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man teldi eri tetkik edilecek, 
a at il akisler fimid verici değil 

Pariste söylenenler Loıdrada söylenenler Romada söylenenler Berlinde söylenenler 
Nutuk beklendiği gibi ç:ı.kmqQr. ~ 

eıtıerbı .an. tmtlfled WrfOk )Mtlmndpn ka· TeldiUeıtn sallam bir ~ e1&1 tet • Nutkun mlııaaı IDtler'ln ıııulh mUzakere. 
arzuJamıa boyun eğmeleri için dlPr aevtot-

l'llnbk ve mallWD. ~ tarafından dl- kil edımıfy~ anlqdmaktadı.r. ltaıya )eri kapısını ardına kadar açtığıdır. 
lere yapılan tazyikJerle ınerlıted Ve .md Av. ter mnwı.... ,..1an Mbpslddaruı tamlrl tarafından bu tekliflerin miltteflklen Tarlht. hiç bir mumffer şef, ffitler'in 
r~pnnm bir müstemleke elM lsttlman. •• için Jdcblr telmlhl ihdft .tmımektedlr. Maa- tevdi ine Jbtfmaf yoldur. Nutuk ltaıya- hıün kullandıtı lisan tarzında bir ll-Hıtler işte hu esas iizerhıde Avnıpa.nm maflh w.-. l1d premlphı tut lan DlD bitaraflık siyasetinde herbanıt blr san kullanmamıştır. Hltler'in sttlh arzusu, 

sulbünü kurmak istiyor. d:altm..- tetkik edllecıekdr. deil§ikliğe ıaebeb olamayacaktır. zM eseri d~ğildir. 

! Romaya atfedilen bir mntalea : 
' 

"Teklifler mnzakere ihtimallerini yıkmıştır!,, 

·' 

........................................................................ _ ...................................................................... .. 

'rekliDe 
akisleri Bitlerin teklifleri 

• 

Hitler dönkü nutkunda su1hün iade81i ve Avrupada umumi 

1 Almanya ve Rıuyadaıı bafb devletler Avru-
• pamn prkına kanpmazlar. Ben devletimin 

hududlannı milliyet esulanna göre tesbit et-
tim. Artık Avrupada hlçhlr toprak iddiam 
yoktur. 

emniyetin teessüsü için şu tekliflerde bulunmuştur: 

4 • Yahudi meselesinin halli icab eder. 

5 RUS-Alınan münasebatını bozmıyacak esasla· 
• ra dayanan bir Polonya devletinin tekrar tesi

si mukarrerdir. 

6 Umumi bir silahsızlanmağa tevessül edilebllir. 
• Buna amadeyim. 

Amerikadan yükselen 
ses: "Biz bögle 

sullı.e razı olmayız,, 
n Alman müstemlekelerinin iadetııini isterim. 
• • (Bu taleb ültimatom mahiyetinde tellkki edil· 

c 

(
• memelidir.) 7 Bütün hu meseleleri görüşmek ve barışın esas-

a Beynelmilel ekonomi mMelelerinin tetkiki ve • larını kurmak için muhasamatın tatilile bir 
i • halli lamndır. konferans akdolunınası icab eder. Beri in 

diyor ki 

I Berlln, 6 CA.A.) - D. N. B. aJaDG blldlrl}or: 
Führerln bugttnkti nutılcunun Alman m&b tellerlııde bı:rütıiı lntab&, I········································-"··········--······································································································: .................... . -

• B. Hltlerln Bulh milza..kerıeıert ltapuını ardına kadar a~. ~ G 
yet.le tebarüz ettlrildıttne gOre, hu aulhtı '" btltGtı mille._. d8bl ., Z ı ı• 

hüa:n:-u-· ---.J moo'ud bir ıstlkball reall7.e etmek ıoın 7ol, makul dGtOneatv .,. 
~t Bahlbi olan herkese açıkt.u. k 

1 kadar 1 n her nutku dalma tarihl bir mahiyet enı&tmJftılr. Fa.t:a.t B. B'Wv, ~ onu•ma ar 
n nıiu~günkü nutku ddar munzmm \'le müııh:n bir nutuk 861ıem.mll*U'. Btttlıı db- Y 
bir sa erln1 bugün endi.şen.ak bir halde bulunduran meeeleleri ~ btı1ftll 1 1 
ille e~aJıntıe ve cm.cıalsl.3 bir itimadla sOı .s6ylem.1ft;tr. B. mtJerln Anı.ıpada 9D1Jrll tdA- • o uyormuş 
tUcUr ek arzusu ve harbin devamından dotaca.k netloeleıden tahztri. dJ eaerıen cı.. 
bir~ BU~. bunlar, Avrupa milletlerinin büyil.k eban,.u.nın ~tmı 9oık trı bllaa A / J l f • • f[ 
~hrer~nın ~zlerldlr. Burada tebar~ ettirlld.111 libl, ~ tımae, sateıt.er uumııı.. /nglltere VB Fransa, man ev e re ısı şar arını 
IOn ha: bugun söylediği kelimeler tanuıda bllmelar bnlamamlfW'. ftbra-, tmt'nm 

bir rnazı::a.,~:earc:ı~::u,~e milletleri 80ll seneı.r zartuıda anlaf!!'M*lan. aevbd8!1 ltalga DBBıtaslle Bitlere saydıktan sonra:'' Sulh için elimi 
Roma Roma, 6 (A.A.) - (Röyter): Gayri ream1 mtıoahJ4lerln miKaleul.ı asgari ıartlarını uzatıyorum, bu beyanat sonuncu 

na göre Hitıertn nuttu, mtıaterı iht.lm&llerını •mamtı. J')mlf&P, blldlrmlşl•r 
diyor kı" Almanya ne Rıuya ekalllyetıer haritasını oıııeraıı d1ltr' 6f91eıa.. b l k J d 

- ":"----.J Avrupanm farkına kantmamaJarı hakkında 7aptluı ihtar haı,a~ •ganat 0 aca fır e ı• 
'beklenllme:rnişttr. Londra 6 (A.A.) - Daily Expresa ga~ v ' ' İtaı- · ·· İ n:- h"" kıl itaıya"' .. sulbü bütün srunimiyetııe semıekted!r. JllaJca.t Bıtlerta 7&Ptall sulh teklltl.nnl:ll •ta.&in~ gore, . Fr~ ve nguu. u -

Lon ta.ratından mubtetiklere tevdiine iht.ımaı ~. metleri, keooııerının asgart şartlanna Nutuktan bir cümle: "Halle muhtac kalan meseleler 
Ch dra., 6 muswt) - British Presa Aı!Joct&t.ion mub&blrtnln Rom.adan blldlrdlll~ uymıyan herhangi bir barıı teklifinin 
o~~tlenn nutku İtalyan hükfun&t mahfellerlnde miisald bir tem bu'atmamıttJr. ıntıer tarafından ileri ~.;ınm6!ilıı!n ~ay- için milyonlarca insan fedasına mahal yo~<tur, zira ne 
~r n, sat lam blr barışa esas te§k:U edemlyeoetı '" haıya.nın l>l~ ~tinde dasız olacağını Mussolını ye bıldırıntf • • • • • d Al .. l k . 

hangi bır de~şikllğe aebeb oıa.nuyacağı söyıenmektedir. ıerd.ir. _ Versaılles dırılecektır, ne e manya o ece tir,, 
p • ~arıs. 6 CA.A.) - Havaa ajansı bildiriyor: Bu tebligatın Rayştag nutkunu hazır- B Un. 1 (A AJ 

BrlS Iyl haber alan mehafilln kanaati. oudar ki. Hitıerin nut&u betıenil- lamadan önce Hitler'e tebliğ edil.m.İf ol- er . -
d İ k • d~ gibi Çı.knuşt.ır. duğu bildiriliyor. Raylıftaı ınecllsi saat 

yor 1 1 Nutuk evvelA "Polonyalılar aleyhindeki tiddetıı hu.wetM n 90DH Sahte mektublar 12 dG Kroll operasında 
lo - da şimdiye kadar aeıa bu kadar ileri 1Btürmed.ltı ~endi ıahsı hat- Londra 6 (A.A.) - Daily Express ea- a9ılm19t.ır. Bütün trl-
=ı:: ndakl tezahurlerle temnyüz etmektedir. <Den.mı 8 hwl • .,.-... ) bünler dolu idi. 

.... :zetesi yazıyor: 
Naziler, parlamento ve hükfunet aza- saat 12 yi beı dakika 

Almanya, Romangaga: 
"Rusgadan korkma 

bana güven/,, demiş/ 
-

sına muhtelif yerlerden gönderiliyormuş geııe Bitler yerlııe geldi 
gibi birçok mektublar göndererek Füh- ve Oörlng cel.senin a
rer'in barış tekliflerinin nazarı itibara çıldığını bildirdi. 
alınmasını istemişlerdir. Bu hile çabuk Mare4a.ı Görlng cep
anlaşılrnıştır. Zira mektubu yazanlar hede öle.ıı nıeb"uslann 
muhtelif mektubların metinlerini dahi ve Hltıercl teşokkilller 
de~ştirmemişlerdir. azasının hntıralarını .............................................................. 

Fransada bir 
Çek devleti 

kuruldu 

yfı.dettlkten sonra saat 
12 yi yedi dakika geçe 

Hitler nutkuna başladı 
ve dedi ki: 

- Rayhştag meb'us. 
!arı . ı Bylülde siY.e bir 
devletin tahrlkA.mla 

Londra 6 (Husu.si) - Eski Çe~o-Slo- hattı hareketi dolayısi
vakya Cümhurreisi Beneş, ~u~n Ingil - ı~ almağa mecbur ol
tereden Parise hareket ctmıştır. duğum • kararları bll

Dün gece Pariste bir nutuk söyliyen dirmek zaruretinde knJ 
Çeko-Slovakyanın eski Paris sefir; 1 mıştım. o zamandan-

<Devanıı B inci sayfada) beri be'S hafta geçti. sı. 
ze bu beş hafta zarfın. 

Londra belediy J reisi ~::~~pv::::~e~: .:::: mtıer, Lehistandrı harb sahalarını gezerken 

k l h t• "z kün olduğu takdirde ist.lkbale göz atmak 1.s- delice bir mukavemetln faydasızlığı haktın-aS er eye !mi Uyorum. da yaptığunız teşebbüs aklın kaldı. On bet 
• Alman mUleU nev'i arasında emsalsiz bir gün sonra Polonya ordusunun en büyük kı&-• eref ~ne z·ıy' fet verdı zaferi tes'ld et.mekLedir. Düşman tard ve im- mı tahrib edilml!jtl. 1 Teşrinlevvele kadar 

l..h t • ~ . Ş l C. • ha edildi. Polonyalılar Varşova ve Modlinde tutunan diğer kısmı, bu .tutunmasını allce-
~ oPraJctarında karşıla.şan Rus ve Alman ordtılannın siibayıtı$ arada l Londra. 6 (A.A.) - Londra belediye tutunmuşlar:a, bunu kudret ve kablllyetlc- na'blı~ıza ~edyu~dur. Isteseydlk, varfL'va 

liUkr ·dr.a. 6 (A.A . . . . . ! ~ .. . . . . ..n Türk askeri heyeti şerefınc- rinc değil, Iuzumıından !azla adam feda e. mUkavemetJnı iki u.; günde kırablllrdlk. 
ıı. E'ş :rnuh b. .) - Times gazetesınm faahyetı, RW)~- ~ınran mu lerının rcısı bugu d b"" ··k b" ···ı · . 

1 
dllmemesl için emir almış olan ordumliza B. H!Uer kadınlara ve çocuklarn acıyarııt "lni a ıri ya'2'.l ami . ...lJ~ ·ı,.ı h • . k Mancion Housc e uyu ır og e zıyc. ' 

an dipl • .Y?r: . 5 .. '"9 n, !?' metın e - - (D a.mı g irci .s:ıvfaoa.. medyundur. Varşova kumandanı nezdinde (Devamı 8 inci sayfada) 0mas~ının Romanyaıdaki irıcı <tVfada) n · · 



2 Sayfa 

Her gün 

Hıitlerin nutku 

Yazan: Muhittin Btl'fMl
D 1hıyanın bllyük blr sabırsızlık içinde 

beklediği nutuk, Bay HitJerln Rayhş
tag karflSlllda irad ettiği nutıü, dün öğle
den sonra, bütün radyolar tarafından. her 
d:ilde etrafa. neoredllmef;e ~ladı. Bu satır
ları yazdığımız .sıraıard:l nutıu, zaman za
ı:nan Alman radJOlan tara.tından pltı.kJarla 
yemden neşrediliyordu. 
Dünyanın mukadderatı üzerinde bilyük 

bir t.es1ri haiz olan bu nutku. büyük merak 
ve al.Aka ile dlnlOOlm. Birknç defa nutu.lda
rını gene bu au.retle dinleınlş olduğum Füh
rer. ba defa, evvelkllerme nlsbeUe daha. çok 
clddi, ve daha çok heyecan verici bir mesele 
ftterinde söylediği halde, her zamandan d:ı
ha sa.kin söyluyordu. Mevi'uun clddlyctl, onul 
daha serin. daha :ıtır ve d:ıba diplomat yap
mı., gibiydi. 

S O N POSTA 

Resimli 1'1akale: -

Uçunımn doğra gitmekte ısrar edenlere bak, ya kendilerini 
çok kurnaz sam:'lar, yahud da gözleri kördür. 

e Yanlış yol~ 

Hatanı anladığır. dakıkada dur, yanlış yoldan geri dönmek 
faziletlerin ve ccs;ıretlerin en başında sayılan bir harekettir. 

Birinci teşrin 

Sözün kısası 

Zavallı kadın/ 

I!. Ekrem Talu 

Bir kadın .. 
Sürtük, fahişe, çirkef.. ne derseniz dl 

yin. Fakat bir kaclın .. 
O iğrenç sıfatlardan tecrid edilsin, e ' 

dilmesin, himayeye muhtac, sahabet' 
hak kazanmış zayıf, biçare bir mahlUk" 

Kimsesi yok. Ne ana, ne baba, ne ıca~ 
deş, ne koca. Ne de barınacak bir Y~ , 
var. Hepimizin sahih ve hami.cıi dediği 
miz mukaddes, manevi varlığın da bÖY ' 
le, sırrına erişilmez cilveleri vardır. O 
da bir kulunu, -belki de sevdiği ve o • 
bür dünyada mükafatlandırmayı tasın~ 
eylediği cihetle- kapıp koyuvermiş. 

Bu kadın, günün birinde bir parça ete' 
mek, yahud da, -kim bilir?- bir gület 
yüz, bir tatlı söz mukabilinde.. çün~ 
bunlar da beşeri ilıtiyaçların başında ~ 
lir .. kendini verdiği bir adamdan bir plG 

pey dalamış. 

Nutuk lkl kısımdan mürckkcbdir. Birbiri { 
içine glrlft olarak oturınuş bu ikl kısmın biri 
aırt polemlğe, diğeri de nı.sbeten müsbet sulh 
mevzuuna taallı'.ik ediyor. Polemik kı:UT1mda 
§imdiye .kad:ır onun a~mdan 1.şittiğlml:.: sliz
lerden başka ~n1 pek aı bir şey vardır. 46 
mllyoo niıtuslu İnguterenln yery !ZÜnde .kırk 
ınllyon itllometre murabbaı araziye sa.lılb ol
masına mukabil 80-90 mllyonluk kesi! bir 
halt Jrütıes1nl tems!l eden Alnıanynya sekiz 
yüz bin kilometre murabbaı toprağm çok;~
rülmemesi lı\.mn geleceğini mu1afna eden bu 
polenıitc, ötedenbe.ri .Almanyanın ve Bay 
muertn dalma tekrar edegeldiği unsurlarla 
sfı.slı>nml§tl Faika.t. bu polem.lğ'..n bu clefn 
tetr:ınnın eebebl, dünyıı. içinde şiddetli blr 
radyo ve matbuat propagandnsmın tes1r1 al
tında tutulan A.lma..'lyayı. bu vesile ile d\inya 
etkAn umumiyesine karşı miıdııfaa etmekten 
ibaret olsa gerektir. 

Bir kadının, ne kadar dilşkün olur.si 

[~:===~~rn J 
olsun, içinde, kendi kanının mahsulilP1 

~~ A~A ~~:··g::"bf:1:::.~~~;'nağı~:~~ u• 
-------~~-------~------~~ O bahsettiğimiz kadın da bu nameşrd 

Bir / ngl t iz evladını doğurmuş, dokumuş, üç ay orı' Harbin 
Amerlkadakl 
Tesirleri 

r---.. -•••••••••••••••••••••••H••• ................ ~ 

Hergun bir fıkra 
baktıktan ve kurumuş memelerinin u# 

Denizaltısının resil" onu besledikten sonra. artık gör ' 

Harikulade macerası :nüş ki ölüyor .. karakola götürüp bıral< • 
Ta m otuz gün otuz gece mı~.. eben bakamıyorum, siz bakını• 

Avrupadn harb başlar başlamaz bütün Londradan yazılıyor: İstahbarat nezareti, a· 
dünyada .nda maddeleri fivatlannda gö- Aç ve uykusuz kalmaktan bahse - blr İngiliz tahtelba.hlrlne karşı yapılmış o- ıye. hkA 'btit• 

e.· "· lan blr taarruz halckında malümat verm~k- Medeni kanunların a amı sarı 
rülen yükseliş evvela Amerikada vukua diliyordu. Biri: V 1 k' · ot~ * Günün asıl bakıcı meselestne, ynnl .sulh gelmiştir. Halbuki harb Amerikadan çok - Ben, dedi, tam üç gün uykusuz tedlr, bu rivayet hAdlseyı gözü Uo görmüş o- Evlad terkini suç sayar. c ev ı pıç ı.tıı 

teklitler1 bahsine gelinc.:ı bu hususta Bay uzaktaclır. ınn blr adamın rivayetidir. Şöyle söylüyor. sun .. Ve velev ki anası yersiz, yurds it 
mt.ıer kAfi derecede sarih olmanınkla bera- Avrupada harb patladığını duyan A - kal.dığımı biliyorum. - Düşman sularında karıı.ltol geziyorduk. halikinin himayesinden bile mahrum b 
ber, hayli vazıh esaslar söyleml,tlr. Bu esas- merıkalı ev kadınlan derhal çuvalları ile Bir ba§kası: Tahtclbahlrlmlz, su altında sefer ediyordu. bcdbı:ıht olsun .. 
lan şöyle hfilAsa. edeblllriıı: bakkal dükkanlarına koşarak oralarını _ Bu birşey değil, dedi, ben bi! Sabahleyin eJıkenden sabah kahvaltısından Bu kadını mahkemeye vermişler. O 

EvvelA, Almanya., Lehlst.nn meseleslnöe boşaltıncıya kadar evlerine erz.ak taşı - 3efer tam otuz gün uyumamıştım. evvel pek ya.tınumzda 1kl denlzaltı bomba- anda gözlerinde bir ümid ışığı parlaroıt 
gayet sarih ft tnt'i kararını "ermJ.ştjr. Le- mışlordır. .sının gürültü lle patladığıuı duyduk. yerlınl- Tevkif olunacağını, ve adı hnpishane dO 
hl5tan ıhya edilecektir. Fakat, bu, Versallleıs Bu yüzden Birleşılc Amerika ~irle - Hayret etmi§lerdi: zln keşfedilmiş ve yaıcalnnmış olduğumuzu ıtı 
--•A--A ö Bu nasıl lur imkan yok olsa, sefaletini barındıracak bir dam ıı 
.,.......ulA g re de!lll, Almanyanın yeni t.ay~n rinde ve hususile Nevyorkta fevkal - - 0 ' • zannettik. Kumandan, derhal makinelere ' 
edeceği enslara ıöre yapılacaktır. Bu esas- ide pahalılık baş gostermiştir. lzah etti. stoper ottirdl. Bu .mada dil§man etrafımız- bulacağını sanmış. 
tıa gOre yetll Lehl.!tnn münhasıran Lehlller- Nevyorkta şeker, un, kahve, et ve yu- _ Neye imkan olma.nn. Yalnız da ara§f.ırmalar yapıyor, çelik ağlarla deni- Salıvermişler .. 
le m.eski}n olan sah::ı üzerinde tesis edilecek- murtanın natlan yilkselm.iştir. gündüzleri uyuyordum. zin dibini tarıyor, denize elektrikle paUıyan O zaman yeise düşen zavallı kadttJ 
tir. Bu Lehlsta.nuı Almanyayı alakadar eden Nevyorkun birçok bakkaliy~ mağaza- bombalar indl.rl10r, denir.altı bombaları atı- hürgür hüngür ağlamış. Çocuğu kuca 
hududu, Alma'Ilyanın tarlhl, 1ktısadl vesaire lan adam başına ancak bir libre .şeker \,,_:_ _,/ yordu. ikişer dalrlk::ı muntazam fasılalarla, gvında .. bir an için kurtulacağını zannet 
mentaa.tıerl dikkate alınarak tayin ec:'llle- satmaktadırlar. 
cektır. Hududun -;izglsl tayin ed!lınlyor. Fa.- Middie West'te• birçok şehirlerde un /nglliz Kraliçesinin bir denizaltı bombasının pat!adığı !§ıt1llyor- tiği k.ıranlığa yeniden dalmağa gitmiŞ· 
icat, bunun 914 Alman hadudu olmasL tok bulunamamaktadır. Halbuki burası unun du, bu hal, iki saat devam etti. Tam çay za- Alriade bir zabıta vak'ası olarak ga 
muhtemeldir. en boı olduğu yerdir. Zarif gaz maskesi manı wr çelik ağın gemımtzin teknesı üze- zete1erde okuduğumuz bu serencam sos 

Saniyen, Ahnan,ya şark ve cenubuşarkJ rlnden kaymakta oldu~nu Jşlttlk. Tekne-
hududlru'mı ar.tık tat1 olarak tesbıt etmeğe Torbası den birçok datbe nklslen gellyordu. onya b!r val bir faciadır. 
karar verm1§ oldu~ndan bu sahalardald Kanserin geni bir t~davi dev, demir ayakkabılarlle teknemizi tekme- • Bir Sıhhat ve t<;timai Muavenet Vekl' 
hududlnrını ka.rarlaştırdıktan sonrn bir nü- usu/Ü Uyordu. Birdenbire nıüthlo bir intnAJc tahtel- !etimiz var. Bu Vekaletin birinci kısf1llı 
fu3 mübadelesi yapacak. Alman hududlan bahirlmlzl saıstı. Bütün !§ıklar söndü, tah- Cümhuriyettenic'ri harikalar başarroı~ 
harlclntte kalan Alman nüfusunu kendi hu- Amerikada kanseri yeni bir usul ile telbahirin her tarafında tabak ve bardakla- mucizeler göstermiştir. 
dudlanna ~kecektlr. Bu prensip. nutkun tedaviye başlamışlardır. Bu usul soğuğa rın kırılmasından mütevellld gürültü 1şitll1- tkinci kısmının da ayni hızla, ayni e-
en mfthlm noktasını te.<ıkll ediyor. Çünkt'l, istinad eylemektedir. -.....ı B taklb n 
bu karan Termlf olan Almanya, bununla Hasta birkaç gün müddetle çok dü - ,...,. ..... u. unu eden aukftt içinde tomprl- serfori meydana koymasını candan dile 
dünyaya ~ girişmek istedi~ taahhüdleri şük bir derecei hararet içinde bırakıl - me havaya mahsus sistem.den su fıfkırdı~ını riz. 
bu defa kat1 surette tutacnit'ına dair kuv- maktadır. ~lk. Ta ki bir örneğini hikaye ettiğimiz fLl 
veıu bir deill Termck istemiştir. }%er Alman- Bu hararet düşOOtlüğü buzlu su kom - Kumandan, mbitleı-1 T& müreıttebn.tı topla- , 1C 
ya, hududlannı mütemadiyen genişletmek presleri, buz torbalan vasıtalan ile elde yıı.mk onlara ~yle dedi: ciafar şu iyilik kaynağı olan rnübarc 
13te.9eydi bunun en bfiyük 1>ahanelerlni teş- edilmektedir. «Eğer bu tadar derinlikte bu halde kala- yurdda bir daha tekPrriir etmesin!. 
k1l eden .Alman ekalliyetlerlnt daimn hudud- Üç gün kadar süren hu tedaviden son- eaJt olursak teknenin esasen hasarn uğra- r;; r;; 1. re l 
lan lınricinde bulundurmayı tercih edecekti. ra hastanın derecesi S7 den 31 e düşmek- m.J.f olan cidarlarını suınrm delmesi ~ok G. G • reın a 1" 
Zannedersek, ınt.ıerh nutkunun en mühim tedir. Hasta bu suı1da Adeta dorunuş bir muhtemeldir ""' heplmlzin kapanda yaka- ............................................................ . 
tısını budur. vaziyette bulunmaktadır. Akdeniz seferleri dünden 

Bu 1k1 nokta üzerinde RtLı;ya He Almanya İddiaya göre ıbu hararet düşu"klüğü lanmış fareler gibi ölmemiz muhakkaktır 
............ -•- d_...."""' am d LA• ., i'ibaren başladı çok .sarih surette anlaşmış gôrünfiyorlar. kanserli unsurlan mahveylemektedir. Bu çok icadların yanı• •,;;ı& wıuu "ft........ ma, ıaye --..ns ... :ır 

P'iihrertn slizlerlnden anl'.lmadııo;ımız bııdur. usulden şimdiye kadar bir hayli i&tifa - na bir yenisini da- mukavemet edecek olurael tekrar su yfizüne Harb dolayısile hfikfimetlmlztn gösterd'~' 
::::ü:a~R~~~:t~.aynl usulil kendi deler temin eclilml§tir. ha kattı. Bu yenJ çı:kablllrlz ve bir kere sn yüznne çıktık mı lüzum üzerine tatll edilmiş bulunan Akdel\IJ 

,. d d ıı... 'ld'ğ' · i vaziyetimiz mQşk.fil oısa da. milcadele edebi- b b 1 şt 

* Çı·n hakı"mlerı"n ı"r ıca a ·uı ı ın11 seferleri dünden ıtı aren aş amı ır. liriz, ölünceye kadar çarp1'ablllrlz.• fl 
gibi gaz maskesi - İlk seferi Konya vapuru yapmı.ş, sabah s 

Bu 1k1 prensip haricinde Almanynnın b:ış- kunduraları dir. İngilterede her İngiliz vatan - Herkes, cldale atılmak şıkkını sevinçle ıı:a- at 9.5 ta Mersine ho.reket etmı.r..tr. 
tıca ı..~ı~ §eY'ler. kolonilerin iadesidir. Fa- b' k · ta bul etU. Devlet Denlzyollan İdaresi Akdeniz sefc!' 
tat. lll&de kolontJıer meseles1nln halli değfi, Bundan beş on sene evveline gelinci- daşırun ır gaz mas esı şıına - Tahtelbahir, mu'!lze ka.blllnden, ıuyun yü- p.s' 

C ld .. Icrlnin uzun bir müddet yapılamamış olın 
ATrUPada eııa.ıılı bir anlaşma ve bir sulh ye kadar inliler evve en hHkimlerin .sı mecburi olduğundan, gündelik iç - züne, kumandan da açılı: havaya çıktı. Oece ~ 
dev.ı1 tem edfiebllmem için beynelmilel mü- kunduralanna bilyük bir kıymet atfe - ti A azil 1 . . ak i,..; bir N\k berrak idi. Hlçbir gemi. ~rlllmfiYordu. Ezll ' dolayıslle Akdeniz llmanlannn gônderllill~ 
badele meselelertntn, Yahudi meselesinin derlerdi. HAkim öldükten sonra kundu- maı v e ennı yapm y·n r - ve aynt suretle oradan İst.nnbula getırııın 

• clı d · ı ·ı K ml.ş ·bir perlskop Te artlk t~lyen telsiz el- ~ Temıtı"enln de hallolunma.sı H\zım gelec~lnl ralan dul kalan zevcesi tarafından satı - saatlerim şan a geçıren ngı tere ra- fcnb eden .... ir kısım ecvnnın biriktiğini gli::ır 
h.azımızla yola ~oyulduk. .. "' ..,~-

söylftyor. Bu noktalarda müsbet tekllfler Iırdı. Ekseriya bin franga kadar da para llresi de bu kaidenin dışında kalmadı. _ nünde tutarak Konya vapurundan man&• 
:rottur; e.saaen bu işlerin milsbet noktalar elde edilirdi... :ı Motörleriın121den yalnız blr tane,,l işliyor et-
tbertnde ıkonuJU}ma.sı bö}'1e nutuklarla ol- ayni zamanda kraliçe, kadınlık insiya - du. Maamatıh llç ır.uı.t sonra llı:L"lcl motör de bir vapur daha tahrik etmeite karar v 
maz; bunun .tçtn blr k::>nferans akt1 lazım- tı'baını "ttt'bw. Bu nutkun diğer taraflarda kile, resimde gördüğünfiz gibi, gaz mas- ta.mir edilm1ş bulunuyordu. Biraz sonra tel- mlştlr. 

dır. Almanya da ibunu i!tlyor. ~ :,,!~= t'?'=~~ıe: kesini kadifeden bir torbada taşımakla sız cihnzunızın da taml': edllmlş oldu~u teb- Sosyete Şilebin Krom Şilebi bugün Mers'-
Btltfm bunlan taleb veyabud teklif eder- şlr edildi. Torpl:to muhrlblerını 1mdadunı1n ne hareket ettlrllecektır. 

~- .ıa m•ıer, bu •~l"bl"rlotn b'- n ....... ülti- arttığını -.e:ra eıkaild11f1 göreceğiz. Bu ak14- İngiJiz kadınlarına .rnecl>uriyeb ile ze- .;._,_ 1._A_ k d gidecek oı!IJ' 
... ~ .. ..,, • ..,, - ~ u cu ler de uzun eilrecek değildir. çağırdık. Gece ~ına. doğru geldiler. Feclr .ı.uenderun 1ll ...... ını:ı a ar · 
matom :rnahlyettn.1 haiz olmadığını ta.mh _ /1 1 t12 rafetin pek ustıaca me7.ıeedilebileceğini va.k:t.l, İngiliz kruvazörleri de bire dolru ge- Krom şilebi gidişte lzmlre, Mersin ve Pa'Y1' 
ederek her feYin mOza.tere yollle hnlledn- (Af.A4hitti.n (.,,(_}u9•"' gösterdi. llyorlardı. limanlarına, dönüşte de Payas n Mersindef 
mest mümk11n olaca~ını anlatmak i!tedl. E- "';;;;;:;;;::;:::;::::;;;;:;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;::;;;;;;::;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;::;;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;::;;;:::;;;::::;::::=:;;:;~, başka Antalya, Finike, Küllük, İzmlre u~ 
teT bOJ1e btr tonfer9.ruı aktedllecek olurs!l f . 

1 
konUfDlıı.k Te anla~ak ımkdnı bulunduğu- 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 ~~::~~!:: .............................. -.............. ..-
na, Mo ohnaza blızat kendl'ıt, çok kanı gl5- T A K V 1 M 
rftnft,or. Dün ak§am saat 8 da (Kocamustafap~ - Sirkeci) otobü - - Sebeb? Kocamustafapaşa otobüslerinde LAleliden Sul-

Umumt surette nutkw.ı havasını gellnce. süne binerek LAleliden Sultanahmede gelen bir arkadaşımız tanahmede gitmek bir kişi için 6 kuruş değil mi? 
saktndlr, anlqma unsurlarını muhtevldır. 
Teklif edilen esaatardan, bunların teklif anlatıyor: - Diğer Kocamustafapaşa otobüslerinde 6 kuruştur amma 
tarzıarınd8ll 1ıA.ınl olan !ntıbn şudur ki Al- _ LAleli ne Sultanahmed arası iki nevi otobüsün güzer - bu Kocamustafapaşa otobüsünde 8 kuruştur! 
manya, Ru.sya lle dostıu~una ve bunun ı.~- gahına müsadıfür. (Kocamustafapaşa - Sirkeci) ve (Bakır - - Böyle şey mi olur, sebeb? 
tlkbaldelcl 1nldp.fınıı kuvvetle kıınl bulunu- köy_ Sirkeci) otobüsleri. Bunlardan Bakırköy otobüsleri LA- - Araba bizim değil mi? Biz 8 kuruş istiyoruz. 
yor. Ayni kanaat itatya hakkında da çok leli _ Sultannhmed rne3afesi için 7,5 kuruş, Kocamustafapaşa Arkadaşımız bu vaziyet karşısında 16 kur~ vererek 
kuvvetle vaı1ıd nmedlllynr. Bu kanantıerin ı B d arib b' · t' (520338) ve (520339) numaralarını taşıyan iki bilet almışt1r. 
hakfk1 MaSiara tstinad e.1i;> etmedi"i sdnra otobüsleri ise 6 kuruş ister er. u a g ır ış ır amma ar-
görülecekt1r. tık alıştık. Benim bindiğim otobüs Kocamustafapaşa otobüsil Ve şimdi şöyle demektedir: 

Prama hakkında <:Qk tyt .sözter söyledi. İn- idi ve (3031) numal".asını taşıyordu. Biletçiye iki kişi için - Bunları (İster inan, ister inanma) sütununa yazınız. 
gllteıoede, ancak Almanyaya hasım olan zfun- alelfu:ml 12 kuruş uuıttun. Okuyucularınız inanıp Jnanmamakta serbesttirler. Bana ge -
relere h1ta.b etti. Ahnanyanın İngiltere ne Yüzüme bakarak: Hnce bu şehirde otobüsleıi kontrol eden, onlara medent bir 
8ıJ1184ma.'k istedtAinl, ha.ttA dünyanın rahat <lah d~.ı: ~ehrln nakil vasıta...ı kılı~ını veren bir belediye bulunduı.. . ... a 
etmesi 4~n bOyte bir anla.amanın en esıuılı - D5rt kuruş a! t;u.ı. " &-..M 

bir ~ oldu~nu gifyledlkten sonrn bu an- Hayretle sordum: ömrüm oldukça lnarunıyacağım .• 
Ja,ıjmanın hatU bugiln b~ mümkün oldu
tmıu tası1h ettt. 

Nutkun bu ha't'Ml, htç de~nse sulh fimld
Jerinin bfisbllttın bertaraf edllemlyeceğl in-

IS TER 1 NAN. 1 STER INANMAI 

'-----------------------------------------------------,J 

BlRINClTEŞRİN 

1'Umİ l>C"<> 1 ll6G -Eylül 
4 

s. o. 
il 'l. 12 

ll ı::. 6 

00 

16 

7 
Reıımi ıse:lıı 

1939 

Arabi 8CJDO 

1858 -Hızır 
150 

IL..ındi 1 Alc~am l Yatsı 

:;. D. s. D. -'• I)' 

15 lli 17 42 19 1.4 

il 82 12 - 1 80 

Pa 
tlhlı 

Oe 

J 

k 



7 

Sayfa 3 

Alman kruvazör ve 
destroyerleri faaliyete B 

Garb cephesinde Fransızlar Amerika Sovyetlerle Stoldıolm 6 ~~!~ile~eç deniz eks- • flit/er nutkunu • d munasebatını pederinin kanaatine göre, Alınan dona.n-yenı en ara • k d ı masınm tertibatı son zamanlarda değış- söyledi 
zı azan ı ar kesecek mi? ~\ri~1~~~İy~1~Xi': ot~~:~ı::!,~';';'.'.da ye- Yazan· Selim Ra~p Em .. D•• D..,nizaltıları bundan sonra daha faal 

un rnütt f"k A • • • NP.\')'Ork 6 (A.A.). - Amerika al~y - olarn.k ticaret muharebesinde Skajerak A lman devlet rel.sl Hıtler dfin Rayhf. 
k e l Ordular erkanıharbıye reıslerl Ve hindeki faaliyete daır yapı~aı_ı tahkı~a1. ile Şimal denizinde çalışacaklardır. .. tagdn iradından evvel isimlendirllen Vf 

Uhlandanl d b" ·· •• }d neticesinde Sovyet hükümetının parasılc Ayni mütehassısların mütaleasına go - e:sulh taa:ruzuıo ~dı verilen nutkunu ıra~ :~ 
Pa ar arasın a lr goruşme yapt 1 geniş mikyasta komünist propagandası re Atlantik denizinde son zamanda kor- mi.ştir. Butün ~un:;anın hiç §Upheslz buyuk 

rı ris, 6 CA.A.) -- 8 T . yapıldığı anl~ılması üzerine cNev-York, san cmisi olarak harekete başlıyan Al _ bir alaka Ue bekl~dlği bu nutuk, bir çoklan-
hli Fransız tebliği· eşrlnievvel akşam ta- geçirilm1ş olan menılerl tahkım etm1.şlerdir. Journal diplomatik münasebetlerin ke- . gk .... Admiral Scherr etrafın- nm intizar eyledikleri gibl bir takım şartları 

ııur°;ihenin Inuhte1İr kısı 1 Almanlar, Fransızlnrın Koridorun garb silr.ıesi »muhtemel bulunduğunu çünkü, ~ande~~~ft~f:dan müteşekkil bir perde ihtiva eden açık bir . t~klif. değildir. Bugünkü 
r faaliyette b 1 m arındn hafit un- mıntakasında daha ziyade Uerlemele.rine Sovyetlerin Amerikada komünist tahri- h t .

1 1 
kt dır · harbin seıbeb ve nmıllerlnı lznh ederek Al-ının garb u uuınuş~u~ Wl.sse b · d a tı e ça ışma a · iriştiğ · a.d Ied haklı oldu :an b _ınıntak~i.'lda. bir •· n our- mfı.rii olmak için nevmidane gayretler sarfet- katı yapmamaları şartile 1933 senesın e Yt>ni tabiye İsveçin garb sahilinde ve manya.nın g muc : e -

ir htıcuzn gcrı " mevzllmlze yapı- mcktedirler Amerika ile SCJ\\·yetler Birliği art.smda d. a d ·zı d mühim miktarda des - ğunu lsba.ta çalışan bir müdafaanamedir ve Pnrt:ı PUskürtüJnıfiştür · · · · ~ · · 10er enı er e müphem bıraktığı netaylcl ile de her şeyden tcbur. ' 6 <A.A..) _ 6 T . · Diğer taraftan müşaJıldlcr, Alman erkli- yeniden münasebet tcsıs edıldıgını yaz- troyerlerin faaliyete geçmcsile de tezn - .. 
61: cşrınıevvcl sabah nıharbiyesin!n Mnginot hattına karşı büyük makt:ıdır. hür ediyor. evvel dip!Qmatlk muzakerelere kapı açmak 
~ S3.kin gec mikyasta ve cepheden bir hücum yapmak ve bunların başlamsaını temin eylemek ıs-

cenub batlSlnda !ll!ş, bUhnssa Sarbruck'ün ile bitaraf mem.lek:et!erden ge~erok yan hil- Daladye a,. yan harı·cı·ye Fı.nla" ndı·ya Sovyetlerle tlyen bir çevirme hareket~dir. Hltler, mev-ttı1ştır. devriye faaliyeti kaytle<fil- cumlarında bulunmak şıkla.rınd:ı.n hangl.'!i- cudlyet.1 inU.r edilemtyecet olan bir Leh 

nı ı oeğ1 i a.ı an ormekte- d h mllleti tçln ihyaen tesis olunacak blr yenl 
B ll Alınan teblivi dl ]tere h ede n su e şay g encumenı·n e ı·za at müzakereye devletin kurumuna taraftardır. F'akat. bunun ge~ n, 

6 
- Tebliğ· Ga g _ r er. için ller! sürdüğü şartlar bir hnyll ağırdır. 

t lşttr. 'Yalnız to · rbdn dun sükftnetıe Mü.şahidler, bu sual! lrad ederken Alman- d• . . . . . Çünkü· Eski hududları içinde bir Lehl.!tanın 
aallYt-tte buJunnıu~I~~ırkuvvetierl hafif bir ların yeni model ve ağır tipte tanklarA. sahlb ver 1 gırışmekten ımtına attı ıtcsls ~lunamıyncıığmı sarahaten kaydetUJlt 

T 0 · • olduklarını. bu tanld.arm 6 pusluk toplarl!l gibi yeni Leh devletlnın de tarihi ve ırkt Leh 
Liikse.nıb pçu faalıyeti mücehhez olduğunu hesaba katmakta ve b•J Faris i; (A.A.) - - Havas - Ayan mec- Tallinn, 6 (A.A.) - Stefani ajansın - hududları içinde meydana geleb1lece1Unt ve 

sonra, Alnı. Urg, 6 (A.A.) - Sakin bl- geced tankların istihkA.mlarn karşı toptan harekfit lisi hariciye encümeni huzurunda, Baş - dan: bu huausta ekonoml:C şartların gözönünd• 
lll1ltre nıe.sa~n ağır topları sıerck'i~ 2 kile: icrasına tahsis edllnıt~ bulunduğunu söyle- vekil Daladye, encümen :eisi Beren.g~ - Moskova radyosu,. Finl~ndiya başv~~i- tutulacağını beyan etmek~d.!r. Hltlerin b11 
et.nuşıCl"<Ur e.stnc1~ RUSdofu bombardıman mektedirler. in tC'rtib etmiş olduğu bır sual serısme linin Sovyet Rusya ıle rnuzakereye gırıt- şartları bilhassa serdetmesının başlıca sebe-

. Müttefik orduları kumandanları cevab vermiştir. mekten kat'i surette imtina etmiş oldu - bl, yeni Leh devletinin Almanynyn zarar ve-İki tarafı . . Daladye Alınanya - Polonya anlaş - ğunu söyledikten sonra şu mütaleada bu remiyeoelı: bir rne?vcudlyet olmasını tem•n 
Paris, a <A.A..) _ ~ vazıyeti arasında görüşme mazlığının' doğusunu ve Alınan ~ü~ü ~ ıunmaktadır: . . . eylemek tçindlr. I<:endlsintn arazı davas11e a-dikkatı, l\fOSell Şımdl herkesin nazıvı Parls. 6 CA.A.) -- Ha.vas: inglllz impara- metinin a.ızlaşmarn.az118ı ve suınıyetı Finlandiya hükfunetinın bır tıcaret Jfıkndar olmadığını !sbat 7tmek için de bu-&eınburgun ~ Ue Sarre nrsaındaki Lfik- torluk genel kurmay başkanı sır Emund karşısında muvaffakiyetsizliğe mah . - muk&velenamesi tanzimi rnak.sadile Moı- günkü Yugoslav, Macar, Italyn.n ve Fransıs 

ridor <'l.enuen sae: şarkında bulunan ve Ko- İroruı!de ve hava mııreşalı sır G1rll Newaıı, i kum olan Fransız ve ayni zamanda I- kovaya göndermekten kat'i surette ım- hududlarının AlmanT~ için kat'i oldu~anu d~. Fransızıarın T-\ ÇCV!"llmiş bulunmakta- bugün günün meselelerini müzakere için 

1 

talyan gayretlerini anlatmış ve bu ba - tina <.'tmesi karşısında Sovyet Rusya, i- kaydeylemektedlr. Butun bu nutuk ana hatsurprız nıahlyot.ıııd üksem~urg hududundaki müttefik ordular b:ıŞkumandanı General histe pek yakında bir mavi kitab neş - cab eden kararları almak hakkını muha- lnrına irea edilecek olursa şunu söyllyebll-
kiyetlc ınet.ıceıenznt et bir hucumıarı muvaffa- Gamelln, Fransız ha.va kuvveUeri kumanda- redileceğini bildirmiştir. faza eder. mc.k kabildir ki Almanya Versny muahede-
e Frans12lar, Borg Ş~\r. nı General vu~in ve yüksek askeri şüra j Diğer suallere cevaben de Daladye, • • • sini kat'iyen yok bilmektedir. Lehistan ha-ttn~1Cl"<'l.lr. liücuın ~amnı ıtarnnmile işgal azasından General oeorges ile bir göıii.şrne Frarumnın Rusya, Japonya, Türkiye, Anıl • Kahır IÇln ~etini bu makssdla yapılmış teltıkkt et-

---kıtaatı, bu noktada ele yapmışlardır. Balkan memleketleri ve komşu bitaraf mekte 1'e 1914 hududlarının temini şartlle Taht lb h. . devletler ~le. olan siyaseti hakkında iza- b 1 .1 1 derhal sulh yapmaya amade olduğunu bll-e a ır harbı F r -nsada komünist hat vermıştır. ey ne mı e dl~~=';;,,vyet Rnsyndan bah<ed1<! d• 

hızını kaybetti meb'uslar tevkif ediliyor Macar -Yugoslav bir müsabaka açdacak ;;in~~~~~~~ ~~lek:e~~~;e°tı~.~u:: 
Lond • 1 k h d • . bu sözlertnde, yapılan paktın iki taraf men-İngı]t ra .

6 
(A.A.) - t · . .. . , dost U mua 8 881 Ankara 6 (Hususı). -: _Anıt - Kabre tantıerlni koruyan bir anl94llUldan ibaret şı alcbrenın Alınan tah stihba7at ~ezaretı Faris 6 (A.A.) - Komunıs_t ~;b us - tahsis edilen sahada istımlak muamele - olduğunu da ı.,nret ederek btıhassa İngiliz duğun ğı t~dbirlerin ne telbahırle~ıne. kar lardan Florimond. Bone, ?ün oğl~d~n kd d·ı· Jeri tamamla~ış b~lurunaktadır. ~aşve deniz lordu Çörçlle oldukça şiddetli birkao 

tnekt ~· gosteren bazı derece muessır ol sonra Paris yakinınde tevkı~ edilın.~ş~r. 8 8 1 ıyor kalette teşekkul etmış bulunan koınısy~n kelime ta'hsl.'! etmektedir. 
lia~bır. . rakamlar n(Ş"et - herriat'ya gönderilmiş olan bır ~~un~st . Anıt - Kabrin bir an evv~l in~.asını temın Çörçil İngilterenin gnl!b!yetlne inanıyor-

telbah· f ~lk haftası za f mektubunu irnzalanuş bulunan ıkı kışi Roma 6 (Hususi) - Yugoslavya ıl.e maksadile beynelmilel bır musabaka aç- sn ben de Almnnynnın gnllb geleceğine ına-
rln rn ır erı tarafından rbında Alınan ~ah hakkl."'lda tahkikat icrasına başlM:ılmış - Macaristan arasında, yakında b~. samı- mağa karar vermiştir. .. nıyorum, diyerek ellni uzatıyor ve lşte sulh tasınd~uu. tonilatosu 80 atı.nla.n. gc:mııe- tır. Bone, bu işte methaldardır. Dığer ko mt dostluk muahedesi aktedilecegı an - Ebedi Şefin cihanşumul şohret ve şah- eli diyor. Muharebe ıstemlyenler bu eli tu-
dördü a . hın, üçü.neü h hın, ıkıncı haf- münist meb'uslar, dün hakim tarafından !aşılmaktadır. siyı?ti ile mütenasip Qlarak yapılacak o - tarlar. 
tasındn~ ~aftasında 2l ~~tasınd~ ~ bm, isticvab edilmişlerdir. .. . Yugoslavya Naibi Prens Pol, geçe~ lan bu abidenin projesi bu müsabaka ne- İngiltere ile Fransıı.nın bu uzatılan eli no.-Bre~ı hın Ve son haftaı~, _beşıncı haf- A~keri makamat, komunıst fırkasın.~n gün Macar sefirini kabul ederek, kenili- ticesinde tesbit edilmiş olacaktır. sıl kar'1)ıyacaklarıoı tn.hmin etmek hemP.n 
len kors!~ nçık~a_rında old~ınde .. 876 dır. yerine kalın olmuş olan ,Y~ni amele. - koy sile uzun müddet görüşmüştür. . . -.-. - . • --- §U anda mümkün değilse de vazlyc.tln tıazı 
luıamanı t geiısınden hiç b~ soyleni - lü fırkası reisi Ramette yı de tevkif et - İki komşu devlet arasında akdı derpış Nazlllmın yenı kaymakamı müzakerelere yol açablleceıtln" hllkmoıuna-korı;an ı.ş 

1

'!°· .n~iliz dO'.na ır haber a - mek tasavvurundadır. .. edilen dostluk muahedesi: Balkanlar - "f · b 1 dı btllr. Bu konuşmaların 1lk adımının atılma· nıak iç~en;ıı~rının faaliye;:ınası .Alman Ramette, aranılmaktadır. Henuz bu - daki sulhü tarsin edecektır. vazı esme aş.a sını tem1'11 eyUyecek elçilik vazifesinin UMl 

~er al~~ırınani ol - lunn"namıştır. Budn~te. 6 (A.A.) -- Macar matbııab, Nazilli CHusus1) - Kazamıza t&yin edll - tse ta.bit olarak İtnlyayn düşmektedir. 
• • ~ _ ~ Yugoslav _ Macar nHi.nasabetlerlnln selahına miş olan yeni kaymakam Ömer OeUU Özgü- ' . (!) G l ng ·ıı Gümrükler Posta ve dair Yugoslav gazeteleri tarafından neşredl- ven gelmiş ve vazircsıne ba.şla.m~tır. .5eli11ı. ur. aqı.,ı LA11~Ç 

l e,. ede 0 
' ,.. • len nuı!kaleleri dostça tefsirlcrl::ı istinsah et- Sınai ve iktısad1 bir nıerkez olan Naıdlllnln .................................... : ....................... . 

l .T • T ıcaret Vekaleti mekte ve bu münasebetlerin gittikçe sami- yıllardır, başarılaınıynn b!rçot ihtiyaçları 
v esıka l B .. f . ' • mlleştiğinl kaydeylemektedlr. vardır. İngiltere Amerikadaki . 
L Usu u·· aşmu ettış erı L h Elektrik, su ~lsntlle aşağı Nazllllnin imar tebeasını sı"la"h altına 

Ondra 6 ( . - 8 h • k• •ı•k b•r e işleri bu cümledendir. de tereya~ A.A.) - İn u· . . Anlmrn, 6 (Husus1l - _?ümrukler tt-ttıı uın ışı 1 1 Kaza.mızda bilhassa köy işleri ve köy kal-
bon v"' g, margarin Y ğg ız :tnehafıhn- heyeti reisliğine mııllye ruufettlşlerlnden Oıs- k h'"'"'ketleri hemen hemen ihmal e- çag" ırmıyor 
b '" SUcul'. ' a , şek · u Müdü lüğü k • Al ı ınma .,..,,. 

aren Vesik ""'ö~n 31 Teşr· . er, et, Jam man Cemil Basır, Posta. mum r uvvetı man ara dilmiş blr halde bulunuyordu. v •ngton 6 (A.A.) - İngiltere sefare-nıaktachr Ça ıle verileceğ!lıbvvelden iti- başmüfettLşllğine Ask~ Temyiz mahkemesi Yeni kaymakamımız bu ruhlu nokta üz&- t• Aaşı ik daki İngiliz tebeasına bu 
tır Fakat ay, Vesikaya t~ .eyan olun - ıızn mülazlmi Mwı+afa Ismall Hakkı. ~caret t ı · 1 d rinde hassasiyetle durmuş, köyoi.llöt iolerl- ı em~'::"ett~ kalabileceklerini, çünkü 
<:ektir. herkese aYni nea:t.ı olmıya~ak- VeUlett başmilfettlşUğlnc maliye müfettltl es 1 m o u ne ehemmiyet verölğlni gösterir tuzda ha- ~entJilerinin silah altına çağınlmasınt 

---- Çay verile _ LC1tfi Aro1 taytn edilmişlerdir. • rekeUere geçmiştir. Ömer Cem Özgttven ilk lüzum görülmediğini bildirmiştir. 
AI~ . . ------- . . . Berlin, v 6 (A.~.). -. ~ima~. asker.~ ku- lfe başladığı gün k'ıyınakamlık daire&lnde • 

rnanlar 5 I ithalat tacırlerının mandanlıgının b~ıdırd.ı~ın~ gore Führe~ bulunan köy burosun~n . idnreı huswııyede A dan dönen ta.ebe 
•apu SVeç • . dün Varşovadak~ sekız.mcı ordu ~uvvet çalışmasını muvafı!t görmüş ve he.sabatını da vrupa " . . ., • 

tunu zaptett"l temınat mektub.arı terini teftiş etmış ve V~rş_ova mustah - bu idareye dcvret.mesinı faydalı bulmuttur. hakkında vekaletın tebJıgı Btokholın 6 (A l er _ kem mevkiinin zaptına ıştırak eden fır- Şimdiye kndnr muhitine faydalı olmıyan . kuvvet.ıert şizna1 .A..) - Alınan h Ankara, a (Hususi) - Türt.lye lle klering kalara rnensub müfrezelerin gcçid res - k"" bürosunun ıslah edJlerek yenl bir faa - Ankara 6 (A.A.) - Maarıf Vekilli • İsv-eç vaı>urunu denızınde ve Ores nnr' deniz veya beMeri anlaşma olmıyan memleketler- minde hazır bulunmuştur. ııo!t ve inkişaf dev"" •uı gireceği ümidi Na- ğindPn tebliğ edilmiştir: 
lel'dtr. Bu vapurı2aPtederek K!eı• U~d .. da be, den, ihracattan evvel, lthal~t yapılması ha- Lublin'in şarkında Kock civarında zl~lileri sevindlrmektedJr. Almanya ve Fransadan done~ talebe-
lunerlkaya, arın üçü Roıın c gotunnüş- llnde Cümhurlyet Merkez Bankasına a!Aka- Polonya Generalı Kleber'in kumanda - nin İstanbul Üniversitesinde muteşekkU 

~ak~ idi. ndaya. iklai de darlar ·tarafından verilm~kte olan teminat ~anda takriben 8 bin kişilik bir Leh kuv- Nazillide sıtma yanan çukurlar kor.ıisyona en geç ~5 Teşrinievvel ve ~el 
Japo ·-- ..... ~ mektublarına müteallik hukümlerln kal~ırı1- veti sabahleyin saat 10 da silahlarını Al- ı . çika, İngiltere, İsviçre, İf:sl.yadan dö • 

nya Berlınd k• • • • mMı maksadlle hazırlanan karann mer iye- marılara teslim etmiştir. do duruluyor nenlerin de en geç 30 Te~rınıevvele ka-
T ok o e ı elçısını te konulınsı Heyet.!. Vekilece kararlaştırıl- Vistül'ün şarkında Alman - Sovyet Nazilli (Hususi) - Güze~ köyle Dura: dar müracaat et~eleri lazımdır: Bu ta· 

L Y Ya da-vet tt• rnıştır. merıfaat mıntakası hududuna kadar o - ·m iköyü arasındaki demıryolunun .ilri rihlere kadar muracaat edenlenn tale • 
Pon on~a 6 <Rtıs • C 

1 
lan sahanın işgali için ileri h,areketine f f ndaki derin hendeklerde kışın bıri- 1 belik hukuku mahfoz tutulacak, bundan tır. buYÜk elçisi u~~ - Berlindeki Ja _ Deniz sigorta kumpanya- geçilmiştir. :e~· ~~lar. bahar mevsi~~i m~ddetince sonra yapılan müracaatle~. kabul edil· 

E · kyoya Çağırılmı . • • d" d"J . kaldıyından sivrisinek sürfelennin üre- miyecektir. Bu stıretle muracaatta bu • leri lçının daveti ş - ları tarıfelerı ın ır ı.er Gemlik Ortamektebınde 1 ~ne sebeb olmakta idi. Bu yüzden lunmıyanlar Vekalete karşı olan taah • 
aras ,:ı_ ' son d f me crı Ik d t ın· "f t · dded"lAn kl def lk . ın"ltt y~ 1-- e a Japon ser . . k d I b I d h iki köy ve civarı ha ı arasın asıma hücUer ı ı a e memış a ı "'f-e er ış ilklerle ala~:::'~ıasdaı kararlaştır:f - Nevyork 6 ~A.A.)-:- Denız ks~~ortta ~!:1 erS ere aş an 1 h~alıklanna sık, sık tesadüf olunuyor- dir. 

----...::.:.___"'"'l..Ulr görüh .an panyaları, kafıle halınde sev ı) a us~ .u- . • 
Arn~ .. :a_ • ~tnektedır. nü11 ihdasındanberi emniyet arttığı ıçın, Gı>mlık, (Hususı) - Evvelce de yaz- du. . . .. d l h k"mliğ4 her M r . Al r ·ı erı kada b. A vru padan gelecek veya A vru~a~a. ~i- d~l!·m•z gibi b.u yıl G.~~Uk orta mekte- Naz.ılı "~m:.~~tca d~;.:k sutttll• us so ın 1 •• m an M s~- ır~ e 

daha t ır Alınan decPk eşyanın sigorta tarıfelerını ındır- bı tam kadro ılc ve butun sınıflar açıl - ~ .b~ra]'aI' .. d l etmiş olmasına uzun muddet goruştu C~kif d"l . .mişlerdir mak suretile tedrisata başlamıştır. Mek- sıvmnneklerle muc~. e~ e ilemi ordu 
Nevrort, 6 (A.A) e 1 dı . tebe geçen sene 125 talebe devam edi - rağm~n h~stalığm ~n~ned.~~~ Xokto; Roına 6 (Hususi) - Mussolini bugün ~etlnin lideri Ru~·Alrnanya - Anıe.rık 6 Alman tav·· aresi Belçika yordu. Bu sene yekUn 300 Ü bulmuş - Bu i~ın i!cok~en rıaııı; e~fui~e~ştirakini Alman sefiri fon Ma~enzi k.a.b~l e~miı 

ıçın ~Olan Muller, kaç "Un Yakın ınesaı ar~ •• • d tur. İsm~ıl. dem~~ %\ı:r:; yuvası hendek- ve kendisile uzun muddet göruşmü.ş -
Vkif edll.nıigtır. ınah ~ebbüs ettığı i oprakları uzerın e uçtu . tel n:ım .Jeo~~ru~ulm~sına başlamıştır. türl.1 . . K t c· b go~ 

---=-:..:..____ ilk tedrısat umum mUdUrU erın ° 0 
• • b' h arıcıye nazırı on ıano, u -Mü- •k -" ---- Londra 6 (Hususi) - Brükselden al:- Bu işe 60 amele ılc hususı .r tren ta - rüşmede hazır bulunmuştur. G<irüşme, 

. na alat Vekal t" nan haberlere göre, altı Alman tayyaresı, Çankırıda sis dilmiştir. D~lduru!an ~uk~r~~r, tes .- Hitlerin nutkun.al takaddüm etmiş -Yenı bina e 1 bugün Belçika arazisi üzerinde uç.mu§ - • 
1 

. viyf' edilerek ~zel hır sa a a ne getı- tir 
A Ya nakl d"t• lartiır Çankırı (Hususı) - lk tedrısat umum ·imektedif. . 

kAl ~.kara 6 Oiusu • e l ıyor BeıÇika hudud muhafızları tarafınd:ın müdürü İsmail Hakkı beraber .ndc bir rı On gün kadar devam eden bu çalışma- Ed" d Al" ırna el ı A.tntürk busıı) - Münakalat V ihtur mahiyetinde verilen i<:aretleri mü- müfettişle Çankmya geldUer. Eğitmen masrafı tahminen bin lira tutmuştur. ırne 0 . !paşa çarş Si nı ıınınak ·· varınd · e • - ~ k ıı k"" 1 d t tk·kı d b l k nın ı·ı 1 b " • ,. .•• :rnanı kir Uzere bulu a ı~ası ta _ teak~b. Alman tayyareleri garb ceph.!si o u arı or. er .. e e ı er e u unara Ecnebi kumpanya e ı e açı· an u xU - taml r e I l\!Or 
6CCektir alo.ını.ştır Yakındnan hır apart1 _ istikametinde uzaklaşmışlardır. Ankaraya donduler. kurlar böylece devlet elile kapanmış olu-

. a buraya Yerle- d . yor. . . Edirne, (Hususi> - Mimar Koca Stnanın 
Balıke . :=-:----__ Sovyeeer Birlig" i - Litvanya Sındırgı a tutun zerıyah Mücadele hevıetile, demıryo'lları ıda- e~lz eserlerinden biri ota:ı Allpaşa çarşısı-sırde ha · · bu aIAkası köylüyü bu ezelt nın tamir! için Umumi Mufettlşllğin göster-koru Va taarruzund müzakereleri Sındırgı (Hususi) - Tütün zerlyat mm - ::~~~n kurtarmış ve memnun etmiştir. dlğl yakın alaka müsuct netice vermiştir. 

0 ma tecru b ... • an takalarının tahdidi için inhisarlar eksperi Bu meyanda istasyonla, bMma fahri- Çarşının tamirine s:ırfolunmak tize.re Balıkesir, 6 fRUs e~ 1 yap ı ldı Kaunas 6 (A.A.) - Litvanya murah- ve belediye azasından bir zat tetkikata baş- ka arasındaki çukurlar da doldurulmuş- ıo.ooo llralık tahsl.'!at gelmiştir. Yakında u-rını1:1a ŞehrbnlZ<te Usl) - Bu e has heyeti, 3/10 tarihinde başlıyan Sov- laı:n~ardır. ~ sı mum\ ta.mire başlanılacaktır. 
nıa tecrtıbesı hava taarru g ce saat Ya.- yetter Birliği - Litvanya müzakerelerine Istlhsall a.rttırmak ve knllteslnl yuk.sel~~ek tur. zd tına tıevlid eden bu çu _ Bedesten çarşısının Allpaşanın boş olan 
düriiıın~tiir Ya:oıırn1$, lfıklar ~~ııdnn korun- devam için hariciye nazırı Urooys'.in baş bakımından bu tetkik, Sındırgı tütfinclilu - Merkefa: ·~ı idare.si kendi vesaltile kısmına. nakledilmesi çarşıya yenl bir can-

. dakika sön- kanlı~ında 7/10 tarihinde Moskovaya gl- ğünUn kı.sa b1r zamanda inkişafını temın e- lruTları rı a lılık ıetinn~tir. 
decektir. decettlr. doldurmuştur. 



• Sayfa SON POSTA 

( Şehi~ Haberleri J 1 Hadiaeler Karşısında 1 

B. . •t • f 
ınncı eşriJI ~ 

Şundan bundan 20 esrar ve eroin J Telefon Bir kamyon devrildi 
kaçakçısı yakalandı şe beksinde üç kişi yaralandı H~~:~ §S::~ığ~~ ~~: imiş: 

.Eı:nniyet Müdürlü?ü so~ bir iki gün ISiaha, t Dün Silabtarağada feci bir kamyon ka Demişler, hoca ceva:b vermiş: 
1 

- Büyük mihver bozulduktan '1 
küçük mihver mi bozulmıyaca.ktı? 

* içınac yaptığı sıkı bır takıb ve tarassud S h' . zası olmuş 3 kişi tehlikeli surette yara - - Yıkar.sam gene kirlenir. Meraklı sordu: 
sonunda ~nı."'.. muhtelif semtlerinde e- .. e ırdekı mevcud telefon şebekesinin 1 t ' - Gene yıkarsın. ~ ,... ihti k ı ad ğ ı · d T anmış ır. - Birkaç oteli kapamışlar. 
roin ve esrar kaçakçılığı ve satıcılığı ya-

1 
f yacıtd ar_şı ıybamk ! ı ~al um ukr. ke- Bülbülderesinde oturan Çelik baş Mch- - Gene kirlenir. E t k k" ı· b 1m 

pan 20 kişiyi yakalamağa muvaffak ol - e on aresı şe e eyı genış etme ma ·- d ! f t :r.1 h "d - Gene yıkarsın. - v.e , ço ır ı u uşlar da:· , 
m"'"'+ur sa dile Şişlide bir santral binası vücude mf .. e C zzl Ael ıdnd. u."' a .d ar~andıekn~ a3ı956ve §O- •• .. - İyi olmuş amma bundan bit 

DUn ·de Mustafa 0g~lu Ziya Ahmed oğ- getirmiştir. Şişlideki santralın faaliyete 0

1
r k e a e 10nın 1 ~estınıs· 1 ki' s~ - Ho<'a duşünmuş: kadar evvel de Sirkecide birkaç IokaD 

· b'lm · 
1 

· +....... bul..:ı. ki • yı ı amyon, smanıye e ız mev ı cıva - Peki amma, demiş, ben bntiln öm- yı kapatmıcfardı. 
lu İrfan Süleyman oğlu Kadri adların- geçe 1 esı çın .ısıan vıl umunn d to k l ğ "d k S'liıht r:U ·· k -< 
da üç s~bıkalı eroin kaçakçısı yakalana- santralla irtibat temin olunması tazım rığn an 

1 
pdrak. akma. ~ gıd.~d:~ .. ı adr- m~ sn~ı yıkamakla mı g. eçireceğim? - Onlar da ayni sebeble kapatı~ 

. . 
1 

ekt d. B __ ,_ dl H 1. t b- a a yo un a ı avısı on ugu sıra a Dünkü g-... t ı d bi h d .. tı 
rak 5 inı:i ceza mahkemesine teslım edıl- gem e ır. u ııftlAlla a a ıç en u- b" d b' d "lmiştir ........ e er en n şu ava ısı . mişlerdir yük bir denizaltı kablosunun karşıya ırB en dıre .

1 
evrı ·d k i veriyor: - O zamandanberi bir daha hiç Jo~ 

Zabıta~ız bu husustaki faaliyet ve geçirilmesi 18.'Zlm gelmiş, Telefon İdare- ç· du bevl rı me esn1asınH a amyoMnuustn f- 11 M hkO 1 k ..... ta kapatılmadığına göre bütün lokaD 
. - . . il b 1 d" d l t 1 ın P, u unan ame e arun ve a a a m arın 8 megı " lar acaba tertemiz midir? 

mücadelelerine 'buyuk bır hassasıyetle sd e e e ıyke balrasm aAyt at~ı kank_~m~ .. s.r- kamyonun altında kalarak ezilmişler - _ ı ı ı ı 
devam etmektedir. an sonra . a onun a ur oprusune dir. Bu arada şoför Celaleddin de 'vücu- c'H1ı.pishımede yatan mahkllmlardan · . · · . · . / 

en yakın i>ır yere konması kararlaşmış· dünün muhtelif yerlerinden yarnlarumş- ekmC'k bedelini venmiyen 1500 kişi hak- - Şımdı de bırkaç otel kapatıldı 
Kurnaz bir dolandırıcı tır. . . . . tır. kında İstanbul Defterdarlığı kanuni ia- ma, bundan böyle ote~1~rin_ kont:.o~.~ 

Ş1sh santralını faalıyete geçırecek o ; HC'r üç varalı da baygın ve ifadeve k"b t k . . Ek ek be . . vaır.. edecek, herhangısı kirli QOI"ll 

1 b
""yük k bl kı d · J J ı a a arar vermıştır. m delını kapatıla k , 

an u a o, ya n a yerme vaze - gayrimuktedir bir halde Beyoğlu hasta- · ı d b ı ah ·ı ed" - ca mı. 
Zabıta dün, bir müddetten beri tahki- dilecektir. Telefon İdaresi hu husustaki nesi.ne kaldırılmışlardır. Hadiseye jan _ I vernııyen er en. orç an t sı ılece~, - Tabii değil mi? 

yakalandı 

katile meşgul olduğu bir dolandırıcılık hazırlıklarını tamamlamıştır. darma ve müddeiumumilik el koymuş _ borclannı vermıyenler de 30 gün hapıs _ Neye tabü olsun 
vak"aı;ının failini yakalamağa muvaffak Kablo yerine konduktan sonra Şisli tur yatır lacaktır. Fakat hapis yatarken ge- Ne e t b.. 1 1 

• 1 d :ı... 1 J ı b · - y n ıı o masın. 
olmu~r. Ald1ğım1z malumata gore bu santra ı erııa 11a ışmağa aşlıvacak, ne el~mek yediklerinden bunun bedc>lini _ Lokant mis r d d d 
ciobncbrıeılık hacliSes:inin cereyan tarzı telefon adedinin sayısı çoğaltılabilecek~ Sehir işleri: de W'rmedikleri için yeniden borçlan- a a ı mey an a a. 
şudur: tir. makt.Rdırlar.> * 

Bir hafta evvel tahsiline devam etmek iT' Kadıköyde modem helalar yapılacak . . . Eminönü meydanının inşası ikinci~ 
mere K1rkkaleden trenle şehrimize dö- ı lcarttf lşl~ri: Belediye, Kadıköyle :&>staneı arasında!c1 ~-;ek~ amma bu k~amlar. yedıklerı fa münakasaya konulduğu halde ~ 
nen Cağaloğlu orta okulu talebelerin~en sahada yapılacak modern heldlann ~rlerl!'i e e ın orcuna mu a il hapiste yat - tcılib çıkmam~. Ne garib şeydir: Yı1' 
Abdullah beraberinde 150 lira değenn - Pirinç ıahılan fazlalaştı tesbtt ~tml.ştir. Yaktnda ınşaat faaliyetine maları yüzünden bütün ömürlerini ha- olunca herkes işe girişir. vaı:mıak ol 
de h;r de av tüfeği getirmektedir. Ab - Ra akl akta 

1 
tl geçilecektir. piste mi geçirecekler? hiç kimse yanaşmaz. 

dullab trende meçhul bir şahısla ahbab- maza.nın Y 1Lftn ° ması m nase- ,. ........................................................... . 
lık peyda etmiş. bu adam genç talebeye be.~ıe plrlnç &aıt.ııtlan hararetlenmiş ve buna ' * * 
bu dostluğun hasıl ettiği samimiyetle mu~ahhldlerln mübayaatı da lnzımam ede- Şehir haberlerimiz bu : - Mihver bozulmuş. I..e..'lıistian harbi kaybettikten sol. 
b 

..... nasihatlercre bulunarak: rek, blr tk1 gün zarfında 20 b_ln kilo plrlnç : H dünya erkanıhaı<bleri harbde kuIJl~ 
<U.o& tılmlfbr B bebl lrln t tı rı ı k f f d b"t d• - angi mihverden ibahsediyorsun. ıcJ# 
c- Sen henüz çocuk sayılırsın. Bu tü- sa · u se e P ç ıa a uru say a a 1 me 1 ~ _ Kaç tane mihver vardı ki.. he)etinin yanlış hareket etmiş oldu ıJI/ 

fekle Haydarpaşa.ya iner inmez nazan yüksehtelımır~rtt .... ~aıMa~-~ı ~ ... emlekeıtımtzlnh- lstanbulun kurtuluş : - İki tane biri b-·A\k ih . rını söylüyorlarmış. Bizde bir darb 
dikkati celbeder polis tarafından yaka· mu ., ,..., mm ........ anuc . .:a yen ma : ' uJ u m ver, yanı sel vardır· 
lanı~ın. Sana bfr iyı"lik ebniş olmak i- sulün t.stlh.ullne bıuplanmı.ş oldu~undan, ti- bayramı ı"ntıbaları dünvanın mihveri, öteki de Almanya, Ar ba · b tt kt 1 / atların ya.kında d~ muhakkak görtU- İtal ih a çamura a ı an sonra yo 
çin bunu vapura kadar ben götüreyim.> tedir ya m veri olan küçük mihver. teren çok olur. 
demiştir. ~:~ •••••• .:.. .......... ·-·····················-·-···- [Yazısı 7 inci sayfada l - Almanya - İtalya mihveri bozul _ ,.----, l ı 1 ~ n 

Abdullah bu sözlere inanarak tüfeği T E Ş E K K Ü R -··- muş ' J c.r111,.et ::f+uu"'~ 
bu hayırhah ahbaba tesum etmişur. Satie davasmın muhakemesine ~ 
Tren Hnydarpaşaya geldiği vakit bu Çok kıymeW eşim n aayın babamız Ulu- 1 8 :J 
meçhul adam ortadan kaybolmıfştur. burlu eşrafından n mn.tekaldlni askeilye - 1 aid tafsilat un 1 arı b 1' l 1' yor mu ,. d ı' n ı'z "· 

Abdullah vaziyeti ro-kadaş~nnru
1 

ve den Kulell askerl Jlaui ve Uluköy orta okulu • 
mekteb idaresine anlatmış ve bu sııretle rlynzlye ötretmenl Dlibekçizade MU&tata • (Yazısı 1~ uncu sayfturımhl 
keyfiyetten Emniyet Müdürlüğü haber- Nuri Tümbekin aramızdan ebed! ayrılığı do- .::::.:····························00········=···00

······" Yılanlar donar, fakat ölmezler! 
dar edilmiştir. ıa}'1Sfle cenaze men.sim~ iştirak ederek 

Zabıta, çok ~ısa bir zamanda Balatlı lklymet.11 baba, arkAdaı Te hocalarını medfe- LOREL HARDY 'ı Soğuğa hiç ta- r,, ·, 

Tahta ayakh kus 

°Ylaşar adındıikı bu kur.naz dolalldıncı- nı ebedl.!lne ıtadar omuzlarında taşı- ~ yı yakalamıştır. malı: ve ~ini esnasında göı yaşlarllc mer- ve harrunülü olmıyan .~ 
Yasar' suçunu tamamen ikrar etmiştir. huma ikarş1 olan yük.!İek saygı ve sevgilerini HARBE G·a·voR h~.yvan yılanP.:r~ ll/J 

Suçlu bugün adliyeye teslim edilecek - g<ınennek JQt:tfindft bulunan lise ve orta o- 1 1 Boyle olmasına rag 

Nevyorkta ser -
gide bir pavyon -
da tahta ayaklı bir 
kuş vardır. Bu kuş 
tahta ayağile gayet 
ıiyi yü;rümektedir. 
Ayağı yapan tahta 
ayak funili, ayağın. 
altına elastikiyeti- . 

1!!':·-······················································· kullar m:iidür, muallim ve ta1Ç,b~ler1nc, 1s -
Ö L U

• • M tanbul maliye erkln, tef ve memurinlne, r.a-
bıta Amir ve memurlarına bizzat veya tel -

E.'J!c1 sadrazam müsteşarı Abdülhak Şükrii- gre.f ve mektubla taziyette bulunan kıy -
nnıı otlu -re büyük ta1r Hı\midln damadı, metli zevata ve d08tlarımızn ayrı ayrı te -
Fen F&killtesi Dekanı Fahir, Hariciye VeU- §ekküre bilyOk kederlmlz ve göz ya,ıraunız 
let.1 ba.şld.ttblerlnden Şaklr ve 1'arık Yeni- mll.nl oldufundan b.lblmlzln en derin mln-
99-Jl?l bo.balan aa.bık sadareı; müsteşarı ve net ve ~kür h1s1erine tercüman <>lmanızı 
bftyti:k elçi Bay Emin Yenlçayın cenaze&t muhterem gazetenbıden saygı Ue rlea ede -
b~ s:ıa.t ıı.so rta Kadı.köy carerağa ma- rlz. 
hlleırl. Şekerci bs.kkal sokağında 27 No. ıu e- Merhumun e§l: Oftl.tan Tümbek. 
't1nd«ı t:nldınlar&k Omıanağa camisinde Merhmnun kızı. Bedia 
namuı Jolmdıkt&tı sonra Karacaahmeddeld Methumun Oğullan: Demlryolu ön yt\zbt.-
atle ma1tberesine defnedilecektir. fl.'l'l İrla.n Tümbek. 

MevlA rahmet eyleye Top~ maliye tahsil tefi Yaşar Tümbek. , Bugün ... 

"" MiLL 
A ALEMDAR 1 ve 

Sinemalarında 

LOREL ve HARDY KODESTE 
Türkçe sözlü ve 

GENC KIZLAR 
ROBERT YOUNG tarafından oynanmış gençliğin 

aşk, heyecan ve macera dolu sergüzeştleri. 

Onlar d11 seferber oldulur ve 

SARAY 
SiNEMASINDA 

V azifei askeriyelerini yapıyorlar. 
Türkçe bözln olan bu emsalsiz 
rilrnde buton seyircıleri ağıarcasına 

gUldOrUyorlar. 
lıaveten : 2 ~:ECı<EY - MOUSE ve 

FOKS JURNAL en son dllnya 
havadisleri 

Bu On saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı 

••••••~ mutineler. ••••9' 

LALE SiNEMASININ ---~ 
Size hazırladığı büyük fırsatı kaçırmayınız. 

Bugiin şaheserler seriainin 2 büyük filmi bird~n 
BET T E DAV 1 S'in yarattıGı FREO ASTAIRE - Gir G :R ROGERS'in 

en ıon en mükemmel filmi Günahkar kadınların hı yab 

DAMGALI KADINLAR BRODVAY SERENADI 
Seanslar : 1 - 4 - 8 Seanslar: 2.30 - 6 - 9.30 

ilaveten : En son Harp Raporları METRO JURNAL O A 
Bugün aaat 1 Te 2.30 da tenzilatlı halk matineleri 

Dünya Sinemacılığının en güzel filmi 
N O R M A S H E A R E R E ve T Y R N N E P O W E R'in en Büyük muvaffakiyeti 

MARDE ANTODNETTE 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNİ YALNIZ 2 GÜNDE 

i P E K ve M E L E K Sinemalarında 
11874 kişi seyretmiş, alkışlamış ve bukadar nefis bir filmi asla görmediklerini söylemiştir. Bu fılmln 2 devre -.e 

17 kısmı birden gösterilmektedir. Seans saatlerine dikkat : 

IPEK'te 11 - 1.30 - 4 - 6.30 ve tam 9 da MELEK'te 1.30 - '4 - 6.30 ve tam 9 da 
DlKKA T : Muhterem mOşterilerimizin muhakkak surette ıeanı başlamadan gelmeleri rica olunur. 

Bugiın 1PEK'te saat 1 l ve 1.30 t!a, MELEK'te saat 1.30 da tenzilitlı matineler vardır. 41-~ 

men soğukta ko - ft

lay kolay ölmiyen 
1 

hayvan da gene 

yılandır. Tama -

mile donar, fakat ni muhafaza etme -;:..;:..-. 

donduktan sonra tekrar hayata avdet si ve kuş yürürken ~ 
ayağının sesi çıkmaması için 

eder. Onun donması ve tekrar hayata lfıstiiç de ilave etmiştir. 

avdet etme.si aıhhatine hiçbir zarar ver- lf Jf 

mez. En iyi koşucular Meksika ... 

* 
Uzun mesafeler

de en iyi koşan ko 

Kanadh süvariler 
17 nci asırda en 

ziyade korkulan 

şocular Meksika 

yerlileridir. Son 

tesbit edilen bir re 

askerler, Lehista - kor, bunlardan bi-
nın kanadlı süvari- rinin 5 günde 900 

leri idi. Kanadlı SÜ iJruometrc koşmuş ,; 
variler, o zaman - olmasın. Gün başına 180 kilometre dU~ 
larda herhangi or- ki, bu mesafeyi bir insanın koşabilJ11"' 
du ile karşılaşsalar galib gelirlerdi. akla hayret verir. .................................... -........... _...._... . ......_ ______ , ________________ ~ 

Manasız bir şilphe 
ı.~e saadet ihTIJl 
Edilmemelidir 
Mektubu bana yazan kadm okuyu

cumun isimlerinin ilk harfleri t T. 

dit". 
20 yqındadır. tıd senelik evlidir. 

Çocuğu vardır. Kocasile pek genç 
yaşta talllfIIlIŞ. sevişmişler .. evlenmiş .. 
ler, mes'ud yaşıyorlar. Fakat bu saa
det içinde okuyucumu t1um onun 
mP~c;'ud hayatında saadetine e11gel o -
lan bir nokta var. Bu nokta fUdur: 

Okuyucumun kocası, okuyucum -
dan evvel bir gen,ç 1ını tanımıo. onun
la bir mQddet ild arkadq gibi görüş
müşler, Zaman geçmiş, mektuhlaşmı~
lar, fakat bu mektublar arkadaş mek .. 
tubundan fleri geçmlyormq. Kocası 

okuyucumla nişanlandığı zaman bu 
genç kuı ona btr mektttb yazmış, saa
d~tine engel olmamak için hayatın -
dan sl1tneceği, bir daha kendisini a -
ramıya~. onun d8l anmamasını 
eöyleınif. Kocası bu mektubu okuyu -

cuma göstermiş. :İ§tc okuyuc~ 
şüphesini tahrik eden noktaya gel,J 
dik.. Kocası iyi insan, bugün Jl'le~ 
yaşıyorlar amma acaba kocasınııı ~ 
binde o ilk tanıdığı kıza karşı hftl~fll 
sevgi mevcud mu? Bu şüphe o}<ılJ 

cumda günden güne daha derinl ~ 
yor ve günden güne rahatı kaÇ1dl 
İlk sevginin, unutulmıyacağına fi 
dP. bir söz işitmiş, bu söz de onun 
helerini takviye ediyor. 

Bana, siz ne dersiniz? diyor. ~ 

Benim diyeceğim şu: Manasız. 1"' 
~phe yüzünden kendi saadetini 
zuyor. Bu şüphe o kadar manasıı 1'. 
bul'lun manasızlığı izah bile edile ,1 
Bence okuyucumun kocasının o_ t 1' 
füğı genç kıza karşı en küçük bıt 1, 
bıtası kalmamıştır. Okuyucum bO Ji 
üzülüyor. Bitirmeden şunu da s~1~ 
yeyim ki, okuyucum, şüpheler•~ 
kocasına bahsetmemelidir. Hiç yo ~ 
o zaman onu körüklem~, düşii11ct; 
sevketmiş olur. İlk sevgi unutıı11'11 
sözü de mutlak bir kaide değildi:·, 

TEYP" 



Sayfa S 
SON POSTA ..,, ::, 

• 
lngillere denizdeki 

C:: İlmi Bahisler =1 
iktidar mevkii 
lngiliz riyaziyeci, sosyolug va filozoflarından 

Ruesellin yeni eserini tetkik hazırlıklarını hOlô 
niçin bitiremiyor ? 

( "Son Posta" mn denizci muharriri yazıyor ) 

İngiliz riyaziyeci, sosyoloğ ve fllozonarın
dan Bertrand Rwsell kıymetli eserlerlle ta
ınınml§ bir fillmdir. Bu zatın (PoW<ır - 1kt1-
tldar) n.dlı son eseri - bir nazariyeler kitabı 
olduğu halde - harbden evvelki nylar zarım
da Londrada en çcit satılan kitablar ara -
sındadır. Çünkü, filozof bu eserile son sene
lerin en mühim mevzuu halini ahm cıiktldar \ 
mevkii» ne temas etmiştir. 
İktldnnn 1yl kull:uıılıp t.ull:ı.nılmadığı mev 

zuu ıı.z çok diışünebllen her insanın kafa
sını yormu.,tur. Zira bu me.selenin hal şeklı 
ferdin hayatında. tarihte eşi görülmedik, nni l 
tesirler göstermektedir. 

Bertrnnd Russell ikUdar mevkii aşkının in-
san ruhunda tuttuğu yerden ısratln bahse
diyor ve ınsa.nı esas itlbıı.rıle .ekonomik• bir 
hayvan diye kabuı eden Mnrxiat telakki -
lere .tsyan ediyor: cıŞüplıesiz, diyor, kendi 
mevcudiyetini ı:>oruma ihtiyacı, .ınsa.n fa.ı. -
Uyet.inde büyük bır rol oynar. Hayvanlar dıı. 
böyledir. Fakat msa.nı hayvandan ayıran şu 
fark var. Blr kara yılan ele geçirdiği avını 
yutunca onu hazım l~ln uykuya dalar. Ve nn- Napolyon 
cak yeniden acıkınca uyanır, tekr:ı.: hare - • orhrdı ki ... Tayyaremde dizili l)l)mbalan 
kete geçer.ıı obltirdlğhn zaman el bombalarını atmağa 

cinsan ı.se bunun aksine, flzlyolojlk ihtl - başladım. Bilseniz bu; beni ne ka1ar eğ -
yncatını tatmin edince. maddi re!alıını a.rt-

1 
ıendlrlyordu. Etrafı ağaçlarla çe\" nm~ bü

tırmn yolunda Jtulltuımıya mecbur olma- yük b1r .kulubeyl tutu~turmakt.a epey güçlük 
dığı, ihtiyat bir kuvvet edlnmiye baknr. \ ool:~im. Nih'\yet sazdan çatıya nl§~m aldım. 

Ferd gibi topluluk ta şöyle biraz rahata Uçüncü bomba he lefe daştu. Içtndeki zn-
1 .

1 

kavuştu mu zenginlikten çok iktıdanı "°" valltlar çatının :ılcvl•ndlğlnl corünce d•llr-

IIarb ngı terenin en bü .. k diker. mlş gibi <bŞan fırlayıp kaçışmıy:ı başladı 
ilki bıışlıyaJı bir yu haTb gemilerinden (Rodney) Atlas denizinde tam yolla giderken Bu· nrzulnnna muhaYYelesindcn bruıka hu lor... -

ı er oldu, hücu 
1 

ayı geçti. Seferb" ·-1 
3 

. . . . . . . d d ;ft tkt"d i Alevden bir ,...mbe i ı de k • ar oldu 

0 

. • m ar yapıldı .. d - Tıcaret gemılerının yardımcı kru-\tına ~arfodıp sermayesım bağlıyamaz. u .,..nımıynn 1 
ara susamıs nsanın ana . y-·· r ç n sı LilP kal n ooş 

kib etti: ~a lıbka hareketleri j,.M~.af_aa - vazör halinde kullanılması. Şüphesiz bu kadar maynin bir k1smı ha- vnsınanndan biridir. Ve ı.te biz; cemiyet hın Iloheşll işte böylo mahvoldu. Bomb!!la • zırlık!a JTıe kat dl!lnokrat ee hırbı~ı~ı ta- Birbirine pek girift olan bu üç mese - len inşa edilmektedir. menfaatine hareket ettiğini iddia eden, ha- nmmn tuLu>turdu~u Y" aankl bir cehen -Meseı _şgul. Bunun P. e hala ha- lenın bilhassa birincisi dikkate a an • . . • klkatl• ise kendi arzusunu tatminden bnıka nemdi.• bırak •ıuıı siyası ta ~ebebı n~lr? dır. ş Y • Abluka şeklııun genışlemesı ..,. düşünmlyen böyle bir harisin .apto,,,n- Ru.ssell bu ifadelerde, gaddarlıkta ,ıın _ 
taıea •;ak olursak teı.:;t!arını hır tarafa • E.<kiden abluka düşman limanlarının maz iktidar hırnna kan;ı dumıalıyız. zı.a Y" kadar tanıdıjpmu .. ıımıerl geçen yeni bir nanın~lnıek ııek zor olın hazırltl<ları mü Demzaltılar davası tii ağzına kadar gitmek suretile tatbik e- o. yalnız ahllkl medenlye~mlzi değil, bizzat oligarşi tipinin tee•Ulslnl g6rilyor ve bk ın-
dür? sının hazırlığı bu ~z.dlngıl~ do- -ıı.nizaltı, bilhassa ticaret gemilerine dilirdi. Fakat denizalb ve tayyare kor- m~ddi mcdenlY"tlml'1 de mabvedeblllr. a:ın grupunun taYYl'relere, harlı gcmllorlne, 
llo a ar guç mü - karşı koyan ve ticaret gemilerine karşı kusu abluka hududunu gitgide düşman - Iktldarın bazı ellerde toplanmnm hiç bir kuvvet meınbalarına, nakli vasıtalarına hA _ nanına se!•rberli"" muvaffak olan bir sllihtır. Bununla be - dan uzaklaştırmıştır. Bu uzaklığın, ablu- zaman bugünkü kadar lleri glbn•mı.tı. Diz- kim olduğunu tasavvur ediyor. Bunıann. 
d Deniz kuvv 

1 

. gı kolaydır, fakat ..• rabe• tesiri öldürücü değildir. Ancak ka vazifosinde kullanılacak harb gemi - zat Napolyon bile tendi mUletl ilstUnde mo-ı hnlkın muvafaka!.ını hiçe sayarak tkll•ar 
f ulanna naza et en, nıemJeke'I . m.uknbll tedbirlerin alınması liizundır. !erir.in adedine tesiri fazladır. Yakın ab- dern bir diktatörün - blol :yalnız oıııme mab-ım vkiine gelebUeceklerinl, bir mıntakayı bll-
erber ol urlara~ ı>ek kısa zan'; '';ın or - ~ tedbirlerin başında mayn si!Ahı ge - luka devrinde limandan çıkacak her düş- kfun ede,llmekle knlmıyan, fakat günlük ha- dllderl clhl ı.ç bırakıp hararet ve ışıktan Q""•~ında b[i kaha doğrusu 

0

1::; a se - lir. lngilizler Şimal denizindeki. Ruslar man filosunu, bütün kuvvetimizle karşı- yatımız•. his Memtmlze kadar müdahale e - mahrum edeblleceklerinl oüşünü>or ve dl _ 
ti nlar için taş' ISlncn seferbea~. sulh Kararlenizdeki Alman denizaltı harekii - lama< imkfinını bulurduk. Fakat şimdi, den. fununla evlenmenıiol. berlkile arkadruı- yor ld: 
k n dört kö;.,;n~cak Cephane m r ;r~r. tının önüne mayn ile geçmişlerdir. abluka sahasının geniş olması dolayısile, ,,,.- •Nevyorkun gôklel"" yükselen binalarının 
!'"• oı·duları ~.en gel<'Oek ~sk '';' • e- Şimal denizi vasi bir sahadır. Bura - düşmanın muvaffak olmak ihtimalleri - ~ birinin re...,tnden sokağa baklldıjp !anedl-!J:1~l•ri yoktu çın nıevzuubah ·~er ~· nın maynle kapanması bir meseledir. fazladır. Zira o abluka hattının bir tara- • lince gelip geçenler; iman oekllnl kaybeder. 

1 
hyaçJ.n ha~İı., Donanmanın :ıt~• muş Büyülc Harbde bu sahaya dökülen mayn fına hücum eder ve diğer büyük kuvvet- gaıib bir knr •ca_ manzarası alırlar. Jtıpıter 

ilk dcvrcsind "k tekadıl\lın ed a tefrk adedi 500.000 ı bulmuştur. Yeni harbde, !er yardıma gelmeden bir kısım abluka gibi yıldmınla mucehbeıı bir insan !nrzede-
lar Patlaroaz ed 

1 
mal edilir ve e~ g~rgın- 1 mayne mukabil bulunan vasıtaların da kuwetini imha eder ve ge•ip gider. Hm: Bu adam !Çin elindeki yıldırımı sırf cl!-1'ununı ı....::~•nıruı >ncvkiini arı pat- terakki etmiş olduğunu nazarı itibara a- iste İngilizler bu mahzuru düşünerek lence olsun diye •:>llp geçenlerin baŞlna fır-.-~. v_c harb >isto orl >nod.,n harb a ır. lırsak. dOkülccek mayn adedinin daha abluk• hattında harb gemilerini değil, !atıvermek ne büyuk zevktir. Tıpk! bizim 'a-

d e ını, başka bak:'ıni' bu huırlığı~as>~- fazla artması lôzım geldiğini anlarız. teslih edilmiş ticaret gemilerini kullan - nnca yu~a baslP ta kanncaların ka -"ir ardan uzatnıak~ud Mayn pek ucuza malolan bir sillih de- mağa karar vermişlerdi. Bu lmıvazörler çıştığını •orınekren duydu~umc-,, 20Vk gibi. h"l'ız bu •obebJer· • a - ği!dir. Hakiki !!atını bahriyeliler daha i- önde t•r muayene hattı yapacaklar, do - Tayyaresloden Hab•olllett bakan Bruno 
u ı"'" edebiliriz-

1 
uç nokta etraf d yi bilir. Fakat gene tanesi (5.000) lira - nanmn da •.rkada. icab eden ticaret ge - Len;n Kromvcl Mu&'JOl!nl de muhakka' bu hisleri duynıUf 

- Denizaııı· ın • dan daha ueıız olmıyacaktır. Böylelikle misirln yardımına koşmak fizer<', toplu , olmalı! şuna kantin> kl makloe kuvveC: bb1 

2 
- Abluka ·~ '!'•Ydana g 1ın . 500.000 mayn (500.000.000) lira ister. in- olarak bekliyecekti. Bugilıı de lngillz de- lığımızı mene kalkışan, çocuklamnmn tis- l<are edenleri kontrol etmeyi. ma'1deklnden Şe lnın genişle• .esı. giltero. ne kadar da zengin olsa bu ka- nanmasının abluka tertibi böyle olmalı- tfinden otoritemizi alan - teslnnl sösıenne- daha ehenımlyetll bir hale koyan, yeni bir rnesı. da lh ' . (De 10 ,. d mlşti. zihniyet doğuruyor. Fannin inkişafı demok-

r parayı su zamanında mayn ınşaa - vamı uncu say a a) Boy-ıc Sır 11.şebin nasıl olup ta meydana ,.ık •asiyi ... ft d ha - ı ..+iri ' y .. u.:-m a guç ~~ yor. hem de daha 

~ığ'ını izah etmyül~k ~m~~~~klbir :~~ degııdir. zarurt ve mübrem klhvor. Büyük bir m:ı.kl--
T O 

-h. I.ktldarn tema en şe e g st.e - ne kudretine sahih iktidar adamının sala-

v A T R O 
rir: Şefte bariz ve sa.rih, onun arkasında al- hlyetıeri kontrol edil k dl ı All h 

~~?r--~---~--~~~--~~~---! ___ !~~--~~~~-----J ~~~~~~~~~~ ... o~hl-~~~~ft:~~~~na~ _____ _. rızasile baŞkn birinin nrkıı.Sına ta.kılan insan- harb nahı gibi _ görür ... 

Yazan: ismet Hulusi -.---- ıar; katıldıkları grupun içinde ke?dllerinln * 

Ş 
• de, o gcupla beraber kuvvetlenecek >rint O - Ru.ssell nnar,ıst d•Rlldlr. otorit•slz bir ce-

ehı T
• • m d ederler. Yalnız ba~arınn slvrilmeğe iten- mlyet hayatı olamıyacağını aklı S"ll 1 bü-

r ly t d (Ik
• k •k• ) dllerlnl knblliyeUi gormlyenler; sivrilmek . m n 

a ro Sulı a l ere ı ı 
için kabiliyet ve zek~'"lna 1timad ettlkleıi ~ün tnceHğile bilir. -~Ancak bu o:<>rlte kon -

:ı,ı bir şe!e tabi olurlar. Bu şe!Le ne glbl vasıl- !rol <dllmelldlr. Dunyanın bugunkO vazı -
UVakkaten im d" !ar aranır? >etinde onu korkutan şey .manen olduğu """° tııhvil e<rt Y ıle komedi ti yat Bu şef her şeyden ene! cesur ve nefsine kadar maddeten de gitgide konL,oldnn çı .-

ret kısmı nı 
1 

en Şclıir Tiyatros ro - kapanmasına sebeb gösteriimişti Yeni - tiyatrodur otuz senelik tiyatrocuyum hududsuZ bir rnmad sahibi olmalı. mOşkr.t kan bir iktidar. dır. Onca .bahsi o kadar mk nelerdenb.riUVakkaı lmydına ra· u ope - den operet tiyatrosunu kurmak ~e ida _ Bu otuz ~enin en 82 yirini scnesind~ zıımıın!arda isabetli kal"llrtar verebllmdldlr. sık gcoen ba,barıı;ıa dönlllj tç bundan b"ta 
de t . hır kııınedi 

1 

smen se- rne etmek "mkü d" . . . . . Bu vasıfl"' bütün şeflerde müşterektir. Bu - rr o<'V de• ldlr.• emsıUere d 
1 

harın- mu n ur. Gayrı kfıfı bır tıyatro eserlen okudum ve yazdun. Bu 1 .... ft be cromwell Lenin ve Napol"o- Eski z:ımanla.rd:ı esirlerin öldürülmesi ka-
;"att evam d kadr ·ı k 

1 
nun a .,.,ra r , .• 

b 

osu bütu··n:· .. e 1) Tı· 
0 1 

e uru acak bir operetten büyük güne kadar elli iki piyesi tercüme ve a - nu tı:ıtklk ederken şefleri iki tipe ayırmalı - nun lkUzası idi. Eski Yunanlılar gibi Tevtnta 

u t · :.ınun ·· - bi f. d ' 
. ıya\ro, koın d" . uvey ) ol r ay a temin edilemezse de metodlu dapte eiiim. Üç piyes de doğrudan doğ - dır: cromwcll'le <Lenlnl esııs ltlbarlle din- tapan Yuhudller de bu kanun•ı tatbik eder-sıllere başladığı• ı byatrosu olaı •• ıo!~ bi'.. çalşna ile kadronun genişletilmesi ruya yazdım. (İki kerre iki .. ?) yi de bu - dar yazndıl'1ta ldll'..1'. Mu•YY"Il. fl~lrlcre kafi leni!. Elinde hiç bk kuvveti olmıyan matlüb 

kü

seneye .rnuv.affak~andanberi seneden mamkün olur. Ve 
0 

zaman Şehir Tiyat- nun içiiı yazdım. Piyesin ismini (Yalan- bir imanları vardı. K1cndkf1P.rlnl, bkt. fdlklrlterinl merhamete Iô.yık değlldl. Eurlptde bununla •ened ıyel<iz!iğe • ,

050 

şeb· d b" . . . lohakkuk et.tırınek çn aza TC a er ua- mticadele .ıtı. fakat muvaffak olamadı. Ba 
,..

1

,,, en seneye sah ugradı. Çün- . • ır • ıze yenı baştan ve eskısı· eıl"') koymak çok daha uygun olacaktı. tından memur eılllml> sayıy0,ıardı. İktidar usulden hiç de~llse nozarl ol.,ak vazgeçil _ 
kıınuı.:-~. kalite ve g~~y~ ~oy?uğu e- nın noı.s:ınıan giderilmiş bir operet vü - Fakat, ilç dört sene evvel Vktorien Sar- rnev>Une bağlıJıldannın - hiç de~ı.se gayet&! mek için - hırl"'1yanJığın zuhurunu bekle-

Bundan b~$ÜYordu. e anıte ha - cude getırebllir. don'un La Piste unvanlı bir komedisin - ve kendi şatı.ı menla•tlerlnl dütünmem•k mek 1cab et.ti. Tedhişçilerin tatbik ettikleri 

ır m ·· ~llc · .. ır... Yatrosu k . Uddet evvel Şehi . Operet tıyatrosu, hiç yoklan mey- den (Yalancılar) isınile bir adaptasyon bakımından - m••rıı oı•-· kanaatinde idi- tenkil 6ll"11Slnda Kmllardo olduğu kadar, be-

ti 

onıedi kı r Tı - dana elm" ti B" . . . . . . . Jer Ve bu mevkiin: sahl.blerine konfor lüks -zıarda da zlnclrden k rt ı h t· bl 
Yatrosu ııırunın tekr g ıı · ır yenısl ruye yapılama- yaptığ>m ıçın ık! eser arasında iltıbas ha- · ' ,. u u an va ,. • • Yaııbn olarak çal w ar operet sın Eser b h . lin . . . gibi ddett.iğl ma.ddt 21evk "Ye nimetlere kıy - yeniden ayni barbar telak.klye döndü~ümUzl 

ınan lf old>ıiu hald~ıacagı gazetelerde nu a sıne ge ce eskıden oynan- sıl olmasın dıye telli olarak yazdığ>m bu met verın<dller. göst.enll: Mn!lJUban hOkkı olmaz.• 
K gene bir kom d" ~ başladığ> za- f operetlenn tekr~a bile razı ola - piyesin ismini (iki kere iki) koydum. Buna multabll Napolyon talibi! bir asker Rusıell ooerinde ,ik~dar mevkii• nln .... 

ın .. 0

rnedi ve O"-' e 
1 

tıyatrosu gördu""k cak kadar operete hasret kaldık Eseri hafif komedi tarzında yazmak iste- Upi idi. Tesadüf onu - o da yalnız mesıettne ııca felsefelerini t~tk\ke bir bahis ayınvor ve :ıteaddi ~•et t" · B" . ı t • • k d defalar ıyatroları hakkında ırkaç gün evvel Roma radyosunda dim. Tam olarak bir adam hayatında hiç llk ..,ıruıı!P ınnılarda - b r ih llllin kalını - sonunda şöyle diyor. 
aç satırla hüliisa Yazdığ>ın yazıları bir çalınan Deli-dolu operetinden birkaç yalan •öylerneden bir hafta olsun yaşa - manı yaptı. Pakn.t ba,.. bir ınüsad ulu - .insan "81blnd0n iktidar me«ll aokını ne Operet t" edeceğim.· pliğı matb d . . . , runda da çatı.ıablllrdl.• sökfip çıkarmak. ne de onun kalbdekl ye:lnl 

elem ıyatrosu, oper t . . f aa a dınlerken, bu pek çok de yabilır mı.. Russel'e g6re: •Napolyonun muvaffnld - elı<mmlyotsl• g6mıek tablldlr.• Dijyilk te -
an yctiştiriJın .. - . e tıyatrosuna a seyrettiğim. operetleri gene zevkle Elli iki piyes tercüme ve adapte et - yetıerl karakterinin müstesna vRSınarından şebbfislerln ç..JHınun menıv•l ona dayanır 

Panma -...ueın yü ·· ·e d ğ" ~· • d Ya mahkiiın b" zunden ka - s yre ece ımi çok iyi hissettim. Tekrar mek üç piyes yazmak muhakkak bir re- de~ll gene'8Ulk kabl!lyetındto do!Onuotıı.• Ancak iktidar faydalı olabllmek için ,u •o 
ın artistlerden biri'· hale gelınişti. Ka- tekrar temsil edilen tadsız komedileri kordur. Filozof - beklendli!l gibi • Hltlerl c,oınwel ,.ırta r.ıilmkiln o1<1"!;u kndar uvmnlıdır: 

Ve birinin d nın tahsile gitmesi seyrotmeğe herhalde bu op ti . Aktör olarak hayatının otuz senesını ve Lenin, Mwısollnlyl Napolyon crupunn ka- ı - cebirden :<lyade tkna üzerine kımıl-
k" . e sahneden k t k ere en sey - . uyor mutıdııc. uınıvetı tacil eıt· V çe ibne.si bu mab rem• tercih edilir. Bu arada yeni ope- sahneye vakfeden ve tiyatromuzda bi' v," yeni '1P bir !ktld.r adamına hususi 2 _ Hemelnsln sandctınl ""' önünde tıı .. 

Muvakkaten kaı. ' operet kapandı. retlor de sahneye konulursa ne mutlu kudret olan Galib san'at yaşının bir mis- bir ebomınlvet nlf«llYo'· Bu tıp: Uılıln eli - matı. blc ••Y• de~ll bir va'"ta olmalıdır 
ro, aradaki zam panm.ış olduğuna gö _ operet sahnesine. Ji fazlası tiyatro eseri yazmakla da ti - mlze v.rdl~ m•kanık kuvvetin - bUn:ıssa 3 - İcraat.ın•, iYlliklorllc denk gelcbtle -
lcab edordi k. ;nda OJl"ret için çalış k Gelişi güzel yazdığını bu sat 1 k - vatromuza ikinci bir hizmet daha ifa et- tnl'Yarenln - h6.kimldlr. Ru.seı bu tipi ean- cek, fenalıl<lar kn'l•n>ama'ıdır. 
gu 

1 

u da yapıl d ma medl t" . ır ara 0 • ıandınnal< !cin son zamanlarda kudreıınl Çeviren: N"ıııir Kemal 

1 

. ne bu Yiizdc ma. ı. Ve bu _ • ıyatrosunda seyrettığjm ilk piye - mış bulunuyor. _ nazariye b:ıkunınıı.n en müsald '"' r • • •• • ••••• 
n "''Yor. n operet ıhtiyaeı ön- sın b•nde bırakt>ğı intıbaı illlve edeyim. Galibin komedisi eğlencelidir. Vasfi, aıunda ve hle bir reklld• tahdld cdllmrk - ....... fü;··h~;,;g~rl i,.:;nıs~··p;;tj;;ç·· .. . 
~p '.Un k ~ın . • Komedi tivatr~n?a, l. Gal!b Arcanın Mahmud, Muammer, Yaşar, Said, Reşid, sizin - fille koyan genç bir t•Y!ı<ır.,ıvı, Bru- Evve1kl gece saat 23 re Aksarayda ıı rhot 

$e it tı ir art tlorınden Semih yazdı~ı •lkı lcere ıkı. komedısi temsil Muazzez, Rukiye Kemal, Kadri. Hakkı no M""'°llnlyi m":ıl ola'8J< alıvor v' onun ve civarını ıoır., ve heY"c:ına dti,Uren bir 
le- {f°nd . ~ hı b a Alm a edihyor. N "b S . H ı·d N 1• Şevk·"·e Habl."I hnrblnc al.d hn•ıralarından ııu parçayı infllfı.k hfuli::esl olmuştur. 

rılrnı t" 1 anyava tah İ Garp Tü k Ti C'Cl • aım, a ı e. C'C a, ıJ , Y dik ' h ... ına ı la ı ı lPrhaldC' d.. .. ı , r yatrcsu mecmuasın - Sam ive Nevin Perihan rol almı~lardır n'l.~lediyor: 1 e ·u.e ::ı.vıı.."au kump::ı.nyn ına men ub 

0 

un ın~ır. E er dö .. onmuş ol - da şövle diyor: ' .. ' ' . . , • • Arazi ümlnde ve köyte•dOkl aOao vı""n- monitörlerden ıınsan, beraberınde iki nm"i• 
. A".'"paya tah . n~uyse ki, yalnız •Niçin mi? Çünkü ben i . . Bızım komedı tıyatrosu sa~ a~arları ıarını vokm•k vı•"•·!nl atmı"'''· Bu eok •'- oldu""ıı hald• Horhor cadıieslndcld bir ha-b_ır d• şımdi fil>nl sile gıtrniş olması ve ğili k" . b r pıyanıst de- oyunu zevkle oynarlar ve seyırcıyc ko ıeneell bir şeydi At'ı•ım bom bolar top,.•o \vagazl borusunu tamir ederken, be •ı mütrıhanın tiyalrod erd gördüğümüz Fe ği _m '. pıyano çalayım, bır bestekiir do- medfrin zevkini vermek için çabalarlar. dokunu' dokunmaz b•V"' bir dumon. mü .. h\ıı bir tarrake lle patlamıştır. lnsanc.ı za-

an ayrıJınası 
0 

• - •• 
1
'.m k'. beste yapayım, bir ressam de - Gene öyle yapıyorlar. bls bir .ıcv vfik,.Uyor, ku"ı otlar yanma!!• ylnt.ı muclb oJınıyan bu lnlllillt yOzOnd'n cl-peretın gılını kı tablo yapayım, benim san'atım, İsmet Hulı1si bn..cılıyordu. Hele hayvanlar öyle bir kaçışı - vardaki bazı evlt:rln ca.mla.rı kırılmıştır. 
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CHapşıra~ Cemal=:] ILEkienceıer )l[Sandığın anahtar(] 
Hizmetçiler içerisinde en iyi kalbli o-j •' • Bakalım çocuklar bunu bilebilecek mi-

lanı muhakkak Gtllsümdilr. Onda herke- siniz? ... ı 
ıe, her canlı malUka kar~ aonsu~ bir acı
mak bWi vardır. Sokakta sakat bir in.san 
görse günlerce o insanı düşünür, üzülür. 
Bir kedinin miyavladığını duysa, hemen 
aokağa, bahçeye çıkar. Hasta kediyi bu
lur, onun karnını doyurur. Hatta bir de
fa bu yüzden bayanından çok azar işit -
nıişti. Bir gün aokak kapısında bir köpe
ğin havladığını duymuş, kapıyı açmıştı. 
Hava bozuktu. Sokak çamurdu. Kapının 
önündeki köpeği _gördü. Köpek çamur i
çince k.alml.Ş'tı. Uşüyordu. Gülrl.m ona 

Bir tren vagonuna inekler ve tavuk -
lar koymuılar. 37 tane baş ve 134 tane 
ayak var. Bilin bakayım. Vagonda kaç 
tane tavuk, kaç tane inek var. 

Bilmediniz mi? Ben söyliyeyim: 
7 tane tavuk, 30 tane inek var. 7 yi 

iki ile darbederseniz 14, 30 u da dörtle 
darb ederseniz 120 eder. İkisinin tutarı 
134 dür. 

~k acıdı. Hemen eve aldı. Mutfağa gö- şi anl amıştı. Fakir adam ve onu dövenler 
türdü, karnını doyurdu, köpeğin karnı sinema aktörlerinden iba.şka birşey de - Size bir bilmece daha! * 
doyar doymaz wcudüne kuvvet gelmiş- ğillerdi. Bir sinema sahnesini filme alı - Hava güzel olunca, ben evden çıka -
ti. Mutlaktan koşarak çıktı. ~ülsüm d~ yorlardı... rım o de beraber çıkar. Ben yürürken 
arkasından çıkmıştı amma, kopek sankı Evvelki gün olan hadisede buna biraz k,.h - .. .. .. k"h k d 
kırk yıldır o evin kôpcği imiş, evbı her benzer amma bu hAdise daha çok gülünç- ıt onum sıra yurur, cı ar am an ge-. 
tarafını bilir gibi .alona doğru çıktı. Asıl tür. lir. Ben dururum, o da durur. 
garibi &nrli oldukça kui tüyü yastıklar Eve kömür geliyordu. Kömür çuvalı Bunu da bilmediniz mi? 
Clzerin.de oturmıya alışık bir tavırla, ka- sırtında merdivenleri çıkan hammalı - Gölge! 

Gülsüm gördü. Hammal nezle olmuştu. D d 1ma 
Gülsüm ona acıdı .. biraz rnantol tozu e iniz .. o dı. 
koklatsa, bamınalm nezlesine iyi gelecek- Küçük köpeğim! 
ti. Gülsüm hanı.mal daha içeri girmeden * 
odasına koştu. Kendi nezle olduğu zaman Bu oyunu arkadaşlarınu:la oynaraı -
eczaneden aldığı mantol tozu kutusunu nız· arkadatlarımza· 
buldu. • · 

Hammal, köm-Orü banyonun yarunda- - Aklından birden yukarı bir rakam 
ki ufak kömürlüğe koyacaktı. Daha haın- tut b:ma söyleme deyiniz. Arkadaşınız 
mal oraya varmadan Gülsüm kutu elinde meseJa 3 tutmuş olabilir. 
yolunu kesti: B' ·sı· · d · · 

- Bunu kokla, dedi. Nezlen geçer. - ır mı ını zammet eyınız. 
Hanunal bir an neye uğradığını şaşır- At.kı:ıdaşmız he~ablar altı eder. 

mıştı Gülsüm ısrar etti: Siz de bu sefer çift bir rakam söyler -_ . a· - Sana kokla, diyorum, kokla nezlen . . ~ 
napenin uzennde duran bayanın ken ı g k b i . k sınız. Meselıt: 
lil i lediğ. t ,... - ri ık p otur eçece • urnuna yı çe . B d 8 d' ek 8 e 1 ı .. yas ı~.n ~e ne ç .: - Gülsümün elile burnuna doğru uzat- <'n e ıyorum. O rakama s izi 

muştu. Gülsum kopeğı yastığın uzc~in - tığı kutudaki tozu hanunal burnuna çek- ilAve et! dersiniz. 
den a~tı amma, yastık çamurlar ıçin- c:: • . ? 
de ksl.ını.ştı. Bayan bu hali görilnce çok .. ekiz altı daha 14 eder değıl mı. Bu 
hiddetlenmişti. Gülsüme demediğini bı- sefer de: 
rakmaJil.lltı. - Hepsinin yarısını çıkar! 

Hele bir defa gene iyilik etmek için Deyiniz. Arkadaşınız hesablar. Yedi 
raptı~ hareket onu çok gülünç bir mev- kalır. 
1de sokmuştu. Pencereden sokağa bakı-
yordu. Soka~a birkaç otomobil girip - tık tuttuğun rakamı da çıkar! 
durmuşlardı. Otomobillerden bir~ok in- Deyin. Onu da çıkar: 
aanlar çıktılar. Birçok aletler çıkardılar. - Geriye kalanı söyliyeyim, der, ve 
Çıkardıkları aletleri sokağın ötesine be-
risine koydular. Gülsüm btltün bu olan sizin söylediğiniz rakamın yar~ını slSy 
bitenleri hayretle seyrediyordu. Fakat leniniz: 
g6dJ hep, üstübB.fl yırtık bir adamda i - ti. Fakat çeker çekmez, bir hapşırık tut- - Dört. 
di Çok fakir olduğu halinden belli bu tu. __ Hakikaten dört kal~ır. 
adam acaba kim olabilirdi. Gülsüm bu- - Hapşu! Hapşu! 
:a.a bir mana verememişti. Aletler kurul Diye hapşırdı. Hammal hapşırırken ta- * 
duktan sonra .. Üstübatı temiz iki kişi, bil vücudü de ileri geri oynamıştı. kö - A k d 1 b k b 
bu fakir adama hücum ettiler ve onu mürlf'r birer ikişer, çuvaldan Gülsümün r a . a§ arınıza ça u ceva verme-
d6v:meğe başladılar. Aletlerin yanların - batına düşüyordu. Hanunalın da hapşır - lerl şartıle sorarsı111%: 
da bulunanlar ise kurtarmaya teşebbüs ması bir türlü geçmiyordu. Artık çuvalı - Bir elde kaç parmak var? 
bile etmemişlerdi. Gülsümün bu hale :aıptedemez oldu. Bütün kömürler yere Bcs diyeceklerdir Gayet çabuk ikinci 
çok canı sıkılmJ.Jtı. Pencereyi açtı. Avaz döküldü. Tabii blrÇ-Okları da oradan ka- li ~ . · 
avaz bağırmağa başladı: çamwan Gülsümün başından aşağı indi. sua sorarsınız. 

- Zavallı bir fıkarayı dövüyorlar. Gülsüm harnmala iyilik edeyim, der- - tki elde? 
Konu komşu yet1$1zı, kurtarın. Onun se- ken kendine fenalık etmişti. Hem yerler _ On! 
aini duymuşlardı. Hepri birden gillmeğe kirlenmişti, hem de kendi üstü başı. ,..._ b k ? 
başladılar. Hatta dayak yiyen fakir a - İyilik ederken de, iyilik etmenin vak- Derler. \..n:ne gayet ça u sorarsınız 
dam da gülüyordu. Sonradan Gülsüm i- tini hesablamak lazımdır. - On elde! 

· C Yeni Bilmecemiz ::::J On elde 50 parmak vardır. Fakat su -
alleri bu tarzda sıralayıp sorarsanız ço -
ğu aldanırlar; yüz derler. 

Metinle Dündar, iki erkek kardeştiler. 
Birgiin Metin banyoda yıkanıyordu. An
neleri Dündara, babasının kolalı g6.mle
ğini verdi: 

* Bir bııbanın iki oğlu varmış. Baba yüz 
" kilo gelirmiş. Oğullarının her biri de el-

- Bunu babana götür! , ıvarmış. Sandalla ne'hirden karş.\ sa.hile ~ 
lişer kilo. Bunların bir tek sandallan 

Dedi. Metin gömleği aldı, babasına gö- geçeceklermiş. Sandal ancak yüz kilo alı 
tür~rken kardeoinin b anyoda olduğu ak- yormuş, acaba kar~ıdan karşıya her ilçil 
lına geldi. de nasıl geçebilirler? 

- Şuna bir bakayım! Siz bunu arkadaşlarınıza sorunuz. Ba-
Diyerek banyoya girdi, kardeşile şa- kalım bilecekler mi?.. Fakat ben size 

kalaşırken annesinin tertemiz kolaladığı nasıl geçeceklerini öğ'reteyim. 

' ' 

Bu yaz Yıldızlar say .- Yıldız, kardeşini bul 

fiyeye taşınmışlardı. Ha - du: 

valar değişip de yağmur- - Haydi kardeşim, de

lar başlayınca, artık dön- di, seninle beraber §U snn

mek vakti idi. Bir Pazar dığı getirelim! 

günü Yıldızın babası, Yıl- İki kardeş aandığın bu-

dıza: 

- Bugün eşyaları top

lıyacağız, sen karde§inle 

bera her sandığı getirin ö
te beriyi koyalım! dedi. 

-
Yıldız, babası, kardeşi, 

lunduğu odaya gittiler. 

Sandık boş olduğu için 

çok hafifti. 

Gitgide dışarıda eşya 

ne var ne yok hepsini ta- eksiliyor, sandık dolu -

şıyorlar, anne de bunlan yordu. Hemen hemen dı

birer birer sandığa yer - şarıda hiç bir şey kalma-

le§tiriyordu. mıştı. 

Bir taratırıuan ;L ıı<tl' 
tuttu, bir tarafından kBl"' 

deşi sandığı yavaş ya"" 

babalarının bulundu#tJ O" 

daya götürdüler. Babsİ'' 

n da bu sırada, annele .. 
rile birlikte eşyayı top1'' 

mışlar, Yıldızla kardeşi .. 

nin sandığı getirmeleriD1 

bekliyorlardı 

Yıldızın kardeşi çok çB· 

lışmıştı, o gün hep.sindell 

çok yorulan o oldu. 

Nihayet son parti eşyayı da getir -

mişti. Fakat sandık artık ~ç kapana

caktı. 

Yıldızın kardeşi annesi babası il~ 
birlik olup güçlükle sandığın kapa "' 

ğım kapatabilmişlerdi. 

gömleği banyoya düşürüverdi. Şimdi ('o('uklardan ikisi elli§er, kilodan yüz Sarıdığın tekrar açılmaması için 
kimbilir annesinden ne kadar azar işite- kilo geJdiklerine göre sandala binerler Yıldlnn babuı sandığın üzerine 0 

- Buldum! 

cektir. ve karşıya g_eçcrler. Çocuklardan biri o -
Siz bu resmi gazeteden kesin, uygun --~~ rada kalır. Oteki sandalla döner. Yüz ki- turdu. 

gelecek renklerle boyayın, bize gönderin meceyc cevab verme müddeti on beş gün- lo gelen babaları tek başına sandala bi - Sandığı11 anahtarı yoktu. ötekiler 
en iyi boyanmış ol!l'Dlardan bir kişiye üç dür. Bilmece cevabını bize gönderdiğiniz nip ge~er, ve orada bulunan oğlu, san - wahtarı arıyorlardı. 
liralık kitab, bir kişiye bir ki - .zarfın üzerine •Bilmece> kelime8ini ve dalla döner, ve kardeşini sandala alıp Dakikalarca saatlerce aralillflar _ 

Diye bağırdı. Anahtar bulundu di' 

ye aevindiler, fakat sevinçleri b~ 
gittl: 

Yıldız bir daha bağırdı: 

- Buldum, anahtarı: sandığın di' lo çikolata, elli kişiye de ayrı bilmecenin gazetede çıktığı tarihi yazı - gelir.. Her üçü de nehri geçml.ş olur - . 
ayrı çok güzel hediyeler vereceğiz. Bıl- nız. lar. dı. Nihayet Yıldız: binde unutmuştum. -·····································································-·········································-········--····-·- ··-··--··-············ .. ······ ....................................................................................................... _.._ ....... -...... 
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~le ahliralla kufluladı 
bulun kurt,111,.,n .... ~.Ö _ .. 

nnlzde ~ t..._:-9 ., ....... nwnu, dün şch-
8a'h..,_ ""-.utlraUa tutıulan,....•<>+ır 

"'"1 sa.at 11.5 a 1ı:; .... ft_ - ......,,. • 

1ar ve llllllrt.eUt -...u- buW.n askeri kıt'a-
llle;vQıuuna ~filler Sultanahmed 
nan serıerı. ~ken.cuıerlnc tahsis oıu-
Alayın ~ • 

11\!ında da b~~vay caddesinin iki t.a-
Merasıme aae.t 

10 
insan yer almıştı. 

IUndan atUa.n 
21 

da Sulta.nn.hmed meydtı
lllandaJci bütttn Pare topla başlanmış, ıı
nı.erllShnın ~Purlar düdüklerini çalarak 
dftkler çaldıtı ıtı.nı llAn et.ınlşlerdlr. Dü
okltıkları :VCrde 8U'ada bütün nakil vasıta.lan 
?as1ıne 1't1ra.!t et'.!..~ daklk& durmuşlar, me-

Alay 8aa.t --,.erdır. 
dan hareket 1!; ta SUltAnahmod meydanm
Tubl."n nıey~' tramvay yolunu takiben 

Alay eçer.Jten ~. 
kahrwnan 06k:er!::1' bliyüt bir heyecan i!e 
llleydanlllda. da b1nı &llı::ıfla.nu.vtır. Taksim 
lunuYW<ıu. c:ırco haUt yer almış bu-
~ hatırı .. ,, __ _ 

Te Be~ Reıaı ~ ola.n tribünde Vnll 
Mocıı.sı aaalan Kırdarıa blltün ŞehlT 
nıa.ıı.rıt erc&ıu,' Llkert erkAzı, tınıverslt.e ve 
GUlerı :rerıerını. ~~·bankalar mümes-

Mer8Bhne ~ 
IW.ş, bu S1rada oetnı.e törenııe ba§}an. 
Dl.arşı hrı- _ bandonun çaldığı İstikJCU ..... ıet.ıe cl1nıe 

Bunu lll.ütea.kıb nml§tlr. 
lan ~ Şehtr Dlı!Ydanda hıwrıanmış o
yc lll.uhattdr Refik Mec.ııaı namına gazeteci 
~tanbuıun lturtuı Ahmed BevengU gelmtş, 
b:ı.rüz ~ bir U4unun ehemmıyetını te-
Retıt Ahnıedd~utUk &Oyleınl§Ur. 

Ben~ 1laJxuna aonra da Üniversite 
seale l'ih-k: gen U: I~ çot heyecanlı blr 
ba~ ç 1:ı bu bayrnmı ve mllll 
tan bir aöy~ ""~'~11\ladıkla.ruiı anıa-
N~ ·-.....,wc. 

Şehir Mecltsı n::: İatanbuı Belediyesi ve 
dına ~ Ola.o. le dfhr teşekküller a-
nuinıUŞtur. Çelentıer abideye ko-

Jh.. Öğleden sonra 
~eden aonra 

h1r MeclJQ azaıa.r;" ıe da Belediye Ue Şe - ! 
6lller1n<1en ve Partt ~ cıerntyetıer mümt'8-
heyet İste.nbuı M t ~klarındnn birer 
rek, ~uı ~ !ro:utanıığına gide. 
fÜkranını ~. uyıı. kargı olan 

Halk evlerinde 
Balkevlertn.cıe de İstanb 

ranıı nıüna.scbeUıe nı. ulun kurtuı\14 bay
nıuhteıu zeva.t tnn.lın era&nıler yapı.lınış 
Zu!ar Gtrafında tonr dan halka nıun mev~ 
lll.llll illniinıtız tes'ld. :=-,~ verunıış, bu 

G ~tr. 
~. ~ceki nıerasiın 

goç Vakte ~ =~anında. !ichlr bnndoau 
1Jd bir ba:vraın Inafvlar Oalarak halka 
ve res.znı ve hua!:ıce:t geçlrtnıtştır. Caddeler 
vır ~. naı&r elektriklerle ten-

. Vali Lutfi Kırd . 
l'.stanbuı va.ıı · ann zıyafeti 

d:ı.r hayranı ınü~~1c Reısı Ltltfl Kır. 
muz ~ıı-- uv'Jle tahranı 2o 30 .w.ue Perapaıas an ordu-

. da nıüteııot bir Balonların.da saat 
Banıını.ı bir ba. ziyafet vernuşt1r 

fet ~ v:ı lç;~de cereyan ede~ ziya. 
Kırdar btr nutu.t ,5 Bctecıın Reisi Luuı 
Lir k1 · 7lenıif ve ..... ·· 1 · -cum e dem~-

- Tarıhhnızın 
liırı a ~ ve --n ıc nı&ndıı. ınutena b Y'-'<" e dolu sayfn-

olan bib1ık bir ir mevki işgal etmelt-
faınak Z&\'Jtt Kfınün Ylldonumünü ya-

(Devcunı ~~htıı.n.be.rı knlblerlrotzi 
uncu sayfada) 

Vali abidey0 çeı 
koyuyor 

Dünkü merasimden iki intıb... 

Kahraman piyadelerimiz ge~erlerken 

-

Kıymetli bahriyeli ]erimiz geçerlerken 

İKiler tribün önünden ıeçiyorlar 

Sayfa 7 

'' 
CZiRAAT=ı 

e ekersen onu biçersi 
'' I"' ............. ____________ .._.. .......... _ _._ ..................... _. __ ................................ ' 

~ Ziraat Vekaletince tohumluklarımızın ıslahına çall.§ılJığı nisbette, i 
i eldekilerin temi~lenip ilaçlanma1ına Ja ehemmiyet verilmektedir. Bu ı· 
E maksadla yurda11 muhtelif yerlerinde 150 den fazla (Temizleme evi) 
E laaliyate geçirilmiı olap, bunların sayısı her yıl biraz 
i daha arttırılacaktır. İ 
~OHH•H•H•O•HHOHOOOHOOO•OOO--··········•--·-······-••oooooHo•o-oo-OoOOOOOo-ooeoeoooooooooooooooooJ 

Yazan: Tarımman 
Zira~t VekAletince tohumluklarımızın ıtihsal terakkisine ulaşa~~ımız muhak • 

islfilıına çalışıldığı nisbette, eldekilerin kaktır. Daha fimdiden, ıyı tohum kullan· 
temizlenip ilAçlanmasına da ehemmiyet ma nisbeti fazla olan mıntakalarda bire 
verilmektedir. Bu maksadla yurdun muh karşı verim nisbetinin çoğaldığı görülü -
telif yerlerinde 150 den fazla (Temizle- yor _(B_ir yazımda bunu rakamlarla gös
me evi) faaliyete geçirilıniş olup, bunlıı- tcrmıştım.) 
rın sayısı her yıl biraz daha arttırılmak- Ziraat Vekdleti tohumlukların bir ta-
tadır. raftan ihtiyaçlara göre islahı işine de .. 

İstenilen evsJ<!a ve yeteri kadar mab vam ederken bir taraftan da, eldeki to -
sul elde edebilmek için her şeyden ön- hurnlukların nisbcten daha iyi yetişme • 
ce ivi bir tohuma ihtiyao bulunduğunu lerine müessir olacak ikinci bir işle uğ -
herkes bilir. Tohumluk iyi olmadıkça, raşmaktadır: Bu da, alelfunum tohum -
arzulana;n neticeye ulaşmak hemen he - luklarm temizlenip ilaçlarunasıdır. 
men imkansızdır. Çünkil toprağın iyi ha- Hususi bir seçime ve temizliğe tabi 

·· 1 kilip böyle biçilmesi, tutulmıyan tGhwnluklar, ekseriya yaba-
sıllanması, şoy e e · t t h ml nıt· ttlkl · "hl - iktarmı birruı arttırsa da, nı C• o u arını ıva e erı gı , 
mahsulun m h h · b" b bl 1 ( M .. t kalitesine pek o kadar müessir olamaz. er ~ngı ır se e e .yoza mış - u .. e-

. . d ki 1 rol tohumun bi - reddı) taneleri de ihtiva edebll1rler. Boy-Kaute ilzerın e ası • . 
. l"k ld ır.., iyilik veya fenalık . • le yarı fena tanelen, yarı da yabancı ta-

zatihl ma ı 0 uıs... 1 · "ht" ed bir toh 1 i 
tadır. Onun için bir memleketin ekilip nde erı ı .ıva ır.; enki 1 um u .un mhsey • 
. . ııerin· · JA1...a gı·rişirken her ana getırece6• e n, i eride iyı ma ula 

bıcilf!n mahsu ı ıs wı 1...- .. , .. c· ar tohumluklar) te- geUI:' olamıyac~ından, onceden bir te -
şeyden once ı~e yar mizlrme ve seçmenin büyük ehemmiyeti 
dariki düşünülür. d o· f 

. 1 )h, • ·ıtk veya fenalı"'ı var ır. ığer tara tan bir takım hasta .. 
Bır tohum u6 ... n 1Y1 6 • 

. k 1 d -ıalea edilir: Ev lıklsra karşı önceden tedbır alınması bu-
muhtelıf ba ım ar an mu - kü . b. · · 

· 1 k hallt iklim ve top - gun zıraatte ır zarurettır. Aksı halde 
vcla, o tohumu ma h tü 1ü ihtimaml f f ·1 b. k. 
rak şartlıırına uyabiliyor mu? Bu anla - ~r .. r . . a ye ış ın en ır e ı-

d rtlar altında nın dortte· hırı, hattl yarısı bu hastalık-
şıldıktan sonra, mevcu şa la - .. d h l bil" y 1 .. 

. • 1 d 1 abilecek mah r yuzun en ma vo a ır. a nız sur • 
verdığı mahsu ' o yer e a ın .. .. b 
. .. ..ksek derecesi midir? diye a- me yuzunden uğday hasılatımızın her 

sulun en yu ~ diği mahsulün yıl 50 bin lira zarar gördüğü tahmin e .. 
raştmlır. Daha sonra ver d.l kt d" 

~ . . 1. id"r? ı me e ır. f kullanılaca.gı ışe elvenş ı m ı · 
1 ev~a ~· . rlerin ok a görülen hastalık Bizim eldeki tohumluklarımız, pek ka-
Ekıl~.1~~ Y~ k ç dç klılığı var mı- rışık ve yozlaşmış olduğundan temizle • 
ve böcu1erıne arşı ayanı . • İ 
dır? Mahalli ve harici piyasada ne dere- mz·e ve Vılakçı:lmt~yab. pek md uhtabücdbırilla.:. dşte 

b" ittir? Bütün bun ıraat e Cl e ı ır y.an an s tun e-
' ceye kadar geçeber ır çeş . hususlar bi _ ğiştirmeğe veya isl!ha çalışırken, bir 
lar ve bunlara nzer saır . . . 

f k l t ohumluk ta yandan da bu mevcudlan temızleyıp 1 -zim icin muva ı o unca. o • . 
· . ,_ 1 k 1 r laçlamaya çalış.maktadır. Kaldı kı islah 

makbul bır toııum u sayı ı · . · · d 
. h h 11. ·deal tohum • edilmış tohumların da 1yı evsafların a 

Zıraatte er ma a ın ı . 
d koymak her devam edebilmelen, onların daima seçl-

luklarını bulup mey ana ' 
1 

Iip temizlenmesine ve .sonra ilaçlanıp iyi 
],.kette başlı başına bir mesai yo u 

meın ~ . şartlarla ekilmesine de bağlıdır Yoksa 
açmıc:tır Bu mesainin heyeti umumıye - . . .. . . ... 
• "' · t hum lslAh lığı) deniyor. ıyı tohumlar da kotü 'bir !§kaydı ıçınde 
sıne kısaca ( 0 ~ yeniden vozlaşabilirler. Binaenaleyh to-
T h · 19hile u~.aşan muesseseler bu- w 0 um ıs .. 5

.. ö d merkez- humların islAhı kadar, sonradan temiz • ·· · t dunyasının en g z e gun zıraa lenip ilfiçlanırrak ekilmesi de fenni bir 
leri olmuştur. . . . zarurettir. Bu hususa ehemmiyet veren 

Filhakika ilkel rnaddesını zıraatt:n a- Ziraat VekAleti yurdun muhtelif köşele-
lan sanayiin bugünkü inkişaf~ bu .~ues - rinde (tohum temizleme evleri) inşa e -
seselerin hayırlı mesaisile mumkün °1 - derck bunlara birer selektör yerleştir • 
nıu§tur. İnce ve yumuşak kum~ların miş ve bu mevsim faaliyete geçirmiş bu
dokunmasını mümkün kılan, fabnkala - lunmaktadır. (Selektörler tohumları fen
rrn iğne ve çarklarındaki mükenmıell - ni surette temizleyip seçen ve sonra lü
yetten ziyade, o makinelerden g~çen pa- zumu vechile ilaçlayan makinelerdir.) 
'muğun mükemrneliyctidir. Eğer ısl&h n:1ü Köylü, elindeki tohumluğu bu temiızle -
esseseleri ince ve uzun telli pamuk çeşıt- me evlerine götürerek parasız ve sürat
lerini yetiştirmeseydiler, daha çok.1:ll~r le temizleyip ilaçlatabillr. Şimdilik Trak-
0 kumaşları göremcı.dik. Bunun gıbı dı- ya ve gar.}) vtlAyetlerimizde sayılan art
ğer. bütün zirai mahsullerde va.ziyet ay- mış bulunan bu tohum temizleme evle • 
nidir: İyi bir bira için ustaca bır fabri - rine knrşı köylünün yakınlık gösterme .. 
kasyondan evvel, iyi kaliteli arpa: iyi bir si ve ayağına gelen bu vasıtalardan isti~ 
ekınt>k veya makarna için 1:1sta bir ha - fadP. etmesi IAzımdır. Tekrar edelim ki, 
murkftrdan önce, iyi kalitelı bir buğday iyi tohum. islAh müesseselerinin işi ol -
laztmdır Ucuz ve iyi şe}cer, rastg~le pan- duğu kadar bu Jyi tohumun iyiliğinde de 
cardan değil, ancak modern fabrıkalar ~ vam ettirilmesi işi, daha ziyade köylünün 
da işlenen yüksek dereceli pancardan e işidir. Ve bu da işte bu temizleme ve i -

de edilir. . 1Aç:lamaya verilecek ehemmiyetle kaim-
Kısacası, tohum meselesi ziraatte bil- dir. 

yük bir ehemmiyeti haiı.dir. Ve bugü - Verilen malfunata göre bu yıl inşa e -
nün ziraatında tohum islahçılığı apayrı dilen tohum temiz.leme evleri tamamen 
bir mevki işgal etmektedir. . . ikmal edilrn~ ve faaliyete geçirilmişti!". 

Cümhuriyetln ziraatimlıe ?ahşettığı Halen 150 den fazla selektör çalışmakta 
en büvük mazhariyetlerden bin de Til:- tır. Ziraat VekAleti bunların sayısını bo-• · ıa\.. ·· elerı-kiyede birçok tohum ıs wı muesses yuna arttırmak kararındadır. Köylümü • 
nin kurulmuş olmasıdır. Yurdun muh - zürı islah edilmiş tohumlara ehemmivet 
tefü bölgelerinde çalışan tohum islAh is- vermP.sini, gerek islAh edilmişleri ge;Pk 
tasyonlarım1z bugüne kadar .mahallt to- ellnclekileri temizleme evlerinde veya 
humluklarımızın bir çoğunu ıslaha mu - kendi evlerinde temizieyip ilaçlamayı ih 
vnffak olmuş ve ideal örnekle: meydana mal etmemelerini öğüdlemek isteriz. 
koymuştur. Şimdi islah edilmı~ buğday, '(Ne eker-sen onu biçersin) ata sözü-
ırpa, yulaf. pamuk, mısır, patates ve be~ müzde büyük bir hikmet vardır. 

zeri bir .çok tohumlarıml'z bulunuyor ki, -·-·······---···················T.~?:!!!-~.7.1 .. _ 
bunlar eskilerine nisbetle hem daha faz- Fayans ihtikan yapılıyor 

' la mahsul vermekte, hem daha para erler Plyıı.sndn stokları :ız olan ve yalnız Alman-
bir mal mevdana getirmektedirler. yadan gelmesi Lt1b:ırıle de müvnredatı duınn 

Ziraat VekAletinin kayda şayan bir fayans !latlarında bUyilk bir yükseklik gö-

isrs.rla Üz(>rinde durduğu tohum lsl~h me nı::d!~em inşaat müteahhldlerl fa. 
selesi. Türkiye ziraatinin en mühim ~a- yans.la döşeme'k mecburiyetinde bulundukla
ileleritıden birini başarmak yolunda • n kısunlnrı ikmal edememekte, apnrtımnn 
dır. Hergün verimleri biraz daha artan ve benzeri ~t natamam kalmakta~ır. 
tohum miktarı. on yıl evvelkinin otuz Bn ara.da elinde mevcud stoklan glzllye
beş mbUni l>ulmuştur. Böyle. böyle ya - rek satmakta olan blr ticarethane tesblt e-

lkın bir atide tamamen ideal tohumluk · d~~ beheri s kuruş ola.n fa.yansı 
ıar kullanmı)' ba.§lıyarak. büyük bir is- ıs «urup. aatm*tadır. 



8 Sayfa 

aSon Postan nın zabıta romam: 9 

Naldcden: Hatice Hatib 

Dpheli bir hareket 
Durly kolt.uktnn sıçrar gibl kalkt.ı. Etrafını davr.nnnuyor amma... Zavallı ueorges dal -

su dıi. Bura.ın on beşinci Lui tarzında terrfş ma onun hiddetine maruz kalıyor. Galib:ı 
edilmiş bir oda idl. Açık kapıdan yandaki o- eniştem. H~len'ln fel ketınden için için b1zl 
danın bir kı.mundaki sediri gördü. Ve işl an- mes'ul tutuyor. 
lıyn.rak kendinden geçkin blr halde: _Ne demek? Nlçln sı.a bu fa.cin.da.o mes'ul 

- Marraud çıldırmn.rm~. diye bağırdı. ola.bllirslnlz? 
Herkesi unutmuş gl'll idi. Eve ve akrabala- Eve içini çekerek: 

rı ona ~ bakışlarlJ. bakıyorlardı. Fakat 
o bu b:ı.k~lcı.ra ehemml7et vermiyordu. Por -
~eyi ycrtnden indirmek için atıldı. Fako.t 
birdenbire bir el onun kolunu tuttu. Onu 

- Belki de bu hususta eniştem büsbütün 
haksız değildir. O menhlıs gün, kız kardeşim 
sokaktan geldiği roman blz Georgcsle bu kö-

topuklo.n üzerini.le şiddetle çevirerek, tablo- şede oturmuş konuşuyorduk. Kardeşimin yü
dan uzakl.nş~ırdı. zünü görünce onda bir fevkaladelik oldu~unu 

Da.nkcr onun tfı yn.nında idi. Gözleri garib hemen o.nlnmıştık. F:ıknt buna fazla ehem-
bir ışıkla yıı.ruyordu . ı.ıtyet vermedik. Kız kardeşim llk once oda-

Zanette'nin bu hn.r;}!.te~i Burly'nun nklını sına kap:ındı, sonrn Georges'u yannıa ç:ı -
b~ma getJrdi: 1 ğırtb. Georges onun odasına gitmiş, bir mild-

- Atfedersiniz mösyö, dedi. Birdenbire det konuşm t.ıŞlardı. Georges benim yanıma 
tablo düşüyor zannettim. Ve o düşmeden ya- avdet ettlğ. zaman onu çok garlb bir halde 
kalıyayım dlye yerımden fırladım. bulduğunu nnla!tı. Anca.k beş dakika sorun 

Dev cüsseli adam da bu söze inanmış gö - tabancanın sesini lşl~Uk. Aman b:ışka şey -
ründü: le:r<k!n rohsedellm ... sızı blr daha ne zaman 

- Siz de beni affediniz Mösyö Burly dedi. göreceğiz? 
Ben de slzl birde..rıbire çıldırmış zannett1m. Genç kız Buly'I kapıy& kndar teşyi etmiş-
Dalma masumlan müdafaa eden avuknUa - ti. Avubt Eve'e sordu: 
rm ~armn gelmlyeek blr fey değildir bul. - Kn Jca.r~ Georges(a ne söylemiş; 

On.yet biçare bir gülüşü vardı. Ve özrü bir - Bllrnly mım. Geo::ges bana bu müıtlkat-
hakaret olarak ta alıruı.bJlrdl. Burly banke- Lanndnn hiç bahsetmemlş~l. 
r1n barışmak ister gibi uzattığı eli? bakıyordu. - Niçin enişteniz .cıl:ıe böyle hlddetll? 
Bu kocaman, kilt parmaklı ve kemikll eJJer _ Kız kardeşim benlm kollanın arMında 
biT insan elinden daha ziyade bir vahşi hny- can verdi. Onun odıı.sma. koştuğum zaman o 
van pençıeslne benziyordu. Bu el ine bir hAlfl yaşıyordu. 
kaıdın boğazını nasıl kolayca sıkablllrdl. «Allahım . .. Allahnn. .. diye inliyordu. Ne 

Banker onun elln1 sıktığı zaman Burly 1k- kadar ızlırab çE-ktyorum ... Zavallı k'lcnm ..• 
rah ile titredi ve kimse farkına varmadan Niçin ona ınamnak istemedim ... 1) Bu si.iz -
gayri ihtiyar! olarak ellnl ceketine s!ldi. !erden sonra knn,ık cümlelerle bir pnrde.c;ü-

Banker: den bir mcktub13n bahsetmişti... Fakat 
- Affedersiniz, dedl, artık ayrılmamız lc:ıb söyledlklerlnl iyice anlıy:ımıyordum. Geor -

ediyor. Bugün Llyona gideceğim, valizlerimi ges'u bir doktor b•ıiması için yolladım. ÇOn-
yapmak mecbur!yetlndeylm. Avdetlmden kil aile doktorumuz . . yani... şey aile dok-
sonm sızı sık, sik beklerim. torumuz gelemeZ!ii. Doktor yetişemeden kız 

B::ı.nker odadan çıktı. Biraz sonra onun ar- kardeşim öldü. Şimdi eniştem. eğer doktor 
kasından çıkan Oeorges biraz evvel geçmiş va~1nde yetişmiş olsavdı karısının kurtııl::ı
olan hddlselerl pek ciddiye almnmıısını cajpna inandığı içln bize karşı böyle hid -
Burlydcn nezaketle rica etti: detll bl.7J affedemiyor. 

- Bütün bunları mnzur görünüz Erkek ' ( A r~ası 1,aT) 

lka.Tdeşlrnin kansının 61ümündenberl asabı ............................... -···························-
çok bozuk. 

~~ enlıtc'>lnln yaptığı teylerl mazur ( T i V A T R Q L A R ' ) görmesin! rica etti. 
Eve onun yaptır;ı hareketleri mazur gös

terecek bir sebeb bulmak tçln bütün tek~ -
sını lşletmeğe gayret edlyo.r. Fakat m:ıkul 
blr özür de bulamıyordu. 

- Eğer keoolsl kız kardeşim hayatta tkc.., 
ta.nımış olsaydınız, onun şimdi ne derece de
flşmlş olduğunu anlardınız. Evvelce eniştem 
dünyanın en tatlı adamı idi. Ben onu Adeta 
blr baba gibi ıreverdlm. Bana karşı sonsuz 
bir .şefkati vardı. Size ıtlraf edeyim ki ben 
onu kız kardeşime tercih ederdim. Kardeştm 
çok slnlrll ve hırçın bir kadındı. F.sasen 
Gcorges da size benim .söylediklerim! söyllye
oektir Eniştem Oeorıı:('s'a karşı da son derece 
de iyi bll"!kard<'.şti. Onu çok büyük bir şcfkntle 
bilyübnüş, Metn on bir babalık et.mtşt!r. 
Ben bu son zamnnlard:ı sayfiyede idim. Dö
nüşiimde enl,.tt>mde gordüğiim değlşlkllk be
ni f"vknlftde hayrete dUşürdü O bt\sbütün 
b:ı.şkn btr adam olmuştu. Şimdi o çok hırçın, 
çolc sinirli ve kendl'll çok çabuk hiddete 
kaptıran bir a.dam <'lmuş. Georgese da şim
di fena munmelA ediyor. Bana. o kadar sert 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaşı dram kısmı akşam saat 20,30 da 

Romeo - Jülyet 
İstikltı.ı ca.1de.~ komedi kısmı 

Oilndüz sant H de 
(Kel oğlan) 

~.:ı s!lat 20,3:> da 

iki kere iki 

Raşid Rıza ve Sndi Tek tiyatrosu 
g B!rlnciteşrl.n Pazartesi akşamı 

Üsküdnr !Itı.le stn"masındo 

Üvey baba 

~ Dümbfill:i t.emsllleri - Beykoz 
İtJkele g:ıztnosunda 

Afrika güzeli 

Hal.le opereti - Taksim eski Çağlıyan 
Bu akş?.m 

Bu· besabda yoktu 

Devlet Demtryoliarı Umum Mü
dürlüğünden : 

Memur alınacak 
Merkez, 1şletmeeler ve atelyeler teşidlntında istihdam edilmek 1izero müsabaka ile 

memur nıınn.caktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki evsafı haiz olma.lan 
şarttır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cümhurtyetl tabllyeUnl haiz bulunmak. 
B - Orta mekteb veya Use tahslliıı1 bltirınlş olmalı:, 
c - Azami S5 yapnda bulunmak .. 35, ya.ş dahil, 
D _ Hüsnühal e.cıhabından bulunduğuna dalr polı.sten mü.uddak vesika lbraz etmek, 
E _ idare hekimleri tarafından yapılacak ııhhl muayenede Devlet Demiryollarmdıı. 

f.stlhda.ma m!nl bir hastalı.ğl bulunmamak. 
ı _ Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 60, U.san bilenlere 67, lise me

zunlarına 74 Ura, ll!an bilenlere 83 Ura ücret verllooektir. 
2 _ Müsal>e.kn. 161Blrlnclteşrin/939 Pazartesi g(lnü saat 10 da Ankarada Cer daire -

tinde, istanbulda Sirkeci. H:ıyda1"P3.3a ve İzmirde İşletme mildürlfiklerinde yapılacaktır. 
3 _ Mü.sa.bakaya gireceklerin nranüan vesikala.rlıl. 14/Blrlnctte§rin/0311 Cumartesi 

~ününe kadar 2 el maddede yazılı İşletme Müdürlüklerine mtirncaatları lıizımdır. 
c:ı045o t800011 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhn.mmen senelik 

bedeli müddeti 
icar 
Lira 

M ktn Zincirll'·uyuda Levenı; çıftılğl mii;temilatmdan 252,800 
m re mur bbaı nrazl. 400 1 sene 
T h n de Necat!.b"v caddesinde Kışla altında kü.in 851 sayılı 
d. . 120 S sene 

Yukanda m v'.:i ve nutn2..rnlnrı yazılı gnyrtmenkuller h1Y.alannda.k.l muhammen be -
ıı-.,.ı iıze .r 'l !r a ver!Jecektlr. İhale 15/ 10/939 tarihine müsadlf Pnzarte.s! günü -

•ur. E: nt'llk icar bcdell"rl dört müsavi taksitte olup taJtsiUer p~şl.ncndir. Tallblerln 

• 7 5 JX'Y tık~eler1nt vakti muayyenlndcn evvel yatırıp mczkür gün va saatte Defter-
iarlık Milli Emlllk m~idtirlü~ündekl komisyona müraca.atıan. (77~) 

SON POSTA 

Hitlerin 
nutku 
<Rastarafı 1 inci sayfada) 

sivil halkın ·tahliyeslıı! teklif ettl.ğlnl, faka..t 
Polonya. kwnandn.ruun buna ceva.b vermeğe 
tenezzfil etmediğini söylemiş ve demiştir ki: 

- O zaman yalnız askeri hedeflerin bom
bardıman edllme.slni emrettim ve Praga 
banliyösünün harekAttan tec.rldlnl tekli! et
tım. Bunu da reddettiler. 

Şansöllye bundan sonra, Vnr§Ovanın tes
limi h:ıkkında t.afslh\t vermi§ ve birbl!'ini tn
kib eden üç tekl.lfln cevab.>ız kaldhğını bll
dlrm1ştlr. 

B. Hltler, Varşonnın 48 snı>.tte teslim ol
duğunu söyled!kten sonra, Leh nskerlcrlnln 
şecaatin! teslim ve zırhlı teşekküllerle hava 
ordusunu methetmiştir. 

Hit.ler: 
aOrdumuzun kuvveti snyesinde kendlmlzi 

tamamen emnlyette hlssed•yoruz ... 
Demiştir. 

Şansöl!ye, Alman zayiatının beıclcndlğln
den az oldu~unu iddia etmiş ve demlşUr ki· 

- Gerçi !bazı Alman fırkaları faik kuv
vetler ön!inde ağır zayl~t vennl.şlerdlr, fakat 
bu hal Alman kıtaatınm yalnv. taarruzdn 
değil, müdafaaya da mecbur krumalanndan 
llcri gelmiştir. 

Führer birçok Alman fırk larının bllhas.ı;a 
Vlstill üı.erlnde R"fchennu'n ve Blacowlz'ln 
kumandası altında yapmağa. mecbur kaldığı 
s!ingü muharebelerin! tavsif eylemiş ve bu
rada Leh merkez ordusunun canslptrane bir 
şekilde muharebe ettiğini söy.emiştlr. 

Hltler. meb'usla:-da.n Alman zayiatını a
yakta dinlemelerini istemışt"r: 10.000 ölO, 
30.000 yaralı ve 3.000 kayıp. 

Muharebenin neticesi Polonya or<iu:mnun 
tamamen ortadan kalkması ve 600.000 esir
dir. 

Fiihrer müten.'kıben eski Versallles muahe
desind('n dofan devletin yıkllmn.<:ın.rutn 
bah<:etmlş, Polonvayı «gfiyn devJetıı :nfatlle 
tavsif ve Leh hii~ümetınln ekalUyetler hak. 
kındakl usullerini tenkld ederek demiştir ki: 

- Bu rejim hiçbir za.man nrknsındn bütfin 
halkın yüroe on beşinden fazlasını bulama
mıstır. 

•Polonyadakl Alman ekalllyetlcrlne karsı 
yanılan zulüm ve itls:ınarcl:ınıı bahseden 'R. 
Hltler. bu ekalllv,,,t1erln vazlyetlnl ıslah lçln 
1934 denberl yanılan gavretıerl kavdevledlk
ten sonra. Leh hükOmettnı harbcu olmak ve 
rettft do~u Prusyasının ilhakını 1st.eıneklc 
itham ('Vl""mlst!r. 

Polony:ılılar Danzlg meselesini halletme 
istememiş, antı-n:ızi mıicndelelcrde bulun
mrujlardır. Alman ordusunun kuvveti lstıh
fnf edllmişti . 

Birinciteşıin ~ 

Teklif~erin akisleri 
(Ba,tarafı l inci sayfcıda.) 

Enternasyonal sly.ısot huswunda., Hltıer kendlnl Avrupa nizamının ve hürriyetin şaı:; 
piyonu olarak gösteriyor. B1r tarafta, falkiYet1 ve sulh SJJkı b!r iman halinde bulUII 
Almanyayı ve diğer tarata da garb devletıcrlnl koyuyor. 

Hltler, Prusya kralları ne Çarlar arasındaki dMtluğa. şöyle bir temas etmc.k suretli' 
bo~viklerle yaptıjp utlfakuı izahını bertaraf ediyor ve Stallnl. Ra.yh.ştagda şiddetle ıal' 
kışlatıyor. ti 

Merkez ve Şar.ld Avrupa.da Almanyayı alAkndar eden meselelerin tasfiye edlldlğ!nd 
sitay~le bahsediyor ve bunların münhasıran Alınan - Rw; tcşrıkl nıe.saislle yürütülecl' 
ğtni uo.n eyliyor. ati 

Her mür ıısebetle •e her millet hakkında. ıverdlğt sözleri tutmamo.sı:ıı gayri lht!Y_ıtt1 
olarak 1tir f ediyor e kend1s! için ycgdne kıymet ifade edc.n ve binaenaleyh tuttUt· 
~ane vft.cın Versallles muahedesini yırtmak olduğunu söylüyor. 1' 

.Işte bu s •ret.le HitJerin düştüğü muhtelit tezadlar izah edllmlş oluyor: Alınanyıı.ll lf 
arzularına ooyun eğmeleri için diğer devleUere yapılan ıtazyik!er ve Merkezi ve şat 
Avruparun bir müstemlek."? glbl lstlsman. 

Hltler işte bu esas iiz,Jrtnde Avrupa.nın sulbünü kurmak istl:;ror. 

Lo n d ra 
1 Londra, 6 (A.A.) - (Röyter): mtıerin nutku hakkında Londrad• I' 
şağıda.ki deklarasyon neşredllmlştır: 
Hitlerln bugün Rayhştagda söylediği nutkun metni ancak öğl~~ 

diyor ki ı sonra malüm olduğundan bunun hakkında aııca.k dptidal bir tetv________ yapılnbll.ml.ştir. 

Nutuk iki kısımdan mUrokk:ebdir: 
Birinci kısımda bllhassa geçml.ş hddlseler anlatılmaktadır. 
Bu kısım. ha:klk .. tin tahrtncrl ile '1oludur ve tahrtner, İngiliz milleti v~ bütün dütl1' 

tarafından kolayca tanınacaktır. McselA, Polonya-da ill8ant harb usuller! .. ı kullanıldıl 
hak.kındnkl sözler, p:ırlamentoda yapılan beyanat ve Amerika Birleşik devletlerinin ~91· 
çova büyük E' çisinin raporu Ue tekzlb cımını., bulunmaktadır. Bizzat Çeklerln kendilf' 
rlnln Alınanyayn llhak edilmek istedikleri hakkındaki söZler bahsinde dünya, çok~ 
ı:,.nd! hülonün\1 vermiştir. B. Hıt.lerln hiçbir zaman vlldlnl ttıtmaktan geri keJmadl 
beyanatı ise, ::.elimclerin mtıer için herkesin blldlğlnden başka blr manıı ifade et; 
ı.;lni göstermektedir. Hltler!n bütün Po'onynnın ne siyası, ne killtürel, ne de manevi 
esası yoktur sözleri, bizzat gene kendisinin 21 Mayıs 1935 de ıPol::myn devletlnl va~_! 
pcr er buyük bir milletin yurdu olarak tanıyoruz• SÖ'Zleri De tezad hallndedir. ıntıeı .... 
harbden İnglltcren.n mes'ul olduğu hnkkındn.k:f iradeleri ise hiçbir esasa dayan~ 
makta<lır. Almanya tarafından bu son 1kl sene zarfında bltblrini müteakıb yaratlı
buhranl.nrda İngUtere hfikt\metlnin sulbü idame için yaptığı gnyrelter, bütün dün.~ 
nın malfunudur. 

Bugünkü nutkun ikinci kısmında, Hltıerin diğer bazı sulh tekllf!erl diye Heri sOroOI' 
noktalaT vardır. 

Ortaya konulduğu şeklJlerlnde, bu tekltner, birçok b:ıkırnda:ı karanlık ve mu~lAJC~ 
Şurası kaydedilmektedir k1 bu tekllfierde Almanya tarafından dl~er milletlere yapıl• 
haksızlıkların tamir. irin hiçbir telmih mevcud değildir. 

Bununln bertı:ber, İnf, .tere başveklll ve İnglllz hariclye nazırının da söyledikleri gl~ 
bu teklifler, domlnynnlar hük(lmctleri ve Frall8ız hükfunetı ne istişare halinde, inced 
inceye tetkik olunacaktır. 

Fa.kat şu iki noktanın hatırlanmast lAzımdır: 
ı - Pek muht.emel olarak, Avrupayı tecavüz tehdidinden kurtnrmıyncak olan 1'11 

hant:! blr teklif kabul olunur diye telAkkl edllmiyecıektır. ,. 
2 - Alman hükUmetlnin mazide verdiği teminat o kadar çok ve.:."1lede kıymetsiz ol 

rak kendlslnl göstermiştir ki sulhiln esas temelini teşkil etmesi icnb eden 1Umadı tel' 
'"in kelimelerden dl.hs başka bir şey ı~ım gelecektir. 

1 Vaşington, 6 (A.A.) . - (Riiyter): İyi malflmat alan mehafll A.ınert' 
Amerika kanın Hıtıer tarafından yapıJdığı şekilde bir sulhO kabul edeınl~ 

ce~lnl söylemektedir. Çünkü Amerika daha geçen gfinü Polonyntl ııS 
diyor ki I fethini ve payl.ışmn.F. nı ve keza Cekoslovakyanın şimdiki tıkıbCtl 

------- tanımadığını bcyıı..'l eylemişti. fj 
Ayni mehafilde söylend~n~ göre Polonya ne Çekoslovakyayı Almanyanın hO.klmlYe 

tltında bulunduracak bir sulh Amertkado. revaç bulamaz. 
Vaşington, 6 (A.A l - <Havası: Ayan azaları ve meb'uslar, B. Hltlerln nutkunda ~ 

rüşmeler için mümk!in hlr e.~as mevcud olmadığı ve B. H!tıere 1t!mad etmenin 1ml.dlt1Y 
Milte:ıkıben Alman - Rus mlinnSC'betlerlne bulundur{u knnaa.tl tizerlnde mütteflktlr. 

temns eden B. HiU"'!', iki rejimin karşılıklı Londra. 6 <Hususll _ Hltlerln nutku ıhakkında dünyanın belli b~h merkezlerinden g~ 
olarak birbirine hürmet ettl=tlerlnl V"' 1kl len ilk haberler, umumiyet itibarl'e, müsaid değildir. Nutuk gayri vazıh ve ümld .,e, 
memleketin barış yolunda birlikte yürüyc--ck mlyen bir mahiyette telikkl edllmektedlr. Hitıerln nutku Avrupayı sulhe ynkl~tırınlf' 
her blrinln kendi haleflerinin refahına hlz- tır, denilemez. Nutuk yalnız Moskova ve l>eştede milsald karşılanmıştır. 
met ettlklerlnl söylemiş, prcnslplne riayet e- ~ 

dilmesi ica'b eden mllllyetıcr meselesinin d b 1 d • k f 
hnllJnden sonra lkl memleket arasında bü- Almanya Romanyaya: 1 Lon. r~ e 8 i.ye r~ısi as er . 
tün lhtlldt mev-ıulannm ortadan knlkac:ı~ı- '' ' heyetımız şerefme zıyafet verdi 
nı blldlrmlştir. R d k k 

Hltıer, Versallles muahedeslle ve Mllle!ler usya an or ma, ' (~aştarafı 1 inci sayfadrı) , 
OemlyetA ile istihza etmiş ve İnglltereden · · · B · f b" k ··ıc 

b U 1 d • fetı vermıştir. u zıya ette ırço yu _.. 
müstA:'mk'ke istemenin haklı olduğunu b!l- ana g ven 

1 
emış se~ (!evlet ricali: ~cümle.Mareşal lıO~ 

dlmılştir. '7 Bırd'.Vood, harıcıye mtisteşan But~~' 1 

Führer mfrteakıben Alrn:ınyamn ~imal m~rn.fı ı inci sayfada) harbiye müsteşarı Lord Cobhaı~ ve 'J'ilt" 
~cvletJerl, Danlmarka, Holnnda. Belçika ve serıva taarruz halinde olduklarını gös - kiyenin Londra büyük elçisi Dr. Tc'V'fi) 
Isviçre ile olan tyl münasebe:lerlni kaydcy- teren yeni bir delildir. Rüştü Aras hazır bulunmuştur. 
ıemlş, sözünü tutmadığı hakkındaki 

1 
1tham- Görünüşe bakılırsa, Almanya Roman-

ları reddederek Versatlles .:n~a~edes!Illn ta- yaya Rusya cihetinden endışesi mevcud Fransada bir Çek devleti kuruıd• 
dlllnl vMeylc.mlş ve bu sc• ınu ele ~mJ.n olduğu takdirde kendisine güvenebilece-
mllletlne tablı ve h!\:;ratl h~kkım •ern•e su- ğini ve 'fransilvanya meselesi hakkında (Baştarafı l inci sayfada) • 1 retile t;ıtmuş oldnV,?nu bll~lrmlştJr. Macaristandan gelebilecek tehdid sebc _ Osusky, Fransız başvekili Daladye il, 

Şansol!ye, Macarısta:ı v _ Yug~n~!\ lle binın de geçen Mart ayında Macarista - imzalamış olduğu anlaşmanın mahi 
olan münru; .. betıeri kaydeylemıcı. ıta1~a ne C k Sl ky d ld ğ Ru""ten yetini izah etmiştir 

1 U k t hl dlldlr.ı i ö 1 '· nın e o- ova a an n ı ı ,~ - . ÇB' 
yeni b r dos u em r e .. f' n. s Y em09 kalliyetini Ukranyaya çekmf'k istiyen Bu anlaşma mucibince yalnız bir 
ve Fransadan bahsederek nı ın ebe~~ .. ~! ttav. Kremlin olacağını iÜıha çalışmaktadır. ko-Slovak ordusu değil, bir Çeko-Slo\TııJ 
zihc çalı(..ılhnı ve Sar meselesinin dum blr devleti de kurulmuş bulunmaktadu. Ç<-
surette halllndenberi iki mr nleket ar:ısında M d k t 'f · · ko-Slovak anaya~asma göre kurulıı11ı 
hiçbir toprak mütnlebe.ı;l rncvcud olmadı~ını 0 anya ış arı esının Çek ve Slovak zr bitleri tarafından se''~ 
blldirmlştır. tatbikine başlandı ve idare edilecek olan Çeko-Slovak or 

HIUer, İngiltere lle yaklaşmak lçln yaptııtı Mudanya kış tarlfcslnln tatbl.klne dünden dtısu Çeko-Slovak devletine bağlı olıı ' 
gayretlerin de ötekl!erdea az olmadığını söy- itibaren başlanmı,ıır. caktı'r. 
ledlkten sonra «nizamdan nefret eden ve nl- Bu tarifeye göre; Mudanyay:ı. haftada üç Çeko-Slovak devleti ise bütün idJ 
zamsızlığı arzu eden• ~gıllz devlet nd11m- sefer yapılacaktır. salAhiyetlcri haiz olacağı gibi, hariçCI 
larını tenkid et.mlş ve sozlerlnln na~ıı tefsir Tarife o suretle ta.nzl:n olun.-nuştur Jı:l, diplomatik mümessiller de bulunduraj,l' 
edileceği end~lnl hlssetımekslzln Inglltere Mudanya ve Bursa.dl\ oturan halk ayni gOn- ıccektir. 
ve Fraıısa ile olan münn.sebetlcr hakkında.ki de İstnnbuln gellp tekrar döneblleceklerdlr. 
flkdnl blldlrmlştlr. Denlzyollarının temin ettiği bu son kolay. Geyve Halk okuma evi 
ŞansöJlye bundan sonra Yahudilere cbu lık aJA.kadarlnrca son derece memnuniyet.le 

faaliyete geçti . eski harb zen.ginl<ırlne• hücum et.mlşt.lr. tarşılamnı.ttır. 
B. HIUerin kanaatlnoo, halle muhtaç ka- --------- Oeyveden yazılıyor: Oeyved.e Halkevt ~4 

şekkfilll mevcud olmadıtuıdan, taymaP"':' 
Said Yücenin ya.rdınılle <Halk okuma e~ 
vücude getirilerek Cümhuriyet Halk par 
binasında yer verilmiştir. 

lan me.scieler için boJ yere rn.Hyonlarca insan 
!edasına !nahal yoktur, zira ne Vemailles 
dirilecektir, ne de Almanya ölece.ktlr. 

HltJer, sözlerine ıu sureUe devam etmiştir: 
- Aimanyanın şarktak! hedenerinl ve Po

lonya meselelerin!, müreakıben mlllctıerln 

hayatını iğlA.!t eden şu diğer meseleleri hal
leylemck lbımdır: Almanyanın şarktaki hu
dudlarının tesblU, devlet ve milllyeUer me
selesi, Yahudi meselesi, ekonomi meselesi, 
ıbu topmklnrın emnlyet.inln garanti <.'d!lıru:
sl ve Rus - Alman mfinasebetl;:ırinl b•>zmıya
calt ~lara dayanan blr Polonya devletinin 
tekrar t<ıslsl. 

Avrupa, Rusya ve Almanya gibi iki büyük 
devletin bütün bu şeyleri halle muvafakat 
etmesinden dolayı memnun olmalıdır. 

Almanya. vaziyeti 2.ydınla.t>nnğa ve sllt\h
sızlanma.ğa tcve ül etmeğe amadedir. Barı
şın esasın.rını kurmak için b!r konferans Hl
zımdır. Fak.at top sesleri arMındıı değil ve 
mllyonlarca insan hayatı feda edilmede.'! ve 
şehirler harab olmadan önce. 

Du.llna bir Fransız - Alm.a.n hududu mev
cuddur ve bu beyanat, mündcrecatını anla
mazlarsa., sonuncu beyano.t olacaktır. Dövil-

Bir otel hırsızı tevkif edildi 
Zabıta sıJo bir taklb sonunda İbrn.hlm Ne

zihi isminde meşhur bir otel hırsızını yaka.. 
lıyara.k, adliyeye t.esllm etmlştır. 
İbrahim ~ birçok otel soyduk.tan son 

r.a İstanbula k:.a~l§. bura.da da Sirkeci otel
lerine dadanarak, mUşterllerin eşyalar~"lı 
çalmı.ştır. 

Dün adliyeye verilen maznun, Sultanah
med ı inci sulh ceza hO.ldmlnln kararlle tev
kif odllmlşU". 

şeceğiz ve 1918 bir daha tekerrür ctmlye
cektlr. 
ıntıor söı.Ierlnl bltiriı'ken Alınan zaferin-

Temsll, kiltilphane, spor ve k6ycillilk :ıı.ol' 
Inrı üzerinde çalışan halk okuma evinin al.JIY 
dilik iki yüze yakın üyesi vardır. Muhite ıcı; 
dlslnl çok sevdiren hukuk Mkimı Ha.ııan 1 
lft.y ve arkadaşlarının gösterdikleri fnali;, 
cidden takdire de~er bir mahlf(lttedlr. , 
radyo alınarak halkın lstıradeslne nrzedll 
mlştlr. , 

Spor ve temsil kollarını te,,kll eden genç, 
lerlıniz de şubelerinde esnslı surette çtıl1' 
maktadırlar. 

den şüphe etmedlğlnl söy1em1ş ve hnrbdcn S d d işleri 
gallb çıkanların da mağlüblıır kudar czllece- m ırgı a spor , 
ğine inanan milletlerin ve on!.ırın şeflerinin, Sındırgı (Hususi) - Balıkesir beden tct ır' 
kendlsl tarafından uzatıln.n cll kabul ettik- biyesi bölge şeflerinden Abdl A~at>eyoğlu b ~ 
lerini blldlrmiş, a:dllterlcrl isterlerse bu cll raya gel"rek Sındıruı spor işlerhl tetkilt ~ 
reddedebi11rler11 demiştir. teftiş etmiştir. Yeni kayma'mm Şeh:lt. T fi , 

Hitler, nutkunu sa.at 111.25 de bltlrmı..ştır. spor ve gençlik ışlerlne ehemmiyet vcrm :,, 
Müt<ıakıbcn aöring süz e.lmış ve : cFührcr, tedlr. Bu suretle büyük bir ntnlet devresi tı' 

seni to.kib edcceğl.zD denıll;tl.r. çiron kaza spor işlerinin intizam nltınıı. n 
Bundan sonra. celse tatll edilmiştir. na.cağı ümid edilmektedir. 

-
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SPOR 
Futbol işlerinde yeni 

ı 8 ncı asırda lstanbuta ge ı9' ~a :n:n 1111 ' bir mesele Bar W · Beden Terbiyesi umumi Mfidürıüğüniin 
ı•---::--:-o_n ~.;.r::.a ':' s:l.:a:.:w~' ı:..:ı...:ha:;t~ı r:,:a::l !l r~ı,:.: ~7~0~ Jaı.rarlle teşkll~ta alınan ıedere oımıyım 

TW1.: ., • _ ldüpler, lig maçlarında ikinci kümeye ithal 
çe_ e fe'Vırcn: Suıf'f)'a Dilnu!D olunmlJ4]ar ve meYCUda çoğal&n bu ~ümede 
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BİNIİRDİREK 
IA TAK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Benli Y usuf 

1 

Y • h •D k A A ve B namUe iki grupa ayrılmıştı. en 1 U n a r Futbol talimatnamesi mucibince lkl devre 
olarak yapıla.n lig ma.o;lannın sonunda bi- . Odanın ta ortasında bir yata~t d5şenmlşU. 1 onun saçlarını okş!'..mağa başladı. Delikanlı 

Bütl\ b rlncl kümenin sonuncusu ile, ikinci hüme- lJc1 atlas şiltenin üurlne Şanı ipeklisinden gillümsiyerek: 
hunkiı.~n u caniyane 1ilcr yapıldıkt:.ı . n1n birlnclst otoma.~ b\r şetllde yer d~ bir çarşaf ~. yatağın üzerine de incl - Ah benim sıtitanım .. dedl Sen blr lns:ın 
iradeleri bu rok gaddarnne . n, yenı 1 Mcb'uslamnız, Eln1andan birdenblre ışığa tıreceklerlnden ve bu sene ikinci kümede işlemeli bir aUas yorgan atılmıştı. Yatakta değil, bir meleksin . .. 
ınuş ka d'Yertne cetlrtldlkten so ,,~ z~llmane çıkınca, bunlann gozlerinden iradesiz yaıı - 1 ltı grup btrlne!Sl ;ıkıleağından bu yer değiş- uzun boylu bir e.mıer güzeli delikanlı yatı - Gevherll Oanım: 
Ylık bl r ;şler, kıymettar halıla niaı doğul - - la~ a~ağn başlamış Te 11.deta t.ör insanlara tirme :meselesi ort?.ya yem b~ı- bldl.se çıur- yordu. İrl kara gözleri, hafif çatık glbl du - - Ben melek değil, sadece senin kulun, ca-
kendist: crlerfuın huzburuna ~e ~r7 e, bu- donm~erdt. mıştır. ran :taşla.tının altında biraz içeriye doğru rlycnlm a ibenlm nevciva.nım a benim betıll 
S:ııtanatg~tenıml ln'"dl• . • lmlş ve Bu aralık ağa, rahib John Winon:a - paşa İkinci küme tlüplerl fikstürü lçm yapılan çökmüştü. Fakat bu siyah gözleıde. mııvi YUStJf Beyim... ' 

lecek b t stınne'kte kendisine ki doğum itibarile blr H~rvat olduiundan - toplantıtla bu husus hakkında ne glbl mua- göıJere mahsus bayım bir bakış vardı. Del!- Dedi. 
tan, bfi~\ı~n ele.nan r , ortad.ın r~al:ı olabl- kendisine ne suret.le dfı iJmllanmak lazım mele yapılacağını 6ırenmek !stiyen klüp kanlınm sırtında mavi ipekliden bir gecellk - Estağfurullah sultanım, ben sizin ku -
etUktcn s t{'blıke rrı bıı .ı:uretJe ber .. dık - geldiğin! anlntmış ve her kilsine, paşanın rnurahhaslanna, futbol ajanı Kemal Hallm entarlst vardı. Deli.kanlının her iki ell de lunuz, ıkölenlzlm_ 
nınhtcŞcm onrn, Yenı hükiinıd:ır· b ·taraf yan~na varınca aya.klanna kapanıp on lan bu meGele hakkında kat'\ bır ~vab vereme- bezlerde sanlıydı. Yatağın ayulc ucunda dlz - Kaç yıldır ben senin peşlndeylnı BenH 
rek baba! bir s ı ~e '-<' tr- uz ve t~kf unl~.!1n öptukten sonra heplmldn zindandan tahli- miş ve 1şl tetkik edeceğini blldırmlştl. çökmÜI olan sekiz dokuz yaşlarınd:ı çok ~ü-ı Yusuf. •• 
Yanıbagın arının gömüldüir.ı türbey ın edı.e- yemiz için yalvarmalarını tavsiye etmişti. İstanbul lig maçları başlamadan enel, lig zel bir erkek çocuk. delikanlının çıplak a - _Benim sultanım, insan bir haber saımu 
ıandukal a dctnolunmnlarını ve he v~ on~n Güneşin parlak şualarlle körleşmi~ b\1 - oyunlarına 1lld bir talimatname hamı:.ın- yaklacmı ~ baoalı:lannı oğuyorda. Uzun za- mı emredl te bi kölo ini .. x. konulnı.,~:ıınnı üz ı-1 11 " sorgır·lu b'reerr :rırun lıınnn bu iki arltad!lşımız, ap tarafından madığı Jçln, en nihayet verilecek gelişi gü- ma.ndanberl t:rq olmadığı görülen delikanlı-! ' P r 

0 ~s ç_,ırtmaz mı?-
_, lrad ' kavuk edil k k - A ben1m nevclvanım, o zaman senln 

Barayda bl e et.nıışu Onda Y ere ayığa g'!t\rilmlş n blndirllmlş - z.eı bir '.karar klüplertl haklı mrazlarını mu- nuı çeneslnl şakaklarına doğru saran hafif Güllü Fatme.d b k .. d""x.U 
Yerlerinde r tem 7J1-;e gtrt. er_k ;

1 
soı~a da lerdi. Ağa da kayıkt.'l clduğu halde paşanın cib <llacaktır. Nitelrtm mım tüme talimat- blr sakal, lnce Ur& bıyıklı yüzüne bir ba§ka idi? an as asını gor U

5 
n var lP" 

fında ~n:ı..,ış ve keneli bendeı~:i laru~ bah~lne c!()ğru yelken açılmıı veya kürek- namesi de ~ iızeri bir karar yüzünden letafet vermişti. lftı. etra lere yapışılrnıştı. son dakikada !büyük 'karışıklıklara sebeb ~1- Delikanlının tıqueunda, tadlfe bir fllte n- Delltanlı ikula.klanna kadar kızardı: 
Yenı hün1t1ra * Buraya muvasa~at. olunup karayıı. ayalt ba- muş ve bugün de yen\ mevsim lig maçlan 7ı&inde, yaşlı bir kadın oturuyordu. Tuvale- - Eh.. sulta.nım_ dedi... Gençlik. .. 

rından birini k •darııad. nnt onun kızla sı1ınca, meb'uslanmız, paşanın lk1 gencin o- başlamış olduğu 'halde mlll\ küme şamplyo- tinln bütün lhUşam ve itinasına rağmen ilk - Ey Benli Yusuf. · Blllr misin ben seni 
hlm Pafa· b~ ocas; olmuş bulunan İb - muzlarına dayana.ak bahçeyi gemıekte Q- nu olan takim lhenib belli olmamıştır. bak~. yetmışten fazla olduğu anlaşılıyor - fit defa nerede gördüm? 
den biraz' 0~ıln Boğaziçlnde, ve knle:z: duğunu görmüşlerdir. Paşa '\se bu l'ki bed - Futbol Federasyonuna ba~lı olan her mın- du. Kaşları rastıklı idi. Gözlerine kuyruklu - Vallahi bllemem sultsnım ... 
tJf bir bahÇe 

1 
sahtbı bulunduğu g Ilı bahtı bu kadar kötn bir kılıkta., bu derece takanın ba.şka başta slstemler 1-;lnde faal!- sünneler çekmişti. Kartal gagası blr burnu - Tam bir '!>uçuk yıl oluyor ... K<lçu ue 

drnı7 gttfntı!ı Zfyaı-et etıneıc uzere a/v~t ~ sefil bir halde, sanki mez:ırdan çıkmış. bu yet yapmaması tçln alakadar federasyonda vardı. Yüzüoo bol allık stirmüş, çenesine ve çlrtllğime giderken Kiığıdhane çayırından 
Unden haber ';: çılcınıştı. iBunu da~- e b kadar sıska ve adeta bir dert blr kemik bir bu lşc fbndlden blr :şekli hal bulmasının yan.aklarına püst;irme llden benler kondur- geçiyordum. Çaymia. delikanlılar güreş tu -
ıup bize geinı~ n ihtiyar ata.mu.. hem e~- dunımdn görünce, lhttyarSlz, b1r duratla.'llış faydalı olacağını zannediyoruz. muıtu. Arkasında dolama denilen blr göm- tuşmuşla.rdı. Sen de aralı:ı.rınd:ı. idin Yusu -
llat.lk ha ş ve elçimi k en .. :>- x • b reıcet "•mı ze . arşı daima sem- ve onlara hayretle bska kalmıştı! umer Be:>lm Jek vardı. Kolları uzun ve yukarıya doğru fum... Ayağında kisbet, çıplak vücudiln 
d 1hçelertnı görnıek ~ı:;an Ibrahtm Paşanın Rahlble hekim, ağa tarafından, 11aşaya sıvanmıştı. Rengi ~ırmızı idi, boylu boyuna dal gibi salınarak 'Koçumun ynnındnn öyle 
hen geoeceglnt hab re lrulemıztn önün - doğru sevkedllml~lerdl. Paşanın yanına va- Aı''arada bUyük stadyom yakasından et.eğine kadar ve kollannın et- blr ge9tln iki, gönlüm peş!nsıra su gibi akıp 
<~r ilci hlsarda~ ;:. vcnnı~ \"e binaenaıe1h rı1ınca her ikisi de y~ kapanarak pasamn rafı gayet mrtt elmas düğmelerle süslenmiş- gitt1. 
d ara kule) lle An ~ı blum bulundu~umuz ayaklarını öpmeğe başlamı~ardır. V8 b:den terb .j8Sİ binaSI ti. Bu gömlek, sapla.rı iri elmaslarla müzey- - Ah sultanım .• cenl utandırıyorsun .. . fn-

an, se!Anı tn • a olu Jakuındati Hisar Bu andan •-+•fade eden aır:.", esı .. •--"n .. ~- ~ - ·· ven iki büyük iğne n~ kemere tuttmulmuştu. san o zaman, bir haber, bir emir s"lm"• nu avazımız kt - .IO)W .,.. •Hd• .., - Anknra. 6 - Vll!yet dahlllnaeki butun gpor .. .. "" 
ine çı ı~ı kada \" "'ı 1z fil 'Vazlyet.ıerlne 'PB'3-nm dlkkatınl çekmiş, klüpleri ~n Terbiyesi kanunu hükfunlerl- Kemer, gnyet geniş ve sıra elmas ile knplıydı. hiç ... 
v nni ederek batınnr paşaya saaaet tc ~ tembihi veçhlle :-ahlbln nutkunu lnıd ebne- ne göre yenl şeldllennl almışlardır. 'Boynunda. dizlerlnc ka-dar inen üç dizi - Ey Benli Yasuf ·. Buraya gelell de ne 
b elrd.lftl bu hat>erın amızı tavsiye etmlrtı slni beklemlyerek, onlar namına kendlsl söze vardı: Bir! Jrl hürmiiz incilerinden yapıl - kadar olduğunu bfllyor musun?. 

u llJ> bizzat :.ıonunda da bi " · Bütün kazalarda lhtl:;a.cı lrarşılıyncak şe. ı lunac~hı P:ı..,a.dan bizim 
1 

• r yolunu ~lamı.ştı: kilde spor alanlan vu::ude getirlımesi bölge- mıştı; ucunda bir yumurt!\ büyüklüğünde Benll Yusuf yattığı yerden başını sallı -
siY<>den dı da Vad.evlemı.,t• Bç\n Şt>faatte bu- - Ey saadetlli pa"a efendlml.z, dem'•tl .,,.., iri bir ~d Vl\Tih. İkinci dlzt, gayet !toyu yarak: olayı .. ~ ,. '· u haber t " "'l .. - ee kararlaştırılmıştır V'.? buna aid keşifler ltınduk -ıın ca d ve av- gördüğün sem adamlar, nktile gümüş. dft>~ hazırlanmıştır. Merkezde de Atatürk parkı yeşil, her birl utak bit-er para kadar züm - - Bilemem efendim sultanım ..• 
Vakt~kl n an teşekkürler ve kadife elbtseler 1çin::le ve btr elçi maiye - pUmınn dahil olan b1iyük stadyomun lnş:ı- rüdlerde.n l'apılmLJ~. Üçüncü dizi Lc;e yus- Dly.e cevab verdi. 

rimtzın bh ~P sesı.erını duvd k tmde memleketimize gelmtş. ı;erek padlş:ı h ı sına bn yıl başlanacaktır. Şımdiki futbol sa- yuvarlak ufak ziımrüdlerden ldl. Küpeleri - - Tam altı gün oluyor .. tam altı gecedlı 
hlın p u un kunetae b ~ u · H:ınçerele - hazrtlerlne ve ""rck ... adetlti pa"" efendimi- ~ yazl k .... ı . f li tl 1 n•- şflşaası 1se dP•er bütün ziynetlerin!. gol- de sab hl k d h Tatn:ışaya •saadet- .. 11 .. aGırına~a ve İbra- .,, ._ ,,.. hasında ı ve ~lı{ spor aa ye er ne uı "' , a ara a ar ~aşucunda~'ll yiğit.im .. paı,a " m .. l! it ze şeref armağanlan sunmuş insanlardır•. gede bırakıyordu: Ki\'>eleri, birer fındık bü- Benl! Yusuf oı:ırılı ellerini uzatnrak Ot'v -
tdt ki ~ nın kule önUnd e OY\Jlduk. Şimdi lüt\lf ve kerem edip bnnla.ra bi" b~k musaid olabtıecek şekilde ıuo bin llrnya bir yüklüğünde ve armud biçiminde lkl elmns her1! Ra.nun sultanın ellni tuttu. Ve lhtl -
rah~ ~ amız, bindi!;I kuç-:n geçti~! esnada ve gör iki bu bedbahtlar ne hale girift~'\r ol- beden terbiye.'>\ blnası ynptmlacnktır. Pro- idl Başındakl hotozu çıkarmış, sedirin bir 
dtsını s ~nın kaYıtın:ı ; bir sandalla İb- muşlardır!. Bunların yaşadık!nnnı veya bl- Jelerl ikmal edilen bina )"akında ihaleye çı- kenarmn koymuştu. H<ltozuıı iistünde de 
bulunane bizı~~ıktnn_ sonra~!la:~:~ ken - rer meyyit oldukl!lnnı var bir kıyas evle! •. Jmnlacaktır. dört dizi inci vardı. Saçl::ın zümrüd ve elmas 
bulundu~um n ihtiyaç içinde 'kı 'kapalı (A.,.'kc:, 't'<ı'I" ı Bu sene <bölge faaliyet_ progrnmmın bır hu- iğnelerle sfıslenm\şU. Bllez1klerl elmastı. Y\l-
Pa~; b17J~z~ar:r. vn irah ~tmiş;;anmakt.a .............................................................. susiyetl de kaynk ~besmın de ll~ve edilmiş züklerl, kısacn •birer şabesel"JI idiler. Bir kıy-

::~:.n~lıu, neden ~~~~e~~ z\mabpuslar ~l - r- ' olmasıdır. Bu işe ~ok elveri~li olan Kazda- met tahmini çdk zordu. Ayaklo.rında inci ~-
"'i Undu~umu ndana ka .~ nk~ra bnrsası 1 ğlnda kayak sporlarına nıd hazırlıklar yap:l- \emeli kırmızı kad!!e terlikler vardı. Du 1h -

teverta, Avu.sturyn ~l sormnş ve bl'Zlerın ~ii - ~ u u maktadır. Uyar kadın Ot>vherll Esma Hanım sultnn idi. 

yarın, buruşuk, kemikli elinl ağzına götüre
rek minnet ve ,ükrnııla öptü. 

- Dahn ıkendine geleli iki sant ancak var_ 
- Benlm sult.amm efendim ... Melek sima-

nızı, gözlerimi her açışta görürdüm nmma, 
öldüm de cennetce miyim, derdim. 

Oevherll hanım giildü: 
- Eh ylğltim .. pek re yanlı§ değil, öldiln de 

dlrlldin .. dedi. ıaklan oldu- cısının nı:ı.ı~·eu - d d "' kaçının b ı<>umuzu duvunca b' ve u - -····- Ga atasaray hakem Ü UgUne Ana tamfındnn. üçüncü Muradın t-0rununıın 
A 

ahçeye getırı•-estn •Zlerden bir Açılış - Kapanış fiatları 6 · 10 - Q1'} kızı idi. Babası Jl'aziı Pa!ll ise on altıncı as1r bnıız ..,u ı e ~ •
1
. ti" - Başımdan neler geçti .. bl: toparlıyabll-

' et.eklerı iJ mrctnııştı 1 ~raz e 1 sonu vez.lrlertndB"l 1d!. Birbiri arkasından naf!nı.ş, btr nn b 1 çaı .. ru, knraY:ı · Ç E K L E B üç tuğlu dört vezirle evlenmls. kocalarının sem efendim ... 
koşa koşa ner ih lı:aybetmck ıs·~ ya -

1 

Açılı• , Galata.saray klübfı, geçen hafta yapılan ,.,.151 harblcrde ~htd olmuş, ikisi de idam 0 _ Benli Yusuf bezler 1çlndc sarılı olan elle-
Paşanın t' es netcı; earanı • Yerek " .,_•ıomnış Fenerbahçe mnçındakl golden evvel hakem rlne baktı: 
aonr 

~dl.sln• verd ıo; 1 ıza gebntşu. T _ " ~4 6 2 4 ıunmuş, babaslle beraber, dört vezirin me..'-a lçlrntzcı emrı &.r•ndra ., · tara!ından çalman düdüğe mraz etmiştir. - D:ıhn zindana ntar atmaz dÖ\'llle~e baş-
tlnıi ı en kiml-ı g· anı:ıttıktan N ıso ""26 ı!IO O'ln ru ve gayri meşr:ı yollard:ı..'1 toplııdıklnrı z sorm = onderın k ev - Yorlt .v. · Hnkem de bu noktayı npo"tlnda rlltrettiğln- !adılar ... Ne kadar dsyak yed!~lml bilmi -

Bn tatlı ~~bu. e istedi - Par~ lı.968'7ô ı 96s·s den, ..... ıı. maçı ortaya yeni iJ1r hadise ,.1_ muana .. m btr aenet1n yegane nrls1 ol:nuş-Uii er 1i ı.ıa. ._ ... M he 1 rl 1 kl t Hl yorum. Sonunda bayıldım. Kendime gclmce 
blntftn ete~ ıı:erlne abnı MlU'mo ·- kamlışt.ır. Hakem heyeti her iki raporu tet- tu. ucev re n n ço u u. nd masall'\- ellerimin tırruı.klarını söktüler. 
dan rtnı ÖJ>tiikte n Sırtındaki Cenevre 29.15 l'o 29 1525 ık1k d ek kararını verecektir. nnda1d padişahlann hazineleri gibi anlatı-
John f~kranlarırnııı Sllnd~~e bn Teçhile can Amstcrda.. 69 l l2J 69 8lı!ö e er lırdı. Bundan ötürü ldl lı::l halk, E.-mıa Hanım Dellkanlı biraz durdu. Ba.şından geçcnlerl 
nıızdan norı Ue doktoru ıne~~ sonra :ahib Berlln Ballıan oyun 'a rı yarın bitecek sulta.na GevherU Hanım lAltabını koymuştu. §ÖY~ bir gözü önfıne getirdi. İçini çekU: 

Doı..+-- ittıtı.tıa - :aeçUk. <>larak ara- Bı"ükseı 21 . 97ö ıı 69!6 oevherll Hanım sultan, geceyi esmer de- - Asma.ğa götôrürlerken etrafımı hiç gô-
... wr altınu Onuncu Balkan oyunlarına bugün ve ya- llk l -..... " b , ... b b Temedlm o- lcrl ı · ·· aaçlan ~ -. nmnntıa., kı Atina .- an ınm """i ... cnn ... a, eı"' azan a.şını o- . oz m n onunc sanki bir bulut, 

U tün _ U!lanMan 18.l'k r ve uzun Sofya .- .- rın Atlnada ck?vam edilecektir. AUetJerlml- nun yastığına dayaY'.P azıcik :uyuyarak ge- bir perde çekildi. Yalnız culaklarm1 uğul _ 
~ «<>nnüş bir ıat.tı. an ihtiyar Ye hay- Prag .- sin iki gün sürecek müsnbakacla alacakları çlrmlfe benzlyord~ İ!tl eli bcz.ler içinde sar.ılı duyordu. Bir de, blndlrdlklerl atın üstünden 
Pis 'ıılııa.nnnıı.n llrtlann Pakat ibu uvallı Madrld .- .- dereceler puvan vaıcyetl üz.etinde çok mü~- ola.n delikanlı. baygın bakan 1rl kara göıJe - sık sık yuvarlanır gibl olurken, cellrıdları.n 

birer !!töınlek da ancak ı:>artaı v v slr olacak mahiyettedir. rint ihtiyar ka.dının gözıerine dikmiş•• . Ba - 1k1 ııe he t& ve bolca 'blt e arşova .- w yanımdan tuttuklarını hatırlıyorum ..• 
r ·urlü kir ~lr n.. .. ,,_t Budape•t• H k h t" k. 1 k? tıınn .. -- --ın bir ml!lne• blr sevgi, otunu- ·a...--vanı fel ve lllVdarhk •<A~~ v"' .- a em eye 1 azası im 0,ac· w• uou ~ .. ~- Kara Allnln yü~ünil de ölilnclye ka -

lk~t artlıd"'1a vardı. Bo za- Bükre~ ~dn. Gevherll Hanım sultanın buruşuk dar unutamam .. Sesi de hala :t··,""ımdadır. 
fan Çlkanldıklan ... nırımız zindandan dı _ tlll ..._ l'tinefln Jlarla.k _ a.n bir hayli müddet Belgrnd .- Münhal bulunan Jstanbııl hakem heyeti }'iizünde. zamanm barab et muh~ bir adeta fısıldar gibi: •Korkma delikanlı.. Ka-
hla.ta !tnltln ~ıkları altında gözler'.nl a~ Yokoham azaııtına siileymaııcy.e !tlübünden Or.hAn JJe, güzell1kten. yalntz paru :parıl yanan bir çift ra Aliyi de unutma .... dedl İpi boynuma :ıa-
btı kadar Z8.nıand;;1~14lardır. Çünkü gôzler Btokholm 1 lı.1.9 11.19 Oalatasu&J lklübünden Osman Müeyyed mavi göz blmıştı. sıl geçir<ll ... Altımdan at.ı nasıl aldılar ..• Ve 
'Ye -~~n mabboyle 1'tk cörmet nimet ~oskova .- ııamzed olarak gMterilmişlerdlr. GeTherll Ha.nnn 1!11tan bir aralık elinl ea- sonra, ben, buraya, sultanımın sarayına na-

nım bulunuyarlardı•. J İstanbul hakein heyeti iki .namaedden bl- mer dellkılnlının alnına toydu; delikanlının sı:ı get1rUdlm.. bllmlyorum. 
Aman Allaıııtnı rlnl seçecektir. alnı ateş gtbt yanıyordu. lhtlyar 'tadın, ııonra (Arkası var) 

tırttaı Ylzü bir Bu aö~rlm onu nnsıı şa
karıştıktan sonrdenb\re müthiş bir fırtına il" 
bir nıana -1dı• :...~asıl il.tin, hatt~ nıe.s'ud 
llyeceAı 8Özl • aL ben artık onun sö 
Jnlll ere, bana ve ...... ıı. Y -

edeoot 'hald r ~ı cevaba tabanı 
bydhk itoınedıa~n detildlm. Oynadığım lfı _ 
dana çılnnasından ~ blr aniye iOnra mey
tlnıı kaybetmede orkarak henüz ınetane
dotrıı Jtlrüdüın. n nnınden 'kalktım, kapıya 
Birden~ _ ltldi, eıım1 tuttu 
- ne deme • 

•Son Posta• ma 1elrikuı: 60 

gtzJedlğtn rnaz! tr~ıo·ı Bu &özıertn altı d nıl? s~y~ı lltdt?. Alay mı ett.t n a doğru henüs fJriuıamıı topmadJlı gören Re- nun başını Uldırarak Cahidin yüzüne ba -

Pann kl 
Söyı. dtyarıı- n. ılklyet lika Hanım aabJ.?'sızıınarak ı .. &•'-·-tısını tnrnr helecanla ve tel~1a bir şeyler s5y1U -

a anm ......... ~ ~ ..,~ ' 
JO?, çırpınıyordı ıtUrtarmak için elimi bfik\1- ~ydana vurdu: yor gibi (örilnÜyordO. Arkalarından bakar -

- Evet., nerede L9e yatmur yatacak, a.r -
'.tail8 ihtiyaten bir hırka al... 

- Merak et.meyin efendim. 
Böyle OOdblrlerl düşünecek halde de!Ul -

dlm; süratli admılarla merdivenlerden ine-- Bıralcını ~m. - Burada insan botuıuyor, biraz bahçeye ııcen bllMhUya.r Udslnln de boy, bos ve zara-
Go~• ..... -d z en!: bırakım• çıkıp dolQ§alım. fet baJomlDd&.n birbirine ne tadar UJ111n 

........ ..,, e ne ö "· · · """hr 11\nına dliştü g rclil bilmiyorum· en 1 ..<"U lye Bamm 1t.1ru etti. olduklarını itlrB.f et.meğe mecbur kal:lım -.e re'k aahil istika.metinde yürümeğe başladım. 
Jna çıktım ve oen arkam'h bn'kmadan ode:- - Hayır, slz de benim ıtbl :yapın , yal - kendi kendlme bunu söylemek bana cok a- Bulutlar büsbiitün alçalmış, sıcak taham-
hlş bir tu1.ı &funda, btitUn 'Varlı~ _ murda ıslanmak ı.st.emezsenız odanıza çe - cayip blr tıeeMür verdi, kalbim sıkıştı w ~- miil ed1lemlyeoek bir dereceye g~miştl. Dı _ 
l'iınden akan na kopmuştu, bu fır~~:a g~~t- tllip lstiraha.t edm. denbire asabl bir bareketle yerlrnden blt- fUWilJJl evden daha. serin olduğunu baha-
rtinden :Yaslıırn rı~mM (il ' 0 e- - Ben biraz gezınetı terclh edlvorum. Wn. ~ etme& için Retlka Hanımın gezmek ar _ 
tık ~nd'::nrı:-a bütlln net'eını kay~~~ ve 0 Nevzad Beyin halindeki gevşekllle ~lolırsa Nahide .Hanım hayretle sordu: msunun cidden fnkalfMie olması ıazl."ndı; 
Jelaımı herk torlanıag ı luzum e :. Ar- borada kalmaktan daha memnun olacağını - Nereye gidiyorsun çocutum? yolma. blr hnndan çıloyormuş glbl kızgın 'fe 
kirını.ıyord esin içinde dolaştınna~~nnuyor, zannediyorum, o halde ıb bana. :refakat e - - Oturmaktan ibacaklanm 1171lftu, denls yakıcı olan bu havaya serin demezdi. 

um. an çe - der mlslnlz Cahid BeoJ? kenanna dotru blr parça )'ilrtl;reaellm. 
O tün ha * D14lerlml dud&klanma geç1rwek ba§ımı - Sakın uu'tlqma. tırtına nerede ile ~o-

!!uhıUarın ;a fevkaJAde a~ır ve bo~ iflm.e dcllm. N~ :BeJ bir aaıcm ıadamı ne- pacak, yalmur ,atacak. 
l'aJa.n hır ı&aıınaa.ı sıcak!~ cu 1dl. ıııalreWe ~en kaltt.l. Nevzad Be7 de :perlnden :talkmıttL 
l:altınışt.ı ~ırtına kopmıı.sı ihtı:tırınış, J>ek - Aman ba.nınıefendl, alzlnle psmeJt be- _ Sl3e rerKaı edebllic mlyim? 
:ra ııe.rıoı;. ~:bebden ö~e yeme~~rlni ço- nlnı için .ne büyük feıı'4tll . _ Teşekkür ~erim, yalnız taımatı '8r'Clh 

Ben et.tar d1! oturnuığa 'karar en son- - Te,ekkür ~im; fakat C&h1d Bey ba- ediyorum. 
)'or, ellnıde~tııerıe fazla meş"n~er~ı. na refa'k.a.t eder: eıe&Mlll ltendlalne bazı eser- -Oeva.bım o b.dıa.r qut.tu ki genç &dam 
~ok konuştular rnı 14liyorduın. Ötekll<ı mu - ler hııtlnnda danışmak ıa lltıyonun. kıpkll'1Jllm olaraılt yerlne oturdu, Nahide Ha-
4ılar· faılı:a: ' ?'1\dyo ça}dıı er bir- - Eı:nreMrsmlıı efendlm nnn da bu ~zlerlmi lşltmeml.§ g6rünnıeıtı 

' i ftld.t ıeçı:n.ıyor~ br~ç oyna - Yan :rana merd1ftnlaır1 1~et evin arka- daha muvafık bularak pencereden dışarısını 
· aat b* llD.da.kl qaçııp dolru 711rU.dtllel'. uenta Ha dikkatle aeyretmol• :to7uldu. 

Den1re doğru yfüiirten bulutların bakıra 
kaÇan bir &lya'hlıila. koyulaştığını, suların 

oamurlu, ye§ll blr renk aldığı, birkaç k:ıyık 
ve ,-elkenllnln klJıya yanaşma it. için :ıcele et-

tiklerini görüyordum. Göğsümü böyle sıkan, 
nefesimi lke.9Cn şey de mutlaka fırtınanın 

ya.'klafmaSlnda.n ıelen gayri tabll bir sıkıntı 
idi ve denlz kenarındaki kayaların üstüne o
tunıp başımı uzaktan gelen hafif rüzgfua 
bırakırsam mutJa.ka btı gayri tabiilik zail o
lacaktı. 

Afu', dilfüncell &dL'lllatla yürüyerek bah -
Qenm bir tarafında yüksela.'1 yüksek duva _ 
nn gölgeledlği blT taş yılpmna kadar geldluı 
ve onda bacaiklanmın kuvveti kesilerek 0 _ 

turdum. Be§ da!dka dinlendikten sonra yo-

luma devam etmek niyetlnc!e t::lım. Falı:nt o
turur oturmaz vücudüm öyle kesildi, b:ı.şıın 
o derece !kuvvetini kaybetti ki yerlmden kı
pırdamadan oracıkta kaldım. 

Birdenbire arıtamda bir anahtarın klUde 
sc>kulınasından çıkan bir ses duyarak b:lşımı 
çevirdim ve arkamda:tı duvard:ı, o vakte kn
dn.r farketmedl~lm dar bir kapının yavru} ya
vaş açıldığını ve yanında bir çocukla bir ka
dının çıktığını gördüm. 

Kadın genç ve zayıftı. Arkasında soluk bas
madan blr klmono v:ırd. İk1 uzun slynh ar-

gü san yüzfuıü. iri mavi göilerlnl çerçeve • 
Uyordu. Fevkalade gilzcl olan bu kadının 
bir Türk olmadığı tlk n:ız-ırda anlaşılıyordu. 

El!nden tuttu~ zavallı mahlüka bir yat 
vermek lmkô.m yoı..-tu. Saçsız koskocaman 
bir tala, patlak bir çift göz, salyalı bir ağıg 
çarpılı: ince bacaklar vr. iri ayaklortle o bb 
insandan ~nde ':>lr ucubel hllkattı ve d-ıh• 
ilk nazarda onun aptal oldur,-ıınu anlamama· 
ğa imk{m yoktu. 

Ynbancı kadın benl görünce şaşırmam: 

bilakis bir ikl santye dur:ı.nk parlak ccızle· 
rlnl üzerimde dol;ışh"dı ve çocuğu elinden tı 
tnrak bana doğru yunıdü. 

Kısık , ıkorkak 'bir sesın: 
- Sen kimsin? diye sordu~unn dııvdul)'l. 

<Arkası var) 
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[Memleket lla berleri l Satge davası görülürken 
T okadda hayvancılığın Geyvede tutun .J suçlular arasında 
inkişafına çalışılıyor zeriyatına ehemmiyet münakaşalar oldu 

Bu maksadla hayvan sergilerine ehemmiyet verilmekte 
ve iyi hayvan yetiştirenlere mükafat dağıtılmaktadır 

veriliyor aunkü celsede Refi Bayar, Jerans MüdUrU 
avukat Atlf Ödül dinlenildiler Geyveden yazılıyor: Kazamızda tütüncülük 

zeriyatı son yıllar içinde göze çarpacak bir 
derecede inkişaf etmektedir. 

Bilglli ekicilerin yetiştirdikleri <basma vo 
başı bağlı) tütünleri tüccar ve inhisar idaresi 
tıaratında.n çok beğenilmektedir. Bu tütün
ler kallte bakımından son derece nefis ol -
du.klanndan !!atları da ytiksektlr. 

Inhisar idaresinin Maltepe En~tıtüsünün 
tecrübe için geçen yıl lld ekiciye verilen to
humlardan iyi neticeler alınarak, bu tohu -

Sa.tiye yolsuzluiu suçlularının muhakeme
lerine 1 Incl Ağırceza nıahkemee1nde V'! btt
yük bir kalabalık huzurunda dün devam e
dllmJ.ştlr. Dünkü celse hadise maznunları a
rasında şlddetll münakaşalarla geçmiş ve 
meraklı safhalar arzatmiştlr. 

Refi Bay arın ifadesi 
ml;ln bütün Geyveye tetmlli düşünülmüştür. Duruşmaya suçlnlurdan Refi Bayann sor

Inhlsarlar umutn müdürlüğü bu maksadla gusu ile başlanmıştır. Refi Bayar, şunları 
burnya mübayaat şube.si müdür muavini söylemlştlr: 
Şükrü, mütehassıs Hazım ve eksper Halllden - Her şeyden evvel şunu söylemek isterim 
mürekkeb bir heyet göndermiştir. ki, ben bu dava ile hiçbir surette alAke.dar 

bllO.hare ifademi bu yolda de~tırdtm. aaJ.. 
bukl, hakikat ilk ltademdedtr. 

Avukat Atif Ödülün ifadesi 
Bunu müteakıb Atıf Ödül söz alını§ ve tsar

gu hft.kimllğ1nde yapıln.n müvacehelere ald 
zabtın mahkemede okunmasını taıeb etmlr 
tir. Zabıt okunmuş ve Jerans vtrketl müd11' 
rüne yeniden sualler tevcih olunmUftur. Jd&
teos, burada hadiseyi başka §ekilde anlat
maktaydı. 

Neticede Meteo.s Temel mevzuube.hs 6250 
llroyı Atıf Ödüle verdiğini iddia et.m.lştir. 

Bu heyet tütüncülerle muhteıır mevzular olmadım. Geçen celsede benim Atına seva
. üzerinde hasblhald') bulunmuş ve ekim mın- hatimden baıhlsle, bunun müten.kıb safha-

Meteosun tevkifhanede kendJsine Lelkinal 
yapıldığı iddiası diğer suçlulardan da eorul
muş, kat'i bir şey söyllyememeklP. beraber• 
telkin yapma hft.disesini teyl1 etmemtşlerdit· kalnrında tetkikler yapmıştır. sında benim kumusyon aldığımı iddia ettiler. 

Yapılan bu tetklkn.t net!Of'.slnde, seçllen Bu va.rld değildir. Ben Atına seyahatimde 
tohum bir tip olarak bütün ekiçllere tevzi e- iddia edildiği gibi. Mösyö Plyosla da görU.,
dlleooktir. medim. Yusuf Ziya Önişle mall ve idnrt bazı 

Geyve tütüncüler! bu alakasından dolayı işlerden dolayı muhtelif vesilelerle temas et-

Kumusyon meselesi 
Atıf Ödüı nihayet Neşet Kasımgllle Meıco' 

Temelln tevkifhanede ayni odada yattıkl•
rını söyllyerek, kumusyon meselesinin bir ıt 
re de ondan sorulmasını lsteml.ştir. 

inhisar idaresine minnettardırlar. miş oln'blllrim. Ancıık, aramızdaki konuşma

Adanada ehli hayvanlar 
Ehlt h~yvan sergisinde davetlilere izahat verilirken S0rQİSİ 8Çlldl 

Tokad (Hususı) - Muvaffak bir su - kanlar temini gayesile Vilayet Hususi da 

tt t 
· t t•b d"l · V' t .. . A na, (Hususi) - Seyhan mıntakası eh-

r~ e anzım ve er ı e ı en sergıye ı - dare butçesınden 2 bin lira sarfile Ka - H hnyvanla.r sergisi buıtün Adana şehir ht-
layet aygır deposu damızlıklarından 16 r.a.cahey haraşından çok güzel, köylü ve podromunda nçıldı. Sergide, bölgedeki her 
tay, 11 kısrak ve Tokad için kabul edi -1 yetiştirici tnrafmdan beğenilen 4 aygır cins hayvanat t.eşhlr edilmektedir. 
len Şark kırmızı ineklerden 12 tanesi teş daha getirtilmiştir. Memlekette hayvancılığın inkişafı ve hay-
hir edilerek mükafatlandırıln·""tır . . .. van cinslerinin ıslahını teşvik etmesi ltlba-

•• .. • • • • m~ • .. Vnlimızın bu hususta gosterınekte ol - rlle bu sergi pek istifadeli bir hareket ol-
A Koyl~ ve yetıştırı.cıye dağıtılan mu - duğu yakın alakayı halk şükranla kar _ muştur. Sergide bcğennen hayvanların sıı-

kafat mıktarı 1000 lır.adır. 
1 

kt d hiblerlne ikramiyeler verilecekttr şı arnn a ır. · · 
Hayvan yetiştirme rnıntakası olarak . . 8erglnin açılması münasebetile başta vf\U, 

seçilen vilayetimizde köylü ve yetiştiri _ Gelecek yıllarda bu mesaının daha zi- !kumandan, hükumet ve müe~c;eler müdür-
cinin hayvan mahsullerini kı tl d. - yade artacağı ümid edilmektedir. !eri olduğu halde parlak bir tören de yapıl-

yme en ır . . .. .. mıştır. Sergi ıo gun devam edecektir. 

da Satiye binası bahsi geçmiş ola.blllrse de, 
teklif mahiyetinde hlr şev söylediğim ı:ıdinsı 
asılsızdır. Sonra avukat Atıf Ödüle 6250 lira 
aldığına dair makbuz imzalamnsı hususun
da da hiçbir şey söylemiş değilim. Kumusyon 
mesel~nden kat'iyen malCımatım olmndı~ı
nı, kat'lyetıe söyllyorum. · 

Emanet dairesine yatırılan para 
Bu sırada rels maznuna şu suali sormuş

tur: 
- Si1ln aldığınız kummıyonu iade etti

ğinizden bahisle emane~ dairesine para tes
lim etmişler. Bu doğru mudur? 

Neşet Kasımgll, ayağa knlkmış ve: 
- Tevkifhanedekl ~5 gün zarfında. dol' 

rusunu isterseniz ağıımı açıp ta Mete<>S'• 
cburaya neden geldl!ıiz• diye dahi sonnadıtıl· 

Bundan sonra reis Satiyenln keşif raporO 
üzerinde sabık nenizb:.ı.nk Umum Mtıd6r4 
Önişten bazı izahat almış ve cel9e sona er
mlştlr. 

Duru.şma, binaya tnkcllr edllen kıymet f f 

ferağ muamelesi hakkında belediyeden ff 
tapu dairesinden bazı evrakın celbi ile htı
dise lle arn.ımıı şahtdlel'in dinlenmesi için, 20 
Te.şrlnlsaniye talik olunmuştur. 

Denizbak - Satiye Şirketi davası 
Sa.tiye yolsuzluğu Mdlsesinln, Denlzbanı 

Refi Bayarı müteakıb, mahkeme maznun- müessesesi yerine kaim olr.n Devlet Liman

- Hayır, ben böyle bir para göndermec\im. 

Jerans Şirketi müdürünün ifadesi 

lardan Jerans şirketi müdüru Meteos Teme- ınrı İşletme Umum Müdürlil~ ııc, hall ıas-

lzm·ı rde memnu mıntakada lin sorgusuna geçmlştlr. Jerans müdürü şlr- fiyedekl Satlye şirketi arasında dQğurdu~U 
ketin vaziyet! üzerinde lzaho.t vermiş, alım hukuki ihtı!Attan mütevellld davaya da. AS' 

eg"'lenti yapanlar yakalandı satım işlerinde şirketin fMliyetlnden bahset- llye 1 ini Ticaret mahkemesinde diln bakll· 

rnek ve her bakımdan memleket için Zıraat Vekfıletı de bu sahada koylu ve 
:faydalı olmasını temin maksadile hay - yetiştiriciye müzahir olmaktadır. 
van sergisine ehemmiyet verilmektedir. Bu arada Zootekni mütehassısı Cev· -

Bu sene damızlık materyelini arttırn- det Güvenerin takdire değer mesaisini mış, sonra Satiye me.>e!esıne ve kwnusyon mı.ştır. 

İzmir (Hususi) - Dört erkek ve üç Lşlne temas ederek demiştir ki: Dünkü celsede Satiye şlrketl vekilleri, .oe-
1 · d CD h · b kız, Yeniknle civanndak; memnu mınta· - İşin lçedslnde bl< g(ma suiistimal yak- n1'bank kanunu mndblnce alım ve aatnn 1'' 
zmır 8 m u rıyet ayramı Mudanya - Dursa yolunda kada bir egylenti tertib ettikler· d tur. Bu arada, milsa:ulenlzlc but izahat. ver- !erinde istimlakin şart olmadığını ve pazsr-

hazırh kları b · t b · ı k . ~ sı:a a ~a mek lüzumunu hi$>ediyorum. Tevki!lmden ıı~a da cevaz verlldlğinı beyan et.m1$ler "" . lr 0 ~mO J azası kal~nmışl:r ve adlıyeye verılmışlerdır. sonra Atıf Ödül. tevkifhanede bana gelerek: Satlyenin satın alınması için verilen DenW 

rak köylü ye yetiştiriciye müsaid im - de tebarüz ettirmek isterim. 

1zmrr (Hususi) - On altıncı Cumh~ Bursa (Hususı) - Mudanyadan Bur- Adlıye, dort erkek haıkkında hem meın- c- Re!! Bayar, bu p::ı.ranın kendisi tara- bank meclisi l.dare kararının V;} Denl-ıMnı 
ıriyet bayramı hazırlı'klanna İzmirde baş saya gelmekte olan şoför Hüseyinin ida- nu mıntakaya girmekten, hem de rnek - tından alındığını söyliye-:ek, hepimiz kurtu- kanununun mecllstelı:i müzakere zabıt.ıstı 
lanmıştır. Cümhuriyet bayramında, bu re.sindeki otomobil Hamidler köyü civa- tebli kızları iğfal etmekten takibat yap- la~ız. Sen de onım aldııtını söyle. Biz, böy- suretinin celbini lstemlşlerdlr. 
sene inşa edilen bir çok yeni eserlerin rında ayni köyden 18 a larında bir en- maktadır. le soyle.mek kararında:;ızo dedi. Ben ~e avu- Mahkeme, bu taleblel'l kabul ederelı:, ınu-
açılm t•• 1 l 1 __ ,,_. y y ş g kat ve kanunşln.sa olan bu zatın telk.inlerlle hnkemeyl tallk etmi.ştlr. 

a oren er yapı al,;W\.~ır. ce çarpmış ve ayagından yaralamıştır. ' 
• Çocuk Mudanya hastanesine ıkaldınl - lzmir 10 UnCU 

lnegölde hır tUtUn deposu çöktU mış, şoför hakkında adli takibata baş - enternasyonal fuarınm programı İngiltere denizdeki 
hazırltklarını hAla 
niçin bitiremiyor 1 

İstanbul kurtuluş 
bayramını dun buyuk 
tezahüratla kutluladı 

İnegöl (Hususi> - Osma.n cevızc1 taratın- lanmıştır. 
dan Ortamekteb caddesinde inşa edilmekte --------- İzmir (Hususi) - Bu sabah bir top -
olan üç k.aUı beton bl:na geçenk.l zelzeleler- Yüksek sıhhat şOrası aza l ı"gı lantı yapan Fuar Komitesi, onuncu İz -
den müteessir olmUitU. Bıı bina evvelki gün 
sabaha ka.rŞı ola.n zelzeleyi müteaklb tama- İzmir, 5 <Hususi> - Dr. Cevdet Fuad öz- mir Enternasyonal Fuarı programını 
men göçmü.ştUr. Göçme lıMlses! sabaha tar- yarın vefatlle inhllAl eden Yük.tek Sıhhat münakaşa v~ kabul etmiştir. Onuncu tz-şı olduğu Içln amele ve tütün dlzlci ylnni Ş&-aaı aza.ıı~ına. İznıir memleket hasta.nesi mir Fuarı hazırlıklarına derhal başlana- (Baştarafı 5 inci sayfada) (Baştarafı 1 nci sayfada) 
otuz kadının bulunmaması bıiyük bir fa - sabılı: başhelcimi Pro&?sör Hasan Yu.wf Bnt- cak ve her türlü inşa faaliyeti ilkbahar- dır. Yalnız büyük donanma, denizaltı me.s'u<i b1r heyecanın lezzetile doldurınaı-cianın önüne geçmıştir. 'O'ç bin kilo tütün de kam tayin edllmı.,ttr. Dr. Hasan Ba§ltarn ka- ra kadar ikmal edilecektir korkusile limanda bulunmaktadır. Bu - tadır. Bu büyük gün, hcpinlzln blldlliniz gl .. 
enkaz altında ltalmıştır. Maddi zarar doku3 dm hastalıkları müteha&ııısıdır ve şimdiye • nunla beraber bu donanma, tayyarelerin bl, İstanbulun Türk ordusu tarafından ikin-
bin Ur.o.dır. ıkada.r en az 10.000 tocuk doğurtmuştur. keşif raporlarına istinaden abluka hat - cl defa fethedilmiş olması gibi cibanfi1Dlol 

lzmird8 evlenmeler JÜZd9 tına taaITUZ edecek Alman kruvazörle - kıymet ve ehemmiyeUI bir hAdl8enin doR'Uf" 

6 1 arttı rini vaktile önliyebilir. du~u sevinç ~ iftihar lle doludur. 

C Kırklareli Halkavi binası tamamlandı ______ ___, 

KırklaTeli ( Hu -
6USi) - Yapı işle:ıi , 
günden güne ilerle 
mektedir. Bu yıl o ~ 
tuz bin liralık tahsi· 
satla hükftmet kona
ğı inşaatının birinci 
katı ikmal olunacak· 
tır. 

Otuz ilki bin liraya 
ihale olunan on ders
haneli i~k mekteb 
binası inşaatı da iler
lemiştir. 

Muazzam Hal:kevi 
binası tamamlan ı-
mıştır. Tefeniiatı 
nın da Cünihuriyet 
bayramına kadar ik
mal edileceği ürnid 
olunmarktadır. Parti 
teşkil.Atı yeni yapının 
iki odasını işgal etm~tir. 
göstermektedir. 

Resim harici sıva.sı yapılmakta olan Halkevi binasını 

• • • . • Vali bundan sonra hür Türk ınllletuı.1.ıı ff 
Ticar et gemılerının teslıhl Türk ordusunun gösterdiği fedaklrlık .,. 

İzmir, 5 (Husus1> - Son tkl ay içinde İz- f1' mirde evlenmeler bir rekor teşkil edecek ka- Bu davadan ticaret gemilerinin teslih kahramanlığı tebarüz ettirmiş ve sö~ne 
dar artmıştır. Eylül ayında. 146 c;ift evlen- edi~melt!ri ihtiyacı doğar. Ticaret gemi - suretle devam etmiştir: _ 
ml.ştir ki artma nlsbetı, geçen senenin ayril leri P.sasen, denizaltı tehlikesini berta - - Türk ordusu denilen kutsl yıldınm, ~ 
ayına ınlsbetle yüzde 61 fazladır. Son ay ıçln- raf 

1

etmek noktasından d'a teslih edil - tanın dört bucağında yeni bir feyis TG :~ 
de bllhassa 20-22 yaş a.rasında. evlenenlerin mektedirler. Bilhassa donanmaya mazot k.işaf hamlesile canlanıp ışıldayara.t m 
arttığı görülmüştür. getirecek gemiler adamakıllı silahlandı- talil yendi. _b 1 dö n . _,..,,. 

1 1 
• Vali bundan sonra su ay e.ra nm,.., •-

rı ıyor aı. .. b '···tir · . . ·ıjlhl h" . d lerlni fOYle itlrm"i' : 
Ticaret Odaları kongresine Bu kadar gemının sı i;l p. tec ızı e - Türk ordusunun biiyuk ve delerll bafl 

• • • • • • bir ı.ıırnan meselesidir. Büyük Harbde İn sayın Mareşal Fevzi çakmağın oerenı adıtıi 
Oemzhden de ıştlrak edıhyor ~ilizlerin ~lman ?eni~alt1larını. avl~ak saygı ile anıyorum ve son3UZ kahr~ 
D 

·zı· (H ') T . . 
1
. 

2 
uzere teslıh ettıklerı gemı mıktarı yeti..itiren büyük Türk ordu.sunun şeretıı:ı• 

em ı ususı - eşrınıevve ın 3 . . 
ünde Ankarada toplanacak Ticaret Oda- (5.000) ı, Fransızların da (2.000) ı geç - kadehimi kaldırıyorum.• ~ 
ları kongresine Denizli Vilayeti için İs _ miştir. Şüph~iz bunlara li~nlarda ça - Ziyafet samimi bir hava içinde ıeç T 

ma~l Ci_llev ve Esad Kaymakçı murahhas lışan ~o~:kor, _çatana, st~~ot. balıkç: kadar devam etml.ştlr. 
seçılmişlerdir. teknesı gıbı gemıler de dahıldır. Nasıl ki Ç k ı· · S hhiye 

Büyük Harbde biz de bu maksad'la Haliç an iri Va iSi V8 1 

lnegöl panayırı 
İnegöl (Hususi) - Senelik panayır 

kasahamızda açılmıştır. Altı gün devam 
edec~k olan bu panayıra akın başlamış
tır. 

vapurlarını bile istihdam etmiştik... mUdUrU köylerde 
. Bu müş~üller hat;rlandıktan sonra ~n- Çankırı (Hususi) - Valiınb Refi• 

gılt<.>re ~e;ıız hazır~.ıgı~ın uzun sürmesıne Noyan beraberine sıhhiye müdürQnil a1' 
hak verılır. Bu muşkuller C$Mlı nokta - rak Kurgon köyüne müteveccihen gtt .. 

lan ikhtiva e?
1
er. B

1 
undan bbaşkba denihziult- ill~iı .. ~~-~~-~1:-.l.~!.~.~ •• ~.1!.1E?.~~Ş}!!H~!: ......... -' 

lara arşı mı yon arca su om ası a - . . 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
rı, mania ağlarının inşası, tenvir duba -
ları y:ıpılması, ticaret gemilerinin kapan 
gel'Y'isi haline ifrağı gibi teferrilat ta var
dır. Burada Büyük Harbden misaller ge
tirırek isterim. Lakin İngiliz ve Alman 
deniz harb tarihlerinin istatistiklerini 
başka şekilde göstermeleri buna mlni o
luyor. Bununla beraber Bilyük Harbde 
60 milden ibaret olan bir Manş kanalının 
ağlarla kapanması aylar sürmüştür. İşte 
denıokrat cephe böyle bir külfetli işin 
henüz başında bulunmaktadır. 

Nöbetçi eczaneler 
- ····--Bu gece n öbetçi olan eczaneler şunllLl'dır: 

- Hasan Bey dünyanın 

geçirdiği şu buhranlı günler-

de ••• 

Kimsenin kimseye iti
madı kalmadı. 

. . . Hatta taksitle i§ yaP,an 
miles.5CSelcr bile muameleyi 

keamiıler •• • 

İngiliz bahriye nazırı (Çörçil) in Ak -
vam Kamarası huzurunda daha hazırlı -
~ımız bitmedi demesine bir hakikat na -
zarile bakmalıdır. Bu hazırlık daha da 

Hasan Bey - Demek me • uzun sürecektir. Fakat bir kere de (bU
murlar bir ay olsun maaşla - tün i~lcr tamam oldu!) dendi mi karşı ta
rını ellerinde tam olarak gö- ra.f 20 sene içinde unutuverdiği, abluka-
rebilecekler. nın en pratik manasını öğrenecektir. 

T.L. 

İstanbul cihetindekiler: 
eŞhzadeba.şında: Üniversite), Emlnönilıl
dc: (Bensason). Aksarnydn.: (Şeref), A -
ıemdarda: (Abdül:tııdlr), Beyazıdda: 
(üemll>, Fatihte: CEmllyad1), Bakırk~ -
yünde: (İstan!>ul). Eyübde: (Arif Beotr>· 
Beyoğlu eihetindekiler: 
İstlkUU caddes!nde: lOCllô..sudal, Bost&n
başındıı: c İtlnnd), 'l'a.ksımde: CT.Jmonol"' 
yan>. Pangaltıda: (Nargıleciyan>. KATa' 
köyde (Hüseyin Hü3niil, Beşlktaşta: \80-

Ieyman Receb>. 
Boğaziçi, Kadıkoy, Adl.l lııt'tlakilerı 
Kadıköyde: (Hasau. Sıhhat), tlslrlid:ır -
da: (Merkez>, Sarıyerde: lAsaf), Ada .. 
ıarda: (Şinasi Rıza). 
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11111w "Son os a,, nın Hikayesi ·'Qlınıaa:ımnıı~ Bir Haftahk 

PROGRAM O ---- RADYO -== -- -i ~1111 
1 

A k R d pold: Çigan fantezı.sı. G -- Relnold Becker< c CUMARTESİ 7/10/39 D ara a YOSU İlkbahar (Melodi.) 7 - Pnul Lincke: Ollm-llllllll llHhı. Çeviren : H. Alaz .. dflDl•llHfrF. 13.30: Program Vd men:.leket saat ayan. DALGA UZUNLUGU ~ plyadlarda (Marş.) 22: AJans, ziraat, es • 
Old k . 13.35: Ajans ve meteoroloji haberler!. 13.50: 

120 
K ham _ tahvllM, kambiyo _ nukut borsa& İva l1 ça ya~ışıklı bır delikanlı ohnılenecek. .. Kendi mevkiimi tehlikeye sok- Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam. 16H m. 182 Kes. ,v. Ctlat.) 22.20: MüzJk (Küçük orkestra - Yu•• 

a n_ Feodorov!ç şöyle bıraz havalanma- mak hiç işime gelmez!. Cevdet Kozan. Okuyan: l - Muzıffer İlkar. r.A.Q. 19,74 m. ıırnıs Kes. 20 Kw. ka.:nda.ki programın devamı.) 
2
2.as: Mflzlk ğalt~a~ar ~~rdı. Hesab memuru sıfntile O gün1Uk mesele bu kadarla kaldı. Ta a - Peşıu. b - Kaptanzade Ali Rıza r.A.P. 31,7t m. H65 Kes. 20 Kw. <Cazba.nd - Pl.) :?3.25 - 23.30: Yarınkl Droı-~ett~ 1nı muesseseyi. kendi arzusile ter - bii delikanlıyı işe almadılar .. aradan bir Şarkı: Leyle olut' tt hüzn içinde. c - ıram ve kapanış. 

d hı. bB:ıvuluna bır iki kat çamaşır ve iki ~n geçtikten .sonra İv.an Feodoroviç ............... - Şarkı· Bir vefasız yAre dll§tnm. karda.ki progrıım.ın devamı)); 22 35: Miızik: * 
a a una benzer diğer bazı zaruri şey- kr..... - d - Nlkogos _ Muhayyer şarkı: Vnr mı ha- (<Al.zband-Pl); l3.:.ı5: Yarınkl progrn.m ve l~~ d.oldurarak trene bindi Trenle iki te :ır m~esses~ye. başvurdu: . ı cet. e - Selim m - Muhayyer tctinbnle şarkı: k.a~ CU!\.IA ıanoı1939 
~~ :ki gece yol aldıktan so~ra Krun sa- . - Pekı, d~~ı, sızin dediğinız olsun. Ey gonr;ei· nazik tenin. t - Muhayyer siln- * 12.30: Program ve memleket sata ayan. hılın~Pki B. sehrine geldi. Kendisme u- Sız benim mu:_acaatımı na.zan i!ibara a- bfile saz sema!.ırt. 2 - Semahat ÖZdenses. SALI 10/10/1939 12.35: .Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: f~~ ~ır oda kiraladı. Mütevazı fakat neş- lara~ bundan once çalı~ğım nnıessese - a - Lemi _ Hicazkt\r şarkı: Son aşkımı can- 12.ao: Program, ve memleket saat ayarı. Türk müziği <Pl l 13.JO - 14: Muzik (Karı • 
e 

1

1 bır hayat sünne{!:e başladı ye Lrr t~zkere yazınız.. Orad.an ce- !andıran. b - Ai'lt bey - SuzlnAk şarkı: Çek- 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.5G: şık progrnm - Pl.) 18: Program. 18.05: Mem 
van l<'eodoroviç'in niyeti b' ·k· h f- vab gelinceve .kadar be!1 beklenm. Fa me elemi. c - Sadettin Kaynak - Hüzzam Türle mfizlğ!: Ça.lanlıı..r: Ruşen Kam, Veci leket saat ayan, ajans ve meteoroloJi haber t~ ~:\dur istirahat etmek 0' ır dı ~ a kat C"vab gecıklrse halım dumandır. türkü: çıkar yücelerden. d - Raif bey be Cevdet Koza.o.. tteşat Erer. l - Okuyan: leri. 18.25: Tirrk müziği (Fasıl heyeti.) l&.10: dısme küçük bir iş bula~at nrasO:ba~-::r; ı\radan °? b~ş ~n geçtllt~ halde ce - Karcığar şarkı: Gü\Gver ~evdlğlm. 14.30: Mü- M~fer iıka.r: 1 . - Ferahna.ıı: peşrevi. 2 ·- Konuşmn <Haftalı:t spor servisi.) 19.25: kııcl "~ burııda kalmak, sonbah d d vab gelmE>dı~nı goren delıkanlı: daha zik: (Riyasetıcümhur b:ındosu) Şef İhsan zew Dede _ Ferahnfık beste: tSoyletme be- Ti.ırk muzlğl. Çal'.lnlar: Vecihe, Fahire. Refik 

do clugu kasabaya g'd k b' ar a a fazla beklemıvcrek memleketine gıtme - Kfinçer 1 _ v Turıne· Marş. 2 Oscar ni canım efendim) 3 __ Lemi _ Ferahnak Fers:ın. ı - Okuyan: Semnhat ö:deııse1: nı ı.. b ı ere ıraz anası - ~ 1· d. B b hird b .. , · · · 1 
' •ıa asını ziyaret <:tmekti. ı·e nrar ver 1

· u ya ancı şe e, O)- Strauss: Walzer Walzertraud. S - Oscar şarkı: (Lerzan ediyor.) 4 - Reşa~ Erer - 1 - Lemi - Hicaı ~r.rkı: lSorulması:ı .. ~~na 
Fakat .•. Evdeki h b le nar.asız olarak oturmakta ne mana Fctras· Operetten revü (Potpuri). 4 - F. Keman taksimi. 5 _ Tanburi t..:emil - Eviç yelsim.) 2 - Hayri - Huzzam şarkı: (Olur -dı· fvan Feodoroviç ~ 0~azara u~a-: vardı? Derhal paçaları sıvadı. Neş'eli bir Lerou~: Pour baryton (Fanta:ı:l). 5 - M. şarkı: CBir nlgı\hın kalbinı1 ett. esir. 6 - sem yazıktır.) 3 - Lemi - Kurclğar şa~k.ı: 

\ hrahat müddeti c nasında beş gunl~!'- hsva tutturarak $ehrln pazarına yollan- Moszkowski: Marş. 15.15/15.30: Müzik CDans Sadett.ın Kaynak _ Eviç şarkı: (Doğuyol· öm (Bir golge ol.) 4 - Şemsettin Ziyn - Kur -
~l !'ir kadınla tanı tı Bu ~:n~ ve gu- dı. M ksadı. avajtındnki yeni pantaloı: müziği. Pl.). 18: Program. 18 05 Memleket rüm.e.) 7 _ Muzaffer İlkar _ Evi~ şarkı: dllihlcazkar şarkı: (B1c>tım elinden.) 2 -- 0-
~tt:n he.<;ablannı aıt·: t tt• Kdıse onun ları satarak vol parası tedarik etmektı. saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. (Gözlerim kan ağlıyor.) 8 - Eviç saz sema - kuynn: Necmi Rlza. Ahıskan. l - Dede - Ba 

7.ıntıleri, mehtab ale;::er~ ı: .ayık ge - Pazarda b~ iki dolaştıktan sonra •. pan: 18.25: Müzik <Radyo cazı). 19: Tflrk mftzlği: ı1si. 2 _ Okuyan: Radife Erten· ı - Tan - yatı şar.kı: <Nice bir aşkınla.) 2 - Rltat 
on~n. esasen pek de dü -' 

1:ı fasıll~.n, talanlarına bır ml)şterl buldu. Muşterı (Geçld konseri) 12 o~ytıcu sıra ile. Calan- buri Cemil _ Hicaz şarkı: lHep saye! vaslın - bey _ U.şşak şarkı: (Düştüm yine bir Cıfot.1 
çesnu ad?makını sarst~tın ° yan but- ~em .nantal~nları :satm. alacak, 1ıem de lar: Vecihe, Fahire Fersan, Cevdet Çağla, da.) 2 _ Şevki bey - Hlca~ şarkı: <Demem me~huru cıhana > 3 ·- Mnhmu::l ceıaıetUn 
- But~esındeki sars t ustelık kendı ayağındaki pantalonları ve- Reşad Erer, Ruşen Kam, cevdet Kozan, Re- cruıa beni yadet.) 3 - Türku: (Alişimtn kaş- p~ _ Uşşak şarkı: (l\tecnun gibi ben.) 4 -~ze~e ıttihaz ettiği il~~~· karşılamak recckti. Fakat müsterl biraz huysuz cık- tık Fersan. 20: Konuşma. 20.15: Türk müzi- ı.an kara.) 13.30 _ H: Müzik <Karışık prog- Suphl Ziya Uşşak şvrkı: (Gücendi bir az 
akı lil?.1..ıınsuz bazı d ır, bavulun - tı. Pantalonları sahibinin iistnnde ,gör ği: Hnlk tnrküler1. Mahmud Kanndnş, Sadi ~am _ Pl.) 18: Program. IB.05: Memleket sa- sözlerime.) 3 - Okuyıı.ı: Safiyi! Tokay. 1 -~~du Fa~t bu da g e~y.alan okutmak meklP iktifa etmek istemedi. Pantalonlar Ynver Ataman. 21: Müzik: <Küçük orkestra>. at ft.yarı, ajans ve meteoroloJI haberleri. Şev.ki bey - H!Caz şarkı: (Bilmiyorum bana 

1 ır tPdbırdi. Vazivet~cı ve muvakkat da delik olun olmadı~ına kanaat getir Şef Necib Aşkın. 1 - Jos~ Padouk: Macar 18.25: Miizlk (Eğlenceli mlizlk _ Pl.) 18 55: ne oldu.) 2 - Yesari Asım - Hica& şarkl: 
ı cııre sür'atle bir iı burtaracak en esas- mE>lt icirı onları ışılta tutmak arzusunu melodisi. 2 - J. Strauss: Artis lıayatı <Vals>. Konuşma (Ha.lk ikt.isad saati.) 19.10: Türk I <Bilmem niye blr buseni.) 3 - ......... -

Derhal B. ş h . ş .uhnaktı. izh'lr etti. 3 - Haruı Mainzer: Serenad. 4 - Tschai- müzlği: Klfı.sik program. Ankara Radyosu Hicaz türkü: (Dağlar dağlar viran dağlar.) 
selerden birin~ ~ındekı büT.ik müesse f van Feodorovic fazla düsünmive lü- kowsky: Vals No. 5. 5 - Hanruı Löhr: Tem- Kiinre ses ve 8ll.Z heyctJ. İdare eden: Mes'ud 14 - Sirto _ Reflic Fer.san. 20.10: Teınsll. 
runa ihtivacı ola ClŞVurd!;l· Hesab memu- mm ı!Örmedi. Derhal oradaki boş bara - po - Temp CGalop). 8 - Micheli: İkincl kü- Cemil. 19.50: Kon~n (Ormanlarımızı ta - 21.10: Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Dr. 
oclcroviç'in m" n bu nıuessese, 1van Fe- 1.-rıhrdan birine girerPk pantalonları ::ıva- çük 8Uit. 7 - Drigo· Esmernlda balet snıtı nıyalun ve koruyalım.) 20.05: Türk müziği: E. Praetorius.) 22: Ajan:ı, ziraat, esham, d~ li'akat, mer~ra~aa~ını <;o~ iyi karşıla- ~nrları cıkardı ve mOsterive uzattı. Ken- No. ı. 22: AJnns ve ziraat haberleri. 22.15: (Kan.şık program.) 21: Konser takdimi: Ha tahv11At, ikambiyo - nukut borc;ası (fiat.) 22. 
n1.5beten küctik c: bır şehn bırakarak, disi de don naca barakanın kinde mua- Konuşmn: (Ecnebi dlllerdel. 22.45: M!ilKlk lll BedU Yönetken. 21.15: Müzik <Radyo or- 20: Müzik CCazband - Pl.) 23.25 - 23.30: Ya• iş aramasını bir ır Ye; olan B. ye gelip venf"'nin neticesini beklemive basladı. (Cazband Pl.). 23.25/23.30: Yarınki progıNt estrası _ Şet: Hasan Ferid Alnnr.) 1 - Lort rınkl program ve kapıını.ş. ies nin direktö~ ~arı~ ~u~dular. Mües- Müc:tPrl oantalonlon uzun uzadıva tet- * zlng: e.Czar und Zimmermann11 operası uver * 
emekten kendini ~ fJkrını açıkça söy - kik ettil{f Pn c:nnra }ıpr TIPCT('nse onları he- türü. 2 - Beeth.oveıı: «Promethell.!:11 den CUl\IART€Sİ H/lO/lS

39 - Müraraatını a.ıı.:nadı: ö-enm,,di. K~lbura dönmüs bu pantalon PAZ.\R sııoıı939 pa.rçala.r. 3 - Grleg: Senfonik danslar. 22: 
biraz ~aıib•. Bun z ıyı:. ihoş, amma, dedi, lar irh bir ruble bile vermivece.ltini söv- 12.30: Program ve memleket saat ayarı. Ajans, ziraat, esham - tahvlllU, kambiyo - l3.30: Program ·ı~ ~emleket saat ayan. n~z ınüessesedc ~an o~ce bulunduğu - l"di. K1smen öfkelendH!i kin, kısmen dı:o 12.35: Ajans ve meteoroloU haberler!: 12 50: nnbıt borsası (fiat.) 22.20: Serbest sanı., 13:35: A~.ans, ve me.eo.oloJI hnberlerl. l3.~ı dıy<' oradan ayr~zel ~zel çalışırken ne f~nalılr nlsun diye nantalonlan kaldırdığı Türk müziği: Kl!\'llk eserler ve h<ılk türkü!eri, 22.30: Müzik (Ollzhnnd - Pl.l 23.25 - 23.SO: Türk muziğl. Çalanlar: Vecl~e, Ruşen Kam. 
~ıı~ınız Vardıy~ ını~. Çalı!:mağa ihti - eibi dPJikı:ınlının sı~ındığı barakanın da- Ankara radyosu kUme .~e.~ ve sa7. heyeti: İd:ı- Yarınki program ve kapanış. Cevdet K~zan. 1 t- o:~y~ı;. Mel~:ı To~göz. 
rı~ ;nadınız da t~ ~e iye eski yerinizde mı!"a f1rl::ıttt. nı eden: Mes'ud Cemil; 13.30: Müzik CKlic5k * 1 hl ~m -

8
:: §: ~h a~~ g(R hs nec: 

z. uralara kadar geldi - Zavallı İvan FP-odoroviç varım saat orkestra: Şef Necib Aşkınl 1 - Ralph Be ÇARŞAl\18.\ 1111011939 ~~ ·~ağmede > 
3 

- e~us~~~ Nafiz u ;u~ .. 
.. 
1
»n l'oodorovi ı.- ~or ne vaporal!ını bHmek.<lzin. şa<kın natzky: Grinzlng'e bl' daha CVaısı. 2 - Helnz 12.ao: Program, ve memleket saat nynn. :: .,. J~~ - bu sabaO 

1 4 
_- Neyzoıı 

~~fn. b~ hnr<'ket~~r~n~aşıl:n~z gibi gö _ bir halde bar:ıkonın fc;inde oturdu. tvan Munkel: Vcnedik hatırası <Serenadı, 3 . Türk müziği <PL> 13 30 - 14: Miizik (küçük ~urh~ _·Suzinak ş:ırkı: (H~yll demdir.), 
k e> ~nnı anlatma~a ~ın J>ısıkolojik 5e _ FPnrlorovkin haline acıyan iki çocuk. o- Puccini: La BohPm operasından bir parça, 12.35: Ajans ve meteoroloıl hnberlerl. 12.M>: 

2 
Okuyan· Necmi Rlza Ahıskan. 

1 
_ Şeb 

b~Y ıv~t direktörü t 
0~1du. Fakat bu rad!tn tecfarlk ettikleri sopalarla pant.a- 4 - Frnnz Lehar: \"als; 5 - J. Strauss: Viyan~ orkestra. - Şet: Necfü Aşkın.) l -- Franz Le - pe revi 2 _ Ali bey _ Hicaz şarkı: (De.r u~ut:ın şüphelerin'atnun edecek yerde lorıları indirmive calıştılar. Fakat bara"k:a ormanlarının er.,anesi <Valsı· 15 - J. Stramıs. har: cTarla kuşunun öt\üğii yer. isimli o naz şa:kı· 'cYüc<>ldikce yüceldi.> 

4 
_ ........ 

rn Ü<'SSE>scnin buJ:titı frtırdı. vül·c;aJcti. Pantalonlan indirmek bir tür- Polka: 7 - Ross1nı: Mozaiıt, No. l: 14 oo Prog- peretten. 2 - E'erelıe: Ay-Ay-Ay. 3 - Gan- ~~i ~tıneğe -
0 

şuha.) 
3 

_Nedim _ Hl • 
urı_ırıa olan ihti n f'rde hesab me _ lü kabil olamıyordu. ' mm: 18.05: Memleket sant Ayl'ın, ajans. ~ glberger: Kilçük toplantı (Revü - Ente.rmez- . . n1 hüsnüne kimler va • lak<Jı'. "?on, •Yni v:::;:nı h<;rl<esten iyi Çocukların pantalonlan qırnlasınd on meteoroloji haberi..,!' " 25: Müzik. m adyo: uısu.) 4 - Blzet: Arl.,Jyen, sil it No. ı. A. :,ı:zı •;'.1'.\~!1:' Hlcaz şarkı: (Şu kal'llkl rnu~asıbı. her ne a e.ssesenın mı>s'ul kork- n İvnn Feodoroviç. kimsenin kcn- cnz orkestrası>: 19 00: Çocuk snatı. t 9.3o • Prelude. B. Menuetto. c. Aclagietto. D. Carll Y · dır 

14 30
. Müttk· (Rlya-

~f~j~' kavbodilıniee~~na olursa olsun, dmnı ~örmemesi için !ki tarafına bakı- <>:•det Kozan; 1 - o~uynn· Sadi _H0
"'"' 

1 - !on. 6 - ldlchell: hpanyo! serenadı. 6 - :::~::!:ı/:'n~~" ·'. ş~ı: ·İhsan İcünçer.J' rü~ t i e alınrnasına tar t~an Feodoro _ nar;."!( barakadan dlşarı çıktı ve panta- Türk milrlği çal~lar. V~cthe, Ruşen Kamt Tschaikowsky: Roma.ns. 7 -- Czernik: Rnk-
1 

Paul wachs· Lcs Muscadl:ıs lMarche
etrnckC'l"{>ddüdlerlni ve ~ ~•;dı.. J?irektö- lonlart indirme ameliyesini sevk ve ida- Nihavent peşrevı: 2 - Udı Hasa.n - Nl~~:;1 seden kalbler. 18: Program. 13.05: Memle inte~zo.) 

2 
__ ·

0
. strau.>.<>: Tralala (vals). 

- maksaaııe: p c ennı izale re etmiye koyuldu. ş:ı.rkı: <Sana bllmr.mki nc~en). 3 - e er- !ket saat :ııyarı, aJan.<ı, ve meteoroloJI habe.r- 3 - Guntelll: Ouvenüre Orlentale. 4 - At-
Bay direktör d . Cok ~eçmeden, bu acayib manzarayı merhum - Nihavent şarkı. <Bir busen k. :ıerı. 18.25. Tür.it milz1ğl (Fasıl Heyetı.> me Lnchnumc: oarotte Badine. 5 _ o. kuıtrnakta bir ına~ edı, bence :ınese}pvi sevrdmek için bir seyirci kafilesi toplan- mek içinl. 4 - Avni bey - Nihavent ~er ı: 19.25: Konuşma <Dış politika had!.selcri.) Verdi: Fnntalsic sur cıLe Trouvere •. 15.15 ad:-ır gc>len nirner \Yok.·· Ayağımız mıva başladı. O sırada, oradakilerden bl- (lssız gecede ben gene hicranı düşü~dOml • 19.40: Türk mnzı~ <Karışık progro.m.l 20.20: 

15
_
30

: Müzik (Dlns mUzı~ı _ Pl.) 18: Prog -
t<.'bc·b RÖremiyo 

1 

epmek için hiç bi~ risi bir merdiv~ tedarik etti.. umumt 5 - Yesari Asım-SultaniyegAh şarkı <BI~ Temsil. 20 50: Konuşma <Haftalık posta ku ram. 
18

.
05

: Memleket snnt t\yarı, ajans ve 
7.amlara gör<' .ru~. E~asen lnPVcud . bir srvinç ve alk~ arasında pantalonlar Heybelide), 2 - Okuyan: Mefharet Sa.ğnak tusu.) 21.1~: Mfizlk <Riyııseticümhur ban metooroloji haberleri. 18.25: Muzlk (Radyo 
e~e'>ernjz<' Y~p 

1f alebı hususunda ~ı - indirildi ve sahibine verildi. 1 - Arif bey - Sabah şarkı : <Nigfihı mesrl - dosu: Şef Ihsan Kün~er l - Von F'. Gorn - caz Ol'ke.strası.) 19: Türk mfiziği. Çalanlar: dıkkate alma~ ı an her :mürac ltı mu - Tam pantalonlar barakanın damından ne>: 2 - ......... • Sabah şnrkı: lHay:ı" !are nupf: Marş. 2 - Waldteufel: Espnna <vals.) ı Vecihe, Ruşen Knm, Reşat Erer, ccvde~ Ko-caatc:ının, nü~a merburuz. Sonra n.~zarı indirilerek sahibine teslim edildijti bir değme); 3 - Arlf bey - Karcığar şarkı. (Gön- 3 - Mas.senet: Ouvertür" du ırRol de Laho- zan, Mes.ud Cemil. ı __ saz eserleri: l -
sı. !llektc>b " h Us kağıdı, askerlik !11U~a - sırada, boş vakitlerini pazarda geçirme - lümün haynll zemandırl; 4 - ......... K~rcııtnr re• 4 - Saint - Saens: Prelude du cDeluee• Şerit Muhittin - Nihavend snz semaisi. 2 -takı ıfa v 1 a adc>tn:ım<".si ve<;aire ~~~ıka- sini ıı;even, kahramanımızın müracaat türkü: (Pınarın ı:mşında): ~ - Okuyan .. Mus- ıs - O. Blzet: Oarme!l. 2!?: Ajans, ziraat., es- m. Selim _ Suzld.ıür:ı. peşrevi. 3 _ 'l'anbu
Bons"rvi"~d~nda .. Veg5ne eksik gı 1 

ev: ettiRi müessesenin mes'ul muhasibi. ne tafa Çağlar: ı - IIatız - Huzzam Beste. <AI- ham - tahvllAt, kamblvo - nukut borsası ri cemil _ Suzldllô.ra saz seınaisl. f - Tan
kere ile bu ır. ~Ialbuki r<'sm.i b' olan .. Şeyı oldu~nu anlamak maksadile kıılabnlığa dım byaaU perçemin): 2 - Şevki bey- Hüz- mat.l 22 20: Serbest s:ıat. 22.30: Müzık 'Caz burl Cemil _ ze:;bek havası. 2 - Okuyan: 
k·ıbilıiir. İşin~ ıste~c>k bizim ic~~ ~U.,.ZC'k- yaklastı. Delikanlıyı görür görmez: zam Şnrkl: (Gam dideleriz saki s.un l~u~~z~~ band _ PlJ 23.25 - 23.30: Yarınki program Muzaffer İlkar (Yeni şarkılar.) ı - Cevdet 
bir rnana f!Ör ır~c;ıvC'ciliğe d"l·znek e. ~n . - Yahu, diye haykırdı. Sen nerelerde- badel. 3 - Taksim: • - Hüzza~ türk türkü • ve kapanış. Kozan _ Ud taks\ml. 2 - Ltmi - Nikriz şar-
na olan ihtiv <'tnıvoruın. H<'sab te hıç sın?. Bonservisin geldi; halbuki sen bu- olur Efeıertn bıçağı), ~ - Huzznm . 2fl 

30
: * kı: (Yavru gül yanal';ım.l 3 - Şem ettin 

Y?rc;•ınuzı B ar!mızı Pc>k ala siz ın~m~~- ralarda gezip duruyor.sun!. <Sana da yaptıraymı Nec~y~m aman>hev~~n: PERŞE!\fnE 12/101193'1 zıya _ Neva şarkı: (Ko slnem ateşe yansın.) 
gıdivorurn u ışde okkanın al de ~orıı- M<>.~elenin mahiyetini, delikanlının Konuşma; 20 45: Türk mbzı~ c,:3!ıı . idem: 12.30: Program. ve memlek•t saat ayarı. 4 _ İzmlrll Hnyri _ Hüzzam şarkı: (Her gün 

Dirf\kt .. · bna ben sergüzeştini mes'ul "muhasibten öğrenen 21.30: Müztk CDan.s müzlğl-Pl.l • 22
·
00

· 12 35: Ajans, ~ meteoroloji haberler!. 12.50: 
0 

g\izel sahile.) 5 - Sadettin Kaynak - Se-
- Ev ~r mes'ul ınuhas'b ahaH, yeniden. bir alkış tufanı kopardı. lekct saat Aytırı, ve ajans: 22·15: A~a~ 25f~~ T{irk müziği. Qa.lanlar: Cevdet Çağla, Ke gnh şarkı: (Ellf.) 6 _ lzmıru Hnyri - Hü-

dar h~k~ ' dosturn. dedi ı e hak _yerdi: Delikanlı, pantalonlan giyerek mes'ul servisi; 22.25: Müzik <Canband-P .) ' · ma.ı Niynzı seyhun. Hasan Gür. 1 - Oku - seyni türkli: lCemhe kız.) 7 - Yesari A -
biri izi l~~ın~z!. li"sab ' Yerden goke ka- muhasiblr birlikte müesseseye yollandı. Yarınki Program ve Kapanış. van: Mfrleyyen Senar. l - Nihavend peş - sun Hüseyni tfirk:i: (Sarı zambak.) 8 -
netires~ ~j dığer serseri~;nurlanmızdan Dire>ktör delikanlıyı görünce sevinçli bir * revl. 2 - Artal:i - NUlhavend şarla: (Kok - Saz semaisl. 20: Konuşma. 20.15: Türk mü -
1cne:-ek h arak. kokrnu b 1 oburluğuı.lUn eda ile: PAT.ARTESİ 911011939 la.c;am saçlarını.) 3 -,I.emi - Nlhnvend şar- ziği <Kar~ık prog:nm _ Muhtelif şarkı ve 
lince, ona astaneve vatı{. Ü~~!1 .. zehı.r - • - Bonservisin geldi, dedi. Tebrik ede- . memleket saat ayarı; ki: {Zev'kin ne t.'le söyle, hlcab evleme.) 4 - türküler. Çalanlar: Fnhlre Fersan,_ Renk 
herif f an zaten bize hi b" n~asune ge- rım. Evvelce çalıştığın müessese seni 12.30. Program ve 

1 
.i haberleri· 12.50 : Lemi _ Nihavend şarkı: <Bin gill çıkanr - Fersan. Cevdet Çağla. Okuyanlar: Muzey -cağımd U!bolcü. Müsab k iç ır ayır yok, adamakıllı tezkiye ediyor. Derhal işe baş- 12.35: ~a.ruı ve m~teor~o~J Milzlk lKarışık dım.) ıı - Hnsa.n Gür - Katıun taksimi. 8 - yen senar. Mefharet Sağnak. l - Şev~ 

Fak t ıv<' işinin se t~ a ara hazırlana - lıyahilirsiniz. Türk müzı:i (Pl.) • 13· • 
18 05 

Me le Rahmi bey _ Bayntbraban şarkı: mana n:>l Bey _ Hicaz şarkı: <Flrnkınla zııllm.l 2 -n bütü ın ın(' bile w B am Pl)" 18 oo· Program; · : m - k CH hm i~ 
si olrn d n bunlara r .. ugramıvor. eş par.ası olmadığı için delikanlı biraz progr - • j · eteorolojl haberle- du değişti şimdi hallm.) 7 - Sndettın Kay- .Asım Bey - Hicaz şar ı: er za ı c 6er-tarı daği an hiç kimseyt~men Bonservi - avans almak istedi. Fakat yeni işe girdi- ket saat dyft..rı, a ~nsd ve :z orkestrası>. 19• nak Bayatiaraban şarkı: <ömrfımiln neş- siiza.) 3 - Fahire Fers:m - Kemençe tak -

M- e liın. ışe -almak taraf _ ~ i<:in b.unun mümkün olmadığını söyle- rl; 18.25: ~üz1k <. ~~~ müzlğl: çaıa~lar; esiz ~çtı baha.rı.> 2 - Okuvan: RadlfP. Er- simi. 4 - Lemi - Hlca~ şarkı: (Severim her 
doro unakasanın bu d~ler. İyı kalbli mes'ul muhasib buna da Konnuşma, 19.ı5~ C<ıvdet Kozan, R~ad ten: 1 _ İsfaha.11 şark:t: (Kim demiş aklım güzcU.> Yalnız .kemençe refnkntUe. 5 - uı-

Viç de .söze ka sa~asında İvan Feo- bır çare buldu. Vecihe, Ruşen K . ?.ı 1 k Tokgöz· 1 _Kür- alan.l 2 _ Le-mi _ Karci~nr şarkı: <Hl\snü- şa.k Müstezat: <Hasretle bu şeb.) 6 - Arta-
- Bay direkt.. rıştı: . - Aylığını aldığın zaman iade eder - Erer; 1 - Okuyan.1. ; e Kem~t Sabak ne etnırmazik.l 3 - Renk Fersan - Muh:ıy- ki - Uş.şa.k şarkı: <Sevdama yakın gel.) '1 -:n,(e~tirıne hal or, d.ed.ı, bence ınesel . sın!. dlllhicazklr peşrev k . -(Çılgınca seviştik 1• yer f8rkı: (Her gürei bağından: 4 ·- Mu Halk türküsü - CSiiyley:ln güneşe.) 8 -- Şev-o d~ 3~ beni işe a~7rk~.~0Yledir: Siz bi~~~~ Kaydile, delikanlıya kendi parasından Kürdllihlcazkfu' ~~~ ıs;cilrdlllhicazkAr şarkı~ hayyer saz semal81. 13.31) - 14: Müzik CKa - ki Bey - Uşşak şarkı.) Esiri zülfününı. 9 -

lllÜn oncc hulund ıger taraftan da b kırk r~ble ödünç verdi. S - Bedrlye Hoşg d ). 
4 

_ Neflse-Kürdllihl- n.şık program _ Pl.l ıs: Program. IR.05: Rahmi Bey - Surlni\.k şarkı· mır slhrl t.a. -2

~kkere :Vaza uğurn müesseseye ~.n Delikanlı paraları alınca şöyle düşün- sı: <Kararan .sular ~~ he güzeli). 5 _ as- Memleket saat ayan. ajans ve meteoroloji rap.) ıo - Halk türküsü: <Benlly1 aldun ka-Dırektör kur:ak sicillimi istetirsin· 
1

; dil: cBu yabancı şehirde oturup çalışma- ca:ıkD.r ~: (Se_:redlllhl a~O.r p.rkı: (Gö _ haberleri. 18.25: Müzik CRadvo cn1 orke.<ıtra- çaktan.) 21: Müzik <Küçük orkestra - Şet: 
- Ya herifler az. ~urnaz gülerek: ız .. !1ın ~e mrt~ası var?. İyisiml ben bu para n:a.n Nihad - !';: 2 _c Okuyan: Sadi Hoş- sı.) Hl: Konusına {Zlrna.t saatl.l 19.15: Tüı'k Necib Aşkın) ı - Dvorak: Hümoresk. 2 -

Vah vernı<'zler ?bııı.rn müzekker ıle şımen?ıfer biletini tedarik ederek zü.mden gitmiy u' _ .A!'nk şarkı: (Mızrabı bı- mOzi~i: caıa.nlar: Cevdet C:ı~ıa. Kemal Ni- J. Strnuss: Neş'ell vals oper~tınden: (Buse -~Uk çıkdrsa? sr YeYahud sicill:Y~ c~ - memleketıme yollanayım. Oraya gidince ses: 1 - zeki ~t+i Pınar - Hüzzam şarkı: -ynzi Seyhun. Hasan OUr, Esrcf Kadrl. 1 ler valsl.l 3 - Becce: Noturno. 4 - Ha.ns 
~lH siz 0 mü z sızı hiç tanı~~ız o- d.e IDE>S'ul muhasibin parasını iade ede rak); 2 - Sel '~eki are>: s _Udi Ha- Okuyan: Mııstata ca~ıar. ı - Bavnt1 pes - schoıt: Süvari valst r. - Franz Sndek: Vi -

~ açık kon essesede bir suç i le~~r~z; rım.> . (Bilmem :niye sı~;::. (fşkım uyuyorken); revl 2 - Salfıhı:ıttın Pınar - Bn\'<ttl şarkı: yann, sen benim rüvalal'ımın şehrlsln. 6 -Slzın ne nı::ı.ıUSınnsını seven bir ş d nız. . DPlikanlı aklına gelen bu düşünce- san- Hüzzam IJ • k Hüzzam şarkı: tEr- (Artık yetlşlr Qektiitlm.l 3 - Rahmi bey - Franz Lehar: Clgan aşkı. 22: Ajans ve zlra
alrna:;a kat'i oldu~unuzu bilm ad amı!11: yı t~tbik etmekte geçikmedi. Derhal ga- 4 - Sadettin Ka.yn~. :i _ Okuyan: Radife Muhavver Ş!!rkı: (SPrnpa hi.isnü nnsın ' at haberleri. 22.15: Konuşma tEcncbi dfi -tak~irdı:! fen!eb. taraf~r deği}j~~n 1~ ra ~ıderek bilet~ni tedarik etti ve hemenlzuru~da bağ oıı:z be; Bester.lgi\r şarkı: 

4 
_Hafız Yusnt - Hüseyni ~~rkı: <S:ıçın lerde.) 22.45. Müzik <CO.zband - Pl.) 23.25 -

bütun ınes'uliyeır va:ıvetıe karşıla ı:ksı o sıım .memleketıne yollandı. !Erten. l ~~dan ey ahul: 2 - Hüsnü- bliklümlcrl.l 5 - ... .'" Oullzar şarkı: 23.30: Yarınki pro~ram ve kapanış 
t benım omu7.lar ş s~k Dc:lıkanlıyı tezkiye eden Bonservis (Kaçma mecb k - medi gcçtil. ıs - COülsen bahres1nde.l tı - ....... - Muhay - ........................................................... -ıma yuk tabii, müesseseye yadigar kaldı. ' Bestenigfı.r §3-l"lo: <Ço sur -zı h• > ver ıt"rkü: <Bu gün nvın on dördi'ı.l 2 - K l b h ·ı 1 

-Evi" şnrkı: tŞaha.ne go er şa ane ; .u a ay u ram zaı o uyor 
...... " ti "larını tara Okuvan · M!'fharet s~C:n:ık. 1 · Hn~an Giir-
4 - Halk t.nrltl\sil: <Ra cem sa.,. - t ksi i 2 Medeni Aziz Hlcozk!ir Avrupa.da harb patlayınr.a şehrimizde ta-c r ıyor 

Umum Mü-
De\7 et 

dtirltı.ğü d eın ryolları 
Sivas deın~ n en : 

alınacaktır. im~! ateıvesindc çalı h 
İst.anbulda F.cikİ handa nıat1rıb ' rılnıak üzere bırtneı sınıf ve lklncı mut tornacı tşe 
'.4ıetane M' ~hircıe " Ank:;:ırto. görülenler ta'V'L!t edllecektlr. İmtihanlar İmılrde, 
Cıiiracaat Üdllrlliklertne, ~ h dn. Yapılacaktır. Tnllb olanların İmılr ve Sirkecide 

et.nıeıerı lA.zınıch işe irde Atelye Mqdfirlilkftne n Anlmrada Cer do.ireslne 
• •8125a 

). 5 _ Halk türküsfı: <Ekin ektim çölle- Kamın Vn ' m
1 

·- n ed"d:ın l ., - _ • _ lay fiatlarında yükseklik başlamış ve 280 ku-mış ' 2? 3" Türk müziği (Fa- sııl"kl: ( nzgeç p nazıı • · •1 ....... • _ 

re); 20.15: Konu~a: ~. v - • Hlc"zk .. r snrkı·. <Akşam olur rrüneş gidn ruşa sa .. tılan kalayın bir kilosu 10 liraya ka 
h t1) • 2115. Müzik· CKilçuJ.: orkestra. " u ı 

sıl eye ' . . . simdi burndanJ 4 - Lemi - Uşş:ık şarkı: dar yukselmlştl. . 
Şef Neclb Aşkın): 1 - Beethoven: Patetik <Oe...,,anı o mehveqin eladır.) 6 - ...... Bu vaziyette şehrımtzdc yalnız 25 tonluk 

'ın ade.cio ka.ntabllesi· 2 - Emmerlch .,... 1 20 15. Konusm"', <Do'·torıın bir stok bulunmnsı ve bunun 12 tonunun ilk sonatı ın ' i :3 Jos Oyun hava arı. . . - .. -. telif .. 1 
Kalman: Faşingsfe potpur •sı· - : saati) 20 30: Türk mftzUH CFnsıl hev'.!tU günler zarfında muh muessese er tıı.ra-
Gung'a. Hldrop:ı.ten (Vals); 4 - Humphrles. 2ı 15: Müzik <Küçük orkestra - Şef: Necib fından alınmış olu:ımıısı sebeb olmuştur. 
Mazlnl~ hülyaları; 5 - Erlch Elneg: Bır za- . . - Adolf Eckst.eln: Mayıs avında Evvelki gün bir It.alyan vapurlle bir m.llr.. 
manlar bir Çigan vardı CÇlgan. entcrmezo : As~~ıı~ pa.rQalardan potpuri.J 2 - Zieh - tar kalay gelmiştir. Burulan başka yolda da 
su): 6 - J. strauss: Blnblr g~eAj., - B7:ert. <Mu 1 ket hasreti 4 ·- R•o Gebhnrdt: no - bir parU kalayın mevcud oldu~ ~
Manon (Vals Bostonl; 22.00. ans, z aa ' Mc:rı e (Vals). S - Glulio de MlcheU: mak.t.adır. Bu seöe.ble ya.kında kalay bubrt.
esh.am-ıt.ahvlltit, krunbiyoll, ük.nuku: tborysa.sı rer. Gec~olonseİ ve orkestra için.) 5 - Leo- nının zan olacağı ümid edilmektedir. 
(Fiat); 22_20 : Miızik: <K ç ora.es ra- u-_ mans 
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KURULUŞ T ARIHI 1919 

Tamamen yatırıımı' sermaye T. L., 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue haricte nıuhabirıeri uardlr 
Telgraf adresi: 

Umum Modurluk: TÜRK BANK 

Şubeler : T t C A R E T 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 
~lerinizi fırçalayınız. 

6 Tornacı ile & tesviyeci aranıyor 
Bakırköy Bez Fabrikasından: 

Eretli Bı:sz fabrikası atölyesinde 9alı1tınlmak Qzere 6 tornaoı ile 6 
tesviyeciye ihti:J aç vardır. Tallblerln bllimtlhan ehliyetlerini isbat etmek 
şeraiti anlamak Qzere BakırkOy Bez Fl\brikasına mOracaatlerl. 

,.,.... Türk Maarif Cemiyetinin 

1 
ZenJin ikramiyeli 

Büyük E'ya Piyangosu 
Çekiliş 5/11/1939 ikramiye 1 5 4 O O lira 

BileUer Piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve Şubelerlle YenlpoatabaDf 
ltarşısında Erzurum Hanında Re.mı! İlln İşleri Bürosunda Bir lira. mubbUln~ 
satılmn:ktadır. c7669D 

- - - - - - - _ ... -------.. 1940 Takvimi istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

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

icabında gfinde ' kate alınabilir. --------
v BORSA KIRATHANESiNDE: iÇKiSiZ SAZ 

rYann saat 14 - 18 c kadar çalacak SAZ. HEY'ETI: Kemani 
NECATI - Piyaniat Udi Muırlı IBRAHIM - Klarnet Ştikrn - Ke
mençe SOTIRI - Okuyucu A(;Y AZAR, FARUK, SUZAN, 

~~ AFİTAP, FAİDE • 

R"simliay matbaasının pek büyUk 
bir rağhet kazanmış: Arabi - Rumi 
seneleri, hava tebeddtıllerini bay-

\ ramlıuı, yıldonnmlerini göste -
, ren, evkatı şerlfeli duvar takvim· 

leri satışa çıkmıştır. Her sene bu 
takvimlerin arkasına konan hika
yeler yerinde, bu sene büyük 

bir sürpriz bulacaksınız. 
RESİMLlA Y MATBAASINA 

BAŞVURUNUZ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai ,) 

Merkeu: Berlin 

Tiirlriye fUHlmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tifrlii banka İf i * 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 

1 - O ·ıuncu ve on birinoi sınıflarda nlbarl talebe için yer yoktur. Dtğef 
sınıflar için yatılı ve yabını, kız ve erkek talebe kaydına devam oluP" 
maktadır. 

2 - ıstf'lyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehıadebaşı Polls karakolu arkası Telefon : 22684 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğü ,. ilanları 

lskenderun hathna ilave Yük Postası 
İskenderun hattında. gidl.f n döntif yftk:üne yardımcı. bir po&ta olm&k üzere <KBD~ 

vapuru 3 Birinclteşrln 939 Pau.r aqamı İatanbuida.n Iskenderuna kalb.oa.ktır. ()flll""" 

gldlşt.e yalnız İzmir ve Meral.ne uJ.rayarak İskenderuna gidecek ve d!nıilf'9 pafl" 
Meraln, Antalya, Finike, Küllük n bmtr iatelelerlne u~ayacalctır. 

Not : Payas için cldifte yUk alınır. Ltlswn hAsıl olursa. dön~te Al&n1aya da ...,,, 
lacaktır. (812t) 

Bir Muhasip Aran yor 
Maden işletmesinde çalışmak nıere Almanca veya Fransızcaya aolna fe 

askerlikle allkası oımıyan bir muhasip aranıyor. 
Taliplerin Fotograf ve teronmeihalleriyle tasdikli bonservis suretıerıol 

zonguldakta Maden Kömür işleri T. A. Ş. adresine göndermeleri 

---~-A-dı_·~~~~-İfl--~~~-M_a_balle&l ______ ~--SO~k_a~~---K_a_p_ı_N_o. _ __ M_a_u-a_hı --~N~~=beti~---------V~e~rglsl:_:_ _________ ih __ b~ __ n_am_e __ No __ ._~----------~Be~n~esi~ 
isman hakkı Avub.t Bub:yaıo Ctrmanya har aa 380 oo 9' 11 so.oo K. 4154 931 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun aant!JJI!, ........................ 

Baracoğlu Hakkı Barraoiye Kınlı> Haml.d17e ı 925 ticari deftıerlerlnln bir ay iotnde itiras Jronrlsyonuna ibrazı.na dair 

Ömer Faruk 

ı\rlf cemal 

Kırza.de Şevki 

Şarl Vaneı 

• • 

Takibi mesallh Hl&bya, 

Tütiln tüccan ve llmtr 
komtayoncu 
Tüccar 

Komisyoncu 

• 

• 

' 
bı1.r ' 

Bubfl( 

• 

İ. Fillplfü ve Ş. Manifatura Kml.r ' 

Arll Cemal 

Elti.tıb han 

Baauarya.n H. 

K.u.r:ı.topulo H. • 

• 

o.·AJ.rt:apı 

Ban••ryan H. 

10 216 00 

o 00 

1 85071 N 

• eooo oo 

9 8000 00 

8000 00 

122 00 

o 00 

9/ 9/ 939 gün ve S3346 ıa)'llı karar. "° 100 Sil 6.00 
İtirazın müruru müddetten red
dJDe d&1r olan 18/ 8/ 939 liin ... 
5270 st.yılı arar 

Teım.J1s fwnıLsyoou.n.wı 11/8/ 939 rün vt 6038 sayılı bozma nra.rı 

" &-16 
' 

% li-16 

• • 

• • 

~ <i5 • 

7660.91 

750.00 I[. 
f!I0.80 Jıl. 
800.00 ~ 40 
'160.00 ır:. 
'1110.00 M. 
800.00 "' 40 
'160.00 ır:. 

ıeo.oo B. 
1800.00 z. 

50.11 K . 
11.82 B. 

17/ 2/ 939 ıün ve 47240 sayılı ka
rar tul>e temyiz llylhul 

10/ <il 

101"3 

10/ ff 

10/ 34 

~ k0m1syonunun 14.'91989 s11n ve 6418 .saJ1lı bozma karan. 

938 

9M 
931 

928 
938 

832 

835 

928 
Tütün ve tüccar Emir 
komlsyoneu 

Hocnpa§a maliye §Ubes1 mükellefiermcı. )Wanda adı. if1 .. ıtoueıt amuı.rt ,..aıa pltiıdv ~ tJ.oaNtle ,.aı a.d.ıwııl9l'ini btıdlrm.emtl w tebellüP sallhlyet.21 blr khMt dt 
göst.ennemio w yapılan arqtımıalarda d& buta:oMnamıt oıcıu'1;ıDıdan htaılarm4a ~ yıllaıa aid kaaof, buhran ve zam vwıtımnt ha.vi ib.barnamtlerkı vt konılayon 
ta.rarlarmm t«>1111 m0mki1n olamanUftır. 

ıceytıyet Ht2 a)'llı kanunun ıo ve 11 l:Dıll maddıtlıeıJue ~ UbDI ,.ıtDıt aeomıtt U.Z. no.ıı olUAUll. (1\18) 

Birinci aahile 400 hrflf 
I kinci ıahil e 260 » 
O çüncii. ıahiht 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
1, ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 ,, 

Mua11en bir müddet zarfında u.r 
laca mlkt..uda llln yap~ 
ayrıca ten.z:lıU!ı tarlfemlsden ıauı-" 
edeceklerdir. Tam. yarım ve ~ 
sayfa. UA.nlaı: için ayn bir t.arlfe ~ 
edllmlf tir· aA 

son Poata'nın t1ıarl lllnlarına 1' 

ışıer 1çln ou adrese müracaat edil" 
meUdlr. 

tıAııcılılt K.ollektU Ş~ 
K.ahram.amade 11.aa . ............................ ~= .. :: ... ~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Se!im Ragıp gf(tll 
S. Ragıp EMEÇ tll 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLla 


