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C Alman ajansmın Bulgarlar hakkmda bir haberi =:l 
Bulgaristan bitaraf bir 

Balkan bloku 
haricinde kalacakmıs ... 

' 
SOFYADA BULGARİSTANIN BUGÜNKÜ 

V AZ/YETİNİ TERKETMİYECEÔİ SÖYLENİYOR 
Macar siyasi mahfelleri ise ltalyan nüfuzu altında bir blokun Sovyet:er Birliğinin 

şiddetli a:r.sülame,ini intac edebileceği kanaar nde 

Romanganın vaziyeti 
8Ukreş matbuatı: " Rumen topraklarının ih181 
edilrnezliği Romanya siyasetinin temelidir,, diyor 
~lya 19 - Alman ajansı bildiriyor: miyet itibarile tasvib etmektedir. 

~~t ~t~uat, Politishe Korrespondanz ga - Gazeteler, Balkan devletlerinin ya • 
tatesının ınakalcsi hakkında uzun tefsi- kında toplanacakları hakkında Türk mem 
~lunmakta ve bu makaleyi umu -1 (Devanu 8 inci sayfada) 

a şiddetli 
1 d 

ı ·--··'"'"Aı·nia·nya······· 
1941de 

kurtulacak ,, 
Hitlerin düşmanı 

bir Alm~uın Fransı~ 
gazetesine beyanatı 

Paris 19 (Havas) - Hitlerin eski ar • 
kadaşı fakat sonra en büyük düşmanı 

eılan Otto Strasser Paris - Soir gazete -
sine verdiği mülakatta cAlmanya 1941 de 
kurtulacak. demiştir. 

Çekyada harb 
vaziyeti! 

Bir Holinda gazetesi 
50 bin kisinin tevkif .. 
edildiğ:ni bildiriyor 

Mevkuflar arasında profesörler de var, yaşlan 
20 den aşağı olan talebeler serbest bıra!· ıldıiar 

Ilgaz yolu !t=arla kapandı Strasscr büyuk bir gizli cemiyet olan . . _ . 
cSiyah cepne.nin şefidir. 1934 de Alman· .t'rag şenrınde bır Alman nobetçisi 

yadan ayrıldıktan sonra Viyanada, mü • 1 Londıa 19 (Hususi) - Bitaraf mem- ın:.ıktad• r. Şimdiye kadar 50 bin kişi 
tcakiben Prag ve Zürih'de Bitlere karşı leketlerden _g€len haberlere göre, Çe - tevkif edildiğı bildirilmektedir. 
fasılasız mücadele etmiş ve fakat son ko-Slovakyada bugünkü vaziyet bir is· Hücwn kıt'alnrmın taarnızu 
Münib suikasdında amil olduğunu bıl - y<ın veya karışıklık harek€ti değil, bir Kopenhag 19 - Politiken gazetesi -
dir~n A~~n hükıimetin~n müracaatı ü -

1 
harb \'aziyetidir. Tahaşşüd kamolnrı -, nin Prne muhabiri y~ııv.?r: 

zerınc Zurihten ayrılmaga mecbur kal - na scvkcdilenlerin sayı ı gittikçe art- (Devamı 3 uncu sayfada) 
mıştır. (Devamı 8 inci sayfadn) 

•• m za 
Bükreş 19 -Havas-
Almanya - Romanya ticaret rnüza -

kereleri bir çıkmaza girmiştir. Alınan
yanın Romanyayı mecbur etmek için 

ne gibi bir tazyik vasıtasına başvura -
cağı merak edilmektedir. Romanya şi

mal hı1dudunda Almanyadan Sovyet • 

ta 
tek ç r lar 

Ilgtız ormanlarından bir görünüş lerle te-~rid edilmiştir. Buna binaen ii-
C Çankırı 19 (Hususi) - Dündenberi gaı yolu karla kapanmıştır. Telg1 f zeri~de ancak ~~acaristan yolu ile bir 
~litıkırı ve mülhakatında kış bütün 'ı tellerinden büyük bir kısmı hasara tazyık yapılabılır. A~a~ya Romanya 

Holanda Berlini protesto etti 
lngiliz - Fransız hava kuvvetleri bir elden idare 

edilecek, Fransaya yeniden mühim miktarda 
lngiliz askeri gönderiliyor 

!!!detile başlamış bulunmaktadır. Il - (Devamı 8 inci s!lyfada) (Devamı 8 ıncı sayfnda) 

Dünkü maçlar sert 
ve gürültülü geçti 

Alman yanın 
yegane hedefi 

Berlin 19 - İş cephesi reisi Dok • 
, tor Ley, bütün işci ve müstahdemle -
r~ hitaben ne~rett iği beyannamede Al -
manyanın kuvvetli iktısadi vaziyetini 
kaydettikten sonra bilhassa şöyle de -
mektedir: · 

Bundan böyle yegane hedefimiz zafer. 
dir. Yani İngilterenin ve onun dünya 
ınill.?tleri üzerindeki para tahakkümü -
nün kat'i olarak imhasıdır. (A. A.) 

Milli Şefin 
Bağdada seyahat 
e~. eceği ası lsız 

Ankara 19 (A.A.) - Haber aldı· 
ğımıza göre, Reisicümhur İsmet 
İnönü'nün yakında Bağdada seya -
hat edeceklerine dair bazı ecnebi 
menabiden intişar eden haberin 
aslı ve esası yoktur. 

Bir 1ngfıiiz ressamma gö rt:: bir hava muharcbesı 

ı ındra, 19 (Hususi) - Fransada in.· rA~lan üzerinde bugün tekrar uçan bir 
giliz \ıtaatını teftiş eden harbiye na • Alman tayyaresi üzel'ine Holanda tay
zırı ı or Beli~ah Havas ajansı muhahi- yarecileri tar&.fından ateş edilmiştir. 
rine 1'Tansaya yenıden mühim mikdar- Alman tayyaresi de ateşle mukabele 
da İng•Jiı kuv\'etleri gönderileceğini 

1 

'?tmi~tir. 
beyan ~tmiştir. 1 Arnsterdam 19 - (Reuter) Blobm 
Almnn v.e Holanda tayyareleri arasmda j \'e Voss modeli bir deniz tnyyaresi Li-

Londra. 19 (Hususi) - Holanda top-. (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
lvlekteb kitabları 

Yaıan: Muhittin n· .J ırrett _ 

c Yanı~ kitab> hadisesi üzerine bek -
lediğimiz gibi, Maarif Vekili bi;zat bu 
mühim mesele ile meşgul oldu. Bu hu -
susta Vekalet, gelecek sene için bir ta • 
kım hazırlıklara başlanılmasını temin 
edecek kararlar aldı. Bu kararlardan do
layı Hasan Aliye teşekkür ederiz. 

Fakat, bu eski aziz meslekdaşa çok a
çı_k ve samimi olarak söylemek isterim 
kı, bu memleketin halis münevverleri 
kendisinden daha radikal. daha enerjik 
hareketler bekliyor. Bu hare!{ciler ta -
hakkuk etmedıkçe, maarifimiz bir türlü 
bugünkü vaziyetinden kurtularnıyacak 
ve gelecek Türk nesillerinin kuvvetli bir 
Türk kültürile techiz edilmesine imkan 
bulunamıyacaktır. 

a3en kendi hesabıma şu noktada mu -
sırrım: Her şeyden evvel, bu yanlış ki • 
tab, nasıl olmuş cLı bu kadar yanlışlan -
le, mekteb .ı;;ençliğinin elinde !'enelerce 
dolaşabf'miş? Nasıl olmuş da bu kitab, 
Maarif Vekaletinin tczkiyesindcn Reçe -
bUml§ ve nasıl olmuş da bu kitabı oku -
tan hocalar buna karşı rnı.ım Jıelen ·reak
siyonu yapmamışlar? 

Bu, maarif mües esemizin büyük bir 
~ere! ve hasiyet meselesidir. Bunun ta • 
mamen tasfiy@si lazım 1"ıelir. Bu hususta 
bilttin mes'ulJyetler tesbit edilip ona P.Ö
re kararlar alınmak icab eder. Eğer bu 
meru'iyetler ferdlerde ise, onların hata
llınnın veya kabahatlerinin cezalarını 
çektik rrp , ';• ·! n ·. 1 i " ~ ·- llı \"e. 
rccek de~il, tçin 11<!0 mac-:ı! ~nfec::so e -
mizin i tikbnll t> k r · ünid 
dol?masın mııdb o •aktır. E r 
hat. ferd1 rde d d b-c n 
VP onu!l ıh •nd · b 
u lnh ed ı i İ"İ \ va 
b"zim ı i . Yl' 0 

\ mut-imdır. Şur:u u~utmı . ım: r:o -
cuk ır, hocafar ,.e rr r f t k" • tı i,..io 
d /til, hoc lnr ve Tr arif t -.k· • ~ coc -
lar içindir. Onl rın e l r ne ö lr> b r ki-
t., b verip s n 1 r bu k" bın ,. l 1· C'-

lindc d 1 stıitını ı:.r··rm k. kl• ""r.3 b" 
b ba fç"n o k dar haz"n b"r c rü. r·r k" 
rıraari! Vf'kJ imi b ~ ı,.,..A.,.,. .. nr> ka -
dar enerjik ve ne k d. r radikal hareket 
ederst" etr f• .... d:ı C" kadar minnet duv_gu
su toplandı~ını ~örür. 
~ İkinci derecrde, şu m".sele vardır: Da
hıs böyle kitab VC'Va ktabbr Yar mı? 
Vars:ı cnlarcinn d0J v " rek rC'smi, f!E' -
rek manPVİ m'"' ur, t1 "' le ':lir VC kim 
lere ~fddir? Bunl r hakk:r ia da sarih ve 
kat't kararlar a lınl!' k ebC'"Yl ~cr1Jnüvor. 
Hasta oldu~ınu rı>rke in çok ivi bildiği, 
fakat buna rai!mı.>n kdıvi"i "P:-c'erden -

SON POSTA 

makale: Küçük bir reçete 

Ya\•aş yürümesini bilen için uzun yol, s:ıbretmesinı bilen 
içm de güç hedef tasavvur edilemez. 

Her vakit i~e yarıyan küçük bir reçete: Sabırsız1anma, 
ümidsizliğe düşme. hele acele etme, yarının güneşi senindir. 

Malıkemıede omuzun11 
Giisterince davasını 
ır-gbeden kadın 

f ······················································~ 

H 3rg 1n bir fıkra 
Eenziyorum ha 

Meşhur sinema komiği Moris Şö • 
: valye Pariste olduğu zamanlar bir.ik

letle Bulonya onııanında gezmiyc çı
kar. Gene bir gün. ormanda gezerken 
bir ağaç altında bisikletten inmşi, din
lenmek için otu.rmU§tU. Bir beçki o-
1ıu görüp yanına sokuldu, dikkatli 
dikkatli baktı: 

- Siz, dedi, .Moris Şövalyeye ben • 
• ziyorsunıız. i Moris Şövalye ccı;ab vereli· 

ı - BC11ziyorum ha .. Tuh.af şey. 

i - Demek ~ "md:ye kadar 1ı"ç 7dm
İ se size .Moris Şöııalyeye benzedlr'Hnizi. 
j söylemedi öy1e mi? 

• - Haı. ır hiç kımse Moric; Şö-ı:a1ye
İ ye benzediğimi söylemi. Yalnız Mo -
ı1 ris Şövalyrn·n bı>n oldıığıım·t söııli -

yenlere sık sık rastgeHrim. 

\.,.._......_ ... .,._._ ............. -...... --···_. .. ,/ 
Domuzla,.uı 

.. . .. .. ' 
o umunaen 

lnglliz ha<iın 'arınuı 
11.ullandıkları 

Yeni çoraplar 

beri ihmnl <>d"lmi~ bulunan m .. arifimize . . . nıes' u:iyet kabul etnıirıen 

İkincitcşrin 2<> 

Sözün kısası 

'l:e bir şair Bir şiir 
\., E. Ekrem Talu -' 

ayramın üç boş koca gününde, 

kapı kapı dolaşmaktansa, köşem

de kitablarımla başbaş:ı oturmayı tercih 
eltim. 

Hergünkü hayatın dağdağalı seyri bu 
gerçek, bu candan dostları adama ihmal 
c.ttiriyor. Akşamları, yorgun argın dön • 
diiğüm zamanlar, nazarlarım onlarla 
karşılaşınca, vaziyetlerinde bir sitem se
ziyorum. V c hehr gün, benim bu ihmalim 
yiizünden, onlar biraz daha yıpranıyot, 

bıraz daha sararıyor gibime r,eliyor. 

İşte bu bayram, vefasızlığa pek benzi
y(.·n hareketimi affettirmek maksadilo 
kitablarıma sanldım .. Onların temi~ \'C 

nıunis havasile ruhumu tasfiye cttircı. 

Meğer içlerinde henüz aşina olrr.... . · 
larım da varm~! Her ne suretle ise, bar .. 
kadar gelmişler .. Ben de onları istikbale 
bi'e vakit bulamadan, bir kenarcı koymuş, 
unutmuşum. Halbuki bu sessiz, mütevazı 
konukların içinde benim o kayıdslzhğınıı 
affettirmiyecek cevherlere rasladım. 

İşte bir tanesi: Elli minimini sayfalık 
bir kitab .. bir şiir mecmuası.. Adı: cE -
mekleyiş> .. sahibi: Cezmi Tahir .. Rasgelc 
b,r yerinden açtım, okuyorum: 

Bir l{aplan öldii 

Ormım bir mabcıl gibi çınladı gür sesinden 
Orman erkek kaplanın böyle kükremesindcu 
İlk defa yere döktü biitün ynprakl:ırını. 
Toprağa sapltyorkcn kııplan tırnnkJ:ırıııı 

Dıırı:nn su başl:ınndan ceyliinlıır kıı~ıştıl:ır. 

Gö '!U de çev.rince geriye re Y" 
[.rkf'k k.:ı.pl::ın kayhe!ti bütun it"ı ını. 

Bir ı ık süner gibi bir saray duvıırındn, 
Bir kaplan olduğunu bJr a.n ,1üsiinmekshlıı, 

F.n renkli emelleri söndü b:tkı~arında, 
Di,tsinin üstünde inledi lmzin hazin •• 

Onlar ki yaz giinlei:i orman:ı çıkarlardı, 
Sevişirler, semaya beraber bakarl:ırdı ..• 

Bayram günlerinde işte böy!e şeke>r 

yerine, hakiki şiirin ince ve yüksek tadı
nı tattım .. Bir şiir okudum .. ve bir şnir 
buldum. 

······························································ 
KC:y'üye tohumlu'· 

dnğı'1Lyor 
sıhhat ve selam t vermek için bu vesi • Bu genç ve şen fnıılız kadını, bır oto. • Tayyare hücumlarından korunmak i· 
leden en RPniş bir sekild" is ihdc> etmc-~e,mobil rnüsadcmesinde yaralandığım, 0 _ bir k:iib çin Londra ve diğer İngiliz şehirleri ge- Ş. Karııhisar 19 (A.A.) - MevsimsJı 
ırecburuz En-er biz bu ist"fade vesilesi - muzunda geçmlyecek kadar biiyük bir ! . . . . (l •• celerı zifiri bir karanlığa gömülmektedir. devam eden yağmurlar dolayısile tohu -
rıi 'C'vt" "r""k. JTHl"riflT'"zin belini do~- ''ara izi kaldığını iddf d k hk ı ngılteredc Burgfu ısımlı u97 nufuslu Ş h" . d la 1 h h . b" rr.u temin edilmemiş olan köv1ümüziln 
n•,tııb"lmesi ü-ni~l ·'li ., . . "' a e erel nıa e - bir kövü (d b r 1 krb"") . . e ırae yaya o şan ar, er angı ır . 
k . u un zamıın ıçın mı:ye müracaat etmiıı. Muhakeme esna -1 d h.; n . omuz es ıye~ ~r . u. u ı-ı kaza va uğramamak en-ııe .. sile türlü türlü sonbahar tohumluk ihtiyacını karşıla -

'·t-r•""'i~ oltınız. . .". are eyetı ı?azetelere verdığı hır ılfinda, · ~ ı ·· · ·· ·· t· • 
t+tP1"z edilen kar-ırlar hakl{ınc!a l?aze _ sında htıkimın talebı ıle, resimde gördii- a·· f . . çarPler diişünmektedir. Bu resmimizde mak uzere Zıraat Bankası koyluyc u 

. .. . . :.ı~nıan t:ıra ından vakı olacak herhan~ı ' k · b 
tı:>lerdeki ne~rivatt"J"I -ı.,.lıvoru., ki M~ar!f ğfir.uz gıbı yaralı omuzunu açarak hi\ki. b" h"" ..ı k bol k .. 

1 1 kadın çoraplannın aldığı şekli görüyor- humlu tevzıatına aşlamıştır. 

'

r ı-j' i a·ı· b ·· kü .. ır urumun av aca veva o ece.ı: do-
"""' ım 7 1 ın u:::run ·· anar.,jrlE'n kur- mc gosterfnce. davayı kaybetmiş ve şo - zl ·d h b~ ., li ~t k b 

1 
a·ı sıınuz. Böylelikle otoIIDbil sfirenler ve Ziraat Bankasının tam zamanında yap 

t 1lnıac;ı İ"il" P ac;lı t""lbir,rr 21mavı ~ı • f 63 İ 11. 1. . .. mu aı an ıÇ' ır mes u ye a u e ı • d v d d 1 k"" 1.. .. b .. _ 
t"'re ng ız ıraıı1 tazmınnt odemeğe . ~· . b"ld" . t• polisler, gez~lerin kadın ol uklarını tıgı bu yardım an o ayı oyumuz u me+rri.,•ir. Onun bu aırr;nı· "'l'nız atl,.ış- mıyPCf' ını ı ırmış ır 

.... m hkum olmuştur. · derhal anlamaktadırlar. yu""k bir sevinç duymu~tur. lırI? Fakat bıı <"S c;lı tl:'-lb"rlerin rrC't" - ~ 
du sr$?1 m Olll"'rl• VC' tn+hi "'l't el-\ PP.,ic; Türk icin anlamanın irnkfını VOktur. nı: 1939 /\lobcl edeb;y(lf 
<'"er1i • ve toptan v pılm-ık la"'·md•r. mck oluyor ki. elffbe kitabı dı:ı, Türk ço. .. A 

Ht- Pl~. f'Tl livPME' J 
1al,a mıı'-ta" olan dH cuğu için değil, İ3tanbulun dadılı. b::cılı m·ıt. Of'lfl 

pınrA'f""inn(', s v
1aTJ"I b;r l"!'etrıd rln, '· "i - Cİ"f bebel·]eri için yazılmıştlr! . . . 

Bayan Ruz'lJelt harb 
tarafları imiş 

1°r" c::nvlP bir ıı.,u1 t ı "b edebiı:fr,. Tir-: Bunlar sadı:-ce birer rnisa'dir. Bunl"ra Fmlandıyalı romancı Fra.nz S11lan-
CP bir dıha Osrnı:ınlı"av.:ı- ClönPm ı. 0-; - b<>nzeyen daha neler ve neler ve nelerlpar>ae, 1939 Nobel edebiyat m:ikafatını Alman gazeteleri, Amerika Cümhur
J""'nnlıc;ı rlili. Ô!;J"Tlanlı tarilıi il,, b;rHkte varıhr! kazanmıştır. Si lanpaeae köy hayatına reisi Ruzveltin refikası Madam Ruz • 

ft~kden · zde fırhna 
İzmir 19 (A.A.) - Bir iki gündenbe -

ri Akdenizde hüküm süren şiddC'fı fır -
tına yüzünden Tirhan vapuru iki giin 
teahhürle dün limanımıza gelmiştir. 

i'lmii~'iir F'-lkat. b•ı l'T'e!""'l"'kett0 bundan Ve işin bilhassa acıklı olan tarafı da ve köylüye dair yazdığı romanlarla şôh-
1
. "dd tl h"" tmekt M" 

MvlP billıııssa Yiik.,ek e+üd v-ınacak o • sudur ki Maarif VekAleti, neşrettiği ter- ret b~lmuş, 1935 ve 1936 ~nelerinde de ve i.e şı e e u~ e e ve .. « .. ıs. ----
hnlarm Omııınl•C'aYı, hir olmazsa b"r I bive kitablarındrı, muallimlere müterna • b .. k. f t . . aı·~· k t tt::r Ruzvelt, Amerıkayı harbe suruk • Fakiiltelerde ihtısas kurları 
kısım f><'lri ktt:ıh'ıırı oku~·ıın 'lrılaır:1bi'P- diyen gönderdi/ti frşad, tenvir ve terbi _ u n..u a a ıçın nı:unze ıgı onmuş u., 5 
e!'k dPl'"C'edc bilm"leri illzımdır. Bu da "" sirkülPrlerinde. da;ma, r,:ocu'i{lara Şimdi 51 yaşında bulunmakta<l11·. Iememek için kat'i kararını vermiş bu- Bu yıl Huk":k Fakültesinde ihtisn 
;ınrak O.,.ivf'rsi•ede bir Oc:menlıc .. l;iir.,:i- VC'rilecek mis::ıl'erin onların her za'1lan =-- - ------ lunurken, kansı tamamile zıd bir id • kurla::-• aç;lac<ıgını yazmıştık. 
~; tec:i~ e>dilmek c:uretile temin edilebilir. Ptraflarında ~öre bilecekleri c;evl<'rden a- del?il. bu. fen~.lıklıı.ra kar~ı _şidde.tı~ ve ~ - diııyı gütmektedir> demektedirler. B kürlardan başka Hukuk Fakülte-
Su halde. P\•vf'lli bu kürsüv!i tec;ic; ('~1"111"1< lmmasını ta'· ive eder' Bövle olc1u(!u loıal- mansız bır mucadeleve 1"ıırışmcsıdtr. Eger . _,u w • • n bU 
l~ıJm~ır Pu'"ld~,, sonra tür'krPnin ken- da avni VekalPt. teşkilatı bu nevi kit b- bu mücadeleyi yaparsa namı hu memlc- sı dekanlıgı ılmı çalışmalar. i?l _ 
d1 k .... ~·.,ı.,p türt-,..,..1Prım0c-ini kolavl<ıc; - ları tetkik Ye k;ıbul edfvor. DemPk olıı _ ketin sade rnn<!rif değil, belki de biitün De mpseg yeniden zengin hafta içerisinde seminer mesaısıne bM 
t·rmak Hi'7ıl'T'-iır. Fr-l~at. bunu vaparken, vor ki. VekAlP bu kitabJarı tetkike de _ ir:kıiab tarihinde havırla yad edilir. E • oldu bnılmasını karar altına almıştır. 
tiirkcerun iri ... e. r""tgele i,..ad edilen kP. lff "ı-umn,•e bile lt1zum g-örmUvor! ğer o ~n yapr,11az, ? da bu makinenin bo- Hukuk mezunu olanların doktora sı-
ljmplerlc- korkunr bir anarşi unstıru a~ - B"itiln bu vazdıklarımız. bu mevzn ü- zuk duzen ı.-..emesıne.karşı ene yapalım, Eski dün a ağır siklet bok am . . . . . b se • 
maktan ibıırt"t "1ıın l"!liifrit ?nk1labc•h~ı zerinde vazılabile-etok crevlerin rac;tızele bu mt'mlekctte eksik ve kusurlu olan şey Y s i pıyo - nıfma kaydedılebılme1erı ıçin u 
bi.,. tarnf., l-1 ,..,1-·n tfrk""'"'in kPndi keıı- h:ıtıra l!",h·ermis olanlarmri:1'1 bir J.o-acı • sade rnaarifdcn mi ibareth diye yarım mı olan ve 500 bin İngiliz lirasından faz- minE>rlere devam etmiş ve en az ÜÇ ser 
dic:inr k"HITI"" d"ll·pr.,...ı:ı Jı- ... 1'-il;vetlE'rl"'l ar- dır. Elde bu misallt"ri namütenahi uza _ ve günlük tedbirlerl_e ikt~fa ~derse, in - la para kazanan, 6 sene evvel de iflas e- tifika almış olmaları iktiza etmekte • 
tırm-ı Pc~c-1"'~ i~inad <>~on h;'r ucul kııl - hıcr:k ka<lıır mebzul mical ve malzPme fafsız ve rnerhametSJz tarıh, onu da on - dprı Dempseyin yeniden para kazandığı-
lanroalr hu.-.r.,.f1n arırı il,, nğ1u ar"cıyırl:ı vardır. Burıl:ırı Maarif VPk;li111iz. ,.lbet dan evvelkilerin ~ttikleri yere gönde - dir. dıoktoraıarıt 
vnrın <la bu dil ile arılacımı,,, tPmhıı:ıt al- bi.,.df'n cok nalın ivi bi'lr. 'Rıınd~n d'lla - rir! nı ve neredeyse Amerikan milyonerleri Bu suretle seminerler 

t•" ;.~~~~;::;.::. ~·:.~ ~:, v;,~~~ :·~· tür k b'.~'~.~: 1~~:1.~:~~J~n iıı;:!;~';:~ :;;; ~~ J{,,/,Hfin < 'J3 ;~fi'"' :;~sı;.~:Y::f ~~cağmı Amerikan gazete - ~:.• rl• k mahiyetinde kabul edil:::'.: 
~:~~~r!~~i~~~a n~~~;;p~n~;~JTl;~!~n Pl'~ı;;~ - ·············ı:···A···K··v···rM... --
meselelPr varch ,.... c:nl" Atı~iH;i;,., h"c;-: f S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A l =---11 

kiivi kptııc;u mPı:ıPl<>si me~hurd"r. Mik'a
bı tarif eıiP" me>H b l--ih'lo\• l'.!ll ·a l:>ıınu 
ivi a.,latnı.,k ic:in 'Tlisal ,.., .,. ... 1: b'c:k-vi 1 
kutusunu alrrw; oturc; bu k"t bı rnrk Pb
lere kovnınk dr~J C'ııu vamn hocrıvt ho
c:ılıktan c-•k"rnııtk e'b + d:ıha 11''1'\ı;ııl o • 
Jur. TC' hJsküvivi. ne 'it' O""tırl kıı+n unu 
öınrürırl<> bilP t!ilrrrıı>mi~ o1a'l do11~u., 
}.. nad-0lu vavrusunu- 1-ıic di;c:i.lnmiyen bu 
kitab. bizim için ancak yabnncı. ecnebi 
bir eser olarak t.elaldd edilebilir. Bunun 
ı(bi. bir müdekkik dostum, bir elifbP ki
tabının A smı anlatmak üzere çocuklara 
misel olıırak şu f\c kelimeyi vermiş: 

lKİNCITEŞRİN 

Ada, bacı, dadı! 
Bu Uç kellmen1n üçü de onu okuya -

cak Anadolu wvrusu için meçhuldür. O 
kadar ~uldür ki bunların m~maları -
m hoca anlatsa bile yedi yaşındaki köylü 

Beyazıd • Maçka tramvayındayız, köprüyü gf!çtik, Gn -
lata yokuşunu tırmanıyoruz. fakat işte aldığı bilete göre 
Karaköyde inmesi llizım gelen şu yolcu da eltın aramızda. 

Biletçi yaklaşarak soruyor: 
- Siz galiba inmeyi unuttunuz? 
Yolcu cevab veriyor: 
- Hayır, unutmaciım, biraz daha gideceğım. 
- Fakat bileUclz Karaköye kadardı. Ya inmı;!li, yahud 

da ikinci bir bilet almalısınız. 
Yolcu bu iki ııkkm ikİ$ine de yanaşalarclan değil: 
- Ne olur bıraz daha git.sem, tramvayı eskitecek deği -

lim ya? 

Biletçi vazifesini bilir bir adamdır: 

- Ben aldığım emri yapmak mecburiyetindeyim, inecek, 
yahud da yeni b.r bHet alacaksınız. 

Ve tramvayı durdurmak üzere çanı çekiyor. Fakat yolcu 
inmemekte eldn ısrar ediyor. Bu esnada diğer yolcular 
ne yapsalar beğcn:rsiniz? İstisnasız olarak hepsi de parasız 
seyahat etmek istiyen adamın taraftarıdır. 

- Ne çıkar, diyorlsı, belki adamın parMı yoktur. 

Fakat biletçi ısrar ediyor ve paruız seyahat etmek isti

yen yolcu da utakhkla dolu bir çantadan üç be§ kuruş çı -

kararak ikinci bir bilet almak mecburiyeünde kalıyor. 
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Çekyada harb 1 Mussolininin 
yeni bir nutku 

Hn!anda vapurunu 
bir deniz<Jtı 

gemisi torpillemiş 

Sayfa J 

Bitaraflara göre 
Fransız - İngiliz iktısadl 

işbirliğinin gayeleri 
Londra 19 ( A.A.) - 8 300 tonilAto • Paris l9 (A.A.) - Havas: Yüksek kon 

vaziyeti! luk Simon Bolivar ismindeki Holanda sey tarafından teyid edHen Fransız-İngi. 
yolcu gemisi 400 den fazla yolcusu ile liz iktısadi teşriki mesaisi bütün bitaraf 
seyretmekte iken İngiliz sahilleri a - memleketlerde geniş bir akis hdsıl et _ 

CBa•taraf ı . . f da) "Harb ı"ktısad"ı bakımdan çıkl?rında bir mavna çarparak süratle miştir. 
'tr.. " ı ıncı say a olan talebe serbest bırakılınıştır. J B ı "k ~1ucuın k t' 

1 
batmıştır. e çı ada, Daladye • Çemberlayn an-

taryk koll ~- a arı Cuma sabahı Ma - Royter (A.A.) bir dünya harbi şekrni ÖğrPnildiğine göre geminin yolcu • !aşması yıpratma harbini karşılamıyn ma 
dır B" e3ıne bir baskın yapmışlar- Vaşingtonda Çek sefaretı' bay ..... cr.m 00 tuf mu"şt k h · b 1 · ırçok Çek t 

1 
b ·-· lar~ndan 1 kadarı, Harwichte karava ere cep enın aşarı ması ı;ck -

le mücavir y a 
1
e e gecelik kıyafeti- yarıya çekti almıştır,, çıkarı ımıştır. Bunların büyük bir kıs~ı linde telakki edilmektedir. 

kaçrnışla d ugos av talebe yurduna Va~ington 19 (A.A.) - Çeko-Sloval~ tğır y:1 r3.lıdır. Bu gece Londraya geti- Holandada, bazı müşahidler, b !Hı 
curn kı/ı ır. Yugoslav talebe de hü- yanın Vaşington orta elçisi Hurban, Rom3 19 (AA.) - Stefani ajansı bil ril:niş ol&n felaketzedelerin adedi, has barışın organizasyonu için şimdiden bir 
){' birlik~ arı~a karşı Çek arkadaşlari- Pragda 9 Çek talebesinin kurşuna eli- d!riyoı: t~ne?er~ yerleştirilenlerle beraber, 25 1 esas ve geniş bir iktisadi fcdcrasyo uıı 

liuo::usi m~ucadele etmişlerdir. zilmiş olmasından dolayı elçilik bay • Korporntion'lar nezaretinde dün ö'1-- dir. Bunların 230 u büyük, 15 i çocuk, nüvesi olarak telakki edivorlar 
letde z·· usaade olmadıkça hastane- rağını yarıya indirmiştir. ledPn s...,nra toplanan yüksek otarsi k~- 6 sı d:ı bebektir. Macaristandaki kanaat, yük~ek koı,,~ 

<;:ek u~_Y~ret yasak edilmiştir. örfi idare misyonunda Mussolini tarafmdan· ~öv- Holandanın Londra elçı'sı· ,,e Holatı- yin Fransayı İngiltereden ayırmak için 

1 nıverc::ite p t" . . "k· ·ı . . 19 A 1 tk . Al f en ,"'za ~ ar ısının ı ı 1 erı ge. Berlın ( A. . ) - Alman aJ·ansı, enen mı un metni c:udur: ..:ı 1 .1 w • manya tara ından yapılan tesebbüsle • " sı D l\ "' na e çı igi erkanı bu sabah derhal fe - re kat'ı· bı·r cevab \"erdı"gW ı· m"'r.kezı"nd . -
Ottad"ıı 'k· r.. fatonçek ve Dr. Klima. Pra~dıı ve hima.ve idaresinin diı";er ba- «Yüksek ot.ffşi komis.vonu bu sene 1.k d .. ~ · -... b l ~ f a f..'tzc elerin yerleştirildiğıi otele gi-
birincı"s· Çcı~ 0 muşlardır. Bunlardan zı sehirlerlnde örfi idare ilA.n edildiOi. lalyıı alc>yhinde tatbik edilen sinsi zec- ..:ı k dir. ı kl . o· uere gemi sübaylarını isticvab etmiş- İs\'ı·çredekı" mu" şal1ı"dlere gelı"nce, hun-
fy; rn. e erle Almanlar arasında ni bildirmiştir. ri tedbfrlerir dördüncü vıldönümün • 

d
. unasebtt pa t" . . böl f" . '- , de t 1 Ş d -: !erdir. Bunların ifadelerine göre, p,e - 1... b F t . ı. Alrn- r ısınm ge şe ı ı - H:ıcna nın bevannamesi op &nıyor. unu a ilave edelim ki .. rn nazaran u ransız - ngıliz hareke.. "nl - .,,, mice sancak ve iskelede birer infilak 

Para 
1
. "

1 
~r bu iki doktorun ismini BerJin 19 (A·A.) - D. N. B. Ajansı bu tedbirler, bunları bize tahmil eden ti. hitarafları mübadele esasına davanan ıs es•nd ·ı 1 1 . h ı· olmu,tur. Gemi sübaylan infilakların bı"r ı"ktı'sadı· sıs· teme su"ru""klemek ı"çı·n· Al • 
· en sı miş erdir. biJdirivor: etın arıusu i afına olarak memleke • 

(AA ) t
·m· . . h 1 1 maynhrdan ileri geldiği fikrindedir. manya tarafındaı1 sarfedı"len gayretl"ı ... 

. . Çek Reisicümhuru Hacha'nm Çek - ı ız ıçın ayır ı netice er vermiştir. M " • SO b. k" B .. ""b ı· w anmafih bazı yo1cular, gemive iki karqılıktır. Filhakika tsviçreve gelen l1a· 
Arn.,t ın ışi mevkuf! lcı·e bir beyanname neşrederek rahat 1 ugLtn mu a agaya düşmeden tarihi t ·1 • b t · w k h "' J ·~ erdam 19 1 k orpı ı~.0 e ettıgi anaatini iz ar et • herler, Tec::rı"nı·sanı· sonunda Berlı'nde ·o•ı. 

letesin· - Handesbladd ga • durnıalarmı ve nizama riayet etmele - o ara. üıvsif edilebilecek ahval ve şe- :.-ın B 1. · mektc>dır. tün Do~· C b d 1 tl · · · · k 
C.ek"-SI er ın muhabiri bildirivor: ri11i tavsiye eylemiştir. rai• içinde toplanıyoruz. Italyanın tar- r , . . . . . •w• • ~ ... - enu eve erının ıştıra ~ ,. 

0 

k I-.:n cıs muhabırının bıld•rdıgıne ~ö- deceği bir nevi ekonomi konferansının 
Pcf!Jrnic:-f va yada 50 bin kişi tevkif Bu be~•annamede şöyle denilm~kte- zı Jrnreketi save.;inde askeri bakımdan h t t 1 
'k!ti n.,.' ır. _İdam edilen talebenin isim- dir: ıhenüz Avrn'Ca kıt'asına sirayet etme- re, ,ns.nne~·e ya ırı m~ş ol?n felcike~ -ı toplanacağını . bildirmekte :di. Maca • 

..-şrPd 1 . zerlPıerın hemt>n hepsı Sımon Bolı • ristanla Bulgaristan böyle bir şeyden hn-
~\'kif a· 1 ~ı~tir. Bazı profesörler de MüessPS nizama karşı her türlü ha. ~~ş olem harb iktısadi bakımdan bir . b d l 
da ida e 110:ıştır. Profesörler arasında rckd yalnız c:uçlular için değil. bütün dunv.cı h:ırbi şeklini almıştır. Çünkü ~~r ın . ir eniza tı g-en:isi tarafında_n 1 nüz haberdar edilmediklerini bildirmiş • rn ed 

1 1 
h ık• tornıl Atılmak suretıle batırıldıgı ı lerdir. Bununla beraber Almanya İngi • 

?lladı~ı b . 1 en erin me\'cud olup ol - C'ck me~nleketi için vahim neticeler do arbin biJaistisna dünyadaki hütün k · d ...,.., ellı değildir. Yaşları 20 den az 1 rrura,.aktır. rnemlc:>ketlerin iktısadi ve içtimai faa. a~aat n .. edi~·· . B~nlard_an bi:i~ln ifa- 1 liz - Fransız ablukasımn kendisini teda • 
d('c:ıne p,ore, ı_kı_ncı to. rpı_ı ta.h_Iı.sıye san.

1 
rik,ten menettiği malzemenin Avrupa 

·ı ı liyetlerini sekteve u<1ıatmıs ve altüst d 1 ı a B r ·k · ·ıı M d - .., al armd()n bırı a~nıze ındırılırken ge- kıt ası memleketlerinden kısmen temin 

Ya e çı a ve ınnı ere .sır an P.tmi~tir. Arndnn yalnız 20 sene geç - mive c;arıJmıs \'e bunun üzerine bu san için halen elinden geleni yapmaktadır. 

H 1 
7 ~ tıkten s'lnra l!arib bir fırc;at netice~in-

0 a d h kk d 1
[
5 1 1 1 

k dal nar~ı:ılanarak icindekiler ya ölmüş n a a ın a il mi yon =ra 1 de ~ahid olduğumuz vekavi tatbik et- veyahud denize dökülmüştür. 

te b 
rnckte bulundueumuz iktısadi otarşi 

Şe büste bu!ur.n1amış pamuk alıvor sisteminin doC!~uluğun~ kat'i'. nihat ve İngi1iz Ye Alman torpilleri 

Fransada knmUnist 
~ artisine mensub 

148 teşekkül kapatlldı 
Ito cfı 1 • t c J mııkavemet edılmez hır şekılde hattA Londra 19 (A.A.) - Royter ajan.ııı 

dili,.: 19 (A.A.) - Stefani ajansı bil • Londra 19 (A.A.) _ İngiltere hük{i • d~ı:ıma,tik b!~ sure~te. isbat. et_n:iştir. Şim bilcJir:yor: 
ltaı · meti 155 milyon liralık pamuk satın al _ dı heı kes ıktıc:adı c:ıstemımızın veva - Beynelmilel kanun mucibince İngi-

kaıun Ya hilkOmetinin Holanda ve Belçi. mıya amade olduğunu Mısır hükumeti _ ı lıud s11 V"va bn ~i~temin «muvafık~ o- liz torpilleri o suretle yapılmıştır ki, 
~ lo!'ak bütünlüğüne riayet edil - ne bildirmiştir. Bu miktar evvelce Al _ hın o;mn~ı~·nn drur yapıl.•~ b"-ı m~ - konuldukları yerden bağları kurtulur Borlin 19 (A.A.) - ParJsten Brilkı 
«utuıı g rrnekte menfaat ve alakası ol - manya ve Alman ic::galindcki memleket- ı nakR ahı. m ne kadar gulunç oldugu. kurtu1'11rız tehlikesiz hale girmektedir. sele gelen haberlere göre, komünist 
ltr.ıt ~ A_lınanyaya bildirdiğine dair 

0 
_ lere ihrac edilen miktara muadildir. mı Pnrcbilir. Alman torpillerinin ise böyle olmadı • partisine ınensub olmaları icab eden. 

'le bez. a.rıs. ~adyosu tarafından verilen Hicbir enerjinin boşa _gitmesi doğru ğı iiğre>nilmektedir. 148 teş~kkül mahkeme kararile Fran• 

h.ı.. lngılız gazeteleri tarafından neş- ç· d • • h • 
1 

değil-iir Bütün iradeler bir aray. a "e - s· J •t d ·ı sada kapatılmıştır. -,~en h n a ~·e"'I hır U ·ı'Üme ., ır ,,ı \·anya vapuru a torpı e çarptı _______ _ 
aberin aslı esası voktur. • h .,. tirilmeli, biltün fedakarlıklara katlan- K ---.... ,, 

1 
Kaunus 19 ( A.A.. )-Kaunas ismindeki d d t 

. k 1 
ma.ı, şüphe icinde bulunanlar ve rreri ana a a asavvurun 

Uru U Or 
., Litvanyn vapuru Roterdam yakininde 

ısviçre orJusun~a ~ y kalanlar ı.mıklaştırılmalıdır. Hiçbir o- bir torpile çarparak batmıştır. 1\fürette • f k• d 1 
lJ ""' . vura berıemiyen bu avunun vereceği bat arasında 14 varalı vardır. Vapur Lit- ev ın 8 top yapı ıyor • • ı k Tok) o 19 (A.A.) - Raşvekıl Abe netice pek biiyüktür. Me\'Zuubahs o - J 

izin er al!!lfl't;'I kk vanya için yük almak üzere İngiltereye 0 19 (AA F 
l. k: bugün yaptığı . be~~n~tta ~~va ~t lan şey askeri kudret ve binaenaleyh ttavu. . .) - ransaya gön • 

~ Pek:n \·e Nankın hukumetlerının mu- v:ıtanın istikbalidir.> gidiyordu. derilecek olan birinci Kanada fırkası. 
lığı ,rn 19 (A.A.) - Ordu kumandan- zaharctile Vangşingvey'in yakmda mn kumandanı general Mac Naughton 
ş5~.1:arafı.ndan neşredilen bir tebliğde müttehid bir merkezi hükfunet kura - • 1 d I th• ·ı . 3 Alman esiri fngiliz beyanatta bulunarak demiştir ki: 

tJ:I ~nılmektedir: cc.ğ·nı söylemiş ve demiştir ki: ır an a e !ŞÇI arı üser:ı kampından kaçh Ka!ıada askerleri tam bir şevkle ((it-
l'atsı ~r vnkayii karşısında şimdiki ka- Çin müstakil bir siyaset takib etmeli f ı· .

1 
mektedirler. Fakat çok ciddi gözükil • 

ltta ~ 1.k devam ettiği müddetçe kıta • ve U1:lk.~arkta yeni nizamın kurulma- ~ a ıyete geçtj er Lon-.ira 19 (A.A.) - Üç Alman esiri yodar. 1914 harbinde ise Kanadalı la -
dttr,,1 :1'.ınden bahsedilmesi lüzumsuz • smda Japonya ile tam müsavat daire- İskoçyadaki üsera kampından kaçmış- rm fazb !:ergüzeştci bir tavırları vardı. 

sinde i~ birliği yapmalıdır. Londranın merkezinde tır. Bunlar bir denizaltının çok genç Fı~ka Fransaya vardığı zaman teslihat 
'1 Abe, yeni merkezi hükümetin tesi - mürettebatındandır. BirLc;i 15 ve di- İngniz f1 rkalarınmki kadar mükemmel 
,_,"iller/ha OFOU!fl! sinı:len sonra henüz Çan-Kay-Şek ~a birçok İnfilaklar oldu ğer ikisi de 17 yaşındadır. Bunlar kam olaraktır. Diğer taraftan general Ka _ • 
• lfk Viye ndlllyor rafında bulunan birçok Çin devlet a pı çevir~n tel örgülerin aralarından nada fabrikalarında tas\·vurun fevkin-
Va . ııc- darnlarıımı \'eni hükumete iltihak e • Londra 19 (A.A.) - Harbin bidaye. iıyrılanık dışarı çıkmışlardır. Yanla • de top inıal clilmekte olduğunu bildir-

~ıtı ~ngto? 19 • A.A) _ Harbiye na • dE>Cekleri :nütaleasında bulunduktan tinden beri ilk defa olarak İrlanda ted- rmda paralan olmadığı gibi yiyecek - mişti~. 
rııta Oodrıng yaptıgı beyanatta Ame- sonra sözlerine şöyle nihayet vermiş - hişçileri ışıkların söndürülmesinden lcr! de yoktur ve ingilizce de bHmi • iı~, 0 rdusunun 75 bin kişi artırılaca. lir: istifade ederek bombalarla suikasdler yarlar. Bütün lskoçya postalarına key- Ruzvelti'l Cümhurrei•t:X-i 
Gsıcr~e. bu kuvvetin yeni deniz ve hava Övl"' ümid ederiz ki diğer devletler tertib eL'11ektedirler. Dün Londranın fiyet bildirilmiştir. J\evyork 19 ( A .ı\.) - Nevyork ic:d-
t1111 1~ın müdafaasına tahsis olunaca- e~rivakii tanıyacaklar ve Japonya ile merkezinde birçok infilaklar vukubul- --------- Jer birli,ğl icra komitesi, Reisicümh'Jr 

80Ylerniştir. iş birliği yapacaklardır. mıış i~c de kimseye birşey olmamıştır. Sofyada ·bir Alman teknik Ruzvclt!n üçiincü defa olarak Reisi -
"limhıır!u~a intihabına mlizaharet et --A- - Cinlilerin istirdnd ettikleri yerler İlk infilak Pıcadilly ve Park Lane kö- • • Jd 

k 
" h d rı · serg sı açı ı S erı _ e e ı eri Micnla 19 ( A.A.) - Çin ajansı bil. Şt>sinde , ikinci infilak Picadilly'nin or· 

"' R°İz)enmesİ san'atı d"rivor· tac:mda. üçüncü infilak Uppert Regent 
Sofya 19 (A.A.) - Alman teknik ve 

iktısad sergisi bugün açılmıştır. 

mef!e k:.ırı:ır vermiştir. 
Bu Jc::çi birli~i 900 bin işçiyi tem~il 

... a Çln kıt'&lar. Sin-Kei Han ,.,11u istirdat sokağınd:ı, dördüncü infilak Lower 
ti.. 19 • 11tı gi l (A.A.) - Asken hedefle- etı:ı:şı.-.rctir. Rcgent sokağında vuku bulmuştur. Ti. 

hind/ t:!nmesi san'atı, 1914 - 1918 har Honkong 19 (A.A.) _Çin ajan~ bil- ~·atro v~ sinema çıkışı münasebetile 
dilere~ alına~ tecrübeden.. istifade e - dirh·or: halk sokaklara dolmuştu. Polis kolay-
~ti dah rnez~_ur harbde _kullanılan usul 7,o-Bu limanı Çinliler tarafından is- ca intizamı temine muvaffak olmuş 
•\ltetile a mukemmel hır hale koymak tirdat ed;lmiştir. tur. 
1- he tatbikından ibaret bulunmak- Civarda patlamamış iki bomba bu -
~ıli raber, empresyonist ressamların Po 1 on '1;:\ filosu hır:mu~tur. Park Lane' da da saati ku -

n Yaptı~ı hizmet çok miihimdir. T <'ndrtı ı q (A.A.) _ Polon va deniz r•ılmamış bir bomba bulunmuştur. 
h. kuvvetlerinin ,in~i1 .'7.- deniz kuvvetle-
oır t •• l . r. op m~rmısı svıçre rile iş birliği etmesi hu.c:usunda bugün 

b topr~ klarına di.•şt "i Lonclract İngiliz ve Polon:va hlikftmet-
~rn ı 

9 
let: arasında bir anlac::ma imzalanmıs -

~ 
8 

e (A.A.) - Dün ö
0
aleden soıı · • a t tır. 

1tı1ııa.~ 15 _te bir top mermisi Bale' de Polon va filoc:unclan bir müfreze har 
l'alan etrnış Ve 1 7 yaşında bir kız ya- bir so'lıına };adar İn~iliz donanmasına 
ta Ya~Ş~ır. Bu mermi, bir Fransız '"ap'"·iluna<'aktır. 
~ afıtıdsıne ateş eden Alman topçusu ı eh h?s\•f>k;H Parise ıföndii 

arı atılmıştır. T nd ·rı ı Q (Huc: HD - B ir müıid~t-

F rans~z • Yunan l }ıpr: T rıch·ıda bnlunJ'Y'al{ta olan Leh 
ti b,ıc:\'C'1ı::ı: ...,, ·orkski, bwrün Parise dön-

In~i!iz 1-larbiye Nazırı 
Fransada'·d fngiliz 
hatlarını t~ftiş etti 

Paı·is 19 (A.A.) - İngiltere harbiye 
n;\-:ın Hore Belisha Fransadaki İngiliz 
ha~larını teftiş ettikten sonra Fran -
sn; hatlarını da teftiş etmiştir. 

Nazır varın Daladye ve General Ga
me!:n ile görü~ecektir. 

Dikilide zelzele l> caret m :iz., lce~elPri ı~üc;'ii•· I "'h r<ıc;vpk"li harek.,,tindf'n rov-
~ aris 19 tet tn" CA.A.) - Fransız _ Yunan ti- " ~ pc::·; f"el{ ('i1mhurreisi Ben<-'ş ile iki ı İzmir 19 (A.A.) - Evvelki gece Diki-
~ır, t~~akereleri yarın Pariste brşlıya- cl!>fa pödi::ımiic:fii r. l 1ide üçcı· s<:niye süren iki zelzele daha ol-
~~ b\" 1 memlPket arasında şimdiki ti- S J • J muştur. Dikili felaketzedelerine yapıla -

arııtı Ubade'esi yekunu altmış milyon ... r.v,•et k ·taah .1 tvary::ıda cak yardımın kat'i şekli ve yeniden kuru
...... ır. Q,.. Kaunas 19 (A.A.) - Tas ajansı. Sov - lacak kasaba ''e köylerin tabi tutulacak-

llı~~e~;sın genişletileceği zanncdil - yet kıtaatının Litvanyaya girmesi işinin ları şerait tesbit edilmii ve vilbete teb -
tamamlandığını bildiriyor. 111 olunmuştur. 

etmektedir. 
..~ ... ~:~·:;.·;:: ... ~:~:~:·· .. · ................................................................................. -

Yeni harb mPlzemesi 
Ne me,'ud insanlarmış o eski in.ı;anıar... DeTleti komşu devlete harb açtı nu 

beline kucını, sırtına datarcatnu atar. Kir hayvanı varııa fıstüne atlar. K:ernna 
kar~ır. Ya ölür rider ya arkasında birkaç yük ıanimetle memleketine döner •• 
safayı hatırla ömür sürer. 

( <İ'l•k paşa) tarihinde ordunun kitabetiııi yapan muharrir bir barb dönüşüni 
şöyle anllltır: - •·Bu cenkte öyle do~·umluk olduklm haddi blkıyasını Tanrıdaft 
ca,ri kinı!4e bilmez. Fakire daıhi ltu raıadan bir aded dühteri lennftndam De iit 
ıul:im nasib oldu.ı• 

Ya şimdiki muharebeler? 
C'ephl".er, siperler, havadan, karadan, yl!r "ıtandan relen tl!htikelrr. Yangın !ela 

tahrib İ(.'İn atılan bombalar fÖklerde düşma" :arı!"all pmJektörler, handan mo
tör sesi avlıyan aletler, dokununca patlıyan yer torı•l leri, illslnce vakıp ka•nrAa 
rlektrikll t.t' ler, çukur, tümsek dlnlrnuden koruP gelen tanklar. mesafelere ıtore 
barb sahasını çelik yatmuru altında bırakıırı kademe kademe bataryalar nlha~ıl 
d:ıh:ı düşman yüzônü rörmeden insanı tatlı canmdan ~den bin bir çeşfd !illihlar. 

1''akat yalmz mubarlblerin birbirini imha ic;ln kullandık.arı silahlar da kaff 
deJil. Bu silahları bu teobizatı ha7Jrlıyan f!\brikalar ve bu fabrikalara durmad<ı.a 
malzeme yetiştiren ikinci plandaki tez~ihlar. ateı~eler •e bunt:ıra bam marlde 
tedarik eden, şeftali çekirdeftlnden, hurda bakıra, kırpmh pamuta kadar iı. 
madde toplıyau insan kümeleri. Son harb hadisrlerl bütün hummalı çahs 
ınal:ıra yeni bir unıııır daha lli.e etti. Almanların 1'faJiııo önünde ileri hatı:ıra 
yerleşU~dllıt.erl kuklalar, korkuluklar!. 

Bu son keşif şunu a'lllatıyor ki harb fenni son sözimü söylemiş ve artık rerlve 
dönüş devrimine rlrml4&ir. Dü.tmanı aldatm3k ic;oln soba bonılarını top rlbl dlıen, 
röz dalı olsan diye harab kalelı!rl b;ıdana !!den Mki nmharibler1e !\lafino ııtlh • 
ki ... :arı önüne tahtadan korkuluk clb:en yeni muharibler arasında ne fark kaldt 

CalıiJ . 



---------_ --~ ... •J,;11 ... . __ _ 

SON POSTA 

( Şehir Daberleri ) 

Şehrin sanayi Semtleri 
ayrı ayrı le~bil e·diliy r 

dükkanları kapandığı için 1.500 aile müşkül Dökmeci 
vaziyette kaldı. Kömür depolarının yeri de gizli tu~uluyor 
Şehrin manzarasını bozduğu iddia 

olwıarak Süleymaniye civarındaki dök 
meci dükkAnJarı kfımilen kapatılmış -
tır. Dökmeciler, kendilerine yer gös -
terllmesi için belediyeye müracaat ct
mi~lersc çie milsbet bir cevab alama -
mışlardrr. 

Dökmecilerin beslediği aile miktarı 
1500 ü tecavüz etmektedir. Dükkan • 

f ları kapanan bu esnaf işsiz bi'r halde -
:dır. 

Bel~diyeye bu yolda sık sık müra-

lcaatier V!tku bulmakta, maden üzerine 
, çalışan esnaf dükkanları kapandıkça 
yeni yer talebinde bulunmaktadır. 

-- -- --

İkinciteşrin 20 

Mecidiyekoynnde yapılacak 
hastanenin yeri değişecek 

Mecidiyeköyünün imanna sekte vermemek için 
hastanenin Hürriyetiebediye civarında inşası muhtemel 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bulun- Ancak bu hastanenin yaptırılacağı 
makta olan Sıhhat VekAleti Müsteşarı 1 yerde bir takım istimlflklere liizum ha • 
Asım Arar dün akşam Ankaraya hare • sıl olduğu ve evvelce belediye tarafın • 
ket etmi§tir. dan Mecidiyeköyünün imarına karar 

Sıhhat ve 'İçti.mai Muavenet Vekaleti verilmiş bulunduğu için hastanenin baş· 
müsteşarı şehrimizde bulundu~ ~~d - ka bir yerde, meseıa Hürriyeticbedi)'e 
det zarfında İstanbulun sıhhat lflerı uzc- . . .. .. ~ 1 • 
· d b t t'~:ı...1 d b kı t r Müs- tepesı cıvarrnda yaptırılması duşunu 

rın e azı e ıu.ıuer e u nmuş u · k eli B 1 ,ır ·a· el .. ·· h:ı1· 
+.... bu da M ·w '-- ·· d yaptı me te r. u surete füe<!l ıy coyu ""'lar ara ecı ye.oyun e -
rılacak yeni hastane i.ş.i ile de meşgul ol. kına zarar verilm_iyerek ve köyün ima,,: 
muştur. Şişlideki hastanenin şimdilik 600 rını sektedar etmıyerek hareket olun~::. 
yataklık kısmı inşa edilecektir. İleride sı muhakkaktır. Ayrıca Mc?cidiyeko) ıJ 
yatak .mevcudu bine çıkarılacaktır. Has- halkı tarafından Vekaletleı-e de mürac·ı· 
tane iki binadan mürekkeb ohcaktır. atlar yapılmıştır. 

El dokuma nizam:ıamesi l 
mer'iyet3 giriyor 

Dün iki kişi 
zehirlendi 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ta- Azapkapıda Avcıçıkmazında oturan 
rafmdan el dokuma iıezglhlarının Avram kızı Klera akşam yemeğindc!l 

sonra evvela bir keyifsizlik !1issctn1iş, standardizasyonu için bir müddet ev-
vel hazırlanmış olan nizamname ya - bundan sonra düşüp bayılmıştır. 
k.ncia tatbik mcvkiine konulacaktır. Kleranın kaldırıldığı Beyoğlu hast~ • 

Pu nizamnameye göre; bütün doku- nesinde yapılan muayenede kalaysız k5~ 
ta pic:.irilen vemekten zehirlendig1i tesbıt malar tayin edilmiş olan tiplere göre r- J 

ima 1 edilecek, nizamname haricinde edilmiştir. 

Bu müracaatleri nazarı itibare alan 
belediye, sanayi mıntakalarını şehir 
tpJAruna işaret etmiştir. B-Oğaziçinin ta

bll gilzelliğini bozan fabrikalarla gaz 
'•anklarmm buradan kaldırılarak Ba • 
kırköyle Yedikule arasına alınması mu 
vaf k ırörülmüştür. 

1stinye havuzlamı dan bir görünüş hiçb!r imalAt yapılmıyacaktır. , * Beyoğlunda Kumbaracı yokuşu_n~8 
ederek bll hususta Nizamnamenin tatbik mevkiine ko- 106 numarada oturan Fuad adında bırı -Sütlüce ile Kağıdhane köyü arasında ledıye_ve müracaelt d h" 

1 
d·ır• n • 

rı.uldug·u tarihten itibaren Ticaret O - nin yediği pa_stır.ma an ze. ır._en .. 15 •• ~ .• ~n t-Op1anacaktır biran evvel faaliyete geçilmesini iste - d -
· dast bu iş için tayin edeceği bazı me - !aşılmış. vazıyetı tehlikelı gorul ugu 

Şimdiye kadar en mürum mesele mişlerdir. Belediye vermiş olduğu ce - mur]arı vasıtasile piyasada araştırma- den hastaneye kaldırılmıştır. 
HUk11met, ikinci beş senelik sanayi 

plArunda gemi inşaatına büvük ehem
miyet vermiştir. Planın üçüncü sene
sinde memleketimizde saç inşaatı da 
kabil olacaktır. Bu tarihten itibaren 
gemi inşaatımız mütekamil bir hal ~ -

facaktır. Halicin büyük mikyasta ge
mi inşaatına müsaid hale getirilmesi 
mukarrerdir. Tersanemizde beş bin 

kdmür 9epolarmın naklolunacağı ma - vahla Kuruçeşmelileri tatmin etmiş • 
halli tesbit işi idi. Belediye kömür de- tir. lar yaptıracak, nizamnameye muhalif 

dokumalar bulduğu takdirde satıştan l\Iemhn suları için bir talimatnatJJC polarınm yerini de tesbit etmiş bulun- Limanın Ha.vdarpaşada yapılması 
k mPnederc:>k toplattlracaktır. haz.ırlamyor maktadır. Yslnız, limanın yeri ta ar- m·ıvafık bulunmamış, buranın limanı . d . . ti 

rilr etmi~. fakat kat'i olarak tesbit e - . . .. .. .. Bır taraftan dokumaların stan ar - Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekale 
ıstıab edecek kadar buyuklukte olma- di7 e <.>dilme!-!i etrafında hazırlıklar va- b"lh b"" .. k h" 1 . . d rfjvatı dilmemiş olduğundan kömür depola • • ~ . . . . - · · ~ I : . assa uyu şe ır enmız e sa ". 

rın•n yeri saklanmaktadır. Belediye h 0 r dıgı .e>sbıt edılmı%ır. Havdarpaşada pıl!rkcn diğer taraftan şehrimiz yazma fazla olor. memba suları için bir talı -

.. tona kodar ticaret gemileri inşası ka
bil olacaktır. Tersane tevsi olunduğu 

türlü spekülasyona mani olmak icin yahız foribot iskelesi yapılacak, şim - ve d:>kuma kooperatifinin çok müşkül matnarrıc hazırlamaktadır. Yeni tali • 
kömür depolarının yeni yerini c;aklt diki mendirek Kadıköyüne doğru bir bir durumda olduğu öğreniJmistir. matnamede memba sularının depoıar
tu~:traktır. Ancak herşev olun bittikten miktRr uzatılacaktır. Kooperatif, Çakmakçılar yokuşun - d:ı sıhhi şekilde doldurulması, kapalı 
depolarır. yeni yerleri tasdik edildikte Avrum:ıdaki modern liman daima daki meıkezini dün küçiik dokuma tez- ve açık satışlarda sağlık bakımından a-

esnada İstinyedeki sahih havuz da kal
dmJaccık, ·daha müsaid bir yere naklo
fonncaktır. 

sonra ilan olunacaktır. dere ağzındadır. Bu bakımdan limanın gahlarının temerküz ettiği Etmeyda - ranacak şartlar hakkında hükümler btl 
rn•naddid muhakemele>rden sonra c;imdiki yerinde ipkası, Yenikapıda mo nına nakletmi~ir. lunacaktır. 

köl'Tlür depolarının şimdiki yerinden der"l liman inc:ası ve Havdarpaşanın Sö~·lendiğine göre; kooperatifin bu ·•··•··•••••····•·••••••••··•••·•••••••••••••·•••••••••••••••• 
ka!r!ınlmtısı yolunda bir karar alma _ 11 aıernde bir liman haline jfrağ olunma yıl çok müşkül bir duruma düşmesine ~· 22/11 ÇARŞAMBA 4 

Bilumum küçük sanayi dükkanları C're1 mm·nHak olan KuruC'esnıeJiler be - .sı daha muvafık bulunmaktadır. sebeb, küçük tezgah sahihlerini koru - dan itibnrco 

Milte/errlh: yan kooperatife karşı bilyük mikyas- ALEMDAR ve Mı.Lli P~lir'e: Srllli• iş!eri: ta iş yapan birçok ticarethanelerin cep 

Başvekalet müsfesarı Kalb sektesincfon öldü 
Birknç gün evvel şehrimize gelmiş Gümüşsuyu cadde.sinde oturan Be -

lolan Başvekfilet müsteşarı Vehbi dün kir adında biri dün ö~Ieüstü yemek 
akşam ekspresle Ankaraya hareket et- yerk<'n kalb sektesinden ölmüştür. 

, miştlr. J{nnıyondan kurtulayım derhcn 
Bira mütehassısı Ankarnya gid!yor Abdi oğlu Abdürrahman adında biri 
Ankara bira fabrikasının genişletil- dün Bec:iktaşa doğru giderken arka -

mesi için kurulacak makinelerin monta smdan gelmekte olan bir kamvondan 
fjım yapmak üzere bir müddet evvel bçm:lk istemiş; yere dü~erek sol ayağı 

l
:Almanyadan davet edilen bir Alman kmlmıstlr. 
miltehassısı dün sabahki konvansiyo • Abc1Urrahman Gümüşsuyu hastane-
ncl trenile şehrimize gelmiştir. sirE> kaldırılmış; tedavi altına alınmış. 

Mütehassıs, bir iki gün sehrimizde t 
ır. 

pauarak bazı makamlar nezdinde te -
·maglardn bulunduktan sonra Ankara
lya gidecektir. 

SempJon ekspresi rötarla geldi 

Dnn sabahki semplon ekspresi 2 sa
\ at rötarla gelmiştir. 

Bu taahhura; Belgrada vaktinde ge
ıJmnıyen Alman vagonlarının beklen • 
pıesi eebeb olmuştur. 

Hir köfteci kız a~·aklarını yaktı 

Şehzadebaşında İbrahimpaşa cadde
sinde köftecilik yapan Belkis adında 
bir genç kız köfte pişirdiP.i mangalı bir 
taraftan diğer tarafa n~" 1F>derken e -
linıiı:>n düşürmüş; her iki avnğı birden 
·cmmı~tır. 

Genç kız Haseki hnc:tanesine kaldı -
rılmı~tıı. 

Onuncu Y er!ii MaLar 
ve Tas ııru f. ft· sı 

12 BirlncJkiiI:u!1.t .. a l: ş .-ıyaca/1. olan hafta 
İCİI~ şimdide11 /1; Z!r:~fl[ar r:aDl' lf/Or 

12 Birincikanunda Başvekil Doktor portakal konacak, ve kooperatiflerde de 
Refik Saydamın nutku ile başhyacak o - bu kabil satış için tedbirler alınacaktır. 
lan onuncu Tasarruf ve Yerli Mallar Haf 13 B. · 'kA ç ha .... 

• 1 ırıncı anun arşam gunu o -
tamna afd hazırlıklar ılerlemektedir. k 11 d b. · · d · k ·· ~ . u ar a ırıll'Cı em yapaca 1Jgretmen-

Hafta içinde şehrın muhtelif yerlerine 
1 

h f 
Te bütün ilk ve orta tedrisat mi.iessese _ er a tanın mahiyeti ve ehemmiyeti 
lerme güzel yazı ile yazılmış vecizeler hakkında talebeye söz söyliyeceklcrdir. 
asılacaktır. Kumbaraları olan bütün ta- Tasarruf Haftası içinde b:.itün okullarda 
lebeler hafta için tayin edilece~ bir gün. tedrisatın mihvl!rini artırma ve yerlı ma
de toplu olarak bankalara gid .cekler ve 1ı mevzuu teşkil ed~ek, ve bu mevzuda 
kumbaralarını bosaltacaklardır. yazı ve hit:ıbe müsabakaları tertib edile. 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası için- cektir. Okullarda çocuk veIHerin~ müsa
de mekteblerde 'Yurdumuzu gezıyoruZ:ı> mereler verilecek, koopemtifi olnuyan o
piyesi temsil edilecek, yatılı okulların kullarda evvelce tanzim edilen nizam -
ye.rnek li.c;tell!rine üzüm, incir, fındık, name dairesinde kooperatif kurulmasına 
elma, Malatya knysJSı, Antep fıstığı ve 1 çalışılacaktır. 

Vali yarın İstanbula dönüyor 

Romaı•ya propaganda nezaretinin 

d~:n·e!i ilzerine birkaç gün için Roman

yaya giden Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Lutfi Kırdar, refikası ve refakatindeki 

he almış bulunmasıdır. 

Bu ticarethanelerin boya spekülas • 
yonu yaparak piya~anın ihtiyacımn 

dörtte birine bile cevab veremiyecek 
kad~r az boya arzetrnekte ve yüksek 
f at istemekte oldukları iddia edilmek-

Sinemalarında ............................................ 

zevatla birlikte yarın şehrimize döne- te'iir. 

ALLA HIN 
CENNETi 

C€1~tir. 

Kadıköv Halkevinden· Halk<'vi tem~H 

su besi tarafından 21 /11 /939 Sah akşamı 

Kusrtili sinemac:ındn Hic:sei Savın tP.m -

sil edilecektir. Davetiyeler idarC'den alı

nır. , 

······························································ 
f LAN 

O!!manh Banl<asınd:ın: 

O=:mıı.nlı Banka.•n Galata idare Merkezile 

Bu hususta bir tedbir alınması için 
dokumacılar birliği a1Akadar makam -
lara müracaat etmeğe karar vermiş -
tir. 

/{ 
3ffllr isleri: 

Yabnncı Di11cr mclctebinde bugün 
dersler başlıyor 

Üniversite Edebiyat Fakültesine bağ 
lı Yabancı Diller mektebinde tedrisata 
bugün başlanacaktır. Bu sene fakülte
lcr e yeniden birçok talebe kaydolun -
duğundan 5 ve 6 ncı ilkokullardan da 
lis~n dersleri sırasında istifade oluna 
caktır. 

.............................................. 
~IZll--' l aşhyor 

YENiÇERi HASAN 
Ttırkçe sözln ve şarkılı 
ESl\1 ve YENİ musikili 

llfthiler, PEŞREFLER, Semailer 
Gazeller ve Raks havalurı 

PEK ).AKINDA 

TAKSiM 
SİNEMASINDA 

Ye~lcaml ve Beyoğlu Şubel~rl veznelerile ,p wg • 

kiralık knsn daireleri. 20 Ikinclte<Jrin 939 Parisin lüksünü... Neı' e.sini... Sinemanın J büyük yıldızı : 
Pazrrt .. sl gününden itibarım diğer bir lş'ara 
kad<ır aşağ:da yazılı saatlerde açık buluna
cak!ardır: 

Veme saatleri 

Saat 9.30 dan Saat 16 ya kadar adi gün-
ler 

S:ıat 9,30 dan Saat 11,30 a kadar Cumar
tesi günlerl. 

Kiralık kasa dairesi saatleri 

Saat, 9 dan Saat 17 ye kndar Adi günler 
Sut 9 dan Saat 12,45 e kadar Cumarte

si gür,Jerl. 

SACHA GUITRY • GABY MORLA Y • JACQUEl İNE 
DELUBAC'i bir araya toplıyan büyfik komedi 

BADRiL 
PERŞEMBE 

AKŞAMI L-ALE 
~ .................. ._ ........ mm .. lllİI ...... ~ 

IABY COOPEB'i kendi hayatı, mesleki 
ve aşkları hakkında 

ile beraber çevirdiği MERLE OBERON 

KOVBOY'Un Ş K 1 filminde bu 
Perşembe akşarnı 

SAR.AY SİNEMASINDA göreceksiniz 
fi --mı 

,. 
**&e,• sa 
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• AVUSTIAl YA 
Had~seler Karşısında 1 

Durubu emsali cedide 
ce ~u. tarihten atağı yukarı 150 yıl ön -1 
. ıdt. l788 senesi 26 İkincikimununda 

§Undi A t 1 ' k< r c vus ra ya. adını taşıyan büyük 
İn ;. parçasına, Artur Filip isminde hir 
,.,.}

1 ız kaptanının kumandasında bir ge
•ul k f"l · İn .

1
t ı esı yanaştı. Bu gemilerde, uzak 

gı ere topraklanndan gelmekte olan 
1163 . 
250 ınsa~ b~lunuyordu. Bu 1163 kişinin 
\'e 

5~. csurgun>, alt tarafı da, gemiciler 
ınustakbel koloninin idarecileri idi. 

EU · bi .erı. kelepçeli olan ve birbirlerme 
.. r zıncırle bağlı bulunan 75() kişilik bu 

sur ·· . . 
b' ~n kafılesı, o devirde pek bol olan 
d ~ır hastalıkla, binbir güçlükle müca
k e e ederek ancak 8-10 ayna Avustralya 
ıyılarına gelebilmişlerdi. 

bitl3~ gemilerdeki insanlar aç, rerişan ve 
1 dı. Aylarca devam eden yorucu yıp 

ratıcı bi ' 
la r yolculuk bunların en sağlam -

rını bile re 1. . sarsmış, hasta olanlarını, ve -
n: ılerı pek kısa bir zamanda hayat -

!:n ayırmıştı. Bunların içinde şikayete, 
~ıraza cesaret edenler, disiplini zulüm 

ertebesine çıkaran Artur Filip'ln bir i-
§aretiJe h . . 
le . emen oracıkta gemılerın dırek-
rıne asılıveriyorlardı. 

1_ İngiliz kolonizatörü Artur Filip'in sev 
.11.ettiğ· b . . 
lP-}' ı u ellerı kelepçelı, boyunları la -
b: 1 

insanlar kimdi? İngiltere gibi uzak 
,, tr 

1
Yerden bu ıssız kıt'nya mçin getirili

.ror <ırdı.? 

f 1 ~u devir, İngilterede sanayiin inkişa
Yi' a~ladığı bir devirdi. İngilterede sana
bi 

1~ 1 nkiş~fı, el tezgahlarında çalışan yüz 
ke~ erce. ını;anı işsiz bırakmış, memle -
kij te ~ısU görülmemiş bir sefalc>t hü -

rn 1>-urıneğe başlamıştı. Bu sefalet ve 

Bir buçuk asırda hızla inkişaf 
eden zengin bir müstemleke 

Moda sana 
uy! 

uymazsa, sen modaya Görmemişi en kibar meclise sokmuş-
lar, burası adi; dem~. 

* * BaJoya ç::ığrılmadan, tuvaleti giyer. Kızı kendi havasına bırakmazsa~ * ya davulcuya kaçar, ya zurnacıya. 
Entarisiz kadın, kendini kürk man

tolu sanır. * Yaz~n: Hasan Ali Ediz Kuyumcunun kapısından çıkıncaya * kadar, eğri böğrü erkeğe, aslanım; der-
A~ağı tükürsem ">elediye ceza alır, lcr. · 

yukar~ tükürsem şapkamın kenarı kir- * 
lcn!r. Erkek bir itiraz eder, iki itiraz eder; * licüncüsünde karısının dediğini yapar. 

Kocasile kavga etmiyen kadına ye. 
ni şapka alınmaz. 

* Kadının kırk dedikodusu vardır: 

H~p~i df' tuvalet, giyim üzerine! 

* 

* Züğü!'dün elektriği tahsildar kapıya 
v.-elinccye kadar yanar. 

* Hatır için yeni yemek pişirmeyi öğ
renmiş komşunun pişirdiği de yenir. 

* Eskiye raö-bet olsaydı, kadınlar bir 
Fa;.la otomobil masrafı aşık usan -sene evvelki giydiklerini bu sene de 

d!rrr. giyeı }erdi. 

* İki gönill bir olunca sinema locası, 
bir salon olur. 

* Bir komşunun bildiği, bin komşudan 
saklan·lmaz. 

* 

* Zengin otoITlQbiliini tayyare He bir 
yerden bir yere götürür. Züğürd cad • 
dede tr::ımvaya binemez. 

* Kadının saçı sarı mı, siyah mı' Ak· 
şarrı eve gelince belli olur. 

* 
Artur Filip tarafından 1788 de Avustra.t yanı.n i§gali esnasında Adaya 

'Karlının dönüp dolaşıp geleceği yer, 
Ingiliz güzellik enstitüsüdür. 

Komşu kadın komşu kadını be~en • 
mez, üçüncü kom~ kadın her ikisini 
de ~ğenmez. bayrağı çekilirken * da Bi.ıyük Britanya İmparatorluğunu 

temsii ede:!l en büyuk adam, umum va -
lidir. Fakat buradaki İngiliz umum va -
!isinin salahiyeti çok mahduddur. Avus
tral anın kendi hi.ıkfuneti, ayan ve meb
usan meclisleri vardır. 

Avustralya dominyonu, altı hükfunet
ten müteşekkil federal bir birlıktir. Bu 
altı hiıkfunet: Yeni cenub VeJc:'i, Viktor
ya, Kvinslend, Cenubi ve G~ı bi Avus -
tralya ve Tasmanya'dır. 

Avustralya duminyonunun d1 kendi -
ne göre müstemlekeleri vardır: Burıl r, 
Papua (Britanyaya aid Yeni Gir.c} ile 
Nor!olk adasıdır. 

Avustralyanın nüfusu fevkaladt• az -
dır. J93G senesi istatfatikler'ne naz"ran 
umum Avustralyanın nüfusu 6,758,115 -
dür. Yani Londradan takriben ? milyon 
kadar eksiktir. 

Avustralya, muhtelif marlenler bakı -
mmdan fevkalade zengin bir memleket
tir: Altın, gümüş, kurşun, çinko, demir, 
kömür gibi madenleri vardır. En zcngi 
ıı.ltın damarları, Garbi Avustralvada bu -
lunmaktadır. Garbi Avustralyadan sonr:ı 
ikinci derecede gelen altın merkezi 
Kvinslend'dir. Avustralyamn şark sahll

bu dr,minyonun İngiltere için hayati bir 
ehemmiyeti vardır. 

İ~in yoksa tuvalet yap, paran çoksa 
modaya uy! r::Jtrmet ~ul.ı1-0i 

1914-1918 dünya harbi esnasında, Al -
manların açtıkları tahtelbahir harbi do
I ::-yıc;ile Avustralya ile İngiltere arasın • 

daki ekonomik bağlar bir haylı gev~e -
mi. •i. Bunun neticesinde Avustralya k"n 
di elindeki ziraat maddelerini lngiltcre
yc s<1tamamış, diğer taraftan kendisine 

1._ Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Atlas Okyanusuna köprü 

kurul ur mu? 
Kuş uçmıyan kervan 

dağ 
geçmıyen 

liizırn olan mamul muddeleri de aıama _ Gemilerin gün· "'AZ •·- Dünyanın en ıs- fA! 
mıştı. Coğrafi vaziyetleri itibarH..! Avus., lerce seyahat el • i~İ~~;~ sız mahalli Şilidc- , )fa~ 
tralyaya en yakın olan Japonya ile Bir _ 1ı tikten sonra ge • ~ ' \._~ ki Mantezüma dıı- . v. .... ~;·.,\it• 
l~şik Amerika devletleri hu fırsattan is _ 

1 
çcıbildikleri, ta~ - ~ ğıdır. Bu .?ağda ne ;· '- ~-~V:.. 

tıfadc etmğei ilunal etmediler.. n~rhal yare ~ efür]ermc 1 kuş, ne bocek ye.- ~ :t] - - . 
Av.ıstralya ile olan ekonomik mii rn::.e _ müsaid r11'l1adı • şayabilir. Böyle ol- · 
betJ,,ri sıklaştırdılar. Japonya Avu +ral. ğı anla~ılmış olan duğu halde araziyi etüd eden biı kc>şif 
yanın bütün yün ihracatının beşa~ biri _ Atlas Okyanusu üznrine köyrü .kuı:ı:· Iaboratuarına mensub fen adamlarının 
ni çekmeğe başladı. Diğer taraftaıı A _ rnu~tur. Gayri mümkün addedılebıhr dağda bir kampları mevcuddur. 
vustralya ithalatının dörtte birini Ame _ 1 dc;,il mi? Biraz izahat vcrirsPk köp- * 
rikadan temin etmeğe başladı. rünün nerede ve nasıl kurulmu~ oldu- Budistlerin tahta çanlar1 

1918 yıJlarını tnkıb eden devirde ~ngil. ğu ıneyd:na çık<:r. Seil ~da~.~~ Is~oç - Budistlerin bazı lll ~·· ~ u..,. 
tere ou hadiseleri örıJemeğe Japonya _ 

1 
yaya baglı~an. Klaşan .ko~:u~~ .?ıç de m a n a s t ı r ı a- ~Jıi 11~1~ 

nın Avustralyayı ekonomikman kendine uzun addedilmıyecek hır köprudur. Fa- rında çanlar, balık l}J 
bağlamak için sarfettiği batün t~dbırlcri kat köprünün altındaki face su korde- şeklinde yapılmış- ~~i.i\~~~~ 
akamete uğıatmağa çak çalışlı. Bugün Iası Atlns Okyanusundan bir parçadır. tır. Rahibler bu ~ffiF!WIJ'J 
tekrar eski tehlikeler bai»göstermiş de _ * balıklnr:ı. vurmak • 
mektir. Almanların yeniden tahtelbahir Yarısı kazamnca tilen at suretile ses çıkarır ve mezhelı saliklerinl 

llttgü k h • • lerlnde çok zengin kömür madenlerı bu
• 

1
• u Avustralyanın merkezı Sıdney lunnıaktadır. Avustral! :ıdaki made>n kö-

~ iz!ıgin tabii bir neticesi olarak mem - mürU 170 milyar ton tahmin edilmekte -
• ek~tin umumi asayişi bozulmuştu. O za- dir. Demir madenlerinin en mühimmi, 

harbini şiddetlendirmeleri, 1naiıterenin ibadete çağırırlar. 
n Vallarrunba is- ~ •• idarecı kadrolarını, gerek AvustraJyn ge • ~,..._ * 

' mindeki yarış atı · ·~ l E h M 
rekse Kanatlanın akibcti bakımından cid ' / i ,.. ~· 0 n10S, UT arİ"OS 

~\rıki İngiltere hükfuneti karışıklık çı- Cenubf Avustralyada bulunur. 

dt endişelere sevkctmektedir. · ~ ~ .·'. Mariyüs, tarihte Romalı bir general-
büyük bir at ya- ' , 4~ ~ 1 

••••••••••·•••••••·•••••••••·•••···••·•••••••••••••••••••••••• nşında yafış m,\-

iı ..ır'ln bu unsurlardan kurtulmak i'sin Fakat Avustralya her şeyden önce bir 
b Uttları uzak Avustralyaya s:ırmekten ziraat memleketidir. Onun ekonomik hu-

<ı ka bir çare bulamamıştı. susiyetı de bilhassa bu noktadadn. Yerli 

Samsun klüpleri bir 
bina alhnda toplandı 

z· İşte İngiliz ko.onizatörü Artur ~'ilip'jn halkın elindeki en zengin toprakları ele 
d

1
'.
11::re !,ağlı olarak Avustıalraya gotür- geçiren kolonizatörler, bu sonsuz topr:ık

\1 u u kimseler bu çeşid insanlardı .. A - ları ekseriyetle birer mer'a haline çevir
i tı~tralyanın fiilen İngiliz IılÜ.Stemleke - mi~lerdir. Avustralyanın Cenub hüku -

1 tı arasına giriş bu andan itibaren baş - rnetlerindeki arazinin % 70 i mer'adır. 
k~· l3u tarihten itibaren şu veya bu şe - 1937 sene.sinde A vustra1yadaki koyun 
v~ e İngiıteredc asayiş bozanlar hep A- miktarı 11!5 milyonu bulmakta idi Avus
Si ltraıyaya sürüldü. Nitekim 1798 sene- tralyada yetipnekte olan merinos ko
g tlıında isyanının fail ve mes'ulleri de yunlarının yünleri bütün dünyaya ihraq 
erıe Avustralyaya sürülmüştü. edilmektecıir. Avustralya yünlerinin en 

su:8.~l senesinde Avustralyada 30 bin başta gelen müşterisi İngilteredir. Bun -
va gun ve 4-5 bin kadar da serbest instın dan maada Avustralya, et, yağ, peynir, 
ıa tdı. AVUstralyalılar (Yeni cenub Vels'i) gibi diğer ziraat maddeleri de ihraç et -

d 40; garbi Avustralya ise 1818 yılına ka- mektedir. Avustr~lya ziraat mahsulatı -ar b· 
ettt. tr sürgün yatağı olmakta devam nın % 95 ini İnglltere çekmektedir. Samsun (Hususi) - Son ay içinde, 

C(! ])aha Xll nci yüz yıldanberi Çinliler. 
bUı nı.ıüın olan Avmtralya kıt'asının gar
Oic ~ liind Okyanusu, şarkında Büyük 

ı hnus vardı. Mesahası 7,703,805 ki
oın 

l'ib etre :murabbaı olup İngiltereden tak 
•ı.n~n 25 defa büyüktür. Avustralyanın 
dtr tileri nisbeten az girintili çıkıntılı -
al\· l!.'tı rnühim limanları ve şehirleri klt-

ın 
cenubuna toplanmıştır. 

<lltJ\vUstralyanm iklimi sıcak ve sağlam
tt h ~ &oğuk ay olan Temmuzda vasa -
&.r~ flraret, + 4,5 derece ile + 18, derece 

81 ıtıdadır. Avtı.!tralya için mevsimin en 

~~ ayı olan BirincikAnunda vasat sı -
da.ı k derecesi + 16~5 derece arasın-

•ut. 

)o~"'1stralya :müstemlekesi bir doınin -
~l ur. Yani, idare bakımından müsta -

Ola.o. bir mwtemlekedir. Avustralya-

Avustralyada hububat sahasında bi - Samsun bölgesi muhtelif spor tezahür. 
rinci mevkii işgal eden buğdaydır. Avus- ler:ne sahne olmuş, bilhassa son hafta
tralya yalnız 1935~1936 yıllarında 1 mil - lar içinde Samsun - Bafra - Çarşamba 
yar 31 milyon büşel buğday ihra~ etmiş
ti. 

klüpleri arasında muhtelif kupa maç -
ları y:ıpılmıştır. Bu spor tezahürleri a. 

A vustralyanın iç pazarı fevkalade dar laka ·11e takib olunmaktadır. 
clduğu için ziraat mahsullerinın her cin- Bina kiralamak hususunda Samsun 
sini m\ltlaka dışarıya ihraç etmek mec - klüplerinin müşkülB.ta maruz kaldığı -
burfyetindedir. Avustralya ziraat mah -

nı nawrı dikkate alan beden terbiyesi 
sullerinin başlıca müşterileri: İngiltere, b"l . b şk 1 ğı vil" t tb 

ı . o gesı a an ı , cıye rna aası va 
Amerika, Japonya, talya, Çın ve Mer - d h A h be id b" bl ~ . nın a ususı mu ase ye a ır na· kezi Avrupadır. Avustralya sanavıe aid .. .. . . ı . · yı da kiralayarnk klüplere tahsis etmiş 
butun mamul maddelerını ngıltcre, A - S d d d"rt kl"'b" . . . ve amsun a mevcu o spor u u 
merıka ve Japonyadan ıthaI etnıektedır. ht l'f d · 

1 
· 

A t l B .. ··k Ok ··-..J ! k bu binanın mu e 1 aıre enne yer • vus ra ya. uyu yanWfUa ev a - . . .. . . 
!Ade mühim stratejik bir mevki işgal et- leşmışlerdır. Bolgenın bu hareketı, 
mektedfr. Diğer taraftan Avustralya, İn • sporcuları ~k sevindirmiştir. Resmi -
gilterenin buğday, et, yağ ve diğer buna ıı1iz Samsun sporcularını son rnerasim
benzer yiyecek maddelerinin adeta bir 1 lecden birisinde geçid resminde gös -
anbarı mesabesindedir. Bunun içmdir ki, J termektedir. 

hallinin sonuna di. Jül Sezarla akraba ıdi, bir çok harb. 
gelir gelmez, d:i- lcre girmiş, şöhret kazann ~ı· İsmi Ro-
şüp ölmüştür. Fe- ma tarihinde geçer .. Böyle olduğu hal-
kat yarışı ilk biti- de düny::ıdaki meşhur Mariyüs o değil. 
ren al o olduğu için birinci mükafat sn- Fransızların yarattıkları Marsilyalı 
hibine verilmiştir. mübalagacı Mariyüs tipidir. 

~-

S LE R 1 
Ol.uyucularıma 
Cevablarım 
Izmitte Bayan cH. H .• ya.: 
- Mademki nasıl olsa 1stanbula ge

leceksiniz. Ve mademki tuttuğunuz ev 
kira evidir, ben size çocuğu dünyaya 
getirmek için hastaneyi tercih etme -
nizi tavsiye ederim, eğer ev kendini • 
zin olsaydı, çocuğun hayata gözlerini 
kendi evinde açması arzusu evin ter -
c-ih edilmesi için makul bir sebeb ola. 
bilirdi. Fakat mademki ortada böyle 
bir his amili yoktur, hastane tercih e
dilir, burada isim yazmıya imkln yok, 
sorar, en münasibini öğrenirsiniz, fiat 
35 liradan başlar, seçilecek odanın sı -
ınfma göre 100 liraya kadı:ır yükse -
lir, 7 günlük ikamet masrafı da bu mik 
dann içine dahildir. 

* Edirnede Bay cB. D.> a: 
- Bu noktada örf ve adet değiş -

me.miştir. Tercih ettiğiniz kızla konuş. 
tuktan, anlaşma i.mkAnları bulunup 
bulunmadığını tetkik ettikten sonra 
annenizi yollar, ailesinden istetirsintz, 

C'skiden böyle yapıyorduk, şimdi de 
yaptığınuz budur. E.wien bütün Av -
rupa milletleri dahi bu yolda hareket 
t:ttiklerinden başka eğer yanılmıyor -
sam Çinlilerin bile taklb ettikleri usul 
budur. 

* Bayan cŞ. Ş.> ye: 
- Bu, bir talih meselesidir. Ayni u

sulün ayni şartlar altında, ayni ne -
ticeyi verebilmesi için şahısların da ay. 
ni karakterde olmaları lazımdır. Ba -
yan Hayriye bahsettiğiniz gibi hareket 
ederek iyi bir koca bulmuş. mes'ud ol
muş, mümkündür, fakat siz gazinodan 
baılıyarak sdkağa dllfebiliI'Blntz, hi9 
tavsiye etmem. 

+ 
Bay cC. K.w yt1: 

- Evet, çalışan, erkek muhitinde it 
gören kadın biraz daha serbest oluyor, 
inkar edilemez. Fakat bu cserbcsb ko
Iimesfnden kasdettiğiniz mana nedir? 
Ben hayat bilgisi, becerikliliği artmış, 
fıtri mahcubiyeti eksilmiş manasına 
alıyorum. Bu takdirde bunu bir mah
zur teWdd edemem, billkls. TEYZ• 
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Bir asusu 
meraklı ha1atı 

(_G_ü_nün Adam_l_ar_ı-J 
ı Fransanın Madrid Büyük 

Elçisi Mareşal Peten 

Alman casusu Kari Armhard'ın 
Umumi Harbde büyük bir kumandan olduğunu isbat 

eylemiş olan bu ihtiyar asker, sulhte de büyük 
bir diplomat olduğunu bütün dünyaya göstermiştir 

hatıra, tına. •• 
yazılmıı;tır gore İspımyada başgösteren dahili harb • ~· ~~,=-' 

biter bitmez, mareşal Petain'in sefir ~---

Şüpheli bir zig_aretci !
olarak oraya gönderilmesine karar ve
ren Fransa •hükumeti şiddetle tenkid 
edilmişti. 

İspanyanın Fransa için hayati bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu, oraya mu-

- 6 - geçtikleri büyük bir köprü bulunmakta altından geçen bütün İngiliz filosu hakkak çekirdekten Ş'etişme bir dip-
Esosen diğer bırçok hadise1er idi. hnkkınd~ Rozen'e esaslı tafsilat götü _lıomotın ~:~ir_ olarak gönderi~esi la -

de, Almanyanın İngiltere ile ya - Doktor Greyh pek çabuk, köprüyü rüyorciu. zım geldıgını, o zamanın sagcı, solcu 
kı.ı bir harb için hummalı bir hazırlık !muhafaza eden muhafızlardan birile B h"d' . .. . d b" k h ft bütün Fransız gazeteleri yazıp durdu -u a ısenın uzerın en ır aç a a 1 yaptı; ını çok iyi gösteriyordu. Şimdi ahhab oldu. Bu, dürüst ve namuslu bir · ar. 

l 1 k In
. .

1 
.
1 

geçti. Karl artık, bu Ingiltere seferinin H"l .. t b t k'dl h' ld 
ise günün mese esı o ara , gı tere ı c delikanlı idi. Kar], bu adamın hiç bir d . . . . u.mme u en ı ere ıç a ırış 

e, dığer seferler gıbı muvaffakıyetle t a· ·ı ~ b tt b t 
Almanya arasında cereyan etme1de o - suretle satın alınamıyacağını pek ça- v. • •• • c rre ı. verı en resmı eyana a u a· ı sonuna ereccgıne daır umıdler besle - . . ı. · d ld - b b .. 
lan deniz silahlan yarışı duruyordu. buk anladı. Bu vaziyet karşısında o, bu miye basladı.. fakat bir hadise, onun 1 J'~~m pe!{ yenn e o ugunu ve .. u. u-
K~:-1, kendi seyahatinin bilhassa bu ya- yeni ahbabının itimadını kazanmıya ça- b"t" h • .. 'dl . . ıt·· t tt" ıyuk askerden çok şey beklendıği ızah 

u un u umı erını a us e ı. d'ld' y t . . k b 1 I 
rışla sıkı s ıya bağlı olduğunu çok iyi lıştı. Her gezinti esnasında onunla ah- . .. . . . e ı ı... e mışıne aya asmış o an 
ani!) ordu. Onun için, bu işde göstere- bahJık eder, bu arada da, limanda bu- Bı:gun K~rl mutad .. g::ı!:tısınden ı hu ihtiyar kumandan, İspanyada o va 
ceği muvaffakiyet onun bütün hayatı lunnn filoya dair, Rozit'in tahkimatı pa!1<iıyondnkı 0~.ası~a do~dugu zaman, ~dt merkezi ~ükfımet olan Burgos'a va. 
üzerinde derin bir .tesir yapabilirdi .. hakkında, dolambaçlı yollarla bir yığ:n yazı masasının uzermdekı eşyanın yer- dığı zı:ın~an lspanya ile Fransa arasıı 
Fakat aksi gibi şu Ingiliz ceza kanu - sual sorar, ve kendi işine yarar mallı _ l~ri?dc, .. zo:. fark edilir, ciiz"i bir d;iP- dcıl~i miincısebat pek iyi değildi. 
nunrla~i casusluğa aid maddenin de - nıat çckmiye calısırdı. şıklık gordu. Karl, bunun neye delalet Yeni İspanya hükumeti, Fransanın 
ğiş'irilmesi, ne fena bir zamana rast - Gene böyle -bir' ahbablık esnasında etti~i~.i anlamıya?ak .~adar tecrübesiz. cKızıl İspanyollara» yapmış olduğu 
famıştı.. k" .. h f b b h dPğılo;. Derhal bır puro tellendirerek, vardımları unutamıyordu. 

Karı, doktor Greyh adına alınmış gkca·~ç 1:0~~1·~ mf.ul a ızı, du ?ece sal a a pansi:~n. ~a0~1Do'bi kadlınbın ?:anbeına indi: v Fransa Muhakkak ki, İspanyadaki ta-~ 
. . · .şı nd ız ı osunun enıze açı aca.- mıc;ıs nne U'"'n nim da 

bır Avusturalya pasaportu ıle yola çık- iTını a~ı nda k d K 1 b"t" _ - ' ~... o - rihi ehemmiyetini kaybetmişt' 
G h Ed

. b .. . . tt ., ı r. açır ı. ar u un ge ma kim geldi?. diye sordu. ' . • ı. 
tı. Doktor rey , ın urg unıversı - · k" ·· ·· .. t" d . d" S T . . . _ .. . . Harbı Umumıde fevkalade yararhk-.. ceyı ·oprunun us un e geçır ı. ır - ld - 1 b 
tc:sindeki dersleri takib etmek uzere · - eı 21~nız . 0 u~nu soy tyen ır lar göstermiş olan ve c Verdün kahra-
Ed!nburga gidiyordu. tındcıki pard.csü, onu Ingiltereye. ~as ada~ geldı. Elınde bır de paket vardı. mam> eıfatını almış olan bu ihtiyar ku- Mareşcı1 Petain 

Karl izini kaybetmek için ilk önce ?.c~e ~~~.u~.etı?e ka~şı koruyamadı. Iyıcc Tabn ben de odanıza çıkmasında bir ma11d:m, İspanyada büvük bir saygı \'e v • • 

Holand
"'ya geçtı·. Oradan da Harvt'ç ta- uşudu~unu hıssettı. Bu arada karnı da mahzur görmedim. Odanızdan bir şey l"k .1 k 1 d İ v 1 . • gunt.1 ıspat eylcmış olan bu ihtiy:ır ns-
.. f h 1..J k F'l h .1.. b. t" .1.. . . a a a ı e arşı an ı. spanyo sıyası me- k lhd b" .. d· • 

"k'l Ed' b , "t . t "h tt' enn a •.ıe acı tı. ı o a a, ır uı u mı ekı:;:k? h ,. 1. b'' 1 d v 1. b' k d er, su e uyuk bir diplomat ol ,ı 
rı .ı e " ın urg a gı meyı ercı e ı. aq ı oy e eger ı ır uman anın se- ~ b"' .. .. . 
Çünkü Londrn istasyonlarmda İngiliz '{Örünmüyordu. Karl, muhafızın aldan- - Hayır, bir şey eksik değil; teşekki.ir fir olarak gönderilmiş olmasını hos gunu utun dunyaya göstermiştir. 
polisinin takyidatı her yerden fazla dığına kanaat getirdi ve daha fazla bek- erlerim. görtH.i, General Franco ona büyük hür: Fransanın büytik kumandanları içın: 
idi. lemekten vazgeçerek şehre yolland;.. ·~arl her ihitima1e karşı terzisine uğ. met gösterdi, ve mareşa1 Petain de ~e mıneşal Petain mümtaz bir mevl~ı 

Doktor Greyh Edinburga gelince, Tam ~u sıradn, sabahın alaca karanlıgı. rarlı. Terzi hayretle başını salladı: O sess!;, sadasız bir surette iŞe koyuMu. !§gal eylemektedir. 
• benimsediği meslek icabı, muntaza _ ve sisleri art:sından, sür'atle hareket hiç bir suretle Mister Grayh'ın odasına Harb sahalarını gezdi; İspanya hüku • Çl)k sakin ve alayişsiz l:\jr adamdır. 
mım ilniversiteye devama başladı Fa- edPn bir zırhlının eşkali belirdi. Tıpkı ~itmemişti. met adamları ile, kumandanları ile, yaptığı işi iyice düşünerek yapar, karar 
kat doktor Greyh biraz hastalıkl• bir hayal gibi, gemiler birbiri ardınca beli- K.arl, bu ana kadar kendisine tama- halkı ile vakından temas etti. Onları vcı mE>dcn evvel daima işini tartar, kr
adamdı. Onun için muntazaman açık riyor ve köprünün diğer tarafında ge. men yabancı olan. tuhaf ve acayib bir dinle<li, ;nladt; Fransaya seyahatler rar verdiği vakit de bu kararından hiç 
hava gezintileri yapmak ihtiyacında idi. ne ~özden kayboluyorlardı. hissin tesiri altında idi: Adeta soğuk \'e yaptı, Fransada İspanya davasını ilti- bir veçhile dönmez ... 
Doktb.r Greyh gıe~ntilerini umumi - Kari artık gemi tiplerini eşkallerin- yapışkan bir el yüreğini sıkıyor gibi idi. zam !.'tti· Ve nihayet muvaffak oldu. Harbi Umumide mareşal Foch ne !ca· 
yPtle Rozit istikametinde yapardı. Bu- ".len dahi tanıyabiliyordu. Bunun için , Bir an için başı döner gibi oldu. Güç. Bugün İspanya ile Fransa arasında dar sinirli, ne kadar öfkeli, ne k:ıdsr 
rası İc;kocyanın meşhur deniz üslerin- bütün filoyu teşkil eden bütün gemileri liikle terziyi selfunlıyarak temiz hava- normal münasebnt teessüs etmiş bulun. taşkın idise, mareşal Petain de 0 derece 
den biri idi. Rozit'in yakınında, limana kolayca teşhiş etti. Ayni günde Brük- va çıktı. 1 maktad1,·. sak:n , «Baba adam»dı. Harbi Umumive 
gid~n bütün harb gemilerJnin altından sele giden kısa bir IT1€ktub, köprünün (Arka~1 varl Hcırbde biiyük bir kumandan oldu ! (Devamı 11 inci sayfada) 

- Efendim; boş bir akşamımzda beni 
davet edersiniz. Karşı karşıya çilingir 
sofrasına kuruluruz. Bir taraftan tek tt!k 

((Son Posta» run tefrikası: 6 

:- Kızın üstünde zikıymet bir şey g~r
milyoruz. Acaba her zaman üstünde bı -
!ezik gibi, yüzük gibi, boroş gibi bir seY· 
ler taşır mıydı? .. 

- Evet ... 
- Neden şimdi yok?! 
- Çalmışlardır. 
- Kimler çalınış olabilir?. 
- Öldüren veya öldürenler! .. 
Polislere, bekçilere, jandarmalara e • 

mir verelim. Vak'a mahallini clvarı. telC
mıl parkı aradı}ar; zikıymet bir şeye te • 
sadilf edilmedi. 

Tekrar Haşmet Güneşe teveccüh ettirtl: 
- Bilezikleri, yüzüğü ve saircyi nere

ye sakladın?. 
Hayret ve infialle yüzüme haykırdı: 
- Ben mi?. Ben ha?. Ben bir hırsız\ .. 

Asla! .. 
Sükunetle cevab verdim: 
- Aktör efendi; artık rolü hırakah1~ 

Kızı sen öldürdün. Sebebini tahkikat ~o~ 
terecektir. Cinayetine başka bir çeşni ,·e· 
rcbHmek için NeclA Hanımın zikıymet e

1
s· 

yPsını ortadan yok ettin. Belki bir wrs s 
gömdün. Maksadın, bu işin sirkat JllSJc • 
sadile yapıldığına hükmettirerek zab~ · 
tayı ve adliyeyi şaşırtmaktı. Fakat pJa a: 
nını tamamile tatbik edemedin, buna v 
kit bulamadın. Suç üstünde yakalandıJl 

- ·· Fakat ben... ~·rı 
- Sesini kes!. Mahkemede istedi~~-

kadar söylersin. Şimdi seni tevktr ecfü 
rum. Adaletin huzurunda tekrar konu " 
suruz. (Ar.itası var) 
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S i NEM & l.__M __ i _Z_A __ M__..I 
Danielle Darrieux Amerikadan ('-_H_o,_ söz_ler_) 1 

Nasıl anlıyorsunuz Avrupaya neler gotormoş? iş g~~!~~:.~· kadar bürodan• 

r············ ....... ~ ......... -.,. - Hıç! ......................................................................................... • '\ - İ§in bittiğini nasıl anlayıp buradan 

1 Ciael Franaq ydJqı telılil edilen yüz senaryodan ancalı ((Kalb ağ- ~ çıkıyorsunuz onu merak ettim? 
ı r.,u, iaınli bir aaearyoya beientli ve aon olaralt ona çevi~~i. F~°:.'! : E * 
! acıya döndüğü zaman üe: ((Fran•ız neı'eane A merilt.an orıj111allıgını ~ 
\ lıanftınp fQhaerler ;yaratacağun!n Jetli. ! 
~ - J ............... ._ .... _·--······················ .......................... ···················-···-······ 

Dememiş miydim 
- Necla, Necmettinle "JVlendi.lin -

denberi kısa topuklu iskarpin alyiyor. 
- Ben evvelden, Necla bu adamla ev

lenmesi yüzünden çok alçalıyor, demeniif 
miydim? 

* Tek gözle bak 
- Ben içtiğim zaman biri iki görürüm. 
- Kolayı var .. İçtiğin zaman bir gö • 

zünü kapa, tek gözle bak. 

* Gay-et az 
İki aktör arasında: 
- Yeni komedide gene çok mu konu

şacaksın? 

- Hayır, gayet az; bu komedide ben 
koca rolünü yapıyorum. 

* Bilmem de 
- İtalyada doğmadığıma çok memnu

num. 
- Makarnayı sevmez misin de? 
- O cihetten değil, bir kelime italyan-

ca bilmem de .. 

- Alarm mı? 
- Hayır, karım! 

Anne - Uslu olursan cennete gidersin, 
yaramazlık yaparsan da cehennC'me. 

- Artık alt§tınız .. Alarm i§aretini 

duy~p sığın.ağa kaçtığınız zaman eski

, si gibi korkudan dişleriniz birbirine 

Çocuğu - Peki amma anne, sinemaya 
gitmek için ne yapmalıyım?. 

* Yorgun·uk 

Danieltc Darrie11% 

tali'ilrn sanayiinin kaynağı olan Ameri- mı7Ja, hıçkırıklarımızla karı~ırız. Bazan 
lii ~~n hesabsııJ ~lyonları, başdöndü- da derin bir ıztırab ile kıvranırken ü
li:~.cazib teklifleri Avrupalı artistle- mi.dc;iz bir saadet ile bahtiyar oluruz. 

0 ırçoğunu oraya çekmiş ... Her biri Işte bunu göz önünde tutan Ameri -
b~.,~~ birkaç film çevirdikten sonra kahlar, çl~virdikleri filimlerde san'at
ı:~\r\ilc bir hasret ve iştiyak ile mem- karlara birkaç şahs~yet birden yaşa-

~tlerine dönmüşlerdir. · tıyorJ:-\r. 
~ nu san'atkarların en başında Charles Bu hnl benim çok hoşuma gitti. On
C Yc.>r, Danielle Darrieux, Fernad ların bu usulünü tedkik ettim. Yani 

t:ı\l~y, Simone Simon gelmektedir. hem çah~tım hem de öe-rendim. Bu 
k Su kıymetr an'atkarların büyük filimden evvel c:Safai!a dönüş» isimli 
Udretı,~rini J~yi~ı veçhile takdir eden bir fi1m çevirmiştim. Bu filmde de üç 

l\t:'ıerikan r·ı )ru 1 1 şahsiyPt yas.:tmıştım. Bu filmi çok se-
t;ı ı m mpanva arı, on ara . H t ft .. a·· v ·· vı...~t "~sız ~ • . vıvorum. er ara a çor Ul!ll ravr~ 
diJ.ı ... enaryolar hazırlamış ve ıste - b kl" h lk d h k t t · tt' v • • · eri h . lard u se ın a ı a a ço a mm e ıgını 

'h er şeyı yapmış ır. . t a· .r·akat. .. .. v ısn:ı e ıyor. 

~~etı{? ... _Butun bunlara ragmen, mem- İste cKalb ağrısı»nı da bu gave ile 
l'ıın rının hasretini çeken, vatanları- •: Cünk·· bu senaryoda ben. muh-

~eırıa d . . A k 1 A secı.m. ,. u 
l'\ıp=llı S() s~ntak, .. lenı~nle ~ş~ b~t.and"ktv- telif şehsiye!ler yaşatacağım. Fakirli-
•- n a .. r ar, ış ennı ı ır ı en v . t b . 

1
. v. 

1 1 
v 

"'-'~ra gın ız ıra ını, zenırın ıınn çı gın ıgını, 
t~r""~ralardan aldıkları yeni bilgiler, nihayet aşk ve saadet, felaket ve 1ztı-
Olgu~ ler ile daha. mülren'ımel, d~ha rabı 0

b;rden duyac~~ım. Bana övle geli
donrtl"" olarak kendı memleketlerıne yor ki film cenneti denilen Holivudda 

fşt uşı:rdir. uznn bir etüd yaot.ıktan sonra iki diin-
)tld e gtizel ve sehhar Fransız sinema vanın tec.rübelerinden tooladı~m bil. 
ltart ııı Danielle Darrieuxda Amerl - ğner bu eseri şimdiye kadar hazırla -

l\t' ı8~ ~Vdet eyledikten sonra kendisi- nn'11ardan ç:ok daha mükemmel yaps-
de e lıf edilen tam cyüz» senaryo için- caldır. • 

~~alnız· «Kalb ağnsı-Battements de Bu filmi de kocam Henri Decoin ida
~i~t;r~ u temsil eylemeği kabul eyle - re cdet~ktir Onunla calışmağa o kadar 

Q·· nlı~hm )d iş havahmda bile ondan ay-
•a~,rUzeı yıldızın bu karan karşısında rılmak br.na pek güç geliyor. 

l "'-'~~ film prodüktörii hayretini giz. Avni zamanda kocam da Amerikada-
~~b~Yerek kendisinden bu intihabın ki e~i~dlcrime yardım etti. 

}) ıni sormuştur. E\•et, ikim;z de memleketimize, Ame. 
8i~~ !\nieIIe Darrleux, tatlı tatlı gülüm- rikadfln kucak kucak neş'e ve tecrübe 

!'ek demiştir ki: ~etirerek Fransız zevkini, Amerikan ........ s· . 
())d\l~ « 1rndiye kadar burada çevirmiş orijin~lliğine kanştırarak şaheserfer 
)~ gurn filimlerde mutlak bir şahsi - haıırlan&cağma eminim.> 

~ş·~a~atıyordum. Film ya baştan başa Biz d-=? bu güzel yıldızın cŞaheser> 
dı.l li Vcyahud ıztırab ile dolu oluyor- deni'!i filmi görmiye hazırlanalım ... 
'-ıu~.0 albuki hu hiç de tabii hayata uy- Bakalım hıtkikaten beğenecek miyiz? 

r. \'aşa~ hazan kahkahaları • * * '* 

- Bu sabah yorgun görünüyorsun?. 
- Dün gece rüyamda, kendimi tam 

on saat çal~ır gördüm de! 

* r an~ da Öq'"et 
Karım haftada bir eldiven alırdı. 

Nihayet onu bu meraktan kurtardım. 
- Aman ne yaptın, bana da öğret! 
- Ona tek taş bir yüzük aldım. O za-

mandanberi eldiven giymiyor. 

* Hiç yoktu 
- Ben ticarete atıldığım 7.aman, ser • 

nl3ye olarak yalnız zekam vardı. 
- Desene hiç sermayen yoktu. 

* Nası· olu,. 
- Kaynanamla bir kere bile kavga et

miş değilim! 

- ?????? 
- Karımla evlenmeden tam bır sene 

evvel ölmüş! 

* ]\{" " . ı k •. 
.anı o ma ıçın 

- Cebinde ne var 
- Karımın takma dişleri. 

- Bugünlerde fena bir huy edindi. Ye-
mekten evvel abur cubur, yiyor da. ona 
mani olmak için dişlerini yemek vaktine 
kadar cebimde taşıyorum. 

* Muvafık oulmam 
Memur - Ölen arkadaşımız Bay Hü -

aamettinin yerine geçmek istiyorum. Siz 
muvafık bulursanız. 

Amir - Benim muvafık bulmam me
sele değil.. Azraile söyleyin. Mümkünse 
sizi alsın, onu iade etsin. 

Seıie: 1900 
Yayalar bir otomobilin etrafını ku

§Clt-mı§la~ h431reıle kkı11orıar. 

çarpmıyor. 

- Alışmaktan değil; di§lerimi ko

modinin üzerinden alıp takmıycı vakit 

bulamadım da .. 

- içki içmem, kumar oynamam, 

~apkın değilimdir. 

- Hiç kusurunuz yok demek. 

- Yalnız bir tek ... Yalan söylerim. 

- Zavc:flının borcu çok galiba! 

Sene: 1940 
Otomobiller arasında kalmı1 yaya-

laı korkuyla bakıyorlaf'. 

j ( Birkaç vecize ) 

llavaya dair 
Havvanın kızı, havayla yaşatllmaz. 

* İnsanın güzeli aranmakla bulunur, ha-
vanın güzel aranmakla bulunmaz, kendi 
gehrse olur. 

* Havasız yerde yaşanmaz, amma ha -
vayla da yaşanmaz. 

.... 
Bir kere bozuldu mu, güç düzelen hn. 

va, siyaset havasıdır . 

... 
Erkekler sık sık sokağa çıktıkları za -

rnan: 
- Hava almak için çıkıyor! 
Denilir. Kadınlar sık sık sokağa çık -

tıkları zaman da: 
- Havalandı. 

Denilir. Kelimeler birbirine pek ben -
zerler. Fakat manaları ayrıdır. 

* Havalardan hiç sevmediğim, mat,ı:!m 

havasıdır. 

.... 
Havanın soğuğu .sevilmez, insanın so

ğuğu hiç sevilmez. 

* Üç yaşımda iken havai mavi bir elbi. 
SE>m vardı, çok severdim. Beş yaşımda 
iken havaifişeğine bayılırdım. Yirmi ya
şıma geldiğim zaman da havai meşr<'bli 
kadınlara ~şık oluvermiştim. 

* Evde havanın bozması, dışarıda hava-
nın bozmasından daha üzüntülü olur. 

* Kurd dumanlı havayı severmiş. Bı:nu 
bildikten sonra kurddan korkan da du • 
manlı havada dışarıya çıkmasın. 

* 
Hava parası, dedikleri, havası g:tzel 

yerlerdeki köşklerin, ateş pahasına olan 
kiıaları mıdır? 

* Havalar da son aylarda. dükkanlara 
benzedi, Pazar günleri kapah oluyor. 

* Havadan gelecek karı sevmem, hava
dan gelecek d-Oluyu sevmem. Havadan 
gelecek para olursa bakın o zaman bir 
diyecetun yoktur. 

* Güzel hava insanı eziyete sokar. Öyle 
ya: Havayı güzel gören aezmek heve .. 
sine kapılır. Tramvaya girer, sıkışır, va
pura biner oturacak yer bulamaz. 

** 

Şapkasız gezmek modasın::ı uyan· 
Zardan biri - Başıma giyip tecrübe et
ıneme lüzum 11ok. Elimde ta§ıyaca~ım 
da! 
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Alman ajansını Bu ar ar 
hakkında bir haberi 

LİG Dl.A.9=== 
(Baştarafı ! ir•.ci sayfada) j böyle bir bitaraf blok fikrine İtalyanın 

balarından verilen haberler hakkındaki muhalif olmadığını fakat bu blokun bil" 
mühim beyanatın esas kısımlarını cAl - yük devletler haricinde tahakkukunt111 

manya Balkanlarda barış istiyor.> baş _ daha ziyade mümkün olacağını bildir -
lığı altında neşrediyor ve Bulgaristamn dikleri haber verilmektedir. eşikta v; fa dün büyük 

O yen b.ldi 
cbitaraf blok. ismi altında :ırzedilecek Macar siyasi mahfelleri, İtalyan nU " 
bir Balkan birliğinin haricinde kalaca - fuzu altında böyle bir blokün Sovyetlc! 
ğını yazıyor. Birliğinin şiddetli aksülamelini intaç e • bi zorlukla 1 Sofyada salahiyettar mahfeller Bulga- debileceği kanaatindedirler. 
ristanın herhangi bir bloka iltihak ve bu • (A. A.) 
suretle şimdiki vaziyetini terketmek ni • Romanyanın '":tziyeti 

Galatasaray Kasımpaşayı, Feneıbahçe İstanbulsporu\ 
Süleyman iye Hilali, Bey ~oz Topkapıyı mağ:ub etti 

yetinde olmadığını bildiriyorlar. Versa - Bükreş 19 - D. N. B: 
illes'da vücude getirilen vaziyetin mu - Romanya matbuatı bugün yazıla • 
hafazasına matuıf ve bilhassa Sovyetler rında &manyanm kQ'lllşulanle olıı.Jl 
Birliği aleyhine müteveccih herhangi miinasebatım Ill€vzuubahs etmekte ve 
bir bl~k. tesisi fikrinin Bul~aristan için Rumen hudud1annın değişmezliğini 6" 

kabulu ımkansızdır. Bulgarıstanda ha - hemmiyetle kaydeylemektedir. s-. ..... .u. i ise er mac arı 
' 

eye a, k!m ola? .k~n~at .şudur ki,. t~al~an teşri - Corentul diyor ki: 

İstanbul lig maçları dün Kadıköy, 
Taksim ve Şeref stadlarında yapılmışt!r. 

Bir iki maç istisna edilecek olursa di. 
ğer ma ların hepsi gürültülü, münakaşa
lı, sert ve tekmeli bir şekilde oynan -
m~tır. 

Son JvJtalardn yapılan maçların o • 
yundan ziyade bu şekli alması, futbol sa
halarımızda sık sık görülmeğe başlan • 
nuştır. Bu hususta hiç bir tedbir alınma. 
dığı da mevcud müsamahadan kolaylık -
la anlnşılmaktadır. 

Takımlarımızın bu tarz oyunu bir a -
del haline sokmaları acıklı neticeler do. 
ırurmak üzere ·r. 

Galntns.ıray 5 - Kasımpnşa 1 

Bütün büyük takımlara karşı, azami 
hır mukavemeti dolayısile ciddi teh • 
likeler yaratan Kasımpaşa takım4' fut -
bol kaideleri hilafına kullandığı lüzum • 
suz ve yersiz bir seFtlik içindeki oyunile 
dün Galntasaraya k.... ı zaman zaman ha 
kim bile oynadı. ı· 

Geçen hafta Fe'lerbahçeye olan 1-0 
m· vllıbıyetin Jerd~i yüksek maneviyat
la G latasarayın karc::ısına dızilen K:ı • 
• ırr pac::a .. çık ve uzun paslı bir oyunla he
rr n h r dakıka kalesini pek mükemmel 
b"r ldd(' müd 'aa etmiştir. 

• Galat' ar y yerden ve düzgun pa~lı o
yunla, Kasımpaşayı çcmb r içine alma • 
ğa muvaifak olmuşsa da, gözle görülür 
bir sertliğe doğru oyunu istediği tarafa 
sürükleyen Knsımpaşa karşısında fazla 
çekingen oynamıya mecbur kalmıştır. 

Cemilin göndcrdıği topu. kıı le içinde 
)iakalayan E fak il1{ golü yaı-tı. Buna. 
r v'Illen oyun arzu edilen düzgünlük i -
çinde oynanmı:ımış, bırbirinin ı,ırtına çık 
mak, seke seke oynamak gibi !utbolden 
ba>ka her şeye be.::ıziyen bu vaziyet için
de K ımpaşa yaptığı bir sayı ile bera • 
berlıgi temin etmiş . Berabere giren o -
yunun ilk devredeki son kısmı futbol de
ğil bir alemdi. Devr 'nin son dakikasında 
Salfilıattinden gelen topa güzel bir ka.ia 
vuran Cemil Galatas ... rayı 2.1 vaziyete 

kı mesa~ı.nın ın~ı~am ettığı A.man.Sov- Romanya, büyük Romanyanın isti," 
yet teşr~ mesaısı yalnız Balkanlarda ba nad ettiği prens~plet.e sadık kalllUI~ 
rışı temın edecek mahiyette değil, ayni azmetmiştir. Romanya samlmt dost • 
?amanda Avrupa kıt'asının bu kısmını lukları redded"cek değildir. Ancak A" 
nJakadar eden meselelerin hakkaniyetli ruoa kıt'ası için ve bu kıt'anı sulhÜ i· 
ve müs.alemetperver bir surette hallini çl~ tehlikeli olan·eski formül~erden de 
de temın edecek mahiyettedir. b"lh k b 1 kt A A ı assa uza u unaca ır. . 

( · .) Romania gazetesi de şöyle yazıyOl'· 
Macarlann mütaleaları Rumen topraklarının ihlAl editnıeı· 

ıBudapeşte 19 - (Havas) Macar dip - liği Romanya harici siyasetinin temel~· 
lomatik mahfelleri doğu-cenub Avrupa - dir. Bu toprakların dokunulamazlığı 
sının muhtelif devletleri arasındaki mü - bizzat devletinin bekası demektir· 13tl 
nasebatın inkişafını büyük bir dikk~tle e~as üzerinde Romanya ayni yolda bii· 
takib etmekte ve Avrupanın bu kısmın. tün kom~ularile halisane çalışmağn }lll 

da bir bitaraf b1ok tesisi hakkmdaki şa- z1rd1r. 
yiaları ihtimamla kaydetmektedir. Gazetelere göre, matbuatın aldığı bil 

Macar gazeteleri Avrupanın bu k1s - vaziyet guya Romanyanın şimdiki .Avrll• 
mındaki diplomatik vaziyete ve Macari.s- pa harbinden sonra Cenubi DobriC8

)
1 

tanın hattı hareketine müteallik olarak Bulgaristana terkctmeğe muvafııkat C"/ • 
dünya matbuatı ve bilhassa İtnlyan nıat- kdiğine dair t-cnebi memlek,..tlerdc çı " 
buatı tarafından neşredilen yazıları ge - kan haberlerden doğmuştur. Gene bu }lıJ 
niş mikyasda naklediyorlar. b rler yeni Roma - Bulgar hududunutl 

Doğu-Cenub memleketlerindeki İtal - diğer Balkan devletleri tarafından gn .. 
yan diplomatik mümessillerinin bulun - ranti cdilcceğıni de bildiriyordu. 

Bc§iktaş. '\1cfa ma çırıdan heyecanlı bir safha 
dukları memleketlerin hükumetlerine, (A. ~ 

"A 'manya 1941 
· ''urh ,. cak 

Dıinkü Beşıkta§ - Vefa maçından 
heyecanlı bir enstantane 

şiktaşı fona bir gıinünde yakalamq o!an 
, Vefa: değil mağlubiyete, galibiyete çok

" 

e • men re 
terel3r · 

t 
l hak kazanmış olduğu bir oyunda da

' ha ziyade müdafaada kaldığı için nı>tice 

1 

alamıyordu. 

Öyle bir oyun ki, mecbur olduğundan 
müdafaa yapru Beşiktaşa mukabil, oyu
na haklın olan Vefa da belli beHrsiz mü

CRastarafı 1 inci sayf:ıcfa) 1 (Ba§tarafı 1 iııci s:.ıyfaclrı) 
ile müsterek hududu kaybetmekle Ro- Strasser: . .. 
manva ekonomisini kendi lehlerinC' kul .Münih infilakının nasıl ve ha gı ş~r. 

• 1 ·ı · d k b ld v ··ğrcrı1 lanınak fırsatını da kaybetmişlerdir. 1 raı ıçm e vu 1.1' u ugunu> o p 
(A.A.) ' öğrenmez, bunun Gestap tarafınd n )

8 
dafaa halinden kurtulamamış ve son· dört 

r dakika içinde Beşiktaş müdafaası caııı l\fübadele esası 
'pahasına. biraz da talihin yardımile ka - Bükreş 19 (A.A.) - Reuter ajansı 
le~ini kurtarmıştır. Almanyanın Romanya mallarını satın 

Beşiktaş kalesi önünde yapılan hata - , almak için piyasa füı!ından yüzde 15 
ların frikiklerini sen, ben atayım sevda-' fazla teklif ettiğini bildiriyor ve diyor 
sına düşen Vefanın kendi aralarında çı- ki: 
kan a."llaşamamazlık onları galibiycttPn Herhalde Almanya mü'hayaatmın 
uzaklaştırmış, Beşiktaş da son saniyeye beoe1ini döviz olarak peşin verecek 
kadar cektıği sıkıntı içinde maçı 1-0 ga- \•aıiyette değildir. Zira haric.iye neza-
lib bitiı.nıştir. re+~nin ekonomi şubesi direktörü Clan-

Ömcr Besim di~s !ki memleket arasındaki ticaretin 

Ji'encrbahce 3 - istanbulspor o münhasıran ·müb nele esasına dayan -

tınldığını anladım deını~tir. 
Almanyadaki vaziyete gelince Strns • 

ser şunları ilave cdiyo.r: ilB 
Sıyah cephe ô.zasından bir ç~ğu dC" 

münasebetim olduğu için size temı·ı. c ıı!1 
bilirim ki Almnnya Bitlere karşı. ısY ııt• 
ve Lıtilale ıhazırdır. Bunun için şu uç ş 
tır. tahakkuku lazımd.r: ... 

1 - Almanlar harbin dehşetini hnl{l 
katen hissetmelidirler. • 

2 - Almanya ilk askeri muvaffaıd 
yetsizliei görmelidir. ğıt' 

~ - Mahrumiyetler gittikçe dahn 9 

gMirdi. 
İkinci devrenin kırk beş ı:takikasında kan Beşiktaş pek kısa bir zaman içinde Şeref stadında yapılan bu maç da iki 

rastgele vuruşln başı dönen top, şaşkın Şeref vasıtasile birinci golü yaptı. tarafta diizgün bir oyun tutturmuş; 

masında ısrar etmiş ve milli ekonomi 
nazırı meseleyi tetkik edece~ini vadey 
!emiştir. 

bir hale gelmelidir. df 
.Bu üç şartın önümüzdeki ilkbahnt' 

tahakkuk edebileceğini zannediyorutıl· 
(A. ~.) şaşkın oraya buraya giderken görmek bi ıBu sayının aıkası gelecek zannedilir _ bir müddet karşıl1klı hücumlar dola • 

rinci lig takımları maçında oek acıklı i _ kcn, Vefa takımı çok şuurlu bir oyunla lyısile oyun müsavi bir şekil almıştı. 
di Gol atmak şöyle dursun, toptan uznk- biraz müdafaa yapar .. k oyuna hakim bi- Yavr .. yavaş İstanbulspor kalesi ö -
}aşmak için sarf edil "'n her gayrete ve do- le oldu. nünde toplanmağa başlıyan Fcnerbah-
layısilc geçen dakikalara yazık oluyor _ Beşiktaş sayı adedini çoğaltmağa, Ve - çe Mnlih vasıtasile 22 ve 26 ncı daki-

Anadolufla sidJetli 
soğuklar başla ı 

Varşov3da Yahudi 
mahallesi tecrid ediliyor 

Krakovi 19 (A.A.) - Alınan ııjnll • du. fa hiç değilse bcrafberlıği temine gayret ka larda iki gol yaparak devreyi bitir-
Tekme oyunu tabiri daha yerinde olan eder bir şekilde birbirlerini zorlamaga di. (Baştarafı 1 inci sayfada) sı bildiriyor: tl-

bu maçın mühim bir kısmı Kasımpaşa başladılar. 1 İkinci devre Fenerbahçe hakim oy- uğramış ve muhabere kesilmiştir. Varşova valisi neşrettiği bir ıcarıı e. 
kalesi önünde oynanırken yapılan hü - Vefa takımı içlerinin fazlaca gerhle namasına rağmen çok miişkül dakika. Kastarnonudan buraya gelmekte o - Varşova mahallelerinin barikatlarla tc 
cumlardan istifade eden Galatasaray kı. oynamaları müdafaaya ciddi yardım ola- lar gecirmiş ve 39 uncu dakikada Esad lan posta otobüsünden haber. yoktur. rid edilmesini emretmiştir. bil• 
sa fasılalarla üç gol birden yaptı. rak knbul cdilmiyen bir tarz olmakla be- bir frikikten Fenerin üçüncü golünü Şehre soğuk bir hava içinde bol yağ - Bu yeni karar şehirliler tarafındnil ıJ· 

İşin en güzeli hemen her golden sonra raber, esasen pek fa.da bir kuvveti ol _ ycıpmıştır. mnr yağmı§, civara da mebzul miktar. yük bir memnuniyetle karşılanmıştır·ı;ıırı 
m y h"" h tt d ·· k""l · t da knr düc::müc:ıtür. Kamyonlar sefere ra Yahudi mahalleleri ayni zamanda 

topu orta) a getirip oyuna başlamak me- ıkuan ducum a mı a muş u vazıye e Siileymaniye 5 - Hilal 2 "' '"S 

sele olmuş, merkeze konan top, bazı 
0 

_ so yor u. çıkamamışlardır. hastalık membaıdır. ~ 
1 f d d 

Vefa merkez rnuhacı"mi Hakkı :.~eta Kar:hköy sahasının bu maçı için ca- :::::::.- 13ı.ıt' yuncu ar tara ın an yerin en alınıp a • ' au çıkmıştır. Deniz lisesi Kadıköyde, Maltepe - ıı:' 

t 
· - .. "lm" .. tek başına kaldığı Beşiktac:: müdafaası 0··• zi·b· bir. oyundu dem.ek. güçtür. HilAl; Jl'l • vu yerme goturu uştur. -s k h Oyun sert ve hırçın olmuştur. sa liseleri de Şeref stadında oyna _,. 

nünde şahsi oynamağa medbur kaldıg~ın- u1 ::nemı.1 .csa.s.en talı .sız ve zayıf bir I · cııw 
Mütemadiyen tekme vuran bir futbol- t d S kt'ncı· kUme maçfarı !ardır. Bu ma"lar seyircllere beYc 

dan pek tehlikeli akınlarda bile mües _ a ~ımı ı ı. uleymanıye takımı pek ko "Y 
cuyu hakem d~arı çıkarmak istemiş, bu 1 1 kl 1 kl b dakikalar geçirtmiştir. 

l 
· d k ı k sir olmasına imkan yoktu. Nitekı"m. ı"lk a\· ı a 0 marna a eraber maçı 5-2 E ··b 4 K 1 3 o oyuncu ısrar a yerın e a ma arzusunu • kazanmıstır. yu - a e . Kuleli 4 - Deniz lisesi çclC 

göstermiştir. devrede değil beraberliği, galibiyeti bile f~inci kümenin bu .m~çı bir çekişme Jki lise takımı arasındaki rnaÇ•. 4.o 
5-1 gibi mühim bir sayı farkma rağ _ temin edecek fırsatlar bulan Vefa ilk Beykoz 4 - Topkapı 3 halınde cereyan etm1ştır. İki tarafın hakim bir oyundan sonra Kulelinıfl 

men bu gayritabiiliğin bütün oyun müd- devreyi 1-0 mağlıib bitirdi. Beykoz; T<>pkapı maçı; seyircileri mütemadiyen yaptığı sayılardan sonra galibiyetile bitmiştir. • "' 
dctince devam ettiğini gördükten sonra, Rüzgarla beraber oyuna başlıyan Be. hevEcandan heyecana götüren bir 0 _ maç 4-3 Eyübün galibiyetile bitmiş • Bursa, - Maltepe liseleri arasıfldll • 
~~latasara~: ~asımpaşa .~açına futbol - şi.ktaş ilk ~akik~larda hemen oyuna ha-, yun olmuştur. tir. Eyüb takımı iki golü de penaltıdan maçta, çok üstün oynıyan Bursıı W 
du demek ıçın ınsanın dılı varmıyor. 1 kım olur bır vazıyet aldıysa da Vefa mu- Bevko .. ilk devrede bir gol a ş yapmıştır. kımı 4-3 galib gelmiştir. 

Münkaşalı bir şekilde cereyan eden bu avi~ hattı~ın çok canlı, buna mukabil Topk.apı bir penaltı kaçırmıştı/'ı~~ci Kurtuluş 2 - Beylerbeyi 1 Yugoslavya takımı geliyor 1C 
maç 5-1 Galatasarayın galibiyctilc bitti Beşıkta~ hucum hattının -Şeref müs -ı devrede T<>pkapı hakinı bir oyundan İlk dev~si 1-1. berabere biten maç . . . nPııcll. 
ve mı:ıalesci biz gene buna maç derneğe tesna- pek <durgun oluşu oyunun reng;- 'k" bf d pek zevklı ve güzel oynanm~tır. Ankarıı muhtelıtile ıkı maç Y 1 J{ft 

b 
· 1 c;onra ı ı sayı r en yapmıştır. Bey- · · ı y l t k 13 t 6 1 , 

mec ur kalıyoruz... ni Vefa lehine çevirdi. k b" 1 k b. b li~ T llzun boylu çekişme<k?n sonra Kur- o an ugos avya a ımı , ' :fi 
ez ır go yapara era er 5e, OP-

1 
b' 

1 
h k 2 1 nunuevvelde AnRara dönüşünde, "\ 

Beşiktaş t - Vcfn O Her fırsatta sağlı sollu hür~umlarla kapı bir gol ynparak galibiyete gel i tu uş ır go da a yapara maçı • O"tıfl . ' • .. ' . m ş- kaz rum t tanbulda da 3 maç yapac.nktır· J 1• 1 
Haftanın en mühim maçı, lig liderini Beşıktaş takımını azamı mudafaaya. mcc lerd!r. Iş başa dilştüğilnü anlıyan Bey a ş ır. 1 d bi i i G 1 ~~ .... yııcD.ı> ı 

h li 
· 'k...tt .. b b d v f . .. - A k 1 ı· el a 1 ar an r n a awsaray oy~ ... ıy yoran, o nıs,.,.. e uzen ir oyun ur e en e a, esasen az gol yapabılen koz hucum hattı tekrar yaptığı sayı 8 Or IS er m Ç t . , 

r'muştur. bir takım olduğu için yakaladııtı fırsat - ile beraberliğe, ve maçın son saniye - Askeri takımlar arasındaki futbol u.B t k da 6 ·nı u butııtl 
En sağlam şcklile Vefa karşısına çı - lardan istifadeye imkan bulamadı. Be - ~inde yaptığı bir sayı i~ galibiyete şampiyonası dün ba§lamıştır. Kuleli_ m.!l;ad~. ım mı oyunc 
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1

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~nna lvano Yazan: Reşad Ekrem 

çıngırağil vna, acı acı çalan telefon - Ya on kilo? _ gitti.. Bahusus kedi yavrusu da gözden 

tanı saat~ .~at~gından fırladı. Gecenin - On kilo da alabilirsiniz! kaybolmuştu. Nikifa için biricik eğlence Hu·· n kaA rı n egv 1 e 
nıın t 

1 
f çu ıdı . ._ Gecenin bu saatinde ki- - Ya ben bir çuval şeker almak isti - bir bu kaJ~tı. 

ne le e on edebıleceğini zihnen tahmi - yorsam?. ça ışarak an· ,. . Anna İvanovna, ancak geç vakit eve 

cesi 
_ AU 

1 
~ ıze~ ı elıne aldı: 

1 

- On çuval da alabilirsiniz! dönebildi. İçeri girdiği zaman, kocasını 
?rıisin? Ho .. h.ımsıniz?. Kim . Liza, sen - Neyse .. Şimdilik bana yirmi kilo ve- kt lm Diye bağırıy?rdu , .k~rşıdan ~elen ka. , Kayık, limanı, bütün sür'ati ile geç 
ı;un? .. ·~~e? aNy.ro a?. B_u vakitte ne istıyor. l'iniz!. Dünya hali bu, ne olur ne olmaz!. ço an ge iş buldu: Kapı açılmca, ilk yıkçılara seslenıyor, ıkı .~ahil arasında mişti. Limanın yüzünü kaplayan kayık 

·~ ı ·e d önce kese kağıd?arile dopdolu bir sepet dolmuşa adam. taşıyan }::zıerce pereme pereme ve salların arasında, arkasmdı 
~·ını? Vaİİahi ~~Y\~ı eyim, nereye! koşa-, Bugün varız, yarın yokuz .. İmarnn evin. içeri uzattı. Onun ardından bizzat Anna arasından Padışahın ~ayıgına ~ol aç~ - birkaç saniye devam eden geniş bir i; 
'l'cısarı f • ıç ır şey anlamıyorum. de daima biraz şeker bulunmalıdır. h·anovna girdi. yo~du._ ~ zaıı:ıanlaı:, lımanda,. lıman ıle bırakmıştı. Sa~ayburnunu dolaşırken 
Hcırb "U . sandıgına mı?. Ne diye?. Niçin?. ı Anna İvanovna evine döndüı.ü zama:-ı. Bogazıçı mesırelerı ~ı:as~nda !.Şleyen ka - Saraydan, Padişahın kayığını '-'edi parı 

mı varm ? p Nikişa yatağında haykırıyor, kocuı yıklara p d ı d K k 1 t 1 - J İ.r.rb ""ı' . ış .. oionya ile Almanya J...-üçük Nikişayı emeklerken buldu. An _ ereme enı ır ı. ayı çı arına op J e sclfun.lamışlardı. 

k 
• ., cdl\.·orla ? E ? D k komşu kadınlardan birile konuşuyordu. da peremeci denilirdi. İstanbul limanın. Hünkar iki asırdanberı· ecda..:J,.11 b ... 

·ıtlık .; rmış . . , sonra.. em~ • laşılnn Nikişa küçük karyolasından yere d k ı U1..l .. .,_ olacakmı ?t B k" . 
1 

d ? Komşu kadın: ~ ayıd ı altı bin pereme vardı; bu altı rındıran Sarayı Hümayununa uzaktan 
ıı!nrya F'l ş · ··· unu ım soy c ı. · yuvarlanmış olacaktı .. KirpiklPrinin ı.s - bm pcremede on bin peremed esnafı iş- şdyle bir baktı. Y.üzünde, birdenbire bıi 
ll'ııihırn 1 otovna mı?. Hani kocası şu laklığına bakılırsa, yavrucak bir hayli de - Nikişanın haykırması, herhalde fazla lerdı. Bu peremelerin ve peremecilerin, kara bulut uçar gibi oldu ve biraz evvel· 
lry c Yer~e (' lışan kadın değil mi? Öy- ı.ğ amış olacaktı. Fakat neyse, bereket c;eker yemesinden olııa gerek,. Maamafih kahyaları ile İstanbul Galata ve Eyüb ki tebc~üm derhal kayboldu. Sultan M~ 
tin, k ona ~nanmak lazım .. Teşekkiır cde-

1 
versin yalnız değildi: Kedi yavrusu Mi. belki de sabundandır. Çocukcağız bütün kadıları ta~~fmdan .tan~ edilmiş gayet l'adın gözü önüne bir kaç saat evvel al 

dururnurnıdeşını .. Hemen §imdi gidı->r, sırı:ıya mi onu e.ğlendirebilirdi. gün şeker yemiş.. akşama doğru bir de nıuntaz~m ucret tarı!elerı ve tavır ve ha- dığı tehdid mektubu ge'1nıişti. Sonra, ı}. 
b k rckct nızamnamelerı vardı. vev kardeşi Genç Osmanın feci akibeti 

Anna i · · . . . Anna 1.Yano_:na, çocuğunu okşıyarak: ne a ayım, ağzı köpük içinde .. Bir e - On yedinci asır ortasında, İstanbul pi- ni hatırlamıştı. Kendi.si küçük olmasına 
r. ci,. Gü ~~n~v~a delı gıbı telefondan ay. - Benım guzel yavrum, benim şekn linde de şurasından burasından ısırılmıı yasasının en canlı merkezi .Bahçekapısı rağmen, ihtil81 günü sarayın korkun· 
Pır l . ruıtu ılc çorablarını ve ıskar - yavrum, dedi, bak annenin işi var' sen bir sa bun. Şu gördüğünüz parçayı zorla hkelesi ve civan idi. Bütün Istanbul es - mal!zarasını pek mükemmel hatırlıyor ) 
eıtt:.t:rıni gi:ydi, atkısını omuzlarına ters uslu uslu otur, Mimi ile oyna!. Ben tek _ ağzmdan çıkardım. Bundan önce ne ka. nafının bağlı bulunduğu en büyük bele. du. 

mr sokağa gideceğim.. dar yediğini Allah bilir.. diye amiri olan Muhtesib orada oturur İhtilalciler sanayı bastıkları zaman 
- N'e 

1 
· ve. ~tu~d~J!u .. yere .~uhtesiJ:ı çardağı tabir Osmanın yerine bir deliyi, amcaları bl 

tı?. 0 uyoruz?. Sen deli mi oldun ka- Şekerleri torbadan boşaltmak icab et- Kocası öfke ile karısına dönerek: edıiı:dı. Onu.ndekı ıakelenın adı da Çar- rinci Mustafayı tahta geçirmişlerdi. Fa . 
Diye k ti. 'I'oz şekerini kavanozlara doldurdu. _ Tabii yemek falan hak getire!. dak .ıskelesi ~di. .. .. . kat, Mustafanın saraydaki taraftarlarımı 
_ Sn ocasma: Fakat buna rağmen bir hayli şeker arttı. Dedi ve çorba tenceresinin durmakta Lımanda ışleyen butun peremelerın efendilerini imparatorluk tahtında rakib 

E<ıırur en kar_ ışma!. diye çıkıştı .. Ben ta- Bu artanı da, büyük çorba tcnccr~sinc ücret tarifeleri evvela Çardak iskelesine siz bırakmak için hanedan erkanına bt 
sand d k' 

1 
k d ld d K olduğu masaya doğru yürüdü. göre tanzim edilirdi. Mesela, Çardak ıs - suikasd tertib etmelerini önlemek üzere 

Re gıdi . ıgın a ı para arımızı çe me. I 0 ur u. esmeleri raflara yerleştirdi. Kadın, kocasının tencereye yakla§tığı- kelesinden Eyübe: Altı kürekli bir pere- de, ~ehzadeleri görmek istemişlerdi. O 
Her ı:: )orum. Baksana harb başla:mış. Bl.4 sırada tekrar telefon çaldı: nı görünce: ?1~ b;ş ak~':: dört küre~Ji .dört akçeye, zaman, henüz on dört yaşında bulunar 
Çc-kt~? .kı~l~şacalonış!. Umumi Harbde - Kim o?. Liza sen misin? .. Biliyorum, ilci kfır~klı ~ç akçeye gıderdı. Bunlar dol Muradı, diğer üç kard~ile beraber sa 
erz.::k erınıızı bilmiyor musun?. Heme"l şekerim, biliyorum. Tabii sabun da, wız -Aman dikkat, diye haykırdı, orada muşa gıderlerse, adam .başına. yarım~ar rayda kapalı oldukları dairelerden çı • 
i~e gid~c:d~rikine girişeceğim .. Şayed se"l öa, un da alacağım .. Yiyeceğe aid her şeyi çorba falan yok. Orada benim müthiş bır akçe alınırdı:. Ç&rdak ıskelesınde~ Ka - karıp ihtilalcilere göstermişlerdi. Sara 
kiş.n ın~ıye kadar ben dönme1.sem Ni - alacağım. Ya, Marya Filiıtovn kundura hatam var.. ğıdhaneye, butün peremeler: kaç çıfte o. yın en büyük zabitleri, şehzadelerin ha . 
(j .. kın uzerine odayı kilidle.. anahtarı boyas; hakkında bir şey söylemedı mi?. Kocası eğilerek tencereye bakmak is - lurlarsa ?.lsunlar, deniz sakın olur.sa on yatına kefil olmuşlardı. Bir Yeniçeri G .. ap akceye, ruzgirlı, sular sert olursa on beş gün Muradın ayaklanna atılmış, şehza 

An ının üzerinde bırak... 1 Demek bir şey söylemedi. Maamafih ben tedi, fakat irgilerek geri sıçradı: akçeye idi. Böylece, peremelerin ücret - deleri muhafaza eden saray kapıcıların 
lernedrıa İvanovmı kocasının cevabını bek kundura boyası da alacağım .. Ş<iyle alt. - · Evet, diye haykırdı, boğulmuı kedi leri kürek adedine ve gidecekleri yere dan biri de, şehzadeye bir kötülük et • 
sarruren sokağa fırladı. Sabaha kadar ta- cnış, yetmiş kutu kadar bir şey .. Çok mu, ya·n usuna cmüthiş hata> demek caizıE', göre tayin edilmişti. mek zannile, adamın yüzüne kılıç çalmııt 
divenı s~n.~ığının buz gibi mermer mer-ı dedin? Çok değil, canım, karardır. doğrudur.. . Boğaz seyranlarında ayrı tarife kul - tı. Bir yanağında boydan boya derin bil 

erı . İ !anılırdı. O zamanlar, peremecilere ye - yara a.çan bu darbeye ehemmivet ver • 
lı~ıtd . uz:rınde oturdu. Saoah karaıı- Anna vanovna, yirmi litrelik birinci Anna fvanovna ellerini hava ·:ı kalch. mek vermek şartile altı kürekli bir pere- miyen Yeniçeri, küçük şehzadenin ayak· 
lct d. a ~ş: gıtmek üzere yanından geçen, parti gazi. bütün boş şi§elere, derin ta - rr.rak kendisinin olmıyan bir sesle fer _ mc otuz akçeye tutulurdu. Yemek veril. larını şapur şupur öpmüş ve sonra, kan 
ıöyıe~~bı yaşlı birkaç kadına bir şey'er haklara d-Oldurdu. vcıdı bastı: mez, perem~cller gittikleri mesirede ken içinde kalan yüzünü, ayaf:a kalkmadan 
dön"' ı. Bu kadınlar da derhal evlerine Nikişa odanın orta yerine oturmuş, toz di ke.ııeJerinden yerlerse. altı kiireklı bir Muradın ürkek gözleri önünde yukarıya 

.. rek - Evet, eyet haklısın!. Ben budala - · ·· d lik k' k k k ·a· ltırın tac-arruf sandığına aid cüzdan - şekerden ehramlar, mahrutlar yapıyor - peremenın ,gun e ·ırası ır a çe ı ı. kaldırmış: 
ı ald 

1 
,. nın biri imişim!. Ben sersemin biri inı i. Kadınların Ye küçük erkek çocukların _ İnşallah yakında padişahımız ol ... 

ka ırıd ı ar ve Anna avanovnanın ar • du. Annt:-si bunu görünce: şim! Şunun bunun sözüne kapılarnk or- erkeklerle beraber bindirilmesi yasaktı. Uğurunda şimdi ~azi oldum o zaman şe-
S a sıraya dizildiler.. - Aman Allahım, ne çocuk, diye söy. t:ılığt altüst ettim. Şimdi de... Pcremelere tahammülünden fazla mfiş - hid olayım... ' 

lrıua:ı.t dokuz olup ta ctasarruf sandığı> lendi. Nikişa. şekere dokunma, şekerle teri almak yasaktı. Liman içinde yelken Demişti. Pek az sonra, amcasının deli· 
iiı~ nıeıeye başlar bEışlamaz, içeriye ilk oynama!. Sonra, sakın ha gaze dokuna - Anna İvanovna sözünü bitiremedi. Bir açmak yasaktı. Bu yasakları dinleme - liği ~izlenE>miyecek bir hal alınca, im . 
•teQ~ Anna İvanovna oldu. Cüzdanını yım deme!. G~z cızzz ... Kaka!. Uslu olur, sabun parçasının üzerine basmış olan soı 1 ~enlerin hem perem~leri .müsade.-.:! ed~ - paratorluk tahtına Muradı çıkarmşılardı 

ıye gisesh ne uzatarak: ağlama!. B • 
1 

.seninle uğraşacak hiç .. yağı kaydı, Anna 1vanovna da boylu l~r. !'"Tl! de> ke~di.lerı san attan n;en.edı - Sultan Murad, bu meçhul Yeniçeriyi u. 
- L · bonınca. ga ı doJu teknenin kine yuvar- hrdı . . Lımanda ışlıyec~k p~re~~ erın .?e zun zaman aratmıştı, fakat bulamamış • 

l:apik Utfen sizde bulunan 526 rub1e 51 v~ktirn yok .. Uslu uslu otur da kedi ile 
1 

· 
0 

• C'nlcrı ve boyları tayın edılmıştı. Bu ol- ]ardı. Belki, ihtilal günlerinin kanlı vak'a. 
td~· tutarındaki bütün paralarımı inde oyna. ~~ .. .' ........................................... ......... _. ç:Her" uvgun olrnıyan pereme1ertn de ları arasında öldürülmüş idi. 
Jl'Ut~l, dedi.. Tabii faizini ilave elmcği u- Anna İvanovna, ikinci parti gazi tene ( """ vtpılması şidd~tlf> vasak edilmışti. O za- Bir Riln Sultan Murada, Genı; 0.smanın 

"'ll!l2.<; ı rr.anlar İstanbul limanının en mühim Yedikule zindanındaki feci ölümUnii 
.\ inız?.. keye boşalttı. Arta kalanını da büyük 1 (\' '1 ~ • ~ ı .. , · 1 nakil vasıtalarından biri de sallar idi. kendisine vapılan tecavüz ve hakaretleri 

&eı nna İvanovna bu ilk işi hallettikten çorba tenceresine boca ediverdi. Fakat - \6 .... :U (; r'7ane~ ar Sallar ile. eşya nakledilirdi. bu· tün tafs.ilfıtile anlatmışlardı. Karaa~a" 
r. • .ı d d h 1 h .. 4rd ' oğru, oradaki otomatik telefon -ı er a : -····- Acıkta df"mirleyen p;emilerin yükü ev- bahçesine bir ok içinde atılan mektub 

arı ~irine koşarak Lizaya telefon elti: - ~yvah, diye haykırdı, bak ne halt B\1 fe<:e n öbetçi olan ec:ı:aneler tanlar- vo13 bu s~llara hosaltılır ve t!\imrük ö - acaba kendi~ne. Osrmının ~ürüklencli~U 
?'ıo- Lızacığım. benim, ben Annn İva _ ettik! Insan neyin nerede olduğunu ha • dır: nüne \ekilirdi. Üzerlerine binlNcc okk:ı. felaket kadar korkunç bir akibeti mi ha· 
~ .. '-'~a. Birinci ış· i zahmetsızce hallettim. t1rlıytmıyor ki .. Meğer tencerenin içinde lstanbnl cihetindekilt>r: 'ı:c yük vüklenen bu salların. kendileri - b

0
r veriyordu?! O kan deryasının yeni -

" -..em Şı::llzndebıı.ıpnda: (Asan, Emlnönünde: ne mahsus kat k-ıt kafes şeklinde bir mi- den köpürüp kabarması mümkün müy • 
·~a ek •hangi birinci işi>? .. C'lnım şc:keı varmış... cYorg!). Aksarnyda: CŞere!l , Alemdarda: m~risı vardı. dü? 
l:ıuıu truf sandığ1» ndan para almak işini.. Nikişanın oyuncakları arttıkça artı - <At:dülkadlr>, Bayazıdda: (Cemil), Fa - _ Varda ... Varda ... Savulun'. Savu- Osmanla beraber, onun en yakın gi.ız-
di ~ ~ P&ralarımı geri çektim. Ne?. Şım- yorc;u. Masanın altında muhtelif ren"Kıe tıhde: (Vitam , Bakırköyünde: (MerkK) , hın!. Kayık !!ola al!. Hey!. Salcılar, sal - deleri, sevdikleri de mahvolmuşl:.ırd1 . 
l.ı~·aere. ıni koşayım?. Kim ~byledi?. b~r de sabun yığını peyda olmuştu. Ni - Eyübde: !EJ(übsultanl. cılnr!. Varda .. varda ... Kayık sağ:ı al!. Bu sefer de kendisi ile beraber rüzler-
d··r . F'ilntovna mı?. Öv le ise do~ru • kışa, sabun kalıplarından temel kuruvm, Be,·ok!u clhPtindekller: Kayık sa~a al!. Savulun, savu1un!. .. ce güzide ins:m, bu arada, Musa Melek 

.. ıı .J 6 " İs~lklitl caddesinde: <Dellasudal, Dal- B Hü kA t·ı Ç 1 b'l H H l'f l D l" }J" s "' .. ~ıtndi gidiyorum... bunun üzerine şekerden duvarlar in~a e. - re n ar geç ı... e e ı er, asan a ı e er, e ı u e -
oCll\n İ • rede : CGline~ı. Taksimde: <Llmonclyan), - Sultan Murad geçti, Sultan Murad yinler. Güllü Fatmalar mı öliime süri.ik-

\ifler a vanovna evine döndü~j z.aman, diyor, koridorları da kundura boyalarının Pangaltıda: <Na1:1g1Jedyan', Kara köyde: geçti... leneceklerdi. Murad gözlerinin önüne ge. 
&ahta~en birind.e soluğu aldı. Or~dakı tez. kutuhıri e süslüyord~. Bu s~rada. siya~ {Hi reyin Hüsnü), Beşlktn.şta: <Vldln> . ·- Ulan insan daha evvel lıabcr ver • len bir kan deryasından kaçmak ister gf-

- lardan bırine yaklaşarak: boy<. kutularından bir tanes1 açılıverdı. Bofazi,;l, Kaclıköy ve Adalardaldlt"r : mez mi be ... Ulan insan daha evvel ha- bi gözlerini yumdu. Padişahın vüzündekl 
_ Şeker var mı? diye sordu. Nıkişa bu fırsatı hiç kaçırmadı. Derhal Kadıköyfinde: ıKadıkoyı, Üskiidarda: her vermez mi? Şimdiye akd:ır hiç de bu ani tahavvülün .sebebini valnız Musa 
..... 'l'abii V<;r. kro·yolasının ayaklarını, ve babasının be- <İmrahor), Sarıyerde : <Nuri), Adalarda: yü7.iıTIÜ ,görmemiştim Padişahın! Melek biliyordu. İmparatoru'l genç ve 

.... 
Beş kilo alabilir mivim?. yaz a'-'akkablarından bir tekini si~·aha <Halkı. - Bre Mehmed koş, bre Ahmed koş. güzel sakisi. efendisinin o anda korkunç '.l' .J " " bre Ali koş ... Hünkar geciyor ... Hünkar bir ihtilali düşündüğünü bile tahmin et -

abii alabilirsiniz!. boyadı. Boyacılık Nikişanın pek hoşuna _geçıyor... mişti. {Arkası var) 

~ lluRQ * ı; bir)·k Yorginin kız kardeşi ve karısı 
ıtelı ı te bir ~ezinti yaptık. Otomobil

~ ıtor~ ~~i otelden aldılar. Eski eserle
! itil~~ uzere, -fakat programsız, ge-

t . Ot0l'n - dolaştık. 
~ '1ôn <ıbll Akropolün dış kapısına ka -

e dolaşa çıkan asfalt yolu bitirip 
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le et abe J ... Samsundan resimli haberler] . 

to ra mahs Her· 
of isi teşkil e ı • 

ı 
Ofis yakın günlerde faaliyete geçecek. Aksarayda 
elektrik fiah çok pahalıdır. Belediyeye kilovatı yüz 
paradan verildiği halde halka 15 kuruştan satılıyor 

S d 
.., · Halkevi temsilleri 

amsun a agaç -~...,.,.-,..-~~.,..,,....,.'>I"~ 

dikimine azatnl 
ehemmiyet veriliyor 

Samsun (Husuvi) - Samsunda ge. 
rek merkez, gerek mülhakatta ağaç di
kimine azamt <?hemmiyet vıetjilmekte 
olduğu şükranla not edilebilir. Bir yan
:iaı. vil~yet fidanlığı, muhitin ağaç ve 
bilha"sa meyva neslini ıslaha ve nadide 
ağf'çlar yetiştirmlye çalışırken bir yan
dan dn köyler<le bu iş dikkatle takib 
olurunRktadır. Son dört ay içinde köy. 
!erde y~miden 10.000 lerce fidan dikil
miş ve ağacın ehemmiyeti hakkında 
köylOJere mulhtelit irşadlarda bulu • 
nulmuştur. 

Bursada bir çocuk başına taş 
çarparak ö!dü , . . .. .. . . 

B (H ~) Ş h . . . . 1 Sam ... un (Hususı) - Samsun Halkevı de buyuk bır tesır bıraktı. Temsild~ b.1şta 
ursa ususı - e rımızde ıkı bu- ·· t •t b · f · · ı k d b" .. ~. .. .. . . •

1 

gos erı şu esı son ha ta ıkı defa cVatan ·vali olmak üzere Parti müfettişi, vila' et, 
çu yaşın a ır çoc""!§ .. n olumıle netıce - ve Vazife. i esini o •namı ve bü .. k · · · • . 
!enen bir kaza olrnu~tur. Demirkapı sem. . P. Y ) ş . yu beledıye, I:Ialk Partısı erkanı, memlckc-

J 

bır muvaffakıyet kazanmıştır F..serm tem 1 ı· b .. ··k ·· · 1 ·· .. .. ti Uludağ yolunda bayırlı bir vaziyette _ . . . . .. · . ın uyu ve mumtaz sıma arı ve bu~ :.ı ·• 
. sılındekı muvaffak1yet sureklı alkı lan- . .. . . dır. Buranın yukarı kısmında birkaç ço • t E . b 1.. .. . . ·şv hır halk kutlesı bulunuyordu. Asken er-i mış ır. serın aş ro u goster•t reısı e- . .. 

cuk oynamakta iken, büyükçe bir tae. yu- d~d Ü r· t f d b' t d hd 1 k<in, subaylar salonda nazarı cHkkstı r + 
'$ .. r ı ara ın an ızza eru . e o un- · 

varlam~lar, bu taş aşa~ı kısıı:nd:ı oyna - muştu. Diğer baş rollerde diş doktoru bediyordu. Halk çok iyi intıbalarla n ü-

Aksarcıy buğday pazanndan bir görünüş 

makta olan Abdullah oglu Azıze çarpa • Adnan Serter belediyeden Lutti Tekın samereden avrıldı ve gösterit reisi Vec.ıad 
~~başınd~ ağır surette yaralamıştır. Halkevi idare

1 

heyeti~den Resad Yüce ~ 1 Ürfi bu mu~affakiyetten dolayı harar"t· 

J 
ancyek ~·lımdırılan küçük Aziz kurta- , kent. Orhan Kobak, Bekir C~şkun ayrı 1 le tebrik edildi. Resmimiz, e ,erdc.ı b·ı 

Aksaray (Hususi) - Aksaray orta A- r3fla tahsil edildiği halde .satış flatları bir 
nndolunun zengin bır istihsal merkezi ve kontrola tAbi bulunmamaktadır. Büyük 
buğday ambarıdır. Mersinden ihraç edi • masraflar ihtiyartle elektriği istimal e -

rı omıyara o üştür. Tahkikata ı:icvam · · 1 · .. · 
d·ı k d" ayrı tıpler yarattılar. Eser halk üzerin - enstantaneyı gostermektedır. 

e ı me te ır. 

Halkevı bandosu 
l~ .~~ğ~a~ların ekseriyeti Aksaraydan den şehirlerimizde Nafia Vckl!etimit e.. Bipadiç!a Şüpheli bir ölUm 
gıttıgı gıbı Aksarayda yıllardanberı faa-

1 
lektr1ğin· kilovatını beş kurup sattırdıAı B" d" (H ·) . . ,. 

livctte bulunan un fabrikası da ta Diyar- . ıga ıc usmn - Bıgadıç ın Çe • 
w • • 1 halde her nedense A'baraydn kllovatı 1~ kirdekli köyünden 75 yaşlarında bakkal 

bakıra kad::ır un sevketmekle muhıtın un kurucıtur St"\l'-' 1 " dı d biri · k"" b' t 'h'. w ~ • ç;Y n.,!l a n a sı oye ır saa 
1d ı·)l~cınhı karşıldamaktaddır. A~s:ıra)~ bug- Gerek yüksek Nafia Vekaleti ve ge - mf>sAf{'deki değirmene un Uğ'ütmeğe 

a) <1rı er yer e aran ıgı gıbı Aksaray k h 11• ·a b 1 d" i b · 'd k d ğ" -re> se ma a ı ı are ve e e ıvem z u ışe 

1 

gı er ~n e ırmen ile köy arasındald 
fabrikasının istihsal ettiği unlar da bU - el koyarsa halkımızın hakiln bir d?rdine Simıw çayına düşmüş ve Ani olarak 
tür Türki~ede tanınmış ve nefaseti He cevab verilmiş olur. Elektrik halka kilo. ölmüştür. Vak'a hakkında tahkikat va-
şö rt-t kazanmıştır. . vatı 15 kur~tan satılırken ~te taraftan pı!maktadır. • 

Cümhuriyet hükumetimiz Aksarayın 
1 
şehir tenviratı için belediye ki!?vatı yüz 

ziı ai ehemmiyetini göz önünde tutarak paradan almaktadır. Bu iki rakam arasın
burada toprak mahsulleri ofisir1in kurul. daki fark ta gösterivor ki elektrik 100 p:ı: 

lzmitte odun kömür fiaflar ı 

rn sını muvafık bulmuş ve hemen faa - raya da satılabilmektedir. 
ll• ete gecilerek son günlerde Aksaravda 

İzmit (Hwm~i) - 'tı.rnitte havalar 
tei{rar bozarak kı~ hali başlamıştır. 

ofı teşkilatı yapılmıştır. Ofisin altı kişi
lik 'kadrosu ofisin hemen faaliyete sevki 
için hazırlıklarla me;guldür. 

Yetiştirdıği mahsulü tüccarın tesblt 
ettiği az fiatla satmak mecburiyetinde 
kalan köyliimüz için bu. teşkilat büytik 

bir memnuniyetle karşılanmıştır. 'l'cşki

lfttın faaliyete geçmesini köylümüz dört 
gö•le beklediği ,gibi bu teşekkül ile köy-

c. H. Parti i kongreleri Bu sene burada odun ve kömür çok 
. . . pahalıdrr. Daha şimdiden bir araba o-

. C. H. Partı~ı kongreler.ı yapılJru.i ve dL1 nun fiatı 5, ile 8 lira arasında tahalüf 1 
ıdere heyetlerı yenilenmıştlr. Kongre !etmektedir. Samsunda mütekemmil bir şehir ban- viye edilen bando, son törenlerde e~r.t -
mukarreratında memlekete faydalı kar~r • dosunun noksanlığı öteden beri hissolun- ı dının muntazam yürüyüşleri ve fevka a-
lar bulu~~uğu anlaşılmaktadır. Bu dilek~ Mardınde akrep mflc. delesi makta _idi. Bu ihtiyacı göz önüne al.an l de temiz giyinişlerile de ayrıca nuz, rı 
ı:r büyuk ~kanılara ar?edtlecektir. Mardil' (Hususi) _Akrep mevsiminin ~alke~ı, ban~o. tak~mmı~ ku~vetlendı .. -ı takdiri celbetmiştir. Bu tekamülde, Ha le. 

Kongre kaza ıdare heyetine ~vukat İzzet geçmesi dolayısile, A!·rep imha cemi eti rı.~mesıne v~ ıyı yetış~esıne bılh.aa~a. bu. evi işlE>rinde hakiki bir varlık gfü.tererı 
Tu R A b Al . Gürü s it Ali . . . . . y yuk ehemmıyet vermış ve son bır ıkl ay 

ran, ıza rı aş, ı n, ey 1 bu ::enekı mesaısıne son vermıştır. Hazi- . . . Osman Cudi Gürsoyun büyük W! veri111-
Akın Mehmed Hamdi Perek Oğuz De- . · t"d d A~ ıçınde Samsun Halkevı bandosu mükem-

, ' · rcan ıp ı aı:ın an ı:;;ustos sonuna kadar 1 b' kl · · · li gayretlerini işaret etmek bir vazife • 
lü'Tliizün mahsulünü hakiki de~erile sat. mir Tüzünü getirmiş ve bu idare heyeti .-emiyet tarafından beheri iki kuruşa ol _ meA kır şed e gırmbışt~r. bır" 
""' · ı temı'n edı"In1ı·ş olacaktır ı. . . k d k k "d 1 ı· .. n ara an cel edılcn tanınmı.ş dir. Resmimiz, son törenlerden birbırıde ,. , ~ • · ılk ıçtımaını a te ere aza ı are 1eye ı mak uzere tam 20000 akrep satın alına- muallimin nezaretinde vefüen Halkevi Halkevi bandosunun bı'r geçı'•iru" Sorı 

Aksarayda elektrik çok pahalı reisliğine avukat İzzet Turanı intihab et- rak yakılmıştır. J • · r- ' 
ı bandosunun verdiği konserler çok takdir Posta objektifi karşısında göstermekte -

Ak::.~raym elektriği sudan ve az mas- miştir. Akrep imha cemiyeti menfaatine ter- edilmektedir. Kıymetli elemanlarla tak _ dir. 
tip edilen eşya piyangosu dün Halkev~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nazillide Çocuk Esirgeır e Kurumunt'n faa:iyeti ) de nı:>ter huzurunda çekilmiş, birçok 
kim~e1ere kıymetli ikramiyeler i~abet et-
miştir. 

Kız ı lcahamam banyo:arı 
ıslah edi liyor 

Vezirköprüde köy bekçi 
tesk; ·Atı 

Kızılcahamam (Hususi) - Yıllardan Vezirköprü (Hususi) - Kazamız da· 
Kızılcahamamda icra is eri oeri şifa1 1 sıcak su1ariıc müdavimlerine hilin<le köy işlerine büyük bir ehem • 

Kızılcohamam (Hususi) _'Kızılca- bol. bol sıhhat ve neşe veren banyolar. miyt.!t verilmektedir. Köy bekçi teşki -
haınamd(l icra işleri oünü gününe ve mız son bakımsızlık yüzünden harab rntı ie;;ne de büyük bir alaka ~östP.ril • 
çok muntazam bir tar~da ~ı-.eyan et _ bi~ ~lale gelmis bulunmaktadır. mi~ v? kRyma1<am Tevfik Kıhçaslafl 
mektedir. Eskiden müdevver bircok Jşittiğime göre, küçük bir tahsisatla bilhassa bu mesele üzerinde de çok ça
evrrıkın teruküm etmiş olmasına r;ğ- bu şifa kaynaklarının yeniden ihyasına lı~m1~hr. Köy bekçileri çok muntazaıll 
men veni sene zarfında gösterilen faa. bı:ı~!r.nacaktır. Banyolar bu suretle ala- bir ~ekildc ..ri:vdirilmiş, hatta son tören~ 
liyct sayesinde bütün bu dosyalar infaz ka görlir ve asri bir sekle ifrağ edilirsP. !erde muntazam kıyafetlerlle geçi~ 
"dilmiş bulunmaktadır. Halk bu vazi- şiiphesiz ki hem sıhhi bakımdan hern rı:?sıninclc geçişleri çok takdir edilmiş ~ 
yet karşısında memnuniyet hissetmek- de Kızılcahamamın iktısaden favdalan . tir. Köy bekcilerinin bilgilerinin arttı
terlir. mnsı TI"ktac;ından havırlı bir faaliyet nlma~ı ve jandarmaya faydalı birer 

gösterilmiş olur. lll!"tır ola.bilmeleri için kendilerine ia11 

Tokatta lig maçları Ankara ,;:;1 c1: enstiliısü doı;entlerin- darınnc.ı talim ve terbiye dersleri ve ~ 
Tokat (Hususi) _ Bölgeye bağlı beş' deıı .~eri.m Ömer Çağlar son. defa :ıeş • rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Naz.illi (Hususi) - Nazilli Çocuk ı vi.nrurmiştir. spor klübüni.in azalarının te.~cil i§leıi rethgı bır rı~a1edf', buradak: fennı tet. 
Eiirgeme Kurumu 96 çocuğa elbise,: Gönderdiğim resim, hayırsev~r Na. yaptlmadığrndan bu yıl bu yüzden vila- kiklerini ilmi esaslar <lı:tire~nde izah Tokatta spor hareket'eri 
ayakkabı, çorab almak ve kitablannı 1jlli halkının bu çok yerinde alAk.a!ile yetim\zde lig maçları tehir edilmiş bu- ettikten sonra kaplıcalannızın şifa Tokat (Hususi) - Amasya Halk spOr 
teırin etmek suretile bu yavruları .!le-ısevindirilen çocuk1an gö~ermektedir. lunmaktadır. ha~~alarından uzun uzadıya, bahset - takımı bir ınac yapmak üzere şehrltT\i' 

mektedir. ze gelmiştir. Bayramın üçgncü gürıil 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

_ Hasan Bey ne istiy<> -

ru.m bilir misin? 

. . . Btr elli bin llr'-ffi ol- ... Bu para ile nelf!r ne • 
ler yaparım bilir misin? 

Hasan Bey - Bilirim, 
karına giyecek yapmak i -
çin bir sene bot·ca ;?irmcz
sin! 

iki binden fazla bir seyirci önünde ,-e 
lzmit · Kandıra yolu çolc giizel bir hava içinde yapılan zed<-

Kandıra (Hususi) - İzmit _ Kandıra li ve ahenkl: maçı üçe karşı dört sıt!1 

şosesinin 15 kilometreltk bozuk kısımla- ile Tok:.ıt spor birliği kazanmıştır. 
rıııcla ba~lanan tamirat bir hayli ilerle - Bu ın:.ıçın revanşı olarak on be~ gfrı 
miştir. Yol gayet muntazam bir şekilde sonra Tokat ~por birliği takımı Am,,ı;· 
ve eskisine nispeten daha geniş bir tarzda yaya gidecektir. --------
yapılmaktadır. Tamiratın uzun süreceği 

tah:mn edilmektedir. Memle'ketli bu yo- lzmitte mOtOSİklef'er ÇOgaldl 
lun bir on evvel bitm{'_qfni arzu ettiğin - İzm i t (Hususi) - İzmitte motosiklet,, 
den kış mevsiminden önce açılına.iı bek- !er pek çuğalm~tır. Şehir içinde so!l 
lenınektedir. sürrıt!e geçen bu vasıtalar halkı çal< 

Koc~eli valisi Ziya Tekeli ~azamızın iz'aç <>tPıektedirler. Evvelki gün de bjr 
muhtelıf yollarında sık sık tetkık ve tef- mot ikl t k 1 b 1 k b" ld .ıı ı · ·, ,,e os.. e a a a ı ır yo a 'T .:cış .• 
tişlerde bulunmakta ve bu yolların bir . , _ 
z.n M'\•el ikmali icin alakadarlara emir- çarpaı :'IK yaralanmalarına sebeb ol 
!er v~rınektedlr. · mu.;tur. 



Alman ve rn~~:a tayy~re eri 
çarpıştılar dün tekrar 

eland ad CBaştararı ı inci sayfal'la> 1 Danimsrknnın ba~ şimalincU! Agerın 
ra SUl ası yakınlarında Holanda ka-

1
30 mil oçıklarmda milliyeti meçhul bil 

b arında görül · ·· · d b. ~olana- mesı uzerın e ır ı yii.k b ·r tayyare enkazı bulmuştur. 
u avcı tayy · · t · ' 

~ 
AnI:ara Radyosu 

DALGA U ZUNLUÖU -

1648 m. 18~ Kes. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 m. IGJ!lj Kes. !O Kw. 
A.P. Sl,7' m. 9465 Kes. !O Kw. 

-PAZARTE~t 2l'l/ll/~39 

4 İkinciteşrin tarihli 
bilmecemizde kazananları 

tuz kalnı aresının a eşme ma. Meçhul bir tayyare 
~i ~ ıştır. Bu ateşe Alınan ta'7'1a - .. .. ~ 
b. a.eşle ınukab 1 t . • h.,., J.ond a J 9 ( A.A.) - Bugun ogleden 

4 İkinciteşrin tarihli bilme~iz - EyU'ıl sokak 3 numarada Teksin, istanbul 
l".30: -o-.... rnm, w memleket aaat Avarı. .u üncu·· il'" okuldan 367 Nermin 

• •vt:ı de kazananları ı:u:agı~ ya yazıvoruz. İs - .,.,. "" · 
l'"az e e e mış 'e emen p· h f F h .. . d t h. · 

'll?~kl sonra iki Alman deniz tayyaresi lso~:rak .. ut 1 o orbt utzenn el eş .~sı 
aşmıştır H 1 d t . mum un o mıvan azı ayyare ~r go -

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.!IO: ..... .; BOYA KALEMİ 
Tü:-~ m~-r,t~t ırı.l 13 30 _ 14: Müzik (karışık tanbulda bulunan talihli ok~~·ucu~a-~ • Balıkesir pos!a paket memuru oğlu Kenan 

t:örrn~ · o an a avcı avyaresı .. lm.. ehl"k d".d".kl · 1 uş ve bunla .. . d., t ru us ve t ı e u u en ça mış -
a~ı'l"ışt rm uzerıne e a eş t • 

hafı! mııznı: - Pl.) 18: Program. 18 05: Mem- mııın Pazartesi, Perşembe gunlerı og - Vural, İstanbul 44 üncü llk okul sınıf s ta~ 
lek"t saat lyarı .. ajans ve meteoroloH ha - Jt?den sonra hediyelerini bizzat idare - ılebcsinden Müjgan Adah, İstanbul Kadıköy 
bnıerl. 18 25: Müzik CR:ıd\'o ca~ orıı:e-.s~ı.l h· . .:ı 1 l n lazımdır. Tasra Tallmhane Yavuztürk. sokak 19 numarada 

lcıo;nı 1 ... 1
1
r. Bu deniz tayyareleri de uzak- ır. 

·• ır. 
19: J<:onusma <Su n1metlerU 19 15: Türk anemız~:cn 8 ma 8 . . 'i. Ümid Olcay 

İskoçyada t<"hlike işareti mü-1~1: Çalaıılfır: Vt"Clhe Re-~ad E~er, Ru - okuyurulanmızın hedıyelen posta ıle ' · AYNA 
liclRnda h .. k" taraf} ~ u .umeti hem Holanda bi-

1ay\'a ıP,;nı~ ihlalini ve hem de deniz 
Yar~ .. 

1
r:. erınden -biri'nin Holanda tav-

.... , Uzer· 
lin neza· ıne ateş etmiş olmasını Ber 

l\ .. ınde Protesto etmiştir. (A.A.) 

y on~llftefiklerin hava kuvvetleri 

Londr~ 19 ( A.A.) _ Bu!!Ün İskoç _ .sen Kam, Şerlf İçli. ı - Okuyan: Mnzsm.•r Adreslerine gönderilir. <Son Posta hatıralı> 
d - . 1. d ·ı t hl"k İlkar. 1 - Oerdanlve peo;rPvi. 2 - H. Faik c;·ır ki'o çiko1afa istonbul Gazı Osman paşa orta okulu sınıf 

varı:n ' ·u şıma ın e verı en e ı e bey _ ner<lRnlve beste: 'E'J keman ebru.) ll 
t . k k ·· ·· h k lk h G --' 1 ,. l istan .. ul ·"'' inci 'lkokul Mel". hat Peker. 2 de Celal özmen, İstanbul Erkek lisesi ta-i•rıre ı pe -·sa surmuş ve emen a ·a- ,s - F:ı PV - e~ ... an \"e a"ır sema: u ....., ' " leb~s!nden 1940 Safa Uygur, İstanbul kız or-

bincl<> tehlike sonu işareti verilmiştir. ı ınenl serme ... t erler çe~mınıe' 4ı - Faik bey- c.1·r fuı'bol 10pU ta okul 1/A dan 368 Şehma Yaşa. 
Gerd:ınive earkı: <Asıkın gamzenl~ yftndı . l E:l KİTAB 

Fransız tebliği . 5 - S'•r!t İl'!! - Ud tablml. 6 Tanburlnln - t~tanbul Beşikta.f 20 nci okul 3/B den 155 
G d i k (n.k l d ıtı b ) Bur.sa Cümhuri"et caddesi 2!l6 numarada, Par· 19 (A.A.) - 19/11 sabah teb- er ıın ve .. arı: .... a ım il.~ ar a.. .. ına. Fehmi Vural. oT 

·-· • •5 
1
7 _ Adananın ~ırnlye «arkı: (Kara ~z- f Ali Salp Akgöl, M. Kemalpaşa kaymakam 

lıgı: ~ ti\m ne gezer.ıo!n burRda.l g _Hacı Fnlk bey- MUHTIRA DFFTER kızı Su:td Sayın. Ankara Bakanlıklar karşı:;ı 
Gece kayda şayan hiç bir hadise ol- oerd:ı.nlve yfü1\k semai: <Bl\lbnl ,nbı her <Snn Poc;ta. hatıralı> Olgunluk sokak 26 da Neriman, Eldzığ 3 iin-

rı rı. ];' .. ra 19 (A.A.) - Reuter ajansı
deı~; nı ar~ı::aa_a1:J İn!!iliz ordusu nezdin
gün p,.~ <ıh•rınin vaıdığına göre, bu -

anc;a t mnmı~tır. ck>f: ·ı. · ve ngilterenin başlıca he. 
' şamü !ic.>Mr nalelertm vıır. l 2 _ ""''V!l". 'fil Edirne Osmanlı Banka.ı1ında Mestan ıtızı cii ilk okul sınıf 5 de 343 Necati Emre, An -
"'"VYeT' senu. ı _ Ra.hml bey • Bayatı far _ ŞlikTlye, Afyon tor bando öğretmeni Hiisnü kara Nazını bey m:ı.haJiesl Erinç sokak 3-i 

l ,i nı 1 
rr.utıak "tn eket hava kuvvetlerini Alman tebliği k•: <0!\l hu:ln c;ftnbül perlsan) 2 __ Lemi _ km Meliha, İstanbul Suadlye Yenim~hnlle numcrnd:ı Fevzi Kitnıpçıoğlu, Akhisar İs _ 

B.?r1;n 19 ( A.A.) _ -Tebli~- Il")ntl •mrkı: <Bansız hfünlln gfrvenme A- Aygün n,par:ımanı 7 nwnnrnda Gaı:b ... Ist.an- ta.c;yoo kısım ~efl Nail oğlu Orhan, İstanbul \'<ız·y olarak birl·~stirmek olduğunu 
b or Vt divor ki· 
llll su . bı·r verınde nına.l 3 _ SadetUn Kaynak • Bayatı ... rkı: bul Emlnönu Kız lisesi sınıf 4 de Muye~er Erkf:k Hses! talebesinden 729 Turban, İstnn-A~ağ• Rhin noktasının Y" b ı 4 ü ·· .. . . .. . . ., .. 1 (Mecnun.) 4 -- Lemi _ Hkazklr şarkl: (Son Güro!1lu. u 4 ncu ilk okul sınıf 5 de Süheylfı, Gı.. 

\ıetk>rj'" retle iki memleket hava h"'UV • 

ee\ Ve :ek bir kuvvet gibi çarpışabile
h1C'?l11~k ~YY<ı:•·e fabrikaları da tek bir 
l"t\:eı..,. t:t tayyare fabrikaları gibi is.ıi 

mıı.hım mıtr;:J\..·oz faalıyetı ve musade- ac:kımı canlandıran ) 5 _ Suphl zıvn bev • l\fİ'REKKEBLİ KAJ_,El'A rf':;:~L!omlser muavini Hikmet kıZl sevım 
rr;PJer vuku bulmuştur. Muhayyer şarkı: (Dedim bu ka.} 6 - Mu - <Son ro~1a hatıralı) ·~ . . . . 

. . • hayyer saz et>matm. 20 15: Konu~a c<;:cx:uk . RESiMLİ EL ISI l\fODELI 
Cenhenın dıver kısıml~.~·ında süku. - Esirge-ne Kurumu.' 1.n.~o: Türk mU:rjğl (P'a- Istanbul Haydarpaşa_ lise.sinden sınıf 5~ D!y:ırbakır hususi muhasebe tnhsUfıt dal.-

•\•ır. 
net vardtr. Yalnız mevzu topçu faalı- sıı H"vetU 21.15: Mtlzlk <Kilçllk o,.l{estra - ı E dıı ıao9 Ali Ertilrk, Ist~nbul 'J'.ıtkslm lls~s. ı :resinde Sadullah oğlu Fa!k, İn~öl Kasım 
veti knvdedilmiı:;tir. 1 Şef· Nt'Clb Aşkın.) ı - Ridh. Heube~er • ıEltlknlı! 1 21~~ dle Mufamms der 

3
ö
77

""bn;yh, I<ıtnn1. btuı bls-
1 

efendi caddesi 161 numarada Ahmed, Aydın 
" , " u.es sını e an, s ı>'rl n 0 1 b"l . 2 · l<' Bir tnvvarc enkazı 

hrr h 
Hava ku\".·etleri Franc;a üzerinde is- •Şarkda 18lml! sult den: Cemıede pan;a~ı 1 r2-A d 381 Gü.,.t ö "' nz ~ vnı! numarada Hııyriınnlsa, Dlyar-

., . 2 - 1\f057kowskl • 1-q>anyol dansları. 3 - Kız ı .se.sı smı .a n r ': b.k r Inkıl P olnılu sınıf 5 tnl"bec:inden 21 
~---2.:. 19 ( A. A.) - Bal ~.<'ılar + nf uru~larına de\·am etmektedır. Theo Ruoorecht _ l'.fe.r: • 4 _ Alot'l P:ı~her- İstanbul Aksaray Tiryak!hn anp:ı~a so a ~ numaralı 8 id J{'a.sap, S:ı.rıknmış t men has-

ne"" - H rln vals CVıı.l'! Tr1ste.) 5 - Fran .. No 42 de Ulvi. t1ne hes:ıb memuru tem n I.fıtf1 kardF 1 
L!-!1ar - Lükc;rmbu~ Kon•u ~retinden po' KUl!SUN DOL. !A I\ALE:\f M ırü\•vet İ t nbul Scllmiye C mi sokak l n 
puri 6 - Bf'et"o"en • M"nf'et (Sol majör) ( Son Posta hatıralı ) marac-ı Melfı.hat. Paı:raıtı Ç men soı~ ' ıo. 

7 - Ous•av L'11dner • Bagııt-elle. 8 - JM<'' h•anbul 44 Ünt'll llk okul ~'eb" nd'"n 4"S 133 dq Yu,.d nur. Ea dırma hük"•mct t bib! 
ı C.U'1"l - Okvanos denizinde hülya <Vals.) ti •·er L,tanbul Cağ Ioö-lu erkek o~ta o'·uıu kızı Sevgi Orkunt. 
22: Mt'ml,.\:et saat ban, Ajans h!tberterl. taleheı:lnden 45 Seh:ı Te.,.C'an. İ • nb· 1 Y fte KART 

b ı r (Ba tar-ıh ı'i ncı scı11fı•da) 1 !fa+..r"v kc ve bilhassa insanca en zirn'lt, <'•ham - tnhv1Hl.t, kambiyo - n11l:ut tiıhl lisesi talebesinden 312 Hiis::ıü İstanbul Urf zır~at dairesinde teknisyen Kadri oğ. 
k n '. "nun bu ahl,1kı muhakkak ki , z za' ·at ile en fazla randıman alınağı borsası <F at.> 22.20· Miizlk (Kfiçfik orke.s - kız ıısesi sınıf 2 de H33 N"'zh"t, ts•:ınb ı lu Ne.,.lh. İ~lt Yukarıpazar 3; numnr da 

ıcIIa ~: z~ ar vermiştir!. b;r d ·· •nr it' "haz eylemiştir. tra - Yukarc!ak' pı:wra:ır•n devamı l !!? 35: Geltınbevl orta ob.1.1 u s•nıf 1-A da Mehnırd Jale. Anktıra ümetp:ı'.'la tne.hallcsl B ş tepc-
l'!ip a'~' ı Urr.umi çıkmam·c:; olı::a ;di o, 1 B:r tek ac::'t-..ri bile feda eyleme~ek MUzlk (stravil'c;ky: Cıııporicclo.l CP!vano V!" ö bulut. ler soka&ı 36 numarada Selçuk Enin, Slns 

Ob,.ıı]{ k.. ı « mi.itekaid bir albay > prerı<pi dola~ ısile oı duda pek büyük 23 2., - ~3 30: Yannkl program ve kananış. (ı:;on !'o• ta h:ıtu-nııı Mllhir, ! mir posta kutusu (222) Nermrttın 
r:~lk k o,.k~tra., irin - P.) 23: M~~lk fCaZband - P1 >!YUVARLAK DLWYA KALEI\fTRAŞ bö1ge ~a_n'nt okulu sınıf l-A dıı 50 numaralı 

d\ıerı b:
0

"' Ye çe1dlmiş bulunacaktı.:& b·r S"V
0 i kaıanmıştır. Zabitler ve hu- * t.ııtanbul Ged!kpnşa Hamnm caddesi 23 ru-ID bl1z, Istımbul Şişli çocuk hastr.ne.sl idare 

hak v ı:- Fr nc;ız ac::k€ı i münekkidine ru'"·ıe erler ona adeta taabbüd ediyor. ı~"'"'"'Ün ya1nız kl.<ıa t!R "'a 31 7 m. 9465 l::c's 'ma'"adıı Sednd. İstanbul 44 ün<'ii ilk okul tn- nıe111uru 03111ar. Uygur l:ızı Saime, Tekirdağ 
\t errnc.'k 1a:ı m ı_:elir. lardı. p0'"4nmı .. 1n ne!'"edilm~kte olan yaoorıcı dll - lıebe inden Narı Süer. ist:ı.nbul kı.,. u e ı t 1~- po t:m'1 ~·arşl.'lı 4 numarada Ruh :ı.r, u~ak 

~ :at?\'}t :ıf_h 1914 den evvel de, bii:ük Verd"in'de muvaffak oluşunun sır - l"'"ıdteı habeı1er snat?eri a~Rıda gosterll - 'bt-~lnden 842 Aysel. Ltanbul Beşiktaş 20 lnclı~?:.~~~ .• ?~~ı.? .. ~~~ı·~ ·4· ~~ ~.:ı c~?;.~~ ~~??.~ .. ~ 
t " .. b ı d b. · d h kı k k. ı. · m c; r: okur sınıf 5-C de 499 Ta~ln ,,,. -~- .. "'" -~~ 

l'tı· b r ac;ker oldu ·unu tasdik et- arın :m ır e mu a rn • ·ı as ... erı~ · C' 3 00 r T • y AT O l A 
1 !'"anca: o..oaat ı ve 18,45 de T)fS l\'[ı\C{i!\Tf.J , 1 ~' 

·-. U unuvordu. p ikolo "i "ni bitişinden ilerl gelmekte- , J 
;vıar .. ~ J d" P.rn".K'a 11 13 15 ve 19 45 de Kony:ı erkek orta okulu smıf 2-'B de !175 = 

"-· " P t h b k d r T1- ıs ~s 20.l"' d ist klill raddesi komedi kısmında ·•ı "tıd e ~in Fran""' ~r 8 -~ e - ·· .•• :;:.~~!~::~ .... ~ ....... :; .... :~ ....... ~ .... ~·······-· Mehdi, İımir merke7 muıhabcre memuru akı:a n sa:ıt :rn 
30 

da 
d:ı'l de nıu:ılliml"l• te vanmıc:tır. On - 1917 ~e~~i tçinde Fransa orduc::u n~J<:ilf Merlis Reı·si m1mı Gündüz kızı &>v'al, İstanbul Ga'ata-
d~11 Ş"trs alnııs olan sii'havlar kıvfr +·yı. rr. ' l: bir taarruza geçmiş ve bu taar- 1, saray 11.se"l tnlebe.tjnden 730 Resai Günıır. Bir Muhasib Ara ıyor 
~ .. ::-l..ı avi~ ile bahsederler. Bununla ·u. m ·•·h;s bir mağlfıbiyet ve bozgun Kahire 19 ( A.A.) - Kralın açış nut- İstanbul Enrnatya Ağaçkakan 17 numarada lk 

0 
ı· ----

"•..ıe M b' · İhsan. Ha pere ı Bu aksam eski Çağ!·; 
ltıi tır r r:lr>ktrinleri c:iddPtle tenk"d e~il- ·ıe net"celenmiştf. 'kur.dan sonra, ısır me usan meclisı Bu akşam saat 21,30 da 
1111 '' . O, diifer muallimlerin f"kirJeri- Pela;n, kuvvei maneviyesi kırılan, reisliğe Ahmed Mahiri 36 ekseriyet KOKULU SABUN Eski Ham m Eski Tas 
1 tiı-r.ıp l"nec;ai tarzlar na hi" bir zaman nevmid Fransız ordusunu ele almıs reyı e m a ey ~ ır. e 1 "l . tih b }Ell1.i t' CSon Po,,ta hatıralı) 

~' e1 -ı: cnu kendi metodlan ile tensik e.vlemi""ş _Ahmed Mahir, Sadi partisi, .yan_i hü- fstanbul Beyoğlu orta okulu 2-A da Sel m 
191A •lnemiştir. k- hl k 1 h 1 d di CantUrk. İstnnhul 44 üncü tık okul sınıf ı-

, , S{' ve bu Fransız ordusunun galebesini umet 0 unun so cena 1 1 en r. A da 104 Zillfı.l. İstanbul Üsküdar b!rincl ort~ 

Yazan: M. İbrahim 

Rı.şld Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
<l "'.le • hf'c:j bidavetindP Franc:;n h~rr1> 

'
1 l'nı · +eMİn etmistir. okul talebesinden Salih Güner, İstanbul Sü. 

'1'cıcıır C3ındc tatbik edilmekte olan . 1 o• .J t u lok lcymnnlye 7 inci ilk okul sınıf 4 de Sevim 

Bu akşam Üsküdar Hale slnemnsındn 
Brşte Gelen. Yarın gece Kadıköy Halejc 

Taş parça.sı tQ..1.te u:ı:. sis+emkrh ni tenkid eyle - M:ır<>sa] Foch Fransayı kurtaran bü- C rr ll O ( orun n n Flr~t. Şehremini Melekhatun sokak 13 te 
n h·c " k. . ı· yük taarruzu başarmıya muvaffak oldu - "-vdet. ~ b ~e ınmemış ır. 1 1 1 ve 

r i e. unutrr.amak icab eder ki, onun eli- " ~~arınf'i'tan 
lii•hc>"h·n<'!Jak verdifü vünlerde ,albav n;n altmdaki ordulara kudret veren, 1 ~ tt J t .... 

ismall D-ımbüllü temslll»r~ - Bn uktam 
ALBÜM Blkırköy M!ltlyadl s!ntmasmda 

kı:-lb:ıv~}~"z bU:ut"'uvorduk .• 
1 

t ı· cınl:ra kuvvei maneviye aşılayan, yok- ı~=J::;=c:-f=e=r=i=k=l=e=rzıı==·n======:c=ı 
~:ı"rla a rar.rm"'n ve " en ıvn tun v::ı r eden marec:al Petain olmuştur. .; 

pf'ch.t nı olmuc:, aradan birkac ayı o d h . w b" r· k rrıedavisine dair 
lı· · "n ~ ":t :> a aogrusu ır • nsan on • ı ' 

l'la ~o.nra da kolordu kumandan- dü!·törüı> bir insan .sevkülcevs üstadt, Geçe'l yazımızda isteriklerln tedarlli 
Y11t· 11etırıım· t· 1915 · "h "" l'ld~ . ı~ ır. senesı nı a- b;r ps;ko!oji mütehassısı demek icab hastanın ruhi ve 1';t1mai nz1yM!n1n her 
~111,t~ b· ıc:e ordu kumandanlıi1111ı ele ed r. ş{yden enel tedi:llt1 lıcab ettit!ni ya.zmLt 

~ttj al ılunuvorrlu. Tarihi bir e .. hemmi- u,.,rb" tam bı"r klımandan olaı·r·k, ve tedaviye oradan başlanmuı Hizumu-
d nı n" ' "" nn ı~aret etmlttik. Haldkaten bu nokta 
e biJı. ış olan Verdün muharebelerirı- vatanına hizmet eylemic:; olım mareşal çok mühimdir. A.5abi ve ruhl arazın ae-

d· :ı;:ı!:I; t b ı 1 i bbl 11 f:ıtı"h!' €mayiiz eylemiş ve cVer. Petn:n c.-imdi diplomatik sahada Frnnsa- bcb ve menşelnl uıma: en esası ı 
1 b d bir u•uldür. Bu yol bu usul hastaları 91, a ını kazanmıstır. va fovcnlor ve zaferler teminine çolısı-d -' ı; - süratle ~ifaya götürür. Bundan sonra is-

i il! tı tar~nesi Nisan ayında Fransız or- vor. terıklerln tıbbi tedavilerine geç!ltr. Sl-
al' a k dından yapılmış olan taarruz- Una•mamal< icab ıedr..r ki bu!!ünkü nirlerı teski.-ı için elimizde hAlA. modası 
~ " Unıa"'da ett"g-. kolordusu Fı·an . ".e"m.iv. 0.n Br~m ınürek::.ebatı lle Valer-

'"l' ·• ı ı • - Jc: ı va bundan vedi ..,.,kiz av evvel •· te ı. • en ·· \On ınfırt'kkebatı kullanılır. Gerek Brom 
t· s •il ecti)~~zel bir surette tanzim ve Fr:mc:nva karcı ateş püsküren İsoany::ı ı mürekkebat: ve gerekse vaıeryan mürek. 
\. t10d ış kıt'alarından mürekkeb. de.ildir. 1soanvada bu,.,ün Fransava krb .. tı iyi duze edildiği Ye yerinde kulla. 

1 
~ tattı :rn harbin icabatını en evvel J·a..-·1 ı::1 'eril"n yumuc:akl•k marec::a1 I rıld~ı takdirde en kuvvetli teheyyt\catı 
il oı~' olan Fransız kumandanı Pe-J Pe:~ İ'1 "in eser· d:r. ve asabl gerginJ!ıtt teskin eden en güzel 

"-._ vrrıu~t\ 1 +·"'ti ~ ••aln ~dır Bundan başka hasta-
~r. O. Tı1~ul nm muhitini teıbdll etme~! dfışünmeli-
~ * -r- == 1.r. Bu • er ~aman birco!t sosyal ve ikLı. \ u: l m ™) •;:ıcli c:e~blerden mtımktin olama~a da 
~ bo ll l alk _ vi inşaa ·ı de. vam edi ·or !mkil.n hasıl oldu~u takdirde tatbik edil-

"'" i lfızım gelen bir çaredlr. seyahat, 
s'>yfiyl'lrre çıl mak haklknten bu g!b! si
l' rl!lere çok iyi gelir. Gl'ne tıbbt tPdn,1-
d"" dU'•lar ~ayanı tavsiyedir. En !y! duş
l:ır ılık du~ıardır. Soğuk duşlar, ve ban
Y kr, !cıterlklcr ha.•t(l aıeınmum sfnlrl!
Ier .r!n a. ln tavsiye edilemez, Hnlbuki ılık 
~ır'Pr cl\mlel a~ab!yenin en güzel mü -
s ckJ.-i:l"c'lr. 

iı;t{'r!luerln tedavisi e.c;ıslnrına son ve-~ 
rlrken gerek tıbbi ve sıhhi ted:ı.vinin ve 
{:"1'.'ekse bl1ha$Sa yuk.lrıd'.\ sÖIYledl~im1z 

ı; .,! ıc• mat ve ruhl Nirbhi de a.sıa lhmal 
etmemeıtı tel"rar arıederiz. Çünkü t:bbl ~ 
tC~!tv1nln mtimıir olalıilmesı için bilhassa 
sinir hastalıklarında ruhi avamm t.anzlm 
eı meit ş:ırttır, aksi takdirde asin parlak 
bir netice elde edilemez. 

cevab ııtly,. ~ okuyueulanmm )JOltS 

pulu yollamalanı~. rica edf'rtm. Aksi ta k
dirde ilt.etkrl mulu.belesiz DlabWr. 

(Son Posta hatıralı) İsmnll Dumbiillünün 25 inci sene! dev.iye:! 
M"rsin Kurtuluş ilk okulu .sınıf 4 de 165

1 
şeref!ne fevkalade müs:ımere ıÇıfte gelin • 

Kemal Bilgin, Balıkesir Yenice mahalle.si 6 lerv Ko. 3 perde. Ayrıca turşucu ku:vartost 

Turgııtlu Belediye Riyasetinden : 
ı - TurguUu şehrinin elektrik saııtrnl binası lıe iki aded muhav;vile merkezi binası 

ın~a:ıtı .22360• lira ıı8011 kuruş keşfi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahlllnde müte~kkil belediye encüm~n!ode 
22/1 l/Q39 tarthıne rastlıynn Çarşamba ıünü suat ııl5ı> de yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak §unlardır: 
A - Eksiltme şartname.si. 
n - Mukavelename sureti. 
c - Bayındırlık işleri genel şı;.rtnames!. 

D - Na!la Veklletl yapı l§leri umumi fennl ıartnameal 
E - Fenni şartname. 
F - Keş!fname. 

G - Fiat sllslles!. 
H - Projeler. 
Bu evrak ıll2• kuruş mukablllnde TurguLJu ve Manlaa belediyelerinden tedarik edi. 

le'b!lir. 
4 - Bu işe ald muvakkat teınlnat d678• liradan ibarettir. 
5 - İstcklileriıı 939 senesine aid Ticaret Od:-.sı vesikası ile teminat l?H!ktubunu ve 

bu tşl yapabUece~!ne dair Manisa VilAyetlnden alaca~ı vesikayı ve ıstekll mühendls ve 
ya mlml\r olmndığı tnkdirde mu':'lendis veya m!m::ırın mes'ullyete tııtlrakl şartlle işi Ja
p<tcr ğınn dair olan noter ı;enedlni dış zarfa lroym:ıları lazımdır. 

6 - t tcklllerln bu yoldaki teklif mektublarını 22/11/ 939 tarihlne rnstııynn Çarşam
ba günü saat cl4• de kadar Turgutlu belediye reW1ğlne mnkbuz muknhllinde vermele
ri ,·cyııhu~ bu saate kadnr varncnk şekilde posta ne göndermeleri H\zımdır. Postada 
vaki tenhhür kabul edilmez. ıı9!!52ı> 

Yü' sek 111iihendis 
nun2:.an: 

Mektebi Sı.hnalma Komisyo-

Me tc~ mfısta.bdcminine mmrnne ıve şartn:ıme..<1.ne tevfikan 61 takını elbise yaptırı
ıac:.ık ır Muhammen b ~eli d650ıı kuru1 ve ilk teminatı o76o liradır. Eksiltmesi 27/11/ 
S39 Pnzart~"i günü saat 15 te Satın Alma Koml.syonunda yapılacağı llan olunur. 

(9370) 

lst'lnbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
cerrnhpn.şa hastanesi birinci Şlrurji kllnl,l'(inde yaptırılacak 6467,74 lira keşifll tesl _ 

sat ikmnl ı..,ıerl 27/XI/1939 Pazartesi giinıi saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye to.. 
nulmuştur 

istekUler 0 ıünti 486 liralık muvakkat temlr.ai makbuzu ve 5,000 liralık bu ııibi iller 
ya.ptı~a dair tbaleden 11etiz gün evvel Lıtarbı;.l Vilayetinden alınmış ve 93" Tioaret 
Odası vesHı:alarile gelmeleri, keşif ve şartnaneıeri her gün RektörlOkie görUltır. iesü) 



l 
--· -Yevmi, Siya.si, HD.vadJ.s ve Halk gazete.si 

Yereb:ıtan, Ç:.ıt<ılçe.şme .sokak, 25 
İ STAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resımler:n bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

': 1 G .... 1 
~Eı. ıe ı\ y Ay Ay 

Kr. ·~ •. 
~ .•. Kr. 

D 1 
""ç··ı< car~ 

İ_,. RAIVI~ YE 

Ke5idelcr. 1 Şubal1 1 Mavıs, 1 Ağustos, 1 İkincit.eşrin 

tarihler inrlu yapılacaktır. 

Kumbarf:lı ve kmdıa .. rısı: hP:mplarında en az Pl/i lita~ lnıluncınTar 

kurcı!la d11nH edilecelkerdir. 

~ 194~ ı RA · iYELERi 
1 A!""'et 2000 liralık = 2000. Lira 
3 " 1003 ,, = 3000. ., 
6 ,, SuO ,, = 300J. 

12 t) 250 " - 3000. 
4) " 100 " - 4J o. " 
75 ,, 50 " - 3750. ,, 

21J 25 - 5250. 

Türkiye iş D:m;·asm1 pa-:-a yatırmakla yalnız par.ı birilctirmiı 

ol1111ız, ay'li zamanda tttliinizi de denemiş olu-:-s1.m1;z. 

T "g t e e e ·yase n e : 
ı _ Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo grupunun .san _ 

.trul blnnsı ile iki aded muha.vvlle mork~ blnaaı hnrlç olmak üzre. cl34.923t lira c40t 
·u u Juk ke fi üzerinden 8/ 11/ 939 tarihinden itibaren 14511 gün muddetle Vil kapalı zart 
u.sulıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Tur2utlu Belediye bina~n dahilinde mü~~kkll Beledlye Daimi Enıcüme-
nh.de 22 12 939 tarihine rastlıyan Cuma gQnti saat c l5 ıı de yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
n - Mukavelenam~ suret1. 
c - Bcyındırlık lşlert genel şartnamesi. -
D - Nafia VekfL1eti ya..pı işleri umumi !ennl fart.namesi. 
E - Hu usı şarLname. 
F - Fcnnl şartname. 
G - Ke.şırname. 

H - Projeler. 
Bu evrak c675s kuruş m ukn!>lllnde Turgutlu, Manisa Beledtye fie1Sllklenn<1en tedarik 

edllebUl r. 
4 -- Bu işe ald muvakkat teminat miktarı 1799711 liradır. 

5 - İsteklllt'rin 939 senesine ald ncaret Oduı ve,,ikasu~ temina t mektubu nu ve bu 
ı~ı yapabileceğine dair Manisa VlllyeUnden alacağı v~kayı ve :istekli yükselt elektr ik 
mühendisi olmadığı takdirde yüksek elektrik m11hendl.~lnin me.s'ullyete Iştlrakl şartlle 

J~i yapacni?ına dair olan noter senedini dıt zarfa koymaları Jbımdır. 
6 - İsteklUerln teklll mektublnrını 22112/939 tarihine re.ııtlıyan Cuma günü saat 

• l h de kndnr TurguUu Belediye Relsll~lne makbuz muknblllnde vermeleri •eyahud 
ayni gün ve ayni .c;aate kadar var acak şekllde po!ta He göndermeleri llı.zımdır. PoJtada 
vııkl teahhür kabul edilmez. c9253• 

·• z • 
1 

Ekzamanın ilAcıc!ır. 

Yara ve çıban l,ırda ku.tanılır. Her Ecl aneda kut usu 50 kurıışt ur. 

aliye Ve a etinden·: 
ı - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun sekizinci madde.c;i mucibince 

mevkU tedavülden knldmlan cskl bronz bet ve iki buçuk kuruşhıklaıla nıi<e! bir kuruş

luklar 31/K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına ınukııbll gerek maısandıkları 

ve gerekse Hazine vczr.edarl!~ırı Ha eden Merkez ve Ziraat Bankalarınca dahi kabul 
edllmiyecektlr. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur tarihe kııdar Dev-
le• borçları mukablllnde m Li::ındıklarlle Merkez ve Ziraat B:mka;,ı şubelı:ırlne yatırma-
ları ilan olunur. (804U 

--------ılTÜRKİYE ı 'l l ) 1;) } 4.Jv l;JJ 

. YUNANİSTAN ~.~ !\) 12.!0 j 1.ı .!.7v 
ı 

' I 

1 

ECNEBİ .!. "ı .ı ı l 14v l:>iJl) .;uJ 
1 -

A bone bedeli peşindir. Adres 
dcğıştirmck 25 kuruştur. 

Gel~n evrak geri verilme't. 
ilanlardan me6'uliyct alınmaz. 

Cc\'ab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
", .............................................. ,, 

i.· Posta. kuturu : 741 İstan bul E. 
: Telgraf: Son P osta : 
: Telefon : '.!0203 ; . . .................................................. -~ 

SELANiK BANKASI 
Tes"s ta rihi : 1888 

• 
İdare Me rkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

~:::c::::.,. Dr. IHSAN SAMI "'c:::::m~ 

BA I< TE İ YOLOJİ 
LABO R ATU A RI 

Umumi lı.ao lahlilitı , lronzi nolct:ıl 

ııaurından W nucrman ve Kahn teıımul· 
lori, kon Lüreyvab ıayılmuı, Tifo ve 
ııtma h .. tnl ıldarı tethisi, idrar, bnl am, 
t erehat, kazurat \e ıu tııhlilitı, ültra 
mikro•kopi, hu•illİ ftftlar istih-zıırı. Knnda 
İırc, ~eker, Klorur, ~ollesterin ınıktarlıırı• 
WD UJİOI , 

> Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 ~ 

Dreıdner Bank Şube i 
Merkezi: Berlin 

Türkiy• tubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütü n Gümrüğü 

* Her tiirlii banka İ§İ * 

İlan Tarifemiz 
Te' .sütun aantlınl .......................... 

Birinci sah: le 400 /~UT&lf 
ikinci sahil• 250 )) 

Üçüncü sahilt1 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahil•ler 60 )) 

Son ıahil'1 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca m1kti.rda illin yaptıracaklar 
ayrıca te~ıl.t!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdlr Tam, yarun ve çeyrek 
ıa.yfa u~nı .. için ayn bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Poata•nın Ucart Ulnlarına ald 
işler içtn ş•ı adrese müracaat edil~ 

melıdlr. 
tiillcıt.ıı Kollektlf Şirketi 

K:.ılıramanzade Han 
Ankıır:a caddrısJ 

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

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ile SABAH, ôGLE ·"e AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazama:ı 

dişlerinizi frçıl <ıymız. 

DEUT CB UFT ANSA 
Kış uçuş tarifesi: 

S LI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTAi'ıiBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte Y- Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Sela.jik ve Alina'ya irtibat vardır. Daha 
z:yada malumat almak, biletler ve kayit muameiesi için aşağıda 

vekiiliğe müracaat eıiilmelidir : 

ANS W AL TER FEUSTEL 
N ı 4:; TeJPto,: 41178 • Telgrı f " HANSAFLUh ,, 

... __ ,. 'ı·, .. <. :~: ._,-1, ,,," • . . 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z i . AA A Si 
Kuruluş tarihi: 1688 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adec:i : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka munmclelcri 

PA il<TiRENLERE 28.830 l ·ra 
iKRAMiYE ERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars:z tasarruf hesablarında en ııt 
50 lirası bulunanlara senede _. defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki pıanıı 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 AC:ed 1,000 Liralı '. , 4,00) Lir .ı 
4 " 500 ,, 2,00) ,. 
4 " 250 ,. l,OOJ ,, 

40 ,, 100 ,, 4,0JD ,, 
100 tt 50 " 5,0JJ " 
120 tt 40 .. 4,80J u 

160 " 20 u 3,20J " 
DİKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan afifi 

düşnıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hnıirlıı 

tarihlerinde çekilecektir. 

•• 

Baş, Diş, Nezle, Gı·ip, Romatizıua 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keset• 

İcabında günde 3 kaşe ahnabiifr. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. - - --- -


