti hl" 
yapmamak mümkündür. 

* Niğdede Bayan orK. A ... ya: 
- Ne garib tesa<liif! Ben cHacılar> 

köyünü pek iyi bilirim, vaktile demir
yolu mevcud değilken Develi Karahi
sardan kalkan yolcu Niğde,,-e giderken 
tam orta yolda, dağa tırmımına) ı:ı baş
lamadan evvel bir handa dururdu, ga
liba köy cArablar:. dı, cHacılar> köyü 
o yoldan ayrılır, beş kilometre kadın• 

ötededir, yanı oaşında bir de cllnyib 
ve cdemir:t OCClğı vardır. bilmiyorum 
timdi işletiliyor mu? Doğrusu bu &töyU 
bildiğim için size hek veremıyeceğim. 
yanlış düşünüyOt"SUnuz. tafsilata giriş
mek imkansız, eğer hususf adresinizi 
vermiş olsaydınız sıze .sebeblerinı de 
anlatırdım. 

* Bay Rıfkıytı: 
- Evet çocukların alfabesinde de 

vardır, 

Yarın bayram, 
Bir kapk ayran, · 
Sana da yeter, bana da. THZZ 
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(SiNEM.&) 
Sacha Guitry ile 

·~~J 
üçüncü zevcesi 

r·· .. ············-··························· .. ············ .. ···················································-····'\ 

1 

Saclıa Guitry bir .inema mecmııaıımn güzellik kraliçen olan 18 ya- i 
tında bir ıe.nç kwa evle~Ji~en. •onra: uBu yeni .iUivaç hayatıma ~ 
bambQfka ba kuvvet verdı. Şımdı, bundan evv.lkılerJen çok daha : 

ı güul e•erleT yaratacağıma eminim! •. ·» diyor. ~ 

'·······································---·---·---- i ·-·-.... -.....-. ................ _ ... ,,,,,. 

, 

J 
Scıcha Guitry Fransız yıldıdanndan Gaby Morlay ile birlikte çevirdiği 

Kadril filminin bir sahnesinde 

HU3Uılli ~yatında çok ütiz, aşklarında - iş ve iç arkadaşlığı ayrı ayrı ıey-
çok muhterıs, fakat vefasız olan Fransa- lerdir. Madam Jacqueline Delube.cın bü· 
nın en meşhur muharrir ve rejisörü ! yük san'atkarlık kudreti karşısında her 
Sac.ha Guitry son günlerde, çok sevdiği ı zaman hürmet ile be.§ eğmeğe mecblıl
ikinci zevcesi Jacqu~ine Delubactan ay- rum!. .. 
rılarak Cinemonde mecmuasının güzellik B "lh.., .... ., F d tam b" b k kral" · . . ı ~ ransa a ır uçu sene 

ıçesı ıle evlenmış ve çok genç olan oynanan d.. ...J. h" ·· ··ım · bt . . . . ve uny- ıç goru emtş r 
i:;1ı eşı ~le çılgın bır hayat yafC1IDağa derecede rağbet gören Quadrille kom; = rd bü .. k b" f k 

1 
1 disini filme almak arzularıma ettiği yar-

:t.~ın a k yu . ır yaş ar ı 0 ma- dun ve filmdeki muvaffakiyetimiz, onun 
sına ra .... en ço sevışcn bu yeni evlilerle 
konuşan bir gazeteciye güzel kraliçe: san'~t~ki kudretini bütün ~ünyaya isbıtt 

c- Hayatımda daima mükemmel ol- etmıştir. Bu sebeb ile, yenı filmlerimde 
gun ve zeki insanları sever ve takcllr e- I tekrar ihtiyacım olursa bir dakika bile 
derdim. Zevcim, bu aradığım meziyetle- 1 düşünmeden kendisine rol veririm. 

Zayıflar nasıl ı 
giyinmeli? 

Kışhk spor rob 
Değişik ve şıktır. 

Esas itibarile çok 
->ade, adetA dümdüz. 
Vücudün tabii çiz -
gilerine en ufak bir 
şey ilave etmiyor • 
Kollar kolları, kor .. 
saj büstü, etekler 
ka}çalan olduğu gi -
bi sarıyor. 

Göğıse lüzumlu o. 

lan genişliği vere .. 

bilmek için roba ye· 

ri lastik örülmüş, 

göğüsten itibaren 

pirinç iğne başlan .. 

rnıştır. Lastik; ken -

(iinden sonra başlı -

yan kısma dalına ha. 

fif bir bolluk verir. 

(Tabii, gerilmediği, 

olduğu gibi bırakıl • 

~ığı takdirde.) 

Sentürü; hemen 

1 

bütün şıklığıdır. Bu; 

yalnız önü mavi, be

yaz, IB.civerd çizgili 

kemer gerçekten, 

pek yeni bir şeydir. 

Ve en düz bir elbise. 
ve en beklenmedik bir şrklığa ulaştıra- Şık kol kapaklarile yaka beyaz pi .. 
~ak şıklıktadır. keden yapılm~tır. Sentürün mavi çiz.. 

Elbiseye. ·bundan başka dördü laci • gi!Prinin renginde de olabilir. 
verdi, dördü sedef rengi 8 düğme ıa - Hepsi birleşince yepyeni ve taptaze 
zımdır. bir güzellik meydana geliyor. 

Pratik güzellik1 Öğleden sonra 
bilgileri 

Ya, ilerledikçe yanak adaleleri de eski 

sertliklerini kaybeder, sarkm!ya başlar -

Iar .. Gençliğin, tazeliğin en bariz vasfı 

vanakların yuvarlaklığı, dolgunluğu, ka

tılıpdır. Bunu ihtimal kaybetmiş bulu -

nuyorsunuz veya kaybetmek üzeresiniz. 

Yaşhlığa tevekkülle baş eğmeden derhal 

mücadeleye girişirsiniz. Hem de ne basit, 

ne eğlenceli, ne garib bir mücadele ... 

. re fazM.sile sahibdir. Ayni zamanda bana 1 Sacha Guitry'nin en son çevirdiği bu 
:pek büyük ıbir sevgi ve aşk göstermekte, eksantrik mevzulu komedi, Gaby Morlay 
yeni filmleri için benden büyük ilhamlar ve Jacqu.eline Delubacın yaratabilecekle-
aldığuu söylemektedir> diyor. ri en harilrulA.de bir filmdir. Bakınız: 

itiraf etmek lAzım gelirse bu sözler Gaby Morlay, cQuadrille• de dün· I a. Bol bol sakız çiğneyiniz. 
her kadının gururunu okşar. Sacba yanın en kudretli bir komedi ar- b. kimsenin göremiyeceği bir yerde 
Guitry ise şunları ~ylen:iştir: . 1 tisti olduğunu herkese göster - I emzik emmeyi tecrübe ediniz. İlk :ıaman-

c- Yeni zevcenu mes ud edeceğıme miştir. Her sahnesi bir ner.:'e kaynag~ ı her 1 · · K t ı b h ı I -s • ' lar çabucak yorulduğunuzu göreceksiniz. 
emınım. ış an sonra ge en a ar nası safh bi h t 1 b b"" ··k . . , ası r aya aynası o an u uyu d 1 ı · ·r d.. - r· ınsana daha başka bır ne§ e, daha yara- r·ım .

1
. k b ...;\ b' b" . b Çünkü yüz a a e ernız zayı uşmuş ur. 

b
. . . . . ı çevrı ır en, u5 .... n ır ınne ya an-bcı ır kudret verır ıse bu yeni ızdıva-

1 
J 

1
. D 

1 
b il S h Fakat gittjkce mukavemetiniz artacaktır. 

da be 
. 

1 
. bir h cı o an acque ıne e u ac e ac a cı.m nım ça ışmama yem ız, Gu Ve zayif adaleler yavaş yavaş kuvvetle-

planlarıma geni§ bir ufuk, hayatıma bam- itry'nin birbirine o kadar tatlı soku-
başka bir kkuvvet verdi. Şimdi, en güzel luşları var idi ki ıbunları gören herkes, bu Yukanda: Ince uzun, a§agıda· Ttıce kısa necek, sertleşecek, size hiç değilse beş 
ese

rlerimi yaratacağıma emı"nı·m., sevginin biraz sonra bir hayat fırtına - G 1 d t 1 . 1 altı vacı kazandıracaktır. Biraz komik bir . ,. . e~n er e op u veya şışman arın - ıı 
Burada, gazeteci eski zevcesı· Jacque- sı ıle mahvolacağına kat ıyen ınanm&zdı. 1 . . 1 . 1:. ld" -· . t - be amma gu··remk ug·runa nelere nas: gıyınme erı 14lzım ge ıgını yaz. ecru 

line Delubac ile birlikte çevirdiği cTacın Fransanın Sacha Guitry. Gaby Morlay, mıştlk. Bugün de zayıflardan, inceler- kstlanılmaz? Hem kimse görecek, duya-
İncileriı. ve cQuadrille, filmlerini hntır- Jacqueline Delubac gibi üç büyük yıldızı den bahsedeceöiz: k d :t.·ı k. 

Fr 
. . . b. en e6ı ı ... 

}atarak yeni projelerinde gene ona rol ansız fılm sanayıın.? Quadrillc gibi 1· t" · ·· t•• ı·· .. rd j ------- ---
bir h h 

-..J• •

1 
nce ıpın uç ur usu va ır: nce u. I l"d" 

verip vermiyeceğini sormuştur. şa eser euıye ettı er. Baka- . . Her kadın bi me 1 ır ı s h G ·t , . h h zun1ar; mce, krsa yam ufak tef~k kızlar; 
Çcik ince ve çok zeki bir adam olan 110d ac a uı ry nın ayatmın sonba a- vaktile ince bir kızken yaşlandıkça ku- Ratubetli evlerde dolablar fena bir rii-

Sachıa Guitry, bu küçük ve zarif nükteye rın a yarattığı bu müstesna (-luadrillc f ıl • . 
tebessüm ile mukabele ederek demiştir mini yeni baharından alacağı ilham ılc ruluga yt\z tutmuş, şurasmda burasm- tubet kokusu alır. Bu kokuyu ~öyle gi-
ki: çevireceği eserler tt - b"l k ·? da çukurlar meydana çıkmış kadınlar ... dcrebiJirı:iniz: Ganstan yapılınış bambaşka bir SÜ~ unu u.a ı ece mı ... 

( 

Bunlardan her biri kendini eüzıel Bır kaba az.ıcık !Önmemiş kireç koyup var. Yaka, kollar, bel önü hep bununla 

Kücük sinema haberleri ) gfüıteıccek şekilde giyinebilir: Kollan, dolabda tutunuz. Fakat uzun zaman de- süslü. 
' b~c~.kları, yü~ü 'ince olduğu halde yaş ğil. .. Kısa bir müddet için. Omuzlarda: kol başları~da büzgüler: 

Meşhur san'atkar Harry Baur bir hay- 1 me çekmeğe karar vermış ve bu hususta yuzunden belı ve kalçaları dolgunlaşan Etek bol kloş. Yuvarlak bır bask kalça 
li müddet film çevirmemişti. Haber alın- 1 hazırlıklara girişmiştir. Gantry amalığı- zayıf kadın her şeyden evvel bütün bir le bir sabah elbisesi boyunu birkaç san latı sarıyor. Ön, düğmeli. 
dığına göre san'atkar yeniden film çevır- na rağmen bu fihnde rol yapacaktır. korsa almalıdır. Kalçalarmı, belini ka- tirnetre yükseltir. Bu model birçok kumaşlara uya·bileil 
rneğe başlamak üzeredir. İlk olarak çe- * lıba koymalıdır. Öğleden sonra için ona gene prenses bir modeldir. İpekliden, yünlüden, ka• 
vireccği filmin ismi cMahkeme reisi F h k <::abnh için çizgili bir kumaştan pliJi bicim' vakadan etegv e kadar düğmeli, rışık ve düz kumaştan yapılabilir. Ta• 
H d d.. ransanın genç ve meş ur omedyen- - . . . ·• • •A •• •• •• 

au e°?eur. ur. A lerinden Jean Granier yeni film Ç" ·r- elbise yaptırmalıdır. Plı kalçaları, beli irıcedk kemerli, korsaiı hafif bol bir bu yunlunun kalın olmaması şarttır. 
Bu fılınde rol alacak san'atkarlarm .. vı . .. . ç· . · meğc başlıyacaktır. Filmin ismi c Un <le ınce gosterır. ızgı boyu uzatır. Yaka- eltise ve dar kenarlı bir c::apka lazım-

başlıcaları şunlardır: .,. Çikolatah krem 
Jeanne Prevost, Marguerite Deval, la lune:t dür, bu güzel bir komedidir. O- ~ın, d:.ı (V) harfı şeklinde yaptırmıa dır. 

Temerson. nunla beraber genç ve güzel Janine Bo- yüzü $ençleşir. * Yarım Jitre süt, iki çorba kaşığı do .. 

* 
relli de oynayacakhr. Ö~l~den sonra için çiçekli sade bir t 

1 
B 1 d k 11 d lusu patates unu, bir çorba kaşığı toz . . nce uzun ar: un arı ar o ar, ar . 

Fransız stüdyolarından biri .Gaib * robla aynı kumaştan ve kolları dırsek- w • • çrkolata alınız. 
Cennet. adında bir film çevirecektir. Bu Hollywoodda çevrilmiş olan cÜç ama leri ~c-çmiyen bir manto bu tipin en gü. om~zlar, dar~ etekl~r ~~gnek gıbı gös: Sütün yarısını ateşe koyunuz. Öbür 
filman ba.şrolleri Fcrnand Gravey ve sıçan > filmi A.merıka ve Fransadn pek zcl k,yafetidir. t'.?ı ır. Uzunluguna çızwlı kumaşlar, be1ı ya .. ISJnı da önce patates ununu, sonrı:ı 
Elvire Popeco tarafından yapılacaktır. büyük bir rağbet ile karşılannu~tır. FH- * eklenmiş veya beli yukarıdan elbise- çikolatayı hallediniz. Bunu kaynamal< . * rnin mevzuu basittir. İnce, kısa yani ufak tefek ler de hiç yaraşmaz. ü zPre olan süte boşaltınız. Hafif ateşte 

Amerikanın meşhur bir atı vardır: İs- üç köylü kız bir fa~ir delikanlı ile iki k: z büyük şapka giyerse pek küçü. Bu tip için en güzel elbise köylü tar- karıştıra karıştıra bir çeyrek kadar ka):-
mi de cGantry the Great> tır. Vaktile zengin delikanlıyı paylaşacaklardır. Bu cük görünür. Köylü tarzında elbiseler, z1dır. Enine çizgili, kabarık omuzlu, TJatınıı Sonra. soğuk sudan gcçirilrnıŞ 
bütün dünya yarış meydanlarında pek yüzden aralarında !lir hayli maceralar iri desen1i emprimeler, geniş kollar, geniş etekli rr.odeller de iyi gider. Çiin- bir kaseye dökünüz. Kreminiz ta'IJ}amile 
bil.~k rnuvaf:a~iyetler kazanmıştı. Te- geçmektedir. 1 faıla kabarık omuzlar, zıd rcn~lerde kü· Boyunu nlııbeten kısaltır, fazla iri soğuyunca (Bunun için en az dört, beŞ 
kaude sevkcdıldıkten sonra cambazha- Üç kövlü kız rollerini T..oretta Young bu tesiri yapar., Ona en yaraşan elbise. görilnmesine mani olur. Sabah elbisesi sa::ıt jster.) bir tabağa koyunuz. 
nelerde iş görmüş, ondan sonra da iki Marjor•" \t eaver, Pauline Moore tara~ ler ~u tarzdadır. tc.m bu şekilde olmalıdır. Bu kremin içine iki üç parça şekerle 
gözü görmez olmuştu. Gantry'nin hayatı fmdan, üç delikanlı rolü ise Joel Mac Prenses biçimi, sentürsüz yahud Öğleden sonra için robası çizgili, bol bi:: ·küçük parça tereyağ bir damla da 
çok parla~ geçmişt~r. Amerikan film pr.o- Crea, David Niven, Stuart Ervin tara!ın- mümkün olduğu kadar ince sent-Orlli, bir bluz, kloş etek ve genj.ş kenarh likör katmış bulunursanız tadına do • 
düktörlerinden birı bu atın hayatını fıl- dan yapılmıştır. belinde kesiği olmıyan modeller ... Böy- şapka giymelidir. 1yum olmaz. 
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Çin ordusunun 
Japonlara kar•• 
kazandığı zafer 

Japonlann 30.000 ölü vererek ric'at etmelerine 
sebeb olan muharebeler nasıl cereyan etti? 
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Çin - Japon harbi i.. 
!kinci plAna düştü. 
Bunun içindir ki ge. 
rek Avrupa ve ge • 
rek Amerika gar.e -
teleri, geNkııe bun. 
lara bağlı olarak bi. 
zim gazetelerim 
Çin - Japon harbi 
hakkında pek az taf. 
silit verebiliyorlar. 
Halbuki Birinclteş • 
ri.n ayının ilk hafta
sında merkezi Çin 
ordusunun Şanai ha 
valiainde kaztmdığıÇinde Japon tawcweleri tarofından ıaJırib edilen Çengtu ,ehti 
büyük zafer, bütün Çin • Japon har • ta müvazi olarak, bunun hem prkında, 
binin devamınca Çin ordusunun kazan hem de garbında birçok askeri yollar bu· 
dığı en büyük bir zafer olmasına rağ- l1mmaktadır. 
"Jnen bundan henien hemen hiç bahse - J•pon ordusu Çanfaya karp ıtri§tiit 
dilmedi; veyahud bahsedildiyse bile, bu taarruzda nas darbeyi şimalden, Kan
ancak telgraf havadisi olarak iktifa e- ton - Hankov fimendifer yolu ve buna 
diloi. müvazi askeri yollar istikametinden vur-

Japonlann Çanp civarındaki bu aon mak niyetinde idL Bu ınllsada ulapnak 
majlubiyffleri, Japon .ordusunun 100 ay- için de yalnız Joçjou havalisinde dört fır
larda uğradıkları majldbiyetlerin hiç te kaya yakın asker tahpd edilmifti. Tll· 
'birincia:i değildir. Çinin muhtelil cep})e- yanal vilayeünin §imal garbında ile ikin
Jerilıde faaliyette bulunan Japon ordula- ci bir Japon ordusu tah§id edllmi§ti. Bu 
::-ı son zamanlarda, Çin ordusunu çevir. ordunun mabadı. Çanşayı müdafaa et

' mek için iki esulı teşebbüste bulunmUf- mekte olan Çin ordusunun ıer..leriııe 
tu. Bu senenin Temmuz ve Ağustos ay- aarkmaktı. 
lannda, J apon ordusu, Şansi viliyetinin Japon taarruzu, Japonlann ke§if kolu 
cenub farkında hareklt yapan muntazam mahiyeünde Duntinpu gölünün sağ sa
Çin ordusile miktarları muazzam bir ye- hiline asker ihraç etmelerile baf)adı. Fa
kdna varan Çin çetelerini çevirmek için kat Japonlann bütün bu ilk teşebbüsleri, 
esaah bir te§ebbüse girifti. Japon ordu- Çin müda!aam tarafından akamete ul• 
su. bu planını tatbikat Ahasuıa aeçir- rabldı. 
mü: için oldukça bflyü kuvvelter Japonlar 23, 24 EyiQI gf1nlerf sene 
mobilU.e etti Fakat buna rağmen Japon Duntinpu gölf1 kıyısında Luziofi ve hı. 
kumanda heyeti bu abada en ufak bir diyan phirleri civarına külliyetli asker 
muvaffakiyet bile kazanamadı. Şiddetli ihraç ettiler. Burada birkaç libı. Japon 
ve aeri taarruzlarla hareket eden çın ve Çin kuvvetleri arasında çok fiddetlt 
cüziltamlan, kendilerini çevirmeje çalı- mubareebler cereyan ettl Kanton - Han
pn Japon çemberini kırmakla iktifa et- kov pmendifer yolu iltikametince taar
mediler, fakat ayni zamanda birçok nok- ruz etmekte olan bir diler Japon ord\1111 
talarda mukabil taarruza 'bile geçtiler. 1le 24 EylOlde, Çanpnın fimalindeJd 
Bu 1Uretle Japonların, Şanli havaliain- Sfntldyan nehrinin cenub sahiline ç1-
deki Çin ordulannı ihata ve imha etmek tarak, cenub, Çanpya doiru yürüyilfe 
plinı suya düflnill oldu. bqladı. Jopanlara büyük zayiata malo-

Japonlar EylQ.J ayı devamınca yeni bir lan dört günlük bir muharebe sonunda, 
taarruz daha hazırladılar. Bu defa hedef bu Japonlar, teknik !aikiyetleri netice
olarak, Hunan vilayetinin merkezi olan alııde 28 Eyltilde Mişuy nehrile Pintsi· 
Çanşa aeçil.mifti. Japon ordusunun mak- yan havalisine eriştiler. 
aadı, Çanşide toplanm11 olan büyük mık- Japon ordusunun MituY nehri boyun· 
tardaki Çin kuvvetlerini çevirerek imha ca harekltta bulunan ordusile birlikte 
etmekti. Tsiyansi viliyetinde bulunmakta olan 

J11p<>nlarm Çan.faya karşı hazırladık- ordusu, ayni zamanda. İninçou tehrine 
lan bu taarruzun, siyasi bır takım gaye- taarruza bqladılar. Bu harekata, Japon 
leri de vardı: Japon ajanı olarak hareket alır bombardmıan tayyareleri de genlf 
eden eıki Çin b&fvekillerinden Van - mikyasta bir yardım göaterlyorlardı. 
Tsfn - Vay: son. aylardaki muhtelif pro- Çin ordusu, taarruz etmekte olan ~u 
paıandalarile, Çin halkının içeriden mu- iki Japon ordusuna karşı şiddetli 'bir mu
kavemetini kırmafa ~ıpyor, muazzam kavemeı gösteriyordu. Japonlann, taar
ve kudretli Japon ordulu karşısında Çin -.un ilk gilıılerinde elde ettikleri bazı 
mukavemeünin manasız bir kan dökme- muvaffakiyetler, onlara pek pahalıya 
den bqka bir f8Y olmadıfını lsbata ut- maloldu. Daha taarruzun ilk gilnlerinde 
rapyordu. binlerce Japon sübay ve askeri telef ol· 

İfte Japon ordusu Çanpya taarruz e- muştu. 
derken, Van - Tsin - Veyin bıı aözlerinln Çin ordusunun mukavemeti, gittikçe 
dojru oldujunu fiilen ilbat etmek mak- fevkalide müessir ve faal bir hal alıyor• 
Adını da glldüyord1,1. Japon ordmunun du. Çin kumanda heyeti, Japonların 
Çanfa taarruzu için bilytlk bir dikkatle. (yanlarına) e8Ulı blT darbe huırhyor
büyük bir ihtfmanıla huırlandılmı bil- du. Dağlık havaltden azamt .. kilde Uti
hasaa kaydetmek llzımdır. Bir defa, h8J' fade etmesini bilen Çin ordusunun faal 
,eyden önce cenubdan, Yantsf nehri bo- ve müessir mukavemeti neticeainde, Ja· 
yunca harekat yapan Japon ordusu tak- ponların, Çanpnuı prkına ve fhnaline 
viye edildi. Bundan bafka, Çanf8 havali- dotru yaptıkları taarruz durdut'Uldu. Ba 
sine pnit mikyasta havs kuvvetleri tah- arada J aponlann üç koldan askeri imha 
ıid edildi. JVade kuvvetlerile teknik edildi: 

kuvvetlerin Ayısı azami haddine çıkanı- Bu vaziyet karşısında Tpyanll hav.U.. 
dı. Bfitthı bu yapılan hazırlıklar, .Tapon- sinde harekAtta bulunan- Japon ordusu 
ların Çan§& taarruııuna büyük bir ehem- da taarruzunu durdurmak mecburiyPUn
mJyet atfettiklerini göst.ermektedir. . de kaldı. Çünkü bu ordunun gerilerine 

Japon kuvvetlerile Ç!~ kuvvetlennin dbfnı Cin ordusunun havale ettiği dar• 
biJyük bir muharebeye giriştikleri Canıa bel bu Japon ordusunu mecburi bir 
havalbi, dağlık bir arazidir. Çın§ilnın ri ,e~ mecbur etmişti. Gene ayni va-
fimalinde, Ja~ların Hankov tarikile zi;:t dolayısile Pintsiyananın şimalinde 
gelebilecek denız kuvvetlerinin harekl- herekatta bulunan Japon ordusu da ge-
tına mftuid Duntinpu g6Hl bulunmakta- ri t lm ...., a h 1 ye a ı l y•&• dır. Japonlann tam hare~ t 18 aaı 0 an Çin orduaunun bundan sonraki bare-
yerlerde, C>.ıfadan HanJron dolnı ol- btı.rl. elttikçe çının.r lebine tnld ... 
JbÜ hen Kanton - Ran'bY -~dtfer (n...- • - ..,,, •1 ,.,., ............... bat-
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Sovyetler, isveçten de 
iki liman istemeğe 
karar vermişler 1 

Hava ve denizde 
muharebeler tekrar başladı 

Londra 30 (Hususi) _ Helsinkiden (Baştarafı 1,inci sayfada) faaliyette bulunmuşlardır. Mevzii topçu 
bildirildiğine göre, Finliın<liyanın mu- ya _B~cks~~· şehirlerinden biri ü - faaliyeti olmuştur. Keşü ve avcı tayya .. 
kabil ve kat'i tekliflerini hamil olan Fin zerıne gerılemıştir. Bu şehirde alarm te- releri sıkı surette çalışmıştır. 

Nakleden: Hatice Hatib · tı b 1 ............. .:1.l'ti .... d ah heveti, yarın Moskovaya hareket ede - sısa u ..... ~~ an, ali sok.aktan Paris 80 (A.A.) - Hava.'> ajansının as· 

Kan lekesi 
ccktir. muharebeyi kemali sükılnetle seyretmiş- kerf vaziyet hakkındaki yarı resmi teb .. 

FI .. k. et k" ·ı rti l"d 1 · · tir. Havanın sisli olmasına rağmen tay- Jiğf: u um er aru e pa ı r erının . · ı· l · ı· · d h ı yarelerın şekilleri seçiliyor ve atılan si- Sekiz gu··ndenberi sulu karla karışık o-
ıs ışare en ne ıcesın e azır anmış o- • . 
lan Finlandiya tekliflerinin Moskova lfilıldann seslerı duyul•ıp ateşleri görülü- larak fasılasız bir surette yağan yağmur 

- Kendimi göstermekte acele etilin. d_?D doğ~lmuştu. Bir sa~iye içinde bü- tarafından kabul eclilet:eq) zannolun • yor u. _ . dün akşam güneş batarken durmuş ve laJ 
Diye diışünüyordu: tun geccy:ı hatırladı ve bırden yataktan Jrt d " Gerek mutearrız, gerekse dafı tayya - ru bir soğuk başlamıştır. Bununla ber:ı· 
- Netice: Katil de kaçtı, maktul de. fırlayarak yazıhane odasına koştu. Gece me a ır. . . • . releri denize doğru uzaklaşmışlardır. A- ber t ğ ku · 
Bu düşünce onu ümidsizliğe sevkedi- üzerine hücum eden adamın cesedi ora- Bu hususta Helsınkı'de um nnı bır çıklardan g sn~,_ sl . dak"k opra ın ruması için bu vaziyctın 

Yordu. O kadar zaman aramış old .. ~u cc- d k ld - - 1 ~ ~ "kb. ı·k h .. k.. .. kted· ... en aıı se en on ı a birkaç gün ve hatta haftalarca devam et· 
~ an a ırıp goturm01J o duo;una aşa.,ı nı •n ı u um surme ır. - - t 

sedi bulduğu ve maktulün evde olduğu yukarı emindi. Korkuları yava~ vavaş Moskova müzakereleri hakkında A- surimu~ ~· . • mesi lazımdır. 
kanaatile uyumağa hazırlandığı sırada tahak~k ediyordu. Yazıh. anenin kapısı rııerı·kanın go-sterdı·gı·· aıa·kn da bu nlk- ngilız dıLtroyerl n \'"e Alman Askeri mütehassıslar diyorlar ki : 
bu tatlı rüyalar bırden yok olmuştu. Şirn- ta l kt H lb k b k 1 d 
dl. her şeye yenıden başlamak }Azım ael- mamı <' açı ı. a u ı o, u apıvı bı·nı·n-· takvi cim ktedi tayyare eri arasın a Londra 30 (A.A.) - Yorkshire Post 

a ,., kilidlemiş bulunuyordu. F:lkat yazıhane- t,.,ı ye e • r. • . . . . . • . . 
diğini acı acı düşünüyor ve fotograflar ye girdij!i zaman hayret etti. Cesed gece Filhakika, Finlandiva heveti reisi ~ndra 80 (Hususı) - ~unal ~:mz~de gazete$ının asken ~uha~ın Almanya-
ianesile katilin hüviyetini meydana çı- bıraktığı yerde örtüleri içinde duruyor· Passildvi Moskovada bulunduğu sıra. devnye gezmekte olan hır İngılız dıs - nın taarruz meselesındeki hattı hare • 
karsa bile ona karşı elinde delail bulun- du. Gomar gözlerine inll'l"lam1yordu. Bu da, Moskovadaki Amerika sc>faretane- troyer filotill8sile iki Alman bombardı - ketinde değişiklik olduğunu haber ve • 
mıyacağıru anlıyordu. Çünkü şimdi pek keşif kendisini o kadar şasırtmıı:tı ki ak-

5
. k" d b" t k eli . . . t rnan tayyarC'si arasında bugün bir mu - riyor ve diyor ki: 

iyi biliyor idi ki katilin artık yapacağı Iını bac;•na toplıvabilmek için tekrar üç ı er. anın an ır za en sını zıyase . . . .. . 
ilk iş cesedi ortadan kaldırmak olacaktı. bardak şarap içmek mecburiyetind:! kal- ederek. Ruzveltin şahsf bir meı:ajını hare~ cere~ e~ştir. . Alman şeflen boyle hır taarruza ta· 

- Yi~ dört saat sonra mühlet sonu- dı. Fakat alkol kafasındaki muazzam is- tE>v~i eYiıiştir. İngıliz_ ~~lermde _hiç hır hasarat ol- raftardı_rlar, fa1rnt Hitler tereddüd et -
na ermı.ş olacak ~e sen, e~ ah~ ~~: tifharn işaretini izale edememişti. Ruzvelt bu rnesajıYlda, Finlandiyaya madığı gıbı, ~ zayıatı d_a yoktur. Al - ~ekte~ır. Hattı hareketteki değişiklikı 
rnar, ~~ _kısa-cık ~uren polıs . haf~y~lıgı - O halde bu adam dün gece ne için karşı sempatisini bildirdikten maada, n:ın tay~arelerinin vnzıyeti hakkında he- şuphesız denizde ve havada bir hi.ıcU• 
~le~ıru 1~ muvaffakiyetsizlikle buraya gel<f!? ~~.için taraf~md~n. bıç~k- müzakerelerin seyrine dair kanıdisine nuz malumat alınamamıştır. mu ve {\rdu kısmı küllisine Almanyayı 

ırmış 0 a lanmak ve oldurulm.ek tehlıkesını goze İngilizlerin karan müd f ·b· tali b. 1 ·ı · i 
. Eğ.er şu Chamccmu savmamış olsa idi aldı? Herhalde ~aycırl do~nıdan doğruya rr.aH'trnat verilmesini de istemiştir. . ~ aa gı ı .. . ır ro ve~"rneSl~ 
şımdı onunla beraber bu herifin peşine beni öldürmek de~ildi Yoksa- Yoksa So ti İ li nla Londra 30 (A.A.) - Reuter SJansı- derpı~ eden Görmg • Raeder planı ) :· 
d~şebilirlerdi. Düşm8?~n ~ok kuvvetli benden intikam mı aJ~ak istiy~~du? Be- :vye er ve sveç ma n n~ Fr~nsadaki_ ~ava kuvvetleri nez - zündendir. , 
bır ndam olduğu~u şın:di b!r . ker e daha nim kim olduJtumu nereden biliyor? İngiliz gazeteleri yazıyorlar: dindekı muhabın yazıyor: Alınan generalleri bu hattı hareke .. 

:~~ı·z!:ı :a=~~~ ı!'a~:~~:~ .......................................... !~~~~~-~-~~... _ Berlinden te?'İd edilmiyen haberlere 1in~~z tah YY~:~erinin, Almkaan tayıkyya. tin ~lmanyanın an'anevi Iruıvvct.ııl 
kını gördü. E d d 

7 2 
OO I k b · go:e. Rusya, Isveçe Gothenburg ile re erının er LCUlrruzuna rşı ıcı ternsıl eden ordunun prestijine ehem• 

. - Tuh.af şey, diye düşünqü. Başıma ge e Un . ton u ır Karlskrona limanlarının, Sovyet balı- b~r şiddetle mukabele .etmesi için ted- rniyetli surette zarar Yereceği kanaa -
bır kurşun mu ~e~im. ~caba? Öyle de ol- lfalyan vapuru battı r iyesinin emrine amade kılınması hu • bır1er alınmıştır. Bu şıddet Alman e • tindedirler. Buna binaen generaller bu 
sa her~alde rnuhırn bır tiRY olmıyacak, t . . _ . susunda bir nota vermrk yolunda AI • ncrjisiııin zayıflıyacağı her noktada i- planı protesto etmişlerdi ve muvaffak 
uf.ak bır sıyrık. Çabuk bir bardak şarap zmır 30 (Hususı) - Dundenberı Ege • kaM: • ld ı..w. · 'ki misli artacaktır !ngı"liz tayyareleri d lm ·· ·· ·· 1 d 
içmeliyim. Bu yarama iyi gelir. denizinde şiddetli fırtınalar hüküm sür - r:ıanyanın muvaıa ı.:.ını e e eı..ı.uış • · a 

0 uş ~?ı:ımuyor ar .1• 
Goınann derhal kendini toplama~a ih- m ğ b 

1 
t A kl d b 

1 
b" tır. Alınanyada hedef olarak kıtaat tahşi. Fakat Görıng, .A(merikada ambargo 

t
. . . .. . e e aş amış ır. çı nr 2. u unan ır d t d · - l · · üh. t f b- k -ıyacı vardı. Merdıvenlerı dorder dorder k 

1 
Jk 1.

1 1
. 1 k.. Kremlinin FinlBndiya ile yapılan ımü a mı. enız us ennı, m ıınma a alktıgı takdirde müttefiklerin hava 

tırınanrn"" l..""1 d ç·· k"" . d" 1 . ço vapur ar, ye en ı er ıman ara, or- ·k 1 kl f k t h k t ,_ """a ~a ı. _ ~n u şır~ ~ ace esı f 
1 

ilti · 
1 

a· zakerelerin netreesini beklemeM ter- n ·a arını seçece er, a a are e • riUvvctleıinin artacağını ve bu suretle 
vardı. Tam kapının onüne geldi~ zaman ez ere ca etmış er ır. · ö ] • b. t A1rn 1 h tt h k ti - · ay.ağına bir şeyin çarptığını hissetti ve Rodos açıklarında 7200 tonluk bir ftal· cih P-derek ·bu notanın Isveçe tev<li ta- er1b ~zzal 1 ktan aFnn. a kı balre :d havaıa:da bır Alman taarruzunun m u-
birden başının aClsını, :;usuzluğunu, her yan vapuru fırtınaya yakalanmış ve b:'lt- rihini tesbit eylemediği ilave olunmak- ne as. 1 0 aca lr. CCl mu a e e!ı a. v?ff~kı~eti ihtimalinin azalacağını bil
şeyi unutmuştu. Bilakis yüzü neş'e ile m t İh H"d .. mli 600 t 1 k b" t3dır. Bunur.la beraber kat1 kararın, vet edıp etmemek Almanların elinde - dırm~tır . .. 

1 
_ .. B ışır. sanı u a ısı onu ır a· 

gu muştu._ u?da da pek haklı idi; ~o~ rnotör de İzmirden 500 ton tuz yükliye - Sovyct Rusyanm Stokholın sefiri Ma- ır. . Almıınlar hiç şüphesiz Göring'in na• 
basamak ~.zerınde kaQan adam yük:.ı~u r kah k t tm• f rt N ..r. d K _ dam Kollantai Moskovaya döndükten Asıl olan yıldırım süratıle hareket sihatini dinlerneğe meyledeoeklerdır· 
bırakmış, oyle kaçmıştı. Bu kalın bir ör- e re e e ı ş, ı ırıı.ı yuwn en a ' d ği · · D.. b · · · 
tü ile yapılmış ve sımsıkı bağlanmış bir raburun limanına iltica etmiştir. Fakat sonra verileceği umulmaktadır. e. ece mızdir. uşman şu veya u ıs- Mlittefık1er çok kuvvetlenmeden ha -

~ paketti. Gomar bu paketin içinde ne bu- burada çıkan bir yangın neticesinde mo- tt_karnette _0 derece ~lmış olacaktır vadn t&arruz etmek ve Sovyetler Bir· 
ı~:ıdu~unu pekala 

1
biliyordu. Bu :ı~ı~ ~- tör yanarak batmıştır. Almanya, ·ılalyanın ki. bız. ~o~dan d~gruya Almany~da liğinin Almanyanın yardımına k~ma-

kü kaldırdı ve neşe ile odasına gotürdu. Kadeş vapuru bugfüı iki saat teahhur- darbeyı ındireb!leceğiz. Bu suretle ın- sı için ısrar eylemek. 
Ald_a.nmamıştı: Bu .. ne kadar zamandan· la gelmiştir • 

1
. . . ti . . dirilecek darbelerin ihtimamlı bir su. Denizlerde zayiat bilançosu 

be~~ aradığı cesed ıdi. .................. : ........................ ; ................ .. vazıye ını ve n ıye arını rcHe hesab Vf> (muvaffakiyetsizlılt ih - Londra 30 Geçen hafta arf d b 0 

ustüste üç bardak şarap içti. Bu ona · •· . 1 k kild h l - z ın a ..... 
kuvvetini iade etm· t" ş· <l . b ld x. b ~ ( .., f turalı en az o aca şe e azır an • tan İngiliz ticaret gemilerinin 21 bin ton 
cescd ona cesaretini de iade etmişti. Sim- m 1 f "Or ması ıca roecegı aşı wuır. eş a ı- olduğu saıiihıyem bir kaynaktan haber iŞ ı. ım ı u u~u u R A DVO o··gren ek ·sı· . b ~· "kA-..l T kilAt 
di katili kaçırmış olduğuna çok mütee,_ ~ ..-.. -. _ ..-.. __ ..-.. ____ -~ ) J • mızı en küçük teferrüatına kadar ta • verilmektedir. Bu zayiat, Alman ticaret 
sir~i. Bu su~etl~ hem katili, hem de mak- ~----------~ (Baştarnfı 1 inci sayfndn) mnmlamalıyız. gemileri müsadere edilmek suretile telli.fi 
tuı;ı el~ geç~rmış _ola~tı. Buna da müh· A rını alkışlamaktadır. Bugün en tezi yok darbeyi indirme- edilmiş olup, müsadere edilen gemilerin 

, letın bıtmesıne yırmı dört saat kala mu- nkara Radyosu .. ·· · · · vaffak olmuş bulunacaktı. Maamafih bu • Mussolininin son haftalardaki hattı ha- ge rnuhcyya olan pılot ve tayyarecıler, hamulesı 19 bin tonu bulmaktadır. Te~ • 
yarım neticeden de memnun olmak la- - DALGA UZUNLUGU reketi ise onun gerek bir İtalyan lid~ri, hava kuvvetlerimizin mümtaz bir züm rinievvel ayında ziyaa uğrıyan ticaret 
:ıımdı. Bu da .az şey sayılamazdı. 

1648 
m. gerek enternasyonal bir devlet adamı o- resini teşkil etmektedir. Kendilerine e- gemileri takriben 65 bin tondur. EylU.l 

Fakat t ğ ta l 
.. 182 Kes. 120 Kw. _ .. . ya a_ a uzanıp sız ıyan vucu- T.A Q larak mevkiini inkar kabul etmez bır" mir verildiği zaman, bunlardan hiçbi- zarfındaki zayı"at ise, 156 bin ton idi. 

d d ] nd ~ b l b l · · 19,74 m. 151!l5 Kes. 20 Kw. 
~u.~; e ırme"'de. aş 3r 3! a~;1 ede- T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. zo Kw. tarzda yükseltmiştir. Şimdiki harbde al- rinin faydasız bir surette feda edilme- Fransa ise şimdiye kadar 41 bin ton 

, I.\.'. ar ona en ışe verme,..~ UGQ a ı . . 1• d B · h · d al · ka"""' • Bu bir cesedle yalnız kalmaktan m:He- dığı vaziyet Mus.solininin iktidar mevkii- mr~ı azım ır. u Cf"Jltr ne zaman ve - aomın e tı ~eını ,.uetmış ve muka-
veJlid değildi. Gomar korkak bfr adam SALI 31/10/1939 ne geleliberi muhtelif münasebetlerle rilecek? Bunun geçen haf a icab ~tti • bilinde 19 bin tonluk üç gemi zaptetmit" 
olamazdı. Gomarın endişesıni celbe - 12·30: Program, ve memeket saat nynrL gösterdiği kiyasetli nıuhal:emenin yeni $nden daha çabuk olınası için hiç bir tir. 
den şey silahsız. . olduğunu ha: ~;: .:i~~ vçe aı:~;Ji 'h ha~rlerl. 1K2·50 : bir delilidir. Bu cihet, şarki Ak denizin baş 1 sebeb yoktur. Havada geçen haftalar Bir 
tırlamış olması ve katılın erj:?eç bı.. paketı f,a· • eC! e, uşen am, lı ·k· d · · ·· · · · · ~ · 
r1 • 

1 
~ kalk ~ d- - .. b oevdet Kozan Re.şad Erer Okuyan. Muza! ca ı ı evletı, Italya ve Türkıyc arasın- zo.rfındak1 faaliyetsızlıry.n sebeb1 bu 

lngiliz vapuru ve iki bahkcı 
gemisi babnldı 

hen a maga acagını usunmuş u- . ' · · -Iunmısı idi. Bu düsünce ile tekrar başı ter. Dknr. ı - Tntyosun Suzinak peşrevi. 2 - 1 dn Balkanların birliği yolunda faal bir mülahazalar nazarı itibara alınınca an-
ağrıma~a başlnm• tı . Ya katil pak~ti gc· Udi oemıı - Suzln'n.k şarkı: (Göz ağlar eski teşriki mesai yapılabileceği 5midini kuv- Jnsılabilir. 
ri almak üzere oraya gelecek olursa? Go- eyyamı .sefaya.) 3 - Osman Nihat - Suzini'ık vetlendirmektedir: İngiltcre V<" Fransa da Dli~an hatları üzerindeki keşif u • 
mar tı>krar siniri nmişti. Yataktan indi şark~: <Ne müşktilmüş seni sevmek ' 4 - Be- Balkan Antantından ayrı kalmakta ısrar cuc::Jarma devc.m etmek ve fakat arzu e-
ve kC'J'ldini icabında müdafaa edc>bilmek dat Öztoprak - Suzlnft.k şarkı: <Ne çok çek - d B l . d" d b" .. .. . · • . . - - b. k . . tim hasretini > 5 Vecihe· K ~"ksi 1 e erse u garı:stan nez ın e utun nu - dılen malumat elde edılınce bunlara 
uzerc> agır ır ~ v arama ıçın apartıma- · - . anun ... m. · . . 
nın kinde dola rr. "'i?a basladı. 6 - Rnhml Bey - Suzinak şnrkı: (Bir ~iri fuzlarını kullanacaklardır. nıhayet vermek ıcab eder. 

Nihavet mutfakta büvı.ik ve sivTi bir haMet ettin.> 7 - Faiz Knpancı - SuzlnAk ı Filhakika, İngiltere?, .ılkan devletle- AL'Tlan hava kuvvetlerini kıiçümsi • 
bıça • buldu VC' va"lına ahrak t(\krar ya- §arkı: (Yatağını gillden yap:am.) 8 - Fa1z rinin harbe sürüklenmesini ıstemiyor. yecek df'ğiliz. Fakat İngiliz hava kuv
tağa ird.i. Ces · vazıhane odasına ta~·- k:llakpanhcı -

1
suztnft.k şarkı: (Unutma a canım Bizzat kendisi Fransa ın yarımda harbe v t 1Pri. tavyare iTtŞaatun z 1aki tempo-

dı ve k pının ana arını aldı Şimd" t-:<: ba ar 0 unca.) 9 - SuzinAk saz semllsl 
h 

, k·r; . . d · ı ar 1 13 30 _ 14: Müzik (Karışık hafit müzlk-Pl) girdi ise münhasıran Almanyanın cebren vs p,öre, Almanların faal ve ihtiyat kuv 
em<" l VUI!" ı tıvor u. . b··t·· A h.k. lm • . ] . . N 1 ·ı . kt dl 
5

. . . k . 
1 1

_ k" _ 18: Progrnm. 18.05: Memleket saat Ayarı· n- u un vrupaya a ım o asına manı vet erını surat e ı en {{eçmc · e r . 
.3.- -~ r c>rı ço 

1
. ıı1er7m ? 3dC:;:' . ıkru\d•as~n: jans ve meteoroloji haberleri. rn 25: Mllzl'< olmak içindir. Eğer Almanya, şiı ıdi ve Ga b cephesinde 'oziyct 

U'iL 'N na po s crın l!lr ı ~mı, en ı"ını cc b d 
katil zannedC'rck tevkif <>ttikl('rini. rlleri- az an - Pl.) ıa.55 : Ko'luşmn (Ulusal art- sonraları Balkanlara hakim olmağa te - Prüks l 30 (A.A.) - Lüksrnburg • 

k 1 . d"kl . . . . d O tırma ve ekonomi kurumu to.ra!ındnn.J 19 ıo· bb.. d İng"lt 1 • d t J b'ld" "ld"x..ı .. ı.. b h ne e pçe ~ççır ı E'rını goruvor u. !'lU Tü k ~zııı;ı n 1 1 
• c vd t ç ıı;ı · · şe us c erse ı ere ora araa a aar- an 1 •rı ı:!ıne gore, vu sn a tan _ 

mahk ..• .. .. lar .d h r mu 6· ..,.aanar. e e a6 a, Şerif k t. k b 1 kt F • e~eye go uruyor ' ı :una ma - İçU, Hu.san Gür. ı - Okuyan: Radife Ney - ruza mu avcme ım a"lmı u aca ır. a be~i Moselle ile Sar arasında, her iki 
ktım e~ıvorlardı.. _ . . . d1k. ı _ Hüzzam peşrevi. 2 _ Yesari Asım _ kat Balkanlılar bitaratlıklarını müdafaa ta.re! h:tva kuvvetlt-ri yeriden büyük 

Bu korkunç bır ruya ırh. Nı1'ayet u- Hüzzam şarkı: <Sevdalı elft. gözlrrlnin.> J - hususunda birleşik lt:ıldıkları müddetçe bir faalivet sarfetmektedirler. 

G
ya

1
n
1
rl
1

1·_ Fa~Gt tıh!vır.k .. l UvcdanaNmafmıştı. Sel. Pınar - Hüzzam şarkı: Cİ1mldlnl kirpik - İngiltere onların bu kiyasetini takdir ve Faris 30 (A.A.) _ Havas aJ·ansı bi1di-
r a,gı... ır :ı~ı sı ı ıyor u. e es a-ı lerine ) " - Sadettin Kaynak Ku··rdllihi ·· 

l 
· '" - - dostlııi'iWMm sarsılmaz muzaheretini cm- · • . amıvordu. cazkAr şarkı: (Bir gün yaşadık.) 5 - Sali - .... . . . _ _ flj or. 

Eııe;~ıe yorganın altında b
1

ir şeyler a· hattın Pınar _ Kürdilihicazkar şarkı: (Bir lara temın .e~·l~ye:ektır. Üç. bu~.k devl?t Faaliyetsizlik içinde geçen uzun g5n -
rodı. N~hayet bı('aj!ı parmnk:.arının. ara-il gtzll yalan söyle de.) 6 _ Kürdlllhlcazkti.r saz arasında gırışılmiş olan şımdıkı harbın 

1
1erden sonra, bugün tayyareler hnvalan

sında hıssetU. Fa~at artık cok cectı. Bo- semaisi. 2 - Okuyan: Mustnfa Çn~lar. ı -ı bu üç devlet arasında neticelenip neti - , mıştır. Avcı tayyare filotillôlarının hima-
ğuluyordu. Son bır ı?ayret sarf'ederek ko- Hlkmet Bey . Şevkefza şarkı: <Ben esiri han celenmiyeceğini söylemek bir kehanet o-' · lt d k ·r t ı · Al h t 
lunu kaldırdı ve vözleri i-":.ıocılı olduğu denlm > 2 - Nikogo.s Şevkefza şarkı· <G 1 İ . . yesı a ın a eşı ayy e erı, man a -
halde Pl°n<leki bıC'ax.. havada salladl · ) 

3 
- H · e - lur. ngılterc ve Frans::ı yem dostlar ve lannın gerisini tnra$Sud etmişlerdir. Ha _ 

ı:;ı • çip de karşıma. - asan Gur: Kanun - . . . 
Acı bir çığlık duymuştu. Tekr:ır nef Ps tak.simi. 4 _ .•••••••• _Eviç ş:ıtkı: <Bir sebeb- duşmanlar bulabılırler. Fakat ~una emın va s~rtlannın düzelmPsi, Frırnsız - fnıri-

alabilivordu. Bıcağı bir kere daha sall:ı- le gücenmlşstn.) 5 _ ........ _ Eviç türkü: 1 bulunuyoruz ki, hiç bir Avrup-ı devleti, liz keşif tayyarelerine. bol mnlumat top-
dı, roka~ bu dn_:h:_ bo~ '!i~işti. Sonra (Atladım bahçene girdim.) 19 50: Konuşma bitaraflığını müdaf ada!l başka bir se - lamak imkônını vermiştir. 
bıçak elmdcn du~tu ve oayı.dı. ·· (Aile zlrae.tl - tavukçuluk.) 20.05· Turk mil - beplP bu harbe girmivecektir. Birçok Alman kıt~atmm ateş hl'ttı * ziğl: Hnlk mustk~ne ~aid ö~~ı~kl~r - Sadi Ya Rnsyanın Balkanlarda gözü olup ol - gerisinde toplandıkları ve Rhin nelırinin 

U d ~ k·t .. ~1 kl ver Ataman. 20.ıs. Turk muı ği. Saz eserle- "h ·ı·r b ki d . . k-1 i b .... k yan ıgı zaman va ı o,.. eye ya ası- ri ve yeni şarkılar. Ankara radyosu küme ses ı madığını ve ı tı a ı cenu ıı şar ye e sı- sol sahilınde sev ıı ceyş uvu ehem -
yordu. Gözlerini .açabilmek için büviik ve.saz heyeti. İdare eden: M<.>s'uct c~mıı. 21 : rayet ettirec<'k mahiyette bulunup bulım- miyeti haiz tahşidat yapıldı~ı su sıradn, 
kuvvet sarfctmcsi icab ediyordu. Yata-ğın i"inde bir iki kere sola ve sa~a dön- Konser to.kd1mi: Halil Bedii Yônetken. madığmı istikbal gösterecektir. bu malıimat. bilhassa mühimdir. 
dü. Nihavct kolunu yataktan çıkararak 21.15: Müzik <Radyo Orkestrası - şer: Dr. Geçen harbin sonunda, sulh mu:ıhedc - Karada. ileri karakollarımızın faaJiyt>-
masanın ü:ıerinde duran paketten bır si- Praetorius.> 1 - Gluck - ~-l)~~ı: Balet süiti. leri galib gelen muharibler tarafından ti ayni şekilde devam etmekte ve bu faa-

ıd B. k f kt.kt 2 - Weber: Prezlosa u-rerturu. 3 - Rimsky. d"l . t• B·t f 'L..k tl b"l . h .k. "· f t -d gara a ı. ır aç ne es çe ı en sonra Kotsakow: Altın Horoz ope'"ruıından suıt. dikte e ı mış ı. ı ara memıı: e er ı - lıyete, er ı ı ı.cı.ra opçusunun mu n -
gözlerini açabildi. Ru esnada yorga11ın 

4 
_ Malllart: Les Dragons de V!ll:ı.rs uver _ fiil silahhsız bulunduklarınd n haklarını halesi ve Fransız ileri karakol mevkilrri

iizerinden bir şey kny;>rak vere düştü. türü. 22 : Memleket saat fi.yarı, ajans haber- arayıp temin eylemek imkanını bulama- ne karşı yapılan ufak taarruzlar inzimam 
Bu f!P<'f:' yatmadan yastıi{ımn altına koy. r'uğu h•,.aktı: Yalnız bıcağın üzerinde kır- lerl, ztraa.t, esham-tnhvlllt, kambiyo - nuku.! mışlardı. Fakat bu harbde böyle olmıya- etmektedir. 
•mzı ı:.:r leke görüyordu. Bu kan lekesi borsası (Fiat.> 22·20: Serbest .saat .. 22·30 : M u caktır. Sulhün akdinde bitaraf memle - Faris 30 (A.A.) - 30.10.939 tarihli 

J
·di. dk (Opera aryaları - Pl.) 22.55: Muzik (Caz.. k . k t'i b. 1 k hl .... 

Londra 30 A.A.) - 8 bin tonluk Mal" 
baur vapuru Atlas denizinde bir Alman 
tahtelbahiri tarafından batırılmıştır. Bit 
mühendis ve yerli dört tayfa ölmüştür. 
Diğer ta·yfada.n Lynx ve Saint Midon 
Hull isimli balıkçı gemileri Şimal deni -
zinde batırılmıştır. Lynx'in tayfas İs· 
koçyada karaya çıkın~, diğerinin 15 kird· 
den mürekkeb mürettebatı kurtarılmış
tır. 

Kuma oturan Alman denizaltısı 
Londra 30 (A.A.) - Goodwin'dc ku -

ma oturmuş ve içerisi boş bir halde bulu· 
nan Alman denizaltısı ve Atlas denizjn· 
deki korsan gemileri hakkında mütem
mim rnalUınat alınmıştır. Boş bulunan 
denizaltının dahilinde hemen her şey tah 
rib edilmiş bir haldedir. Tekne sağlam -
dır. Fırtına gemiyi kumluğa biraz dah~ 
saplamıştır. 

Lüksembu'"g yeni tedbirler alıyor 
Lüksemburg 30 (A.A.) - Haftalar .. 

danbcri hududu mürakabe etmekte ola.P 
jandarmaların ve gönüllülerin işini ha -
fifletmek mnksadile, şimdiye kadar mer
kezi idarede istihdam edilmekte olan giiı:11 
rük memurlarından bir kısmı Sure neh
ri boyunca kontrolü takviye için hudu • 
da gönderilmiştir. 

Bunların vazifesi Lüksemburgun bi • 
taraflığma muhalif her hareketi derhal 
haber vermektir. ····························································• 

Kapitülasyonlu saltnnat devrinde 
Türldye bir açık pauır idi. Yiyeceği 
buğdayı bile d~şardan gelirdi. 

Cümhuriyet dPvrinde buğday istik· 
lalimizi de kazandık. 

Ulu.~aı v•: Ekonomi 

band _ P l.) 23.25 _ 23.so: Yarınki program ve ketlerin no taı nazarı ·a ır ro oynı - Fransız a şam te ıgı: 
n ·· · ....... anış. yacaktır. Cephenin her tarafında, keşif kolları =-----------------

Buru görünce Gomar korku ile yerin- ....., 



• 31 Birincite,rin SON POSTA 

Çin ordusunun 
Japonlara karşı 
kazandığı zafer 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

Sayfa 9 

•Son Postan nın tarihi tefrikası: 40 

IİNIİllDİREK 
IA f AKHANESİ 

J ı ancı asırda lstanbula geJe11 Boham111ı 
~--, __ B_ar_o_n_w_r_a_ti_sı_aw_'_m_h_at_ı r_ıl_ı_rı_: _a_s_.._ _ _,,, 

etmeğe başladı. 3 Birinciteşrinde, Çin 
bombardıman tayyareleri, Japonların 
Hankov tayyare karargfıhma bir akın ya
parak, Japonların 64 tayyaresini ve bir 
çok benzin depolannı tahrib ettiler. 

Yazan: Reşad Ekrem 

Batakhaneye doğru Türkçeye ~niren: Sirryya DHme• 

Hnnkarın fermanı Çin piyadeleri, Japonları tazyik et-
mekte devam ediyorlardı. Bunu takiben Hacı Ataullah ta uşağını: 'lı bir afetti.. fakat, kürkçü Ataullah gibi 
gelen haberler, Çinliledn, birçok Japon - Bre Murad kalk ... Ağa geldi.. bre zengin bir ihtiyarı korkunç bir tuzaia 
fırkalarını imha ettiklerini bildirdiler. ver bohç.a!1 ~ğaya:. bre Ç~~ukL ~ düşurmek için yoluna çıkarılmış bır ka-

.:flakikaten ordugahta bulundu~muz ı Fakat sular kararmak üzere iken ulaş- Çanşa muharebele . d T 1 ğ- Diye ~urtükledı. Kendısı de telaş ve dm da olabilirdi. Bir aralık aklına ara-
llı.uddetçe hergün bizim taraftan yakala- tığunız büyük bir Macar köyünür. baf{la- nn e uapon an.n u heyecan ıle toplanarak ayağa kalktı. 1h- bayı durdurtup inmek geldi. .Kürk te 
dıkları heydukları (1), yaralı hüssarlan nnda yüz kadar Tatarın, kÖy bağlarında rndıkla:1 •• yalnız telef olarak, 30 bıni geç- tiyann gözlerind.e. esr~rengiz bir parıltı bilezik te PCID:be yaşmaklnna helal ho; 
ve .. birçok kesilmiş kafalan getirdiklerini gezindiklerini görmiyelim mi? .. İşte bu mekte ıdı . peyda olmuştu. Ilıklerıne kızj.?ln !~eler olsun, ben bu ışden vazgcçtım. Benim ai
ll'ı.ü.şabedc eylemekte idik. görüş müthişti!. Tanyeri ağarmadan baş- 1 Çanşa muharebeleri sonunda Japon batıyormuş gibiydi. 1 ~i~ ?1ti)'.'arm kaı:~ değil imiş gece misafir-
l Sefirin; Osmanlı hududlan içinde bu- lıyan ve saatlerce süren bu kaçışta türlü ordusu Milo garbi Pintsiyana ve Sıva- Pembe yaşm~klının ağası, kundurala7 1 lı~ı:t diyerek donecekti. Fakat bir türlü 
Unan sahalardan geçerken korunmamız- ihtimalleri gözönüne getirmekten zaten . t k 

1 
d rıru çıkarmak uzere. yere atılan kahvecı agzı varıp arabacıya seslenemedi! 

<ia .Yardınıı olsun diye bize verdiği yeni- manen bitmiştik. İşte nihayet korktuğu- nınya mm a a arın an tamamen uzak- çırağını elile .. tuttu. Öbür elini de kuşağı- j Pt;mbe ya~~ı,. kocasının işi yüzün.. 
çerı. neferinin herhangi bir endışcsinı ön- muz başımıza geliyor, düşündüğı.imtiz ka- laştırıldı. rıa sokarak uç akçe çıkardı; Çakır Meh- , den ihmal edilmiş bır genç kadındı. Pcm-
lenuş bulunmak için eğer bu geçli,ğımiz ra ihtimallerden biri taha~kuk ediyordu!. Çanşa muharebeleri hakkında, Çin u- mede uzntarak: be yaşmaklı, dadı hatunun da anlatmak 
Yerlerde hıristiyanlara rastlıyacak olur- B d . d"' k ta 1 mumi karargahı Santral Niyu .. z a)·ansına - Al bakalım kahvecıbaşı .. ocak bere- istedigi gibi, arasıra gözüne kestırdili 
Sak kendisine hı,. bir zarar getirtmıyecegi- dura an gerı .donrnbllir~ dilrnuki?savvB~r 0 a- ketidir; biz toruculardan değiliz... erkekleri içeriye .alaıbiliyord:ı ve apaçık 
tniz " . maz ı, nereye gı e t .. ınaen- şu b<>yanatta bulundu: Dedi Çakır ak ı · ı . k· k d d b lik · f r~ b 
<iuke cSeminler ediyor, ~m~nat Tü':~rklıyor- aleyh her ne olursa olsun, derin bir hen- EYvallahl çe erı a aıa . de~ ı~ ~n b' ır .?lec~ ... k~fa ~: ıgı~ a-
tesad"f da buna mukabıl, ~ger r. ere dckle çevrili bulunan köye ilerledik ve c27 aydanberi devam eden Çin - .Ja- n· ğ"ld" .p be kl "" he ~.\;azik ~r gu-~~z~ ~ e d.ı~ mu~~ 
ın. .... _u edecek olursak se~~c~leb. yolu- köylülere, bizi köye alarak Tatarların e- pon harbi esnasında J-ıponlar, Çanşa uşakıy~ucr ıd ı. ~t ır.. Y~ ı~ a,..ası erb.ı "fet -"-ıste~ı - ~~ı.h en ~ı.ısc,..:_u~ 
~ devam edebılcceğimızı hıç ır kılı- li n kt k 1 · tt"k mağlubiveti kadar büyük bir mağlilbi- a m uza l,;• ur çasını o ır çı 'i:l.uU gozunun atın ıçın A4J-

rtııza bile hata gelmiyeceğini, 'çünk..i (hün-j ne ,.eçme en oruma. arını rıca e ı · kolt~ğuna .aldıktan sonra Hacı Ataullaha 
1 
metli bir kürk te hediye götüı üyordu. 

karın fermanı) cebimizde oldukça bu . Bu zavallı ad~l~r rı~m~;D :eddetme- yete hiç uğramamışlardt. Japon ordusu- dönup: . 1 Pemb~ yaşmaklıya, ilerisi için de birçok 
Yolda korkuya mahal olmadığını söylü- d!~er, ~endeğ~. küçu_k bır ~?pru ata;ak nun Çanşaya karşı olan taarruzunun if- . ~ Buyurun ağa hazretlerı.. konakta f~dakarlıklar yapabilecek bir adamdı ve 
~r ve ancak ... Tatarlarla kaı-şıl~11k ve koyc gırmemızı temın eyleailer. Bu bıça- lası, Japon stratejisinin iflası ve Çin or- sızı beklerler akşam taamına... nihayet, pembe yaşmaklıyı seviyordu. 
O~ların eline düşecek olursak bu hususta relerin yüzlerinden celem ve keder> de- dusunun zaferi demektir. Dedi. Hem çılgın gibi seviyordu. Onu.., ıçın bü-
h~bir teminat vermeğe muktedir olma- nilen acı hisleri okumamak, sezmemek - Haydi Allaha ısmarladık r,"-nlar ..• tün servetini, hatta, hayatını feda edebl-
d~ğını beyan ediyordu. Hatta kendisinin 1 n:~m.~ün de~il~i. Zaten kendileri de biz.i cJaponJar, 6 aylık bir hazırlıktan son- :- Haydi güle güle Hacı ağa hazret- lirdi. ~:ınh: .!'a.~klının elin~en,. o~ 
hıle bizim uğr.ayabileceğimiz akıbete du- 'husnukabul ettikten sonra başlarına ge- ra Çanşaya yaptıkları taarnızd:ı ilkönce lerı... şerbetını, gozunu bıle kırpmaaan ıçerdı. 
Çar olacağını açıkQa söylüyor, çünkü Ta-1 l~n re:a~eti. rbilhassa bu Tatarlardan çek- Çin müdafaasını yarmağa muvaffak ol- - Haydi Allaha ısmnrladık Çakır Fakat zihninin dönüp dönüp takıldığı btr 
~rların, rasladıkları ve kendilerinden az tiklennı anlattılar. duklarıın zannetmişlerdi. Çin ordusu, ön- Mehmcd. .. . .. .. . . nokta kalıyordu: 

e zayıf buldu klan Türkleri bile - hiçbir 1 Onlara göre köylerinin yanı başında ı d h 1 b" 1• t f"k - Haydı gule gule velmımet. ·• Ya pembe yaşmaklı masum, hiçbir 
nizanı ve kanuıı dinlemeksizın - Üzerleri- 500 Tatar atlısı' açık ordu nah halinde bu- ce en ~~ır anan ır p an-ı_ ev ı an m.er- - Havdi Allaha ısmarladık... şeyden haberi olmıyan bir kadın ise .• , 
l1e ı:ullanıp imha ettiklerini ve üzerlerin- lunuyorlardı. Binaenaleyh kövlülcr, va- kezde rıc ate başladı ve duşmanı içerıle- - Hayd~ güle güle... Kendisinin bu dilbere gönül verdiğini 
re bulduklarını yağma eylediklerini an- kit geçirmiverek hemen kövu papazını re doğru çekerek. yanlardan Japon ordu- - Hayd.ı eyvallah,:·· h~ber ahp. ~a. on~n tarafından Rel!?~nuı 
atıyordu. . .. görmemizi ve Tatarların göremiyecekle- suna esaslı bir c'!Arlw ha~ırladı. Üç gün - Haıydı varın saglıcağınızla. · • dıye k7ndısını bır batakhaneye duşure-
ilıeBu s:bebden ~ol.ayı bıze yol gostermek ri bir yere gizlcnmemizi iavsiye ettiler. · .:ı.:ıetli bir muharebe neticesinde Çin cekler ıse .. fa~a~_, Hacı :A~~ll~lun pembe 

re bır de yerlı kılavuz almıştık. Bu su- K"" 
1 
.. 

1 
. d'kl . b .. ğü.d .. • yaşmaklıya gonul verdığmı bır dadı ha-

retıe - firar _ hazırlığımızı tamamladık- oy u .:rın ver 1 erı u 0 ~z~rıne ordusunun cenahlardan vaki olan şiddet- Uşak Murad ortalık iyice kararmadan tun biliyordu. O ise, kendisine asla iha-
tan sonra İngiltere kraliçesinin elçisi o- derhal kov. l?apa.zın.a. ko~t~k ve bızı k~- 1i darbeleri üzerine, Japon ordusu umu- iskeleye varıp bir sandala atlamak için, net etmiyecek olan bir kadındı. Arabanm 
lan zatla vedalaştıktan ve bize karşı ib- ru~asın~. kılıseyı bızım. ıçın ~çımas~nı dı- Eski sar.ay önünden Fincancılara doğru fevkalade çok hoplayıp sıçramasından, 
raz ve izhar ettiği şefkat ve muhabbet l~?ık. Rıcamı.z r~~ded.ılmedı. Alıcenab ~ bir ric'ate başladı. :rap~mların ne bu bacaklarının bütün hızı ile yürümeğe gayet bozuk bir sokağa girmiş olduklan
'Serinden dolayı kendisine şükran ve koy. p~pazı bi~e kılıseyı açrr.~kla beraber havaliye 100 bin askeri tahşid etmeleri, ba.şlamıştı. Hacı Ataullah ile zenci harem ru anladılar. Nihayet, koçu durdu. 
Jnin.nettarlıklarımızı arzettik. Hünkar ve hepımız: ~e bırer parça peynır ve ekmek ne de havadan, ve denizden yardım gör- ağası da Divanyoluna doğru ilerlemeğe Hacı Ataullah, heyecan ile ve hafif 
Ordusu Zolnaktan harekete ~eçerken biz tc vermıştı. meleri, onlara hiçbir fayda temin etine- başladılar. F.a.koat Çarşıkapısına geldikleri ' sesle sordu: 
<l~ - büyük korkular içinde - sapadan Bu- Kiliseye girince ilk işimiz Cenabıhak- zaman harem ağası durdu: - Geldik mi? dın istikrımetini tuttuk. kın ilahi ve samedani merhametini dile- di. 27 Evllılden 3 Birinciteşrine kadar 

30 -Hacı ağa hazretleri, dedi, Kamer Zenci ayni tonda: * mek ve Tatarlara karşı bizi hima~e et- bin telefat veren Japon ordusu, o. kadar hatun cariyeniz koçusunu gönderdı. Şu - Evet efendim sultanım .. 
Artık kurtulmuş mu idik-... Burası mcsini dun etmek oldu. Ondan sonra ne süratle ric'at ediyor ki, yaralılarını bile sokak içinde bizi bekler .. buyurun bine- Dedi. 

daha belli değildi! ... Zira yolumuza de- suretle hareket etmek lazım geldiğini bi- götürmeğe imkan bulamıyor.> Ilın.·· - İnecek miyiz? 
"am ederken ikide birde ve yürek çar- lemediğimiz için yeniçerinin bu Tatarla- Kürkçüler kahyası da böyle bir şey - Evet efendim sultanım.. 
Pıntıları içinde, dönüp dönüp arkamıza ra hE'.sab vermeğe hazır bulunmasını tP.- * gözlüyor?.u. ~ısırQar~ılı . Os~~ .ağa ile Arabadan evvelfi zencı atladı. Hacı A".. 
b~kıyor ve acaba tnkib olunuyor muyuz? menni edivor ve hünkarı.cı cazadname,.- balıkçı_ gu~clı ~edın bır gun ıçınde es- taullahın da elinden tutnrak inmesine 
dıye ödümüz patlıyordu... sini ve Budin beylerbeyine yazılan mek- Japon ordusu bu havaliye yeni yeni rarengız bır şekilde kaybolduklarını, bir 1 yardım etti. Onlar iner inmez de arabacı 

Ordugahtan kaçtığımız haber alınıp tubun da meydana konulmasını düşünü- kuvvetler yığıyor. Fakat Şanghaydaki k~re ~-e !: anda. h.atı.rladı. İhtiyar &şıkın hayvanları kamçılayıp arabayı sürftı> 
~ ardımıza asker tnkıştırılmış olması tch- yorduk. ecnebi gazete muhabirlerinin tal".minle- vucudunu buz gıbı bır ter kapladı: gitti. 
likesi bertaraf edilmiş bulunsa bile esa H lbuk" bu b" · · d b T rine göre, Japonların Çanşad:ı u~radık- - Doğrusu aşkolsun Kamer hatun kı- Neredeyiz? 
6e?l geçtiğimiz yerler başlı başına .tehli: t 

1 
ad 1 b" · ıcar: Y~~ı~n e ~ad:; 6 

zuna .. dedi. Hani ben de sana bir koçu = Konağın ~rka sokağında efendim. 
keli mıntnkalar> dan sayılırdı. kar kmar an ızdım ,,.or u,,_'-tTubez . _ b. _ ları mağlôbiyet o kadar ağırdır ki, onla- bulsak diyecektim ağa... sultanım. 

z· w • • or uş ve a amca,.ızın :x- nzı ı zun b'r zaman ı"çı·n yenı· bı·r taarruz - Ef"'ndrm' sultanım Kamer hatun '1'ü ıra, yukarıda yazdıgım gıbı. buraları zimkiler kadar _sararıp solmuştu! o ka- rın u ı . ."" ·· Zenci Hacı Ataullahı kolundan tutup 
bi/k! Tatar ve Macar s~v~rilerini~ bir-' dar ki bize, kendisi.ne türhc:e hitab etme- hareketine girişmelerine imkan yoktur. carıyenız .ağacığım y~rulur, ;hem za~a- küçük •bir kapının önüne sürükledi. C. 

ını avladıkları sahalar ıdı ve yerlı kıla- .mizi bile tav.siye ediyordu. Fakat ne olursa olsun, burada mühim nımızda yollar d~ tekın del!ıl, koçu ıle binden bir anahtar çıkan~rak kapıyı açtı. 
\'Uzun söylediğine göre, Budine varnbil- bu~rsu~~ar> dedıler. . . Hacı Ataullah biran tereddüd etti. Etra· 
lrı"k · Bu esnada Tatarlar ko··yu··n ortasında olan cihet şurasıdır: Japon emperyalizmi K krul r k"'h as le zencı koruya bı·-.:: ~çin başka yol da yoktu. Binaenaleyh • . ~r " e ı:t Y 1 ı . . " fına bakındı. Sokakta kimsecikler yoktu. 

r 8\ivari keşif kolu tarafından çevrHip b~yiik ateşler yakınışla~. ı:_e kestik~eri ö- gerek, ÇaD?daki Çin ordusunu imha et- bın~ıl~r .. Arabanın perdelerını . i~er.d:~ Karanlıkta zenci harem ağası, uzun boyu 
kılıçlanma~rı her an bekliyebilirdik. küz veya koyunları - '!:>utun olarak - kı- mek, gerekse Van - Tsin - Veyin işini ko- çekıp ıyıce kapadılar. Arabanın ıçı zıfırı ile pek korkunç duruyordu. Hacı Ataul-

Bu feci ihtimallerin tahayyül ve tasav- zartmakta buluıunuşlardı. Etler kızar- kara~lıktı. ".'1ra?acı hayvanları kamçıla- lah içinden k1sa bir dua okuyarak üsti.ıne 
":Uru bile yüreklerimizi ağızlarımıza ~e- dıkça da, kızaran kısmı kesıyorlar ve aç laylaştırmak gibi iki maksad güden bu dı. İrı taş döşelı caddede, nal ve tekerlek -nedi Zenci kürkçü ba:-mın koluna glı'-
tıriyordu!.. Allaha bin şükür ki şafakla 1 köpekler gibi yiyorlardı!... taarruzda, maksadlardan hiç birine eri~ sesleri .~arib akisler yaoıy?r~u. l~ırımlı :h: · "' 
b~l'~ber başlayıp akşam karanlığile bitir-ı Cı\rkuı varı meınişlerdir. Yani, ne Çin ordusu "imha tüccar ıle harem a~~ı da ıkıde bır ara- (Arkası var) 
dı .. ır.ı-ı·z hevncanlı ve helecanlı bı·r '-'U •• ru-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• baeının ıbo"'"· 1, sesinı ve ıslıklarını işiti-Yij" •
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J" J edilebilmiş, ne de Van - Tsin - Veyin pro-

1 
rd _ı.;ı.<A -··········-· ........................................... -

bnş esnasında cinsan> denilen bır kula 

1 

y 1. 1 kull k .11• "kt d hakk k tt• ·ı · · yor 
8 ı: e rasl m.ad k er ı ma ı . anma , mı ı ı ısa- pagan ası ta u e ırı mıştır. _ Haydi evlfıdlanm.. varda ..• Savu- Türk vatandaşı, Türk pamuklusuı 

a ı · diyatın yükselen binasın:ı yeni bir taş Çin harekatını üç ayda bitireceklerini lun... Türk yünlüsü, Türk ıpeklisi giyer, ya-
:ta&fl) Bu kelime dDlmlzdeki tobaydud 11 s&ıii- ilave etmek demekt!r. iddia eden Japonların, Çin - Japon har- Arabanın içi!ndeki karanlık, ihtiyar A- bancı mal sırtımıza dikendir. 
"-Lntı ... .'\hnancaya mıılhziarref otai-ak geçmiş ll!1•sal 4•e Eko". omı· "'kın asabında bir kamrı tesirı yapmı.,tı: """" "u 

0 
kiti b k1 ıı k "' v .. binin üçüncü senesi sonlarına doıı<...· u~- .,. " .., Tllıual ve Ekonomi 

\fı r. va er m a ne ara mu a - Arttırma Kurumu 6.... as cNereye gidiyordu? .. Kendisini deli eden 
tıtıt AYtıstnryalılann hndndlarda teşvik et - radıkları bu mağlubiyet, herhalde Japon- bir güzel kadın uğuruna gösterdijti cesa-
~ çetelerdir. (Mütttciın) lar hesabına çok acı, ve çok manalıdır. t bü'yüktü' E t be k ~ re ne . . . . ve .. pem yaşma -

Arttırm.? Kurumu 



tC! Sayfa SON POSTA Birinciteşı·in 31 

( emleket -Haberieri) [Ynrdda CümhnriyetBayramı] 
.., 

16 Cümhnriyet yılında Çankırı f .. K~;; .. p~;.-~·i~;;····~·i~i~~ 
en güzel bir şehir haline geldi li"!~~~~~!kulamıyor? 

Cümhuriyet her geçen yıl Çankında bariz izler 
bırakarak ve yeni işler başararak _16 misli güzelleşti 
Çankırı (Husu • 

si) - 16 yıllık Cüm. 
huriyetimizin bü • 
tün yurdumuza ba • 
ığışladığı sayısız ve 
eşsiz nimetler ara -
eında Çankırıya dü~ 

şen payı da gözler 
önüne açmak bir va 
zife ·borcudur. 

B u hususta her 
şeyden önce Çankı . 
nnın dünü ile bu • 
gününü mukayes& 
etmek mevzuumu .. 
zu ifadeye kafi ge .. 
lecektir. 

Y eni ve güzel Çankından bfrgöriiniiş 

Çankırının dünü .. 
nli bir romancımı • 
zm yazdığı romanın 
ilk sayfalarını şuraya açarak canlan - bundan sonra da onun her nimetine ka. 
dırmak yerinde olacaktır. vuşacağına şüphe etmiyor. 

« Ağaçlar arasından Çankırı kasaba- Çankırı yakın bir tarihte bir fabrika-
sı hütün karanlık vüzuhile görülüyor. ya kavuşacağını da umuyor. Bugün her 
Çankırı. bir köy iken, orada Anadolu- sahada yeniliğe ve modern bir hale ge
nun en gayretsiz muhtarı vardı. len Çankırı; her ay Cümhuriyeti can -

Çankırı bir nahiye olunca oraya va. dan alkışlıyor ve onun korucusunun adı 
tanın en gayretsiz müdürü'nü gönder- kalblerinde yaşıyarak, Milli Şef ve Çan 
diler. Çankırı kaza olur olmaz, Osman. brılılarırı fahri hemşehrisi İsmet İn -
lı ülkesinin en gayretsiz kayma-kamile önüne se\•gi dolu bir ka1ble sağlık. dile. 
en gayretsiz belediye reisini mumla yor. 

c: Denizyolları lde.resl, senelerdenberl 
Doğu sa.lıil şehirleri lle İ.stanbul ara.sında ı· 
ki postaları idare eder. Fakat bu postalaf 
hiç bir zaman mutlak: bir intizama gir
miş değildir. Her zaman için bir mü~küllt: 
çıkar, bazı postalar 10-11 gün bir araya i 
toplanır, öylece gideceği yere vii.cııl olur. İ 
Bu arada en çok zarar gören gazete oku- • 
yucularile gazete baylleridlr. Doğuda bir i 
çok imkanlardan mahrum olan yüzlerce 
kimse posta günleri bayilerin önünü 
doldurur. gazete beklerle, fakat postadan 
gazete çıkmayınca, çok büyük bir teessü
re kapılırlar. 

: Son defa trenin Erzurum& ulaşması 
: balkı -yukarıda saydığımız müşkülA.t 

5 bakımında da_ çok sevindirdi. Tren Er- i 
:::· zuruma vardığı gün oradan Karsa hergün 

muntazam postalar gelmesini bekJ.edllt. 
; Fakat §imdiye kadar vaziyette hiç bll' 

değişiklik olmadı. Ve Erzurumdan Karsa 
gene haftada bir veya 1kl tren gelnılye 
devam etti. Bu suretle halkın sevinci de ÇorL1t ve Edirnedeki bayramdan intıbalar 
devam etmedi. Trenle gönderilen posta -
ıar 6-7 gün toplanın!.§ bir vaziyette olu _ Çankırı (Hususi) - Cümhuriyet bay - saat 9,30 da kaleden attlac 101 pare topla 
yor. Halkla beraber gazete bayllerlnin ramı şehrimizde co.şkun tezahürat içinde : başla~dı. Bilhassa muazzam geçid resmi 
yaptıkları bütün müracaatlar bir netice kutlulallml§tll'. Şehll' taklar, bayraklar ve çok guzel oldu ve sıra ile geçen kahramın 
vermedi. Ne Kars posta müdürlüğü, ne elektriklerle donanmıştır. Merasime bü- 1 askerlerimiz, bunları takib eden malul 

~ de lstasyon müdürlüğü bu vaziyetin neden tün halkın doldurduğu spor sahasında İs- gaziler, şehid anneleri, üniformalı yedek 
• ileri geldiğini izah edemedi. 
E Bizce bunun sebebi İstanbuldan Er- tiklB.l marşile başlanmıştır. Valinin nut- sübaylar, jandarma ve izciler, okullar, 
: zuruma işl!yen postaların saatine Kar.s-. kunu müteakib muhtelif Çankırılılar ta- sporcular, kurullar, milli kıyafetlerile 
: Erzurum postasının uymamasıdır. : rafından nutuklar söylenmiş, geçid resmi köylüler ve atlılar, coşimn bir sevinç tu
• Alakadarların cllkkat nazarını çekeriz.» a çok muntazam olmuştur. Bunu müteakib fanı içinde dakikalarca alkışlandılar. 
~ 1 Ak ... "1ı...... ................................ ......... ...... .. . .... vali cezaevine giderek mahkU.mları zi • şam vilayet tarafından Halkevinde bü-

SainSUTI hUkQmet konağı yaret etmiş, Çocuk Esirgeme Kurumunun yük bir balo verilmiştir. 
tamir ediliyor 100 talebeye ilk yemek verişini açmıştır. Çorluda 

Samsun (Hususi) - Samsun hükilmet ı Halk meydanlarda sabahlara kadar eğ - Çorlu (Hususi:) - Burada cümhuriyet 
konağı geniş ve güzeldir. Binanın cadde-. lenmiştir. Ayrıca vilayet tarafından ter - bayramı coşkun bir iekılde kutlulanmış

tır. Kasaba taklar ile süslenmiş, devair 
ye olan cephesindeki ahşab merdivenler, tib edilen ibalo çok güzel olmuştur. ve müesseseler de elektrikle ve defne dal-arayıp buldular ve oraya musallat et

til::>r. Çankırı liva oldu. O günden son
ra da t:ıponlukta ve gayretsizlikte re
kor kıran mutasarrıfların karargahı ke
~il:.-lı. 

K iz l l ca hama rn da Çocuk 
binanın güzelliğini bozduğundan bu sene Mardinde ı ·ı d t lmı t M · . arı e ona ı ş ı. erasım programına 

oulnlb~r kalkdlırı~mf ış__ vedfı~/st~s mAeynithal gü- Mardin (Husus!) - Cümhuriyetin 16 .. :uht l"f 1 k kü' -ı d lslah Evinde faydalı ze ır şe e ı rag e ışır. za - ıd·· .. .. b M d" d gore m e ı yer ere onan rsu er e 

Ve Çankırı bütün Anadolunun en 
bedbnht beldesi olmaz da ne olur? Son 
derecede iyi, temiz ve çalL~kan bir hal
ka bu kadar haka:retJ son derece tabii 
güzelliğe bu derece darbe görülmemi~

t ir.> 
Evet bu inre görüş Çankırının dün

kü halini bütün çıplaklığı ile ifade et
mektedir. 

m:mda cepheye ilave edilen kısma meclisi l nclıl yı onumu duh yıl nlıar ın e,k geçen hatiblerin cfunhuriyet mevzulu nutuk -

Çalışmalar i j yı ara nazaran a a ca ve coş un te- lan dinlendikten sonra kolordu önünde 
umum salonu yapılmış ve eski salon kal- h ·· tl kutl 1 d B .. r· h · ha · 

Kızılcahamam (Hususi) 
_ Ankarada d 

1 
k 'k' t f1 . d' 

1 
za ura a u an ı. u un şe ır ştan ruıker, talebe ve sporcuların iştirak etti-

ın ara ı ı ara ı gemş mer ıven er ba b kl k d lAl illik! . şa, ayra ar, or e a ar ve yeş er- ği geçid resmi yapılmıştır. Gece de fe -
yapılmakta olan büyük ve modern Ço. ınsa olunmuştur. Elyevm binanın alt ka- 1 d t 1 t M . bahl 
cuk ıslah evinin Hanaline kadar kaza. tı~dn tamirat ve tadilat yapılmaktadır. e ona 1 mış ır. erasıme sa eyın ner alayları tertib edilrnitşir. 
mızda tesis edilen >l•mlar da tamamlandıktan sonra vilayet 
asri Cezaevinde j koı;ağı çok güzel bir şekil daha almış ola-

Sivas hayvan sergisi 
açı ldı muvakkaten iki 1 caktır. 

yüzden fazla müc Sivas (Hususi)-
rim çocuk bulun. Çanakkale jandarma ı Ziraat Vekaleti ta· 

Trakya ç:ftlikler~nde tetkikler 
yapan heyet 

Edirne (Hususi) - Edime, Kırklar .. 
eli V€ Alpulludaki zirai müesseselerle 

maktadır. komutanhgı rafından Sıvas ve 
O vakitler bu ahval içinde kalmış o- Küçük mah • Çanakk.al (H i) v·ıA t· · çevresmm hay • e, usus - ı aye ımız v • • 

lan yalnız Çankırı mı idi? Anadolurıun kt1mların her nok jandarma komutanlığına tayin edilen E- 1 v.:..ncılı~ı~ın ınkı -

1 

Devlet ve Sarımsaklı çiftliklerini geze· 
7.erek etüdlerde bulunan İstanbul Ye • 

1 şilköy istasyonundan ·beş kişilik bir 

1 
heyet bu sabah şehrimize geldi. iç memleketlerinin hangisi bundan : tadan ahlAkları _ dirne jandarma kumandanı yarbay Naci şafları ıçın her yıl 

farklı idi? Hepsi birer harabezar halin- nın düzeltilme • şehrimize gelerek vazifesine başlamıştır. ! burada açılan ve Heyet Edirnedeki bütün zirat mües
sesE' leri ziyaret edere'k tetkiklerde bu· 
lunduktan sonra akşam Kırklareline 
hareket etmi~erdir . 

d:-> 'bultmuyordu. Saray sömürmekte, sine çalışılmak - büyük mükafat -
iLkleriLe kadar emmekte idi. tadır. Onlara zi - Fuad Kurder Yozgadda mahsul çok iyi lar tevzi eyleyen 

Cankırıda ne mekteb denilet>ek bir raat isleri ve okuma gibi ~aman ayrıla- Yozgad (Hususi) - Yozgad ve hava- ehlA h · . ~ . .. . . . ı ayvan sergı-
bına yapılmıştı. Ne yol, ne hastane .. rak faydalı hareket hurrıyetlen verıl. lisinde bu yıl mahsul geçen senelere nis- . b 1 d b'' .. 
F l t C

.. h . t .. . . d - ~1 . bul k d 1 sı u yı a uyuk Sivasda Ulaş nahiyesi 
mektebi yapıldı 

t'l rn um urıye guneşının oguşu , e mış unma ta ır. betle çok feyizlidir. Şefaatli, Ferköy is- . .. 
berAher Çan·kın vilayet teşkilatına ka. I slah ve terbiyelerine son derec€ iti- tasyonlannda buğday alımları devam 1 b~ kal~balık ~ -
vuştu. na edilen bu küçük kaza ve kader kur- etmektedir. nunde kuşad edu - Siva! baytan 
Doğan Cümhuriyet güneşi her yıl ona hanlarının bu arada iaşelerine de ehem. Merkezde de hububat satışları hara _ miştir. Necati ünaı Sıvas, (Husu

9
i) - Sıvasın güzel nahi-

ta:r.c bir hayat verdi. Het' geçen yıl Çan. miyet verilmektedir. retlidir. Son yağan yağmurlar, köylilmü- Bu sergiye 26 kısrak ve 47 tay iştirak yelerinden olan Ulaş nahiseyine kültür 
kında bariz izler bırakarak muhtac bu- Cemiyet için büyük bir 'kazanç telak. zün yüzünü güldürmüş ve bir taraftan da etmiş ve 1500 liralık mükafatlar 39 tay ihtiyacını önlemek üzere köylünün de 

· Innduğu her şeyi gelen yıllarda başara- ki edilıniye değer bu müessesenin ça- ekim işlerine hummalı bir şekilde baş- ve kıs~a~l:U-a sıra ile tevzi edilmiştir. yardımı ile Maarif Vekaletinin planları· 
rak 16 yıllık Cümhuriıyette 16 misli lı~kan direktörü Fuad Kurder büyük lanmıştır. Valimızm nutkundan sonra gelen bay na uygun çok güzel bir okul binası yük· 
güzeJleşti. ve yeniliğe kavuştu. bir gayretle çalışmaktadır. Bu yıl üzüm ve sair meyvalar pek bol- tar Necati Ünsal tarafından meydanı selm~tir. Okul~ndi~m~l edilmesi hem ~öy 

. .. d dolduran büyük kalabalığa Halkevi ho _ çocu arını sevın ırmış, hem de nabıye-
Şehırde, koylerde yapılan mektehler, ur. 1 ..... 1 h 1. . ah ye gu"'zel bir manzara vermi"tir 

·· ·· h ı · d Sıvas kazaları partı· ı"şl Pr·ı par oru 1 e ·ayvan nes ının ısı çarele - '$ • duzgun soseler, astane er, yenı ca - . . . . .. ........................... .............................. -. 
: . . Kaşta bı"r h"ılkat nari bPs·ı rmı kuvvetli hır surette anlattı. c . . 

del:r;. yüzlerce yem b~nalar Çankırıyı Sivas (Hususi) - Cümhuriyet Halk M Serginin mükemmel bir surette hazır- Samsun Halkevı haberlerı J 
eskı ,,.:ınkırıdan tamamıle ayırmış oldu. Partisi Sivas mıntakası müfettişi Kars Ka~ (Hususi) - ~enlerde burada 1 B M" d" .. - ' -

Bundan f 6 yıl önce hiç bir Çankırılı meb'usu Zihni Orhun yanında vilayet ı:rarib bir hilkat ucubesile karşılaştım. anm~ınğal ~ta~k b~ uru . Abdurrah - 30 Birincite~rln günü Halltevi gi\stertt şu-
t k 

w • ı: Ç . . . Ş kir S ld w h 1 o~ ... eko''yu·· halkından 18 yaşlarında Meh- man ro u uyu ır mesaı sarfetmiş - besi tarafından (Vatan ve Vazife ı adlı eser 
~ne cıvu.şao~gım onun sesm11 .an .. idare heyetı reısı a oma o ugu a -• tir. temsil edllmesl ıçın lcab eden hazırlıklar ta-

k.ırıdı:t dnyıacagını ~klına bile getır .. de Sivruı kazalarının bütün parti işleri - med adında olan. bu delikanlının sağ mamlanmı.ştır. Eserin teknik bakım.dan çok 
mezeli. ni gözden geçirmişlerdir. aycığı bir ayaktan ziyade kıllı bir et Ç k f k . ..,. güzel oynanması için güzel tedbirler alın. 

Fakat yapıcı ve yaratıcı Ctimhuriyet Diğer taraftan Cümhuriyet Halk Par- p3rçasını andırmaktadır. an l"IRm e e trıgı mıştır. Eserde muharrir, doktor, muaııım, 
kı · k V "si k k 1 · d b ı t B k'ld d w M h edi v Çankırı (Hususi> - Çankırı elektrik tesl - memur, tacir birçok güzide şabslyeUer rol 

sayesinde Çan rı trene de avuştu. e tı oca ongre erme e aş anmış ır. u şe ı e ogan e m n ayagıı almı,,lardır. Müteakıb hafta d" (Doktorun 
k b k d 

satının yenilenme işine iki yıldır devam edil- ,,, .. 

c Cizreye gelen Irak heyeti ) 

Mardin (Hususi) - Bazı hudud işle- bildirmiştim. Yukarıdaki resim Irak 

rin; görüşmek ve Cizre kaymakamının hcvetini Türk hududunda kendilerini 
ziyaretlerini iade etmek üzere Zaho v 

kaymakamı Said Elkazzazın riyasetin. karşılayanlarla bir arada göst.ermekte-

de bir Irak heyetinin Cizreye geldiğini d.ir. 

tıp ı ir eçi veya omuz ayağına ben- mektedlr. ödevn adlı piyes oynanacaktll'. 
zemektedir. B ~ * Halkevi bandosunun J•nd"""u elve ...... 22 una r a" ... en henüz motör ve santral bi - "" • ...., ~ ..... 

nas~ havuz ikmal edilmiş. direkler de or _ müz!syneden milrekkebdi. Bu ay içinde ge-
Kızı l caha ma m hUkOmet ebeliği mandan kesıı~rek ge1m1ştir. len yen1 e1emanlarıa bu ıcadronun otuza 11>-

ıağı düşünülmektedir. Muntazam bir şekilde 
Kızılcahamam, (Hususi) - Münhal o- Lokomobil ve teller Almany:ıya sipariş ve- çalı.şan Halkevi bandosu, memlekette büyük 

lan kazamız ebeligıv ·ne p narh·s k b'l . rllmişti. Gümrüğe çıktığı söylenen lokomobil ı ı ar a ı esı .. .. kt k 11 t B . bir noksanı doldurmuş bulunmaktadır. Ban-
Fatma Tanfer tayın edildığınden buraya bir aydır İstanbulda bu iş peşinde koşmak do için sipariş edilen yeni aletler gelmlştir. 

. . . . 1 gumru en çı ar anıamış .ır. e;ediye reisi 

gelmiş ve yeni vazifesine başlamıştır. tadır. Bu vaziyet~ nazaran şehlr elektrik * Samsun Ceza.evinde halk dershaneleri 
açılması için ı m gelen hazırlıklar tamam

şebekesinin yapılması. motörün yerleştiril -

Trakyada mahsul vaziyeti 
Edirne (Hususi) - Trakyanın her ye-

l rinde düşen yağmurlar mutedil olup l:Y.i
yük bir nadas ve tohum atma faaliyeti 
başlamıştır. Bu sene geçen senekinden 
çok fazla ekilmek için tedbirler alınmış
' :r. Ayçiçeği, yer fıstı~ı . (araşit), nohut, 
fasulya, soya, rapis gibi köylünün çok sev 
diği maddelerin çoğalmasına da ayrıca 

yer verilmiştir. Biı sene susam ziraati en 
iyi dereceye çıkmıştır. Kışlık ve yazlık 
ziraate plAnlı bir. tarzda devam edilecek
tir. 

mesl ve daha birçok müteferrik işlerin 1k - lanmıştır. Bu kursta okuyacak yurddaşlann 
maıı uzun sürecektu·. kırtasiye levazımı masrafları da Halkevl ta-

Bu hale göre kıştan evvel kurulaca~ı mu_ rafından ödenecektir. 
hakkak görülen elektrlk tesisatı kış sonuna * Halkevlnln yenl sene bütçesinde ihdas 
kalacağı zannını veı-mektı>dir. olunan yeni daktlloluğuna Bayan Behice Be.

Şehirdeki şimdiki elektrlit sönük ve kifa - şargan tayin olunmuştur. 
yet.siz bir halde<iir. ve sık sık Arıza yaptı * Köylerdeki fakir çocuklara tabslllerıne 
ğından Çankırı .ca.-anlıkta kalmaktadır. 

- 1 devam edebilmeleri için Halkevince yardmı

Konyada ihtikarla mucad3le 
Konya, (Hususi) - Şehrimizde ihti

karla mücadeleye devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar birkaç cürmü meşhud ya
pılm~, suçlular adliyeye verilmişlerdir. 

da bulunulması kararla.ştırılınıştır. Köycü-
ltik şubesi bu işle ciddi bir şekilde meşgııl 
olmaktadır. * 140 küsur bin Uraya çıkacak olan yeni 
Halkevl binasının inşa edlleceğl sahada top.. 
rak tesviye.si devam etme!cted1r. Bina S50 ış 
güünde bitirilecek ve cidden muhtqem bit 
eser olacaktır. 
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Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BAR
SAKLARI alışbrmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE E ULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MİDE EKŞ~LIK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoı markasına dikkat. 

Lodos *'•rt.nas1. 
devam ediyor 

Turkiyenin Balkan 
siyaseti ve son 

had~seL.r 

Dün açılış törenleri 
yapılan yeni eserler 

(Ba,ıarafı 5 hıci sayfada) 
manımızdan Karadenize hareket eden (Baş tarafı 4 üncü syafada) dürü Abdullah Kunt, Kartal kaymakamı. 

girişiyorlarmış. Bu kombinezonlardan K d k- :-·ı. ı d d · ed'l' 
fe (Baş tarafı 4 üncü syafacla) 
. l"yadJarı işitmemiştir. Bu sırada motör 
~ddet}i bir dalga ile birdenbire demirini 

1 ra~ ve dalgalara kapılarak sürük -
;nro.eğc başlamıştır. Motör bu vaziyette 

Şule vapurudur. a ı oy u;.a.e e mey anın a ınşa - demiryolları erkanı ve halk hazır bulun• 
Liman mmtaka reisliği, keyfiyetten birisi, galiba Türkiyesiz bir Balkan blo. len maliye tahsil şubesi binasının açılış muşlardır. 

derhal bütün vapur acentalarını haber - kunun kurulmasını istihdaf ediyormuş. töreni dün öğleden sonra saat 14,30 da ya- İşletme müdürü Abdullah Kunt istas. 
Anlasılan İtalya bu husustaki proJ'esini .ı""''"t T" d d 't el ş k t d-~ 

ç ıı:aat denizde her an batmak tehlikesi 
feçırerek bocalamış, motördeki kadınlar 
~ularından bayıl.mışlardır. Nihayet ak 
f doğnı Pendik civarındaki çimento 
~htikası önlerine sürüklenen motöri!e 
r lunan yolcular tekrar feryada başlıya
f ak sahilden imdad istemişlerdir. Bu 
keryadlar üzerine fabrika müstahdemini 

10
<!ndi vasıtalarile bi'l müşkülatla mo -

~re Yanaşarak bayılan kadınları ve diğer 
d 01cuıarı sandallarla sahile çıkarmışlar -

dar etmiş, ihtiyaUı olmalarını tavsiye et- • P~·u.y ır. oren e eı er ar ev c • =- yonun açılışından evvel kısa bir söyle~ 
miştir. Bulgaristana vermiş ve hattA onun terdarlık ve maliye erkanı, Kadıköy kay- vermiş ve ezcümle ,unları söylemiştir: 

Fırb anın karadaki tahribatı ~::ısvibini bile almış imiş. Hiç olmazsa makamı, Parti erkanı ve halk hazır bu- _ Bugün Milli Şefimizin, bü • 
gelen haberler bövledir. lunmuşlardır. Binanın açılışından evvel yüklerimizin, derin ve isabetli görüperl 

Fırtınanın şehrimizdeki tahribatı haıt- H Jb k' T" ki ~.. b. B lk b1 d f . .l • t' a u ı ur v~ız ır a an o- e teruar Şevket bir söylev vermış ır. sayesinde devamlı hamlelerle cvvıtlce 
kında yeniden aldığımız malumata göre: kunun olamıyacağmı herkesren iyi İta1- Defterdar bu söylevinde Kadıköy tahsil mevcud demiryollarmın millileştirildiği-
evvelki gece Beşiktaşta Dereiçinde Em - b'l' bes' b' ı d · 

y:ı ı ır. şu ı ınasının son zaman ar a yem yr..- ni ve yeni yeni hatlar yapılarak varlığı .. 
Iaki Milliyeyc aid 12 sayılı ahşab bir ev B' İt 1 · d" .. 1 · ı ı· b' ı .. " - .. ld ız, a yanın proJe ve uşunce en- pı an ma ıye ına arının uçuncusu o u- mıza uygun bir surette inkişaf ettirilmek .. 
Yıkıhnıştır. Nüfusça zay)at yoktur. "d h 1 · k d' · d b' h ,_ ğu b' d k' d hı· ·b !l" mu a a e ir.ın en ım1z e ır a~ nu, ına a ı a i ı tertı atın, me - te olduğunu görmekla seviniyoruz. 

Bundan ~ka bazı semtlerde evlerin 1 .. ı h lkl f · d i crö::-en~eyiz. O kendince ]Ü7Ulffi u gore- mur arın a a temasının, şe lcrın nim Çift hatlı banliyömüzUn müntehasınd• 
camları kınlmış, taraçaları uçmuştur. v h d k' k tr ıı ıt·-.ı b l t · cePı ersevi yapabilir: Şu ka ar var 1 on o arı a uıua u unmasını emın bulunan güzel Pendiğimizin eski istasyo-

ır. Bavılan ve bitkin bir halde bulunan 
;ahibeler fabrikanın revirinde tedavi a1-
~a alınmışlardır. Motör de bir halat 
~lanarak sahile getirilmiştir. 

Hava raporu Bc-Jl,~nlılar mücavir veya uzak bütün maksadına göre yapıldığını tebarüz ettir- .,u yerine yeni ihtiyaçları karşılıyacak o-: 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a- d"'vl~tlerle dostluk ve mütekabil saygı miştir. Mütealaöen kordelA kesilerek içe- lan ve Münakalat Vekilı Çetinkaya elfte 

lınan malumata göre; bava yurdun Kara- ve emnivet havası kindf" yas<rnak is - ri girilmiş ve bina gezilmiştir. Her türlü millete sunulan bu eseri, bu yeni ist&1 • 
deniz kıyıları ile Orta Anadolunun şark temekle beraber sırf kendilerine aid konforu haiz bulunan yeni bina Kadıköy yonu sayın Vekilimin yüksek cmrile it
kısımlarında bulutlu ve mevzii yağışlı, bi: iş teiakki ettikleri Balkanlarda bir- malmüdürlüğü, Üsküdar mıntakası tah - letmiye açmakla bahtiyarım. Hayırlı ol
diğer bölgelerde bulutlu geçmiş, rüzgar- tik, emnivet ve c;ernmet tedbirlerine ne sil müdürlüğü, Kadıköy tahsil ve tabak- sun.> l<ararlPnizde bir msıvn gö·ü'rfü 

~'Dün İstanbul mmtak:ı liman reisliğine 
. tadcnizden gelen bir telsizde Karadc

~~Zin Kilyos mcvki1nde yeniden büyük 

Jar cenub bölgelerinde şimali, diğer böl- harictPn bir müdahaleyi hoş j!Örürler, k~k ~ubelerini ihtiva etmektedir. Bina 821 İşletme müdürü bundan sonra korde
gelerde garbi istikam,.tten, cenub ve do- ve ne d" vesaYet ve heaPrrlOnva iddia - hın lıraya malolmuştur. layı keserek binayı açrrıı~ ve davetliler '.I> 
ğu bölgelerde orta, diğer yerlerde kuv - lnrmı B~JkanJann istiklali prensiple _ Fatih maliye tahsil ~besi binasının a- tasyonu gezmişlerdir. Yeni modern istu-

ır mayının görüldüğü ve İstanbul boğa
~a doğru sürüklenmekte olduğu bilui
l'ilro.İştir. 

vetli esmiştir. rin~ uygun bulaıbi1ir1er. çılış töreni de saat 16 da yapılmıştır. Bu yon binası 70 bin liraya malolmuştur. 
Dün tstanbulda bava bulutlu geçmiş, H. E. Erkilet törende de defterdar, n:ıfia rnüdiirü, Fatih .......................................................... _ 

~beri veren bundan iki gün evvel lı-
rüzgar cenubu garbiden saniyede 8-10 .............................................................. kaymakamı, şehir meclisi azaları. Parti r. T İ y A T R Q L A R ) 
metre hızla esmiştir. Dün akşamki otolıüs • trrmvay erkAnı hazır 'bulunmuşlardır. \._,.,,,, ______________ _ 

mfüademesi Binanın lrordelasını defterdar Şevket Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmını!• 

M~slak yolunda ~ Memurlarm yabancı dil Dün Beyazıdda bir otobüs - tramvay kısa birkaç sözden sonra kesmiş, davetli- akşıam ,11aat 20.30 da 
.. · f~ 1 k ö ğl !er yeni binayı gezmişlerdir. Yeni maliye Azrail Tatil Yapıyor 

b
• k . 1m 1 an arım yapaca müsademesi olmuştur. Şoför mer o u ı:onbesinde, Fatih malmüdürlü;ı;.,'\ Fatih ,r ,. myon Hasanın idaresindeki 3140 numaralı Ci - :.-- o" 

b
• C.. bir komisyon kuruldu l hangir _ Beyazıd otobüsü akşam Cihan _ tahsil şubesi ve tahakkuk memurluğu va- Halk opereti bu akşam 9 da 

lr m"' ... tısı·f1(ıet1a ç ~rp,Şli Barem kanunu mucibince halen müs - gire giderken Çarşıkapıda 66 numaralı zife görecektir. Kadınların Beğendiği 
v • • i tahdem bu11.man veya yeniden vazifeye a- Topkapı _ Sirkeci tramvayile çarpışmış, Birinci katta bulunan büyük bir salon 

"· d -t k ·a· · ı t .. e R:lfid Rıza ve 53.dl Tet tlyatr"su b· uün Maslak yolunda bir kamyonla lınacak olan memurlardan yabancı dil bi- hızını alamıyarak bir saatçi dükkAnına a mu e aı ının maaş arının evzıın Bu gece Kadıköy Hfı.le'de 
d~l' nı.~tosıklet çarpış~ış ve bu vyüz - !enlerinin imtihanlarını yapmak üzere is- kısmen girmiştir. Bu esnada vatman Hii- tahsis olunmuştur. Yeni binaya 56 bin li- Gaib Aranıyor 
\ı rı dıger bir otomobıl de hendege yu- tanbulda bir komisyon ayrılmıştır. [ seyin ile yolculardan Feridun, Semiha ra .sarfodilmiştir. 
:rlaınnıştır. Bu . kaza netkesinde Komisyonun fran.sızca imtihanı için O- hafif surette yaralanmışlardır. Devlet Deıniryolları idaresinin Pen -
"10tosıklcti kullanan gençle, otomobil niversite Edebiyat Fakültesinden Ragıb .............................................................. dikte yaptırdığı yeni modern istasyon bi-
l'olcuıarından biri yaralanmıştır. Hullısi, Averh~ch, H+alid Veh~i, ~abri ~ " nası da dün törenle açılmıştır. Törende 

İsmail Dümbfıllü temslllert - l3n ukşam 
Kadıköy Zafer'de 

~ 'l'ıb Fakültesi talebelerinden Ünün Esad, Enver Zıya, tk.1sad Fakültesınden ! Nöbetçi eczaneler Devlet Derniryollan birinci işletme mü-
ltllanm kt ld v 44 7 a lı m to _ Şükrü Banan, Ziyaettin F'ahri, Fen Fa -

31klet B~· .?kdo ug~t.k st!ı do v kültesinden Ali Yar, Hukuk Faki1ltesi~- __ .,.,__ O~vlet .rtemı"ryollarl ye liman arı İŞletmBSİ umum id tr0Sİ ila'l l'irl 

İki Yüzlü Kadın 

~ uyu ere ıs ı ame ıne ogru 
1 

. ih . . Bu gece nöbetçi olan ecsaneler fQDlar- - u 
aıııak · 1 d .1 1 k z· . 1. den Hüseyin Nail, amanca ımt anı ıçın drr: k t il t l kt 

~ vo un an ı er er en, ıncır ı - . " . d R b H l' . (lll) lira muhammen flatla 302 kalem bulunmuş eşya açı art ınna e sa ı ca ır. 
Uyu v· v . d C B k' . 'd . Edebıyat Fakültcsın en agı u usı, İstanbul clhetindekiler: Arttırma 171111939 Cuma günü saat 15 de Haydarpaşadn işletme komlsyonundn ya.-

tİek1· k ıraJın la şko orl e ırın 1 haresı.nk.- Bahaettin Kamil, M:imtaz Turhan, Tıb Şehzadeb""ında: (Asaf), Emlnönünde: lfı d am ş aşmış ve .... pılac'lktır. İsteklilerin kanuni teminat akçeslle o gün hazır bulunmaları zım ır. 
!1 d von a ar ı er 1 ı- F kült · d N b'l Bilh b d'l <Yorgl), Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: c8995ı e w • k. a esın en e ı an. ya ancı ı - ı 
trı lnanevra yapma ım anını bula - 1 kt b" d Fu h F F kült . r (Abdulkadir), Beyazıdda: (Cemil), Fa -<ldan 1 d er me e ın en c s, en a esın - , .. _ •-
~u ~~rpışmış ar ır. den Kerim Erim, İktısad Fakültesinden Uhde: (Emllyadl), Bakırkoyunde: (.ı.ıı -

l'o l'l"ıuc;ademede motosıkletle kam - Ö C 1•1 H kuk F k " lt . d II' tanbul). Eyübde: (Eyübsuıtan). 
tıun .. h v b mer e a ' u a u esın en ırş, :Beyoğlu cihetindeklle.r: 

tad '(jon kısmı asara ugramış, u a • İktısad Fak"iiltesinden Neumark ingilizce istıklAl caddesinde: (Dellasudal, Dai-
l3a n :vara1anarnk yola düşmüştiir. imtihanı için Edebiyat Fakülte~indcn A- ' rede : <Gün~>. Taksimde: (Limonciyan), 

dt!· U esnada diğer bir otomobilin hen- verbach yab:ıncı diller mektebinden Ma-1 Pnngaltıda: CNargileciyan), Beştktqta: 
~.a;: Yuv:ırlanmn~ın~ sebeb olan ikinci dam Ma,rşan, Samiye, Elliott, Edebiyat Fa ısüleyman Recebl. 

\TU~ua ge1mıştır Bofa:zlçl, Kadıköy ve Adlardakiler: 
)ıf ' • killtesinden Vahid Ali, Tıb Fakültesin - ı Kadıköyünde: (Kadıköy), ÜSküdarda: 

ı_ • oto ıkkti takiben Sişliden gelmek- den Ceıa·1 Kent. İktısad Fakültesinden 
~Ol , CMerkezl, Sarıyerde: (Asaf), Adalarda : 
trıatı,"nh 1889 savı~ı o~?mobil sofö.:ü Os- Ömer Celal, italyanca ımtihanı için Ede- j cşınıuıi Rıza>. 
fa]t nlratıe viraJı don<>rken Ünun as - biyat Fakültesinden Averbac:h, yabancı ... 
trıe Yol iizerinde vattııpnı görünce, ez.. diller mektebinden Ba'rlhlennz, rusça im- ---------------... 
te~"n1:k icin direksiyonu sağa çevire - tihanı için yabancı diller mektebinden A- " 
"lfı l'tıanevra yapmak istE'jmişse de mu- dil Cevad, Genceli, Edebiyat Fakültesin -
lt~l\·alt olamamış ve otomobil yolun den Cafer oğlu aza seçilmişlerdir. 
l!., ~rındaki b€-ndei{e yuvarlanmıstır. 
~ ~· . TlcarPI lşl11rl: 

Bir doktnrun günlük 
notların"'an 

tıatı ınci kazada da otomobilde bulu -

hııı Yolrulardan Ahmed admda bir sa- Ht!gln damar.arı 
lı \'aralanmıştır. İhtikar miicadelesi semere verdi 

b er ikı varalı tedavi edilmek i.izere Men"i ihtikar komisyonu piyasada Spazmı 
~y • . k 11 k dı ogıu hastanesine kaldırılmışlar - sıkı surette ontro ar yaptırma ta. Tansyonu yüksek~- olanların bilhassa 

l'. bilhassa ithalat emtiası satan mağaza- elli yaşından sonra ihtiyarlık A.IlmeUerl 
ha ~ıııa etrafında jandarma tahkikata !arda fiatları tetkik ettirm~ktedir. Ev- nin b~adıtı zamanlarda bazı tımaeıer-
şl~ıştır. velce toptancı ticarethanelerde yapı - ~e beyindeki kan damarlarının bozulma. 

ı f · 1 k d t · sından mütevellid hafif felçler ıörfilür. 
~il an tc hş er, pera en e eşya sa an tı - Birdenbire aal veya 8ol tarafta blr uyu-
~ bir Ya«oslav ticaret heyeti geldi C':ı:-ethnnelere de teşmil edilmiştir. fukluk. yürüyüşte müşküllt, dilde Te ta-

da enılcketimizlıe Yug<>slavya arasın. Bu teftişler sırasında fiatlarda bir 
1 

nu.şmada atırlılı: ve gene o tarafta tol ve
teı~"eni bir ticaret anlaşması müzake- vükc;eklik eörüldüğü takdirde dükkan ya bacakta harekatta güçlük ve zafiyet 
.ııp li Yapmak üzere dün sabah on ki- sahibleri hakkında zabıt tanzim edi - görülür. Bu bir beyin daman nezfi delil-
l:f .. it bir Yu~oslav heyeti gelmiştir. lerck bu müessese]er hakkında komis- dlr. D:ımar patlam14 değildir, yalnız ora-

"'Yet T dakl damarlann vaktJnden evvel sertlet-
Q~ ürk - Yueoslav afvon bürosu vor.ca takibata ı!i'rişi1Tl1€ktedir. mcsı netıcesı husule gelen aıkı§Dlamaıı _ 
lıll~ından Dr. Mihailoviç'in. reislii!i. al- Son günlerde fazla fiatla mal satış - dır. Bittabi kan urı derecede artık ora. 
~et ildır ve bu aksam Ankarava hare- lan hakkında zabıtaya vapılan ihbar - lımnı irva ve tska edemez. Besliyemez ve 
tı\ii ed~cektir. Bu memleketle ticart fa':' da derhal nazan dikkate alınmak - evvelA görülen bat dönmeleri ve aatr 
;ıı..rı~as.ebetimiz 19 36 yılında An karada ta olduğundan, ihb"Kar mahiyetindeki arazdan sonra günün birinde bu hafif 
ıı;~d 1 felr arazı tezahür ediverir. Bu spazmlar 

~\> ı en ve senelik devreler için, 2 hareketlerin hemen hemen önüne ge - bakılnıazsa teterriil' eden ve nlha~t tam 
• '-'e/VVel ihbar edilmek şartile temdid çilmi~ gihidir. '\'eyn nakıs bir tele yerleşir. Elli y&fllldan 

\l;ı~ fesh<>dilen bir takas itilafile de - Diğer taraftan piyasada herhangi bir aonra kendinizi sıt sık doktorunuza mua-
'i €tmektedlr. buhr::ına sebebiyet vermemek üzere yene ettiriniz. Çok et yemeyiniz, çolı: tuz-

~~ltUgoslavya bir ziraat memleketi ol- mevcud bütün stoklar tesbit edilmiş t-1_u_şe_1_y_e_m_e_1ı_nı_z_._Ço_k_s_u_ıç_m_e_y1_nız_. _ _. 
1~tı Ve memleketimizle ayni iklim şart buhnmaktadır. eevab 1.stlyeı: okuyucularımın poata 

b·ı tı~ haiz bl'':.mmak dolayısile muka. Her tüccann satışlarını evrakı müs- pulu yollamalanu~ rica ederim. Ataı. ıat-
)~ı. tır.ari mübadele ehemmiyetli bir bite ile isbat ebnesi zarurt olduğuna dirde 1.steklert muk$.beleslz kalabWr. 

t~·rtı: tutmamakta ve bu memleket - ~öre: hiçbir emtianın gi:1e~esine de "ıı...1ıııııım-------------•'"' 
Iı11/apıJan ithalatımız yarım milyon ımkan kalma?'1ıştır. ~.ehn~ızde devam ···~";:~ .. ;~~~ .................. - ..... .. 
~~ 1 a~mamaktadır. Ma~mafih yeni • Pden bu f aalıyete mu vazı. olarak ~r
~ }'apılacak anlaşma ile bu münase- du~ her ~~rafında si~~ b~r şekılde 
lın, hı inkişafına çalışılacaktır. Yugos- ihtıkar mucadelesine gtrışılmış, hAlen 
1'6 U\ccarlarmın memleketimizde ve atiyen ihtikArla karşılaşmak ihti -

,?oo lira bloke paralan vardır. malleri ertadan kaldırılmıştır. 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Bmeç 

SAHiPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIG1L 

İsim mılı:tar ve muhammen bedelleriyle mm: kkat temtnaUarı aşağı~a yazılı 3 liste 
hte~iyutı muhtelU malzeme 9 '111193ll Perşembe günü saat 15 den itibaren sıra lle, 

:a~alı zarf usulü ııe Ankaraca İdar~ bi:ıusında l!ntın alınncnktır. 
Bu 1şe glrmet isteyenlerin hizalarında y::ı.zılı muvakkat teminat ile kanunun tayin et

tiği vestkalan ve teklifiertnl ayni gün aaat 14 de kadar Komisyon Rel.;!iğıne 'fermelert 
lAzmıdır. 
şartnameler (140) knru~a Ankara ve Haydnrp~a veznelerinde satılmaktadır. <8780) 

No. Miktar İsmi Muhammen bedel Muvnkka~ teminat 
Ton Lira Lira 

1 
1 

400 
(400 
(150 

200 

Marot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzin 

28000 
69500 

tı600 

---
2100 
4725 

3120 -

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

' icabında gfinde 3 kate alınabilir. 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz . -------

Ankara l:Tüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörltığllnden: 

1 _ Kurumwnu~ ertele ve kız talebesi için !slin, mlkw ve muhammen bedeli ile ma
nkknt teminatı aşaiıda yazılı dört kalem muhtelif kumaş 16/11/939 Pertembe lbft 
oat ıı cı. Reldörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından kapalı ııarf UAllle llıa-
le olunacaktır. 

2 _ Eksiltmeye girmek istlyenlerin muvalkU teminat n tetllf mettublartıe kan11. 
nun tayin ettli'i vesikaları ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon ret.m!e 
nrmelerl. 

3 - Kumaı nümunelerlnl görmek ve daha1azla izahat ve parsız ~artname almnk latL 
yenlerin EruıtlUl daire Müdürlüğüne müra.c~Uarı. 15560> c8938ı 

Cinsi Asgari A.zam1 Beher metre Tutan . Mu vatta• 
Met.re Metre F1. ıemıoaa 

Elblseltk kumq 1176 1318 615 7232,40 
Paltoluk üO 5CM 450 2268 

Tayyörltlk 82 100 400 400 . '1M .. 
Mantoluk 30 sa 400 122 

10052,40 
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GLISERO FOSFAT vardır. Terkibinde: IYQD, TANEN ve 

KANSIZLIGA ve VER EME istidadı olanlara ve S İ N İ R. hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay 
durağı karşısında 

Lira ile bir kıra vat alabilirsiniz ! 
Lira De sinemaya gidebilirsiniz ! 
Lira lle taksiye binebilirsiniz ! ... 

Fakat 1 lira ile 

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

1 1 J 1 

Lirahk ikramiyeleri kazandırabilir. 

KANZUK 
BALSAMiN KREMLERi 

Cildinize dnlmt tazelik ve mat 
bir Sv vimlilik verir. 

KANZUK 
BALSAMiN EKSiRi 

Yüzdeki çil ve lekeleri giderir. 

Traştan sonra 14tif serinlik: 
ve yumuşaklık bahşeder. lfi.l~;1ilİIİllİİİIİİİillİliııliİllİİ 

INGILlZ KANZUK ECZANESi : Beyoğlu - latanbul 

Buyuk Şöhretler, Arkasmdan koşulmakla ele geçirilmez ... 

Herkesten iyisini yapın! 
Şöhret, Sizi takip edecektir ... 

ALI MUHiDDİN HACIBEKİR 
Ticarethaneleri: lstanbul, Karaköy .. Beyoğlu 

Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 
Merkezi : Ankara, SelAnik Caddeai Arda Apartmanı 

Fabrika adresi : Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etov, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma huausunda miltehas.sıatır. 

,.._..,~ Bil6mum döküm, Demir ve tahta ifleri yapılır. .._ _ _, 

KAŞELERi 
BAŞ DİŞ, ağrıl1trıoı, ROMATİZMA 
sancılarını. SiNiR rabatsıılıklarını 

DERHAL Geçirir .. 

GRlP, NEZLE ve SOÔUK ALGINLIÖINA 
karşı mnesııir illçlır. 

icabında gtınde ı - a kaşe alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat VekAletinin resmi müsaade.sini haizdir. 

Güneş cild 
yakar. Ve kı

Tı§tınr. So -
ğuk ve rüzgar 
deriyi sertleştirir. 
Yüzümüze temas 

~ eden Juıvanın toz • 
Zarı mesamatını ka
pat<l1"ak ifrazatına ma-

ni olur. 
Cildin bütün bu arıza 

ve kmurlann« mdni ol • 
mak için siz de cildinizi hergiln 

akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlıyara.k gıdaI.andırınız. 

KREM
0 

PERTEV, açık mesamatı 
kapatır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak tazelik 

ve gençlik bahıeder. 

Parası . Diş bakımı 
cumarte81, Salı günler1 S. 13 den 15 e 

kadar dl§ çıkarmak w tef h!a fukaraya. 
meccanendir.- Dit röntgen fllmlnden de 
yan ücret alınır. 

Ankarıı, cadde.si: Semlbltltfi apartıman 
No. 1'9 Dit tabibi: Cevdet Germeyan 

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

ilan Tarifemiz 
Tek aütun aanttmı 
·························· 

Birinci sahile 400 huruı 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahil• 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda llb yaptıracaklar 
aynca tenzüat!ı tarifemizden JstJtade 
edeceklerdir. Tam, yarun ve çeyrek 
sayfa ll~nla.ı: için ayn bir tarife derplı 
edllm1şt1r. 

son Pasta'nın tlcarl iltmlarına atd 
işler içln şu adrese müracaat edll
meıtdtr. 

iliııt'ılılı Kollektlf §1.rkeU 
Kahramanzade Ba.n 

Ankara caddf!BJ 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
il 

Kullanan Mes'ut Güzeller 

~ . 

RADYOLiN 
Kullanclıklannı ııöyledikten sonra, diş· 
lerin niçin bu kadar beyaz ve gOzel 
olduğuna şaşmak hakikaten şaşılacak 

şeydir. R A OY O LI N'le fm,uı~naıı 
dişJer ,, ebedt bir hayata, sıbbate 

ve cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLİN diş macunile frrçalayınız. 
' 

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkiciteşrin 

------i RA ·y ER . 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 

5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 

5 " 1000 
" 8 

" 
500 ,, 

16 ,, 250 ,, 
60 ,, 100 " 95 

" 50 " 250 ,, 25 
" 6,250 " -435 32,000 

T. iş Banhasına parR yatırmakla, yalnız 
p•ra birllıtirmiş olmaz, ayni zamanda 

t•llhlµizi de denemiş olursunuz. 

~--· Lastikçi Hüseyin Güzel ve Şeriki ~--.. 
En güzel cinslerden 

Kışhk LASTiK, POTiN ve ŞAPKA 
Çeşitleri hazırladıklarını sayın mnşterilerine bildirmekle mOftehirdirlet· 

Adrese dikkat ediniz. Yenipostabsne karşısındtı Türbe sokağı No. 7 

. DOKÜMCÜ ALINACAK 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazımnda lJulunan Fabrikumız dökUmhaneleri için on adet dökOJ!l• 
cuye ihtiyaç vardır. lsteklilerin sarih tercnmel hal ve bir kıt'a FotoQT81111 

(DET A - ADAPAZARI) adrbsine tahriren moracaatıan 


