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an a, e i a, sui re ar e azır anı ur ar 
H olan da da iki şehir .Eb·e·d·1·· .. ····-·~·eıı·n········aı·a·n,-a··n"iı··n 

tahliye edildi yıldönümü bütürı 
·E~:ebile~ Hoıanda a~azisini dünyada hürmetle anıldı 

rkedıyorlar, Belçıkada D .. b .. .. dd ld ., .b. -
askerıhazırlıklar tamamlandı . un ulun gur a o ugu gı l 

Holandada ana müdafaa hattı olan 
k ınalın bendleri açılmış ve geniş 
.bir saha sular altında kalmıştır 

~ 1foliintitı hududunda tank Zara karşı yapılan tertibat 

~~.ndrn .ı O (Hususi) - Ho~nda ve hudud garnizonlarını takviye ettiği ba
de ~k~ya ilaveten bugün Isviçrenin ı ~r verilmektedir. 
~den ihtiyat tedbirleri aldığı ve (Devamı 3 üncü sayfada) 

ovgel - Finlandiqa 
g ·· üşme/eri gene durdu 
Finlandiya murahhasları, Sovyetler tarahndan 

.. ileri sürülen bazı talebler karşısında 
dun hükumetlerinden yeni talimat istediler 

\•rı~J.Ondra ı O (Hususi) - Dün Mosko- deıı müzakereler hiçbir netice verme • 
l:ı ~· St. linin iştirakile Sovyet ve Fin- rniştir. 
~y~tleri arasında cereyan e - (Devamı 8 inci sayfada) 

,,-aı:aünih suikasd· 
Almangada birkaç polis tevkif 
r dildi, bazı Gestapo mensublar1 
hakkında da tahkikat yopılıyor 

Ölenlere milli 
cenaze meras:mi 

yapılacak 
J --

11 l h ..o n~ra 10 (Hususi) - Hitler, Mü-
h\il'~Uıkasdi neticesinde ölen 7 kişi için 
l'et~· ~naze merasimi yapılmasını em-

"1•ştu · 

l:ı~Udolf }le~s. bu husustaki hazırlık
dı· ,~. lanzimıne memur edilmiştir. Ye,..,s· . 

l 

kaıd ınırı C<?nazesi, toplu olarak yarın 
:rılacaktır. 

bı. 1 

tahk~er taraftan suikasd hakkındaki . 
dir ~atc:ı fa t1livetle de\•am edilmekte
dil~ı ~niden birçok kimseler tevkif e
~ıı!~r .. s .uikadsçilerin meydana çı -

sı ıçın vAdedilen 600 bin m3tk 
f Devamı 8 inci sayfada ) Alman pol~ teşiciULtı ,.eist Hinıler 

lslanbulda da ilıtif aller yapıldı 
Milli Şef, Ebedi Şefin muvakkat kabrine 

· muhteşem bir çelenk koydu 

Diin binlerce genç abide ömi,ule tekrar and içti .............................................................. 

Dün dünya 
radyolarında da 
neşriyat yapıl dı 
Roma: ''Bir Atat"rke 
sahih olmak az millete 
nasib o'muş: ur ,, d:yor 

Ebedi Şefin öl!.imünli:'ı ilk yıl -
dönümü rnünasebetil~ tazelenen 
mate111imız 'e Onun azız hahra.!ı! 

karşı.sında hıs.>ettiğimi~ derin ve 
sonsuz saygı, yalnız yurdumıı1.a 

mün•hasır kalmıyarak, Onun yarat
tığı sınırları ajnnş VE.' diğer do.ııt 

memleketlere ı.l~ yayılmı§tı::. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

.............................................................. 
İngiliz -Alman 

tayyareleri 
carpıstılar 
' ' 

Şimal denizinde bir Alman 
tayyaresi d:şürü;dü 

Lorı.dra 1 O (Hususi) - Şimal denizin 
de bugün tekrar hava muharebeleri ce. 
reyan etmiştir. Şarki İngiltere sahille

<Davamı 1 inci sa r fada) 

Atatürkün ölüm yıldönümü rnemle- kanlar ve: eğlence yerleri tamamen ka-
kctin her tar&fında olduğu gibi şehri - pmımıli ve şehirde hayat derin bir ses -
mizde de yer yer ihtifaller yapılmak sizliğe bürünmüştü. 

suretile anılın~tır. Daha sabahleyt~ ~ ............. {!?.~.~~~ .. ~ .. 1.~.~ •• ~f!~!?.'!.~! ..... , 
erkenderı bütün resmi ve hususi bina- ı 

ıura çekilen .bayraklar yarıya indiril • O karagün ÜD 
~;~, ~~hr~ derjn ve matemi bir sükun ld •• .. .. 
ço'kmuş bulunuyur, muazzam halk küt- yı onumu 
leleri büyük Atalarının hatırası anıla- Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
cak olan Halkevlerine, mekteblere ve <Yazısı 7 ncl sayfamızda> 

meydanlara birikij·ordu. Bir~'Ok dük • '9 ....................................................... ,1' 

Garb cephesinde A nıan 
hücumları sıklaştı 

Londrada toplanmış olan dominyonlar mümes
siller i Eden'le birlikte Fransaya geçerek garb 
cephesindeki lngiliz askerlerini ziyaret ettiler 

Garb cephesinde olevler içerisinde düşm bir tayuaTe 

(YUlıll 1 iMi aylada) 
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2 Sayfa 

Her gün 
Mübadele iktısadigafımızın 
Temel prensipi: 
Teşkilat ve hürri_yet 

Yazan: Muhittin Bfrgen -
A vrupanın Türkiye hududlarına 

yakın olan sahalnrmda son gtin· 
)erde göze çarpan sükunet, memleketin 
iktısadi işlerinin daha snkin bir kafa He 
tetkık ve mütalea edilmesini ve bunlara 
esaslı ihal şekilleri 'e normalleşme isti -
kametleri verecek tedbirlerin alınmm:ını 
mümkün kılacak mahiyettedir. :J<:yllıl baş
larında, hük\ırneti, aldllcele, bir takım 
men ve tahdid karsrların.t sevketmis olan 
karanlık ve meşkuk vazıyet bugün bir 
hayli değişmiştir. Her ne kadar, bugün 
de türlü türlü ~-ürpriı.ler karşısında bu. 
lunmaıruz mümkünse de, Türkiye, iki ay 
evveline nazaran, kendisini daha sakın 
bir sahanın orta~uida hissediyor. Bu 1ır
sattan istifade ederek ve her türlü ihti -

SON POSTA 

Şüphe bir ilaçtır Jllakale: Resimli -= 

rnalc karşı esaslı surette hazırlanmayı h 
kendimize gaye yaparak, iktısadi işlcrı - tlım ~üphe ile başlar, şüphl? hakikati.-ı nn:ıh- Aldanmamak, Janılmamak, öğrenmek i.5tiyorsa:ı er şey-
mizc bir nizam vermemız ıcab eder. ta ıdır, §ürhe etmiyen hakıkate vara. dm şüphe el>neHsin, fakat şüphelcnmeyı hastalık derccesıne 
Şu hakikati daima tekrar etmeliyiz ki, maz. ı:;hli:rmemek ~aıtile. 

bir memleketin iitlısadi hayatını tehdid === ======================~====~~===========:==:===::==:==:==:==::= 

~~t~~i~1~~,~~x~~ıt~ 
leri bugün sıkı ir tahdıdat r<.'jimi altıNl J d , ,,,,. ....................................................... ,.._., 
aldığımız halde, ona yarın birdenbire ser- JOR FBnln I 

besti vermek gibi prensipsiz, tcn11•lsiz, Örgü ören coforü ıE··=. H ~Jrgnn _bı"r fıkra ~-·=.I yalnız, günün işlerinden mülhem har<' - Y .J _ 
ketler, bir rnemleketi.1 iktısadi inkişafına 
mani olmak şöyle aurs:.ın, onun hatta bü. i Ne diye sayayım 
tün kuvvet kaynaklarını ku-r.1tucu bir a- • 
fet mahiyetini alabilir. Bunun için. Tilr- • 
kiye iktısadiyatı her şevden evvel bir ni
zama. bilhassa ticaret bakımmdan, uzun 
zaman temel pre!lSiplen değişmiyecek bır 
iktısnd rejimine muhtacdır. 

* 

: : . . 

Dağda bir çobana rastlamışlardı. 
Çobana y~-nnı sord".licır: 

- Bilmiyorum! 
Dedi, merak ettUer: 
- Sen sayı sııyrr..a:mn bilmez nıi • 

rin? : 
- Bilirim. Koyunları sayarım; ra· S 

ram olursa onları sayarım. 1 
- Y<l§ını da sayını~ olsa11dın, şim· : 

di kaç yaşında olduğunu b•Zirdin? ~ 
- Ne diye sa~,Jayım. koyun değil i 

ki, çalıp cksiltecekler bulu•tsuıı/ : 

Türkiyenin iktısadi n:zamı. bilhassa 
tıcari hareketlerini s~vk ve idare eden e
sas amiller, sade dahili bir mesele değil. 
dır. Her memleket gibi Türkiye de Av -
rupanın ve dünyanın bir parçası demek
tir ve bu itibarla dünyada cereyan eden 
şeyler, netice itibarile dönüp dolaşıp 
Türkiyede derin ve külli akisler yapar. 
Mesela, ihracat ve ithalat işlerimizde son 
otuz hafta içinde vukua gelen derin ta .. 
lıavvül hareketleri, dahili amıllc.rin de -

\.. -·--.1 

ği~, bilakis harici sebcblcrin eseri olmuş. . . . 

Polonya 811şvehill 
Fransadaki Leh 
Ordusunu teftiş etti 

Alman taı.;yar"sınde 
Sihirlt bir şenıslye 

İkinciteşrin 11 

Sözün kısası 

Borazanın bir fıkrası ki 
Zanıana uygundur _J 

E. Ekram Talu 

l'E:5) elçika kr::ı!mm Felemenk kr<ıliçe-
1.g} sini ziyareti münasc-betil~, iki kü· 
çük devlet hükümadları muhariblcr ara
sında bir sulh teşebbüsünde bulundular. 

Etııafına ıbakman, Renarkm meşhur 

kitabını batırlatmı resmi tebliğleri oku
yan ve bunların cG:ırb cephesinde yeni 
bir şey yok!> tarzındaki değ~mez ibare .. 
!erinden usanç getiren insanm kendi ken· 
dine soracağı geliyor: 

- Hangi hart>?. Nenin barışı? .. 
Borazan Tevfiğin o sevimli simasile 

sık sık anlattığı bir hikiıye vardı .. 
Odunkapısında nıı, nerede?. Petiirge· 

li iki hamal kavgaya tutuşuyorlar. İk\si 
de, bir pny meseiesinden, önce ağız dala
şına lbaşl:am~lar, sonra horozlanıp ayağa 
kalkmışlar, karşı karşıya dikiliyorlar. 
Hamle y<>k .. hatta yamleyc teşebbüs bile 
yok. Sade şu muhavere: 

- Haso! Sen, beni bilürsen? 
- Ben seni bilürem! 
Kısa bir fasıla .. burundan solumalar .• 

sonra ayni nakarat: 
- Sen, beni bilürsen? 
- Ben seni bilürem! 
Ton biraz değişiyor .. hitabln ce\•ab ge-

ne ayni: 
- Sen, beni bilürscn? 
- Ben seni bilürcm! 
On dakika kadar hep bu. Derken, o ana 

kadar seyirci dural'l kahya kalkıyor; kav· 
gacıların arasına sokuluyor: 

- 1tmen, gözüntiıü sevdiğim! Birhiri . 
nizi ~>idiniz, bitürdünüz gayrı.. Kan çı

iharttınız (!) .. Yazuhtur. Çoluh çocuğu· 
rıum .acırniy misıniz?. 

Diyerek. kavga (!) yı bastırıyor .. 
Bu muharebe, bu barış teşebbi:sl0rl, 

naklettiğim hikayeye uygun değil mi? 
Ne dersiniz?. 

c. ctr.e"ı rca1u. .............................................................. 
Avrupadan ge'9n 

talebelerin v~ziyeti tur. Şu !halde, Türkiye, her şeyden evvel Sıze bıraz .. gan?. gel~cek amma, bu 
harıci ticaret siyasetini muayyen bir ni- Londrah şofor muşterı beklerken ken
zam altına n~ya mecbuı·dur. disine ördüğü söveterini tamrunlamak. 

Harici. ticaret siyııscti~c.lc bazı unsurlar ta hiçbir beis görmemektedir. Daha Avrupadaki vaziyet dolayısile memle-
va7dır kı bun~~rın tebdılıne ve. bunlnrla ziyade kadın moda mecmualarile ala _ Bir Alman tayyareci.si, tayyaresinin kete çağırılan talcbcle~n tekrar A:yrupa-
mucadeleye TürkJyenin kuvvetı yetmez. . 

4 
•• • va gitmeleri hakkındakı karar henuz şeh-

Mesela, Amerikamn klering sistemine hiç ka~ar olan şoför, harikulade guzel elış- karıadına gördüğünüz resmi yaptır - rimizdeki alfıkadarlura tebliğ olunma -
.akıl erdirememesi, Almanvanın uzun zn- lerı, sofra, yatak takımlan işlemekte- rnıştır. Bununla bütün uçuşlarında mu- mıstır. Emir gelir gelmez Üniversitenin 
rnan yalnız klering üzerine 1stinad etme- dir. vaffa1c olacağına, düşmanlarını istedi- muhtelif .şubelerine kaydolunan talebe -
si, İngilterenin de bu iki sistem arasında ği gibi bombardıman edeceğine inan - ler. tekrar Avrupaya döneceklerdir. 
k<.'ndisine göre hır yol aramıya çalışması A 'nuın harb cenhelerinde maktadır. Buradaki şemsiye, Mister Üniversitede lisan mualHmi yetiştir • 
gıbi hlidiseler bu cı.imledendir. Biz.im ,., mek için açılan yabancı diller kursların-
bunlara karşı vaziyet almnmız kabil de • /tolgan S ·nemacı/arz Çemberlayn'in sul~ za~a~ın~~ . asla da ı:tcx:en yıl muvaffak olan 3 ~alcbl- de 
ğildir. Biz kendi işl"'rimızi dünyanın bu elinden bırakmadıgı, tarıhı Munıh kon lisan tahsillerini ikmal etmek uzerr ~a-
bi.ıyük hareketleri arasmdn, kendi he - Alınan erkanıharbiyei umumiye riya- feransınn giderken •bile yanında taşı- kında Avrupanın muhtelif merkezlerıne 
sablarımıza uygun olar3 k idare ctme~e seti cephelerde hareketlerde bulunan kı - dığ1 meşhur şemsiyesine telmihtir. gönderileceklerdir. 
çalışacağız. ---------

Fakat. ıharicle mün'.lsebetlerimizin şe - taatın fotğoraf ve sinemalarını almak k 
kil ve tarzı ne olursa olsun, biz bu işle- için İtaly~ sinemacıları.na izin vermiştir. Fransada kurulan Polonya hükfıme- Gülmtk tarzile insan 6 yaşında bir çocuk amyon 
rin da.iıili nlUkndu eclc-n kısımlarında bir Bunlar, Almnn sinemacıları ile birlikte tinin başvekili ve başkumandanı Ge _ albnc'a kaldı 
takım prensipler IP:ıbitine ve bunlar! u - vazife göreceklerdir. neral Sikorski, Fransada vücuele geti • karakteri anlaşılır mı? Şoför Alinin idaresindeki 3885 sayılı kam· 
zun zaman değiştirmeksizın muhafazaya .1 L h d t ft' t . .. dil Atıkmustafaıpa§a mnhallesl Ha • 
i~ina eyl7n;eğe mecbun~z. B~ prensiple - 1 mütemadiyen tehir etmek ve bilhassa fev rı .. cn . ~ or usunu e ı§ e mış ve gu- Gülmek tarzile insanın ahlakını an - ~~ s;kağındn oturan 6 yaşında Mustafa. 
rın ne gıbı şeyler ohoılecc-~ı mesele<.ıne kaJade zamanlarda Türkıyenin ;ı,.tısadı" nun bınnde muhakkak surette Polon - )"mak pek ala mümkündür. • k tekerlekler altına almıştır. Muh· 

1. 1" b" . . d d h • '~ d' ·1 •. . b··t·· k' , .. va çıı.roarn 
ııe ınce, mese a, ırın~.ı A erer.e e a.ı.n müdafaasını ihmal eylemek demektir. Şu yanın ın ecegını, ve u un es 1 an a. Teb~.:ısüm etmeden ü1en adamdan tem y~rlerinden a~ır surette yaralanan ço-
ge1mek~e olan nok:a. hukumetın. piyasa ~1~ halde, bu teşkilatın en mühnnlerbdeıı neler~ne sadık kalarak medeniyet ale- ~ _ g . cuk. ş~u EtfaJ hastanesine kaldırılmıştır. 
olan alaka ve :nuna<><'betlerının t:ıyı:ıı baş!ıyarnk bir an evvel vücud" nelmele- . d ki '! 1 . d m edece·ı·nı· snkınınız. Agzını tamamıle açarak ve 
k yf. ı·d· A b h .. k. t d h'l" ti - " mm e vazı e erıne eva g - ·· d d B" t b·ı b" ameleye çarptı e ıye ı ır. c~ a, u ·nme • 3 ı • • rini temin etmek hayatımızın ihmali caiz bagırarak gulen adamlar a var ır. ır o omo ı ır 
caret har~ketlerın~e nasıl bir rol aynı - olmıyan en büyük zaruretidir. söylemiştir. Bunlar ve motosiklet gürültüsünü an- Şofö! Mehmedln idaresindeki 2318 sayılı 
yacak? Bızzat, +acır olarak mı meydana Koopcratü birlikleri ithaldtçılar bir _ J .. h . b" 

1
. taksi. Tophanede NecatH>ey caddesinden 

atılacak? Yoksa, tıcarc+ füeminc bir za - likleri ihracat,.ılnr b. ı'ıkJo . bi 1 kl htiyar/or o .. f!renmek d:rır surette gulenler ercaı ta ıat ı a-
• • •• .J 1 d k? " k . " " ır .rı v~ r ı er ..... d ... 

1
. f' ld' 1 geçerken Hasan adında bir ameleye çarptı• 

bıta ruhıle mı muua ıı:ıle c ece . .LO sa birlikleri Hh büttün bunları yavaş ya d h damlnr ır. serıu ın ıa ır er. ib bi t ver""''"'tir Ya 
h · ld ""'· '! bi ~rbest mi bıraka,.ak h ·:· ·· .. , • kabi/iqet;ni a a rak yaralanmasına se e ye UU>J' • • er şeyı <> uKU ı s .. .. .. . vaş, atta suratle, birbiri arkasından . EllerHe gülüşünü saklamak isteyen nl~ ted3ıvl altına alınmış, suçlu yakalım· 
vev~ud bunlardan buQbutun ba ka bır meydana getirmedikçe Türkiyenin mü - ./ l h · d' l ? d d k Akl k tt k d. r 
usule mi müracaat edl'cek? badele iktısadiyntını salim bir istikrara J az a mı a z •r er ... a. a.m a_n a~ı~ını~· . .ı ı ır, en ı • :?.ı.~~~~: ................................................... . 

Bize;. ~ükumctin birin~i dereced". hal götürmesine ne imkan, ne de ihtimal o - Psikoloji profesörlerinden Doktor 'ilm begenmıştır. Iyı bır arkadaş ola - T A K V İ M 
letmesı lazım ~elen .PrPnsı~. mesel~sı _bu- labilir. Yirminci asrın hürriyet asn oldu- Ving Rail'in bir etüdüne göre yaşlı n • maz. K~mdisinde samimilik de yoktur. 
dur. Bu halledılmedıkçe. Turkıvenın ık - ğu doğru ise teşkUAtsız hürriyetin dP. a -

1 
d f 1 .. - • k k Muhakkak ki iki yüzlüdür 

tısadi hareketlı>ri. bilhasc;a miibadPlc ik • narşi olduğu muhakkaktır. Bu a;ır<la damlar genç er en az a ogrenme ·a. J ' • 

tısadiyatı, yani ticaret isleri salim bir ni- devletin iktısad ı~lerine müdahale etme- billyetini haizdirler. Sıhhat halinde bu Drreden çıkıp hava yutan kurbağa 
zam altına alınmıs olmıyaca~ ve bundan mesi imkanı olamaz. Bu müdahale zabıta lunan seksen yaşında· bir ihtiyar elli gibi gülen adamdan da sakınınız! Bu 3- •,uml moııo 
hesaba gelmez fcnılıkhr dogacakt1r. emi.r ve nehyi şekllnde vak. i olur .. sa "Ok yac:.ındn bı·r adamdan fazla anlayışlı ve k ıt55 " · cism ilmiriniz ise sizin posanızı çı ara - -"*' gerı ruhta ve çok muzır bır m:.ıdalıale idraklidir. Ancak ihtiyarın tam mana- Bıriucıteş·in 

iKiNCİTEŞRİN 

11 
Reııınt ~e u 

Arabi uııo 
1368 -Kuım 

Bizce, hükfımetin ticari işlete ,.e u - olur. Bizzat hükümetin tacirlik yapması . . caktır. Bu adam sizin maiyetiniroe ise 29 193) 
mumiyetle bütün iktısadi hayatımıza mu- ise, biliyoruz ki hiç muvaffakiyet ver - sıle bu arzuyu taşıması şartıle... muhakkak ki size fenalık edecektir· 11-=-~-=-..d==--,,...,,~~7'1~---= 
d halesi her şevde:ı evvel ne bir zabıta memiş olan. çok ileri bir harekettir. Su A / l S / d CUMARTES 
müdahalesi, yani emir ve nehi sistemi ol- halde, mübadele fktısadiyatımızın temel man arı!l ovyet er en İçten güleıı, omuzlarını silkerek gü- 11-c;?'==:=:""iF=====""""'==rr=ııi::M~S~A~K:=ıı 
malıdır, ne de Ia.kavdi. Emir ve nebi sis. prensipi teşkilatlı hürriyet olmak ve dev- aldık/arz ko.yun derileri Ierı, yüzü kıpkırmızı kızaran adama GONEŞ Ramazan ::;. o. 
temi, ne kadar eski ve askeri feodalizm Jetle teşkilat arası:-ıda el ve knfa birliği karşı itimadınız olsun. ~. 0 · 

01 devrine aid bir usul isf>. liberalizmin meş- tesis etmek esası üstüne ıstimd edecek - Moskovadn bulunan Alınan iktısad 6 40 
bur cberrak yapsın. berrak "'C"sinl• sb - tir. İktısadi işlerde yirminci asra m ıhsııs d l · So t R d 'k' b k B'l temiz gülüş, en iyi ahlAkı göste- 4 , 12 oı 

... .., e egesı, vye usya an ı ı uçu .. .. .• .. .. .. 11 ..:,.ı~~,~o:::;=~~~Fif'~~~v~~I temi de o kadar köhnedir. Modern Tur milli bir disiplin, ancak bu suretle temin milyon İngiliz lirası deg·crinde koyun nm guluş en tabıı guluştur. ôGL.E iKiNDi AKŞAM YAT~ı 
29 

kive cümhuriyetinin mtidahale sistemi edilebilir. ı b' · 
ancak Avrupai bir sistem olmalıdır. Bu _ 11 ı rıı ve keçi derisi satın almıştır. l\'Iallar pek Ka~kaha ile samim ır surette gü. ,,,, ı>. s. D. =>. u. =>, ü. 

sistem de. memleketin bütün iktısadi ha- <Al-uhillin C/Jİ-1!9_,. y:ı1<mdıı Almanyaya sevlrolunacaktır. lt>n adı:ım iyi adamdır. v. 11 öS u ıı8 16 65 18 29 

yatını teşkil ı:.?den fnalivet sahalarmın =;;;:::;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;::;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::;;;;;::;;:;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;:;=;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;=;:;;;;;:;:;:;;:;;:;:;:;;;:;;;:;::;;:::;:;:~ t::. 1 o.: o 42 12 "'~ 
süratle ve kendi kendilerıne teskilatJan -
masını temin etmek ve sonra d:ı hüku • 
metin bunlarla l"lele ve başbaşa verip bu 
memleketin işlerini.tanzim ve idare usu
lünü tesis eylemektir. 

Biliriz ki, böyle bir işi b•r hamlede 
yapmıya imkAn yoktur. Eski asırlık teş· 
kilatı bozulmuş ve kamil"'n yıkılıp flit . 
mis bir memlekette modern iş ve iktısnd 
tcşkilAtı yapmak çok uzun bir davadır 
Ancak, bu teşkiHtın vücude getirHmesinP 
teşebbüste gecikmek te bu memleketin 
fktısad bakımından Avrupalılaırnasrnı 

IS T E R I NAN, 1 STER INANMAI 
Ga1..ctelerde §Öyle ıblr haber gördiik: 
c -- Mcmlcketimjzden tütün almak içi:ı dün Amerika, Yu

goslavya ve Yunanistandan ibazı firmaları:ı mümessilleri 
şehrimize gelmişlerdir. Amerika mHmessili piya!ladnn bir 
milyon kilo kadar tütün alacaktır. YunanMarta Yugoslavla-

rın da .:tyni miktar mübayaada 'bulunmaları rnuhte."lleldir. 
Yunanlılarla Yugoslavlar buradan alacakları tütünlen Al
rnanyaya devredecekler ve arada bir komlsyo1 kazanacak
lardır.> 

Kl•ndi ınahmm kendi vasıtamızla satamayışunız.a: 
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liolinda, Belçika, lsviçre 
harbe hazırlanıyorlar 

Kahirede Kral 
Paruta bir 

tecavüz 

Avrupadan geri gelen 
talebeler hakkında 

vekaletin tebliği 
Ankara 10 (A.A.) - l\'iaarif Vek.iletin. 

den tebliğ edilmiştir: 
Sein siyasi vaziyet dolayısile yurda alı

nan talebe hakkında aşağıdaki haber it
Londra 10 (Hususi) - Kahireden bll- tihaz olunmuştur: 

e Su:h teşebbüsü ve 
hat:ra gelen ihtimaller 

Dün CBa.ttanlı ı inci sayfatta> 
la ' or<iu ve donanma kumandan • 
rtnın ·şı· 

•~-d 1 ırakile toplanmış olım Ho -
~' a kab· 
Ya kad ınesı, gece yaruından sonra-
~sinde ar devam eden istişareler neti • 
l'I. kald ordudaki biltün mezuniyetle
niden- tı·~ış ve Alman hududuna ye -
Sin; k a viye kuvvet~ g<>nderilme -

. ararlaştırmıştır. 

'T..>- Geniş bit saha su altında 
'"abine t l vfl d op antısım müteekıb, or<lu 

\r ')nanına ku 
ilh<>lın. mandanları kraliçe 

1ercı1 ına tarafından kabul edilmi~ -r. 
Dug"" 

tıat•ı u
1
n, .memleketin ana müdafaa 

o an ka 1 Reniş b" na ın bendleri açılmış ve 
l ı: saha sular altında kalmııtır. 

~ lcı şehir tahliye ediliyor 
ran:a;~~e Zeits Ş('hirleri ahalisine sti-
Di~e ıye emri verilmiştir. 

A.ın!:~ ~taraftan gerek Labey, gerek 
hara~11 ~ındaki hükumet binaları mu
~ la!tv~ tıM. alınmış<tır. Polis kadro • 
dırıırn ıtye edilmiş ve mezuniyetler kal-

ış ır. 

lioıana d . 
A.ınerik a a ıkamet eden İngiliz ve 
to\·sh, a tebaalarına uzaklaşmaları 

.rt> ediJm·şt· rı. ı ~r. 
0 elçik 

13 1 ordusu harbe mOheyya 
eitika d 

tape ; a askeri hazırlıklarını sil • 
kisi ha~-~1aını~maktadır. Halen 600 bin 
tur. e ınuheyya vaziyete konulmuş 

h ~lçikn Udud ' nın, Holanda ve Almanya 
1/1: blo~~da Yeni siperler kazılmakta 
duda g"() auzlar teslih edilmektedir. Hu 
&al a}t ı en bi.itün ana yullar askerl iş-
neıc~~e alınmıştır. 

de fe\~~aa. kabinesi bu akşam saat 21 
ttıı~~ ır. lade konsey halinde toplan -

'I'oı:ııan 
8P~ak f tı??n evvel, hariciye nazın 

~ hararetli bir kabul yapmağa hazır diriliyor. l - Devlet ve devlete merbut ınüesse-
lr""' Akli ·· · · bo k ld ğ B clçi_ka. ve Felemenk k1·aı ve k:·r-ıU· 
buh.11lUVlt'\r. Alınan kıtaatı Belçikaya gir - muvazenesının zu 0 u u an- seler hesabına Avrupanm muhtelif '-'er • .1-- ı ,__ ı.. ,, çcsının yaptıkları sulh teşebbüs:.; 
diği ta~de İngiliz ordusunun naınl ha. a§l.uuı ıuir adam, bugün cuma na- lerinde teknik ve fen tahsil eden talebenin h~kkında bugünden yarma kat'i bir lni-
reket edeceğine dair resmi veya yarı ree- mazından çıktıktan sonra saraya g\tmek- oradaki tahsil müddetine bakılmıyarak u ~m verm~nin imkanı olmadı~ı göriilü
mi malı1mat yoksa da, bunun hem kara- te olan _Kral Faruğun arabasına paket ııa. mumunun okudu klan mahaller<? hdı;>leri. )or. İskandınav memleketleri hüküm.! r. 
da. hem de havada dehı:etli bir hareket o- linde bır şeyler atırnıştır. 2 - Fen ve teknik sahalarından gayri larm.~n da man-~n iııtir:ık ettikl~rı b..ı : ~-

-s P k t k l h il b ı b şe?bus hakkında gercık Ingiliz baş\"ek· H 
lacağı muhakkaktır. Alman taarruzu bü- rlsi8

• e 'd .. ra ı .. ~-m K u
1
unba.n ara 

1
amn ! şubelerde tahsil eden talebeden tahsille- Mıster Ctmlberlaynin sbyledi'Yi nutuk ,. '· 

tün Belçikayı istlld etmeden evvel tev - ge t ne uşmuştur. ra a ır şey 0 ma- rinin ikmaline azami bir sene kalanların r~k İ!lgiliz ve Fransız gazetelerinın 'tef-
kif edileceğini zannettiren kat'i !;ebebler mış ır. gene okudukları mahallem iadeleri. sırlerı, henüz ümıdleri kaybcttircceıt k l 

ddu F k t Alına 1 butü B 1 Mütecaviz tevkif edilmiştir. dur ~enfi değildir. İngiltere, bir karara 
mevcu r. a a n arın n e - 3 - Kendi nam ve hesablarma tahsil- varabılmek için düşünüo istişarede bulu-
çikayı istila edebildikl~i f~rzedilse bile, de bulunanlar hiç bir kayd:ı. tab: değil - nacak, Almanya ise, bugünlerde diplo. 
Fr.aruıız hududunda çelık btr hatta çar - Polonya topraklarına dirler. m~si yolu ile bir -::evab verecektir. Fak:ı.t 
pacaklard1r. Bu hat, muhakka!t surette () Bu kararla aHikad;ır olup tahsisatlarını Mıster Çemberlaynin had bir romatizma 
Alman taarruzunu h.'"lracaktır. Almanlar Maarif Vekaleti bütçcsinclen alan"ıardan dun yatması tngili:t; istişarelerim UZ<ı t...1: 

İngilterenin vaziyeti Ankarada bulunanların bizzat ve taşrada kbiledceği gibi Hıtlere karşı yapılan sııi-

1 
. .

1 
. . . . . ı as de Almanya.nın cevabını tehir edc>-

Paris 10 (A.A.) - Holandadan ge - y~r eştırı ı·yor bulunanların da tahrıren Maarı! Vekaletı bilir B d d l B l . -· , . . Al \i ""k k ted. ""d"" ı··~·· .. . un an o ayı, e çıka ve .rC'lemen;c 
len vahım haberlerden ve bılhıuısa - yu se rısat ~ıım mu ~r ugune m~- hükümdarlarının teşebbüslerile alaka-
man süv.arisinin hudud boyunca Uıhaşşü- Cer.nauti 10 (A.A.) _ Havas: racaat ederek hah hazırdakı ıkametgah darların cevabl::ırı arasında bır miktar 
dü hakkındaki malfunattan bahseden Crakoviden gelen haberlere göre Al - adreslerini bildirme1erı tebliğ olunur. zaman geçmesi 7.aruri görünüyor. Yalnız 
Temps ,gazete91 diyor kf: manlar 17 yaşından 50 yaşına k:ıdar bü- lbu a~ada, üzerinde durulması lazım PP.~ 

Londra, Holandam11 bitaranır.ını teh- t"- Lehl"l . . d b 1 ı d D } d kabı.nede len bır nokl? vard_ır: Mj~ter ÇcmberJayn. 
. •• • 6 u.u ı erın k:ay ma aş amış ar ır. a a ye nutkunun •bır yermcle bızzat Almnyanm 
lıkeye düşörmemıye çalışıyor, fakat bu Sağlam olanlar nafia hizmetleri için bu tavassutu kabul etmiyece~i kanaatini 
bitaraflık AlmanY't tarafından ihlAl edfL. alınacak ve işsizler Alman yaya gönderi _ 

1
• zahat verdi• iZhar etmiştir. Üzerinde. durulması icab 

diği takdirde, İngilter"! müdahale edecek- leceklerdir. Bunların yerine Almanlar ge- eden nokta, işte budur ve bu iphamın :za-
tir, e.sasen Nazi taarruzu başladığ• tak - lecektir. 500 bin Alman cıimdiden Krako - lesi la_wndır. 
dirde Holanda Mkumetinın İngiltere ve . . -s k d Pa:-i~ 1 O (A.A.) - Nazırlar, bu sabah İngıltere ile Fransa harb gavelerini 

· . . . vı mıntakasma gelmı.ş bulunma ta ır. T ebnm'ün ri'-'a~etinde toplanmışlardır. henüz ı::arih olarak na tı · ı d" 
Fransava müracaa~ edeceğınden ş'°.iphe e- p 1 • da · 1 dd 1 · · · • .; · ~ . !'l e ncmış er ır. ~ <> on)a yıyece c ma e crı ıçın ve - Bnı>vekil Daladicr halihazırdaki aske. Umumı bırkaç esası ortaya atmakla ikti-
dilmemektecUr k l b"k ··1 t" Es" k · ' ' f t . 1 d" ro • • ıri a usu ti tat ı eaı mış ır. ır as eı:- ri ve d" lom"tik meseleler hakkında a c rruş er ır .. -;ıayed In,;ltere ba.şvekiJi 

Şayialar ler ancak sivil halkın yardımı sayesinde f 
1i . h t . ti N 1 bu umumi esas!:ırın değişmez şeyler ol-

Alman hududu 10 (A.A.) - Havas: açlıktan kurtula-bilmektedir. bmu :ssa ıza a vlermk tı~ r:kt .L ad:ırf ar, bdukları için_ iimidsizlik izhar ediyorsa, 
Ahnanya tarafından Brüksel ve La _ un•,!an sonra mem e € ın ı ısa ı a - unda kendısini hııklı görmek lazımdır. 

hey nezdinde mahiyeti meçhul bir teh- aliyetini tanzime matuf bazı tedbirle - Çünkü, bu umumi esaslara mukabil Al-

Amerl· ~.(8d8 sulh ri tetkik etm:slerdir. Le'brun, bu hu • ~anya da, Sovvct Rusya He beraber, I..e-
did ve Jrorkutma demarşı yapıldığı hak. . . . hıstanın mukarlderatı hakkında rle~ismez 
kında şayialar iönmektedir. 

1 
susta hazırlanan bırkaç kararnameyı olduğunu bevan evle<l;ği bi: takım. ş~yler 

Holandada kazalar lehinde hareket er in•za etmiştir. sövlPmiştir. Bu nokatlar bütiin dünyanın 
Amsterdam 10 (A.A.) - Holanda as - malfımudur. Nitekim Belçika ve Fele· 

ker:i rnakamlan tarafından alınan ihti - Vaşington 10 (A.A.) - Ayandan Dikilide ytn" den ş:ddetH menk hüküm<hr!arı d".l bunlara agAh bu-
v-at tedbirleri Guldre ve Groningue vi - Wheeler ve Tomas, Reisicümhurun lunuvorlar. Bu tı>şebbii'3Ü \•apan bu ıe-,, 1 1 1 ld v.at. saycd bu esaslcırın de~ismez şeyler 
!ayetlerinde birkaç kişinin ölUmilne se - sulh lehinde teşebbüste bulunmasını is ze ze e er o u olduklarına kat'ivetl~ kani bulunsalardı, 
bab olmuştur. Pa~lıyan bir bomba üç ne- tiyen Ayandan Jonson'un bu talebine evvelden akim kahı<'ııltına emin bulnn-
ferle bir çavuşu öldürmüştür. Diğer bir i~tırak etmişlerdir. İzmir 10 (A.A.) - Dikilide yeniden bi- dukları bir adımı ileriye atmazlardı. D<>-
bombanm infilAkı yüzünden de bir asker ri üç, ikin<:isi altı ve üçüncüsü iki saniye mek ki 'bu zevat iki muarız taraf Pras•n-

H b• d d k da bir anlasma zeminınin buhınac:ığın. 
ve bir sivil ölmüştlir. ar 1 ur urma devam eden zelzeleler olmuştur, ikinci dan h<>niİ7. tamamiln ümidl<>rini kavbft-

HolAuda Hariciye Nazırının sözleri sarsıntı çok şiddetli idi. Yeni hassr yok- mis dPl!iHE:'rdir. 
ngıliz sefirini kabul etmiştir. 
ı . . Amsterdam t O (A.A.) - Holanda 

1 IBvıçr • f Umidleri mahvohr.uş tur. 
Şu halde: Bu vaziyetin uvrlınlanabil

mesi bir takım diplomatik mÜ7akerelerin 
açılmasına \•abPste bulunuvor. Zıra nu
tuk söylemek ve müohem bır takım fara
ziyeler scrdevlen:ckle işin içinden cıkı
lamaya<:a~ı tabiidir. Tarafların cı>vabları 
belli olduktan ve bunların arasında bir 
v.akınlaşma imkam olup olmadığı teza. 
hür eyledikten sonradır kı kat'i netice, 
v.ani muharibler arasında bir sulh inti
malinin mcvcurl olup- nlmadığı belli ola
caktır. Daha bir müddet sabredelim ba
kalım. 

SVi enın vaııye 1 haricive nazırı van Kleffens, Holan • 
ıtı· · çr~nin v · t" ı· -ı ls\'i . azıye ıne ge ınoe, res - da i:ıtiklMinin Avrupadaki fonksyonu-
terıir· ~re aJansı şu malumatı vermek- nu hatırlatmak suretile muhtemel bir 

ı.., li'ederal k taarruza çok sarih ihtarda bulunmuş.
'>ltlikte be onse~ Gene~al Guisan ile tur. 
l<ııı \'eh Y~elm1lel vazıyette hasıl o - Nazır demiştir ki: 
t11urni aınetı tetkik etmiş ve henüz u. Bu fonksvon bir ceza görmeden ta-
le b ~ferbe rv 1"" .. ek -er-abe r ıge uzum gonnem • nınmamazlık edilemez. Tarihte de böy· 
}))ağa ka r bazı emniyet tedbirleri al. le olmuş ve mUteamzların ilk muvaf-

Kopenhang 10 (A.A.) - Danimarka 
matbuatı, Hitler in nutkunun çok şiddetli 
olduğu ve harbi durdurma ümidlerinin ta 
manen mahvolduğu müt.aleasındadır. 

i.ıg.liz - J .pon 
müzakereleri 

Yardım SPl'enler 
Cemiyeti 350 aileye 
Erzak dağıttı 
Ankara 10 (A.A.) -- Bayan İnönüniin 

himayelerinde bulunan yardım sevenler 
cemiyeti tarafındnr bugün 350 muhtııç 
aileye erzak dağıtılmıştır. 

J;'eder:tr vermiştir. fakiyetlerine rağmen Holanda taarru-
ra terbi k~nsey, seferberlikten 90n - zu defe daima muvaffak olmuştur. Tokyo 10 (A.A.) - İngiltere büyük el- Emniyet amirleri 
bay 8• s edılen muhtelif kıtaat ve sü- S . t 5e.lim. & a9ı-1ı Cln"'ç 
r nın OD y.ımzıye çisi bu saba'h Japon hariciye nazır mua - Arasında tayı·nıer 
ar- sı·ı~h arını 13 Teşrinisanide tek - ~ a al vininl ziyaretle iki saat görüşmüştür. Çemberlayn iyileşiyor 

·······-··········································-··-··-
l\.e:ıa k tına çağırmıştır. Londra J O (Hususi) - Belçika kralı Siyasi mehafilin zannına göre, bu mü- P...nkara l O (Hususi) - Birinci sınıf 

altın" 
1 

onsey sıhhi vaziyetleri silAh laAkat ı"kı" memleket arasındaki ihtilaflı enmiyt-t amiri Zeki Tame. rin Z<>ngul Lvndra 1 O (A.A.) - Lord Horder 
'berqb,,,. a ınınasına müsaid olmamakla bu akşam başvekili, hariciye nazırını -e 
hilec ,-r dii?er hiZT}letlerde kullanıla • ordu_ kumandanını kabul ederek, ke~ meseleleri halletmek için yapılacak olan dak emniyet amirliğine, Istanbul em - ve Sir Russell Wilkinson isminde iki 
der. t"k 20 ili\ 

40 
yaşındakıilerin veni • dilerıle uzun müddet görüşmüştür. müzakereler etrafmda cereyan etmiş ve niyet kadrosu birinci sınıf emniyet a - doktor bu sabah Çemberlayn'i ziyaret 

ttıUa B" k ,n..,,.. -11... • ··~ı...k A zemini hazırlamağı istihdaf eylemiştir. mirlerinden Mehmed Ali Esmerin Kır- e~mişlerdir. Doktorlar, başvekilin gc -
:Ye~}erine karar verml«+ir. ır aç 6 ...... ueuuen mu,.,. alata ka. ~ ~~ t ı ı b k 11 b ·· şehir emniyet amirligine, Emniyet U- ceyi iyi geçirdiğini ve muztarib olduğu 
Hol~ d d d. po. ı mıı: o an azı ana ar, ugun ye- E 

1 
d 

d .\trısıera an a a en ışe niden seyrüsefere açılmıştır. Zongul~ak ve reg"' i 9 mum Müdiirlüğü ikinci sınıf emniyet da!nla hastalığın tamamile geçmek 
Udunda A: 10 (A.A.) - Hol~nda hu- Almanyanın, Holanda ve Belçikadan ' ..:. aıp:rlerinden İbrahim Canakayanın iizı:>re bulunduğunu müşahade etmiş -
'Üz . an kıtaatırun tahşıdat yap- b3Zl mctaıı batta bulun<luğurta dair ko·· mnr bayramı Burdur emniyet amirliğine, Vekalet }P .. dir. 
~e nehi:ı:~e •. hükumet, Maas ve Merwe- verilen hab~rler, alakadarlar tarafın _ U emrinde bulunan eski Kayseri emniyet Çemberlayn, bugün yataktan 
.lt\.ın1 h ını, ıcabındı yeni bir su bas • dan tekzfb edilmektedir. w • 

10 
(AA) M d k"" .. .. müdiirü Behçet Kutertan Elazıg emnl- kalkır'ıyacak, fakat dün yaptığı gibi ca-

hı.. azırıa k Ereetlı . . - a en omuru. ' .. d .. ı·· ~ .. kl '·- . l . • . "'ide ıı.. •• ma üzer?, bu nehirler üze- .. T~. k" ed k f" . 1 10 1 ye .. mu ur ugune, na en L<ıyın en ya- rı ıı;lerle meşgul olacak ve naztrlarla 
~ ııer tiirl"' mın ur ıv e eş mm uncu yı - .. .. . 
L tetrn· . u seyrüseferlerin tatilini s ti . f · h .. 1 pıl:mstır. cro•·uşecektır. •ıareıtaıitır. aoıanda motor1ü kıt'aıarının "VY8 erın OÜ USU: dönümü burada coşkun teza urat a ...•.... : ....................................................... ::.: ......................................................... . 

~llhitinı e ayni zamanda alınan bu yeni ~ kutlanmıştır. Şehir bu ~ünas~betle Sabai.tan Sabaha 
il so ı halk arasında endişeyi arttırdır 17 o m ·ıyon 467 bin ba~tanba~a bayraklarla suslenmış vel 
'nahf~ı~rıi~or. Amsterdam ticari n:ıkliyat ge~e de kar~a ve .~e~izd€ .. t~~virat _Y~-
tnuıe ~ı, bu oon tedbirlerden bilhassa Moskova 10 (A.A.» - Geçen 17 Kanun- pıhnak suretıle komur kaşıfı Ereglılil 
lio~irler. da yapılan umuınl tahri.'i n!ifus rıetke- Uznn Mehmedin hatırası taziz edilmiş-

bir U a.nda - Belçıka teşebbüsüne büyük sinde sabiı olmuştur ki, Sovyetler Bir - tir. 
~!in ~~d ?ağlamış olım Holandalılar, Hit 1 Hği.nin nüfuzu 170 mil~o~ 467 bindir. Bu- Zonguldakta 
till-ar

1 
ahçe Vilhelınina ile kral leopold mm 81 milyon 665 hını erkek ve es mil • Zonguldak 1 O - Uzun Mehmed ta-

!}ı~ ~~ Yapı~uı sulh teklifim tama _ yon 802 bini kadındır. rafında~ !ürkiyede ilk m~?e.? ~-ömü -
'h emezlıkten ~lrnesini teessürle p rü keşfının 1 l O uncu yıldonumu Zon. 

lah ecle ~~iyorJar. Japonya, o longa guldakUl törenle kutlanmıt? ve bu mü-ı 
tı:tırıa e;a hukfuııetinin temin edici beya. Hllkumeliı~i tanıyor nasebetlP her tar?f bayrakl~rla _süslen-
i ile end~rnen ı1alk, Alman tazyikinden, T k 10 AA H . . miştlr. Basta vah, daire reıslen, Parti 
~.. ışe ı"l , L- • o yo ( . . ) - ancıye nezare- . . .1.1 H Ik 1-1 ·ı· t ·•, liol:- e oausedıyoL-. Ne olursa ol- . ö ı: 1 ğe ı~l..· r~ısı, Partı ı er ve a ev ı er, vı aye , 
~lidafa ctrıda son hadde kadar kendini tı. nan:ına 8 z .suy eme sa lüııyettar beledive azaları, mad€n müessesclerile 

a aya hazırdır b.r za. gazetecılere beyanatta buluna • . ·ı - d kulu ve digv er O'kullar 
, aşlıca . k J bükO.mef . 'f. kyodak. Po ışc:ı er, ma en o 1 

gu ırJliz .. sevkülceyş merkezlerde, gece ra apo~ . . mm 0 1
• - ve kalabalık bir halk kütlesinin iştira-

q~ğa ~0~tçil~r. ilk işarette bcndleri lonya 4:1ç~sını tanımağa devam ettığini kile Uzun Mehmed parkında yapılan 1 
A~rnaae, gece gündüz bekliyorlıır. s<Sylemiştır. bu merasime lstikl!l marşile başlan -

l °lQndr manya taarruz e "ers.. Bir Belçika heyeti mış1ır. .. . . 
~l'ı k a 10 (A.A.) _ Müttefik ordu _ Saat 17 de d€ maden muhendıslerı 
~ı. C!ğ~:andanlığı şuna kat'iyl'l'l emindir B er/ine pld!uor ceMiyetinde bir çay verilmiş, gece Hal-
~er \> Be!çikanm endi"elrri tahakkuk Brüksel 10 (A.A.) - Belçika hariciye kedndP umumi bir toplantı yapılmış • 
~e e Al ' b "ki S ~ t~ • .ı\.l manya Belçikay:ı ta&rruz e. _ nezaretine mensu tanınmış ı ' zat. ue- tır. 
t..~dıJtıa l'llanlar g2çeıı harbin b:ışında kn tens ve Gerard, Almanya ile ekonomik Kömür ve havza ·hak.kında Parti re
-"ltlerd•~ tnuvafiakiyet~ elde edem.iye _ mü7.akerelerde bulunmak üıere yarın isi Akın K.araoğuz bir konferans ver -

"'· ~;;tt f"k n,.,.,;lin g·..ı--~1..Ur _,,,.. -._ el ordular, Almanlara vcı e a"'~ • ~r. 

Ebedi muharel·e 
Edebiyatın remiz, kinaye, te,bih, L"tiare gibi hünerleri vardır ki erbabının elinde 

san"at şaheseri olur. Belicatln, yüksek üslıibun ana unsurlarını teşkil eden b11 
ke..ime ve fikir oyunları şimdi edebiyat !ilPmiııde pek görülmez oldu. Eski üslub -
cular, ifade tezyini için bu marifetleri yapmakta ciddi meharet gösterirlerdi. Ede. 
biyat dünyasında pek tesadüf etmedillmfz bu hünerleri şimdi diplomatların nu. 
tuklarında bol bol görüyoruz. ~eter politika dünyasında ne dilbazlar varmış, 

Harbin başladıtı iki buçuk aydanberi söy:enen nutuklar bir araya toplan~ ll<ıe • 
lerde, ha&ti üniversitelerde emniyetle okunulacak nefi<ı bir edebiyat kitabı elde 
edUmiş olur. Öyle bir edebiyat kitabı ki !~inde ı.ehli mümteni'dcn haşvimeli'he 
hatta ltabihe kadar sanayii edeblyenin her çtşidi etek etek bulunur. Hele cinas, 
kinaye esprileri için örnek aramak lhtiya<"ında olanlar için bu siyasi nutuklar ne. 
fiıı birer hazlqedir. 

Vaktile edebiyatı fenni sabada tatbik etmek meraı.:ııarı: 

içtlfin ili suyu terklb eden ecsa nfdir. 
Oksijenle idrojendir, hidrojenle okşijen 

Glbi safsatalar ynmıırtlamışlardL Fakat edebiyatın politikadaki yeri hiç de böy. 
~ otrmıyor. Cidden şairane, edlbanc, beligane temsiller, nesirler meydana geliyor. 

Büyük kararriıhların ıükôn Ye isUrahııtteu bahsettikleri harb tebliğ: erinin 
13! incl'il neşredllcli. llub cephelerlıııJeltt 132 ,-ünlük siiküoa karşı siyasi şcfterio 
edebi nutukları ba yekuna çoktan aşmıştır. Muhakkak olan bir şey varsa hiç bir 
yerde i" yaramıyan edebiyat nihayet politlkad:ı geçer akçe kıymetini buldu. Uan. 
dlse kumandanlar t1& diplomatlar ribl resmi h:ırb teblifl\,rini şairane teşbihler, 
san'atkirane esprUme n~ başlıyacaklar. 

Edebiyat lıunımaaı ıeçtrenler için bu da bir tesellidir bel.ki! 

~U11kaH Cahid 
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(~ ___ Ş_e_h_i_r_ll_a_b_e_r_le_r_i---') 
•• 
Universitenin kadro 

noksanları tamamlanıyor 

Polis enstitüsü 
profesörü geldi 

Bir davacıyı tehdid eden 
üç kiŞi yakalandı 

Kadroya yeniden 12 profesörlük ilave edildi münhal 
17 doçentlik için yakında bir imtihan açılacak 

ifstanbul Ünivcrsitesinln yen! ders yılı Bu 10 doçentliğin 5 i Tıb Fakülte.sine, 

A dliye koridorlarında Üzerleri aranan üç ad;tmda 
iki k ama ve sustalı çakı bulundu 

kadr05Undaki n-0ksgnlar tamamlanmak iı- 3 ü Hukuk Fakültesine, 2 si Edebiyat Fa-
2eredir. kültesine ayrılmı.ştır. Gene yeni kadro ile 

Dün adliye koridorlaı·ında garib bir !hakkında adli tahkikat ve takibata bd 

pniversitenin muMelif ~a~~1telerinde ası .. ·sıanlann maaşı 30 liradan bac:Jamak 
hadise cereyan etmiştir. lanmıştır. 

m -ıı..aı .:ı..uı """ l 7 d tl b dö " Bilal og~ lu Ahmed isminde biri adliye 
Uuu ·u Ullouı • OÇen .• l~ lÇın .• U arı.n Uzere 'rt der~e .itibarile 60 lıraya ka-

16 P ~- n ü t d ~ d Ü polislerinden Sadettine müraeaat ederek, 
ncı erşe.rmr.; ,.unu nıversı e e _ır ar ÇJkanlmıştır. cretli asistanlar yal -

imtihan yapıla<:~ldır. Münhal ~oçentlik- ruz Tıb Fakült~~inin kliniklerine mün _ şöyle bir ihbarda bulunmuştur: 
ler, Hukuk Fakaltesmde mede!1ı hukuk, hasır olmak üzere bu sene için bırakılmış- - Bir müddet evvel beni yaraladılnr. 
ceza hukuku, devl7tıer umu;nı hukuku tır. Bunlardan asli hizmc>tP geçecekkr Ü- Vuran adam Sadık ısmindf! biridir. Şimdi 
v: d~letle~ husu~ı. hukk:ı, Jktısa? . Fa _ çüncü sınıf asistanlığa tavin olunacak _ Tevkifhanede. Bugün asliye 3 üncü ceza 
kültesınde ışletme ıktısadı. umumı ıKtı - }ardır. üniversiteni:ı muhtelif fakültele _ mahkemesinde davamıza bakılacak. Beni 
dar ve .iktısad teorisi, 'l'ıb Fakültesinde rinde hfiln 175 i maaşlı ve 77 sı ücretli ol- vuranın arkadaşlarından Şemsettin is -
radyoloJi, çocuk bakımı ve hastalıkları, rnak üzere 252 asistan bulunma.1rtadır minde biri ise, şimdi mahkemenin kapı-
idr.ar yolları, pataalgik aratomı, Edebi - Üniversitedeki yabancı wofesörlerden sında bekliyor. Osman, Mustafa ve İbra -
yat Fakültesinde umumi felsefe ve rnan- matematik profc-sörJ von Mize;; hukuk hirrı isimlerinde üç Rizeli arkadaşı da 
tık, romanoloji, umumi Türkiye tarihi ve felsefesi ve huk•Jk başlangıcı p~ofcsörü birlikte gelm~. Benı öldürecekler diye 
Türk edebiyat tari!'ıi kürsülerindedir. Ri<:hard Honi~. ispençiyari k imy-;. pro .. korkuyorum. Çünkil, postadan ·bir mek -

939-940 ders yılı kııdrosuna gore ha - fe.CJÖrü Bodendorf veni ders yılı başında tub aldım. Bu rnektubda bana cdavan -
len Üniversitede 53 il Ti.irk ve 38 i mu _ Üniversiteden avrılmışlardır. dan vazgeç, aksi halde seni mahkeme sa-
kaveleli yabancı olmak üzere, 91 profesör Üniversite rektörfü~ü bu ·ayrılan pro & lonunda vuraeağız> diye, yazılıydı. 
lbulumnaktadır. Türk profesörler kadro - fesörlerin yerlerine yeni profesörler p;e - Bu mür.aeaat üzerine, polis Sadetti."l 
6Una yenia·en 6 sı 125 ltl'cılık, 6 sı da 60 t irrnek üzere faaliyete jleçmiştir. Profesör . derhal yanına adliye polislerini de alınış 
liralık olmak üzere 12 profesörluk ilave Honigin yerine dünya şöhretlerinden o - Profesor Mark Pay•>t ve mevzuubahs şahıslar yakalanarak, ü-
edilmi.ştir. Bu sayede Üniversitede 28 lan profesör Kel.st>n veya Delvechiodan 1 Dün sa'bahki Avrupa trenile, hüku - zerlerinde arama yapılmıştır. Filhakika, 
profesör maa.şça bir~r derece terfi etmiş- birinin getirilmesine çalışılmaktadır. metimiz tarafından Ankar:ı polis ensti - ta.harriyat .rı.etkesinde büyük iki kama iie 
}erdir. Maarif Vekaleti eczacı mektebindeki tüsü kirimonoloji profesörlüğü için davet sustalı bir çakı bulunarak, derhal müsa-

Bu yıl Tıb Fakijlte.;i profesörlerinden ispençiyari kimya ve p;alinik kimva pro- 0~~an lc;viç.re~i Mark . l'ayo.t, reiikas!le dere edilrn~. Ayni ı.a.rnanda bir zabıt 
İhsan Hilmi Alantor, Akif Şakir Şakar, fesörJükleri için Fransadan salahivetli bırlıkte ~~rı~ze gelmışlerdır. tutulm~ ve suçlular mUddeiumumiliğP 

Bir vapur müsademesi 
davasına bakıldı 

Bir müddet evvel Çanakkale boğazın· 
d'a İtalyan bandırnlı lono ve Türk barı"' 
dıralı Amasya vapurları arasında bir çal"" 
pışma vukun gelmiş, kaza Amasyanın 8."' 
ğır, Tono vapuruııun da hafif hasara u~ • 
rarnasile neticelenmiştir . 
. Hadise, 4 üncü ticaret mahkemesine 

intikal ederek, Tono vapuru ~irketiıUn 5 
bin lira teminat yatırmasına mahkemece 
karar verilmiştir. 

Dünkü celsede de mahkeme Tono va• 
purundaki hasar içi(l Amasya vapuru sa~ 
hibinin de 1500 lira teminat yatırınns~1' 
tahtı karara almış ve muhakemeyi tav 
etmiştir. 

MOddeiumumilige c!avet 
1stanlbul Müddei.umumiliğinden: İS"' 

tanbulda olduğu anlaşılan Karasu hald" 
mi Mahmudun derhal memuriyetı.ıniZ8 

Hultlsi Behçet, Hukuk Fakfütesi dekanı lbirer alim getirmek ÜZPre Fransa hüku - Profesor bır hafta kadar burada kala- teslim edilmişlerdir. 
Ali Fuad Başgil İktısad Fakülte.si de - meti nezdinde teşebbilslcrine devam et _ cak, İstanbul pofü teşkilatile sureti hu- Gemici oldukları anlaşılan üç Rizeli rnüraeaati. 
k~~~~~Su~me~tlcl~ ~~hl~~ ~~~e~ftk~u~~~o~n,An- ==========================~=~=~~ 
yüksek ilim payesi olan ordinaryüs pro- Edebiyat Fakültesind" münhal bulu _ karaya gi_dee_e_k_ti_r. ____ _ 

!esörlüğe terfi etmişlerdir. nan sosyoloji pro(esörlüJ?li icin de Fran- Kurnaz b ·.~r yankesı·c·ı ( T i y AT R o LA R ) 
Ayrıca doçentlerden Ziya Öktem, Sü - sadan bir. profesör ııetirilecektir. _ _ 

heyl Ünver, Kazım İsmail Gürkan da Küf..ibhane icin getirilmesine karar ve ---------------

k 1 d 
a..bir Tiyatrosu Tepebaşı dram m mmda 

Gü nler denberi bü tün Istanbul 
hakikt bayramını idrak eden 

~ 

profesörlüğe terfi etmışlerdir. rilen profesör Kokak vakmda memleke- Yl a an 1 -~ yıl ka'l:>ul edilen kanunn ~öre Ü. timize gelecektir. Maarif Vekaleti. rnün - akşam 'ıaat 20
•
30 

da 
niversite kadrosun:ı 28 doçentlik ilave e- hal duran kadın. doğ'um kürsüsü için de Dün, Emniyet Müdürlüğü memur _ Şermin LALE 'ye 

site emrine vcrilmistir. beynelmilel şöhreti haiz bir profesör a - 1 b' k · tsukla' cajdesl komedi kl.mıı 
dilmiş ve bu yıl bunlardan 10 u Üniver- ramaktadır. Iorı çok kurnazca yapı an ır yan esı- ... 

akıyor . . . ÇOnkU : 

cili\.- hadise.<:inin Gündüz saat H de ERROL FLYNN 
OliViA DE HAViLLANO'in Killtilr iş leri: failini 2 saat gibi Kel Oğlan 

Eminönü ve Azabkapıya 
sa'l"f Pd ilecek para 

çok kısa bir za • akşam saat 20,30 da 
Yabancı diller m~ktebinde 

tedrisat a yakında bışlanacak 
manda yakalama. Bir Muhasib Aranıyor Yarntlığı hi çbir topun sa rsamıyacıı· 

ğı, Hıçbir bombanın yıkamıyacağı 
~ımatın, Fennin zafer kalesi olan 
bııı;;tımbtışa r enk ve iht şam dolu 

ğa muvaffak ol • 
Unlverslte yabancı dtllcr mektebinde t.ed- Belediyeler Bankasından alınan beş mll- muşlardır. 

rlımta yakında ba.şlana.caktır. yon lirayı belediye henüz tıt9blr tarafa Diin sabah E ~ 

Lisan tedrisatı hakkında Unlverslte Rek- harca:rn.amıştır. İstfml!k muamelel~rl te - minönünde Yıl • 
törla~ tarafından hazırlanan ve Maarif kemmi\I ettlktE-n sonra, 5 milyonun bir kıs
Vek~letlne gönderilen yeni tal!matname bu- mı Eminönü ve Azabka.pıya sarfedlle<:ek - dız. terzihanesine 
günlerde ta.sdlkten ıgclooiktır. Yeni tali _ tir. temiz giyinmiş 
ma.tname lle Üniversite talebesinin ynban- Vali Rr ma'lyaya sridiyor bir genç gelerek, 
c: ı dil derslerine devam mecburlyetı kaldı - elbise yaptıraca - Yaııl:csiti Yakotıa~ 
rılacak ve bu talebeler yalnız ders yılı son- Romanya Propaganda Nezareti, İstanbul 
Jannda untthana tlı.bi tutulacaklardır. Val! ve Belediye Relfil L!ıtfi Kırdarı Roman- ğınrlan bahisle modelleri görmek iste-

Yardıma m uh tac t alebe t esb it yaya davet et.mlştl. Bu hususta hUkfımetı - mişti!·· terzihane sahibi Mehmed Kıral 
edilecek mlzden lft.zım ~elen müsaade alınmış ol - müşteriye muhtelif modeller çıkara _ 

doğundan. Vnll ve refikası Pazartesi günü rak gö~termis ve kendisile bir havli 
bkmektOOlerde okuyan yo'ksul çocuklara Romnnyaya mütevecclhan hareket edecek- 1 1 "t • 

yardım işine Şeker Bayramından sonra e _ lerdlr. Vallmlz. Cuma günü tekrar İstan - mesuu 0 muş u.r'. .... 
sas!.ı bir şeklide başlanacaktır. bula dönmüş olacaktır. Fakat çok tıtız gorunen bu genç, 

Okul idareleri mekteblerlnde okuyan yhr - Y • • " - d k " dd . 1• kenrlisine gösterilen bütün modelleri 
dnn hta k' 1kta 

•, 
1 

enıcamı onun e ı se ın p anı b - d' w. • •• 1 . t' a mu ç c;ıocu m rmı Part,dek • egenme ıgını soy emış ır. 
~!ı::sul çocuklal'ı koruma birliğine bildire _ yenıden yapılacak B d t f t .. bru 1 
cek ve bunl:mn yemek, g1~1m ve klta.b ihtl- Ernlnönfı meydanında Yenlcarnlnln onun- u e:::na ~ e r~ ı ecessuse ş ıyan 
yaçl~n temin olunacaktır. deki ~eddln tanzim pllmı beğenilmemiştir. bu garıb muşten, askıda asılı duran 
Yardım birliği 'bayram ısonundn Partide PH'm, yeniden hazırlanacaktır. ve Mrıhmed Kırala aid bulunan ceke -

tckr:ır ~ir toplantı yanacaktır. Dü k" k l l l l tin dikic; tarzının hoşuna gittiğini söy-
Doktora imtihanlarına yakında n u e . spres e ge en yo c u ar liverck ~eketin bulunduğu yere doğru 

b l 
Sıh.lınt ve Içtıma! Muaveneti Vekaleti :. ·· - ~· ··da t k t• 

. cış anıyo· Miiste~arı Asını Arar, Fransız sefirt Maslg- yurum}l; ve uır mu e ce e ı mua -
Üniversite Hukuk PaküıteSinde dokto.ra ıı ile İtalyan yıatbuat ataşesi dün sabah yerıe ettıkter sonra bu sefer de kurna

Jmtıbımlannn bu ayın 23 ünde başlanacak- ekspresle Ankaradan şehrimize gelmişler - ştm beaenmedif{ini bahane ederek ter-
tır. İmtihanlara girecekler Fakülte Dekan- dlr. zihancden çıkıp gitmiştir. 
lığına müracaat etmektedirler. Dünkü ekspresle Ticaret Vekllletı teşkl - A 1 k b' t"kt 

d 
racan ısa ır zaman gec ı en 

Bu sene oktorayn girerek (hukuk dok - ıauandırınn umum müdürü Servet ve baş.. . . . . . 
toru> olmak istJyenler arasında üç bayan mü!ettlş Orhan da muht.eUf ticaret işlerlle sonra ceketını gıyrnek ıstıyen Mehmed 
da Lnlunmaktadır. meşgul ohnak üzere gelmişlerdir. K:ral, cebindeki cüzdanile içindeki 2 5 

lirasının asırı~ olduğunu haylietle 

imzalandı eörmii~tür. 
Terzi'hane sahibi derhal keyfiyetten 

Türk - Rumen ticaret anf aşması 

. 
Bir m.üddettenberi şehrimizde Tophane için icab eden bütün tedbirleri derpiş ey-

kasrında devam et.'l'lekte olan Türk - Hu- !emektedir. 
men ticaret mü:uıkerelen nihayetlenmiş Anlaşma mer 'iyet mevkiine .ızirdikten 
ve anlaşma tar afeyn murahhasları arasın-
da imzalanmıştır. sonra yeni şartlar dahil\nde mütekabil ti-

Anlaşrna iki <lo.;t ve kom.şu ::nillet a - carete girişilecektir. 
rasındaki-1!1üte~;ı~U ticart>ti inkışaf etti - Resim '!ürk - Rumen ticaret anlaşması 
r ccek ahkamı ihtıvu etmekte ve bunun imza merasiminden bir intıbadır. 

E::mivet Müdürlüğünü haberdar etmiş 
ve verdiği ~kal üzerine alakadar me
murlar bu esrar'engiz ,genci aramağa 
başlamışlardır. Müracaatten iki saat 
sonra bu cür'etkar hırsız Kuzguncuk
ta yakalanmıştır. Yakovas adında olan 
bu gene, suçunu ikrar etmiş ve çaldığı 
para Yıldız terzihanesi sahibi Meh -
mcC. Krala iade edilmiştir. 

Karagl:mrük Nahiye kongresi 
Cümhuriyet Halk Partisi Karagümriik 

nahiyesi kongresi 10/11/939 günü saat 
20,30 da aktedilmiş, aza ve murahhas -
lar seçilmişlerdir. .................................................... ·-·-···-· 

1 LAN 
Osmanlı Bankasından: 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Krecli 

Fonsiye Tahvilatının 1/12/1939 tarihinde 
yapılacak itfa keşidesınde başa baş tedi
yesi t ehlikesine karşı, Osmanlı Bankası 

Galata Merkezile Yenicami ve Beyoğlu 
Şw ri tarafından pek iyi şartlarla si
gorta edileceği, mezkur tahvilAt hamille. 
r inin malfunu olmak üzere ilim olunur. 

Halk Opereti - Ak~am saat 9 - da 

Modern Kızlar 

Raşid Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
Beyoğıımıda Altıncı.daire, Ş'.ş\lane tramvay 
caddeı:inde Atill park salonunda Ult temsil 

. Saçlanndan Utan .............................................................. 
Bayram ve Osman~ ı Bankası 
Osmanlı Bankasından: 

Şeker Bayramı münasebetile Osmanlı 
Bankasm.ın Gala~-. Mcrkezile Yenicarr.i 
ve Beyoğlu ŞU!beJeri, 13, 14 ve 15 İkinci. 
teşrin 939 günleri kapalı bulcnaca.ktı:r. 

Fransızca sözlU 

VATAN 
Kurtaran 

ARSLAN 
( Robin ctes Bois ) 

Filmini göster iyor. tıave : En yeol 
METRO J URNAL'de bir haftalık 

har p raporu. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı 
~---_. matineler , 

lzmirde ELHAMRA 
BUuÜN .Mutineler- SARAY ve 1"PEK ve 

de•1 ıhbaren Sinemalarında birden 

TOSUNP.&S.A 
HAKiKİ BiR KAHKAHA TUFlNı 

Baş rollerde: H AZIM - VASFİ RIZA - FERİHA TEVFİK· HALiDE 
N ECLA - MAHMUD - SUAVİ - ŞEVKİYE ve TAN ASA REVÜSÜ 

Musiki ve şarkılar. MUHLİS SABAHADDİN 
Programa ilave olarak 1.) EBEDİ ŞEFİMİZİN VEFATLARININ 

BİRİt\Cİ YILDÖNÜMÜ Münasebetile 

İST ANBULDA YAPILAN MERASİM 
2-) ERZURUM DEMİR ' YOLU HATTININ AÇILIŞ TÖRENİ . 

Sean til ttr: 11.45 - 2. - 4.16 - 6.30 ve 9 da yarınki Paz ar ve Bay ra m günle ri 
~ stıbab saat 9.30 cia TJ<:NZILATLI 1LAVE HALK MATİNELERİ 

Sinema :meraklılarına :müjde: 
OOzlerinizi yorm.ııdan, ~ ulaklarınızı uğulrlatmadan , Fılm seyretmek btıyt\k 
bir z~vktir. Bu zevki ancak ; Pek yakında Açılncak olan: TUrktyeniO 

muh~~şom ÇENBERLiTAŞ 
SiNEMASINDA BULABiLİRSiNiZ. 

BU GÜ N Sinemanın en bUyOk iki yıldızı 

MELEK JEANNETTE MACDONALD 
binemnsındu ve N E L S O N E D D Y 

Senenin en güzel filminde 

SEViŞTiGiMiZ GÜNLEB 
llflveten F OX JOUHNAL Bugün saat 12.30· ve 2.30 da ten zlHttlı mattneıe r . 



~ 11 İkinci tC§rin SON POSTA 

A y 1 sa 1 
• 
lngilfer den ayır a 

i ............................. _................ Y A Z A N 
~ Emekli enera.l • -;i;········;·····:"I;ı··ı 
L_ ....... -~_Şon Posta,, nın askeri mu har ·ir~ : ........... ...,_.... ......... - ... · .. ·--··············································= 

Sayfa S 

' 
1 Hadi.eler Karşısında 

it b a Si 

O 
n senedenberi mekteblerde o- Yanlış kitab meselesi, bana da hep 
kutulan biı1 edebiyat kitabı fıkra hatırlatıyor: 

yetnlı~larla dolu imiş. cı:Adamın biri nişan atıyor, fakat bir 
- Yanlış hesab Bağdaddan döner! türlü hedefine isabet ettiremiyormuşı. 
Derler· Yan~ kitab da dönüyormuş. Bir başkası görmüş: 

Fakat Bağdadı geçtikten sonra!.. - Nafile demiş, nişan almasını bil • 
* miyorsun, şu silAhı bana ver. 

* 

Yeni y~tişen. şa~rler için: Si1Jh1 almış, nişan alıp atmıs. onun 
- Kaf~ye bılmıyorlar. attığı da hedefe isabet etmeyince: 
··· ~ezdır:ı:n anlamıyorlar. - İşte, demiş, sen hep böyle nişan a-
··· az an da şiir mi? l•p atıyorsun'• 
Derdik. Meğer kabahat onlann d y · . ·· a·ı . e- anlış kıtabın mucllifi de kendini bu 

ol mış. t d .. d . 3rz a mu afaa edebilir· 
Yanl!.'i kıtabdan vezni, kafiyeyi öğ. · 

r~r;ıenin yazacağı şiir de? Elbette vez- - Vezni kafiyesi bozuk şiirler yazı • 
ni bozuk, kafiye~i yarım olur. yorla.rcı Ben de onlar gibi yazdım. Ve . * siz işte böyle yazıyorsunuz, demek tt:; -

I 
terdim. 

smail Habibin, :neşrindeın on sene 
sor.ra, kitabın yanlış olduğunu iddia 
edip müellifine hücum etmesi bana bir 
f1krayı hatırlattı: 

Bir muharrirle bir arkadaş arasında 
şöyle bir muhave .. e cereyan etnıis: 

«Yeniçeri yolda giderken bir Yahu-
' diye raslamış. 

- Yirmi sene yazı yazdıktan sonra, 
yazı yazmaya hiç kabiliyetim olmadı . 

ğını anlamıştım. 
- Seni hain seni! 
Demic;, Yahudi korkmuş. 

- Aman ağam ben ne yaptım ki! 

- Hemen muharrirliği bırakmalıy • 
dm? 

- Ben seni kesmiyeyim de kimi - Nas!l bırakırdım. O zamana ka • 

G-aro cep1ıesinde Fransızlara karşı propaga.ıda maksadi1c kvllanılan hoparlörler keseyim? dar meşhur olmuştum . 

A 1

-- l N k b h Yanh42 kitabın müellifi de bir arka -

. · z n ya. arını u annuş egıldır Bundan başka D h k b h . .. .. daşile belki ayni .şeyi konu~muştur: .uı14'1.,n ar, harbi kendılcrilc lngi - ı günkü faaliyet hedef ve sahası ate 1 11 k ll d v· • • - e a a atim var ağ.am? 
. . lizler ara.sına münhas:r kılmak nız İngiliz adalarının etrafıciır. Bu se - benim anlad gv •• • Al .h . ' .- a a ~e a a atın olsun, Muslu-labyorl• B . . . . lıebl Fr 

1 
. ' una gore, man '- ı.yat manlorın buyüklerine eziyet eden siz - On sene sonra kitabımm yanlış • 

h . r. u, şımdıUk bıraz fazlaca bırl . e aruw ı e Fransız denız kuvvetle· ordularına büyük ölçülerde mezuniyetler d v:l ·~· · ? larla dolu olduğunu anlamıştım. 

dir~Yaldir. Fakat ne olursa olsun bir fikir- rlnı~ haııbden çekilmeleri ile ne Alınan~ vermektedirler. Nitekim Fransızlar da cg. m;~ ımz · . . .. 
· Almanların bunu istemelerinin bir denızaltılarının faaliyeti fazlasile artabi- "'· be "d • . - Aıram, o çok eskıdenmış, urerin. - HC'men kitabını toplatıp, ortadan 

Ecbebi sü:ph . uuna nzcr ı arı tedbıder alıyor ve har- dnn asırlar geçm· kaldırm-ı.lıydm. 
1
,._ • ~ csız, karşılarındaki düş;nan- lecek ve ne de denizüstü Alman harb ge- hin memleket ve ·ıı t ·· · d k" ·k· ~ . • . ış. N l t l t b.li d. O 

h~-uı sayısını bire indirmek olduğu ıçın, mileri İngiliz donanmasil" boyolMışmck ~ di ve maıı· t . ımı· : u.~erkı~ e ı ı tıb. Yenıçerı bağuımış: - tısı op a a ı r ım. zamana OJıı Sİ)' • • • - •- · esır erını mum un merte e B kadar kitabnn meşhur olmuştu. 

• Buna rağmen Almany., Fransayı uyuş-
0 

lı . .. . dun oıırendim.• ' ,,_/ ""'"t :/J,,l.il..rl 
tıidir :ası ve ayııı zamanda sevkülcey-ı istiyeccktir. azaltıyorlar. ..- .. v e!'l asırlar filan bilmem, daha /"'I 

~~~~~rap~ ~clb~~~~~~~h~~ u~~~rm~lı kal~~~bm~~~b~ka-~========~=====~========~~~~~~~ 
~le savaşmaktan daha kolay ve da- için mümkün olan her şevi yapmakta ve ~~: \an Alman o~dulannın hedefi bü· C Bun arı b ı· 11· yor mu ı· d. . " 1 

neticelidir. Fakat Almanyanın şimdi- bu hususta hiç bir prop;gand . yu mı yasta terhıskrden daha başka 1 n 1 z ~ 
ltt iki diişnıanından, yani FTansa 've in - ınemektedir. Eğer Almanya b:y~.~~~f:; şeyi.•~ olmak iktıza _eder. Bu hedefin gc- . 1 
€iltered.en yalnız ikincisini se m . b nışlığını anlamak ıçın de, bırçok Alman- --· 
tin . . ç esı ve ı- vara:mıyacağına kani olsaydı ~.iphe yok l t . . . " E kU Uk h . h ı M.I 1 Cisinı bırakmak istemesi acaba neden- ki · · b k d arın ngıltereyı alt etmelt Ve dunyaya 0 ç apıs ane 1 1 yon arca S8R8 8VV81ki develeJ 
<lir? t . . onun ıçın u a ar emek ve paro. sar- hükm tm k . . r .. d.'kl . · ~iltereyı Fransadan daha kolay fetmezdi; demek ki 

01 
Fransayı Ingiltere- c e ıçın azım gor u .. e.~1 Ja • Dünyadaki hapishanelerin en kü • Milyonlarca se-

rmeceğıni umduğundan mı? Yoksa onu den ayırae<ığmdan hem üınıdlldir ve heın pon - Rus: "!m•n -- F:ansız buyuk knra .çüğü, iki hücreden milrekkeb olan Va- ne evvel dünya -
l!IJ~ıne ba§ düşman tel&kki ettiğinden de İngiltereyi yalnız bırakmaktan bÜyük ~:n; b'.' /:.ıı: t':.":;: iktız:ı ~der.,• tikan hr.pishanesidir. Hücreler hemen da develer gene 

· faydalar beklemektedir. .. an ar ış :. Ye ır 0 sayesmdc h .. v mevcuddu. Fakat Alınanyayı bir !Ahza !ngiltere ile baş. dunyayı lngıln tahak •• ümündeıı kurtor-1 er zaman boştur· Boyle oldugu halde bu develerin sort-
~ kal"''"' farzc<ielim. Onun snferber ~u faydaların, Alınan kara, hava ve mağı düşünüyorlar. Bu blokun lahak • bu hapishanenin bir kütüphanesi ve kar ~.... ' demzaltı ku ti · · b ·· k" h Janr.da ne tek. na 

a orduları Büyük Brit.anya adalarını rebe . vve. ~rının u~un u mu a - kuku için ise bugün Fr~rısanın bgıltcre- 'bir b<ınyo dairesi mevcuddur. de çift kamburla-
teıhdid ve istila edemiyecekleri gibi İn - ' f~alıyet~erının. d6!1a fazla v~ daha den ayrılması ve sonra da Almanya ilP. * rı mevcuddu. Bu-
gillt kara ku tl . . d Al t kati bır mahıyette ınkışaf etmelen şek - birleşmesi iktıza ediyor vve erının e man op- ıı d · Balonla aska ki t k günkü kamburlu deveıerin, bunlardan 
taklarına taarruz ve istilası bahis mev- ~ e" tecelli edemiyeceklerini yuknrıda Ondan sonra Alma.n kara ordularının r na 8 me ~ olamaz. Bu sebeble Ahnanya ilo in- ~k. O halde ~':"nsanın harbden çe - yakın , .• uuık hedefli büyük rolleri gelir projesi geldiği zannedilmektedir. 

g1Itere arasında harb şimdiki gibi hava, kilmcsı halinde vazıfesız kalacak olan Al. ki artık bunlara şimdiden muayyen ısti- 1805 senesinde * 
<'l.eni.zaltı, propaganda ve diplomasi saha- m.1~ kara ordularının muhtemel yeni kamet ve hududlar çizmeğe kalkışmak a· Fransızlar bir ba ~ OrolmUş camdan olta kılları 
larına inhisar edecek ve tabiatilc gene faalıyet saha ve imkanlarını te~kık et - bestir. lon projesj yap • 
:;'"" sürecektir. O ~nlde Ahnanyanınımek, Ahnany~nL'l Fransayı lngılteroden Oslo sx:ıpu diğet devletlerinin krul ve mışlardı. Bu balo- Örülmüş cam -

li§man olarak yalnız Ingiltercyi seçmek- ayır~akl~. takıb ettiğı maksadların neler başka.nl.arıle Romanya kralının iltıhak ve nun s~petinde at _ dan yapılmış olta 
ten gayesi harbi çııbuk bairmek olama?. olırbılecegı mesclesıni aydınlatmağa belki yard1m ettikleri Belçika ve Holanda hü- l ları ve bütün tec _ kJfüırı, diğer kıl -

F'ilvaki Fr.msanın harb sahasından çe- yardım edebilir. kümdarlarının yaptıkhırı barış teşebbüsü ı hizatile 3000 stlva- lara nisbctle da.lıa 
ltt!ınesı onun hava ve deniz k ıvvetleri • Almanya, Fransayı lngHtereden ayıı- • eğer Ahnanyada l ,ık olduğu ehemmi • ri bulunacaktı. sağlam oluyor -blıı fbndiki kıymetli yardımlarından İn- mağa muvaffak olduğu takdirde filvaki yet ve ciddiyetle nazarı itiba<a alınmaz Harb esnasında bu süvariler balon için - muş. Bükülmiyen 
~terenın mahrum kalmas. demektir. Fa- omın kara kuvvetleri serbest kalacak ve ve .1'.itlerin iki sün evvel Münihte ;rud de düşman arazısine gidecekler ve ora • sert camın bü • 

t bu yardımların harb üzerinde dogru- · Almanyanın bundan istihsal etmek isti - ettığı nutukla Alınanya .• m beş senelik da yere inecekler arazı·"" . t.1,. d k _ külilp örillen kıl· 
dan d ' ği ·Ik b · Ilı b. ·· Idığı b. 1 ' .,. 

15 ı "' e ece lar haPne gelm si oğruya k.ııt"i tesirleri olmadığından· yeee ı fayda belki bu ordunun bil • ır ar ı goze a ır pa aVTa sa)'ll - !erdi • e bunı Al ı k d garib değil mi.dir? 
b aruı eksikliği lngilız - Alman har - yük kısnunı terhis etmek olacaktır. Bu maı..sa <> zaman n1an arın, yu ·an a ··········-·-·····-.. ···-·-······---·-····~···············-··--·--~inin ~nkü. malıiyetini teme!ir.den de- snyede.Ahn~n~ h?yilk masraflardan kur faahına 911hştığunı. ~ayal hed~fi~in pe - --
l§tıı:ruyecektır. O halde Alm:ınyarun tulacagı ıgıbı yuz bınlerce sağlam ve gür;lü şınde koştuklarına ınanmak ıktıza eder. 
~bı yalnız İmpltereye karşı idame et - kuvvetli adam memleketteki istihsal işi. Ve insan bu derec-c pratik bir millet vlan 
tnek arzusunun bu kadar lmv 'etli ohna- n dönebilecektir. Almanların nasıl olur da böyle dıpsiz ha
&ını.n se'bebleri merak edilmeğe değer. Bu faydaların Almany'.l için olan bü _ yallerc sapabildiklerine hayret etmekten 
A. Gerçi Fransanın harbden çekilmesi ile 1 y(ik ~emmiyeti gerçı inka: olunamaz. kendini .a~a.:n~z .. Evet Almanlara b~tün 
lo lına.n thava ordusunun, Fransız uçak fi- ÇıUnkü İngiltereye karp sürekli bir har - kuvvetlerını oaıma olmaz şeyler peşmde 
f.n~~run tazyikinden kurtularak yalnız bi.n idamesine daha çok imkan verir. Fa- sarfettiren hep onların o kendilerine son
ırJıliz !hava kuvvetleri ile karşı karştya kat bugün de Alınanyanın buna yakın bir suz güvenleridir. 
~ acağı ve bu suretle vazücı>i yarı yarı- 1 tedbir alm.asına hiç blr ma"'i yoktur. ','ün- Eğer iş iböyle ise, İngiliz inadı ve Al
~ kolaylaştıktan başka Almanyanın İn- kü Zigfrid hattıl pelt az bir kuvvetle Al. man büyük hayali ile sonsuz nefse ıti -

1 
tereyi havadan tehdid imkan ve şarus- manyanın müdafaasını mümkün \tılmak _ matlı yüzünden Avnıpanın ve dünyanın 

b~nın belki bir misli artacağı dü~ünüle- tadır. Zaten Almanya bugün tam sefer - vay başlarına galece\t olanlara ... 

1 
llir. Fakat bu nazariye pratikle arzu o- bcr olmuş ve bütün kara harb kaynak - H. E. Erkilet 

Kiel'i bombardıman eden tayyarecile.r ~ı 
'Unan netkeleri vermez. Çünkü görüye>- -======ı:=============cı:::=====-========::::a 

1'u.ı ki Fransız bava kuvvetleri zaten Al
~ uç.aklımnı İngiliz deniz ve sahille. 
L ne taarruzdan menetmemektedirler. O 
ııalde . d. Çak . şım ı zaten serbest olan Alman u .. 
dalı filolnr.ının bugün yapabildiklerinden 
ın a fazlasını, yarın. Fransızların ayrıl -
. ası halinde, yapabileceklerini ummak 
~Çin 'bir sebe:b yoktur. Bahusus İngiliz hn
':f. a kuvvetinin Amerika uçak sanayiinjn 
k:::ne günden g-.ine artacağı muhak-

( 

~l~eza Fransanın harbden çekilmesi me
ll'rü. a Alınruı denizaltılarını takib eden 
d ttefik deniz kuvvetlerinin azalmasına 
n~ sebeb olacağı ve bu suretle_ Alman de.. a'b~altılarının vazifesi yalnız Ingilterenin İngiliz Kralılllllt evvelce Kiel üzerine hava hücumunda bulurum be§ İngi-
r kllkası ile uğrnşmağa mün\lasır kala - liz t-0.yyarecisine nişanlar verdiğini biliyorsunuz· Kral, tayyarecileri taltif et -

b~ :batır caklan gemi hacimlerinin ta - tikten sonra: 
d auıc artacağı düşünülebilir ki, doğru - cDöyle insanlarla tanıştığımdan dolayı iftihar duyuyorum.!> demiştir. Re. 
ut. Fakat Alman denizaltılarının bu - simde nişan alan tayyarecileri görüyorsunuz. 

Seviye /arkı 
Me.<telesl 
Bir erkek okuyucumun sorduğu 

suali şu suretle hülAsa etmek müm
kündür: 

- cEvleneceğiro, birçok genç kızı 
gözden geçirdikteıı sonra bir tanesi 
üzerinde karar kıldım, güzeldir, şi • 
rindir, namusludur, üstelik zengin 
bir aileye mensubdur, yalnız tahsili 
fazla kıt, ilk merhalede kalmış, konu. 
şurken dikkat ediyorum, umumt bil
gi'Si hiç yok, Arabcn, Acemce keli • 
mc karıştır<hğı takdirde Türkçesi bi· 
le yanlış. 

Tahmin ediyorum ki, mürııcaalte 
bulunsam kı~ da, ailesi de muvafn • 
kal cevabı verecekler, fakat tercd • 
dild etmiştir.> 

* Bana bu satırlan yazan erkek o • 
kuyucurn hüviyetini saklamış, gö -
rUyorum ki üniversiteyi bitirdikten 
başka bir de Avrupa stajı yapmış, 

çok münevver bir muhite mensub • 
dur: 

- O halde sualinin cevabını ken. 

disi vere'bilmeliy<fı, diye düşünü • 
yorum, acsba bu ~ktubu bu ~ 
altında bir başkası mı yazdı? 

Pek araştırmıyalım, hatırıma ge
l~nlcri üç beş sabr arasına sıkıştır • 
makta bir mahzur yoktur: 

- Tabiat kanunu arzu ve hevesi 
zamanla tahdid etmiştir. Cins! cazibe 
ne kadar lmvvetU olursa olsun bir 
zaman gelir ki gevşer, tamamen sö-

ner, artık bir müddet evvel bütün 
ateşinizi nefsinde toplıyan cisim bir 
taş heykeldir. Si:ıi işgal edebilmesi 

için canlanması, ıı"lİhlanması 10zım· 
Ona bu imktını veren evveıa zeka, 
sonra da tahsildir, birinin eksikliği. 
ni diğeri tnmamlıyabilir, fakat esa. 
sın bulunması zaruridir. Erkekte ir • 

fan seviyesinin kadınınkinden daha 
yUksek olmasına ihtiyac görürüm, 
faknt arada mevcud fark nihnvet 
üniversite ve lise tahsilleri kadar 
olmalıdır. 

Okuyucumun beğendiği genç kız
da toplanmış gördüğü vasıflar kendi. 
sini mes'ud etrniye kafi değildir. 

TEYZE 
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MONOLOG: 

Piyano çahyorum 
eğlenceler ) (Oyunlar 

Ayakkabı çıkarıp 
koşu 

giyerek 
(YIL DÖN'ÖM:Ü) 

ATAM! Seni tavafa, gelen ulaaına bak 
Ne derin hiifiı ile menlubeni anıyor ... 

(On yaşında bir mektebli kız söyler:) r 
Ben plyano çalarım· Daha merhaba 

demeden, nasıl!ınız, iyi misiniz; diye 
hatırının sormadan damdan düşer gi -
bi, ben piyano çalarım, dediğimi garib 
bulmayın. H~rkes bir şeyle öğilnür ya .. 
ben de piyano çaldığımla öğünilrüm. 
O!lun iç1n baştan piyano çaldığımı ha
ber veriyorum. 
Yalnız size, aram1Zda kalsın, yab:m

cılar duymasınlar ayıb olur, eve piya -
nonun nasıl geldiğini, daha ders alma
d<>n neler yaptığımı anlatacağım .. 

Babam ikide bir! 
- Piyango çıksın, sana piyano ala -

cağım! 
Derdi. Bana piyano almak fikri ha -

bama nereden eldi bilme'ffi amma, her 
ha~de piyango kelime~i hatırlatmış o -
lncak. Öyleya kelimenip bir >g> si kal. 
kınca geriye piyano kalıyor. Piyan~o
nun ilk hatırlatacağı eşya piyano ol -
sa gerek. 

Günün birinde babama piyangt> çı -
kıverdi· Banı:ı da piyano alınmış oldu. 
P ivano Rlındı amma, pivanonun neye 
yarayaca~nı öğrenememiştim. Piya -
novu ı;alona koydular. Ben sevinivor -
dum. İlk gün başına geçtim. Kapağını 
açtım. Calmaya başladım. 

Böyle aksi piyano da olur muydu? 
B<>n a~zımln: 

cilgaz Anadolunun sen yüce bir c'la
ğısm.~ 

Sarkıc::ım sövlüvorum. Pivanova da 
avııi zamnnda vuruyordum. Fakat oi -
yano bir türlü benilm sövledi~m sar -
kı~ı calmıvordu. Olur ya.· belki niva -
no bıt ~arkıvı bilmiyordu. Başka bir 
şarkı sövlevip çalarım; dedim: 

cBir kuzu aidım ben bu yaz• 
Şarkıc::ına başladım. Ne aksi pivano 

imis, vahud da hiç bir şev bilmivor -
muş. O gene benim sBylediğim ~arkı • 
yı çalmadı. Velhasıl ne kadar şarkı bi

Jivorsam, hepsini ayrı ayn ,söyledim. 
Piyano da hiç birini çalmadı. Anlaşı -

lan bozuk olacaktı. Tamir e tmek ıa -
zımdL Fakat neresi bozuktu. Onu keş
fetmek icab ederdi· 

İnci gibi beyaz, kehribar gibi siyah 

tac:larının bozuk olacağım hiç zannet -
miyordum. Bozukluk olsa olsa başka 
bir tarafında idi. Altta iki tane demir 

1 

bastım, kapağı açtım. İçeriye baktım. 
İşte o zaman işi anlamıştım. Piyano~ u 
satan adam, babamı aldatmış, piyano -
nun kırıldıktan sonra tellerle bağlan -
mış olanını vermişti. Doğrusu buna ca
nım sıkılmıştı. Daha iyi göreyim diye 
ayaklcır.mdan ayakkabılarımı çıkarıp 
piyanonun beyaz siyah taşları üzerine 
bastım Basmamla; 

- Anıan ~ıneciğim! 
Diye bağırmam da bir olmuştu. 
Ben ayağımı beyaz siyah taşlara ba

c;ar bac::maz birkaç tane çekiç pivano -
nun içinde harekete gelmişler. Tellere 
çarpı vcrm islerdi. 
Anrıem vetişti. Beni oradan indirdi· 

:Sir iyi de awrladı. 
- Amıeciğ~m. dedim. BPni azarlı -

vorsun t'mma ben ne keşfettiğimi bir 
bilsen. 

Annt:m ka~larını çattı: 
- Ne kec::fetmic::sin bakavım? 
- Pivanocu babamı aldatm1ş, bu ni-

vano kırılmıc: sonradfl>ı tP11 " .. 1" +ıı'hı -
rulmuş Tev(>kkeli del!il ben hangi şar
kıyı cöv1esem calmıyor. 

- Neresi kınk. 
Göc::terdim. Annem ~ü1me'1p bac;Jn -

rlı. fraf'r tac::lara vurunca o ceki~ !1ibi 
~.,,.ı<' .. tellPrP vunır, c:p:; (i'·le r•kar -
mıc::. () f eller bu yüzden piyanonun ici
ne "Prilmisml~· 

N:,.,:ıvf't btnıu öC\-reıı"'bilmic:tinı. n:ı -
ha da bac;ka bir sev ÖİS'renmtc:tim. Pi -
vano, insan nan~ sarkıvı sö"lpc::e onu 
ra1m~zrrııs. 'Pivanovu r:ıl,...,~mı hnmıoliv

"l"IİC. f c::t~ bu"'ll hJc hesablamamıştım. 
Hec;a~famıcı; olc:avdım: 

Uyan artık yetiıirl Haydi ATAM haydi kalk/ 
Bir yıldı..- lıaıretinle kalbi erimiz yanıyor ..• 

Bir ~ııl baıta lnönü, millet .ana ağlıyor 
Soldu pem be }1üzleri, bir yıldır gelinlerin ... 
H·cranın kalbimizi hasretinle dağlıyor 

Dinmez kalbinde acın ben Türküm diyenlerin ... 

Koşucuların ayni cins ayakkabı giy
miş olmaları lazımdır. Ayakkabıları 
bağlanmış olacaktır· Koşuya başla~a~ 
clan evvel bir kişi ayak'kabılann ıyı 
brı~lanmı~ olduğunu kontrol et~e~idi'I'. 
Koşuvd giren1er bir çizgiye dızilır1er. 
Yirmi, otuz, veyahud daha fazla u • 
zrıkta ikinci bir çizgi çizilmiş o -
hı.:ak~•r Bir ic::aret üzerine hepsi bir -
den ko~arlar. Ve Herdeki cizt;iyi p,eçer Seni bizden çekerek alırken ebediyet, 
qeçmcz avakkabılarıı:ı çıkarıp giyecek- Ardından kadın, erkek, çoluk, çocuk ağladtk! 
ter, gP.ri döneceklerdır. Orada konrol Türk'e senden en aziz armağan COMHURIYET!I 
edt>n biri onların ayakkabılarını çıka - Diyerek fimdi A TAM biz ona bel bağladık!/ .• 
rıp tekrar giydiklerine dikkat edecek -

1 tu. . A. Edib Ulu~ç 1 
."wakkab•larmı çıkarıp giyenler he- ~i:'lll-llE •••••••••••••••••••• 

me~ boreket ettik1eri çizgive dönecek- ····•·•····••••••· ········•··· ·•······•·•••·•······ ·•····•····· ········································-········ .. ••••••••• 
]erdir. İlk dönf'nler arasında avakkabt- r- Ye .. e·ımecemı·z -ı 
~ı harek{'t ettiği zamanmki kadar mun- L_ ___J 
ta-r.m baiilanmış olan birinciliği ka • 
zarını~ olur. 

Dizleri bağlı koşu 
İzciler geçen tatilde bir dere kena -

rın:ia kamp kurmuşlardı. Bütün tatil 

mP.vsimini orada geçireceklerdi. Spor 
yapıyorlar, yürüyüşler, müsabakalar 

tertib ediyorlardı. Gündüzleri u z.ak 
J yerler~ gitmeyi itiyad edinmişlerdi· 

G:·Jerlerken kampı yalnız bırakmıyor. 
lor, i~lerinden birini orada bekletiyor -

B 'Un cok eğlencelidir. Oymyan • ]ardı. 
l1 o) • 'k" k. . .. k 

lar 1kişer ikişer olurlar. Her ı ı . ışı Günün birinde .Kampda nobet be • 
yanvana getirilerek dizleri mendılle le"ıek sırac;ı Sungura gelmişti. Arka -
vey~ bezle bai!lanır. n:ğlam~ t~rzı da~ları gı·tmic:: o, tek kalmıştı. o gün de 

kt B" · ·n sag baca(Jı öte- · · sövle olaca ır. ırını ·. kt hava biraz rüzgarlı idi. Nöbet bekler -
kl ·n sol bacaff·le biri dız kapa an a- • 

m d .. w • d 'z kapaktan vukarı o - ken, rüzgar Sungurun şapkasını almı' 
seıfü ve uıerı w kt 
,!lrflk ik; avn mendille ba(!lanmalıdır ~ötürmüstü. Sungur sagına ba ı, so-
ki. bacaklar tamamile bağlanmış ola - luPa baktı, her tarafa baktı bir türlü cl4muza da ayrı ayrı güze) ve kıymetli 
bilc::i.,. k g·· emedi hediyeler hazırladık. Bövle baQ-lanmıs oldukları hrı1C!P k.aç şap asını or . 
c"ftc:e hepsi bir sırava dizilirler. Ven - Ha:vdi cocuklar siz ona yardım edip Bilmeceye cevab verme müddeti on 
l~n kurrıımdr.vfo, ilerde çizilmiş. ~ir şapkasını bulunuz. Bulursanız olduğu beş gündür. Bilmece cevabını bize gön• 

· ı . d m-u lrosarlar. Cizıtive bırın- . d d' w • • f ·· · cBilm""'e• rı7,., ı.:e o k 1ur yere bir isaret koyunuz. Ve resmı gaze- er ıgınız zar ın uzerıne ..,.. 
ci !1,,ı.,n cift ovunu azanmış o . k 1' . . bil . ,.,.ı_ k 

· • t d k ·p bize "Önderiniz. Dogrw u bi- e ımesını ve mecenın gazet~ çı -
K 1 • d SU 1 ç m ~ k e c>n esı c.; 

a pa 1 şışe •1) 1 nlerden bit kişiye bir ceb projektö • tığı tarihi mutlaka yazınız. Birinci ve 
İk" · · 'le doldurunuz yalnız c, 

ı şıc::evı su 1 
. ' . . . .... bir kişi ve 1 kilo dkoiata verece • ikinci hediyeleri kazananların birer 

c::una dikkat edin ki şiselerın bırının u, w • w • • 

kk k k 1 Ş. lcr· su {?iz. Bunlardan başka diger 50 okuyu. fo.ografl arını ısten z. alt• mnha . a çu ur o sun. ışe ı 

_Piyano i~Pmem! ile doldurunuz, birinin ağzını açık bı - t;ece~, öteki şişedeki su azalacak, su şeyi ters çevirin, açık şişeden çukura 
Dive avak direr, aldırm~ırl•m. ral m diğerini yani altı çukur olanını İçtiğim şişedeki olduğu gibi kalacaktır. doldurun için: 

Bana bir nivano öiTretmeni huldu - m::ıntarla kapayın. Arkadaşlarınıza de- Buna imkan verilemez değil mi? Fa • - İşte, deyin, bu şişeden su içtim, 

lRr. Pivano örrretmeni ilk geldiği e-i.in yiniz ki: ka1 mümkündür. içindeki su olduğu gibi duruyor. Su 
rrwrmuava benzer bir se,·ler rretfrdi. - Ben bu şişelerden birinden su i • Ma'l.tarla kapalı olan altı: çukur ' i - diğer şişeden !boşandı. 

b 11 rd f .. 1 . . p· .. ... .......... .. ..... ...... . ... .• ... . .•. . ....... ..... .. ·· ····································-·········· ·············· ··················-· .. ·-·· ....... . vardı. Hani otomo i e e şo or erın M{'ğer onlar nota imı~. •vano ot'ren - ·· · · ·· · ·· .......... .. ............ . 

motöre gaz vermek, fren yapmak için mck 'cin not~ öerl'€nmPl{ Iazımmı~. Bir ,-------:~~~~~W";:J;:ı::ı'~ 

ayaklarile bastıkları pedallar var ya.. de bac;ıma o cıkmıştı· Gliç belA notavı 
b:ı iki demir de o pedallara benziyor • ö~endhn. Öğretmen nota öğrendiğime 

d~. İhtimal onlara basınca piyano ha - kal"i olunca: 
rek~t edecek, yahud da ses çıkaracak - - Artık ıc::kala1ara baslarız. 

tı. Evvelfı sağdakine bastım ses yok, De~li. Sasırmıştım. Benim iskeleler • 
hareket yok. Sonra soldakine bastım le 11c ic:·m vardı ki .. 
gene ses yok, hareket yok. Onlarda bir Meğer iskele değilmiş de ıskala imiş. 

bo7ukluk vardı amma, esas bozukluk Notaya göre piyanonun taşlarına vu - L:""'::...-..::.~~~::.::"'==--------=----
neredc idıi.. rup ses çıkarmaya derlermiş. Onu da 

Piyanonun tepesine de bir kapak koy öğrendim. Eh şimdi de bir şeyler çalı- Seyyahın biri çölde aslana rasgelmiş- Koştu. koştu. O civarda bulunan Fakat mağaranın önündeki ipleri bir 
ti. Silahı yoktu. Aslandan nasıl kaça- ibir mağaraya girdi ve elındeki ipi demir ka'fcsin demirleri zannetti. Aslan 

muşlardl. Bu kapağın konulmasının se yorum. Size biraz çalayım mı? Çala • caktı. Aklına bir ça~e geldi. Yanında mağal"anlm önüne kafes halinde demirleri kıramıyacağını biliyordu: 
bebi olsa gerek · Açıp baksam fena ol - caktım amma ne yapayım bu rada pi : altı yedi metre boyunda bir ip bulunu- gerdi. Peşi sıra koşan aslan, mağa- - Kaçırdık elden d.OOi. 
mıyacaktı. Boyum oraya kadar yetiş • yu.no yok· Hem daha iyi öğreneyim de ywdu. ranın önüne geldiği zaman scy- Ve gerisin geriye döndü. Seyyah ta 
mediği için bir sandalye çekip üzerine o zaman çalarım olmaz mı? yahı gördü. canını kurta~ oldu . ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Küçük filin sahibi, küçük filini yanına almış, 

&0ka[:a çıkmıştı. Bir kötfeuin bafını dönerken, 
kendisine fenalık etmek içlıı fırsat arayan hir 
düşnı.nını gördü: 

- Eyvah, dedi, şimdi bunun Uinden nuıl kur
tulaaı~ 

Küçük file döndü: 
-- Gördüu mli ~ gele"li filciğim, bu adam 

l>E>Dim düfm.arumdır. fkndi. benı görecek v e p~ ı;
tmnamı çıka.rınoaya kadar dOvecektir. Kurtuluı 
yolu )'ok, bari sazı buna bir gare bul. 

Bıraz Herdeki bir bahçenin demir parmaklığı 
sıyahn iboyanaooktı. Boyacı boya dolu bir kovayı 
yere 'bırs.kmışı. Küçük fil bun!.! gördü, sahıbıne: 

- Sen hiç merak etme! 
Diyerek hortumunu kovaya daldırdı ve kova

dan uldığı siyah boyayı aahibJn.in yiWlne püs
kUrdQ. 

Sahibinin yüzü bir zencinia yüzü gıbi sirnsıyah 
olmuştu. Fil: 

- Haydi! 
Dedi. Şimdi hiç korkm<"., yanyaM onun oniln

den i'GÇer ve o da seni tanımDz, yalnız cl.cı ·.: r.i 
c.eblerinden çıkarayun, deme, ellerı:ıi beyaz gö
rünce ifl'rı bırklna varır 
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Ebedi Şefin ölümünün 
yıldönümü bütün 

dünyada hürmetle anıldı 
DÜN BÜTÜN YURDDA OLDUGU GİBi 

ISTANBULDA DA iHTİFALLER YAPILDI 
Millt Şef, Ebedf Şefin muvakkat kabrine muhteşem bir çelenk koydu 

Vniversit.ıde 31apıla11 ihtiJ.Zden d~ bir intıba 

Sayfa 1 

O karagüniin 
y1.ldön iim ii 

Yazan: Ercllmend Elırem Talu 

Derken, içlerinden bir tanesinin cebin• 
den ucu sarkan işlemeli pembe bir çevre 
senin nazan dikkatini celbetti. Maiyetin-. 
den birine, usulcacık, sahibine sezdirme. 
den o çevreyi alıp sana getirmesini irado 
ettin. Emrin yerine geldi. Biraz sonrrı. be
rabere kalan erler elini öpmeğe geldikle-f 
ri zaman, sordun: 

- Bu ~ senin mi? 
- Benim, Atatürk! 
- Sana bunu kim verdi? 
Gün~ yüzHi Türk dt>likanlısı kızardı .• 

ırusuyordu. Su.alini tekrarladın: 
- Kim verdi sana bunu? Doğru söyle? 
Senin yanını.fa yalan söylemenin, sen

den bir şey gizlemenin imkanı mı v:ırdt? 

- Yavuklum vardi, Atatürk! 
- Yavukhın mu var? Onu çok seviyor 

musun? 
- Seviyorum, A h.türk! 
- Ey, .ne zaman evleneceksin onunla? 
- Askerliğimi bitıreceğim, zanaat tu· 

tacağım .. ondan sonra. 
- Ne zamandır askersin? 
- Daha yeni geldim, Atatürk! 
- Nerelisin? 
- Trakyalı. 

O anda, senin o cihan büyükliiğündekl 
yüreğinde na.sıl bir his kayna,~ı coştu'?. 

Neler duydun? Duygularının mahiyetini 
ben nasıl tasrih edeyim ki onlann ne de
rinliğine no.tuz edecek, ne d\! yüksck1lk. 
!erine erişecek kudretim vardır?:. 

Dikkat kesil.en nazarlarım, senin o çe
lik !bakışlı gözlerinin pınarlarında bir•n• 
ctam.1a yaşın fışkırıp, yanaklarına yuvar-
landığını ıgördü.. · 

Sevgili kumandan İsmail Hakkı Tekçe
ye döndün, hitab ettin: 

- Bu delikanlıya münasib müddetle 
itln verin .. köyüne gi:iip evlensin!. Ya
vuklu !hasreti onu harab etmesin!. Haydi, 
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8 Sayfa 

Ebedi Şefin ölümünün yıldönümü 
bütün dünyada ıürmetle anıldı 

(BCJ.§taTafı 7 inci sayfada) nm büyük elçisi Mac Murray Türkiye 
E" a1J Şefin hatırası, h<?r yerde oldu~ gl- nemindeki bütün ecnebi siyasi mümcs -

bl P~yoğ!u Halkevinde de ona ıtı.yık bir hür- sillerinin en lodemlisi olmak dolayıs:Ie 

me • anılmıştır. ,mezktlr mümessiller namına Atatürkün 
'.ıo.t 9 da Ha.lkeVl ba.,kanı Ekrem Tur kk t ka-brine .d ı b' l k 

kü süye gelerek, tht.Lfali kısa bir nutultla aç- muY.a a gı ere.< ır çe en 
mı-;. ve hazlrun ayakta. 5 dakika 1ht.1ram koymuştur. 
süVı•ıına davet etmiştir. Büyük elçinin muvasalat ve avdetin-

s ıkt\t vnkfe.qlnden sonra. kürsüye gelen de askeri merasını yapılmıştır. 
avnk:at Jr~ Refet Hakarar, Atatürkün •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- ----. 

SON POSTA İkinci teşrin 1 l 

Garb cephesinde ü.nih saikasti 
Alman hücumları 

•. Londra 10 (Hususi) _ Milli mildafaıı "t (Baştarafı 1 inci .sayfada) Bern 10 (A.A.) - Berlindeki bitaraf 
ışleri ıhakkmda göril§m.ek üzere Londra _ mu.dfatı kazanmak gayesıle halk tara- mahfeller, suikasdin mücadelcyı şiddet -
da toplanmış olan dominyonlar mümes _ fın~an polise her çeşidden binleree ih- lendirmiye sebeb olacağı kanaatindedit' 
silleri, beraberlerinde dominyonlar nazı- barı ~r vAki olmaktadır. Bu vaziyet ise ler, bu hususta çok mühim kararlar uri -
rı Eden olduğu halde bugün Parise git _ tahkikatı güçleştirmektedir. fesinde bulunduğunu bildirmektedir. 
mişlerdir. Gestapo C'§efi Hinunlerin, polis teş - Anıerikada 

Eden, dominyonlar mümeS.'lillerinı Ge- kilatmda da bnzı mühim değişiklikler 1 Nevyork 10 - Miınih suikasdi .Ameri' 
neral Gameline takdim etmiştir. Mümas- yapacağı anlaşılmaktadır. ıG\mapo'ya ka ıncl afiUnde, bittabi heyecanlı bır al!· 
siller 4>i1Ahare, garb cephesinde İngiliz mensub bnzı kimselerin vaziyeti, yeni- j ka uyandırmıştır ve gazeteler, suıkasd 
askerlerinin bulunduğu mıntakayı ziya _ de!1 tahkik edilmektedir. lıaıberıni, ilk sayfalarında, gayet iri baf 
ret etmişlerdir. InfilA:k sahasında yapılan müşahe -1 lıklarla vermektedirler. 

hayatını. memleket ıvc mlllet lçln ye.ptııtı 
unutulmaz hizınetleri anlatmıştır. 

Cephenin diğer mıntakaları ve Majino delerden suikasdin uzun zamandanbe. Alman muhacırler mehafilınde, sui -
Dün dünya hattı da zirayet edildikten sonra, mü _ ri ihtimamla hazırlandığı anlaşılm&k- kasd, Nazi partis;ndekl muhaliflere at.fr 

radyolarında da messillcr ıba§vekil Daladyeye de takd1m tadll'. dilmekte ve hlldise, Reıchstag yangının -Mü~ealnben Milli Şefimiz fmıet. İnönünUI' 
AtatUrlilln ufulü münasebPt!le, m111ete be -
yann:unl!'Si okunmuştur. 

edilmişlerdir. Tahkika' neticesinde suikasd faille- dan ziyade, 30 Haziran 1934 deki ka:ıll 
neşriyat yapı idi Almanların taarruzları rinin bu gibi tethiş hareketlerinin güç tenkil hareketile biten Roehm suikasdlıı• 

Billl.hare toplu blr halde IHnlkevtnden çı
tıl:ırak Taksime kadnr gidilmiş ve Cümhu
riyet ftbldcsiIM? merasimle çelenk lronmuş -

(Baştarafı 1 inci sayfada) Paris 10 (A.A.) - Askeri vaziyet hak- lüklr.>rine nlı~ık oldu.klan, ·ak' ma • benzetilmektedir. 
Londra, Parfs, Roma, Nevyork, kında Havas ajansı §U tebliğatı yapmak- h~llini i~ce bildikleri ve teknik bilgi. B~Jç.ikada bir gazete .. ~op)a~ıJdı ırıJ 

Belgrad, Atina. Bükreş, Sofytı rad- tad~y: !erl oldugu meydana çıkmıştır. Bruk.sel 10 (A.A.) - Munıh suıkas~ 
Kadıt öyde yoları dünkü muhtelıf ncşrıyatla - Alman başkumandanlığının umumi ni- Mil 'ht .nfi 1 cReidıstag dar!besinin tekerdril mü• ı•' 

Kar\ıköy Halkevind Parti relst ve men _ rında Büyük Ölünun hatırasını an- yetleri hakkında şüpheler devam etmek- M. ih 10 A ";,,. c 
1 

..;. . • tifhamlı üç sütunluk bir başlıkla neşre -
tur. 

sublan. k ymak m ve a.: kerl tımirler, mü - ~ ve bu münasebetle yurdumuz.. le beraber, bütı.in J...orrain cephesinde düı= •· u~ ku( b. ·) - ünıh. bıraha. - den Peuple gazetesinin akşam nüslıııSI• 
"d 

1 
i lk ..... b .. . . .. :ır nc ... ın 1..le vu ulan suikasdin tevlıd dli f d e • mu ur er Hn eu meru u lannın ve <la yapılan ihtifalden bahsetmı Ier- man onoulennın mevzu taarruzları sık _ tt' w. • f 1 a ye tara m an toplattınlmıştır. 

K.adıköyfinde buıuns.n İstanbul mB'b'wılnrı- dir. laşmakta ve çarpışmolar daha çetin ol _ . !gL m ıa • matbu~t yazılarının M - Bir sual 
nın toplandığı büyük bir kalabalık içince R d _ k maktadır. Alınan tayyaı·elerı· de mu··te _ km mevzuunu teş.kıl etmekte.dir. Amsterd!t.o 10 {A.A.) _ Handelsbl.sd 
saat 9 u 5 geçe Ha1kevl reL.'!i Vecih Bereket- oma ra } osu, tur çe neşriyatı- Ga etel tl bo ha H tl ri -o 
o['flu tnrnf ndan söylenen bir söylev ne 

1 
nın başlangıcında Çanakkale har - madiyen artan hır faaliyet göstermekte.. . ~ er, saa ı m ' 

1 
e n a. gazetesinin muhabiri Münilı birahanesı!Y 

tffal merasimi açılmış ve Atattırkün mnne- binden itibaren Atatürkün hayatı- dir. 2 mc·tmden sonra patladığından &:>lavı de her ıhangi bir ecnebinln girmesi bnki' 
vı lıuzurunda. nyakta 5 daklkn sa}lP 81.lS - nı anlatmış, milU mücndeleyi Ye Dünkü gün, Almanların baskın hnre _ C~r:ıh.ı Hakk~ şfikretmektc ve Alınan katen imkAnsız olduğunu yazıyor ve dl • 
mas,"''1ı.n onrn. Niyazi Tevfik YilkMılen ta- cümhuriyetin ilAnınt milteakib 0 _ ketleri &ıam daha büyiık kuvvetl 1 h mıHetmin şefinin etrafında sıkı bir yor ki: 
n! 

1 ..,...._ ... Şefi ... ~ ere, eın kü'tI h ı· d 1
·" r ın rn .ı::.U<>Uı n ,,,..yat ve eserinden nun tahakkuk ettfrdilti içtimai ve de daha ~iddetle yapılmıştır. Bütün bu 

1 

.. e 6 1~ e toplanarak Almanyanın. Entellicen.cı servisın bu suikasd işine,.,. 
b:ı.~'s bir hitabe irad edilmiş, Hnlkevi reLc;l hareketi"" mevzı'ı' olmakla beraber kul _ duşmanlanle çarpışmaya karar verdı. nm-n1q old•·ıır.,..,a daır· h;ç bı'r delil mevctla 
M1111 Şet İno:ıünün Türk milletine beyan _ ilmi eserleri smısile saydıktan - , r·~ "'6'"u , nıı.mnstnı okuyarak ihtifale nihayet verıı _ sonr.a, mfisahabeslni şu si)zlerlt"? bi. larulan kuvvetlerin mevcudu her an art- ğini kaydeylemektedirler. Tahkikat, değildir. Bir sual varid görülllr. Btrahll 
nat:ıeslnl okuyarak ihtifale nihayet ver- tinniştir: maktadır. 1 Münih ahalisinin de iştirakile devam nenin kilerine girmeğe mezun olanlar •· 
nılştlr. cAtatürk, son zamanhrın en bü- Her iki tarafın bırbirini m:itezayid 1 etmektedir. Polis, halkı mücrimlerin rasından bir veya müteaddi.:l ktmserıfıı 

Ralkevi <1.nündPkl Atntürkün heytellııe yük simalarından biri olar:ık kala- bir §idıcietle tarttığı ve karşı tarafın kuv- b.~lu .. nmasına yardım edebilecek her ortakbğı olmadan bu sulkasd nastl yapl -
Kı::ılav. Tayyare Cemiyeti. Fenertıahçe klü- caktır. t 1 lfun tı ğ d bü, D<>nl'f klübü tnrafından birer çelenk vet mevcudu, hatlarınıu sağlamlığı veni- uru ma a verme e avet eyle - labilirdi? 
kon.mu,ıur. ( Bir Atatürke sahlb olmak, az yetleri hakkında maltimat edi11mck üze. mektedir. llitlero devlet reislerinin telgraflatl 

Ermeni kiliselerine' e ruhani I millete nasib olmuştur.:ı. re bilhassa esir almak için yaptığı ciddt Birkaç polis tevkif edildi Berlin 1 O (A.A.) - Münih suik8
9
' 

~~ hareketler heıp Apach vadisile Forbach Amsterdam 10 (A.A.) - Havas: dinde ölenleri taziye ve kendisinin stJ' 
ayınler yapıldı ........... ,.................................................. mıntakasmda ve Orcnthal çıkıntısında Alman milletinin büyük bir kısmı Mil- ikasdden kurtulmuş olmasını tebrik l• 

Dün. §t'brlmtzdeld Ermeni va.t.andaşlar da İhracat vesikalan yenileniyor cereyan etmektedir. nih suikasdinin İngiliz tefV!kili? yapıldı _ çin Bitler birçok devlet reislerind~ 
gen!ş manada milll mateme ıııtl ak etmiş - Ticaret Vekflletı tarnfındıın 1hrac vesi - Alınanl b ltn':!lr. -ı:ı~r1u Erm nı :ıc:nı•elen m" .. ~eJll ar, irçok keşif tayyare filoları ğıru şüphe ile karşıladığından, Nazi ma. telgraf almaktadır. 

~.., - u.,.,. kalannı yenileme müddeti yaklaşan llıra - k tnı · ı dir t'l · · izhar &-
heyf'tl reisi Dr. Andre Va'hram tarn.!'ındnn catıçı tüccarlara mıntaka tıcnrot müdürlük- sev ~ ~ ~r .. · Bunlar yalnız Fransız kamları birkaç polisi ihma! maddesinden Şimdiye kadar sempa ı erını 
evvelce ya;nlnn tamim mucl!:>ln~ dl1n sa- leri ve Ticaret Odaları va.sıtaslle tebllgat mevzılerının uzerınde ve mevzi gerile - tevkif ettirmişlerdir. den devletler şunlardır: 
bah t:ı.m saat 9.S te BeYQğlu mıntaka.ıunda- yapılmış ve yeni formtıner dahlllnde vesi _ rinde uçmakla kalmamışlar, Fransarun ı Matbuat müdürli Dietrioh işte yabancı Papalık. İtalya, Japonya, Sovyetlef 
ki bütfiu Ermeni kiliselerinde ibadet et - ka o.Jmalan lüzu.mu blldlrllmlşt1. şimal ve şimali şarki Üzerlerinde de uç- bir el mevcudiyeti :hakkındaki ilk r('smt Birli"!. Belçika. Bulgaristan·, Hoıs.ndBl 
mekte olan halk, Atatürkün azız hatıram. Tü l MU<td h~ 11 :ist 

5
' ..;t nı t.:ıziz için 

5 
dakika süko.t etmişlerdir. Ta- ccar nr, e tim ik, anbul ti- muşlardır. Belçika bitaraflığını hem gi- tebliğin Hitler tarafından dikte edlldı - Romanya, Yugoslavya. Macaristan 

Zlm sükfüunu müteakib kilise çanlnn vur - ~arcı~~:!~~e!:r;;ı :~:~;:;1~~~0~:; dişte. hem de dönüşte ~ervasız,ca ihlAl e- ğini tasrih eylemektedlr. Slovakya. 
mağa ba.ıinmı.~ ve vAlzler büyük Ata tür - ve konkurdato vnziyetlert olmadığı ve Türk J den Alman tayyarel:n Achen den kal - :::::::J 
kiln h::ıyntı ve memlekete yaptığı sayısız lhra.::ı\tını ızrar edecek bir hareketten do~- karak Fransız - Belçıka hududunu geç - Sovyet - Finlandiya görüşmeleri ı lngiliz - Alman tayyareleri 
lili:ıneUcrinl anlatmt la..""<fır. Ja.yı bRklazında taklbat yapılmadığını tes - mcktedir. 

Bunda.1! son~a 'blltl1n Emıenl vatandaşlcı.r bit ettirmişlerdir. Fransız tebliği gene durdu ı çarptşlllar 
biiyıık ölünün hatııasını hu.şu ile anm~ar Muameleleri ikmal edilen evrak, peyder - p · 1 O (A ) f 1 cl • .ç .:1 ) (B ta fı 1 i f dn) 

h ı bir 1 
arıs .A. - 1 O Teşrinisani (Baştara ı in sa,,. AB\ıa aş ra ine say a 

ve ru an merns m yapmışlardır. pey Veklllete gönderilmektedir. Aı ..... atı 
Kumkap1 Ermeni kili.sesindeki Ayine Pat.. ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• akş:ı.m tebliği: . F:nlandiya heyeti, Sovyetler tarafm. rine doğru uçmakta olan bir u» 

rik Naroyan bizzat riyaset etmiştir. İld mevzii hücum yapan düşman bir dan ileri stlrtilen bazı taleble karşı - tstyyaresi, iki İngiliz tayyaresi tarafıl'I' 
Milli Şef, Ebedi ş ıfin mansvi ,· ... doktorun günluu k miktar ilerledikten sonra piyade 1 ve sında Helslnkiden yeni talimat istemiş- dln tak!b edilerek denize dilşürülınnr 

• top~ ateşimiz kal'ŞlSında geri çekil - tir. tür. 
hUZUrUOOa eg'ldi notların an rniştfr. Yeni talimata intizaren, müzakereler Bunu müteakib ufukta beli.ren dl~ 

Ankara ıo (A.A.) _ Cumhurrcisi İnb- İki taraf tayyareleri faaliyet göster- durmuştur. bfr Alman tayyaresi, bulutlardan isti• 
mi, bu.gün Atatjjrkün kabrini ziyaret ey- mişf ir. Mlizakere mevruu olan fade ederek kaçmağa muvaffak oıırıııf' 
lemek üzere Etnografya müzesine gel - Tiilün ve sigara Teşrinievvelin son iki haftası zar • meaelder tur. 
dikleri zaman burada başta Başvekil dok- J fmda Fransız .deniz kuvvetleri Alınan- Moskova ıo (A.A.) _ «Royter• : Şetland adaları üzerinde gö~ilken bit 
tor Refik Saydam bulunduğu halde bü - p f İfa ı. • • yaya aid 30 bın ton eşya tutmuştur. Moskova müza.kerelerlnin mevzuu - Almıuı bombardıman tayyaresı de, trı. , 
tUn vekiller tarairndan karşılannuı ve Z:ı.rarlı olmakla beraber umumiyetle Harbin ilk d~kuz haftası zarfında nu teşkil eden meseleler, Ruslara Fin- g1li:ı avcı tayyareleri tarafından uzııl<· 
bir kıt'a asker ihtiram resmim üa eyle _ düeyada movcud olan alkollü içkiler ip- Franc;ız kaçak kontrol servisi farafın- landlya körfezi methalinde bir üssU laşmağa mecbur edilmişlerdir. 
miştir. Milli Şef saat tam dokuzu beşte tilfım m\; , esrar, eroin ve buna ben - da'.'l n~Usadere edilen .malzeme miktarı bnhri ve Leningrad civarındaki Finlan 4 Alman ta)yareci kurtarıldı 
Atatürldn kabrine muhteşem bir çelenk zer diğer muzır ve mfthllk iptllAlara na. 200 hın tonu geçmiştir~ diva topraklarının verilınesidir. Şim • Riga 1 O (A.A.) - Bir balıkçı getlli' 

zar:ın en heJ1fi olduğ'u muhakkaktır. Tü- ..,_ 
koyarak tazimle eğilmiştir. Cürnhurrei - tnnlln münhasıran bazı hastalıkların se- . Alınan tebliği dive kadar Rus lıarb gemilerinin Han- si Liepaja açıklarında batmak üzeıw 
simiz müzeden ayrılırken de askeri ihtı- bebl olduğu iddıa edllemez. Fakat mev - Berlın IO (~.A.) -:- Al~an ordusu go limanında demirlemek hakkı is - b!l1unan t;r Alman deniz tayyaresi g'f>-
ram Japılmış ve Yekillcr Heyeti tarafın- r.ud lhaırt.alıkların lra.ıı:ının artmasını, ba~rnman~anlıgı t:blığ edıyor: tedikleri zannolunuyordu. Fakat Mo - rerek mürettebatından 4 kişiyi kur • 
d'an selamlanmıştır. hastalığın devamına sebeb olmak iUba - ~.ose~le ıle Palatın.at o.rmanı arasın- ıotof'un son nutkunda istenilen '""""rak- tamuştır. Bunlar. esir edilmişlerdir· 

Anı H ık . d rıle tfıli derecede elıemmly()ti vnrdır. Me- da •· f k 11 f 1 t t t ~ .... t" mra n ·evın e ' ı-.ecn ° an aa ıye 1 ar mış ır. ]arı tasrih etmemesi bazı mehafilde 
ulA müzmin bronşite duçar olanlardn, r h i b 

Ankara 10 (A.A.) - BugüI' ölümünün kalb h:ıstahğına müptelı\ olanlarda, da. . P? en n azı yerlerinde topçu faa- Ruc; taleblerinin toprak terkine kadar Birer derece terfi edan 
har~ciye memurları 

birinci yıldönümü d laymb Ankara mP.r katıl ~.na müstnld ve müptela olan- lıy8etı ol~uştu~. . . . .. ,·aracağı ümidini uyandırmıştır. Diğer 
Halkcvinde yapıhn merasimden sonra, ?arda. bu lhMtnlıklar üzerine bir de slga- Tesnnlsam teblığinde gf>n donme- ba71 mehafl ise Ruslann taleblerlnde 
Oi.ımhuriyet Halk P.ırtisi umumi idııre ra iptlln.-stnın inzimamı herhalde çok mu diği bildirilen Alman tayyaresi, Fran. hiçbir tavzide 'bulunmadıkları kanıta _ 

h t . 1 p rt' 1 k t · d k zır ve mUhlik olabilir. Hu sebeble mute- Alm h d d · d L' d Anknra 10 (Hust1st) - Hariciye 1/C' 
ktıletl merkez teşkildt.ında vazife göre!l 
orta elçı F.sad Atuner, hukuk mUşavırl 

eye ı .aza arı, a ı gene sc re en o - sı1 • an u u. u cıvann a ıc ers- tinde'r. Finlandiya ise Rusları ta~ ...... ı·n 
t F

.kr. Tü' 1. . d p dil olarnk kullanıldığı takdirde sigara d f kı d wu or ı ı zerin rt:'is ığin e artinin ba- 01· yn nın a b r Fransız avcı tayya- edebı'Jecek tavı'zlerde 'bulunmıyncak _ pek zar.arlı bir şey değ:lldlr. Yalnız bnzı 
nisi ve Ebedi Şefı Büyük Atatürkün mu.. asabi genç kadınlarda ve erkeklerde blr- resi tarafından düşürülmüştür. la.,.dır. 

dal ' vnkkat kabrini ziyaretle manevi huıur - den !azla sigara içmek lşttyakı, modası 
larında tazimle eğilmişler ve Partı adına gbrül'mcktedlr. Bu gl!bllerde az zaman 
b!iyük bir çelenk koymuşlardır. zarfında nefes darlığı, kalıb d ratmnı, tı-

İmıirde kanık1•1• ve lbuna benzer nlMm görülmek-

İımir 1 O - Yurdun her tarafmda ol- ~~;;ri~c=~~;~~ derhal sigarayı terket

duğu gibi bugün şehrimiz Halkevin - Tütün l.rndemlre tM1t olmıyan ndaı1tın 
de de Atatürkün ebediyete intikalin;n miincbblh1dlr. Meselô. inkıbaz olanlar sa-
yıl,.:ıönüm yılı münasebetile bir ihtifal baJıleyln .sigara lç<ır ~ez dcmal <lefl ta 
yapılmıştır. bliye giderler. Ve zannediyorum ki tütü

Yurdda 
Ankara 1 O (A.A.) - Ebedi Sef Ata. 

türVii'l ölümünün vıld-Onümü olan bu
gün, bütün yurd içinde milli bir ma -
tem .ı:rünü olarak geçmiştir. Bu sabah 
çıkan bütün gazeteler siyah çerçeveler 
içine alınmış sütunlarını Ebedi Şefin 
hayatma, onun Türk milletini en yük
sek bir medenivet seviyesine ulastır -
m::ıl· ;,.in tahakkuk ettirdiği ink1labla. 
ıa r rm1ş 't>ulunmakta ve ölümü kar
sıs•nda biitün Türk milletinin duvdu -
ğu <-onsuz acıya make<i olmaktadır -
lar. 

nün !ziyıok>Jlk ola.rnk biricik faydası dn 
budur Bunun haricinde zararından baş
ka hiç bir istlf'aoest yoktur. B:ı.zı hamile 
kadınlar -da. tütün w slgcı.ra lrnalAthnne
lerinde çalıştı tları ve fazla tütün içme • 
lerl yüzünden vnkltsız QOCuk doğurduk • 
!an vcyR.hud iki üç nylı'k çocuklarını dü. 
6tlrdUklerl sabit olmll.ş'tur. Bu da tütü -
:ıün 'ir!ıdemlzc tll.bl ol!mıya.n adald.tı tem
bih ett1ğine diğer ·b1r delildir. Tutünün 
Eaıarların.,,nn blrt de çok ça.'buk unut _ 
.kanlııtı hU3ule ~tlnnes1dlr. Hafıza üze
rine. zekft. üzerine ment\ bir tesiri var _ 
dır. Qok tütt1n içenler çok çabuk unut _ 
kan oluyorlar ve muhakemelerinin .şld -
det' de kUVTet1 de tenakus ediyor. Bu 
se~ e sigara ve tütün hakkındıı çok 
lbttyatlı hareket ()tı:nek ldzımdır. 

Daidre vke müesseselere soba Kimya Nobel mükafah KC'mal KöprOlü, ticaret ve iktıss.da ..,,e• 
te ari etmeleri bildirildi resi müdürü wnumi vazifesini Har "" 

Yeni mahrukat kanununun şumul dalrcat- ~t~kholm l 0. (A.A.) - !Gmya Nobel mur Bedri Tahir Saman, üçündl dafre 
ne gtren mıntaıialarda. kanunun kömür yak mul.o:afati Berlınde profesö Buteınadt müdiri wnumt vazüe~ni ifaya ırıc-rt1'' 
mayı mecbur kıldığı desvalr ve müessesatın il~ Macar profesörü Proziçka'ya veril- Faik Zihni Akdur, protokol dairesi Jll{)' 
sobıı ihtiyacını knrşılıyabilemelerl ıçln E _ mİ!~tir. Sıı ' 
ttoo.nk tarafından alll.kadarlara bir tamim ~t kh 1 10 (A A ) 19 39 N 1 diri umumi vazifesini ifaya memurk ..,,e' 
gondt'rllmlşttr. 0 0 m · · - oe lfthattin Varbel, üçiincil daire evra , .. 
, - - -~~ - mükafatı Finlandiyalı muharrir Slllan- Şad E b. d fı' et • 

Bayram 
Pazartesi 

"" ılm·şti muru an rman ır erece ter 
panya ver ı r. .,....,._.1 d' uu.y.o.er ır. 

İstanbul Müftülüğünden: 
İ'kinciteşrinin on üçüne müsadi! 

Paz~rtesi günü Bayram olduğu ilan 
olunur. 

İstanbul Müftisi 
F. Ülgener 

Sadakai fıbr 
İstanbul l\Iüftillüğiınden: 

En lyl İyt 
K. P. K. P. 

Son 
K. P. 

Buğdaydan: 12. 20 10. 00 9. ıo 

Maarif Müdürleri arasmda Moskova bUyük elçHi~nde orta eıçf1ı1' 
er]'e" 

müsteşarı Zeki Hakkı Karabuda ın 
Ankara 10 (Hususi) - Urfa maarif ze alımruş ve yerine merkezde orta elçi' 

müdürü Receb Gürle Niğdeye, Diyarba • •a)tilJ 
kır maarif rnUdilrü Yusuf Ataman Ur!a lik :rn<1steşarı KAnıll M~mtaz Akay ı..-
maarif müdürlüğüne naklen tayin edil - edilmiştir. Çinde ihdas edilen orta elçi ' 
mişlerdir. lik 0.ç{lncü kAtibllğine merkezden ynfll 

Maliye Vekaletinde 
Ankara 10 (Hnsuıd) - Maliye V"?kAle

ti merkez daire muhasebe müdilrlüğüne 
div.aru muh.asebat milddelumumt muavi
ni Muzaffer Anıl tayin edilmiştir. 

{\.A!l' 
ni Sedes ve Moskova bilyUk elçiliği '.i' 

Sııbit 
CÜ kAtibliğine merkezden Af fan ~ 

Akçe derecelerile nakil va tayin kılıJ'l 
mışlardır. Krbns konsolosu başkons01~ 
Kemal Karımanla Rod<>t konsolos-J ııeı:e 
Y.azganm becayişleri yapılmıştır. ..,/ 

Atl!tcirkün muvakkat kabrine 
siyasi mümessiller namına Cevab 1st1ye.'l olruyuculanmın Po..!ta 

bir çelenk konul iu pulu yollamalarıuı rlca edt'rim. Ai':sl tak
dirde istekleri mukr..bele::lz kalablllr. 

Arpadan : 16. 30 15. 00 O. 00 Ôk .. } il t H kk Ek 
Üzümden : 83. 20 66. 30 50. 00 c suren ere: "'a ran a 1 rem 
Hurmadnn : oo. 00 133. 20 oo. oo 

1ıı......._ ______ __,~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. ' Ankara 10 A.A.) - ~gün Amerika - ı... 
,_ ______________________ ,, 
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Lig maçları 
Galatasarayla Beşiktaş 
hP hafta karşılaş1yorlar 

ımNIİllDfillllK 
IA 1 AKllHilANESm 

a 
Nakleden: Hatice Hatib 

A • Bu hafta yapılacak olan lig maçları içln. 

a Y S 1 de en mühim k.arşıla.şmo. Şerer stadında ya
pılacaktır Galata.sarayla, Beşiktaş arasında 
yapıla~ıık olan bu maçın her bakımdan e -

Yazan: Reşad Ekrem 

•• u 
Zan.ette: Zanette'nin kapı&ına geldikleri zaman hemmlyet! 3.şikfırdır. İyi bir kadroya sahib G.. v 
- Rundir bu adam'. dı"y"' sordu. B 1 k l olan Galatasara·"-n· kendtslle hem""''lll' o- - unahtır bu çocu~u orakcı , ır,gad, idi. R.ak. i'b o.yuncu kolların:- oaleı.- ""'1-,, .. ur y apıyı ~a ma~ istedi. Gomar onun J • • ....., ayıcı yapmak p a· h h d " "' uc ""' 

"~-;:-a ne~disine güvcndiiiim bir adam. elini tuttu: lan t:ıkunlara karşı tutturduğu mükemmeı 1 •• ••• el ışa uzurun n oy- mak ıçm .ancak, san'atmda bır harika o-
u<l'Iı d - · . :cayacak koçek olur bu çocuk... ı b" k- ek ' nu B ~grusu doktor Marraud'nun ada- - Hacet yok, dedı, ben yolu bıliyorurn. oyunların meşhur olan Beşik~ karşısında _ Bizde ayıbdır köçeklik ~~ · ı~ oç bulmak lazımdı. Böyle bir 

· ~ ış hakkında tahkikat yapıyor. Cdbinden anah•ar tomarını çıkard; ve alacağı netloe cidden meraka değer. Lig _ B"zd d bd 
1
· k koçek ıse, daha çocuk iken kcşfcdiHr, ye-

ha~ n~r~~elı ;orl~m. Demkek Sarzltık bpoli~~ kkapıy.ı a5tı:. Burly ıçcriyc girdı. Gomar şalmpıyonluğukt üBzeUrhinde d!..,bluk.t mabç büyui.: - s:n ;ap e k~di ~ğ~~~ı ~ö°Ç~k bizim tişti~ilird!. _vücu<lünün ince uzun yapısı, 
be.nd g<? uzum yo ı er u ışı apının onunde bırakt•gı adarnlarıı:'\ ha- ro oynıyaca ır. assa ~ aş u maç. çoouğ T ' kernıklerının inceliği, ellerinin ve avak-

eyn evvel yaptınız. zı talimat vermek icin geride kaldı Sr,n- tan gali'b çıktığı takdirde .şnmp.yonluğun ~mu:-a ı ışm~: ·· wl 1 k lıınnın. bir ckrz eline ve kız nyagvına,, ben-
"ı·y-ı· anılıyorı.unuı.. efendim, polise va. ra cfa Burly'yı· önüne katarak ban.kcrın en yakın nnm<:edl olacaktır. Neticenin fazla ıs· t- n..:nım ~a: ır 0~ ~m ~yıcı ~ mba k k 
<- e ı bıldırmed·' ·· k.. · d" k d b ır· , ,. .... er. •ın:n ver1::yım onu sıze sız verın u zemesı, er e vücudünün kıvraklığı. ha.. 
l>ol" . ü<, çun -:.ı şım ıye •tt ar ulunduğu salona girdi go u o.ncaı;ı ve maçın ıu~ından sonuna ka- rocuüı• b ' reket kabı·ı· t• .1 k d .. .. .. . 

ıse soylıy 'k b. . kt ,,.. B . . . ld ı jl k d i l h f " ,.,.. ana... ıve ı J e a ın vucudunun sı-ıaı ~cc ır şeyımız yo u. ~ı- urly'nın ıçerıye gırdiğinı gÖrPn Za. nr nyn ener ve oyun .u ret n mu a aza - Ben senin ibi k l"f b"l b hirkar tesirlerinin b;rl . l " f 
allar~ old'ugu ev yerme yanlışlıkla bu nette haıyretle sordu: !eden takım lehine tMtcceğl .soyleneb1lir. İbonun bab /r b·i·0 :ı ı.;nem,. 

1
u YU taklid edil 

0 
b" · k:~~ış 0 ma~ı, bo-

raud ana sokulınus olan doktor M.::r-ı - Kapı açık mt idi? Şeref stadında. yapılacak diğer maçlardan konuş A ası a ~ır, ;ar gı onu~.a ba Nazlı İbo m~z1.~ bnİ~'{ ~a~mı~~ı. B~-li d .nıad~. Zanette'ir. resmi altında giz- Gomar avu~atın yerir.e cevab verd!: 

1 

Slile~manlye - Istnnbulspor karşıla.şmo.sı _ kusur~~·~u mma var ır u şoparın tr .. .' . ya, :s n u -~~ a ~ .ıç ~o-
kor olabın ıçınde cesedi görünce o kadar 

1 
- Hayır, açık değildi. Fakat mecli~i- nın l .Spor lehine bitmesi daha kuvveUI Ih- g. ··: rulmern~.ş Hınd rakısları ogretmıştı. İbo. 

nı kınu.ştu k~ burn~a hiç durn:ıadan h~- nizi rahatsız et nek istemP.dik. Bizım de tlmaı dahilindedir. Dlğer musabaka Top - - Ne ımış bu_ şo?arm kusurcuğu? w ~:ı .hergu~ ka~ş_ı.c:;ına~ alarak saatJ~!ce se-
'YoC:- kaçtı, hıkfıyenı.n sonunu sız de bilı. kendi anahtarlarımız var. Kaoıyı çalm :.- knp: - Vefa arasında olacaktır. Da.ha çok . - On~ ben c:;ovlıyemem sana . . Eger sının. ter?2vesı ılc ~J{raşrrns, bu. ~uste5?n 

zsunuz. ğa ne lüzum var değil mi? dive Uave ınu:lafnayn ehemmiyet vere.n Topkapının isterse soyler habası... g~n_:ı~. cıger ve haıı~ere kahılıyetlennf 
anette başile tasdik etti: etti. · bu mühim maçında ne derece muvaffak o- Baba Nazlı, hemen kalkmış, İbo ve gozonunde tutarak, İbonun söyliyeceği 

13 - Evet hikAycnıo sonum.; biliyorum. Zanette sert bir tavırla Burly'ye· lacağı 'belli de~lldlr. ::ımcası ile beraber, göçebe orakçı cingc- YPni şarkıları. Baba Nazlı bizzat kendisi 
a~ 0lınadıipm bi.r sırada v.e .m~saa.demi - Bu adam kimdir? diye sordu. · Taksim stadında Beykoz_ Hll0.1 maçı var- nelerin Edirnekapısı dışında, henr:ek .k~- Y:8zmış ve .best~le~işti. İhtiyar san'atkar 
d~ış, evınıe bır hırsız gıbı gırmış ol- Gene onun yerine Gomar ccvab verdi: c>ır. Normal bir netice ile oyunun Beykoz le- narında kurduk!arı çadırlar3 gıtmıştı. çıngene, bır oyuncu kchmun kunıcusu 
buiiıa uzu Eve bana aJ?lattı. Sonra bütü!1 ! - Evet, hakkın•z var. Daha kendimi hine bitmesi muhtemeldir. Ba~a. a~cad'a.n daha u~sal çıkmıştı, sene- sıfatı ile, fboya, kendi tabiri ile f:Can 
iti k" rı da .~_yarı deh doktorun ,geçırdı- takdim etmedim. bmimin ve rnes}(',ğimin Fener stadında yegane maçı Kasıınpaşa de ıki vuz akcev: ve bır .. c~h"l noturıı . bir İbosah) ına. son ve en mükemmel Pseri 
uta iilbus ,Y'Uzunden. yapmışsır.ız .. Bundan pek büyük bir ehemmiyeti yok. Ben a- ile Fmeı'bahçe yapacaklardır. Beşiktaş kar- s~rı pabu<:<1· ve hır ata kuı;uk İboyu B:ıba olarak lbakıyord\.ı. Bir ayıcının yanından 
bıt;r1rlısmız. Ne ıs1,1 buı_ııarı bı~ ta.raf_a vuıkat Burly ile doktor Marraud'nun iti- şısmd1 sıkı ıblr müdarna ve enerji oyunu ne Nazlıva kıralamıstı. aldığı bu şoparı, Mr imparatorun huzu -
han a~ un. Şu her şevı bıJ.:?n allameı cı- mad ett!k1er.i b.~r adamım. · çok muvaffak olan K~ımpaşanın bu maç- Ba'ba Nazlı cocu,qı.ı .ııötürürken: r~ma cıkarmıştı. Keçı>külahının içine kü-

Burıamınızı çağırınız.. . Bu sozlerı soy1erken Gomar odadan tn fazla gol yememesi ıçin ayni tarzda b!r - Bu cocu(hın bir kusurcugu varmıs çük 'bakır paracılclar!n yuvarlanıp birik-
Yan Y ihemcn aşağıya ındı vr Gomann içeriye soktu~ doktor Marraurl'u par- oyun çıkarması lizımdır. amcaS? sövledi, ne imis o kusurcuğu~ .. ~· tiğini sevincinie n , d 

Gına girdi. mağile işaret rdiyordu. Gomar devam e- 1\I. T. ö. Diye sormuştu . Raba!'a kaşlarını çat- bir coouğu iki ,;11 ı.br~)k•ereı<:b. seyre en 
oınarın etrafında bütün arkadaşları d" d . H mış: . . · 1 s:!' ı ısa ır 2mnan 

topiannuşlardı. Burly,yı· nbrünce snrdu: ıyorKu. d. . , • b. er tarata \'2plf:'C:k t ır•ınde ~ırtJa{!ına kadar altına gömmüştfi. - s· . " . en ısı ÇOK ır.esnu.r ır adaınrlır. - Bu bo cocuğun yoktur kusurcuğu .. Ü - .. d .. d- .. . . t 
B ıvrı sakallı adam ne dıyor? Hem de W"lneder~em bu evin eski bir k·r kGŞU ·a "I amcası s-övlPml:; i.ı;e yıılan söylemiş. . . ~nl'U. or ııncu ayma ırh bonun ai-

urJy hayret etmişti: dostudur. Öyle cleğil mi'! Del"'i.,ti Amca d:ı: lesı de cadırı bıra~mış, Balatta evvel.i bir 
'Yo- Benim nerede olduğumu nasıl b!li- _Neler anlatıyorsunuz Allah aşkına'! Ankara. (Hu..;usi) - Atatürkün Ankaraya _ Ben istem~di:n idı bu cocuğu alasın :v tutup verle:;mıc:, sonra d:ı. genç İbo, 
~nuz?.. .. . " _ Mösyö Zanette, hafı~anızın P"k za- ılk ge!lşlerinln yıldönümü olan 27 İlkkflnun- dive, onun için kusurcuğu var demiştim. r:ıanbulun .. bu .l.-iicük fa~at çok gürültü-

tü ~ugun oğledenber: apaı-tırnan~ bu. yıf olduğunu .ıtörüyonım. Yanılmıyorsam da blr ·kı:- koşusu yapılacaktır. Atletizm fe- Diye babayı tasdik ctmic;ti. fbonıın lu. ~anlı kosesıncle. denız kenarmci~ bir 
r .. ~ f{lren ve çıkanları kontrol ettll'Jyo- doktorun nişanlısını pek iyi tanıyordu- dernsyonu ayni gün bütün memlekette kır kusurcuı;u ckız> olması idı. tbo, bu .'"ÖZ- cc:ollıılc:Rrav> Val)tırtrnıştı. 
- ..... ıı. koşul:ırı yaptıracaktır. " Baha N ı fb t ··h B l . nuz. lerden al"1ııınıştı ki ~kızı> olduğunu ~i?li- azı OV.'.l sen'ı' ve so TPt te-
n kur y ona Reçenlerı kısaca anlattı. Zan<.>tte titre<ii. Gomar 2:ıvetle tabii l"'t'll11I· u', A.n'·ara m'l"l L,, '- .. m ı'g"ı' kt" F k t . 1· 1· l" .. . mhı Pfmic:;ti. Küriik fbo da. Baba Na?lıya o tor M d' d .. .. .. .::ı ,.~ 1 r. u ,, VP<'e ı. a a • !!17 J\'f'mecAı. -..uçıik Jbo k ,. • 
nıışt r- _ _:~rau ~..-u ora a grırunce şaşır- bir tav'rla sözlerine? devam etti: oi!lrın kıvaf,..tinrle Bab::ı Nazlının yanmd~ "' ımenin en kuvvetli manac;ile cçok .. ua-
rn· ı. ~ııar o~u b1!ray:ı kendisi ~~tirt- - O. öldürülmeden evvı>l. zavallı rna- isıanbul ne Ankara şehir takımları ara - iki bucuk vıl k<ırJar kaklı . Zarr:n;•nın ec;_ r;ı k~zandırmıstı: ve cBaba Nazlı k0lu:t. 

ış ol~u~nu sovledı. Sonra Buı:ıy ye: dam Zanette'i'l hususi tabibi idi... sın :lnkl mnçı İzmirli .hakem Mustafa idare siz bir rf'rıı:ric:i c:öıır,.,+ind('n evvel. fC'vkala- r111 (liP'er bütün kolların kat kat ii::tiine 
:Ya;c~~mdı yuk~r?~·°: çıkarı:-: derlı. Ynlnız Jbnker hiddetle yenndcn sıçrayarak edccPktir. fln bir Jröcek sil'ırctiııi kaz'.lnnı. Baba r•kıırmı<;tı. T<ücük İho. Baba Nnzlı ko-
beŞ d . ufak 1;'ır mm d.a~a ks~d~: Ba~ıa bağırdı: Sild m~ c a ı Nnh ad<>m vetic:tirmC'rJ,.. usta icE. Krndi •.,.,n:m <'"'ki1int-ive kadar, yairnd cCan 
h akıka mu~ade edınız. Butun aıle N 1 ·· r o ? ~ • ·· ·• , alkı vukarıda mı". G eer.~1~.vuvdrsunuz. Ankara. CHu~usi) - 1939 - 40 senesi şild adın.a niSbC'tle ~B~bn a?lı kr,Jp . dh·P 1 boc:a.:ıı,.. bır .. Gulhı ratmn. oluncavtı ka· 

Ol"""r ,..,, uvor u .. " 1 k b" k t ..:ı 1r :ı.. ,_ B b N 1 - Kimden bahsediyorsunuz? Öld" .. 
1 

d . 1 d rr t b .. maçl:ırı yarınki Cumartesl gunu başlıyacak, anı an umnanvcıc;t, ır ısmı st~nbul u"r 1 ı 'ııurtı'< sene. ,3 a a~ ıya asıl bfr 
- Mösyö Zanelte ve <;ok muhterem - unı mo e:ı ,ev\e · '' ım: 8 11

1

24/ 12/ 939 Pazar günü bitecektir. İkinci dev- rrıculi'u bir kı~ı ·fa rinl""l",.. olmal~ üzere .,.,,n.,,katle ib<>iTlı kalmıştı. Dığer ovuncu 
anesinden... ~n~matel Jo~rdaınhdf~ ~3~~.e~ıyoru;n. ,·e lig maçlarına 6/ 1/ 940 Cumartesi glinü iki vüz kadar OVlll'JCU . calP- ıCJ, r;ıl<kıs ve lrınll.,rmı iıfart> Pnl'nlPrdl'O Çelebi, Züm-

- Evet üQti de yukarıda bizi bekli- a ıt. unun .. ~.na 3 e sınırı~ızc u~- ba,ınn:ıcak ve 3/ 31940 Pazar günü nihayet rakkasen"n mür,..k'q'bdi B"ba Nnzh ko- riidoE!lu. Prhlivan Evüb. Servi Yahudi, 
:Y<lrlar. kundugunu goruyorum. Halbukı ben sı- bulac"ktır lunun . r.ewmil"i. nvıınu fcc-ta:'lbııllul"r t;ı- T(~nıcıoi!lu Osman. Pehliv"n .A ı.n1ed, 

zin bütün bunları bildil{inizi zannediyor- - r •• ~I' 
-. O halde U""t·a1' nı"de ... ı·m. Ne ~•mı· .:ı •.t .. 1 t "b ........ ,.! 'n rıı ındt>n cnlr Sl' vil, ... i ... r~<l-b,.t rö.,.ıııiic; irli. Pphlivıın Par'l)IJl. ona birbiri arkac:ırıd;:uı 

.. ..J< ..... .,. f; ... ·.ı dum. Fakat herhalde madam Zanettc>'in m •· · P ..:ı B b ı ı. · k 
""ılrnedik talih! Bu suretle her ücünü u ovun · ıa " a ·ı7 ı 1ıı"'7 ı t t>ndisi ih- 0 n narlak teklit1erd 0 bu1un!T'uşlardı. İbo, 
tanımak fırs3tını bulaca~ım. " neden kendi ctmına kıydığinı herhalde Anltnra, (Hususi> - İstan'bul okul spor tivar lınv.,rda bir ,.,..mici oJurdu ve ovıın, lmnhrm heosini rcddetmisti. 

G ,ıı; herkeste.n iyi biliyorsunuzdur. yurctlar1le. temas için yapılan gorü.şmeler b" . • J, 1· rl n d .. k 
omar •bundan çok memnun _göri.in:L Bu söz üzerine Zanctte yerinden kı- müsbet netice verml.ştir. Buna nazaran An- nnun. ır 1ıncır : .'., " . ~v::pr• e en nu - On veclinci Mır ortasındaki bu oyuncu 

~tordu. Arkada!';bırına bir baş işareti vap- +alprı . ., .. J..ı:ıları. 1 ~ 1 ,f"1n.~ı ıl,., akıt? ı?idt>rdi . ko11ar;ndan kıymeti en düşük ol:mı Pch-
ı ve h .. pırdad1 ve karşısındakinin üzerine saldır. kara mektebler mııhtelltl sene başında ve- p~hı J'T<ı .. lının ,.. ... ııı CTl: ""'ı"" Ahc; bu r•e-

1
• • • . 

t,.1 • er UQÜ de yandaki od::va airdiler. madı. Başını önüne eğdi ve bembeyaz ya Kurban Bayramında İstanbuln gidecek miri ovı"'unda Ar.,wud F'as•m roıu··r,.. 1 ~,~an P. arbulun ta.kımı ıdı K1 ab:ı ve faz!a 
... nrınden Gaston ile Micky cesedi ku- k ·ıd· l d · " ·- - ·-b 1 k 1 ] t t b -CakJ esı ı, yavaş sese sor u: Tstanbul mektebler muhtelltlle yalnız fut - ~·lrnrrı, n.ob~ n., .. 11 lnılıpııı,, T"J.-1.·.,c:lırPı- au a ı sa a arı ı e san u un en aş~~ 
c.oı;dılar ve bir 1t>k kelimf' SÖ\•}rımeden - Bizden ne istiyorsunuz? Buraya ne bol tı>mas• yapacaktır. Ankara mektebler rı-:ın rinCfo,.,. r'l\1r-.r .. ~'1. C'İnl!""Tif' Sı>kı>rc:1lı tabakalarını eğlendiren bu takım tiç y'jz 
k arı takib ı>tti1Pr. Oııları dışRrıya cı- için geldiniz? muhtelltlnln bu ztyaretinl Ltanbul mek _ t.,fa,.fhııll11 c::naı;; ...... .,ı, arlnırlnki piil5mlnr kadar ve hl"m"'n hepsi d'.? Balatlı çingene 
\' a~dan evvel Gom9r merciiveno baktı Gomar daima gülerek cevab verdi: teb!er muhtelit! 19 Mayı.sta iade edeeek n-:ıdic:<>ı.. .:ı~rrliil"r>ii M11,.;lr! t.,r.,f•nl'lan ilti çalmcı ve oyuncu ve mukallidden mü-
d~k?~ada kimse olmadıi:!ından emin ol- - Buray~n ziyaretimci.e apartımanı- tir. f'at pi'\rj'T1;;., mPc:hıı .. l·nrp"<'lor•H Her biri rekkebdi. Sercec:melr-ri olan Pehlivan 
C ı.tın sonra önden vürüme~I? b:lo::ladı. d almış oldulium bı"rk .. ,. par""' şnyı· s · eseaı t k d .1 "" k nız an f'ı ..... ..... '- ~IımTe.zcan .,<>man 1 " ~b VP ..... rj,~Ç cloni)p,, kurnac;Jar Parbul, _l!enç fbovu kandırarak, takımı. 
~o 1 aşıyan nr a aştan onu ta ib edı. geriye vermek için. Evvel<l ŞU mektubu B1yram turnuv".SI m"Ç arı rh.,, V"""'lmıc: ptn\rlll.-lnrini kt1""111P rr11- nın rnevkiini bircienbirn yükseltmek ve 
ı r ardı Avaklarınm ucuna basarak be- verevim. Matmaıel doktor bu evde çok t 

ş nci k:-ta kad"r rıkt11,n ... Gnmar '"'"'ları - :.. l ? H A ""bbot ...,,,v,.ı..,,..,.,.h rnn tır.,, raks ilr hattaA bü"tün takımını baştanbaşa ''Cnile-" " .. • ,.,. sevilivormu.ş. herhalde, def;ı mi. atta ı:ıeker ·bayramının ikinci ve üçüncü g·ünü ,.ı 1 w b: l ı. k .ı apartımana soktu ve katııvı k:madı. 'Rir:ız ... n a<:'ITI" ... ., · :t" .,,.ınrı. !',.,.,. 0""rl"r «mE'- ...,C'k istcmisti. 
Son o kadar seviliyor-imiş ki buradan gitmek yapılmak üzere dört klüb arasında bir fut- rı .... d v,, .. ..ı • ..,.., • • ""'='"ri, vükc;elirdi F-ık·ıt. . . . 
t ra dısarıva çıktılar. Bıı !';f'f Pr c"c;erli istememiş. O aileden b:ri ile evlenmcğe bol tumuvo.sı tertlb edUmlştlr. Müsabakalar L •••• ,_ fhrı p ~ r 1 r .. ..J.. Gene 300 kadar Balat çıngenelerının 
ıasırnıvorlardı. Çıktıkl:wı u?b'. ihtiv.:ıtl:ı B kt b..J d z ~ ·ıırtıı< · .. ., · ..,., lT"" ver,., 1 ı•Prırıuz- teşkil ettii'H Pnhlivan Ahmed kolu da ndl karar venni~. U me U na, ma am a- Taksim stadında Galatasaray, İstanbulspo.r, ı;j ra•lı'"""'""ı c:n••ac:irıcin J.-•c:ı bir ?:tMan f'ı• "' • 

13 ler. Onhrı snbırsızlık1a brkUven nette gitse bile aile halkını zivarPtten Pera ve Şlşll takımları arasında yapılacak- ; ... ;nr1P ,.,,, .. ~ı. .... •ı,,ri ,..··ı,,,,np 1'ırakmH:t• parlak şönretini, Pehlh·an Parbulun yap-
Urly'yc Gomar: vazgeçmiyeceğini ~·alıynr~ tabıatilt• mE'V- tır. Çekilen kur'aya nazaran bayramın l - y .. ıl"'l? T'> .. 'h~ u., .. ı, k,,,,,,.,11', nniii]. veııi mak istediği gibi. bir tek köçel{inio san'at 

s· - Tamam, dedi. Deve sen burada k;ıl! zuu'bahs olan hiitün aile efrarlı değilıiir, kinci günü saat 13 te Gnlatasarny - :istnn _ .. ,.ı, ;1 0 r,,r ih_..,ı, nHinr b:itün ovtrlcu ve .meharetine borçluydu. Saçlı Hnma-
1~er, hepiniz benımle beraber _gehniı. aileden bir erkeği kasted!vor. Sonra J!a- bulsporln. saat 14 30 da Pera - Şişli ile kar- ı.,,ıııır-.. •n ,..~ "'"_,, ı,.~,.,.,1.1,..,.;1"; flrjry{'j zanşah diye meşhur olan bu köçek, dör-

U~ly buna mani olmak istedi. Gomar: rib bir tesadüf PSPri olarık bu melttub şılr.şacak1:ırdır. 'h<>C:."'1""'.,;;.'I ~;;..;;..,;,.nr'l'Yli<"ti . 'R.,bı N'1?1•nııı düncü Muradın t3kdir ve rağbetıni kaza-
6 - Istediğim ~ibi har('ket etmekte beni asıl sa'hibinin değil de madam Zanette·in Bl.)'" ımın üçüncü günü de ilk maçlo.rm M.::> biiti;,, ;; ....... ;..ıı~ri ı..., ~, ..... tlı• bir lı::ılrik .. ·•f rıarak takmunı İsta'l.bulcfa birincı sınıf 
d~~best bırakacağınıZ! vadetmiştiniz. Şim- 0 line geçti. gn\Cbl"rl blı'blr1erlle, mnf\füblnr da blrblrle. ,..,.,...,..,,,...,. (""i"nlrii ı.-;;,..;ih- Thovu jll{ rtnrdii ıbir oyuncu kolu oh:ırak yükseltmişti. 
~en işlerime _ karışmağa başlndınız. <Arkacı ''m·l rlle ça'J)ı.ı:acaklnrdır. v:; .,..,,:ı., ,,...,._,,, 'h~ı.: 1~~ lnvnınHni 1ro .. l"'tmic: (Arkası var) 

Hın- Matmazel diyecektiniz; evlı de~i-
··· 

l< - Affederşiniz; bir kelıme yanlışlığı ... 
'llsura bakmayınız. 

r - Belki de dün gaz\noda benimle be
b~r oturan ~htlyan kocam zannettiniz ... 
ın e,.,~, amcam... MUhim bir alim, kıy-
1,,..,~lı bir hekimdir. tılı fakültesinde pro. 
~"'Vrdür. Ben de hekim. 

«Son Posta» nın yeni edebi romanı: ~2 

AYW 

rimin önünde cal"landırma~a çalışıyorum. 
Bugün öğleye doğru uyandım; ynta.. 

ğımda gerindim, dol:truldum, kendiınf 
toplarnağa, hüviyetimc dC:nmege, hafıza
mı kontrol ctmr,i!e uJ:traşt!ın. Dün akşam 
otelin .yemek salonundan ayrJldıktan 
sonra gecen saatler haktkat mi, rüya mı? 

Matmazel Petko,·ic ile geceleyin King 
Jorj otelinden, cıktıktan sonra · caddede tal - Matmazel Pctkovl<;, hekimler ha~

dE>!..11_ iyi ederler; siz güzelliğınizle dün
-~rf ıbenl hasta ettiniz. 
lt~ Edebiyatçı o1dui:,rırnuz belli .. Güzel 
tn ğı şuy<ırsunuz; Jak:n ben doğru konuş- '

t;:~Jj~~:i~~~~~~~§§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jbir müddet kol kola yayan yürüdük. - Sizi nereye götürmemi ernredıyor-
sunuz? 

V daha çok severim. dan hiçbir zaman geri kalmadım: bıç~~ı-1 rr ..:ımın dışında oları bu haberi nereden 
l> emeklerimizi seçmiştik. Matmazel mın altında ölümden kurtulan ins:ınlnr aluıklarıru bilmiyorum; fakat burnda VC>

bi~t~vi~ alkd~l kullanmıyordu; hen de vardır ki hayatlarını bana borçlu olduk_ I ya başka yerde ycnı bır roman • azacJk 
Y ıçme ım. fannı söylüyoriar; hiç kimseye fenahk olursam bu eserı::ı en ziyade di~l ıte 15-

tıı - Doğru ve açık konuşmaktan h'.>şla- ettiğimi ıhatırlarn•yorum: kimseyi aldat- ı yık tipi ve ba lıca kahramanı siwı olma
lı;ı:n. <fiye devam etti, bi? fen adımları madun: benir::ı. anladığım ahlaklılık bu- nız icab edecek. Bu dcrccecle en eresan 
bukıkatıe daima viiz ytize yaşımağa m<'C- dur. Mesleki ahla~ vard1r. ben ona ria- şeyler söyliyen bir kadınla hayatımda i:k 
Yo ~~· Böyle olduP,u da daha iyı .. Fiz- yet ediyorum, i~timni ahlak vardır: ben 

1 
defa karşılaşıyorum. 

· eh 10Jı bilgisi ins:ının ahlak telakkisinde ona da riayet ~diyorum: insanın bışkala. - Düşüncelerimı doğı u bulmuyor mu-
P.e~iyetli surette değişiklik vucude rına zarar ver.mevcn ferdi, hususi, be~eri sımuz? 
lak esınc sebeb olmuştur. Yalancılık ah- işlerinin ahlaksızlık sayılmasını doğru - Siz demin açık konuşmaktan ve 
Ye Stılıktır. halbuki ~imd!yc kadar bircok bulmam. Bel~radda çalışttm, yoruldum, doğru sözlerden hoşlandı~ınızı söylemiş_ 
~d~ nh18k yala:ı:ı is~inad ediv~rdu; bu küçük paskalya tatilincie dinlenmek tiniz. Bu, •benim pek adetim değildir; fa
tn· ihtiyaçlann saklanması, gizli tat- ve eğlenmek için burav:ı gcldım. Bilgi ve: kat sizin usulunüze uyarak konuşmamı 
da'!l edilmesi, l:ıundan bahsedilmemc..c:i çalışma bana hayatta iktısadi istiklal ka- isterseniz size şunları söyleyebilirim: Dü
lti ~a ~laklılık sayılmıştır. Ben bu fi- zandırmıştır: ben serbest bir insanım; süncelerinizi do~ru bulup, bulmadığımı 
l' t e değilim. Hocalarım ve nrkndaşla. kendimi satmıyor•ım. dilediğim verJC' di- birden kestiremiyorum; zira bu kadar 
~ benim iyi hekim olduğumu söv]Prlcr. lediğirn kimse ile dilediğim gihi eğlen- fazla do~luk karşısmd'a adeta sersem
<>la gt'adda mühim bir h:ı.c;tane1c cpcratör mek hakkımdır. lerniş gibiyim. Düşüncelcrini1i doğru buL 
l"rl('~&~ çalışıyorum. 1'es.leğimde yüksel- - Aziz doktorum, Atina ga2etcleri be. masam bile benim lehirnP. buluyorum da 
(,jj ıçin ilmin gösterdıqi yolda dikkatle, nim yeni bir roman mevzuu bulmak, bu seviniyon.un. 
l"il ~k ırnesai harcayımık, yorulmadan romandaki vak'alan~ bir kısmının ge<;e- - Heyt.ıat, siz de ötekiler ~ibı eski 
t~Yorum: b:.ı kaJarına fayd:ılı olmak, ceği yerleri görmek üzere buraya ı?eldi- tertifb düşünen bir insansınız; dimağını-

Yete !hizmet etmek emelımdir; bun- ğimif yazmışlar; daha benim bile malu- zın kafeslerini kırınız, pancurlarmı açı-

Yazan: Refik Ahmed Sevengil 
nız, LŞJk, ışık lazım ... Yeni hay3ta yeni 
düşünce lazım... Korkarım kı beni an
lamayacaksınız! 

- Anladığımı iddia edemem: fakat si. 
zi hissettiğimi söylıyebitirim... Mıı.Jö.i 
\'arhğınızın cazibesi yanında mnneviye
tinizi s:fran şiirli havanın buruk lezzetini 
hissediyorum. Sözlerıniı bana gradosu 
yüksek bir içki t~siri yapt1. Soframız -
da alkol kulla.nılmadı, fakat aziı ve 
güzel doktorum, ben bu gece sizınle sar
hoş oldum. 

- Öyle ise haydi bakalım, yemeğiniz.! 
bitiriniz de siıinlı! birlikt<"! bi.r kabareye 
gidelim; bu gece sabah3 kadar gezebıli
rim; Tuna kıyılarında beygirlerini ~ula. 
yan aslan yapılı, .ızeniş ~ö@slü, eski 
Türklerin hülyasını yaşamak istiyorum! 

* Ne macera, ne macera, Allahım ... Bu 
Tuna güzeli ne müUıiş şey! Bu kadnr ho
varda erkek bile az bulunur. Dün j?ecenin 
hatıralarını şimdi l:aranlık, karışık, heye
canlı bir film seyreder gibi tekrar gözle-

Diye sordum. 
- Kimse kimsevi J!Ötürrnilyor; iki mü

savi insan birlikte ~idiyor. 
Dedi. 
- Peki. iki müsavi insan birlikte n&

reye .ıridecek? 
Dedim. Genç kadın, yolun ortnsında 

durarak vüzüme haktı: 
- Yüksek sınıfın devam ettiği bn.rlar, 

çalgılı kahveler, kabareler fil5n sizin ~
bi insanların her zaman gidip gôrcbildL 
i!i yerlerdir: nihaye~ buralara sizinle b~ 
raber gidecek p'?k çok kadın ve erkek 
arkadaş bulabilirsiniz; fakat Atinada C'~ 
ıki apaş kahveleri vardır ki kibar dnc:tla
rınız oraları ya bilmcıler, yahud bilirler 
de gitmeği ayıb sayarln. o yüzden siz de 
btıralan _görmene., Atinad,1n ayrılıp gi
dersiniz. Sizinle hirlikte bunlardan birJne 
,gitmemizi ister r.asiniz? 

- Evet, dedim. memnuniyetle ... Fa· 
kat beni hayretten hayrete düşürüvorsu. 
nuz; siz buraları nasıl biliyorsunuz? 

• (Arkası var J 
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[Memleket llaberıeri) Tokadda zirai kalkınmaya 
boynk bir ehemmiyet veriliyor Çankırı Çocuk Esirgeme114 .. 8~.nedenberi 

gozune uyku 
Kurumunun faaliyeti girmiyen a.dam 

Yeniden tohum temizleme makineleri mübayaa edildi 
ve çiftçiye verimli tohumlar dağıtıldı 

Bigadiç (Hususi) - Burada 14 sene
denberi uyuyamıyan 34 yaşlarında Ah
med oğlu Kurban iaminde bir adam 
vardır. 3 erkek ve bir kız çocuğun ba

Süt damlasının ahi 
talebeye hergün 

kalmasına mukabil 110 fakir 
yemek veri!miye başlandı 

. bası olan Kurban 6 nüfustan müteşek
!dJ bir ailenin reisidir· Bu haatalığı yil 
zünden ailesini geçindirmekte zorluk 
çekmektedir. Kendi.sile konuştum, ba

Çmık~ vafüi !'4Ctık 11eme,ıc ~ çoeuklar arcutttda 
Çankırı (Hususi) - Çaınkırı Çocuk dur ki; acaba ne kadar zaman devam 

F}sirgeme Kurumu çok yerlnde faali • edecektir! SUt d&mlaeı eski faaliyetini 
yetlcr göstermektedir· gertercoek m1? 

na şunları söyledi: 
- c 13-14 sene evvel Mustafa (Paşa) 

nın maiyetinde askerdim. Terhis ol -
duktan sonra bir gün Erzincandan kö. 
yüme gidiyordum. Köye iki saat mesa
fede bulunan Maden suyu çeşmesine 
geldiğim zaman yorulmuşum, Çeşme. 

nin betonu üzerine yattım. Dalmışım., 
Yoldan geçenler beni ölü sanmıslar, 
köy.time götürmüşler. On beş gün. bir Tokaddan bir görünüş 
şeyın farkında olmadan yattım· Ken _ l . ~ . . . . .. .. 1 T-0kat (Hususı) - Bugday ve arpalar- ı Tohum tem.ızleme ışleriDde mıihim roJ 
d~me geldığim zaman U)~~u .~a gozume d'a~i ~rme hastahğ1ru ö~lemek ve istih- oynıyan Tiryorlardan sekiz tane daha miiı
gırmez oldu. Gece ve gunduz uyuya - salatı çoğaltmak maksadıle bu yıl ziraat bayaa edilmek üzeredir. 
mıvorum. Bütün gecelerimi şarkılar d~i~~ 200? _kilo goztaşı mübayaa ede~ek Fidanlıkta denemesı yapılan ve iyi ne
söyliycrek gEçirdim. Gözlerimi kapa • ib~tu_n teşkılatını seferber bir hale ~etır - ticeler veren (bin tane) buJdaydan ve 
ciığ"ım z:ıman hep 14 sene evvelki in • mışt~~- . • :nuhtelif cinsteki yulaftan Istanbul ıslah 

1 
h 

1 
. . Mucadele teş!ulatına mensub gruplar ıstasyonu.ndan mübayaa edllm14ı tohumlar, 

san arı at~~ ~r~~, kend1m1 onlarla ko- ıyer, yer hububat tohumlarını illçlatmak- çiftçilerimize parasız olarak tevd edile -
nuşuyor, goruşuyor sanırım. ta ve bu iş için 3000 tane tart!name ve ö - cektir. 

Askerden döndüğüm zaman 1O1 kilo ğüdler bastırılarak çiftçilere tevzi olun - İklim ve toprak itibarile bu kabil zeri -
maktadır. Gene bu maksadlıı merkez ve yata çok müsaid ve elveri~ olan vilAye • 
mülhakattaki Tiryor makinelerlle be, yiiz timizde zirai kalkınma işleri gilnden ıüne 
lbin kilo kadar tohum temizletilmlştir. inkişaf etmektedir. 

Fakat bu faaliyetler başlıca bir saha. Çok temenni ediltr ki; bu ilj yürü • 
da devamlı bir surette ilerlememekt. sün .. Kurwnu kim idare ederse etsin lzmit adliyesinin bir yıllık lzmit belediye daimi encUmen 
olduğu görülmektedir. bu i.ki sahadan ayrılmadan vatandaş - f ı· ı· 1 ki · • 

Geçen yıl Kurum bir süt damlası ve lllrın hamiY.et1eri saye.sinde yaşatılsın. aa IJ0 1 aza 1 .arımn S8Çlml 
çocuk pansiyonu açmıştı. Bu, memle • Bu hususta ne kadar çok faaliyet gös- İzmit (Hususi) - Cümhuriyet adli- İzmit (Hu~usi) - Şehrimiz Beledi -
KPtte çok büyük bir alAka ile karşılan. tertlirse bütOn Çankırılılar 0 ni bette yco::inin İzmitte başardığı ve intaç et - ye Meclisi, Reis Kemal Özün retsliğin· 
mı.ştı ve faaliyeti son derece iyi. oldu. hBmiyetlerlni ve yaroıımlannı ~irge • tiği i~lerin bir senelik biUnçosu şudur: de toplanmıştır. Beled1ye Daim! En -

Fal{at günler geçtikçe bu işle Kuru- miTecıcklerdir. 1939 senesi Klınunusaniden itibaren cümen azalarının müddetleri httam 
mun aUıkası tavsadı ve :faaUyet asal - CUmhuriyet bayramı dolayısile ağırceza mahkemesine ve asliye ceza- bulmuş olduğundan tekrar aeçim ya • 
dı. H9!kevi tarafından da fakir talebelere yr.ı 206 dava evrakı gelmiştir. pılmıştır. 

Bugün K urum yeni bir iş iizerlnde elb;~ alınmıştır. Bunlardan ağırcezada 32, asliye oe. Belediye Encümen Azalığına gizli 
ytirümeğe başlamıştır. Okullardaki Ze . 

1 
. d bu h t l"k 

1 
zada 95. derdest evrak kalmış, müteba- reyle eczacı Hasan Behçet Diker, P'uad 

11 o f k' - k ğ lo... ngın enn e usus a a a a a -a ~:r çoc~ga yeme verme e var nnı görm~k gereklidir. Bu varlıklı ve h w kisi intaç edilmiştir· Çcle.bi, Esad Demirsoy intihab edflmif' 
ltıdı. Cumhurıyet bayramının o mutlu f 

1
. t' . ıc kt ld w t A med cglu. Kurban. Sulh cezava 723 evrak gelmi" 234 lerdır· 

.... d ç nk bil·..;~1 ri d bul ae. ıve mı gurme e o ugumuz va an- d: . ~ İ . t b 1 d" !zalan, baldo hu -

dgu~unheldea "lkırı .1 :,.. e ~ 1 un - d• l;rııı bugünkü fakir fakat yarınki ı_. ını,. b~~~ 70 kiloya düştüm. Yedi • evrak derdest kalmış, diğerleri intaç zmıt ~l eb~ ıye 1 ""- ~--
u~u a ı yeme5 • merasınl e v r- ,._ 

1 
ak . . h' . gım, lçtıgım şeylerin tadını alamıyo - edilmiştir zur nam. e ır para a mama5 • JUU .... 

di • munevver o ac gencm1 ımayesıne · . 1 eli 
· . d "-.;J· B .dan Kuruma her hu~usta yardım ya - rum.» Sorgu hakimliğine 235 evrak ~lmiş, vermış e_r_r_. -------
~u harekhet herkesi sevınf ııuı. u pılmaın vatan ve vicdan borcudur. 12 7 si elde kalarak diğerleri eo:na er -

yennM ış ususunda çok de aıar te - Ec'irnede AtatUrkOn ölUmUnUn mistir. Bilecik valisinin tetkikleri 
mcnnilerde bulun~~~ştu. Süt damla- Edirnenin kurtu'usu yt'dönUmU yıldönUmü Bu arada 241 evrakın takibata mahal Bilecik (Hususi) - Vali Alt Se~ 
sı açılırken de bu ışı one almak yolun- · 1 d w k 11 . 16 695 Tülünıen yanında jandarma kumanda· 
dı:ı. münakaşalar olm~tu· Ve nihayet Edirne, (HuSU9i) - Edirnemizin ebrdt Edirne, (Hususi) - Ebedi Şef Ata- oma ıgına arar ver mış, , mu- .b t .. d .. U fi mühendisle 

·· ·· ''d1 · · h türk:ıü ··ı·· ·· - ld.. - " ·· be habere kaydedilmic:tir. nı, ay ar mu ur • na a 
buaün bu işe başlanmış oldu. lrurtul\ışu yıMönümünun tetı ı ıçın aı- n o wnunun yı onumu munase - 't i 1d w h lde B"l "k SlSğttd E! 

Fakat bizi endişelendiren cephesi. fU zırlı1daca ba.flandı. i tile bugün Halkevinde büyük bir ihtıfal İcra dairesine de 3207 evrak gelmiş, kr. l')h.ugu 1 ad ı egic~ -ek p- ' 
yapılarak Büyük kurtarıcı, Ulu Önderi- 886 sı infaz edilerek 2321 i derdestde Bı~e .. 1:. yo u~·tn i.k 1 er da ve d~yra 11 

Manisa meb'uslannın tetkik gezileri 

Mt?b'uslarm Manisa.yı ziıy ar.ılerinde1' bir intıba 

mizin mukaddes ve unutulmaz hatırası ka1mışhr. . oz~y1u'k - ı ec yolun n. 
1 

nherke 
· il tetkık er yapmış, yapı acak lf er a · 

sonsuz saygı ve sevgı e anıldL Taşradan da icra dairesine 794 mu • . k "fl i t1 kında dıre tı er verm ş r. 
. . . . . . • amele gelmiş, 344 ü infaz edilmiştir. Avni zamanda köy1er1 de teker te • 

Ed·rne şehır mechsmın ıçtımaı tzmit hapis~anesinde 390 mahıdun ker v~ezmiş, köylülerle konuşmuş, ıh • 
. ~irn.~, (Hususi) - Edirne Şehir Mec- var~ır. Kocaelı mıntaka_sında ~n çok tiy~d:ırı ne yakından alAkadar olarak 

lısı bugün toplanarak kanuni devre içti. vak alar kız kaçırma badıS&i yüzün - not almıo::, yapılacak fidanlık, ztraat ve 
mama ~ladı. .. den olmaktadır. temizlik ·işleri hakkında muhtarlara 

Meclısın on beş gun devam edecek olan ernir1C'r vernniştir. 
bu devre içtlmaında müddeti sona eren Ma11 rif tayin'erl ---------
Belediye Daimi Encümeni seçimi yenile- Sındırgıda yenı· tutun mahsulO 
necektir. Ankara • (Hususi) - Niğde maarif 

müdürü İbrahim Özkaya Diyarbakır Sındırgı (Hususi) - 939 tütün pi • 

UzunköprU emniyet amirlrgi maarif müdürlüğüne. AnkarR tkaret li - vas1sınm 14 Teşrinisani 939 da açıla -
.. .. sesi muallimlerinden Enver İlhan • üncü ~ağı söylenmektedir. İnhisarlar Ege 

U:zunkopru, (Hususi) - Kazamızda 1 sınıf müfetti.<jliğe naklen tayin cdiJ.mjt- mnıtaka müfettisi Yusuf Ziya Karaoı·
yenıden ihda.e ed!len emniyet Aıni~liğine lerdir. Müfettiş Seniha da bir de - mırn, Glen Amerlkan kumpanyaırı ve 
Seyhan emnıyet ,{adrosu ba.şkomıserle- rece terfi etmiştir. H<>rman Espirer şirketi memurlan gel-
rinden ve Polis Enstitür:i me7..unlanndan ~ 1 t "'t'" h lü Ü görm·'l.1er-. .. . I mıs er ve u un ma su n ~ 
A. Hamd.1 Güney tayın ~d~Jmiştir. zm:Ue OCak kongreleri dir: Di Amerikan ve Keri kumpanya .. 

Mumaıleyh bu hafta ıçınde şehrimize . . . • . 1 _.;l l 
1 k 

. 'f . :ı.. 
1 

k Izmıt (Hususi) - Vılayet partı o • ların ı"'l adamlarının bugün erue ge • 
ge ere yem vazı esme ,uaş ıyaca tır. . . . 1 · T "" til u ....ı c&k kongrelerının toplantıları başla - melerı bek emyor. u n z r:raı .,,ya • 

mı~tır. Köylerdeki ocak kongreleri so - sanın iyi bir şekilde açılmasına dört 
na ermiştir. gözle intizar etımektedirler. Edirne ocak kongreleri 

Manisa, (H~~ust) -- Vilaye:imiz me- j Ieklerile :rakından alAkadar oh.arı mu- Edime, (Hususi) - VilAyetimir.in c. 
lr.ıslarınd'an Faık Kurdoğlu. Kanı Kara- hitiı:nizde bil-yük bir memnuniyet uyan- H. Partisi ocak ve nahiye kongreleri nL Millil Piyango bugnn çekiliyor ~. Y.aşar, Kenan, Hikmet Bayur ve 1 dJrmJftır. haıyet buldu. 
Hüsnü Yaman Manisaya gelerek iktasadt 1 . . , Kaza kongrelcrınde hazır bulunmak 
ve zirai işler üzerinde tetkikatta bulun- G&ı.de~ r~ım, meb.usları Pa:tt ilzere Trakya mıntakası Parti müfettt§i 
muşlardır. ve Halkevı mensublari1At bır arada goa- Kooaeli mcb''ll5'1.l Ragıb Akçan bu hafta 
MeıYuslanmızm halkın ihtiya9 ve di- termektedir. içinde şehrimize gelecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

- Hasan Bey ııana bir i6!Y 
.ı5yliyeyUn.. 

... Belediye karar vennif .. 
işinin ehli olmay~ unafa .. 

. . . dükkAn açmak musaa
ds verilmiyecekmiı. 

Hasan BP.y - Desene esnaf 
arasında da bir mütehass1.& sı
nıfı türeyecek. 

Keşideye bu sabah onda başlanılarak bUtUn 
numaralar 12 ye kadar ikmal edilecek 

Üç aylık muvakkat intikal pllnile bl. , 'bayilik usulünü. kaldırml.$ bulunmakta -
!etlerini satı.şa çıkaran milli piyango mü- dır. 
dürlüğü birinci keşidec;ine bugün saat 1 O j En az sermayesi 50 lira olan her va1 

dn Asri' sinemada bnşlıyacak ve 12 de tanda.ş milli piyango satışı :yapabilecek· 
!bütün nuımaraları ıamamlıyarak: keti - tir. 
deyi sona erdirmiş olacaktır. . . . .. Bilet sa~ışlar~nı hu, ~saslar dıiresır.d• 

Kazanan bilctforin ikramiyelcnnı Zı- şumullendıren ıdare, Zıraat B~ a -
at Bankası şubelerile bayiler 3diye - janları olnuyan ~ederde bu lfl posta 
r~ rdi telgraf ırnerkezlerıne tevdi et.mie bulwı-
c e r. . . . ·m maktadır. 

Bugünkü keşıdede noterden ve mı Posta idaresi milli piyango aatıf!arım 
piyango idaresi mensublarındıuı başka, kendi tasarruf sandığı hesabına yapacak-
vilayet, defterdarlık, belediye, Merkez tır. .. .. . . . . 
B nkası tş Ziraat Osmanh Bankaları Bugunku çekılı~ten evvel milli pıyan -
: essin '11 ;b at cemiyetinden de gonun ilk keşidesi . ol!11ak münll.!le~etlle 

mum . er e, ma u Şehir bandosunun ıştırakile kısa bır tö· 
bir müraktb hazır bulunacaktır. ren yapıl~ak. bu arada bazı miW l(ÖI -

Milli piyango idaresi satışlarında st>r- terilerle merasime nihayet verilecektir. 
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Bir Haftahk 

RADYO PROGRAMO 
------

CUMARTESİ 1111111939 Ankara Radyosu Meml'?ket saat A.yarı, ajans ve meteoroloji 

13 ~; 
30 Program ve memleket, saat ayarı. haberleri. 18.25: TOrk müziği <Fruıll Heyeti.) 

Urk ın • i • . 
,. · AJan~ ve met.eorolojl haberleri 13 50 ~ DALGA UZUNLUGU ~ 19.10: Konuşma (Spor servisi.) 19.25: Türk 
ltu,r'l uz ğl. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 1648 ın. ısı Kes. 120 Kw. müzl~'· Çalanlar: Vecfüe, Kemal Niyazi Sey. 
hat ('ı Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Sema- T.A.Q. 19,74 m. l!il!l5 Kcıı. %0 Kw. hun. Refik F~rsan, C(nrdet Çağla. 1.- Oku. B o· N ı G . R 
2 -. B~den.~es. 1 - Kürdlllhicazkflr peşrevi T.A.P. 31,79 m. 9f65 Kes. 20 Kw. yıu!: Azize TO'lem. 1 - A:t~~I - Kürdili.hl - aş, JŞ, ez e, rıp, omatizma 
teşı rnen Şen - Kürdlllhlcazkô.r şarkı: (A- cazkA.r şarkı: maRlandı gonül.) 2 - ......... . 
~-2~kın dile etti e.ııer). 3 - Kemani Sadi- " l) 18• p ram Hüzzam şarkı: (Sevdası henüz.) 3 - Yesari Nevraı1·i kırıklık e bu""tu··n ag"" 1 d h 1 k 
;;;:a.h Şarkı: <Ruhumda olen) 4 - Faize 1lk (Knm!'k hafif muzlk - p. . rog te . As:m - Hüzzam şarkı: (Öınrüm seni AeV - t V rl lrIDIZı er a eser. 
S r·z şarkı: <Gönuı ne için at~şe yansın) 18.0S: Memleket saat lya:.ı, ajana ve ~-e - r.ıekle.) 2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. ı - icabında gün ~e 3 kaıe alınabilir . 
..,. - Faız Kıtpancı - Nihavend •arkı· (Gei oroloJl haberleri. 18.25: MuzllkEko<Damlmuzlğl- Blmen Şen - YegA.h şarkı: <Ne gülün rengi- - - - - - - - -
nZf>'lm ç .. · Pil 18 55· KonuSina cınusa nom ve ar. " k . 
ine ~ amJıcaya). 6 - Ruşen Kam: Ke- · • Tü üzl~l c 1 nl sevdim.> 2 - DellA.l Zilde - Yeg .. h şar ı. 
'8 n .. e taksimi. 7 - Yesari 1 ım Suıinak •·l"'l1a turumu) 19.10. rk m . .ema CA benim gözümün nuru.) 3 - Etem Efen -
l(~ı: <Ürnl<llerlm hep kırıl '· 8 _ Faız Kamil Göne~ç'in. ikinci ko~rl. ::.so: ~o : dl - Sultanlyegl'lh ,arkı: <Bu gülzann.) 4 -
8lrnı ancı - Hüuam türkü. IBukllim bükllim 1 nucıma. 20 05. Türk müziği. Kl~ P h g Yeso:ırl Asım - Sultaniyegah şarkı: <Btz Hey
...ıı. a saçın Emine) g .H Ik tfı k" ". y:\ ram Ankara Radyosu tüme ses ~ saz ey- 'l:ıellde.) 3 - Okuyan. Melek Tokgöz. ı -
• ıı dl""'-- · - n ır usu· U- ti r· A d M • d cemn 21 • Konser · 
<lıv ·~r Yüni, ömrümlb vıın. 1430 Müzik ;' _unre,. en: esu" · ". .. Ra'nm ~Uşşak farkı: (Bana hiç yak~ı -

. a'lE'tl<-'ümııur band ) '"'-f· r·h K- wı.kc:'ıml: Halil Bedii Yonetken. 21.16 . Muzlk "Or l 2 - Arif Bey İ&faıhan şarkı. (Dilşme 
~r) 1 Mu r><: • san un- estı ş f· H F ld Alnar) .. - . 
.ı\tı · -· Frnnz von Blon · Mnrş 2 _ Choryın CRndvo ork ası - e • asa~ er(Uv t" ·) ey fi.şık hayale.) 3 - Halk türküsü: CBugiln 
te r vııs fLa minör> 3 ~ A b . L M • • 1 - G Verdi. Talthln ltudre er ur. ayın on dördfi .) 20 10: Temsil: Uzun Meh -
lıta~e Portlci uvertUrU. 4 - / ~~~e;et: u~l; 2 - A. Boleldleu: La D~me Blanohe (~~e:~ m.ed • Yazan: Ahmed Naim Kanca. 21.10: 
te l\~~2> Balet haıvası. 13) Anoelu.s (4) Fc- tü".l 3 -- Bt. M'lnlu!"lko. Halka QPerruı 

111 
Miizlk <Rndyo orkestrası - Şef: Dr. Praeto

zıtı . erne. l.515 - 15.30 Müz!k (dans mıi- Ma?:ttrka 4 - H. Marsc.hner: Jlaruı He ı:: rlu<ı.l 1 - A. Oor4'111: Oonoerlo GrO&'IO VIll. 
ı . Pel), 1 U!>t'ra.sırırlan uvertür. 5 - P. T~alkowsky. 2 - F. M~delsso'hn: R\l'Y Bla.s uvertürü. 

a)a ~ Program. 18 05 Memleket, .saat ayarı. Eıı'.ten On~n onerasından prelUd, vaL<ı h:e 3 - P. Tschalko11Mky: Ceviz lı:ıran ıl\ltl. 22: 'rai ve metPOroloJI haberleri. 18 25 Müzik mazu~kn. 22 . Mı>mleket saat ayarı. ajans - Mernlaket saat a.yarı, ajans haberleri, zlrnat, 
Çld ;.o caz orkrcıtrnc;ı). 19 Türk mü7lğl: ae-lberlert. ziraat. esham. t~hVtlA.t, kambtlyo-n3u0~ esham - tabvUrı.t, kam'blyo - nukut borsası 

ıı.o""'t'•I 114 • kııt borsa'!t CFiat) 22 20. ı::...roest saa · 22· ' (Fi t' 22 "O· Müzik (Op etl Pl) 22 45· den· okuv11"11 s•rn •!el Idare e _ .. ~"'\:) . "zlk a · -~ · er er - · · · 
ırırı;ı~~P '111 Cemil. 20 Konw mn: 20 15 Türk Muz'k <Oper·ı, aryaları - Pl . 22.55. ki Mu Müzik CCazbnnd - Pl.) 23.25 - 23.30: YarJnkl 
h... ı:;I. Kartsık c 1 1 Ha <c~ 7'1).,nd - P l 23.25 - 23.30. Yann prog- program ve kapanış '"ttn'I program. a nn ar: kkı 'lı: . 
k n, 8<>•'f İçli H G" R dl T ram ve apanış. * ay, R • qcııın ur. am o _ * 
Set 'N asrı Ufler 21 h"fü>:llc {ktirOk orke trQ.-
tı }l "r-lb Acıltınl 1 Brıhms· Macar dnn ÇARŞAMBA 15'11/ 1939 CUMARTESİ 1811111939 

• o. 202 - p 1 • • • 
r~'ldl), 

3 
aul L n"lce . F.mlne rMısır se- 12.30: Program. ve memleket saat ayarı. 13.3!>. Program, ve mem!leket .saat ayan. 

fbtıeı. 4 _ - Rart~<ınn· ~.rvm e!san~sl l2.SS: AJar.s ve meteoroloji haberleri. 12.so: l~:S5: Ajam ve meteoroloji tıaberleri. 13.50: 
S - İt0t-"ık To.man. Vlvnna hulvaları (vale;) . Türk müziği CPU l3 .30 _ 14~ Müzik (Küçük Türk müzl#I. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
diiJüs çl"ekı ow · ~'hrnznd. 6 Malvezzl : En- Ork~ra _ Şef: Necib Aşkın.) ı _ Frede _ Resa~ ~er. Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Mu 
Or--v ~it eri <Ic;nnnv,,l clap.c;•l. 7 - Brnlım o; r fk.<;en : Groenl:ınd sultl. 2 _ Dellbes: Men- znftPr Ilkar. 1 - Ferahfeza peıı.revl. 2 - Kıl
h~'lerıerı. 22 MemlPlcPt, saat nynrı, ajaııs ba - U1let cıultı . 3 - Zlkoff: Rıomaneska (fan zım Uz - l"erahfeza 11arkı: coon geoe tabı 
<t...,"""' ' ziraat hıberl~rl 2215 Konuşma tet', 4 Be<'e· ftalyan süiti No. 2. 18: Prog seher.) 3 - Sedat Öztoprak - Ferahfeza ,ar-
J>ı rl'llortf ) '> • ' kı tt ı 23 25 <' ~2 45 Mfr•lk <cazbınd _ rıım . 18 05 . Me 1ıleket saat ayarı. ajans ve : <Nale e ikçe.l ' - Lemi - ll'era.hfeza 
1't. - 23.30 Yarınki program ve kapa- me•Mrol J! hnb<'rlerl. 18.25: Türk müziği şaıkı: (Dinlendi bqun.) 5 - Tanbur1 Oe -

<Fr. !'::l her eU l 19.25: Konuşma (Dış pout\ka mil - Ferahfeza saz semai.si. 2 - Okuyan: * hfidi«"''erı _ ıg 40: Türk müziği. Çalanlar: Melek To~. ı - Yesari Aaım - Studn!k 
PAZ~R ., ve .. lh" . Fnhlre Fer.san, Refik Fersan, Cev - şarkı: (Ayn dllştthn sevdiğimden.) 2 - Rah 

12ın .,,. .ı .. 11 1
q

39 de• ca~ırı 1 - Okuyan: Radife Erten. 1 - mi Bev - SuzinAk şarkı: (Bir sJhri turah) 
12 . rrtv? 3'i Aı rom, ve memlek"t "tıııt iıvcırı Leni _ Hiftaz şarkı: (Sorubnasın bana yel - 3 - c:iadettın Kaynat - Gllllzar şarla: (Bağ. 
'l'ii·1ı; ınu:n VP nıete-,rnhji hı>berlert. 12 50. sim ı 2 _ Tanburl Cemil - Hicaz şarkı: :-ur.a taş basaydun.) 4 - Sadettin Kaynalt • 
~ı ltü l~t. Oyun ha.vrı lan. Anlc'ara Rnd - fHt"P s 9 ye' vııslında gönfil.) 3 - Şevki Bey- Muhayyer şarkı: (Batan gt\n kana benzi -
~·urı ~" ~e., ve s=ız hrvetı. İdnre eden. Hlcıız şarkı'. (Firnkınla zalim.) 4 - ......... - yor.) 1430: Mllz1k <Ri'Ya.setleüm1mr Bando -
O"""' 'ra em l 13 30 - 14 30: Müzik JKüçuk ı Hleaz türkü : (EJI\ gözlerine kurban oldu - au - Şef: İhsan Künçer.) ı - L. Blanter -
ııeg.g: 0 - Şef : Ne<'lb Askın) 1 - Parher - ~um) 2 _ Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. burg: Marş. 2 - J.J. Padere'nky: Miniletto. 
'-utı:ı.ıa/ns. 2 - Helnz Waltıher: Dan"eden 11 _ ismaU Hakkı Bey - Rast yürük semai: l' - J. Mıı~enet: Phedre opera.sının U1Verttı
~ıırıu 

011 
<Fokstrot) 3 J. Stram.s: Gül dil- ı <Gla~ende yine a'hu enin eyledi bülbül.) rü 4 - · H. P'evrler: Monna Vanna apera.sın. 

1 - \Uc~rl'tinden llk'bıılhar ıhava.sı CVals.l ? _ J,,;ml _ Rac;t farkı: <Yok mu cana.) 3 - dan fantezi. 5 - A. B. Ketelbeıy: Bir İran 
taıYan 

8 
eli: Gece puselerl. 5 - Sc-hebek: İ- Al' Rlfat Bev _ Rast şarkı: (Anlatayım ha - çarşısında 15.15 - 15.30: Müzik <Danı!ı mü -

loııı~ .\::~.adı . 6 - J . stra.11.95: Çarda.,. 7 - Um! dlldare.) 4 - Dede - Rast şarkı: (Yine zlğl - Pl.l 18: Program. 18.05: Memleket saat 
~ttzooıu) 

8 
· Kal'?l"en ita <I..."ıpan ·oı Enter - b\r gü'ıılhal l 5 - Rast saz semai.si. 20.20: A.yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25: 

1 
Ptı ~1~ rı - R. ll"llbergcr: Sarkda sul in- TE""l'lll · A•le do.stu - Yazan : Ekrem Reşid. Müzik <Radvo Caz or'kestrıısı.l 19: Türk mll

J e: '!>r0gr~ en kıuar 9 - Caludl: Roman:. 20 ı;,. Konu'1lta <Ra!talık posta kutusu.) ztğl· Esk! İstanbul şarkıılanndan nümune -ta 'ı'~ 'l'll , 18 05: Memlt>ket saat nyarı. a- 21 10· Müzik rnıyasetlcfim'hur Bandosu - ler ve saz eserleri. Ankara RadJum tO:rne o
l ~ady'> ~;.teorololl haberleri. 18.15: Mt•.,tk Sef: İlı'!an Kün<-'er.l ı - J . Fuclk: Marş. kuyuculan ve 18 saz bir arada. 20: Konuş -
tı9 'o: 1'ür~ ork<'stra.sı.l 19: Çocuk saat!. 2 - F . Suppe · Hafit sürnrl uverttirü. 3 - ma 20.1~· TOrk mtıziğl.: Yen! .şarkılar. Oktı
'r ıı,rna ''l'ürınüzJYt <Fasıl heyeti.) 20 30· Ko. A. Olnoounow: Konser valsi. 4 - Salnt - Sa- yanlar: Radife Erten, Sadi H~. Çalanlar: 
ıı~~k ?lı{i~ı 

1
"< tar1lıindE'n BaVf'llar l 2045: ens· Sekltlncl Henry operasından. al Asi - Hakkı Derman, Şerit içli, Hann Gür, Ham

t t l{'lz:ı.n t R ÇaJaıılar: Vecihe, Recıad , C'ev - retlerin gfrı.,ı, ıbl l.,toçyalı sevdası, c) Çlğan dl Tekay. 21: MtlzlJı: (Kllçük Orkestra _ Şef: 
,_e trt .. n ~ usen Kam. 1 - Okuyan: Radi- <'a~ı: dl Final. 22: Memleket saat ayarı, a- Necib ~kın.l 1 - Alols Padhemeg: vı,-a
~ · - ~e-1 P - SadE'ttln Knynnk: Mecnun. hnıJ h9.ber1erl· ziraat, esham - tahıvllrı.t, na sillU: a) Kilçtık geçld resmi. bl Operada 
~~1~rı 'ı'nr ~nar - Kilrdlllhlcazkar §arkı: (Ne kamb!vo _ nukut boTSBBl (Fiat.) 22.20: Ser - bale milz!Rf. el Gral>en'de gezinti, d) Pra _ 
i <1td11ıhıcaze haber.) 3 - Musa Süreyya - best ""9.at. 22 30: Müzik (Opera aryalan.Pl l terde atlı - karınca. 2 - Eman Borge: Köy 

1~ 1iaı1t t~:\r şarkı: <Gün doğmryacak.) 22 55: Müzik (Cnzband - Pi.> 23.25-23.SO: Ya- evinde lŞl'klar (Vals.~ 3 - Mozart: Re maJ8r 
ıı 

1 
) 5 ·- ;11c~: <Karanfil oylum oy - rınki program ve kapanış. dfıv,.rt!mentx>'dan mentıeıt. 4 _ Levine: Htl-

hu 2 .._ Okualk türkii-ııfi: <!Su da~lan delme- * moresk. 5 - Mannfred: Bir karnaval htU • 
~1 .r nı.,Pe...,ı van: Mustafa Çağlar. 1 - Ma - yası <Enıtermezm.} il - Mendel&"fOhn: Söz _ 
).r . CCüıren.ı 2 - Abdi Etendl - Mahur !!ar - PERŞEMBE 1611111939 süz Romans. 8 - Aletter: Çobanın 1abah 

1 ahur sa.. eıhar acdı.) 3 - Rahmi Bev - ııarkısı. 8 - Dr)go: l!l!nnerald baletlnden 9 _ 
~ "" \'o . kı: 'O güJün geçti güzellik ça~ı l 12.~0: Program, ve memleket aaat &.yarı: ğır vals, No. S. 9 - Balnt - Saena: :Ka.hra -
.~~I illi ~05 - Mahur şarkı: CHAHi kanayan 12~3~· A!ı~1;1 . vey m

1
eteoro1

1
ojl çhnl'bernlle~. ~~o. manlnr m:ı~ı. 22: Memleket saat a.varı. a _ 

·>r t h - Vecihe· K taks' ...... I Tür ... m . en mer er. a a ar. ve• - 4 h b 
lfıı ot!) • amın uıı . 6 - İ H _ dl T ,ana a erleri, ziraat haberleri 22 ıs· Konuş 
flı 1tırı ı 7• Mahur şarkı: (Gösterip ~re det Ça~la. Şeri~ ç 'Hasan Gur, Ham o- :na <Ecnebi dillerde.) 22.46: .Mü~lk. (Caz _ 

ı.r:.rıın) 2~ · : .. · ·-.:· - Mıııhur türkü: <Giyer :ay. ~:a_nı1~~- :il~f~ Çağl:1', :;
1
1r 'ii0: band - Pl.> 23 25 - 23.30: Yannld program 

~·11l·1t~ı O. Muzl'lı: (Caz'band - PIJ 22: ay · · nfl41 a m ve knpan11. 
lg. A saat ayarı ve ajnns habe 1 i tlk - Pl.) 18: Program. 14.05: Memleket saat 

baı:,,..· lan.ıı sı:>or se~ı 
22 25 . M" lk (~er· Ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25: Henrun yalnız kısa dalga '1,7 m. 9465 kc/s 

'te \ı:ı. • })},) 2321 
23 

sO· · · uz az.. Müzik CRad~ caz orkMtrası.) Hl: Konuş - postamtıia Mfl'edllmette olan yabancı dil -
ı>aıu.. - · · Yanntt Protranı ma (Ziraat saatl.) 19.111: TOrk milz.lğl. Ça - lerdt habeıier aaatJeri •Jalıda Pteril -

lanlar: Hakkı Derman, Şerit i911, Ha.san mlştlr: * Gt\r, Hamdi Tokay. 1 - Okuyan: Semahat İrıınıea: Saat 13,00 ve 18.45 de 
1ı 3 PA7.AllTEst 1311111939 özctenws. 1 - Nuri Halll Poyraz - Hüseyni Arapça • 13,15 ve to,45 de 

12 3g. O: T>rogra 4ar'kı: (Artık yetişir.> 2 - .. .. ..... - Hüseyni Fransızca • 13 "6 ve 20 15 de 
'h.. • Al m ve memleket ıaat a.yan .. ,aA d'1'lm 11 .. Jtü .. ) • · 
•ur~ "tı.ıı \'e meteo j : ıar .. ı : ~,y ... cema n çun goremem. ·-·· .. ···-·--·--··-······ .. ···········-.. ·-.. --
harı ?l'ıliıı~ CP rolo 1 h~rlerı. 1~·50 · 8 - Refik Fersan - Hüseyni şarkı. (Birka- e· · k · 
ı~~; l'ııllzıt ~j» 13.30 - 14: Muzlk (Karışık çı birleşerek.) 2 - Okuyan: Sadi Hoş.ses. ır mllemn aynar su ile haşlandı 
lerı ~at il~ • 16

= Proıgram. 1(, 05: Mem- ı - Klzım Uı • Hleaz şarltı: <Ganıla kıy - Beyazıdda Tavşant.a.fı mahalle.sinde Ka -
1tb 18 25: ~U~İı: ajans ve meteoroloji haber- mettarı ömrün.) 2 - ......... - Hicaz şarkı: layCJşev'kl 80ltafında oturan ve 511 .9eneden
><~tı~ll'ıa IOo <Ra~ caz orlrt'8trasıl..2!.; <HMrPtl rı.rylnle.) 3 - Renk Fersan - mcaz beri Beyaıuf camla1nln meyzlnllğlnl yapmak 
2ıı 11 Cell'ıa1 l[cuk tetiblye&i.) 19 15: Türk mü farkı: <Cihanda biricik sevdiğim sensin.) ta olan 75 yaşında Mehmed, soba fizerlnde 
2rı 10: ~onUısın lınu Oöneo'tn birinci konseri. 3 _ Okuyan: Mefharet Sağnak. ı _ Musa kayna.makta olan teıx:ereyl lndlnnei: ta _ 
tı~ 't'ür~ ınn: <Alle zlraat1: TaYU'lı:çuluk) Süreyya _ Hüzzam şarkı: (Sen sanki baharın terke-ı kaynar ıu dökülerek bütün vücudü 
l , <~l.icut otk litt f~ıl Hevf"tl) 21.15 : Mil- gQlW;ün.) 2 _ Yesari Asım _ Jiüzzam şarkı: klimllcn yanmıştır. Mehmed, baygın bir hal-
~ ı tlrurıo 1'f Mtra - Per: Necib Aşkın.) (Yine kalbim tnşar a~lar.> 3 - Zekfll Dede- de Cerrahpıı.şa hastanesine kaldırılmıştır. 
l'ıı"l1: Pau:~~: Küçük askerter CP'ante • Hüzznm şartı: <Ey hüsnü ceınal.) 20: Türk ............................................................. . 
hJı ? \'u 3 .._ ncke: Ya<ıll Vadilerde bir mÜ7.ljti : Halk türküleri. 20.15: Konuşma 
01,., l"rıhır,.ıer P.<iıı~rrl l{Qnneke: Mıwt elbi - (Do\r..orun saatl.l 20.30: Ti.irk müziği CFMıl Nöbetç• J 
a~hı,'r"~tı· l3! OJ)('retınden marş .• - Pa - HeV<.'tl.l 21.15: Müzik (Küçük orkestra ~ Şef: J eczane ar 
'l\,}ı"•ı 6 1' nı.,...e kin. 5 -- J:Jerlot: Balet Neclll Askın.l 1 - Helnrioh Str~ker: Kal • -····-
"'ı'ı ıl!!f.o" .. ~~~111 Llncke· Mlza'hi marş. 7 - blmin sahib1s\n. 2 - Helnz Reln!eld : Eve Bu &"ece nöbe~I olan eezaneJer şan-
•• ,~P~'> 1 8 · Knnzonptta <Keman ll'ln C"eı, y :ıvrum. 3 - Eduard Künneke: Lady iartlır: 
tı 111 'll~) 9 - Jn<-' Orlt· ("ll'Plclerln gü7d'lll. Hamllton oper(!tlnln jo1purlsi. 4 - Emme - i~tanbul t"lbetlndeklle.r: 
Vqı, lö'rq 'Rn .. +'lıovf'n : İcıltoçva havıtln _ rtch Kalmann: Hollandalı kadın operetin -
ı..tı. 22· ~,.~; T rhar· S•n Dul ooeretinden 1en potpuri. 5 - Zlehrer: Knrnavnl cocuk- Sehzadeıbaşında: <Üniversite), Emin -
\ t ~tnat, P•'lı"lret snnt hvıırı. afııns hııher- lım CVals.l 6 - Rublnsteın : Kostümlü B:ılo önıinde: <Bensason), Aksarayda: (Ziya 
~ft ~ts"cıı 'F''l'll - t<>hvllnt . ~!lrrl"llvo _mı- cıü4 tln::len · Toreador ve Endülü.cı. 22· Mem - Nuri) , Alemdarda : <Esad), Beyazıdda: 
~ 1:a - \'ıtlt nt l 22 ?O• Mfi?:lk <Küeük or- lekoi ş;ıııt Avım, ajans haberleri. ziraat, es- CA.c;:ıdor), FaUhte: CVltalJ), Bakırköyün-
)oı, · ~ii:.11t ~"'lakı prrv•ramın df'lVamı.> ham - tahvtlnt, knmblvo - n\lkut borsa~ı de : <Merkez>. EyUbde: (Arif Beşir). 
~~ t\ <J>y l 2~~SPrt~: Kt'moın ve alt() ır•n - CP'lat.l 22 20 : Müz:Jk <KUçilk Orkestra _ Yu- Beyot:u clhetin6ekiler: 

" 2330, Y Muzlk !Carband _ 'Pi) harıdakl pr~amın devamı.) 22.35: Müzik İ!tlklfıl cadde.sinde: CDellasuda), Te _ 
· arınkl PrORTam ve kapanış. <Chopln'ln plvano eserleri - Pl.l 23: MlMk peba~ır.da: <İtlmad), Takslmde: (Limon-* CCazb:ınd - PJ.) 23 25 • 23.30: Yarınki prog. ciyan}, Pangaltıda: (NargiJeciyan), Ka -

J~~~.ao: l> SALJ 14/ lllJ9l9 ram .,. kapanış. raköyde: CHüseyin Hüsnü>, BeşJkta,ta: 
'l'll ~a. rog,.aın * cvıaın). 

1'k
0 

AJa!lı! "" ve memleket saat lvllrı. CU ı • ı•ıııııgoa Bofazlçl, Kadıköy ve Adalardakı'ler·. 
~~~itti l'lleteorok>jl hatıerlerl. 12.50: l\ ,. " •• 

'
~=" .._le tk.~lam• "re eura ne oyun ha- ıuo: Program, •e memleket saat ayarı. Kadıköyfinde : <Hü&nü, Ritat), üatü • 
~ ~ ... ~ ... r T ~M- darda: cömer Kenan), Sarıyerde: (Nu _ 
~ .\ta · a.."'.uu tdtn ,. o&Ian: 1135; AJan.1 ve ınef.e(ıroloJI haberleri. 12.~ : 

'- ...._ rna
4 

n, Okuyanlar: Men.ret Tlirt ınüıltı (PJ.) 13.30 .. 14: Müzik Cltarı • ıi), Ad:ılarda: <Şinasi !t1za). 
11 kanndq. 13.30 _ H: Mil- 1ık hafif müzik - Pl.) 18: Program. 18.05: 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
SO lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 

. 4 " 250 " 1,000 ,, 
40 " 100 " 4,000 " 

100 ,. 50 " S,000 ,, 
120 .. 40 " 4,800 •• 
160 tt 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKAT: Heablarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
düpııiyenlere ikramiye çıktliı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyldL 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
ı - Fabrika blnası tamiri açık eksilt.meye çıkarılml§tır. 
2 - Kefi! bedeli (4751,13) muvakkat teminatı (357) liradır. 

s - Eiltltme 17/11/939 Cuma ıünü .aat (16) te fabrikada ııılltettWl lromlQon bu. 
zurunda yapılaeatıt.ar. 

4 _ Muka.Tele, ek.llltme, Nalla İşleri Umwni, HURSl ve Fennt tartıwnelert, proJe Ufl! 
bü1Asıuı1le buna müteferrl dl~er evrak Fabrika müdürlUtünden parUDI olarak alınabWi. 

5 - Taliplerin, blr taabhiitte ifbU münakasa meftUU t.amtr !!bt 15°"" nra mertebe -
sinden olan herhangi bir 111 muvafaklyetıe ifa eyledJklerlne dair veSkalara istinaden 
İstr.nbul Vllıl~tlnden, en fazla eullt.me tarlhlnde.1 sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 7ılına ald Tlcar~t Oda.sı vetika.larını hAmllen müracaat eylemeleri lüzumu llln 
olunur. (9056) 

Satılık Çam Tomruğu 
Or. U. Müd. Devlet işletmesi Alaçam revir amirliğinden : 

ı - Dursunbey Devle~ Orman İşletmesi lsta.c;yon deposunda ıstifde mevcud d7341> a
dede muadil d225.P metremik'ab «289» deslmetremllt'nb çam tomrulu açık arttırma 
Ue satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayn baş kesme payları mev<:ud ve ka.bukları .oyulmuş olup haclm 
kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmı'}tır. 

3 - Tomruklua ald aa.tı.ş şartnamesi İstanbul, Ankara, Bn!ıke.cılr Orman Çevl.rge Mil
dtillüklerlnde ve Dursunbey Revir Amirliğinde görilleblllr. 
Tomrukların beher metre mlk'abının muhammen bedeli cılh lira c70» kuıııştur. 
4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçeleri 16/111939 Perşembe günü saat 15 de 

Duısunbey Revir Amirliğine müracaatları Uiin olunur. o:926h 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
oıı ~ded takeometre alınacaktır. Mübayaa edll!:cek tnkeometrelerln eVöafı afa.lldadır: 
ı - zaviyeyi ufkiye taksimatı ırat olacııktır. 
2 - En ufak taltslmıı.tı bir santigrat ol:ı c:ı!ttır. 
3 - Daire! ufkiye taksimatı kapalı olac::ı l.tır. 

c - Dürblnln büyültme kuvveti en az 30 defa olacaktır. 

5 - Beher takeometre se-hpa, kutu, düı•bln ve teferrüatı tam olacalctır. İki mlrası 
ve bir şemsiyesi beraber verilecektir. 
Yukarıda ewarı yazılı takeometrelerden Sange, Zais, Ke.rn, Vllt, Ototönel, Oüat&ll 

hayda faıbrikaları mamulltından veya bu flynrda bulunan dlğer fabrika A.Iet.ıeli de yu
kau..ıa yazılı evsafı haiz olduğu takdirde aı.ı acaktır. Bu aletlerin beherinin mubıLm • 

men bedeli 500 ll.rMln'. TıWJ.bJerin uıu-bammcm :bedelin % 7,5 pey Uçeltrlle btrllkte e&. 
slltme günU olan 24/Tetrln!.sani/939 Cuma günü saat üçte T8')u ve Kadastro Umum 
Müdürlütü Levaznn Müdürlütünde "DlütetekkU &tınalnıa ~una milrlcaaı • 
lan. <9356) •5800• 
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12 Sbyfa 

VAKiT, NAKiTTiR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 

nı:ıddc iHh•c etmeyi diişünmeksizin) 15 kuruŞ mukabilinde 15 dakika gi. 
bi kısa biı zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

l\laruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefiı bir çorbayı her 
uunun bulamazsınız. 

• 

Büyük ya'·dım ve faydası aşikar olan çorbalık 
sebze komprimelerimizin sene~erc~ nefaset ve ta
zeliğini muh~faza ettiğine şahid olacaksınız. 

~APAMARKA -l\terdmek, bezclya, nohud ve sair hububat sebze ve çorbalık kompri • 
mcleri.ni kilerinizde bulundunnayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: T dSarrt·f ediln.iş servet gibidir. 

SON POSTA İkinci teşrin l l 

~--------------,#/la ........................... -. ......... .. 
Herkesin Üzerinde ittifak Ankara borsası 

• Açalq • Kapa~·;ı~uıuı ıo - ı ı - 939 

ÇEKLER 
Açılı, l\.apanıı 

L'lndra l) . ~fl7ii ~ \>.4 

Nev - Yort U9 96.fü ısv 86 

Parlıs L9 ı 7ö 2 9 87ij 

Mlllno 15 9 1S 6 91 

Cenevre 29 80 29 .l!l.5 

A~tcrdam l9.4 ı2ô b9 49.; 

Btrlln 
21 52 

Bı'ük.,el 21 oı 

Atına t 'n o ll7 

Sof ya ı. •123 1.H:I) 

Praı -
Madrld l!J 173 18.18 ?6 

Varşova .-
Buda peşte ı8 .S4 23 öö 

BUkr~ 
0.'186 o 93.5 

Belrrad w ,(Ilı} 2 495 

Yokoham 81. 1'7.3 81 4:lii) 

Stokholm 111.110 81.19 

Meıskova .-

······························································ 
Gayrırnenkul satış ilam 

Burhaniye icra )femnrlutundan: 
Borcun temini için Kerem K. de Süpür -

gelllr me.vkUnde 165 ~a.çlı zeytinliğin üçte 
bir hl!sesl tamnmı 1155 Ura kıymetlidir. 

Grne Kerem K. de Kocatepe mevkllnde 
doksan ağaçlı zeytlnltğln tamamı kıymeti 
050 liradır. 

Bu gayr!menkuller Bül"hanlye icra daire -
sinde 15/ 121939 Cuma günü saat 11 de satı
lacıı.ktır. 

Bu günde haddi layık bulunma'2lS8. satış 15 
gün u.:atılarak 30112f939 Cumartesi günü 
ayni saatti' en Ç<>k arttırana cene dairede 

Ettiği Bir Hak.kat: 
Sabah, öğle ve akçam ber yemekten sonra 

Kullanmak şartile 

RADYOLiN 
Diş"' erinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir
minci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 
denebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-
roplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 
Sabah, öClle va akşam her yemekten &L nra r.üııde 3 defa 

Kul."ananlar dişf erini e.1 ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayıf 11• _·ar. 

Bilhassa dar ve sı: ışık bir zaınanda kıymeti daha 
çok takdir edilir. entı!al'akıtır. ,-----------------------------. Tal.tblerln daireye müracaatla bu hususta 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
hc·r yerde sıcak bir yemek temini kabildir· Bakkallannızdan 50 gramlık 
hır komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan alabilinini~ 

BPşikta.ş: ÇAPA:."\IARKA Tarihi tesi5i 1915 

.!"ar~nameyl tetkik e~lerl, şartname ı 
7/ 11/ 939 tarihinden itibaren açıktır. 

Bu emval fu}erlnde bir hak iddia edenlerin 
20 gün zarfında daireye müracaatları aksi 
tnk11rde haklarından mahrum kalacakları 

'111111----------------•••ı•••••••••'' BAn olunur. 939/ 575 

,------------------~·--------.... -----------------. 
Şeker bayramının tadı HACI BEKiR şekeri ile çıkar 

• 

H 
• 

1 
Akide, Lokum, Badem ezmesi, Badem tekeri, Badem kurabiyesi, Fundan, Çikol•~ta, Alaturka, 

Alafranga şekerlemelerinin envaı Lüks karamcle çe~idi. 
Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Sayın halkımızın nazarı dikkatine: ·---~ 
. 939 - 940 senesı mahrukat kanununun tatbik olduğu yerlerden 

- v 1 
Eti Bank mahrukat ve sobaları satış ajanlığından : 

Her nevi maden könıOrOnn ı urumu ve duınanı ile birlikte yakan, soba borularını tıkatmıyan 

Sıhht, fenni UCUZ muht m SOBA nnmunelerl SOBA k 1 "f 1 ıçııı en elv ırijli 
nıt:tııı, zarif ve tiplerde gelmiştir ve a orı .eriler ve en temiz 

Yıkanmış rekompoze kömür ve sobalarımız 
için aipariş kabul ve derhal ifa olunur. 

Adres: Galata, rıhtım caddesi Kefeli HUseyin hun • Qnco kl\t No. 28/.29, Tel: 4 992 

~--------------------·-----·---------------------' Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kur.umumuz t.alebelerl ~n 18im, mtlı:tar ft muh8.mmen bedelleri ile mııvalı:kat te

mlnatlan aşağıda yazılı 19 kalem muhtellf .ııpor malzemeleri 23/11/839 Pe~ ııü
nü hlmların<ia. yazılı aaat1erde ~kıörlük blnaaında müteıpekkil k.oımJ.11C>n tan.tından 
açık eblltme usullle ilıaJe olunacaktır. 

Spor ırutlzemelerl nümunıele.rmi görrnelı: n daha fa!:la tsahat ,.. paraaıs tarkıame 
almak :ıateyenlerln Enstitü daire müdurlütün~ m11racaatkrı. 

Mııhammen 

Clnal Miktarı n . Tut.an Temlna.tı İhale aaatl 

Çlrme 25 çift 22 550, 
K:ıya.lı: ayakka.1>ı 15 • 15 225, 105 Saat cıo. da 

lt getiri 26 • 3 ~. 

K:ıuçuk ayakkabı 100 • 5,5 550, 

Ki'ot pantolon 26 a.ded 17, 425 

Knyıı.k elbisesi. 25 takım 25 625 78,75 Saat .ıı. de 

Franaız floresl 15 aded 5 75 
F1ore ~c:kk namlusu so • 2 60 
Kılıç 10 • 5 50 

• yedek namlwru 20 • 2 40 30 Saat .ıs. d~ 

• tlore eldiven 15 • 3,5 62,50 
Kılıç 10 • 1.5 35 
Ma.ske 15 • 5.5 82;50 

Voleybol topu 8 aded 3,75 22,50 
B?.sk.e~l topu 2 • D 18 
Futbol 8 • e 48 131,15 Saa.t 18. da 
Tenis raketi 8 • lO 2,32 

• nores1 1 • so 50 
Buz hakey sopası 8 • 05 34 

c5710» c9209• 

lstanbul Ünivers · tesi A. E. P. Komisyonundan: 
Ct>rrahl)aşa hastanesi birinci Şlrurjl kllnl,11lnde yaptırılacak 64<i7,74 lira keşltU te51 -

sat ikmal ı.,ıer. 27 xı 1939 Pazartesi gunu aat 15 de Rektorlfikte açık eksilt.meye ko
nu?n1 :.ıştur 

ı:s~eklUer o günü 486 liralık muvakkat t.emır.nt makbuzu ve 5,000 liralık bu gibi işler 
ynpt •ma d:ılr ihaleden sekiz gun evvel lıitarbı..1 VUa~etlnden alınmış "Ve 939 Ticaret 
od ı vesikalnrlle g~lerl, keşif ve şart.uaıneıerl heı &un Rektörlükte gorWür. (9345) 

> ·Akba kitabevi · 
er dl.d"n kftob, gazete, mecmua 
tar. SON POSTA' 111 Anksra ba· 
dır. ~n iyı kırt.ıstv~ malzemj

__ ,. s.i mevcuddur. 

ilan Tarif em iz 
Tek sutun aantJml 
·························· 

Birinci aah:le 
l kinci aahil e 
Üçüncü sahile* 
Dördüncü sahile 
iç ıahileler 
Son ıahil~ 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

l) 

)~ 

)) 

)) 

Muayyen blr müddet zarfında tas
Jaca mlk~rda llln yaptıracaklar 
ayrıca ten.stlat.!ı t.arltemlıden 11tlfade 
edecelôerdlr Tam. rarım n Çf'yr&t 

sayfa Ut.nlaı: için ayrı bir tarlte derpıı 
edllmlıtir. 

Bon Poatı'nın t1car1 111.nlarına a1cl 
işler için t•ı adrtse muracaat t'dll
melıdlr. 

tt:lut'ıl,Jı B.ellektU 6lrkeU 
Kahramanzade Ban 

Anı.ar~ caddl'l:IJ 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLF.Jd: A. Ekrem UŞA.KLIG!L 

T. • 

hesaplar 

PLANI 
1940 Küçük cari 

İKRAMİYE 
Ke~ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincitt'şrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarttlı ve kumba,.a.aı~ h~aap?annda en az elli lh·a..n butunanl41' 

kuraya dahil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 " 

1000 
" 

= 3000. 
" 

6 " 500 ,, = 3000. " 
12 " 250 " 

= 3000. " 
40 " 

100 
" 

= 40:0. 
" 

75 " 50 " 
= 3750. " 

210 25 = 5250. 

Türkiye I ş Dı.ınlcasın~ para yatırmakla yalnız par..ı biriktirmi~ 

olTl'llll', ayııi zamanda t11liinizi de denemiş nlurSt.tt.ı;z. 

• , • Denizyolları işletmesi .. .-.. 
Kooperatif Şirketi Direktörlüğünden: 

Kooperatıfımlzin mağaza şeW~inJ yapmakta olan Ahmed Topuz koopera· 
tifleki hizmetinden 26- 10- 939 tarilıınde islıfn sureti!e ayrılmıştır. KeY· 

fiyet ıttıla hasıl oi.mak nıere ilıln olunur. 


