
HALKfN GÖZÜ 

HALKrN KULA~I 
HALKIN DiLi 

Sene 9 - No. 3027 yazı iflerl telefonu: 20203 

Fransa, Suriye 
-muahedesini yok 
· ~~~~~~~~~~~~ 

f arzedigor •.. 
SURlYEDE GALEYAN ARm 

r 
.... _ ....... -Başvekil Mardanı diyor ki: ...... , 
Fransa sözünü tutmak istemiyorsa Suriyeliler vatan-ı 
/arının istiklali için hayatlarını /edaya amadedir/er: 

\ ..................... ·-········-········-------···.,/ .................................................. --
5 uri ye Meclisi 

istiklal ilin 
edilmesini istedi 

Gençliğe vatan müdafaası 
için hazır olmalan 

bildiriliyor 

Paris 1 (Hususi) - l'ranaa • Suriye 
muahedesinin Fransız parlamentosu 
tarafından tasdik edilmemesi bütiin 
Suriyede biiyük bir hoşnudsuzluk u • 
ranclmlığı gelen haberlerden anlaşıl • 
maktadır. Bu hoşnudsuzluk Fransaya 
brşı bazı ttt.l'.hürlerle açıla~
tadtr. 

(Devamı l t inci sayfada) Başvekil Cemil MaTdam 

Polonya Romanoflara 
aid tarihi hazineye ka t'i 

surette tesahüb etti 
Varşova 1 (AA.) - Polonya hükft· tacı, Çariçe Feodolrovanın elmas ger. 

mcti Romanoflara aid hazineye tesa • danlığı, çarların taç giyerken kullan • 
hüp etmiştir. Bu hazine münhasıran dıklan küre llo Ad ve İ.kinct Aleksan
lnilU Polonya bankasına mevdu bulu· drm tacı vardır. Bunlann yalnız mad· 
nen kıymetli taşlardan mürelclcebdir. d1 kıymeti on beş milyon altın ruble· 
Bımların arasında Birinci Nikolanm (Devama 1 l inci .,tada) 

Fransız Başvekili 

PAZARTF.SI 2 - DdNciKANuN 1939 İdare ifleri telefonu: Z020J 

rAnkarada yapılan meb'us--, 
Lseçiminden iki kıymetli intıbaJ 

. Euoellıi gün Anl«aoJa yapılan meb'a• •C!fimirule Cümltarreüi ı.,,.eı lnSnllnlln oe Baıoelıil Celal Ba • 
yann reylerini lallanJıltlannı bildİnıliftilt. >' ulaınJalti ilıi raim Ciııa/uar.UU.i ve llafwlrili Mllllıia N7-

lerini atarlarlıen gödermeldetlir. 

----------------------
Mevsimin ilk 
kan düştü! 

Kiıradeniz ve Ege denizinde 
fırbna tekrar şiddetlendi 

İspanyada lıarb kızıştı 
F rankocular dün bir 

kasaba daha zaptettiler 
Birkaç gündenberi yağıştı giden ha· Negrin Cenubi Amerikaya hitaben söylediği bir nutukta 

wlar dün birdenbire aojumUf, şid \ C.. h • ·ı • uzaff ı cakl b•tdiri• 
detlicıe bir fırtma ile beraber akşama um unyetci enn m er oıa annı ı vor 
doğru mevsimin ve ıenenin ilk kan · Burgos 1 (A.A.) - Ölleye bdar Cu·-----..-~ .... .-~"-" 
düşmeğe başlamışta. ~llede ve Balaguer nuntakuında mu · 

(Devamı 11 inci 141/fado.) harebe dt:vaın etmlıLir. Bu havalide mi 
llsler henüz iıHhk.AuıJan müdafaa et 

Yeni meb'usıarın 
tahlilleri 

mektedlrler. 
Saftemo'da Frankiatl.r Cubeu.'l DP • 

tehulşlcr ve burada mühim bir malze • 
me deposu bulmuJlardır. Pobla Grandella 
cıvannda Cümhuri,-etcnmıı mildafauı 

, da aklın ltalmlf ve kuaba FranklAlerlıı 
eline düpnllftilr. BuraJa biı çok elir a • 
hmnıttır. 

Neirialn aatlm 
Madrid 1 (A.A.) - Neırtn, ~ ile 

n bilhusa cetıubl Amerik~a hitaben 
lrad etmıf oldulu bir nutukta halihazır. 
da lçanyada cereyan etmekte olan bQ • 
tün muharebelerin bütün milletlerin 19-
tikbalini alikadar eanttktc oldutunu ve 
memleketlerin hqln kuvveUe mi. yok• 
sa beynelmilel kanunlar lleı mi idare ve 
dilnyıılnın tlltaliter devi~ tarafından 

mı kontrol veyahud da Demokrat millet
ler tarafından mı idare olunacıtının 

Na.kf Bmcmn Cr.zmt .!rçfft menuuıahaotundatunu .Oylemlftlr. la pç kalmam•k ıcab eder. Zira t.ıehll • 

Seyahate ÇI karken ~ 1 (Hu.sus!) - Büyük Millet Dün7ayı halis etmek için benb 'ftlldt b, dhanfilmuldilr. Bnf(ln harbler illa 
lleclilln.ia JU'lala top!anbama ,.a vardır \'9 tam amamcbr. Fakat çak ta. (ne- ıı ~ _,,,.., 
mtihab edilm ft burada bulunan meb- -..------~--------------

b tt b 1 d us1arm iftirak etmeıerı ft tahllfleri L 1 G M A C L A R 1 

eyana 8 u un u JÇ:.lan-=.~ - Fethi Tu .. rk sporu du .. n tatsı~z . f . Okyarın da bugilnlerde Ankaraya av • 
Daladye Paristen hareketinden evvel ransanın kendı det etmesi beklenmektedir. 

arazisinden bir karış toprak terketmiveceğini söytedi Japonlar AsyadaAvrupa bir futbol günü yaşadı 
emperyalizmini imha 

etmek lazımdır, diyorlar 
Tok,-• 1 - Bartci7e Mezantt. ı.tihba

rat fUbeil ?elli Ye Dezatetla ~ b]l. 
1111 Kawa'l't. J.,_ Jttllkı. edıDda Def • 
nWli bir kltabda ezcümle toJ• di,.r: 

(0--. JJ "'° ..,,,..., 
Filistinde yeniden 

birçok Arab 
tevkif edildi 

Parfı l (Huud) - FfJJıtindea plen 
haberlerde milliJetperverJerin 90ll scın-

Talebe olduGu için oynıyamıyan an kıymetli 
oyunculardan mahrum olarak çıkan takımlar 

çamur içinde bocalayıp durdular 

Frannz Batvekili Gtneral GarMlm ve ıc. ncfiılM nfaktd iden cietılr ttltlft~ lerde faaliyetlerini uttmhklan. fnatH• 
~ VıaatniNI Dar lan ile bir arada lerle çeteler arumda flddetU mfllad..._ 

f'e1 iri Cam landa l'ranla hfllnlmetfnla nottal nua- ıer o~uiu btlıdlrilmektccllr. Db BaJfa 
Paris 1 (Rususl) - F .. ansız sefi • b"ldlrmi laı1en harldJe nmrı rotunda yolca dolu bit O\ab09 m11UJ1t ~ 

bo:ı. ing•It"°e hll!k:ye r.e1arettne Fren- nnı 1 ~ f bld ..,,..., fDn,.. U '""' •""*' 
aız - İtalyan :nanase~tjeri meaelesl hak· 

DhM tMG .... Wriacln cnasz bir aahn. 
(Yama 1 IMl •Jfada) 



Hergüa 
. 

Köy ve ziraat kalkınması 
Etrafında mülahazalar 

SON POSJJ.'A 

--.R~e==s~lrn::-;-1~1-M:-:-'.a~ka--:l~e-.·----------------======================,r-----------------., = Büyük eser = Sözün Kısası • 

IST ER 1 NAN, . 1 STER INANMAI 
Dün bir gazetenin ikinci uyfasında ıu il.ıberi okuduk: 
- Viyanada tanmmıı bir ticaretevi ılAkadar makamlara 

b·r mektub g6ndererek Tftrltiyeden :nce marangoz eşyası 

almak ilted'lini blldJrmiflir. 
Gene dihı a)'Df pzetenfn .anunou sayfasında şu ilam 

a&'dfik; 

iSTER iNAN, 

•- Şişli, filAn sokağm filin apartımaıınıda taDUUIUf bir 
aileye aid, memleketimizd'e tulwıamıyacak derecede gll7.el 
Viyana :namulltı mobilye Pazar gflnii müzayede ile satı. 
lacaktır.> 

Okuduğunuz ilk haberin bu Uln ile telif kabul ettlllne: 

IST ER INANMAI 

-····-
Rakı ve otomobil 

E Tafu 

• • • 
emrı yevmısı 

IKINCIKANUN 
Rumi ... 2 Anlıl -1354 1311 - a.-r ... -llacik•aa ıc... 

:lO 10'9 16 

PAZARTESi 
GONES 

Zilkade iMSAK 
s. D. s. D. 
7 26 11 ~ 1 " 2 5 12 48 

c tJe ikindi Aq.. Yatın 

D. D. s. 1).. s. D. s. D. 

z. :&2 17 14 38 16 11 ıa as 
L 'J 27 9 47 ı.a - 1 sa 



Y ıınanistantla 
Yeni gıl 

il 1 İngiliz - Sovyet ticaret Atına' <A.A.>-ııuıım._..._ 
Macaristan da Mi et er anlaşması feshediliyor ~SEE: ı:! • 1:g surigJ Şimdi SÖ• 

C • • d k •) • Kral. Veliahd, Krallık ailesi erkim, senindir 
emıyetin en çe ı ıyor pa~,..!.l"t~;=:1oc11!1"~~~ı.;:..~a:.:~ Y.-.--.. CIP-. 

lek ti • cemiyetinin yaprmif o1duğıu teşebbüs- lan hazır bulunmuştur. s on günlerde çıkan rivayetls 
Kont Csaky yazdığı bir makalede. mem e • nm ter tizerlne İngiltere hüttunetinin 1934 Kral, hilüare, sarayda. •odulı. Suri,en.iıı Fransa ne JaPtJll 

Roma • Berlin mihverinin siyasetine tamamıle tarihli İngiliz • Sovyet ücaret muahe- Başvekilin, hükOmet azasmm. kontip- muahedentn tasdik edilmemek tehHb • 
. d di or desin! tfeshet:rnek tasavvurunda bu,. lomatl.fin ft Jiibek devlet memurları- sine mum ~n· &fll*eriyorda. 

sadık kaldığını teyı e y lunınakta oldu~u yamnaktadır. nın te'6riklmııi kabul etmiştir. Fnnma hariciye nazın Bonne'JJin bla 
. . tamamil sadık kaldığını te- Yeni bir itillf akdi için muahedede MemleRtin her tarafından ve Ja • mayetı teyid elmesinden IOltt& m ifla 

~uda~ 1 (AA.) - 1/1/39 ta • sı~tme ~ anın Orta Av· derpıf edilmiş olan 6 ay evvelden ha· bancı memleketlerdeki Elen kolonile- SUJ• düpnek.te oldu&wlll gönert~ 
bı Pester Lloyd gazetesin~ bir ~ • yıd etmek_!e ~~ bir ik~dt mevkii ol· ber verme devresi esnasında derhal rinden. ~la. ve milll büklbnet reisine Artasmdan Fruı&ıZ meb'usaa ve a,aa 
~e~ Kont Csaky, ezcumle şoyle =~=geldiğini tasdik eylemekte- müzakereleM girişileceği söylenmek • h:'ğlılığı bildiıen telgraflar gelmekte- meclislerinin hariciye encümenleri ta • 

ktedir: . M iltı h Macaristanla Polonya tdlr. dir. rafından bu. maahedeJe bir talwlL ltl • 
«Zamanın işaretlerini artık anladık. dır. m;:' ~nasebetlerin sağlam bir Bu gazete. fngilterenin Sovyet Rus· Meta...,._• ajlan rular serdedikti. Encümenlerin bu iti. 

linıdi itimadı muhafaza etmek için u· arasında m; ettiğini de kaydetmek· yava yapmAkta oldui;ı ithalatın 1933 Atfna ı (A.A.) - Başvekil lııletabH. razlan a&ll'D zevahiri tunanm.p _. 
tumı tezahürata ihtiyaç olduğunu an· te:le istina · senesindenberi tevakkuf halinde oldu· yılbaşı dolayısile Elen milletine hibMn tut bir barekeW. Yoka. Framm lrllk:6-

clm Komintem aleyhjncl!ki paktım te · k lov ky telmih ğunu, Sovyetlerin fngiltereye yapmak bir mesaj neşretınif w haTaretıi temen • met:i. bu. muahedeyi mer'iyet mevkilne 
~ksek ehemmiyetini biliyor ve tak • Romanya V:..B.: ~le ade ay~tedir: ta olduktan ithalatın ise 1933 senesin· niler"ni bildirmiştir. koymamıya karar verdik.ten IODra 1nma 
~ ecliyoru7, On seneden fazla bir za· eden Kont c,,_,,. şoy me _ · de 17 milyol" 500 bin İngiliz lirası kıy• Başvekil, crduya. memurlara. lfcilere bir şekil bulmak ıhım geldi. Blu:tbDen-
ID&ndanberi Milletler Cemiyetinin in.. cDiğer komşu devletlerle munase • metinde ikeıı 1937 senesinde 29 mil· ve milli gençlik teşk;~itma da birer me- lerin ıtirazlan ortaya stıriUdl. r..-
'-aza 1iiz tuttuğunu müşahede ettik. betlerimiz herşeyden evvel Macar e • yon liraya çıkmış bulunduğunu ilave aaj yollamııtır. her iki mecllatn harici,e endh:aenmtwı 
Dinya efkAn umu.miyesi birbirine mu· kalliyetlerine karşı yapılan muamele • etmektedir. dahi kabul mnt"dili bir muahedmaln • 
aın fikriJı etrafı!'.da tebellür etmeie lere ve bu ekalliyetlerin mukaddera • Polonya Yahudileri için meclislerin umumi heyetlerine lft'bdll. 
l>attadı.. tma bağlıdır.• . . Çe~ler ve M3carlar le mest mevzuubahsolamazdı. Dava bu ant 

Sallbiyettar mahfeller Kont Csalcy- Mihver, cRoma • Berlin mıhvennfn Danzig ma a mahna ı. bir (!lgnaH Gahil o&nmt bul~ l'ı-. 
ilin ır.akaı~·nden Macaristem ya • saflarmdlıl bulunmak AV'l'Upenm •r- umumi af itan elf ler bir nota verildi ıız • S•ıriye muahedesinin taadik ~ 
.landa Milletler Cemiyetinden aynla .. bında devletlere b~ cephe alma_k de- ~ isten.memesi ~babı mucfbesfne gelfnce: 
'*it nıanasmı çıkarmak 1Azım gelip mek olmadı~m• tasrih etmektedir. Budapeşte 1 (A.A.) - Naib Horti, Varşova 1 (A.A.) j Danzf~ld Framanın. Jtanaatince, bu muahecll 
lelnıl~ suale pyan g6rınekte • Netice olarak Kont Csaky, eski mu· siyasi cürümlerden dolayı sivil ve Polonya ~Jıııcwn ~ p 1 

1 haksız bir esasa istinad ~ektedir. Sa-
dlrJer. bariblerin yeni bir harbi tabul etmek keri mahkemeler tarafından mahkUm ~tam:~:ıu Yah: cm:~nr riye maht.lif mfDet!r.dm mllrekkeb 

Kant Csaky makalesine devamla lstemiyecekleri kanaatini izhar etmiş· edilmiş olan Çekoslovaklarla aslen Çek ~ ye i\ de u edemi ğfnl 0 
dir. bunlarm her blrertnin mtıtılbaıts 1* 

lllenıJetetin &~a • Berlin mfbverinin ttr. Slovak ve Karpatlaraltı Rütenyasın • honyatnmd hın:d~a . p. lonyeceda bulu~ p)lslyeti ft!'chr. Bm:teree imeJlt ...._ 
dan olanlar için umumi af ilin eum.ş. er ar a _ısesı~ 0 ya bunhmn nasında hiç bir mntJe 1* bJı. 

A k J k tir. nan Danzt-ı'lerdm ~ '9;rdetmek napa ı.uaı. ıetlreJnenlttttr. sa,ıe Wr 

merı• a aponyaya arşı Umumi af hakkındaki karar Maca • sur~le. mukaı,.Je eyliyeceibd manen milletler emn1asma, Mr tek milleti•. 
ristanta, Çekoslovakya arasında akde- blldimuştir. .. an dikkate alarak IBil.-S w t.ır ... •• k d dilen. mukavele mucibince -vıerilmiş • Danzig'de beyan olunduguaa göre, kil bir idare rejimi tatbilr etmek .,._ 

ener)} a vr anıyor tir. Yahudilere ~l11 alınan tedb~ler mün: deAildlr. YaJl'lmae Jbıiı ·- feY, ba 
Prag 1 (A.A.) - Reisicümhur Ha. ~a~ır~=!ı!bllyetlndeki Yahudi mınetıer lçlE.. &Jl1 &1ft rejimler ,_.ı • 

J 
afi• A rik fı d il cna Viyan~ hakem karan mUC'l"bince er 

81 
• makbr. J'nnnn• nlil. bun1mn ara. 

apon aalihiyettar ~eh lı me a tara . n .an ve~ en Ma~aristan" terkedilen arazide bulun· Trabzon kllylOsDnDn bÔrçlan smda ahenk temin itmektir. Bance -. 
IOD nota hakkında ıf ıaatta bulunmaktan ımtina ediyor duklan esn1tda siyasi cürümler işle • •

1 
d·ı·· " da emaıyetlerinl mu altma .,,,,. 

miş olan Mllcarlarla aslen Macar olan· lacı 8 l 1 br. 
Tol:J9 t (A.A.) - Ameı1b leflrl Oı • Halihazırda Tchoungking'de hUkilm sür lar için umumi af illn etmiştir. Tr b (Hususi) _ Bu sene zuhur Yukankl mül~azalar, ll'ranmz ...,.... 

ınartesf sabahı Arftaya 18,11 de Japon mekte olan temayüller, Çi~in fiili istik • _ a ~k .. .. den mahsulün kıt- An meclisl bariei,e .endmenl nanı.ta 
ldikumeti tarafmda.n 6/10 tarihli Ame • laline müteallik şartlar~a teslimiyet .gö.g. ls an ada harbeden ve ~enhasebile ir:::U köylüsü Ziraat muhanirl Guton. Bi~11n flktrler141r • 
.._ notasına \•enlen cevabın karplı • termeğe miUemayil bıcunması farazıye • P Y gı öd Ve bu zatın kanaatine gore. Fransa. Su• 
llltı tlıtin eden notayı mıdt etmı,tfr. lıinl bertaraf ebnettedfr. iyi maldmat al- kısmi seferberl·ğe İcabet Ba:ası:t ~in mı~~ıa::mıeı:. riyeyf bu suretle parçabyacak bir ha 
Anıertb hükumeti bu notasında Japon. makta oıan mehafu. ıwh mnzakereıert • etmiye~Jeri Fransa affetti ;: .; ~· vaziyeti l6zöniinde ıu- hareket ihtiyar~·~ 
11Ja brp ittihaz ettiği tnerjik hattı ha· nin muvaffakiyetle net!ceJenecel"nden ~k ~: ~rmca hükamet nez-. bir polltfka talih etmi)'M'. H811l ki 
tekt-tte ısrar ve Japonya tarafından ileri şüphe etmemektedir. Parla 1 {A.A.) - Meb'wran meclist. P- . re 8 bul u1m 1Px... yellJerfn 1911 maaheclftlnf hW et..• 
llriiıe.: müddei atı reddetmektedir çen Cuma gQntl hOkameti ~ve köy- dinde teşebbüste un uş w l/Wr m.ıertnt. Pr--. JPıw a1ı&yhdan 

'l'okye 
1 

A.J. _ SaWıivettar ~eha- Çinliler bbOI ~orlar mı! lerfn ihtiyar ameleleri için tekddlJe ilı- lüniln mısır borçıa.mm bankaca gele- politika A)'J!Wlllf fle. 
fU. dfuı ~ k) firi B Grew tarafm. Hon~ - Kong ı (A.A.) - Kuomlng • clas eden bir kanan llyı'h&1m1 tevdi et - cek seneye teciline karar verilmfştfr.yenl. Şu vulJ'l!t ..... ,_ k1 bul 
dan 1-11 e:~m ~ ':ıan L~ muhteviya • tang'm ikinci :efil Wang • C!ıing • Wet. mele dawt t"den bir lrat'ar IUl'ettnl itti- Ayni ~ 1MmJra k&JHllere Suriyelllmin battı harebU bqgmıla 
ta haJrkıada :'---~ta bulunmaktan imtina Mareşal Çang • Kay • Şet»e bir telgraf fakla w İspanyada muharebe etnıekte oJ. sene I~ de mmr tenia~~ rfynln l>qına ,elebflece'Henlen _,_. 
lbneltte, ~ i t Am rib çekerek 12/22 de Prens Konoye tarafın - duklımndan dola71 By!ru ayındaf Jmml başladıgı gibi k&ylihlibl ALu.uaau ~ tar, bugQn. bu emri vaki dnilnde Clıdtlell 
~ı yen n~fan~d ~rib dan yapılan ve 28/12 de Mareşal tarafın- Rferberlilr davetine icabet edememif o - mübrem ihtiyaçlarmdm olan gft miiteeasirdlrler. Maamaftb bir. muahede 
elkAn nn:çılmuı :· e.s;n e-'-•• bir dan kat'! surette reddedilen sulh teklif· lan ıtaatsizlerin ı.ffına da1r olan kanunu meselesini df' piyasadan vek = bir delil. iti taraflı J8Plhr w Prım-
telt ,..._~ y~ne arşı LA-':~~ !erini tamamtle tasvıb E.~üğfni bildirmit- da 229 reye brp 325 reyle kabul etmit • te~ln edip klS~~tma b5yle bir istekte buı"unmım hemen ... ..._. 

--usuna vc,,an eımeıu.c:uıner. tir &ılemeye çab'l'&.IGA.-.-. _, __._ 
' Sulh tefeltw.I tir. . aalD .,.. ~-- aeHrilecell elemek 

Japoa pzeteleri Hon~ong'da Wang Barit vulJeCI Am dluk K H • faki Göbels'in nutku dell1dfr. sm,.. ... ffmdl -- bir .. 
t'ehhı.,,.'lıı bir .b esinbı net • Tokyo ı (A.A.) - Taiyuandan gelen avu ra çesı r tlhanıa brpla.-ıllfbr. B'.r ..,.b+tqJeb o-
tedılnılf elclu~u b~:n.:mektedfrJer. haberlere glSre. Japon o.rdaaunun Şanal çocuklara çay ziyafeti verdi Berlin. ı (A.A.) - Buglln Ahnn tarak yapmü ~ fstemedflfnf ... 
'- a..,,hlWnecle mumıile)'h. Marefal Yillyetl pbmdaki um yGrily(ifil man • _ radyo istasyonları. dfln ıkpm doktor kendi hattı hareketi ~tir. 
~lanı lCal dıet'den B. Kona,e'nla tU. tuam olarak devam eöi,ar. Çfnlllerln 0!r;: t.:'~ta ~raı: .=: GAels'bı Ydmp ...,, ebeUle qle • SuriJe. IJlallll 6 - ·:ıJW\9 
.. etıaft oldutu nu!ara tsttnaden m8 • tlllfllhmekea olan JahMn zapted1lmif • Dbteut lıedı,elerle •Jbile dalıbmfb&'; dl!. bir naOm ~. .._ .... ..., 
~ lfripnestnl ıale'b etmlft.ir. tir. m · , • ur. GabeJa ba aut•a•m, ~ • • L_-e_ • 

ika '-1mnamenin cam metnf, llllttn Jeponlar fimdi bir çok kol (lzerinden Gece, Mr&yda büyük b.r bbal remnl nenill bilAncJcwiM 18!"'*' w 19'8 _. mgug Harbiye Nam1 
ı.._ ıazeteleri tara!Jndan ~ Şanal villyetinln flmall garbfainıle iler • tert!lt olunmut " bu bbul resminde btl- neslnhı Almenp tart.,1;-ae tak mi • Lanılra l (AA) - 1'ael JWI • 
tir. Jemektedlr. tan namlar. mebtnlar. JcordfpJomaMr w hhn bir mevld tntwwlm. zira AJmaa l'ı•....,a ~·· ... olaa ı..,.......,. 

~~~=====================~~~~~~~~-~~~~w-~~~~~-·~ f lnönü Musiki Muallim mektebinde 1 -;~SIZ meclislerinde ~~ b •· 
bütce müzakereleri 

Parla l (AA) - lleb'1Nn meeUal. 
bilteenin ClçiincCl milzakeresinl hitlnnif • 
tir. Bfltce. flmdi Ayan meeJlstnde tlç6n • 
c:i1 clefa olarak tetkik edllmektedJr. lleb 
mm mecllll. Hlzuma takdfrlnde bWce • 
nta •lrdtmcl bir mlzabrftinl Japmak 
tmn aat 11.30 da JeDiden toplanacak • 
tar. 

Alman Hari~e Nazın 
Varfovaya gitmiyor 

Berlfn 1 (A.A.) - Hariciye Namı 
VOll Ribcmtrop'un KAmmusanl ~ 
Vaqovaya seyahat edeceğine dair çı -
kan haberleri saJAhiyettar mehafi1 mev 
simsiz addetmettedh. Bu hususta Jıe. 
naz hiçbir teı Jdd.ur. 

lagiliz Çabslovak Bankasa 
Lmıdra 1 (A.A.) - s.M.w,.ttar 

m1hfells, fnsD• • Çe1mJonk bin -biz•• w ı...a ID••u• nimm _. 
tik bicMr ı.,tus ........... , ... med....,..,.. ......... .... 

lnlcıla6 maarifi 
JIDPılMw wl)wlw • l'ntilll-llDlll..... ,..alllrtair'wlllklaj 

wlldı maanf .,..,..,.'"" ........... ,_Jw FL V ..... al .. 
fnkııAh ,_._ • .......,...._ o-. will lwı , a w ..... t n ıu 

mekanizmayı idare ~ cfelll. Bil mümıh:aaayı .ı.11 ettlbıı& _
inkıllb neslini yetiştirecek formillQ ~. 

Hasan Aliyi devlet tıettmta lcfllllle lllr • l ı la idare lmiri 
Cönnek batadlr. qer anan Maarif Vekll.U. _.u.tttnl WpW. _ ... 

tifUrecek. bir 8ıtem mn.ım-ı llllbdaf edlJwww Bwa AliJi .. --
takib etme"'' M11aııdar. O, lnlnMhm Retfd Galibin ~ •c ... 111111111~ 
ltalıp ~ w kalem. UIMl anmada cahfN ak ........... 91Gı ı• 
istikamet ~ ft +tpUAtm il&• itte 1•1L l•MI& ..... ft ..... 
olacaktır. 

0a allı Jllbk ER •jf hayat.mu mf Jdanlel slksl).a ~ 
ceçmiftir. 

Maarif il' We mb1let wya llıt!ltft aetlce1erf clerbal __.., 1mHa 
m.tdılı içfB lııaa6n IJelld ele *-* tanflanmm l&ead)ona. Pabt 
lıarebtlerfmlzlıt allbdar oıam.t •ui19tfa hiç te emnl19t verici ctb ... 
lılUfa mlttır&Hrt.. 

lfla S- Alıla. ......... wlrlllne lnmhlm"ı 1f!11Ç VetiWea wa.. 
dflimls llll ~ bal bıtaımılldır. Biz ele MWfm 111 
nell1l llltıla ft «•*" bir trll'Gltuı elinde Jetlfl>w. 
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Belediye şehirde ucuzluk Şehirde temizlik Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası teminine çalışıyor işleri başllyor 
Yılbaşı dolayısile mübayaat umumiyet itibarile 

noksan olmakla beraber piyasa istikrannı 
muhafaza etmekte devam ediyor 

Ekonomi istişare heyeti bugUn toplanarak 
esnaf zümresini birer birer dinliyecek 

Sokaklar hususi tertibatlı 
arazözler tarahndan 

temizletilecek 
Valinin riyasetinde teşkil edilen eko • 

.ami utlpre heyeti bugün tekrar bele • 
diyede :ktısad ııleri müdürü Asmı Sü -
reyyanın odasm9 toplanacaktır. Ekme
lin daha iyi kaatede yapılması. fiatla • 
nn ucuzlatılması imklnlarmı aramak 
nıabadile ıstipre beyti fınncılar ve de
lfrmencilerle konuşmalarım bitirmiftir. 
Bugfln diğer esnaf zümretile ltonu§ularak 
likirlerl alınacaktır. 

Belediye i.kbaad itleri müdürlüğü u -
auzluk temini için evveJce tetkikat yap
mıt ft muhtelif zaman~a aid ohiuju 
wklletlere bildinnifti. Ekonomi iatişare 
•eyeıi bu raporJarla da JDedU} olmak • 
tadır. 

İsti§are heyetı bir hııft&ya kadar lstan- Bel d" F t ~ . M .. _ _ •.. Umumiyetle !iatlarda bir ıstikrar mev lıık malları 132-137, Karahtsar ve Yoz • 
buıda hayatı ucuzlatmak için yapmıı ol- f ~ ıyeh e~ ş n ~urlugu t~ • cud ve alelumum piyasa sağlamdır. Yıl- gad Ayan mal15r l 15-118, Ank:ra. Polat-
duğu tetkiklerinin ilk kısmını ikmal et- ::k~ 

1 
~ .a~~ 8.n~. . bulun. mu9- bap dolayısile satışlarda bir noksanlık lı 110.113. Konyıı dağ mallan 115-116, ova 

mış olacaktır. Heyet tetk katını mütea • ~ emız 1 ~ş e~ne aıd P~Je ta • mevcud olmakla beraber hafta içinde nıallım 95-110. Çengelli 105-110, deri 
kib beledıyeye mufassal bir rapor vere- ~~~ arum~~r. k u 

1 
afta belediye n: - milbayaatın başlıyacağı kuvvetle tahmin mallan 70-75 kUTnştur. 'Hnfta içind'e pi• 

cek. belediye de rapora göre ucuzlatıl - ~· ıgdıne ven ecte . 01~kn. raP?~ t~tkı • edilmektedir. yasaya 37 ton mal ~elıniştır. 
ması kabil olan :naddel .. rin Uzerlerinde ın en sonra emız 1 ışlennı ıntızama 

1 1 kt 
- koymak ıçin faa1iye!e g..w4leoektfr. BUÔDAY : Hafta iptidalarında bul • YAPA<il: Yerli f orıkaların mübayaatıa 

meşgu 0 aca ır. T · ~ d · d k' kl'k d t b l la )1. Ekonomi ist ıare hevetine üniversite em~~lik !şJeri projesi hazırlanırken ~Y pıyasasın a _ı ~evş~ ı evam e • i ~ unn:ı~a rma :aesmen dış piyualll' 
iktısad profe.o;örlcrinde~ birinin de işti • şehrın mustakbel hali de göıtirtünde mış ve gayri .munıd f1ntlarJa muamele ç n m~ ayaat yapılmakta olmaaı fiat • 
rak' •stenmekt d" tutulmuştur Şehrin yollan her sene devam etmış ıse de hatta sonunda mü • lardaki ıstikran muhafaza etmektedir .. 

ı - e ır. .. h' "d lm 1 f y Bazı esnaf ucuzluğun \mnin edilebil • mu ım mıkwtarda asfalta çevrilecektir. varı atın aza ası sebebi e iatlarda erlı fabrikaların yılbaşını miltealdb 
mesl için muhtelif verg=ıerin azaltılma- Yollan~ saglarn olması için belediye mahsus bir artış kaydedilmiştir. Fiatı .. mübayaata başlıyacakları ve ftatlarıa 
sını istemektedw. BeJeeiye bu dilekler _ beton .. uzerı~ asfalt veya ilk defa ol- rın ıstikrar bufacağı tahmin edilmekte • daha z~yade sağl:mılaşacağı kuvveUe tala. 
c:!en muvafık bulduk!arı~ı bilihare aid mak .~zere bet?n üze1?ne mozaik p~r- dir. Hafta içinde piyafJaya 3948 ton bul· mın edılmektedir. Naturel Bandırma. 
olduğu veklletlere l:i1d recektir ke doşemektedır. Yenı yolların temız· day .gelmıştir. Fiatlar 1-2 çavdarlı -ekstra Bursa Ayarı mallar 64-67, Çanakkale. ı.. 

----------------------~~-·-~-~m~iy~~~ar&~~~~~~~~ım~nM~~~~~h-~ly~~a~~i y d--tır sar. oqa .,...,.., 
Pollt1le: Miit~f~rrllt • Temi .. ~ik . 

1 1 
kara. Yerköy malları 5,25-5,30, 9-10 çav- deri ve .besi malları M-55, yıkanmJf ynn 

• T . 1 : 1~ 15

1 
e~ .moktorlaştınl~~tır. darlı Konya ve Ayan mallar 5,05-S,18, 73-77, !cirli yünler 50-52 kUl'Ufhır. 

ernız lA ame esınm epçe ve supurgıe ı . . . . 
12 ıtln enrel Haplımneılen çıkan Betiktat Balkevhltf.e riyıaziye ile sokakları toza dumana katarak te- 1-2 çavdarlı Anadolu sertleri 4.3~.2S. DER : ~ahıll ıstıhlaUt için yapılmaJD. 

•t.blmın yeni Juna1ıiı kana a ltb • mizleme a!'YM'liyesine nihayet verile _ 9-10 çavrlarlı Tra~a mall~n 5,00-5.02 ku- ta olan mübayaat artmış cldujwıdan pt• 
On iki giln evvel hapisaneden çıkan . , . çı . . cek, bu iş ı:;ifonlu ve husu~t tertibatlı ruştan mu~mele gcırmüştür. yasa sağlamlığını muhafa;za etmektedir. 

abıkahlardan Mehmed, Beşiktq ia • Beşıktaş Ha.~cvınde" lıs~ talebesıne büyiik arazözlere yaptırılacaktır. Is - Al\ :A : Piyasaya fazla mikdarda mal 'Keçi derisi çifti 170-180, •tlak çifti 110-
kelelinde Ahmede aid bir mavnaya gi· mahsus olmak u1.ere muşkullere ve so- tanbul veni vollarR kavuştukca temiz· arzedılmesi sebebile fıatlarda hafif bir ~20, kuzu çifti 130-145, kuru sıfır derı.& 
ıerek bir ceket ve bir palto çalıp ka • rulara cevab mahiyetinde yeni bir ri- Jik ameles:rıin adedi azRltılacak, bun· gerıleme kaydedilmiş 16e de hafta sonuna kilosu '52-60. salamur:ı nğır 40-42, toyun 
tarken yakalanmıştır. Çalınan eşya sa- yaziye kursu açılmıştır. İstekliler, ka- ların yerin~ motörlü temizleme vası - d?ğru gt>ne evvelki vaziyetini bulmuf - hava kurusu 50-51. tuzlu 3&38 kuruftur. 
ldblne iade edibnif, suçlu hakkında yıd için IM!rgün Halkevine müracaat taları ikame edilecektir. tur. Stoklar azalmakta olduğundan pi • KETENTOllUMlT • Dıı piyualard'aa 
tütbata başlanmıştır. edebilirler. y-ıs:ı sağlam ve isteklidir. Jı'iatlar Ana • siparişler vukuu dolayıır le ketentohumu 

Bir a.ı- ...... pıpla Polise hake ret eden d'lltı malları Haydarpaşa teslimi dökme piyasası sağlamlığıru muhafaza etmek -
.Ferid.iyede oturan Marika adında bir Poetm miivezzileri 4.08-4,10, Trakya ve Marmara manan tedlr. Hafta içinde 13.10 kuruftaıı aatıt-

bdm, Tarla~şı caddesinden karşı ta· Nafıa Vekaleti, Posta, Telgraf ve Te- bir genç mahkemede çuvallı :skele teslimi 4.24-4.26. kllruflur. lar yapıbnıttır. 
nfa pçmek ısterken, toflSr Yaşarın i- lefon müvezzilerinin banliyö trenle • · H~ft~ içınde piyasaya 483 ton arpa gel- SUSAM : Dış piyasalara ihracatın de-

dareatndeki 3416 numaralı Şişli - Fa- rinde parasız seyehat etmelerini karar- Suçlu ılba 1 ecesi fazla rr.ıştı~. va~ı ve dahil~e !Stih!akin artması le • 

tilı otobüsü çarparak hafıfçe yarala • laştırrmştır. Kevfiyet Devet; Demir • •kt l . . Ş : • • T11'TIK : Almanyadan yeni permiler hebıle ıusam pıyasuı büsbütün aaflam. 
IDJftu'. JJ U: Moo·· 1 .. w.. . mı ar a lÇlp U ışı ystpmış ~elmiş olmasına rağmen ellerinde stok lqmıştır. Hafta içinde Antalya çift yeni 

Yaralmm müdavatı yap11mış, suçlu yo an mum ur ~~~de~ ~ır ta· Dün, meşhud suçlar mahkemesinde, mcıl bulunan ihraeatçılar ehemmiyetli çuvallı 20,35 kuruş, Fethiye mallan 20.20 
laakkmda tahkikata başlanmıştır. mimle alikadarlara bıldirilınıştır. vazıfe halındekı polis memurlarını tah • m kdarda mübaya:ıt yapmadıklanndan kurtı§tur. 

Otmlobll • tramvay ~ kir eden b'.1' gen~n m~h.ake~ yapıl - pryasa istikrarını muhafaza etmektedir. iç CEt/IZ : Stoklann azalmakta ot • 
Şomr TaMşın idaresindeki 285 7 nu- Gtimilf lirayı altına batırmış! mışlır. t.d~ıaya gore hadıse §Oyle cere • Yalnız ihracatçılar cins noksanlarını ik· ması pıyasayı kuvvetlend:rmiftir. Haf • 

maralı otomobil, Be • . yan etmıştır: mal ı~n piyasadan 475 balye kadar tiftik ta içinde 65-57 kunı arumda 
dan pçerken 

264 
n~ ~=~nBe E~elk. gün, altm suyuna batınlm~ş Tophanede Boğazkesen mahallesinde mübayaa etmişlerdir. Fiatlar naturel ol- yapılnuıtır. 1 

muamele 
d aç bir gumilş lirayı satmakta olan Halil Karabaş caddes"nde S8 numaralı evde 0-

~..1..!.°1.::~=~ çarparak ça- adında biri mbıta tarafından yakalan- turan 22 ya~larında Sakib adında bir Yılbaşı gecesinde FERAH SiNEMADA ~&...... e ·~ • mıştır. genç yılbaşı gecesi dört arkadqile bir .. 
_ Yorpn '9laa eeWmh Halil, b ta tarafından tlan ı. . likte Beyoğlunda 1stikıal caddesinde b!.r Kumar BugOn ve,...... 

J[mnJrapıda EairkemalcamH 101ratın- tlcvabm:: ı:u kal y~ ~- gazinoya .giderek bir .~üddet içtikten son Ognaganlar yaka 'andı 
.. 21 nmnaralı evde oturan SaiJnenin P parayı, YWI ra aük<ınetl ihlAl edıcı uygunsuz hare .. 11 Aşkın Göz Yaşları 
"da bulunmadıjı bir mada pencere-- oturan MUl'tafa fmiıinde birinden 8 ketler yapmaya başlamış. bunun üzerine Zabıta. evvelki gece kumar oynanan 
dlll lverl per.ıc yorgan, entari ve 18• lira mukabrunde satın aldıiım iddia gazino sahih. tara!ından zabıtaya Jbbar muhtelif mahallerde aramalar Y&pmlf • 

Fllmlnfn •on gDnferl olmek 
dol•J1slle 

h çalan ubıkahlaMan N1Jm JÜal&· etmiştir. edilmiştir. tır. 
Dink 1Nhlrem9ye verllmifUr Tahkikat derinleftirilmektedir Hldise yerine gelen zabıta memurlan 

T:::~.BAYANLAR .~:r 
' · tarafından karakola dave~ edilen dört ar İstiklAl caddesinde 167 numaralı İfa • 

ŞEH T1YAlROSU 
( Beyoflu Halkmnde kitab ıerm•i arıldı ) kadaştan Sakib, içklnın tedrile polis me- kat apartımanmda oturan Ferhundenln 

~-------------------·~a---~y---~- m~~~r~•~u~·~-d~~de~~~ ~a·~~ l~lf, polisler4en Ahmede hücum et - gaz'no ıle Topkapıda bir kahvede kumar 

lftiklll ......... 
Komedi K18111ı 

Bu akpm ... 20.30 de 
mıftır. 

T k 1 
oynatılmakta olduğu haber alınarak ya· 

aarruza maruz a an polis Ahmed Mum Söndo 
Kırdar mahkemede hadiseyi ıµılatmış ve pılan aramada, kumar oynamakta olan 
Sakibin kendisini darb ve tahkir ettiği - müteaddıd kimseler suç üstünde yakalan -------TU-RAN--T-IY_A_TR_O_SU_ 
ni ıöylemJ,ftir. mış, plika. para. !ıı vesaıre müsadere ~ HALK GECESi 

Suçlu mevk:ünde bulunan Sakib ise lunmuştur. Nqid '" c....ı Salalr 
ayağa kalkarak bu lddiayı tamamen red· iki •J'lll Wrdea 
detmJ§tlr. Suçlular hakkında tahkikata bqlan - SON OPOŞ a ... 

Bunun üzeri11e mahkeme şahidlerin mıştır. ŞEYTAN KOL.lttı 
dinlenmesine karar vermiştir. Şahid ola- ...................... ~ .......................... ___ Koıaedl 1 P. 

rak dinlenen Ahmed, Cavid. Osman Nu- HALK O P ERE Ti ERTU«lRUL SADi Tl!I( 
ri ve Ali Mevlud vak'a)'! aynen anlata • Bu akfam aut ' ela ,, TiYATROSU 
rak suçlu Saldbın polis Ahmed Kırdan RAHMET ten.~ENDI Tablmde ba .... 
iddia edilen tekilde tahkir ettiğ'ni an • s.ı. fial a1qa.,.d .. i lbuu 1 TA AT 1LAM1 
latmıflardır. Q Jui operet Lmedi S ,_. 

Ç Y 1 L D 1 Z Yana· CelU Mu ........... 
Diler pJud Se!Ami ise böyle bir pty Tel 40->'5 Vakıada iNSAN MABU1 

ıörmedflini IÖyledi. Bunun üzerine hey· l'••••••••••••••••••••••••••ı• 
eti hlkime hAdisede .ismf geçen Musta • 
fanın da phıd olarak dinlenmesine ve 

slNEMACILIK o0NYASININ 
BUGONE KADAR 

muhakemenin Çarpmba günilne taliki • 
X... .,......,. '* W,. ne Jr:nrar ftl'miftir . EŞiNi • BENZERiNi YARATMADIAI 

MU•nA.M uhnelerle 
AIK • &OZl!LLIK YE MACERA 

ŞAHESERi 

..,.... llaD ıbdn ...., .utll lktnd den naesan Rerllnaa Brbwi tarafmdm 
turlc kltab 1erP1 Gen .,.._ llaJbri huırluwı 100 parça bdar reema aid .. 
.. ._,.. aphmfbr. •r de tefhir edilmektedir. 

8erslde 1138 Jlh, tçlııd8 Bılfl'Olwn. ,.. - 111 111 ···----····-··-··-... ·--·----

..... 1erc1en 1000 kadar kltab tı111m •• r ' 
dUmektedtr Bunlar aruıllda AWGrke Dlnya maharrlrlerlnden teroGmeler 

• lerfll: 28 
114 ,_ıar, ..,, ıuu,. " reauiDJir, Makslm Gorkl 
lgttmal. lkbaadl " hubkt .... ebe • 

llJwtl tetkil etmekted!r. llemlelııeb u AŞK RÜYASI 
~ de Ml'lfJW .-rlılr a-lılllJ • . 
tir. 
Serılde &ir ve ilim eserlerine daha 

"8ıll bir yer ~fttr. lt!tab ..... 1& 
lla acık blıeat ba mtıddet artmda her 
... m'ıt1i '9zebilecekt!r. 

Serıfde Hatkmntn Ar .. 1Mııll 1aJarm.. 
6n Parla ,ebet debniJm ....... D • 

Rucaclaa onfren: 

Ba•an Ali Ediz 

Eslıl bronz il 
Kııruıluklar ve 11Bz 
Paralıklar tedavllltlen 
Kaldırıldı 
Eakl bronz bq kurufluJdarJa. a1d ytlz 

paralıklar ve nikel lrurtl§Jar dtlnıdıen iU -
bAreıı tedavQl ınevklfnden bldırıhmt • 
tır. Yalnıs 1939 yıb içinde bu paralar mal 
sandı.klan ile Ctlmhuriyet Merkez ve Zi· 
rut Bankalan tarafından 1940 Jılı ba • 
pna kadar kabul ~. 

MARNDPDLD 
• 

, . 
NUN MUTHIŞ ... 

MDCERaLanı 
l'P111181ZC11 elzll OP1)11111I n...._ 

ÇARŞAMBA AKŞAll 

MELEK 

8ARY COOPER -SlaRID &URY 

TORKCE sGzLO N08HA8I 
PF;RŞBMBE AKŞAM.! 

iPEK Tedavtllden kaldınJan bet lr.vuth*. 
yOZ paralıklarJ.a !Ukel luıruflarm bu r, 
son.una kadar tramvaylarda bbl1 eclfl. Siaemmrmda Wrdea 
JD8li tararlqbnlıqtu-. ~-.. Nu .. Nll blletleP •ua..aen ltlbel'en •hl._.... • ..__1111 



Trabzort 1 limanının 
projeleri lıazırlanıgo,. 

870 bin lira sarffle limanda yapılacak tesisat 
iktısadi faaliyetin inkişafını temin edecek 

Zonguldak antrasit 
fabrikası 

tevsi ediliyor 
Mevcud kok fınnlannın 
sayısı 40 a çıkanlıyor, 
istihsal 120,00 tona 

yükselecek 

C Yurddan Resimli Haberler :J 
Manisa köylerinde kUltUr çahşmaları 

Zonguldak, (Hususi) - 7Amguldak Manisa (Htısusl) - MU ObakGJ(l rabbnba .. -
antrasit fabrikası bu yıl içinde mevcud muallimi Abdürrahim tarafından. kiS • gettk talebe ve ıerek koylu 
kok !ırmlannıu ~yısını kırka çıkara· liUere kültür mevzulu bir konfera:. whıdeki kiiltür çaıışmalan ~"it v.1'1ın.ı 
:ı:: Fabrika şımdi hepsi faaliyet verilmiştir. Konferans köyliler iara· 11 neticeler vermektedir. Resim kon 
bin e bulunan 20 fınnla yılda c60. fından büyü.le bir alika ile -dlıılemplf feransı diııliyen köylü ve talebele 

id 
ton yanm kok çıkarmaktadır. Ye- ve klSylüler ten9ir edi.lırdftir. Abdf1r.. toplu bir Jı.tlde gösteriyor: 

n en yirmi ftnnın llivesile istihsal · · · · · · · · · . . . . . • 
12

::;antonbaa kyüksk~eceürdktir. lpsala mektebl~;hlde ı;ı~be la;;;:ruf sandıkları 
ş a, om en alınmakta 

olan katran, benzol ve di~r kimyevi 
mahsulAt bt o nisbette artmış olacakt~ 
Şimdiye kadar havaya uçurulma~ 

Tnlbzorı limonmdan bir görilnfı olan havapan da istifadeli bir hale ko
nacaktır. 40 fınnın verdifi havagazı 

Trabzon (Hususi) - Asırl~~ d~a yapı~~ gıôi, So~ .. sayfi· Zongulda~ıu her evine tesisat yapılsa 
1'ltnız Trabzonun değil tekmil Dogu yesi ıle şehnıı ıçınde de iki buyük otel dahi hepsınp kafi gelecek miktardadır. 
llterinin iktısadi hayatında pek mühim i~a edilecektir. Şehre havagazı tesisatı yapacak o
bir rol oynıtrnış olan Trabzon limanı • Her türlü modem konfonı havi ola· lan bir müessese ile antrasit fabrikası 
anı f~ni bir şekildt: ıslah ve inşasını cak olan bu iki bilyük otelin, Trabzon arasında temastara başlanmıştır. 
Dk defa düşiinen Kemalist Türkiye bu gibi hen~ tarllıt, hem de güzel bir şehre Antrasit fabrikası bugftnlQ.i istihsa· 
a, iefa §imdilik 870 bin lira bir para a· binlerce seyyahın gelmesine en bü • litını bir ndsli fazlalaştınrken Mart 8• 

Jlrm.ışttr. ylik amil olacağına şüphe yoktur. yında tşlemf'ğe baslıvacak olan Kara· 
Doğu illennin ve Yakınprkm en bü· Gene bu para ile aynca limanın mo • bük demir ve çelik fabrikasile beraber 

1iik ve başuca geçid yolu olan Trab • tör ve elektrikli vinç techizatı ~ğaltı• Haw.a kömilr istihsalatın'n mühim bir 
mıı limanınm insası ile. Doğuda ve lacaktır. Son günlerde Denizbank in • kısmım bel'!decektir. Sadece Karabük 
Tralnonda iktısadt faaliyetin bugün - şaat mühendisi Neş'et n!fakatinde in • fabrikalannı" gü11"ük kömür ihtiyacı 
~n bir misli daha fazla olacağına giliz mühendislerinden Manseller ol • şimdilfk 1400 ton olacaktır. İ . 
biç füphe yoktur. Bu şekilde yakın bir duğu halde buraya gelmiş limana aid Bu takdirde kömüt" istihsa1ltını hiç psala, (Hususi) -.Talebeyı tasamı· kendi aralanndan seçtiği on iki talebe-
Dlecekte- Trabzon yalnız ekonomik ba• inşat proje ve pIAnlannı hazırlamışlar- de~lse bugünkftnün bir bueıık misline fa alıştırma~ gayesi ıle İpsala merkez den ibaret bir heyeti idare ile idare .. 
bnctta bir kalkınma arzetmekle kal • dır. çıkarmak ta bir zaruret haline gelecek· okulunda bır talebe tasarruf andığı dllmektedir. 
Jlllyacak, ayni zaman~ turizm bala • • tir. Eter k6mür prodüksiyonu busriin· kurulmuşt~. . Küçüklerin balen biıitmft (21) lira-
a&ldan da bir hayli lnki.şaf etmiş bu· Bayrağımızı perde yarını ldl halinde kahrsa, ihracat şayıe dur- Talebenm isteği ile meydana getiril· lan mevcudö•-.r. Resim talebe tasarrm 
lunacaktır. k nan ! sun, fakat Havza OC!aklannın fstihsalA· mlş olan bu tasarruf sandığı, öğretmen sandı#nıuı minimini 'iiyelerinin lbiı 
lta~d~llJz k~yılarında zümrüd kadar U mlŞ tı dahilt saıınyiimizi de besliyemiye- Bayan Hayriye Mengulün mürakabe kısmı ile öğretmenlerini gösıennekte-

8'..ı :ve ca7.ib sahilleri ile ve bu sabi .. Bursa~ (Hususi) - Nmıazgth ma- cettJr. , ve kontrofü altında ve okul talebesinin dir. 
IJn eşsiz sayfiye'erine malik olan Trab halleslnde Kanncadere sokağında Qt\lr" ,.,...._..,....__~ 
IDnda, Umanın in~ası için Denizbank makta oıan Haktı adında bir kahveci GlmUşhecıkly elektrila Malatyada spor lnkipf ediyor 
~nı. Mürfürlü<fü tarafından verilen Türk hayratını kahvesinin penceresin· L .. 

70 bin Jirahk tahsfsatıa liman ve iske- de perde yerinde kullandığı iddiasile uYUŞUyOr 
1.ata mühim mf'v!di olan Merkez, De- hakktnda bnunl muameleye başlan- OOmGşhacıköy, (Hususi) _ Kaza. 
linnendere, ve Molozda iiç bilyük sun- mlştır. mızda meveud gayri kAft elektrik tesf· 

lAntiii,-&daS;hhatışıerıı ~~~Ea~: 
Memleket hastanesinde bir yılda 296 ameliyat 

yapılmıJ, 826 kişi tedavi görmüştür 

Belediyeler Bankasmdu 26,000 ıır.ı
hk istikraz yanmak ve diğer muamell· 
tı takib için Belediye reisi Hakkı Da· 
rende ve azadan İsmail Kökcü Anka· 
raya hareket etmişlerdir. Kazamız JŞI• 

Anta~ (Hu!tusl) _ V'llAyettmiz l S senedenberi hali faaliyette ~ ia tam .manas1le kavuştu~ gün Orta 
lihhat lşlerl müdürlüğü ile belediye nan sıtma mkadele teşkilitı bfı\'Gk Anadolunun en şirin ve mamur bir k6-
tabio'ftti muntazam bir şekilde çatış· bataklıklan kurumıuş ve senede iki ele- şesf olacaktı'". Halk bu hayırlı teşeb- Malatyadan ~ 
-.ıal"llla devam etmektedir. Memleket fa köylüleri muayeneden ~ büsit hevecanla beklemek ve albf1a· spor günden ~ fnttPf -==ıllkimncte iR Konya ~irl 
~~ gün geçtikçe daha fazla bir ve koı:unma kininleri -tevzi etmektedir. maktadır. _ Bu arada Malatya Fıratspor kltlbtl bal: ı.J Jenmlftir. Resim Pıratspoıun ~ 
--llf8l l&termektedir. Bu muddet zarfında 112. 49 metre ta- B da • A • • ge birinciliğJnl .kazanmıf, ~ birinci- rlncl futbol 
~ dahiliy~ hariciye- ve ağır ııa1 açtmlmlf w S8.42 metle çukur Ur"I Şiir •lf gecese -·-··......_ .... _ .......... ...-.-••• !.... ·-............ -~lm g&teriyor. 
~~~ namile üç ayn pa~ndan doJdurulmu, ve 156,986 metre bataklık Bursa-, (Hususi) - ÖI4mönün ikinci ( KO,.Ok LA f-t..~; • -:-----
.~~ Bir başh~ldm ve operatöril kurutulmuştur. yıldönüıiıfl mihıasebetile, bfiyük Tflrk - y., 5 ~·errı ~~ Haberleri ~ 
w.aı: Diaatve ve bir de dahiliye m\i· Ve gene btı müddet zarfında villyet şairi Akif, geçen akşam Halkevi sak>- ar.t ıu· ' ~ ......:.. . '' r ,rt' 
aı 7S ısı "ardır. Bu pavyonWın tama• dahtltnde Sl84 kilo kinin, 681,227 •· nunda anıldlıştır. Toplantıda tehrimi- U:. .... ...._.,......._ t..la....,... .._. ....._ ıto ... 
...__ Yatakb!n ibaretttrs Oldukça mo- zln birçok mflnevver, ıeçme zevatı bu· llnlncanda ı Mntdeııbert Q>e1it mıwhlı:I "twtlll 
~rn olan hastanenin bazı noksan.lan ded ev kinini, 11 •520 aded çikolata Jd· bmınuş, büyük salon tamamen dolduk· me Kurumu '-fbiıblnMla lııll1aıa--::.; fmnıt llalbYI temııll kola fttl cüa a • 
ıat:vcuddur. Bunlar da tedrleen fkm8l ninl. 22.f.760 aded kuvvet komprimesi, tan sonra civar odalara da oturulmuş• dlrelı:töril 8"ri Ahtlbılı, ~ ıaer • ::.=.n Aclasmatüa& tltıalt 'fe ...... 

edilmekte w bu meyanda bir röntgen 11,679 aded ampul kinin sarfedihmş- tur. Merasime saat 20,30 da başlana· = :1,::1~ bir meret• taıatm- .ıı etmlfUr. in Yftekfl lllmll.,..... _.. 
ahnrnaaı 1Çfh 1938 senesi bütçesfıte talı- tir. rak biıyük şairin hayatı ve eserleri teftiş rapor0e ıw1ı:e:! :m._ oahtm= Haltmmbln ı...u ımı. ._ _. .._ 
lilat konm1ştur. Ve bu komprimeler dokuz sene zar.. balckuıda h•sbıhaller yapılmış, birçok tarafından lı:lltlr cUrelı:t6rtl '-~ ne bir mm~ temsil ~ ,_ -.~ 

Bir 8elle zarfında hastanede 296 a- fıiıda ;JS2 7,.0 sıtmalıya tatbik edilmit- şiirleri okunmuştur. Di~er bazı şairle- &üdir etmıttır. ·=~ ~ıı lft ~ ldDıllM .. ı:1 
IUeliyAt ya*1Jnttt 816 kişi ba.stanet9 ~ rimizle ufak mukayeseler bahis mey. e>ru....-.. lilf tar -..ıteYl!Mle ...._. ..,.. ""'"*el 
Jatınlarat tedaYi edflmişt'lr. Polikli· tir. Şimdi P. kadar yapılan mücadele !1111 olmuş. aat 23,30 da Akif için bir Orhaqılldt IJ1p aııını bite. tNcl.ull • 
ldkte 18S Abıellyat, tl92 tahlil yapıl• sayesinde sıtmalı adecli çok tenakus et· dakika ıük6t ve saygı dunışu yapıla• dnam edlp ıündMl dnt Volalmalı:tadır. 
IQafbr. mişttr. rak Akif ger.esine hitam veriJmiştk KuLıın blrlcık dottoru ve •JDI zamanda TnıllBan arhm mtlhenclll aaeu ılllll!ll!ll!J 

----.-------------------~------------;;:;;·_ ecsacııııını :vaımıatıa olan hfttmeC tabibi ......_. p-lerü J'8Pllmatta ._, 
O. H Sellın Bıltıner de ı dndenlierl srtp&ea .... Jfa1tıeft blaumı tettlk ...._ -~ Pazar a asan Diyor ki: ta o1ap evınae ,.ımattadlr. d• blna1a a.a cadlıat>.,.. .-, .,..w..,•• 

Menlfonda 1dr ........_ Pllmuma Jbma sindi. ~ ...,.. 
Mel'llfonda ut Dlretfm llpett.Artl Abdtlr- dlr!lne ba JOlda cllrektlf ftl'!llJfttr. "9•.ı 

rahman ıaratından ıepa Pll1elDbt attamı heJet{ tiı111nıt1ubd mllftbk balmat, *' 
Ralte'fl konferau alon11Dda etnınenlll9 flnclUI l~pdacat ilahta ha»mda .... 
lı:an halı:kınlla bir konferans '81'Uıntftlı. ftl'DllfUr. 

Bnlnean lnekh'9•• talldlr elllcll _...,.. .....,. MNI Mil 
Bnlncaa. VPlJ~U 1llll1lnl ~ Brllncaa ~ Mfldtfra ZtbrtrJa 

dthıenlnden ft erbabı .... uıae bl'fl fJl icat. Birinci Vnntm lmfettlta tauaııe& ':: 
muamelulDdeı. dQJa11 ~t ~ l&Ylr mm"flnllllnıt: ta,Sn ecUJm• m 
Raaf Öldemlr. ?UA11t&ea talıdlrume De llntncaa. BmnJ11t tatc:lllrllllnt ~...-: 
tatdlr Ti taltlt edlmlfttr. lllJet lml:t Sener Dinçer tertıan taıtn -

.&muJada. ,..a ........ dDmlt • ftZffemne ~ımttır. ' 
Huan Bey .__ .. ,__ Amun SlhJa&t MOd8rllltlne dottar Bam ......... Mream1 tadır......,_ 

- -JY~ oı. dl KartaraQ. YarMaı ldtltd ..... ı'lll • aııaneancıa .. 
sun. bundan ..-. bJr oat mect öser a:rbl edumtf.· • YUIMerlna ~ o1e t...,. .. -~ = ,, ... .__~...,, 
kimseler ta:tıı:nıa ,.ıt Citme. Jamillardıt 8POt' -- laMbllı llimd1lh .teııUQll aaunı BTbf tdal't8I U. clllW 
il ıçin OJD•<atı.. ::-.:-u:~ ·~ ............ ·- llkt~. Qi•tıdp 8-t = 

O lü. .. ıa~. >.•::.,•.<.H!Jl 





Müsküle üzümleri ihraç 
edilemez mi? 

SON .POSTA 
1 o 

Ankarada dünkü 
lig maçlan 

Ci. Sar2yla Gençlerbirlıği 
2 · 2 berabere kaldılar 

Fransa, Suriye muahedesini 
farzediyor yok 

(B~taraf\ 1 inci sayfada) Suriyeliler vatanlarının istikllli için 
hayatlarını Jedaya amadedirler.> 

Meb'usau meclisinin kararlan 

Sevkiyata dayanıklı ve geç y~tişir bi_r?eşid olan müş~üle 
üzümlerini ihraç malı yapabılmek ıçın herşeyden once 

"iyi,, ve "çok,, yetiştirilmesini temin etmek lazımdır 
Zıraat Vekfıletı son günlerde ehemmi. çük parçrı.lnra bölünmüş olma~,. devle -

yeUı bir mevzua el atmış bulunmaktadır: tin vesaitçe çok yardımını d
1 
a ıstiblzilgam. e: 

Ankara, 1 - Lig maçalanna, Muha
fızgücü s1adında bugün de devam o • 
Uu.ndu. R:ıvanın soğukluğuna rağmen 
sahaya bir hayli kalabalık futbol me • 

Şamdan gelen haberlere göre Suri
ye parlamentosunda, Fransa - Suriye 
anl~asının tasdiki meselesi etrafın
da cereyan eden müzakerelerde milli 
blok reisi Khısti, hükfunetten Surlye
nin jstiklalınin nan edilmesini 1aleb 
etıni~tir. 

PropagandA ofisi şefi Fahri Banıd~ 
Surlyenin kat'iyyen istiklalinden vaz -
geçemiyeceğini bildirmiş ve gcınçlı ~ 

hitaben vatan müdafaasına hazır ol • 
malarım söylemiştir. 

Meb'usan meclisi, bu müzakerat n .. 
tiresinde bir takım karar suretleri ka
bul etmiştir. Bu karar suretlerine g3-
re Suriye meb'usan meclisi Fransa ile 
ittüak arzu etmekte, fakat ayni za 11 

manda kendisinin tasdik ettiği muahe
de metninin idaınesine azimkAr bu • 
lunmaktadır. Fransız parlaınentost\ 
Suriye ile ittifakı reddetmekte, ser ., 
best olabilir, fakat Suriyenin istiklfili • 
ne olan tabH hakkını tanımamazlık e
demez. Suriye meb'usan meclisi, FraDI 
sız parlamentosunun anlaşılır hiç btr 
sebeb olmadan taahhüdlerine sadakat 
göstermemesine teessüf ıeder. Meo11a. 
Suriye hükUmetini iktldan ele almağa 
davet eder. Meb'usan mecıısi, kendi ıoı 

sinin kabul etmediği h<?r türlü taah
hüdlerdcn serbest bulunduğunu be • 
yan eder. 

lznik çe d 
1
. ekte 0ıan Müş - diyor. Koylüyc fenni bağcı ığın ısını 

vrcs n c ve ışm . 1 - ah" ı ak 
küle uzu- 1 i · A rupa memleketle - yayacak. türlü ve.saıt e muz ır o ac 

m er nın, v ı ·sıihsal 
rıne ihrac imkfınlarıru eiüd ettiriyor. teşkıl~~ .~az:mdır., Bu. oduk~caüstıünl .. k e-1 

Maltim c Juğu üzere rn•işküle üzıi • dılen uzum un ka.ıtes. n e ı u c -
ınu kanunuevvel mhavetlne kadar da • de edilecektir. 
hnda durnbılen geç y~Uşir bi" çeşiddir. İkınci noktaya, yani kemmiyete gelin
Salkımının gösterışli ve yolculuğa da - ce; bugün İznık çevre!·nde müşküle üzü
'Y nıklı bulunması _ zaten mevsimin ye- mu yetişfren yerlerden merkez kasaba
gô.ne üzümü <'lan _ müşkülenin satışını da 2o0, Elbeylide 14-00, İneklide 800, Ö

da kolayla tırd ğından. böyle mümtaz bir mE'rl de 100, Gürrıtanda 300. Dereköyde 
rn h ulden geniş çapta ıstıf de edilmesi 5Q, Ç mdib.nde 20 olmak Uzere (3820) 
ç k yerinde bir d!işf nccöir. Filhakı1m dönüm müşküle bağı varclır. Bu 3820 dö
nı · kille uzümunü bir jlıraç malı yapa - nüm bağdan 933 yılında kaldırılan mah
bıl rsek, bundan elde edeceğimiz kazanç sul. 2, 765,000 kilodur. Şurasını araya sok
pek büyük ol caktır, yapab·lirsek diyo - malıdır ki bu_mıkdar bağ dört lelle ev • 
rum, ç!inkü bir çoklannın vakit vakit veli 2200 d~numdil. Ve al.ınan mah~ ~e 
dillerine doladıkları (tue üzüm ihraca- J,320,000 kılodan ibarettı. Becerikli bır 
tı) sandıkları gıbi basıt b:r mesele de • genç olan ziraat mualliıninin devamlı 
iildir. hımmetile bugünkü mikdıtra ulaştırılmış 

t:r. Onun gerek fenni bağcılığı yaymak, 
Bır defa dünya p!yasasrna arzedilecek 

~zilin. lı:endis le birl"kte o y re gelen ü .. gerek mücadelede ld~ylüye yardım et -
:ıümlerdcn Ustun evsafa mslık olmak ge- mck hususundaki emefini takdirle zik -
rt>ktir. Yani \izüm, .kaliıe bakımından em- retmeliyiz. Fakat müşkiıle üzümünün Ih
a .. Jıne faik bulunmalıdır. Velevki az mik- racı mevzuu bahrolunca bu art~ ve çalı-
tarda da olsa, ta eleri birbirine geçik sal- şışın maksada kafi gelmP.diğini söylemek 
kımlar, ötesinden berisinden çürümüş ü- ısteriz. Sarfedilen emeklerin müsmir ola
zümler ibugUnkil Avrupa piy&sasında hüs b ·lmesi için evvelA bağlık sahasının par
nü kabul göremez. Böyle bir kalite yük- ça buçukluktan kurtanlarak layıkı veç· 
ke .. liği, ambalAj ve nakil işlerindeki in hile mürakabe edilebilecek bir mıntaka 
celikten önce, üzümün is•i.bsaJ bahçesin- halınc sokulması, bugünkü 3820 dönü • 
d k mükemmeliyetle alakadardır. Dığer mun hiç olmazsa 2~0 bin dönüme çıka -
bır deyimle, Uıraç ediJmek üzere üzüm rılması lazımdır, J.akın bu temenninin ilk 
yetiştıren mmtakaların bağcılığı en ileri dayandığı noktayı da unutmuş değiliz. 
esaslar dshllinde yürütülmek ID.zımdır. Bu ilk nokta bağların renişlemesi iste -
Ta ki üzümün kaJitesinde belli başlı A - nilen yerlerdeki nüfus kesafetidir, fillıa
nıil olan engellenn hiç biri yol alamasın! kika müşküle üzümcülül{üne girişebile -

Sonra .. Kalitect tl'rcihe değer olan bu cek yerlerde nüfus. bağc1~ık hizmetleri -
nıaıı, alıcının emrine ısteclıği zaman ve nın 'Jaşarılmasına yetm.ıyecek kadar az
:ınikdarda derhal verebilmelidir. Ha de- dır. 
)'ince Uç vagon, beş vagon malı derleyip Bugünkü müşküle bağları mıntakası • 
yollıyamıyan memleketin, yani b"r yekun nın 935 sayımına göre nüfus ve 938 tes
tutmıyan istihsa!Atın ıhraç mevzuunda bıtıne göre mevcud sahası flSyledJr: 
kıyıneti olamaz. Demek ki taze üzüm ih- Mevcud nüfus Bağlık dönüm 
.racında hlıtenin yanmra kantiteııin de İznikte 2695 250 
toplu ve çok olmaruu düşünmek icab e- Elbcyllde 820 14-00 
diyor. Bunun 1çm de mcvcuci bağ saha • 1neklıde 400 800 
•ını, jsteğı karşıhyacak nısbctte geniş - Ömerlide 731 1000 

let:ınek Ul.zım gelir. Gürlistanda 554 800 

Görülüyor ki her hangi bir üzümün Dereköyde 329 50 
(ihraca yarar) görülmesi, onun (Uıraç e- Çamdiblnde ?~ 20 
dılebillr) olması içın kAfi değildir. Şimdi YekOn 5780 3820 
Yalnız kemmlyet ve key!iyc~ bakımların- Gene 935 sayımına gore mü§küle bağ
dan ortaya atılan ~u ibir kaç mülahazayı lnrı ihdasına müsaid ~öriılen arazisi bu
nıüşküle üzümüne çekerek inceliyelim: lunan diğer köylerin 11ü1usu da ,c>yledir: 

Bu gilzel üzüm ceşıd'nın yetiştiği İz - Orhaniyede 263 
n·k ~ •l'IA ı çevresi iklim ve toprak bakımından Boyalıcada vı.n1 
Jnfuntaz bir hususıvctc malıktir. Bağlar, H"sarderede 187 
bu Yerlerde scrpıli~ gümı-ahlaşmak için Hocaköyde 250 
tabı~ttn türlü imk~nlarına mazhardır. Viranlıda lSO 
Sulatıab ldıkleri için verınıleri de - başka Çakırcada _ 643

_ 
Ycrlete bakarak - daha ~oktur. Fakat bağ Yektin 2132 
umcalannı bu kerte memnun eden iklim Görülüyor ki 30 bin dönüme ulaşması 
ve top,.ak hususiyetleri oralarda bir çok zaruri görülen bağ sahasını imar etmek 
hastalık ve ha§erelerin de inkişafına o mcvkiinde olan mıntakacia yeter nüfus 
n:sbett, milzahır oJmu!'ltur. Mildiyo, Blak yoktur. Bir hektar bağın yılda vasati 
Ro•, ve b·lha9'a Ödcm:s g'ibi zarar.tar 1200-1800 saat hizmeti ıcab ettirdiği dü
her yıl üzümün ya noksan. yahud da çü- şünülürse kemmıyetl arttırmak için bağ 
ruklil elde PdiJmeslne sPbeb olur. Müca- sahasını genişletmek meselesinin nüfus
deleyc başlanmadan önce bu yüzden mah- la nasıl a!Akadar bulunduğu kolayca kav
suUln '- 20-65 zarar gördüğü olmuştur. ranır. (bugün Adanaya ~arktan amele 
Köyliı bunlarla devamlı surette mücade- gelmesini mcncdinız, Adanada paınuk
le etmek zorundadır. Da~ır.. belinde, ça- çuluk yan yanya azalır) binaenaleyh ne 
pasında, budamaSJnda röst.erdiği her han- yapıp yapıp buralara nüfus teksif etmek 
gı bır eks•klik onu n:.sıl zarara sokarsa, bir zarurettir. 

raklısı toplanmış bulunuyardu. 
!Bugünkü karşıl !ŞIYUly.?, Galatasaray 

ile Gençlerbırliği ekipleri yapacaklar
dı. Beden terbiyesi genel direktörlü -
ğünün yaptığı tamim üzerine, ta.Mil 
gençW 'n1n klüplerle olan alakalannın 
ibugünden itibaren nihayet bulması 
dolayısile iki takımın da sahaya nasıl 
bir kadro ile çıkacağı merak edilmek
te idi. 

Fakat bu merak çok gecrneden zail 
oldu, takımlar çok evvel futbolü ~r -
ketmiş bulunan eski, emektar oyuncu
ları aralanna almış oldukları halde sa
'haya çtrtııar. Takm&.rm ~u suretle 
sahaya çıktıklarını gören halk ise gül
mekle beraber, onları, takdir ve alkış
larla kannl~dı. 

Suriye meclisinde Başvekilin nutku 

Başvekil Mardam Bey bir nutuk söy
lemiş ve ezcümle demiştir ki: 

cSuriye - Fransa muahedesinin tas
dild bahsinde Pariste yaptığım son 
müzakereler hakkında mufussal malu
mat vermeyi faydalı görmüyorum, zi
ra Par~s hükfuneti bu muahedeyi yok 
farzebncldedir. Fransız politikasıının 
bu yem veçhesi çok şayanı tenkiddir. 
Fransada Reisicümhur, meb'usan mec
lisi ve hükfunet, Fransızların Suriye
ye gönderdikleri 1ıahkika14 komisyonu 
raporu üzerinden müzakereyi kabul 
etmemekte hemfikir bulunuyorlar. E
ğer Fransa sözünü tutmak istemiyorsa, 

Meb'usan meclisi ayni zmnanda. 
memleketin bazı mmtakalannda karı
şıklıklar olduğundan dolayı mübeesstı
dir. Hükfuneti, bu karışıklıklara bt:r 
nihayet venneğe davet eder. Meb'u • 
san meclisi bu meselede hükfunetle a.,.. 
ni fikirde olduğunu müsahede eyler. 

Hakem :Muzaffer Ertuğ ıdl. Maç. balçık 
laşmış çamur deryası halinde bulunsn 
sahada iki tarafın da istebiz ve heye
cansız oyunu i~ başladı. Çamurdan bir 
kütle halini alan topun sevkinde genç
lerden d:ıha 'liyade muwffak olan 
Galatasaraylılar yaptıklan ilk hücum
larım ~ol ile neticelendirdiler. Fak:ıt, 
yapılan bu gol ('IVUn üzerinde hiç de 
müessir olmadı. Ve gene eski tempo -

Fransız Başvekili seyahate çıkarken 
beyanatta bulundu 

sunu muhafaza ~den talrnnlar. btrbir- 1 ~erini sıloştl'rma"" vıe goJ çıxannağa (Bqtarafı t inci sayfada) dikal Sosyalist Partisi grupunda beya • 
ır.- Bonnet de İngiltere sefiri tle Pariste yap- natta bulunarak Fransamn kendi arazi -

uğraşıyorlardı. ı ığı bir millakat ~akkmda bu husustaki sinden bir kanş toprak iedr.ldrlı'k yal* 
Nihayet Gençlerbi-rllği, Galatasaray rnütaıeasını bildirmişti. Fr"nsı:z - İtalyan rnıyacağını söylemiş ve bu keyfiyeti. ~ 

kalesine vakm bir mesafede lehlerine münasebetleri m~ele.sinin Roma görüş .. pacağı seyahat esnasında da tekraren l • 
verilen frlkik vuruşundan ~1en topu meleri esnasında mnwnS surette mevzuu· lan edeceğini bildirmiştir. 
merkez muhacimlerl vasıtasile bere - bahsedilmesi varid ise de bu husustaki • 
ber1i~ tesis ettiler. tetkiklerin münasebetleri:ı halihazırda - Dalad.ye'nin seyahati 
Ovumı biran için Galata..c;aray yan kı vaziyetınin ihdas E'ttiği fiili meseleye Paris 1 (A.A.) - Başvekil Dalact,w 

sahasına intikal ettiren Genclerbir.'liği teşmil edilmesi ihtimali mevcud değil - meb'usan meclisinin itimad reyinden sem 
yirminci dakikada bir gol daha yapa • dir. ra öğle üzeri trenle 'l'nlon'a hareket et • 
rak vazi)•eti kendl lehine çevirmiş bu- J>aladye'nin beyanatı miştlr. Oradan Foş kruvuörile Korsfka 
lunuyordu. Galatasaray da 7 dRkika Paris 1 (A.A.) - Başvekll Daladye Ra- ve Tunus seyahatine ~ıkacı-.ktır. 
kadar sonra vaomı~ olduğu \kinci bir -=====-=---==============-=z::::==-ı::ı::::::==========-=--
~o1le tekrar beraberliği temine muvaf- Filistinde yeniden birçok F rankocular dun bir 
fak oldu. Devre bu suretle 2-2 be -

,.~n1:."·1k1ncl devresinde .ı. va.ı- Arab tevkif edildi kasaba daha zaptettiler 
vct ilk devredekinin ayni idi. Eherlsi (B~ tarafı l mci ıayfada) (Battarafı linci ıayfa.da) 
uzun mUddPt topa avak sOrmeniş o - perverlerln taarruzuna uğrunıf, ve bir • 
vunculardan m{\teşekkil bulunan ta - kaç kişi yaralanmı,tır. 
klmlann hatlarındaki, yo~luktAn Kudüs 1 (A.A.) - İng!lız kıtaatmm 
müteve1lld durgunluk Jrolaylıkla gft - Arablara kar11 olan hareketi devam edi-

ze cnrpıvordu. 
Top han~i kaleye yerle§!nıe orada uzun 

~aman kahvor ve tesadüfi bir vuruş 
olmadıl{ça bir türlU uzaklaştınlamı • 
yordu. 

Galatasaray bu devrenin mühim b,r 
kıc:mmı kt-ndi ba!!ik1sı albrlda geçirdi, 
fakat HAşimin iki. üç deft. ltaled ile 
'karşı karsıvn kalma~ına ra~en topu 
dıc:anva ah~1 kendileri için mühim bir 

yor. 

Resmi bır tebliğe ~öre. Nasırada ve di
ğer bir çok köylerde uaştırmalar yapıl
mq ve geceleri sokağa çıkılması yasak 
edilmiştir. Arahlardan bir çok kişi tev -
kif olunmuştur. 

Mevsimin ilk karı duştu! 
(Baştarafı l bıcf sayfada) 

kavm c:a.v11abilir. :Runa nmnen Genç
lerbirliiTinin de. bu~ne bcfar hiç t~ Di.ın, rüzgAr vmal istikametinden sa· 
sadiif f'dilmlven bir ~nS!!lzhkla mil • niyetle 11 - 13 metre hızla esrn~ ve 
cadele edişlPti lehlerine verilen ftç ne- son 24 sast nrfındaki yağışın metre 
naltıdan d~ istifa~ edemeyiı,lerlnden murabbama bJTaktığı, su miktaı\ 0,9 
anlasılıvoron kilogram olarak ölçülmüştür. 

edllmemekte, fesad ~ıkRnlmak ve nifali 
tohumu eJdlmekle iktıfa olunmak.tadır. 
İspanyada evvelA ııskerl üıyan, am • 

sın&n da Almanya ve İtalyanın tevesıdl 
plAnları ortnya çıkmıştır. Bu istilA, bt • 
zim için büyük bir m1ıs bet olmuştur. 

Fakat musibetin en büyüğıi bitaraf ve 
dost mılletlerin göz yummaları olınut • 
tur. 

Çekmiş olduğumuz bütün iztırablara 
rağmen, yalnız isliklaHmiz namına de • 
ğil, ayni zamanda beseıiyetin hürriyeti 
ve killtür, müsamalıa ve demolO"ul 
prensipleri namına muzaffer çıkacağı • 
mızı kanaatimiz vardır. 

Japonlar, Asyada Avrupa 
emperyalizmini imha 

etrnek IAzımdır, diyorlar 
Netice itibarlle. ma~ ~ deVTedelrl Karadeniz ve Egb denizinde fırtına 

vaziyetini muhafaza ederek 2 • 2 be .. yeniden ~id<letlenmiştir. Fırtına yü • (Baştarafı 1 inci ıayfadllJ 
raberlikle nihayetlenrJi. zilnden vapur sefcrkrinde rötarlar ol· Uzun asırlarca uyuşuk b.ir halde kal • 

Polonya Romanoftara aid 
tarihi hazineye kat'ı surette 

tesahob etti 

makta ve kilçfı.k rnerakip Karadenize m~ olan Uzakşark zihnıyeti Japonyada 
çıkamıyarak Büyükdere önünde bava- G b k··ıt" - il ıl t · 

d
.• l · 

1 
bek, __ k ar u uru e yap an emas netıce • 

nın uze mesm n:ıue tedir · sinde yeni bir hamle almıştır. Japon,.. 
Fırtınadan KaTademzde bazıı ufak şark w garb kültilriinü b'rleştlrmek IUııt 

'kazalar vukuu muhtemel g&-ülmekle 
(Bt'l§tarafı J inci sayfada) beraber dUn akşama kadar limana ka-

retile yeni Asya %ihniyet:ni yaratm11 • 
tır. Binaenaleyh Uzak~ar~ ırklarını yeni 

bu hastalıklara karşı ~·apılacak mücade- Hülasa ınfü:;küle üzümlerimizin bir ih· 
le tertıblerınde de azıcık ihmal göster - raç malı olmas: bahsinde üstünkörü ele 
nıcsile mahsulün kemmıyet ve keyfiye- alınan şu keyfiyet ve kemmiyet mesele
tinden o derece zarardlde olur. Asıl fe - sinin bile senelere mütevakkıf bulundu -
nası, bu rnücadelenin münfcrid bir şe - ğunu unutmamalıyız, işin amballj, nakil 
kılde parça buçuk yapılmasile müsbet bir vesaiti, rekabet. fiat vesaıre vesaire g·. 
netıce alınamamasıdır. Yani yukarıda bi bahislerini hiç açmıyoruz, ancak kali
beT rttı~ miz ileri ba -,cıhx b;lgisinin tat- te ve k ntıteyi hallettikten sonra bunlar 

dir. Tarlh! kıymetleri ise ölçüsilzd{\r. ~~ olduğuna dair bir haber gelmemiş-
Bu eşyal::ır 1921 Riga muahedesi ve · 

1923 anlaşm&sı mucibince ve harbden Dün, yumm bütün mıntakalannda 
evvel Polonyadan Rusyaya götürlllmfiş hava kapalı ve yağışlı geçmiş, muhte
olan kıymetli san'at eserlerine kaJ11 - lif ~rlere kar düşrnüştilr. 
hk olarak tEYvdi olunınuştuT. Rüzgarlar Trakyada şimali, dl~r 

Sovyet hükiimeti, 15 !erte mikidetJe bölgelerde cenubt istikamette Ege de
bunlan ~atın almak hakkım muhafaza nizinde kuvvetlice diğer mmtakalarda 
eylemiştir. Bu mühlirt dünkü 31 Kl - orta kuvvette esmiştir. 

bir hayat :nefhumuna öoğru sevketme19 
hak kazanmıştır. Müşterek iman ile >... 
yada Avrupa emperya!ızm·ni imha et • 

mek lazımdır. Mazide Japonyanın ka ~ 
pılarını Amerika zorlaınlştı. Şimdi de 
Garb komşularını t:ırm&k sırası Japon • 
yaya gelmiştir. Japonya yeni bir devrin 

askeri ve yenf Asyanın ümididir. (A.A.f. 

b ka•ı bütün mıntakada hep birlikte ya- ciüşünülecek şeylerdir. 
PılmaJıdır. 

Bunun iç n devletın :z·raat teşkilatı bu 
uğurda ayrı bır emek harcamak mev • 
kiındedir, tın buki }:azanın bir ziraat 
nıuallımı vardır Ve bu ml'murun vazife 
Yfikllınü onun köyJil ile kat derecede te
nı sına engeldir. Kaldı ki temas etse de 
bai sahasının az nüfuslu köylerde. kü-, 

Biz müşkVle ur.imlerinin bir ihraç ma
lı yapılması yolundaki mesaiyi takdirle 
karşılıyor ve Ziraat VekAJetınin bunu e
le almasındaki ııabete işaret etmek isti
yoruz. Elbette her ciheti düşünfilecek ve 
er veya geç mabada ul&§Jlacaktır. 

Tanmman 

nunuevvel 1938 de nJhayet bulmıq -
tur. 
............ ._ ......... ---·····--·--.. ------. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman HeS!m) 

Dabm,. ..... _, Puar.du maada 

lml1bı <I - I> Dl't"&D1oi• auaaıa lOf. • • 
llfcma mll •il.OM 

Enlnean Balkerinde konser 

J:rmncanda Haltevi salonunda Çocuk E -
slrgeme Kurumu menfaat.ine bir konser ve
rilmiştir. 

Erzincan lıiikemet ltonatuım tamiri bitti 
Bolca bir muratla esaslı blr ta.mır gören 

Bnincan bllkillneL konatının bu \amiri blt
mlf, ber daire ıerleriDe 1erlefml§Ur. 

·····--·····-·········--····························--
Akba kitab evi 

Her dilden kitab, gazete, mecmua. 
rr.ekteb kitablarmın ve kırtasiyenin 
Ankara 5atış yerjdir. t!ndervud ma
kinesinın acentasıdır. 



11 Sayfa SON POSTA 
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ı SiliN iYEN iZ~ER 1 
1nı .. nm1111111 .. llHIHlmlKllH•l .. llllllllllll lllla.. Yaza~.: inci Özkurd Atfilllllllltflf! 

Eldivcnler:ni sinirli hareketlerle çıka- binbir muziplik düşünerek yanyana yu- halde btn bu eski ar!<ada§!mı acaba seT-
ld d . rüdiikten sonra akşamın alaca karanlı - miş m :ydim? Bilmiyordum ... 

rırke~:!m;r~. ;n~e~r g~~ hayatın acılarını ğır.da kapının önünde ayrıhrdık. Ben ek- Fakat bugün ... Arlık gôzlerimde yaş • 
.. -: • .. es:. 

1~ e serı·yor serı bu, uzun ve ince 5 ; 1ueti görünmez o- lan tut:ımadım, Hamfan kar~ımda derin 
noz·ımun onun ·· · .. . . · d rd 
c. ll tl .. ·· c baktım. Iuncıya kadar gozlerımle tak!p ederdım. blr ıztırab için e susuyo u. 

ayre e yuzun . . b H ç k h t d. eb'ldim 
N d d. Şıkavet mi ediyorsun? Bu eğlenceli gezmelerımızc azan an- - o mu as a ıy : . 

- e o e ım. • • _ Hayır Şe:min, em;!ı ol kardeşim. <>-
Halbuki sen bir kaç hastana biraz olsun danın da katıldığı olurdu. O zaman ta -

d h ok k nu kurtarmak için eUmden geleni yapa-şif a vercbDdiğindeıı dolayı ~er gün evi- b~i ~a~a. ~ok eğ:enir, a a ç o~r, 
ne don .. diig·ün zaman dcrın bır iç rahatı b.rbmm•zı tutmc.ga çnlışırdık. Gençtik cağım, !akı.t ... 

·dik. Gözleri nem;enmiş. b~t önüne düş • 
duvduğunu ıciylcrdin. ve çocuk denecek kadar haşarı ı 

J . r.ıüştü, zorlukla dev&m eıti. 
·Başını çevirip mana.ı;ım anlamadığım Bu güzel yazın bütün günleri ş!mdi bi- - Bu «caba benim alçakl;ğunı tamire 

bir bakışla gözlerime ciikkatle baktı. rer birer gözümün önünd~n geçi~ordu. yc.teck mi! 
Ç~hresi bugiine kadar görmediğim bir Marmaranın ~zıl ckşa~ ce~or~ ıç~nd~ Tee.ssürüm hayretımle karıştL 
ck'lde can sıkıntısı ifade eden izlerle çi· bu geniş <'muzu, uzun ınce vucu ' aça - Ne alçaklığı, r.e demek istiyorsun? 

ş :1 ı ir+f kayalıklı sahilde elleri ceplerinde bir 
zı mMJ• • . • d K d 

1 
Söylemek istedjkleri .sanki boğazını tı-

- Ne oldu, cevab versene diye sor - heykel gıbı duruyor u. oy an ayn an kıyordu. Hıçkırıkları sözlerini yarıda ke-
sandallnr ağır ağır uzakla~ırken kürekle 

dum siyordu. 
· rinden damlıyan su tanedkleri denizin 

Ağ •· k k b"r hareketle yanıma - Sizi kıs~anmıştım. Çocukça, mana • ır ve "or. a 1 durgun yüzünü yer yer noktalıyorlardı. 
• du b sıtca bir kıskanış ... o.ur · Onu ürkiitmekten korkar gi i yavaş a-

B' h t • - Sen Handan, öyle mi! - ır :ıs a. Jımlarla yanma yakla~mıştım. 
Evet - Evet ... Bu hakikat, bcncien iğreni • 

Bac:ı ön~·~de susuv. ordu. Onda ~deta ko - Celfıl dönelim artık geç oluyor. . >orsu:ı değil rrj Şermin! 
~ Başını bana çevirdi. Bir çocuk safiyetı 

nuşmaktan korkan bir hal vardı. Kendini ve sc.mimiyetile pnrlıy&n uçuk yeşil göz- - Hayır ... 
ı ğ l ~ ğ h' ed'.,ordum Söy - Hüfün v. aptıklamnı anlatmalıyım ... 

l(ID ama a ça ı~.ı ını ıss 1
·' • leri b 'r ar. yüzümd~ aolaşmıştı. Cevab 

l•"neğe kar"r vermiı:: oibi silkindi. 1 ,Celali -babasının yanına ge!diği zaman 
'"'' " ~ b vermeden beni takib etti. Derin bir ya -

_ Ehemmiyetli b:r c:ey değil. Fakat •1 d . görmüştüm. Aramızda hiç bir şey olma-
:;- nızlık içinde uyuyan yo, ar a sessız a - dığıru bildiğim ;ıalde eınun sana karşı 

bana dokundu. Cünkü hastalanmdan bi- dımlarla ılerlıyorduk ... 
ri eski bir nrk::ıdaş ... 

- Esk: bh arkac!aş mı? 

- Evet. Bu hasta Ct>J~!dL 
- Celal? ... 

Gözlerim bir noktaya dikili öylece kal
mıştım. Hand3n beni tese!li etmek gay
retile doğruldu. 

sonsuz bir alakası clduğunu hissediyor • 
Son defa gene böyle bir akşam ya - duın ve bu beni ~ıldırtıyordu. iğrenç bir 

semin dnllnrile sarılmı~ bahçe kapısının düşünüşle onu en der·n yer;ncien vurmak 
önünde a)TıJmıştık. istedim, Jiıf arasında bir mi.ır:.asebetini ge 

Celal yüzünde sonsuz bir samimiyet tirip. 

ifodcslle gülümsüyordu. - ŞermJn lıfiia çocuk gFbi dedim. Hal-
- Üç gün, ne de uzun geçecek Şermin. buki yakında nişanlanacak. Nişanlısı ise 

- Emiı. ol Şermin 
hrıstalık ... 

Nasıl seni kızdırmadan seninle koşmaca çok c!dcii ve fazla ağırbaşlı ... 
ehemmiyetsiz bir oynamadan bu üç günü geçireceğim. 

Bu söz ıstediğim tesiri yapmıştı. Tah -
minimde yanılmadı~ımı anlıyordum. Ce
lalin umduğundan daha acı bir şekilde 
çehresinin buruştuğunu ı:örüyordum. Şaş 
kın ve karışık bir nazarla tana baktı. 

- O nerede? .. · 
- Hastanede. 

Gözümün önünden Celalin genç ve 
§en hayali bir tür:ü knybo!muyordu. Cc -
lfıl hastanede . . Kendi kendime mırılda
nıyordum: ~Bunıı imkan yok .• 

- Fazın kalmıyacaksın değil mi? 
- Nıçin kalayım, biliyorsun ki babam 

ısrarın çağırmasa ı.ftmem. Haydi Allaha 
ısmarladık. 

- Tuh:.C ~ey, bıına hi~ bahsetmemişti. 
Hafıfçe gülümsüyordum. 

- Belki sana sürpriz :rapmak istiyor ... 

İldncikinun 2 

IDevlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhar.ımen bedr?li 4 köşe maktalı olduğu takd:rde 14400 yuvarlak maktalı ol
duğu tak1irde 16200 lira olan 90000 adet kestane ağacından mamul tırfon yatağı 
17/1, 939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka-r:&da İciarc binasında 
satın ~lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli için 1080 yuvarlaklar için 1215 liralık mu
vakkat teminat ile k<ınunun tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,:;c a !tadar Kom~syon Heisliğ:ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzerr.e caires!nden, Haydarpaşada 

TeseWlm ve Sevk ~efliğinden d'ağıtılac aktır. (9552) 
,,,.,,,,. 

Muhammen bede11eri, muvakkat teminatları ve eks:ltme ssnti aşağıda ynılı 
lokomotıf ·ıe vagon bandajları 17/2/1939 Cuma günü kapalı .zarf usulü ile An -
":arada İdare binasında B}Tl ayn satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenierin aşağıda ya zıh muvakkat teminat !le kanunun tayin 

ettiği vesikalan ve teklifleroni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 485 kuru,a Ankara ve Haydarpaşa vezneler!nde satılmaktadır. 

(9464) 

• SaaU tsmı Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

1 - Lokomotif ban.dajı. 165,204 lira 9.510,20 lira ) 15,30 • 

2 - Vagon banöajı 96,992 • 6.099,60 lira ) 

Baş, D:·ş, Ntzle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırı~<lık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - icabında günde 3 kaşe alınabilir. - -

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
95 lira RO kuruş muhammen kıymetli 9 ve 193 lira 70 kauş muhammen kty -

1 ... 4~ k ' cenı'an 254 parça müstamel denı:rbas eşya, 9.1.939 Pazartesi met ı .. ~ parça ı . . 
günü saat rn da 2490 sayılı kanun hükümleri dairesin~c .satılacağı~d~n "iSte~-
lilerln sözü geçen gün ve saatte % 7,5 pey akçelerıle bırlıkte Bc.ş_mudurluk bı-
asında kurulu satış komisyonuna gelmeieri. (9553) 

tan güneş ışıkları soluk ve kızıl bir hal 
alm•şlardı. Akşam o!uyordu. 

Onu koltuğuna girip kaldırdım. 
- Hayoi Handan, onun yanına gide-

Çok jy·yım kardeşım. fakat bunu 
sana borçluyum ... 

Uzun ~·ıllann ağır perdeleri gözlerim· 
den yavaş yavaş kalktıkça dağ yolla -
rında ben:mle koşmaca oynıyan bu ince 
hayalin içindeki büiün izleri birer bi -
rer canlanıyordu. Ruhumda yeni bir ta
zelikle kımı~:ianan hatırlar birbirine 
kanşıyor, birb'rine ekleniyordu. Bir ba
har yeşilliği içirdeki gözlermi sanki şim
di yanımdaymış gibi gdrüyor, onu çağı -
ran sesim; duyuyordum. 

- Güle güle. Elimi uzatmıştım. 
Asfalt yold? muntazam ve sert adımla

nnı duyuyordum. Elektrik lfımbalarile 

hafif aydınlanmış caddede artık görün -
mez l>lmuştu. 

Celal bu eözümdeki ezici alayı his - Jirr. ... 

* 

Handan göz kapaklarım indirdi. Ya -
naklarmı ıslntan iki damla yaşı farkedi -
yordum. 

- Benı affetmiş olınan yetmez mi Ce
IAl ? .. 

- Darıle".ım san:ı Celal, hiı; beni bura
da bırakıp kaçarlar mı? Bak düşeceğim. 

.Çalıların ç;evreled!ği dar yolda uzun 
bacaklar le ]kı adımda yanıma gelirdi, 
ve beraber gülerek koşa koşa aşağı iner
d k. Güneş denizi ince pırıltılarile okşar
ken ben onu, o da beni kızdırmak için 
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Yazı amcasının yanında geçiriyord'u. 
Babasını \'e ıınnesini gördükten sonra 
tekrar buraya dönecekti. Bwıa öyle söy
lemişti... Fakat dönmedi. Ve onu bir da
ha görmedim. Bu sebPbsiz kayboluş be
ni ilk günlerde hayli üzmüştü. Bu hare
ketinden dolayı ona darılnmıyordum. 

İçimde onu daima müdaf&a eden bir his 
vardı. f'onra unuttum. Unuttum diyo -

setmiş ti. 

- Sürpriz diye tekrarladı. 
Başka hiç bir şey söylemecicn elini u

zatt: ve ayrıldık.• 

Handan gözlerinde bitmez bir yaş sa· 
ğvnağı ile devam etti: 

- Fakat ~imdi ben nisanlandım ve bu 
hissimin bir çocuk kaprisinden iıbaret ol 
duğunu çoktan anladım. Halbuki o ve 

rum, fakat her halde tamamile unutma- setı ... 
mıştım. Bszan o günleri tekrar yaşamak Ben şaşkın ve teessür ıçinde. Handan 
için gözlerimi kapardım. Rüyamda bu yanıbaşımda göz yaşlarile boğularak ka
geçmiş günleri gördüğüm geceler gözle-, nnpenin üstünde dakikalaıca sessiz kal
rimi ılık göz yaşlarile n"mli olarak açı- dık. 

yordum. Aramızda hiç bir şey geçmediği 1 Perdelerden süzülerek odayı aydınla • 

dır? .. Faizcinin karısı ve Faizcinin kızı ... 

Aşıklar yolunun 
Hiç şüphesiz halk, Sühey}{ıya da, bu tes· 
cil cdılruiycn ik:nci soyadını vermişler -
dir ve bu I'aizci ke~imesi hu suretle bu 
ana ile bu kıza yalnız hnkaret için alem 
olmuştur! Faizcinin kızı ha .. ben işte bu 
kızı seviyorum, böyle bir &nl\nın kızını! .. 
MaamaCih !m. benim için. sadece bir gün 
Iük, beş ~ünlük, bir aylık, nihayet bir 
yıllık bir gönül eAlencesi olsaydı ne U· 

murumdu? .. Başkaları anas!le zevked'er -

yolcuları ·~=1 
Pencereden hıç yı~dız göremiyorum. 

Ne oldu? Bu gece l:ütün yıldızlar kaina
tm sor. noktasında bir mezara mı gömül
dü? O son nokta nec!ir'! Ah anlıyorum, 

orası. aşkın ~ile sıeç~m!yeceği korkunç 
bfr hudud-Cur. Jı'akat o hudud bazan da· 
rr.lıyor. o kadar ki yazı masamızın üstüne 
ka'dar yaklaşıyor. Bunu, penceremden gi
rf "Ck, şu r.atırları yazı:ığım defterin ya
nıııdaki elektrık lambasının toparlak 
bu°l'lu fanusu etrafıncia bir müddet çır -
pın:ın, S(lnra ejıme çarpa çar • 
pa §U EiÇık f'ayfayı rakıslarile 

gô'qeliyen pervanE'if-rle siyah, ya -
huJ yeşil kanatlı ufak böceklerle de -
neri1

, denedi \'e iildüler .. hepsi, sinirli 
pn•·maklarınun .-ltınua kıkırdayarak ... 
Eminim, on tarı (;!düren de aşkım, Sühey
Uw'ı olan ı:.ıskım.. Ciinkü bir erkek için 
}ı('~ kadın !htir!lsı biraz ölüm ze\'ki taşır. 
İştP bundandır ki, cı!'kımın daha ilk sa -
tı ' ırını yndığım bu defter, şimdiden 

k."ı ltlı 'küc>ük hayatların mezarı oldu. 
Z · allı 1-öc"Jı:ler! 

: ·c nnidhlc; b'r cc>hcnnem halkasının 

içı dPyjm! n ·r ucundan bir kadın tut -
m• . Sühcylônın yüzü güzel, içi ifrit a
rıp ı . bir ucundan J•er lahza birbirinin 
~·(lr ni alan ( rlikanlılar! Kimi beyaz pan· 
tal, nludur bunların, kimi ihtimal ye -

Yazan: Halid Fahri Omn~"Y 
şil süveterli veya laciverd loostüm • ken, ben de bu kızı siııeme çeker, ötesini 
lUdür. Sonra, daha ötede, sayısız insan- hiçıdi.işünmezdim. Fakat ben bu sevgiye. 
lar .. hcpsı gülen, hepsı alay eden, hepsi, ömrümde ilk defa §mansız bir kuıvvetle 
önden, arkadan, yakından, uzaktan o bağlandığımı ~1issediyorum. Kız metresim 
adama çat.allar uzatan şeytan burunlu, olur mu? .. Olursa ne ll!L Fakat ya bu
s ivri tırnaklı zalim insanlar ... Eğer ben, nu isteme-z.c;e? .. Ya babasının evindeki 
ayağımı denk almaz ve günün birinde bu her halde hissettiği lekeli mev1ciini te -
uçuruma düşersem vay halime! O za- mlz bir ailenin içinde meşru bir hakla 
man bütün bunlar, bu ınsanlar şüphesiz değişti:-mek isterse? .. Muhakkak ki öyle 
benımle de alay edecekler: _ istıyecek? .. Eyy, o ha?de ne olacak? .. Şüp-

c- Yu. şuna bak, bula bula şu ananın hesiz ki o kız temize çıkacak, hatta belkf 
kl7.!nı buldu, döndü dolaştı onunla ev • de, bana güvenerek anasından bile yüz 
lendi diyecekler!... çevirecrk .. yahud', hayır, belki de. o çam 

Faknt bu doğru mu? .. Ayaspaşadaki a-. hkta hastalığı ve şerefsizliği için ağla -
partımanda, srkadaşım. Suphinin bana dığı zavallı babasına acıyarak, yalnız ona 
söyledik;eri doğru mu? .. Bi: an bu söz - olan sevgi~inden, asasıra, o eşikten içeri· 
lercicn şüphe etsem blle, ya kendi gözle- ye gene adımlarını atacak.. fakat ya -
rinıle gördüklcdm, o ca mı yalan? O ka- nında ben varken .. ben, yani kocası. .. 
dının enişteme .g{ılümsE>yişi, o da mı ya. Demek ki bu vaziyette ben bir para -
lan: Ya hale Aşıklar Yolundaki o beyaz töner olacağım, bütün şu Adadaki yerli 
pantalC1nlu genç, o da mı yalan, o da mı ve yab:u.cı ino;anlnrın kahkaha yıldırım
uydurma? ... Vlıkıa o genç hu akşam is • larını üstüme tekecek bir paratöner ... 
Gcelede, Naciye Hanı.mm yanında yoktu, İyi amma, Yeniçeri bıyıklı ve aslan ya
vak'a onu pııstahanen;n önünden geçer- pılı !llcrhum Şahın Beyin torunu olan 
ken de, biz dükkandan çıkıp eve döner- ben bu zillete Uıyık mıyım? Benim böy
ken de görmed1m. F&kat kim bilir o deli- le bir i1divaca razı oluşuma. her şeyden 
kanlı o anda hangi başka kadının yanında evvel, büyük babamın ruhu ağlamıya • 
idi? Hangi çamlıkta hangi bir yosma ile cak ır.ı? Hem sonra ıhtimal, çok geç -
dolaşıyordu? Öyle ya. onun yalnız faiz - tteden, karımın da ~trafında Aşıklar tn
einin kansı ile uğraşacak vakti mi var • riyecek. onu da ba_ştan çıkarmak istlye • 

Sonbahar güneşinin solıik ''e zayıf ışık· 
lan açık kumral f.aı;Jarmın kıvnmlann
da füreş:yordu. Biraz solmuş ve incelmiş 
çehresinde pırıldıyan u~uk yeşil gözle -
rinde kalbinin se:ılelerdenberi hallede • 
memiş olduğu muammayı okuyordum. 

- Bugün caha iyisin değil mi Celal'! 
Göz bebeklerinde ışıklar titreşti. 
- Hrr 1amankinden daha iyi ... 
Oda kapısı açılmıştı. Handanın beyaz 

~ömleğile karyolı:ıy:a doğru ilerlediğini 

gCirüyordum 
- Nasılsın CeJal? ... 
Celalin bileğini tutmu~ nabzını sayı • 

yordu. 

Bu geçmiş vak'anın onu çok üzdüğünü 
ikimiz de nissediyGrduk. Gayri :ihtiyari 
ellerimiz ona uzanmıştı. 

- Artık bundan bahsetmıyelim Han -
dan. 

Ve onun titriyen ellerini ellerimiz a • 
rasında ısıtırken gözlerimizden neden ol
d u~unu biJmedcn ye.şiar akıyordu. 
r 

YARINKi NÜSRAl\flZDA: 

Bir po:is hafiyesi 
Çeviren: Faik Bercmeı 

ceklcr. Öyle ya, niçin olm:ısın, madem ki' hyor? Baı;ının belki hiç şifa bulmıyacak 
Nacıye Hanımın kızıdır c ... Vakıa bu 
haksızlık, bu, biiyük b!r haksızlık! Fakat 
bryle bir haksızlığa, böyle bir alçaklığa 
zevkleri için katlanncak nz mı hovarda 
vardır? .. Karım Sü.'ıeyla, belki de bun
ların heps·nc göğüs gerer, hiç birisine 
yüz vermez. Fakat iftira, ele geçireme -
dikleri, etini yiyemedikleri kuşu avladık 
diyecek düşkün ruhlu avcıların iftirası .. 
ondan nasıl korunmalı? .. Zaten iftiraya 
da ne hacet! .. B!r ~ok kim.c;eler, kulakla· 
rına hiç fena bir şey fısıldanmasa da, 
Süheylanın tem:zliğine, namusluluğuna 

bak&lım inanacaklar mı?. cAnasının kı

zı. k·m bil:r o da ne haltlar işliyor• de -
miyecekler ıni? .. Hem sonra ne biliyo -
nım, Süheylfının da, görünüşü gibi saf 
ve maı:um olduğunu? .. Evet, ne blliyo -
rum, onun da anası gibi bu ana kadar 
kim bilir kaç Aşık ccğifitirmediğini! .. De
ğil mi ki onu yalnız bu ay içinde tanı • 
dım· ilkinde ağhyan romantik Meryem 
çehresile • i.ki:ıcisinde bir sabah iskelede 
gülen, alay t'den bir kız ruhile, ve n;ha
yet bu akşam. elini :&vucumda sıkarken, 
adeta böyle ınkrnalara alışan körpe bir 
dişi hüviyetile ... 

Yarabhi! bu kılıkların hangisi onun a
sıl kılığı? .. Bu kız hisli mi, alaycı mı? 

Plşkin mi? Bilmem !d bu üç hüviyet için· 
de hangisine karar ''Preyim? 

Ya Nnmık Bey? .. Hani cnu da düşün
müyor ceğilim. ZavAllı sakat adam! han
gi damada [Üvenebilir? Kansı bile on -
dan bıkmış p.ö!"l1nüyor. Fakat onun bu 
bsli kadına bu rezaletinde hak verebilir 
m!? Her gün hu s·nsi sinsı namusuna vu
rı.:Ian iekelerden, bu bedbaht adamın al
nında, yn;nız bir otomobil kazasında ze
ddediji <'t. kemik ve sinir ı>arcuı mı sız-

obn o ıı:.ı!ıiyesinde, bugün. uğradığı ma
nP.vt darbenin de acmnı duyuyor mu? 
Yoksa hiç b ir şey hissetmiyor, hiç bir 
şeyden §Üphele!tmiyor mu? Ve en zalimi, 
b:ıznn bayılacakmış, düşecekmiş gibi fe
nal!klar geçirıdiğı zamanlarda bile bu 
nöbeti atlatıp ta etrafını seçınce kansı -
nın hır mPrhamet nazarını olsun üzerin
de duymuyor mu? GeçPn gün çamlıkta 
rastladığım b!r doktor arkadaşıma Na • 
mık Beyin bu hastalığını sordum: - Bir 
nevi hafif sar':idır, dedi, b3zan otuz ya
Ş!na kadar insand'a rr.evcudiyetini belli 
etmez, sonra birdenbire patlak verir. Ba
zan da, diye :ltıve etti. tromatik olarak 
hiısıl olur. Başın ~iddetle bir yere çarp -
nıası beynin bir noktasında bir sarsıntı 
yapar ve bı..: sarsıntı bu hastalıfı doğu -
rur. Bu hastalar, asıl sar'alılar gi.bi bir
denbire yere yıkılarak kaskatı kesilmez
ler ve dillerini ısırmazlar. Yalnız böyle, 
b:r baş dönmesi ile sadece dü~ecek gibi 
olurlar. 'leessürsüz, bas!t ve sakin bir 
hayat lıh.ımdır bu 7nı,.·a~Iılara ... Onu da 
ailelermden bı>klemc];! 

Doktorun ı:ıöylediğı bunlar ... Fakat bu 
kndın bu ednma hıç o!mazsa evinde bu 
şefkati ~östcri_vor, ona bp rahat hayatı 
yaı;atıyor mu? Fakat yaşatabilir mi h ·ç? 
Kocasının çamlıkta föna!aştığı giln bile, 
adamcağız daha gözleı·ini açar açmaz o
nu, o beyaz pantalonlu aşığı ile o güne 
kadar hiç tanımadığı bana bırakıp, ön • 
cicn gri keten kır çctnlasını sallıyarak 
yürüdü gitti idi. Gitmeden de biçarev<' 
ters ters ne sözler s<lylemışti! Hakikat bu 
kadar acı iken, artJk bu bedbahta karşı 
bu kadın, evinde daha mı fazla alakalı ve 
merhametlidJr diye düşüm .. >bilir miyim? 

(A'*-a 9m') 
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Bir düşman 
Cenuba teveccüh ettikten son • 

fa motörümüzü de çalıgtı.rmış bu· 
!iun.duğumuzdan ve halbuki güver • 
leyi 11msıkı kaplıyan kereste ha· 
mulesi DiesPl motöründe yanan bam 
makine yağınm karakteristik dJımam -
sıın süratle dağılmasına mini oluyor, 
bu duman kamarama yapılan gizli med 
)ıallerin arasından sızıyor w malrine 
Übısu her tarafa sinmiş, her şeyi ko
kutmuş buJunuyordu. 

Yelkenli Mr gemi üzerinde Diesel 
motörünün kokusunu duyan bir İngi • 
üz taharri Z2.bit! ne düşünebilirdi? Şiın 
«!!kav yakmak veya kolonya suyu serp 
mek te fayda vermezdi. O halde ne 
19pmalı idiit? 

- Gaz sobasmm üzerine bir kilim 
atm ve fitilleri de açabildiğiniz kadar 
açın! 

Emrini verdim. 
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Deniz Şeytanı 
• • gem ısı göründü 

Fena kokuya karşı fena koku! Mot6r O bnbcı doıtu bana: cOğZum zorlukltı karşıl4>~rsan bu paketi a.ç!a demi§ti. 
aumanıanna karşı petrol dumanı! Beş lardı. Kezalik onların mutfağa da uğra- Tahuri zabiti iskelemizi tırmanıyor 
~ka içinde kamaramın içinden gö'k· yıp: ve gemiye giriyor: 
tere ooğru petrol dumanı yükseliyor • - İçecek bir şey var mı aşçı başı? - Noel kutlu olru:ı kaptan! 
Bu. Diye soracaklarım tahmin ediyordum. - Teşekkür ederim, zabit efendi, si-

İngiliz gemisi bir hayli yakinimizde Bu gibi ahvalde İngiliz geıni<:isi olsun. Z'!! de kutlu oisun! 
ilurmuştu ve biz de bunun Avenger ol· Alınan veya Amer;kan bahr.iyelisi bı. Diye cevab veriyor ve bu sözleri bir 
Buğunu görmüstük. 1 S.000 tôJıluk bir !unsun veya herhangi bir gemiciye içki Norveçlı kaptanın talalfuz edebileceği.-. 
lflccar gemi~inden dönme bir muavin sunmakta bahil davran.mayın! kırık bir İngilizce ile söylemiş bulunu -
kruvazördü. Sandal bordamıza rampa etmişti. Ge- yordum. Tesadüfün iyiliğine bakın ki 

- Nasıl olur?. diye düşünüyordum, micilerime bağırıyor, mutad denizci kil- konuştuğum İngHizceyi bir İskandinav 
toplar neden bi7e çevrildi, nişan alı • fürleriıL savuruyordum. Biçareler iç:n, ya :imanında işidebileceğimiz şivenin ay
myor!_ Biz kendi halinde seyreden bir alışkın bulund\tltlan askerlik itiyadlan- ni bir nk~an ile talaffuz ediyordum. 
Norveç gemisiyiz. Bu toplara ne olu • nı. bu istenilmiyen zamanda bile unut- - Fakat, diye ?iavc ettim. ne çeşid bir 
7or? mak. ihmal ~tınek müşkül oluyordu. Ya- noel gecesine nail clduğumuzu anlamak 
Düşman kruvazörü büyftk toplannı ni hazırol vaziyetine yakın b ir duruşlan i~terS<.'n ;z buyurun l:amarsma! 

Dzerimize çevirmişti Zabitler de, ku • vardı ki beni sınirlendiriyor ve korku • - Bu son hafta. diye cevab verdi, bi· 
pıanda köprüsitnden dürbfiıılerle bize tuyordu. raz fena havalar e.sdi değil mi? Ve gü -

17 Birincikinun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

1 7 Birinci.kanun tarihli bi!'necemiz· Samaun fnönil okulu 243 Servet, Ko111& U. 

d ka 1 ~ azı oruz ts • S-A da 836 Adll, Balıkesir A)'gören .mahal -
e zanan arı aşa.,, ~a .Y .. ~. · lesi Asmalı sokak 2 numarada Nevin, A,yva

tanbulda bulunan talihlı kuçuk okuyu- ııt oazı okulu aınıt 5 de 16 Beyhan, BallhU 
cularımızın Pazartesi, Perşembe gün • Altınordu okulu .snuf 3 te Bürhan, Dl:VU
leri öğleden sonra hediyelerini bizzat bakır Ziya Gökalp okulu 811 Yaşar, Yoqad 
idarehanemizden almalan lazımdır. Cümhuriyet okulu ınmr 1-A da 37 Sadl, An-

hed
. 1 • kara fişek fabrikası hesab memuru Cemil 

Taşra okuyuculanmızın ıye en pos- oğlu Orhan Ankara cebeci Erinç aotat 18 
ta ile adreslerine gönderilir. numarada AlLan, Ha.sankale askerlik fnbeal 

Bir kilo çiko:ata relsl binbaşı A.ııı:m otlu Orhan, Adapazarı 
orta okul 46 Namık, İstanbul Karagilm.rflk 

Qorlu İnkıllb okulu .sınıf 4 ten 66 Nihal 27 net okul %20 Muzaffer, Eskf.şeohlr tnkl 
Oilleo. llk okulu sınıf 5 de 2'13 L6tf1ye, İzmir Sula-

Bir Cengel kitabı han elvan 26 numarada Alber. 
KART 

Jl'atlh Gelenbev! Ortaokulu 2-A dan Fethi İzmir Alsancak İnhisarlar şark deposu ta-
Hocaollu. hakkuk kısmmda İkbal Yorulmaz, Uşak orta 

MUHTIRA DFFTERİ okulu 339 MO?hrned, Qorlu Bakkal Ahmed KA.-
(Son Posta hatıralı) şif kızı Nezahat, Teldrdal polls memunı 

Jr.<ıldşehlr Hoşnudlye Sökmen sokak 10 nu- Mehmed oğlu Kemal Aslan, Saray merkez o
marada IDkmet, Edime Osmanlı Bankası kulu sınıf 4 de Vahid, Çatalca Ferbadpafa 
Mestan Yalçıner tızı Şllailye, İstanbul Fa- caddesi 15 numarada Fazllet, Ankara Ba • 
tıh 40 ınr.ı okul .sınıf 5-A da 222 Fevzi, fs - manpazarı Balkaç sokak 5 numarada Muh• 
tanb'.11 Kadıköy Ciimhurlyet Çocuk Yuvası sine, Adana Kalekapı.sı 91 inci sokak 81 na
Yavuz ting~r. Urgilb sorgu blklml tızı Nur- marada Ka-rlri, fluşehrl hlklml ŞeTket t1SI 
ten, fstanbul F::.tlh 40 ıncı okul .sınıf 5-A da Suhandan, Kou)'9. gedlkll orta okulu mııf 1 
325 Mustafa. de 32 Ha.san, Bursa Fevzi Çakmak caddell 

Ş 46 Aslan Akabn, Kütab)'a Kurtultlf Uk o
YUV ABLAK Dt"NYA KALEMTRA kulu sınıf 4 de 297 Mustafa, Ankara Oazl U-

CSou Posta hatll'alı) sesl orta tısım 2-B de 1372 All Dlmar, ts .. 
İstanbul Beyollu Mta okulu 64ı9 Flkrlye, tanbul Kadıköy 8 lncl mekteb sımf 3 de 101 

İstanbul Maltepe a,.,ker1 ~l 11-2 de 2492 Muazzez, Ankara iıt.ekln okulu S-A da l'r 
Mehmed, istanbul Beyazıd Büyük Reşldpa- htman Türker, Zonguldak Namık Kemal o
~ caddesi Şeu apartıman kat 1 de Ceyda, kulu sınıf 5 te 413 Nlzameddln, Giresun ma
istanbul BeyotJu Bostanbaşı caddesi 20 nu- Uye tah.sll kMlbl Cemal Alfan ellle 'Fuad, Zl
marada Emel, İstanbul Yenlkapı Ortaokulu le istlklll okıılu JM Nahid, Aksaray 41 tne& 
350 Cemll. tık okul 3-A da tol Be'Vllm, Safranbolu tree-

ML'REKKF.BLİ KALEM gl mücadele memurlanndan Muharrem oll• 
sadık, Çanakkale orta okulu 3-A da 978 H .. 
ıo, Ankara Yenlhll Urfa puan 14 nama -
rada Celll, Adapazan bakkal Bflsrn y.,. 
man otlu Mehmed Zlya, Ba'lıbstr it dalN -
stnden Ahmed Atollu AdDaD. Antan. 0.
zl 11Beal aınıf 2-B de Kemal. 

(Son Posta hatll'alı) 

Balıkesir IL'ıe orta kısım sınıf 3-D de 952 
Fikret.. İstanbul 41 lncl Ut okul .sınıf 2 de 
47 Hiiseytn Kıran, Çorlu orta okul .sınıf 2 
de 91 numaralı Muattar, istanbul Haydar
paşa llsesl 1711 Nusret, İstanbul İstlldll llse
sl sınıf 4 de Kemal Köymen. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son PO!lta hatıralı) 

···············································------K arllıalilri• t Necmi 
Rızanın sergisi 

iJakıyor1ardı. KeQdi kendime sordum: - Ulan alsana şu çJnıayı! .. Hay Allah vertenizin halinden anlıyorum ki bu fe- Ankara Orman ~lftııti bira fabrikam. vez- Tanınmış genç 
- Yoksa bir ihanete mi uğradık? E- cezanı versin hımbıl herif, ne bön bön na havalardan h.~ssenizi bzlasile alınış- nedan o~lu Kayahan, f.ntalya Yentkapı sıh- brikat\iristılelri • 

" h · · .. d · · hat dairesi k'U'ŞJ.81 23 numarada BU~. İs -

Er bir v.~tan aim pıs o evı~ı yapmış bakmıyorsun .. yardım etsene!.. ınan sınız .. b iz de adalar arkasına giderek t!lnbul Fatih 
40 

ıncı ilk okul sımf s-A da 319 mizden Necmi Rı 
en mukemmel maske, en ıyi asker- siz orada odun gibi ne duruyorsunuz fırtınanın dinmesıni beklemek mecbu • Fahreddin, tıtanbul Beyoğlu 31 ıncl okul sı- za, Beyoff.unda 

rin faydası ne olabilir? be? riyetinde ka!dık. nıf 2-A da 374 Mürvet, İstanbul Beyoğlu 31 Saray sin.emad 
Bir muhar'bi daima ürküten, titre • Ve sonra bir Norveçli kaptanın ağ • İçimden .evet, diyordum. bizim için lncl okul 205 Mustafa Şengmer. methalindeki sa , 

ten bir şey vard'T ki o da içten bir iha- zından kendi tayfalarına karşı ekseriya r.e b~yük bir t~lih yaröımı idi bu.> DİŞ MACUNU Jıo da bir resim 
nete uğramak e:ıdişesidir. Bu ürkünç işitilmesi tabii olan küfUrler savuruyor- Zabit işe haşl.:.mak istiyordu. Kayseri lise sınıf 2-F. de 856 Milzeyyen, n . .. 

de Bahkeslr Use 4-C de 951 Halftka btın, ts - ve karikatur ser· 
~ü~~kamM~d~~ ·d=u•~~=======================(=A=r=~==v=a=r=)=b~~~-~~~~~~a~~ 
cıize düşüp bo;;.ulmak üzere bulunan de Sabiha, İstanbul Maltepe lldncl llk okul Sergide san'aı.t 

E.~f~S:?E ~ r~~~1c::~~- =:-14?.ea~~·;1:.:~ 
- OğlW"'l, demişti, bu paketi bera • 1 ~ 8 4 6 6 'i ~ 9 10 dır: lsta.nb~l Samatya 29 mıcu okuldan 51 Ne- mi ve karikatü~ Necmi Rua 

sakın 1 M ""'"- ki rıse, İstanbul Kasmıpaşa Kadımehmed cad- leri vardır. Mahallt tiplen' canla'"""..ı!!' berine al! Fakat açma. eö""" ı İstanbul l'.fhetindekUer: desi 3 numaralı evde Mellha, İstanbul Hey - ____ DQU 

Üt bir ıorlukla karşılaşmış olasın.. O Atsa.rayda: (Pertev), Alemdarda: CE:ref bellada llkolruldan o . Baykara, İstanbul Be- ması itibarile de dikkate değer olan 
vakit belki bu seni o müşkillden kur· 2 Neşet\, Beyazıdda: (Haydar), Samat - ştktaş Köytçl Mekteb sokak '1 numarada Me- karikatür ve resimler kalabalık bir 

tanrl 8 =>~~~~:~; =:~t~~~!'!~~~ te Teoman, İstanbul ;1ball kız orta okul ta- yaretçi kafile~ tarafından hergün 

t'te bund .. n d-'-a -rlu _.._.-mi ft.o 4 lebelerinden 129 Ha ce. vakte kadar alaka ile seyredı1mtek1teeı"ll 
., c.uı _, ,,._,,1:1. v-- nerde: cvıtam, Şehremininde : <HamdI>, KOKULU SABUN 

turdu? Binaenaleyh paketi açtım, kat i Şehzadebaflllda: (İ Halll>, Karagüm - Sergi, bir müddet daha devam edeıcl'!~ 
.__t s·-'an yırta .... ~. -~-_,,.,. bir .ı.. 11: rükte: <Fuad>, Kfiçilkpazarda: <Hulftsi), İstanbul Beşlttaf Valldeçeşme Attar eo • tir 
aa CLLgıu ,,_ - lllllll.J'""" .,..-- " kat 1 numarada Edibe, İstanbul Beyotlu pr- • 
şeye dokunflum. A!. Bu, nadir bulunan 7 Batırtöytl:ıde: CHillH. ta okulu anıf ı-A da 80 Neriman, 1atanbul • I 
bir nesne idi! .. Napolyon gmanmm ' .,..... rihetlnc1ekller: Erenköy Alt.ıntarla Hoş aotak ıs numara- TUrk. Yunan tıcaret an aşm 

Tünelbqında: (MatkoTlç), Yütaekkal • ts w n Ta rtı • d" 
~ konvaa.! Takriben paha bi""lmez da Dolan, tanbul e nare apa • mer'"ıyet& gır 1 
"UU"" " <!1" ~ il d.ınmda: <Vlngopulo), Oalatada: <Mer- mam 1-23 numarada Yilael Açıtalm, fs • 
bir ,ey, yüz yıldan evvel J'8Pllmıt bir 10 kez>, Tataımde: <Kemal, Rebu}), Şllli- tanbul Kadıköy 3'1 ncl okul M8 Klmran. Türkive ilfı Yunanistan arasında 
meta de: (Pertev), Beş!ktaşta: (All Rıza>. ALB'ÖM " 

... Botuıçı, Kadıköy, Adala.rclakll•: zalanan yeni ticaret ve tediye anlaf 
- Napolyon için iyi olan bir nesne ~:!-ı: ~ ...tı: 'ttaküdarda: (İmrahor>, Sarıyerde: CA - Tokat orta<5;k~:O:ıt~~ ll'enl, ı.- ması dünden itibaren mer'iyet me 

benim ~in ele iyi olmak gerektir. O da, ı - ıt6le - Dellk tenet.eıerln dellklerin1 aaf>, KadıkbJftnde: <BüJiit. ttçler>, He:v- tanbul 2'1 ncl okul amıt ı te 174 Fahri, u • ne girmiştir. Bir sene müddetle rD 
'beniın lib~ İnl?iUzJere kaqı milcadele kapamak tçtn tuııandıklan maden. bellde: CHalk>. fak orta okulu 2-0 de m Coştun, İstanbul olacak olan anlaşma esaslanna 
etmiyer mu idi? .. Bu tam bizim ihtiya- ı - Büyfllt anne - Aydınlık. suıtanahmed Kapıatası nettrmen 10kak 38 Yunanistanla yapılacak ihracat 

eımız eJan hir şeydir. • - Cennet batı. ===================== numarada Hatice, İstanbul Kuımpqa Şeyh .. d 1li i best döviz alınarak 
Di rd 1 - Vermek. ven aokat 28 numarada taman. yuz e e 5 ser 

1 "ye um. 8 - Blraz ısınmak. BOYA KALEMİ diğer yüzde ellisi de kleringle ödeO 
Şişeden on • on sekiz yudum aldım '1 - Kokmut ölfl - Sırt. Uşak orta okul sınıf 2-e de 423 Mehmed cektir. Buğday dahil olmak ilzere b 

ve her ,.adumda hi~e oldu • 8 - -.nn Ut beceal - Men llblkasl - ·ııa .. n Tarı·femı"z Coşkun, Mer.stn fabrikalar caddesi 72 nu - mum hubub~t ihracatımız mukab 
lum endişe zail oluyor, hafifliyorı. Vlllyet. marada ATill, İstanbul Ban:ver 14 ilnc1l okul de yüzde yüz serbest döviz alına 
du. MillJdrat kullanmamaAa yemin et- • - Yaııın&)-.n kırı1mıJan cam - Beraber. 3-B de Emine, İstanbul Jl'atlh Gelenbev! cad- t 
mı .. bir adam olmadığımdan dolayı Ce- 10 - İşaret • Çtrkinllt. Tek sütun aantımı dest 41 numarada Şadi, f.stanbul l'atHı 11 ln- ~._. l k t sındald tlcar! 

"'i 1 2 1' ' f f' 7 p 9 10 s:.: .. cı• --L!~. - el Okulda 20 Ali. .lKl mem e e 8r& nabıkakka şükranlar sundum. .. .... sanu· 400 lıunıı AYNA nasebetleri inkişaf ettirecek olan 
Xnrnz8r küçük bir filika mayna et ı llıinci sahile 250 » (Son Pasta batu'alı> anlaşma sayesinde Yunaniatana mil 

1.JDIŞ Ye lçfne iki zabitle on altı sillhen· ~ O~üncü aahile 200 ,, İstanbul Galatasaray llsesl ldare lmlrt Mu- miktarda hububat, kömür ve 
48z "inmişlf"I'di, kün!k çekerek bize 1 Dö,.Jüncli aahü• 100 » ri otlu Ihsan, İst!ınbul catalollu NuruOI - ihraç etmek mümkün olacaktır. 
~-ı...... -ıı·yorlardı. Onlan bü ... '11. bir maniye caddesl 58 nnmarada Mehmed, ts- .................................................. -_.. 
.uupu a- .Jv.A 4 1, aalailela 60 » tanb~ Alman llsesf tıcaret kolundan Arif 
th1h ve samimiyet (!) duygusile ka • l Son sahile 40 » Kadri, İstanbul oeıenbev! orta okulu aınıf 
bul etmeliyiz diye düşibıtıyordum. Gra Muayyen bir müdıle~ zarfında 2-A da Fethi Kocao~lu. OOYÇE ORIENT BANK 
mofona «ittim ve cTipperary'ye yol ( faclaza mikdarda ilin yaptuaca.c. KİTAB 

uzundul" plAğım koydum. Bu pli· r, Iar aynca tenzilith tarüem.izdeıı Konya ista.s:von mtıhendlst Emin otlu Nec-

i de 'yi b · ı l det, l!!skl~hir DeTlet demlryoDan milfett1fl 
agiliz 7..abitlerl üzerin ı ıs er istifade edeceklerdir. '!'anı, yarım Hasan kızı Neriman, Kayseri ııae sınıf 1-C de 

7arataeağını umuyordum. l ve çeyrek sayfa illnlar ·iç.in ayn 1321 Patma, Qarf&Dlba lltu)'on tefi Cemil 
AIPJB .., e-linde bir vfald fişesl ol • U bir tarif• derpif edifıniştir. ottu Necdet. oıresuu tomtaer muavtnl Blt• 

lala Jlalcle, mutfalm kapmmda hazır . . Son Poata'nın ticari ilinlanııa met kızı Sevim, Zonguldak Namık Kemal o -

bal m 
1 

emrettim. Ben. f WM!!lizleri Eını~lki bulmacanın halledılmıı ıekli aid işlet için fU adrese müracaat tulu 238 Cevdet, İzmir Damlacık caddesi 15 
--•-•• 1'.1 ,... ···-----·-· ........ ._ ......... _ numarada Saadet. Qorlu orta otuıu IOD 11-

bdirim! 0nıann ne sevdilderlnl lll1anml D Be • R ecmmeUc:Ur: nıttan u 0rhan. Buna blrlDcl orta otuı 11-

Tabmlll ediyordum ki İngiliz altitleri@r. sım uş~e "'•mhk Kollekllf lbbll nıf 1-11 de 819 Ha.an. AJJbra DenlscUer cad-
ftZlfclerfni •fa tderlerken. bahriye ne- Cerrabpqa Butaııeai DabUlye ............... Baa dell ıo numarada Mehpare. 
ferleri •e -Şil})helt Mr teJ' 1la1ur lldl)d llnteh••• Çaqlbpl Tramvay RESiMLi ELIŞt MODELi 
diye • afaJI bf:nJl brJttınp ,aldı.JMIJli. DGrat. Abla Ap. YOll&d mubuebe mldlrl ollU melal. 

Dreıdner Bank Şuheal 
Merkezi: Berllzı 

Tiirlıiye pbelerb 

Galata • latanbul .. İzmir 
Deposu: lat. TllUln C(lınıoQll 

* H• tlrla ....... iti * 



IST ANBUL İŞ BANKASI KARŞISINDA 

MALOL CEMAL Gişesi 
senesinde ınubterem müıterilerine dört büyük ikramiye vermekle 

tekrar yılbaşı rökorunu kazanıp birinciliği kazanmışbr. 

22481 Numaraya 100.000 Lira 
Süleyman.ye Kız Ortamektebinde Bayan Fahireyi kazandırmışbr. 

24481 Numaraya 100.000 LiRA 
Balıkesir lvrindi nahiyesinde muallim Fahri ve arkadaşlannı kazandırmışbr. 

12692 tJumaraya 50.000 LiRA 
Balıkpazannda 32/1 numarada kasab Arifi kazandırmışbr. 

16939 Numaraya 15.000 LİRA 
Kabataş imamı Bay Ali'ye kazandırmışbr. 

Muhterem bay bayanlar : 
CEMAL Gişesine 

Daima iş Bankası karşısında M A L O L 
koşunuz. Zenginlik muhakkaktlr. 

Tayyare biletlerini üçüncü keşideden itibaren fark 
almadan gişemiz devamlı verecektir. 

l. 

lstanbul Belediyesi ilanları r 
Nafıa .Nfıc!ır!üğü emrindeki miltemadt tamirat amelesine yaptırılacak olml 

"beherine 5 lira 50 kUI'U§ bedel Wımln edilen 120 tane mupmba açık eladlt
meye konulmuştur Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lste'klllıa 

2490 ıayıh kanunda yazıb vesika ve 49 lira 50 kuruşluk ilk teminat. makb119 
veya mektubile beraber 5/1/939 Perşembe günü saat !4 buçukta Daimi Enet • 
mende bulunmalıdırlar. (İ.) (9275) 

Senelik muhammen kirası 1000 lira olan Beykozda Beykoz mahallesinde Şa .. 
binksya sokalmda Arpacı çiftliğinde Tq ve Kireç ocağı mahalli tealim tarihinıa 
den itibaren 939, 940. 941 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek Üzer9 

açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Lc\·azım Müdürlüğünde görüleb~ 
İstekhler bir sene ıçin 75, iki sene iç"n 150 ve üç senel"ği için de 225 liralık ili 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12/1/939 Perşembe gür.ii saat 14 bue 
çukta Daim! encıimende bulunmaltdırlar. (B.) (9450) 

Beşiktaı Belediye Şu~nden: Amavutköyünde Dülkadir oğullan yokuşund.8 
68 No. lu harab hanenin yapı yollar kanununun 44 üncii maddesi hülmiuAt 
tevfiktın mahzuru kaldınlmak için görülmekte olan muamele sonunda ıahiblniıl 
nıeçhul olduğu 7.abıt:ıca yaptırılan tahkl kattan anla§J.lmı.ştır. Mezkdr binanul 
neıir tar"hinden itibaren 15 gün zarfında mazarratının kalcimlması tebliğ ma • 
kamına kıum olmak üzere ilin olunur. c9558. 

Keşlf bedeli 32.661 lira 'i5 kurut olan Beykoz • Paşabahçe yolunun fDf881 &. 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 12/1/939 Perşeınbe günil saat 11 
te Daimi Eneiınende yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım lmdilrlGıe 
lftnde g~rülebilir. İstekliler 2480 •yıh kanund:ı yazıb vesıkadan başka en u • 
bin liralık hu ife benzer l§ yaptJlma dair ebiltmf'den sekiz glin evvel VlllJet* 
alacaldan fen ehllyet ve 938 yılma aJd Ticaret Odası wsikalarile 2449 lira a 
kuruıluk flt teminat makbuz veya mek tubile beraber teklıf mektublarını hnl 
kapsh urflanm yukanda yazılı gllnde saat 14 de kadar Dalın! Eneilmene v-. 
melidirler. Bu aaaıten sonra verilecek zarfiar kabul olunmaz. .ı. (MM) 

MEŞHUR HACI BEKiR TiCARETHANESi 
fevkall e leziz 

MEY V.A L 1 N U G A 
Fialt 120 kuruş 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

TDrkiye 
ŞEKER FABRİKALARI 

._ ______ , ııll/IA ___________ , .,._. Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: BeyoAlu, Karak&y, Kadık&y ~.,,. 

AÖARAN 

Anonim Şirketinden: 
M8-MMmiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi tekeri 1&• 

~ ahaacaktır. Şartnamesi Babçekapı Tath•n 4Z numaradan iatiyen· 
Yerilir. 

12 Sonklnun 1939 Perıembe ıünü aaat t 1 e kadar teklif mek· 
.......... tutname eaaılanna göre kabul edilecektir. 

Almanca Bilen Daktilo 
.ı. Aranıyor 
~I Anadoluda BQyQk bir mQessese •Anonim Şirkeb Bilhassa Ttırkce
:-""' Almanoaya tercomeye muktedir Almanca muhabere memuru aran· 
~dır. Alakalı bay veya bayanlardan makinede stır'aW yazanlann 

J>oata kutusuna • U. F. ~ • rumuzu albnda, terotımei halleri, resim· 
lerlle beraber bntnn şartıınoı bildirmeleri. 

1939 MODEL 
lluutla, biaek otomobil ye lwnyonWuıı ,artballz. 

T akdm, Ctbnhuriyet cadcte.l No 25 

SA ÇI .. ARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıhbt ınç boyalandır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

• 

inhisarlar U. Müdürlüv ··nden : 
ı - İdaremizin lnanbul Bqmüdilrliilil bmaaı ve ambarlırile Levazım .,. 

Mübayaat Şubesi bması ıruma prtname ve resmi mucıbmce yapbnlacat 1 
adet demir camekln ~ kapah zarf usullJe ebil~ konulmuştur. 

ıı - Kefil bedeli beheri 3912.97 lira huablle 11738.91 lira ve muvakkat f8ıı 
mtnab 881 liradır. 

lll - Eksiltme ~6/1 /939 tariıfne rasthyan Pazartesl güntl uat 16 da Xabatqta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

JV - Şartname ve ıesimler 59 kurut bedel mukabiliııde İnhisarlar Levazım 
vo Mübayaat Şubesınden alınabilir. 

V - Ebiltmeye i~ra.."< etmek istiyenlerin diplomalı yiıbe'lt millıendis VeJ'll 
yüksek m!ınar olmaları. olmadıkları takdirde ayni evsafı haız bir mütehlSllll 
inşaat sonuna kadar ciaimf olarak ig bapr.da bulunduracaldannı noterlikteJs 
ır.usaddak bir taahhüd Jr_iğıdı ile temin etmeleri ve bundan başka 8000 1irabl 
bu gibi inşut yapmış c.lduklarmı g6sterir vesaik ihale gününden 8 gün evve
line kadar İnhisarlar Umcır. Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz ederek aync8 
femıl ehliyet ve mWıakauya iştirak vesikası almaları lizımdır 

Vl - Millıtırlil ':ekltf mektubunu kanun! vesaik ile 5 ci macdede yazılı ID
ıa:ıt 111bemızden alı:ıacak eksiltmeye iştirak ve fenni ehliyeı vuikası ve % 7~ 
güvenme parası, makbuzu veya liaanka teminat mektubunu ihtiva edecek olaıl 
kapalı~arfiarm ihale gün(ı en geç saat 15 e kadar yukanda ııdı geçen Kanıt. • 
yon Başkanlıfına mıkbuz mukabilinde verilmesi llzımdır. c9514. 

-.w 

J - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasmda halen mevcud olanlarla 
Mayıs 939 gayesine kadar birikeceli tahmin edilen 160.000 kilo tahta parçası 11"' 
ıarlık mulile ıatılacaktır. 

..................... ·-···-······--·-.. ···-·-· .. ··· II - Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesabile 800 llra ve ~ 15 -. 
minatı 120 liraaır. Son paaa ....... 

Nqrtyaı Mildilril: Selim Ragıp EfUS 

UBIPLEBI: B. Ragıp •MZÇ 
A. ftNM UŞAKLIGIL 

JJ[ - Arttırma 13/1/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.30 da Eabatqta 
l.evazım ve :Mübayaat Şubesinde müteşekil konusyonda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler Cibali ve kutu fabrikalarında görillebilir. 
V - İsteklilerin arttınr.a için tayin edilen giiıı ve saatte c:ıtı 15 tem!natlarile JD. 

likıe yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri llln olunur. (9484) 

H.r ır.. re J h i 
_,... detll. ,........,.. .. 
.. lizel ..... ... 
.... orerdi. v ... . ............ 

l!VVaLCE ZEYTINVAAl I 
•iMDi PALMOLIVlt 

ffnri• bi.t- Iradı.... _,d.,.. 
tıa•• elld üaenndelü tudeH t.ıin .. 
....s.di,orlar. Bapalu, m de ..ı.r 
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Sayın müşterilerine bir düzüne büyük ikramiyeler dağıtarak bütün bayiler arasında 
şampiyonluğunu muhafaza ederek rökorların rökorunu kırarak 1939 yılına girdi. 

Rakipleri TEK KOLLU CEMAL gişesinin önündeki levhasını kapattılar. Fakat talih 
yıldızını söndüremediler ve söndüremiyeceklerdir. 

• 

Bütün büyük ikramiyelerin hepsini birden verdi 

500,000 1 iranın yarısını kazanan hademe Bilal 
Tek Kollu Cemalden paralarını alıyor 

1- Bakırköy Akıl hastanesinde hademe Bilal ve 
•• 
Usküdarda Boyacı sokak 1/21 ufak evde kiracı 
Seyrisefain memurluğundan açıkta Bay Ahmed 

yurı yarıya aldıkları 24573 numaralı biletle 

500.000 L i R·A 
2-T aksim Valdeçeşmesf Rostomyan apartıman Bay 
Yusuf Fevzi ve iki arkadaşı 31027 numaralı biletle 

200.000 L i R A 
S - Emniyet Sandığı memurlarından Bay Alt ve 
Kadıköy Mısırlıoğlu Çeşme sokak No. 6 Beyhan ve 

Fikret 7558 numaralı biletle 

150.000 L -i R A 
4 - Edirnede Tayyare Cemiyetinde memur Bay 

Fehmi 24481 numaralı biletle 

100.000 LiRA 
5 - Şişli Halaskar Gazi Caddesi 853 No., isminin gizil tutulmasını arzu eden bir 

müşterimiz 29831 numaralı biletle 10.000 Lira 

6 - Balıkpazarında ciğerci Seyfeddin'ln yanında Bay Bütlü Tevfik 18863 numaralı 
biletle 20.000 Lira 

TEK KOLLU CEMAL'in kazandığı bu müstesna muvaffakigeti harb meydanında 
eşini vatan uğruna hırakiığı tek kolunun, nıuamelatındaki ciddiyet ve hüsnünigetin 
büyük bir mükafatıdır. TEK KOLLU CEMAL doğruluğu ve hakikati kendisine 
prensip ittihaz etmişir. Ve büyük ikramiyeleri 10 para bile kesmeden nıüşteri
sinin önünetrmamen koyar. TEK KOLLU CEMAL gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 
daima önde l Daima birinci. isim benzerleri ile hiçbir münasebeti" ve hiçbir yer
de şubesi yoktur. 
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