
t!ALKIN GÖZÜ -

Holônda yeni bir Almanyadan 
sulh lesebbi.isiinde Bulgaristana 

' bulunacak! gelen tayyareler .............................................................. 

HolAnda hOl(Qmeti Meçlıul tayyarelerden 
Almanyaya mOstemleke biri Rumen -

vermiye de razı 1 hududuna 
Aaııterdam, 11aoac1tlı toprak f ~daklJrlıtJı 

Yugoslav 
düştü 

icin /ngltter• oe Fransanın da 
aunı şekiltl• harelı.etlerlnl şart lıoşuynr 

liolanda oı dusunda 
mezuniyetlerin ilgası 
eınri geri alı ~dı 

llar· 
l>rl·.s ıs, 20 (Hususi) - c.Associated 
l'or : s. Inuhabiri .Amsterdamdan bıldıri-

lfoıanda h .. k. . . 

t 

rıe,-<ı. u wnetı, mu:harıb de\•JeUar 
lu r ~nd.c Yeni bir sulh tqebbüs'inde bu.- ı 

1 
ag. k<ırar vermiştir. 

fol.tnda h be ih k -lıır;ıt • ar n ayet verme uzer• 
11lda 

lt~ndi 
1 

. ~ ~t~l~cak her adımın, bizzat 
oıac :;tıklalının muhafazasına hldim 

~gı kanaatindedir. ı 
llun · 

lht:t Qan dolayıdır ki, Holinda hükıl.. 
~11!

1 ' harbi sona erdirmek için elinden 
A. n ~er §eyi yapmağa hazırdır. i 

ltılhYnı rnuhabire göre Holi.ıı.danm yeni 1 

tcıc •·r llıU l '1 lcıi, Almanyayı alakatl&r edttn 
~k· e.Inlcke meseleler.ini de ihtiva ede

ıır. 

'- (Devamı 8 inci sa11frıda) Holanda kraliçeli ordulfl' tcftif .dillor 

BôYuk Okyanusta esrarengiz 
kruvazör ve denizaltılar 

Numan Menemcncioğlu 

Belgrad, birkaç haftadanberi bu şekilde birçok 
tayyare filolarının Bı•lgaristana geçtiğini bildiriyor 
Belgrad, 20 (A.A.) - Romanya • Yueoslavya hududunda Tuna üzerine alevler 

içinde meçhul bir tayyare dÜfIIlÜftÜr. Tayyare, işaretleri temyiz edilemiy~:ı ve 
doğu-cenuba doğru llerliyen bir filodan düşmüştür. Diğer tayyareler durma
dan yollarına devam etmişlerdir. 
Düşen tayyarenin pilotu ölmüştür. Zar.nedildiğine göre, bunlar, birkaç hafta

ff1rtberi müteaddid vesilelerle görUldülü veçhi~, Bulgaristana aid olarak A1. 
manyadan gelen tayyarelerdtr. 

Sofya, 20 (A.A.) - Lord Lloyd Bükreşten buraya gelmiştir. Bulga ris • a ıım il~

rl gelenlerile görüşmek üzere birkaç gün Sofyada kalacaktır. 

Londra şehri Londra radyosu 
üzerinde uçan turkç3 neşriy;J 

Londraya Alman tayyareleri yapmıya başladı 
giden Holandalılar bir Alman Londra Büyü~~ Elç"miz 

h t • • tayyaresini düşürdüler bir hitabe i a i e-tti 
eye ımız Londra, 20 (Hususi) - Al.m.An tayya- .. , . .. .. . 

Ankara, 20 - Hariciye Vekaleti Umu- releri, bugün ilk defa olarak Londra U- Londra._ 20 - TurKıye bu~u~ elçtsi 
mJ Kltibi büyük elçi Numan Menemen. zerinde pek yüksekten uçmutlardır. ı D~ . Rn,ıu Aras bu akşam Turkıye ~a. 
olollu bu. akp.m Londraya müteveccihen Londra ve civardaki hava bataryaları at.ıle 18/ SS. de Londr~ radvosunun Tu r-
Ankaradan ayrılmıştır. derhal faaliyete geçerek, düşman tay:ya. kiye ne.şrıyatınm kuşadını yapm~t.ı.r. 

MenemencioQ'lu istasyonda Hariciye nlerini uzaklaştırmışlardır. Büyük elçi, bu servisin ne g ibi ah · 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Nafıa Vekili Fu- Orkney adaları ve lskoçya aahilleri ü- v<.l ve şerait içinde ihdas edild iğini İ< • · 
ad Cebe..~oy, Maliye Vekili Fuad Ağralı, zerinde de Alman tayyareleri görillmüt. snca izahtan sonra, şu anda ilk düs ü'1· 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu ile Rl'i- fakat bunlar da süratle geri döndürGl- cesinin Türk milletinin ve aziz kahra
aidlmhur İsmet İnönü namına bafyaver 1 mOılerdir. mEın Türk ordu~unun milce~sem tim · 

(Devamı 8 inci sayfa.da) Geri dönen düşman tayyarelerinclen l1'ali olan Reisicümhur İnönüne teY~c · 

li~0~0hama 20 - Domei ajansı bildi- lda Japon karıc>&unun kaptanı da ya -
r. • 100 000 lı·ralı'K ver . nır J rım adanın 20 mil cenubunda eördü - g 1 

~tı de ~~·n kargosunun ve müteaki • ğünü blldlrm~ktedir. • 

biri, Şimal denizinde bir İngiliz destro. cüh ettiğini kaydeylemiş ve T ürktyevi 
yerine hücum etmiş, fakat hiçbir netice 'ı mi.i !tefik İngil~z İmpa~ato~1uğuna ba~-
e!.de edememiştir. layan hararetlı dostluga bılhassa işare1 

ları d"" ~. :ıoıanda vapurunun kaptan- Diğer taraftan ayni Japon kargosu kaçıran 8108.l mt8SS8S8 
ttnrı un ogleden sonra Pasifik deni - . 
~r e .. i~i direkli esrarengiz bir kruva- Per~e~~ sabahı Kiı ve Şikoku vill - Evvelki gün Emniyet Müd1rlüğünün 
li l:{,i) tulrnüştür. yetlerını bağlıyan kanalda milliyeti mühim bır vergi kaçakçılığı tahkikatile 

lôru'l~and3 vapurunun kaptanı kruva - meçhul büyük bir denizaltı gemm gör- m~gul bulunduğunu yazmıştı k. 
~arım adasının 8 mil cenubun müstüı. Miktarı yüz bin liraya baliğ olduğu id-

dia olunan bu kaçakçılık hadise,,i, bir 
cürmümeşhud sonunda tahkikat safhası
na intikal etmi§tir. Almanlar Pragdan 

başka Brnoda da 
tevkifat yapıyorlar 

:rag sokaklannda makineli tüfeklerle mücehhez 
ıt'alar geziyor, mevkuflar arasında Çek miEsine 

rnensub birçok zabitler ve efrad da var 

Aldıtımız mütemmim malumata göre 
ıuiiltimal iddiuının mahiyeti şudur · 

Şehrimizde bulunan mıai bir müesse
eentn muhte\if defterler tutmak suretıle 

(Devamı 8 inci sayfada) 

---·-······ ················-··-··········-··-··· 

~~~ 
Bu romanları kitab halinde 

tadar:k edamezsiniz l 
15 Birineikdnun 938 del. Hakkı 
imzuile lzmirden, 22 Şubat 
939 dcı Behice imzasilc Ank.a
radcR, 3 Niaaft. 939 lltı Kemnl 

1 

Beaim. im.ıa.ile İstcırtbuldan 
mektub yaza" okuyucultınmııa 

(Devamı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 

Bu kış megva bol ve 
ucuz olacak 

Meyva hali önünde ( e1 ma - armud) yüklü motörler 
tekliyor, harb vaziyetine rağmen dış piyasalara da 

meyva S f V '"İne çalışılıyor 

(VaJid~ Sultanın gerdanlığı) ve (32 İlk 
teşrin), kitab teklinde intişar etmiye
cektir. Bu ik~ romanı ihtiva eden «Son 
Posta• nüshalarını idaremizden tedarik 
etmenl7. de mümkün değildir. Mevcud- Elma yüktü bır mo tör mevva hali önünde 
ları kalmamıştır. Müellif.in sualimize Bu .c;ene memleketimizde meyva çok te olan birçok motörler dökme halin<!. 

); .• ~ ~ vetcilği bu cevabı size bildirirken bol olmuş, istihsal ınıntakalarından 11- elrr.a ve armudla doludur. 
~ Frcıtı.tczd41ri Çekten.kft teıkil otuttan kıt'a tlltff-Hft~ ' '=. Cevad Fchmi'nin yeni ve fevkalAde bir tih!Ak pazarlarına mühim miktarda Bu tıp elmalar -4 ~ 6, annudlar -4 : S 

4- ~.~ 20 (Royter) - Çekoalovakya- <>2yı.au tevkifata ~-v~ _ıiim hOkftm. zabıta romanını «Son Posta• için satın meyva nakline başlanılmı.ştır. Meyva kuru~a satılmaktadır .. Muntazam am -
Osteren ihtllll hareketi, yapıl 1 (.Devcımı ı ifıci aavf4d4) aldığmıızı müjdeleriz. ve !ebze halinin rıhtımında be~mek- (Devamı 2 ncı sayfada) 



.. 
ero n 

ö 

Türk iktısadiyatırıın 

Temeli: Sabit muvazeneli 
Bir Türk f iati 
~ Yazan: Muhittin Blr~cn -

;::::: Evvela yapınız, sonra söy leyiniz = === 

ürkiyenin etatist bir ı:tidi.ş için .. 
de inkişaf eden son on beş se -

nelik iktısa.di hareketinin uğraşıp uı'{ra
flP da !halledcmedıği meselelerden biri 
de fi.at meselesidir. Çok büyük bir esefle 
kaydetmeğe mecburuz ki, yeni Türkiye 
impan tor.uğa nisbetle, Türk halk küt ~ 
lesine, iktısad ve maişet bakımından en 
bü::ııilk nırnet olarak ancak •sulhı> ü ver
miştir. Eğer bugun, Türk kütlesınin hüc
relerini teşkil eden köyde düne nisbetle 
biraz refah varsa, nüfus artma hareketi 
dtine nazaran bugun. ?:>ızi çok memnun 
etm ğe layık bir siJ.rat kesbetmişse, bu 
ber şeyden evvel ve her şeyden sonra 
•SUllıa sayesinde mümkün olmuştur. Fa
htt, kapıtiıUısyonruz Türkiyenin, memle. 
k~t ilctı.sadıyatmı ıslah için sarfettığı bü
yük e.ınc,der, bugı.inkunden büyük ve da
ha g\lzE' neticeler verebı lırken bu netice 1 
elde edilc>menuştır. Birçok sahalarda ya
pılan hamlelerden çok noksan randıman 
alın~ ve Türkiycnin kalkınma har~keti , 1 
her sahada kendisini hissettiren eksıklik. 

Yapmak i~tcdiği 

bekli yen netice 
mahcubiyet tir. 

şeyi yapmadan 
birçok ahvalde 

sövliyen 
b:iytik 

ad3m1 
b ir 

Kafanızda besleyip büyüttüğüırii7. planı tahakkuk edirıL'(i 
ye kadar kendinize saklayınız, 1 rnamak ihtimalinden 
başka r akibinize fikir vermek tehlikesi 'de vardır. 

Ier içinde, yava• gıtıruştir. 

J :;.du~ l ar a ~ ... lnüa 
f ......... ,.b m ocl? le.rı 

/ ,. 

t'6 ............... ~ ........................................ "'\ 

HargJn bir fıkra 
Yeniçeri ağası kadar 

balacek m isin ? J 

Türkiyenin bu henüz, tanzim edı.eme
miJ olan no~anını, umumı hır goruşie 
yalnu bır fiat rnest>lesi halınde mütaıe.ı e t 
malt. aade kabil değil, belki de bütün 
iktıaadi ve içtimaı hareketımizi toplu bir 
halde: itnde ~dilmesi bakımından, en doğ. 
nı bir usul. olur. Son, on sene içınde, 
Tüıtiyede fıat, ne J;!eniş bir iktısncli mtl
badett harekeünın ifadruı oldu ne de 
milletin bü'Yilk kutlesmın refah~ bakı -
nundan müaa.id bır gıdiş takib ett1. Bir 
k&~ rakam, bize bu sahaaaki noks. n?a -
l'lllllll çok canlı bir şekılde meydana 
koynuya klfidir . Me8ela, 925 ve 929 se. /! Bir genç ada:ml a, bir ihtiyar kadm ; 
neleri arnsuıd üzümün vasr.ti fıatı tak - ayni zamanda Z eyrek yoku..~unu çı • 
rlbaı 35, incirin yirmi iki, oamuj'!un alt- kıyorlarmış. Yeniçeri ~ğan da oradrı 
mıs, tütün iki ~z. zeytinyağının r.ltm.ış bir evden çıkmış. Genç adamı, ih _ 
ve ilh ... olduğu halde bugün bu fı tıar 
bu hadleri bulmaktan çok uzaktır. Pu 0~ tiyar kadını görmüş. Adama seslen. 
sene içinde bu fiatlann feci surett~ su _ miş: 
kut devreleri dahı RÖrü!dü. Bir aı alık - Utanmıyor musun Jen , ihtiyar ~ 
beli kuruşa tfitün satıidığ'ını k ilosu vir • a11an yok~""'' çıkamıyor, onu aırtına f 
mi kuıı.ışa ~eniş mıkv .. sta tüttln alına - alsana. ı 
bildftl zamanları gördük. Bir çuval in - Genç adam cıroab vermiş: 1 
clrln, kendi naldı e \·e ambalaj mac.-ra • 1 
knı bile ödemiyen fiathrla satıld.~ına - O benim anam de~ıl aya! : 
ııhld olduk. Ünimün on kunış vas tiyi ~ - Anıın, diyorum sana, ha11di sır - E 

tut:uruıdığı .seneler oldu. Zevtinynğının, • tına al yötür. i 

Hi tlerl lttmsll eden 
/ngiliz delilıanlısı 

r ısası 1 

f 

Yazı Çok 0/dugu 

Bugün Konamadı ici~J 
.............................................................. 

Bu kış meyva bol 
ve ucuz olacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
b::ı 1ajlarla gelen Amasya cinsi elmalar 
1 O : :? S, Ankara armudları 15 25 ku· 
ruştur. 

Henüz mevsim başlangıcı olduğu 
hak1e şehrimize müh im miktarda por
takal da gelmeğe başlamıştır. Bunla
rın fiatl:.ır! da geçen seneye n azaran 
hayli ucuzdur. 80 lik Dörtyol portakal· 
lrırı ik; yiiz, yüzlük ve iki yüzlük san• 

'dar 150 kuruştur. 
Hntaydı;.n da mühim miktarda limon gel

mekte, btr muddettenbert başlıyan ıımon 
p:ıh1l!lığ1 zan olmaktadır. 300 lUk sandık • 
lar 7 li raya dilşmfiştilr. 

O~çen seneler dış piyasalara yaş meyvıı. 
llırı:ır.ı için yapılan etüdler tyl netice ver • 
mlş ve bu sene ic;ln daha genf4 mikyasta lh
rac<ıt yapmak üzere ıhazırltklara geçilmişti. 
Fakat Avn.ııpada harbin b~l:ımaaı or.tayt\ 
blrcok müşküller çıkarmıştır. Şimdlllk yal
nız Mısır ve Fll!st.lne ihracat yapılmakta ve 
İnglltereye de meyva sevki için temruılnr~ 
geçllmt~ bulunmaktadır. 

Tlcaret Vek!letı meyva ve sebze satış bir-
11#1 dış piyasalarda meyvalarımızın r::ığbe
tını temin lçtn bliyük mesai sarfetmekte, 
mun tazam ambnHl.jlar dahilinde ayni bil • 
yüklük ve evsafta malların sevkine ehem
miyet vermektedir. 

Birlik aynı şekilde dahilde de sürümü ar· 
tırmak için muntazam ve muhtellf eb'addO. 
ambalA.Jlarla ucuz meyva satışına başJamı~ 
ve şehrin 4 muhtellf semtinde a.çtı~ı pera
kend'! :::atl!j yerlerinde de ucuzluk ve nefn• 
aete dikkat edllerek halkın rağbeti celbe • 
dllmlştır 

Yapılan tetkikler sonunda bu satış verJerl 
artırılarak ve halka ucuz mevva a~ctıırrelC 
fs tlhlAlt artırılacak, istihsal rnıntakaJ:ı:ındB 
meyvaların çürümesine mahal b1rakılm:ıına· 

ğa c;alı~ılacaktır. Alfıkadarlardan alınan ma
Hlmata göre bu sene şehrlml:-dekl mev-rı u
cuzıuı;u nlsbetl geçen senelere nazaran şlnl· 
diden ~zde 80 u bulmuştur. 

pamutım, fınslı~ın fictl rındn dn b ın - ı G enç adam kad.ı.nı sırtına almış, f 
lara her.zer faciıı'ar tcm~sa ettik. ka t · "nd k k k Yab.--ncı dı.ller m""' t ...... 1 .. ı·nde 

A ~. köy rnnl-sullerinm bu suret!e n er ıçı e yo uşu ~'1 mış. Yo u. •' •c u 

dU~erine muknb J, koy istihlak mad- şun başında kardeşine rasıgelmiş, tedris&ta başhndı 
de!atnde köylü lehmde bir s:ırnh kav. kardefli sornıU§: Üniversite Yabancı Dillıor melde -
dedtlebıldi mi! Gır ş!"lek m<'Churiyetınde - Sırtında taşıdığın bıı ihtiı;ar ka- binde dünden itibaren tedrisata ba..,lnn 
bulundu~umuz stım:ı\i hareketinin muh- "' dm kim? 
tae olduğu hhnıı.ye politlkası bir t,:ıraf-ı m•şt!r. Lisan dersleri için fakül eler ...,._ a··ııu 1t1· · k l - Kim cfacak, tanımadın mz, ana . · · h · · d b hl 8 d n t .ıı.:rk iktı63diyatını Avntparıın iktı- .. ,u ' çı~ ı or şap a ar gü • mcsaı~ı arıcın e sa a an saat c 
aadf hu 01 hrunlel~rinc k··rsı müdafaa zs. nun modasıdır. İııgiliz ve Fransız ka- mız Geçenlerde Londra r yosunda «Na 9 a, akş3mları da 6 dan 7-8 e kadar 
ruPetl rln.e göre t -=bit ec l n ciimriık ta- d rlan harb havam. içinde dahi moda - Nasıl anamız olur, bizim ana - ziliğin tarihi. isimli bir sk~ oynan _ zaman nyrılmıştır. 
rtfru.m dıl!'er tar ft·n. bu s .h~cıa hatırı 'ptıla'larm..:ı- b" tü 1.. . mız dört sı>ne et"Vel öldü. b.. .. 11...- ·r V k'l t• Yabancı D 11er •ay·'- ff '-i • 1 d d'J . ı · uun ır r u vazge""mıyor- . mış, utun :radyo dtn: yicileri Hlitler maı:ırı e rı e ı, 
"' un muva ar. '" er e "' <' ı !T'esıne :ı- - Haydı oradan. snn Y enıçeri a~a- , . .. .. . . . • ·ı-
lT'hl oldu. HntU. fr.raca+ı kolavlac•ırmuk lnr. FrnniltZ kadınları bu şapkalann ,, l- b"l k . f ,, • : roıunu yapan aktörü merak etmişler - mC'kt-cbı talımatnamesınde bazı .adı 

d em] k d ü tJ ·· d l al l · .sı ,.acı.ar 1 ece mıs n. • • d" B · 1 k r· t• b. k ·· ev-~f"V u m e etın te ivP muvazenesi- ti nu a ve ç ı ~ı parça arıle de : ı. u rolli Y•J>'Ul resmJni gördüğünüz er yapm·~ ve ey ıve ı ır aç gun . 
ni mu11,.faza etmak .ı;ıbı 1? v~l<>r.le f'l-das süslemektedirler. \..----··-·····-···-·····--· .. -·-' 28 yaşfarınd8 Marius Gorlng isminde vel alfıkadarlara bildirmiştir. Bu adı· 
=Mk rnuh~~Ulf t~l·.rıs ur~· lını hır tak~ :r . ..,...,. Snı ·uıl/ Ry .'z L h or ,·ulan bir İngiliz delikanlısıdır. ıata ~öre, Yabancı Diller mekte">ine 

ma e er n n P 'l?"masını bıle dele ıktıudıyatınd.t. ~i bir dönüm nok- ~ d , . " b · t• k ld . ı t An-
mı.>db oldu C!-k""r p •rrıl \'e kl. "b t ·· ud ti di . ki b •• { i 1 • • L. • 1• "d. t. vam m_c un ye ı a 11 ı mış ır . . ~ -.· . na IVf' ı:n ı R.'U vuc e gc r . ye, u nokta et. l u o ' s ıo n( en az (l G h ıd 
1rıdh1lil> çıka~ln ı:;ı dohu~~"l doğruya rııfmda yapmakta olduı1"u ve daha doğ- • ~ . • arib bir kitabe crık de\ lct he~abına oku~an veycı ; 
h m. ttn elınde buh.~n~n fıat veya üc- rusu yepacaF,ı hard' ııe, yeni b;r iktısad Alman - Polonya harbinde, Polonya burı:; alnn mecburi hızmete ta • 
ret baal rincle ı"' :" cın •apıJan trıızi. devrine Jllrnll$ bulu.no.esktır. Üçüncü ayı ordularına başkumandanlık edC>n Mare - w Amcr kada Massachusett mezarlı • bi talebf'lcr lisan kurlarına d"'·ama 
. tıttan kövlfi d t· l .!1r d r•:ıis olm"kla l(eçm~k üıere bulunan bu yeni de\•ir içm- §Dl Smigly Rydz, Leh müscllah ol'dula - g:rıda yeni bir kitabe görülm~tür. Bu mecbur tutulmuşlardır. Serbest <'la • orr;bt"r iT' ;'1hle ın acıl fıat lıar"l" tle- de. şımdiye k .. dar 'l'ü.rkiye ne sarih bir nnın umumi müfcttişlıgınden 07J~dil _ kıtal)C herkesin na1.an dikkatini celb rnk ÜTJh·ersitede okuyan talebeler de-
r n e ve re a '!artlarında, 'ln sene>den- vnzıyet alnu$ ne de kııt'i kararlarını ver- · b I · •· .A 'k ı · · 
b rl kfı, HinOn lehmP csı.ılh'D ten b"!::] a bir miştir. Bllf(Ü~lük., bütün işler harb ile nıış, ve u vazife yeni kurulnn Polonya e) cmı~ ır. ~rı ·a~ g~zete ~n bıle vnm mecbuı•lvetinc tabi ckğ'ildirler· 
iv1lfk kavdcıdj mı~ dnp-ilrlir. B:Jfıki':I, hü- beraber meydana ~len fevk;:tıde şart. hükumetinin başvekili ve ba.::kıı:nandanı buna ye~. veı:nışlerdır. Kıtnbenın ay - Tfllr>bPler kurlara devam edip etmiye• 
~-nl!t t:lrafındıın .~"'~!edilen .bü:ü:ı ~ay. lardan mütevellid ;meseleleri günü günli- General Sikorskinin uhdesine geçmiştir. ne:n tercumesı şudur: cck'.erini bir beyanname i1e mekt"'b i· 
re.it-re ra~rnen, kovlu. senelık ırad ve ne halle ~lışmaktan tberet olan bır usul Smigly Leh lisamnda csüratlh demek-! cBurnda medfun bulunan James Ra- dare~i:rıc bildirecekler devam etırıeyli 
~~af ümküuv

1
azbei1"'e!':lnd.P, 0

1
n kc.-en"dkcnberi i~ınd~ .inki~f ediyor. Türkiyenin müba-

1
tir. Mareşal Pilsudskinin ölümündPn so'1- domdı:r. Eyltll 1939 da vefat eylemis - kcıhı.ıl edenler gecen ;enelerde olduğu 

n rrı !; r vazıyet e arşı arşıya dele ıktı~dıyatını uulı surette tanzim p ı d - ~ • ·· · • . . . • 
kalmıştır. 1 tın k Tü k '--'Ltl--' i · ü id b. · ıra 0 onyn or usunun en yuk,.,e>k nıtbe - tır. rrıhı murıtazaman derslen takib ede e e ve r Au -.ı çın m sa ır fi- . h 'b 1 k d. · • D ı k ı · · * ıt muvazenesi t emin ey;e.mek bakımın: aı~e _sa ı o unca, ·en ısıne bu lakabı seç . u a ~n ZM'L'esı tesellıve muhtac C'eklc:, devam etmtvenlcr de sene ~o -

Türklvenin en büvük m 10 • tl dan hemen hemen hiçbir şey yapılmış 1 ~ş::. _,hır h:ı 1dPd1r. 24 ~·asındadır. İyi bir zev- rıunda imtihancı tılbi tutulacaklardır· 
E'se ~.c;ı, mu :ı- d ,..ld" N ıh ü:ıs b da - - -- - 1 k rl li.ı..ti A d 

k:'I ha l'rı"' ml!Cbur o1duğu Pn ec:.ıslı dava, e~ı ır. 1 e yap c a, un n sonra va.ş, fakat, emin yüriimC'~e m"cburuz. ce <' fırı • e~ a ma l\ r. resi şu • .. . . • 
bfltfin trı ·ıll\bm maddi ifrdesi denilebfle- yapılacaktır. Yı;lmz bugün için değil, buJ?iiııl., varın dı..ır: Dün hır ışçı arkada~nı yarahıdı 
cek b.dar mühim olan ic::i büvi.ik kütleYi * için de çalışmak hakiki muvaff:-.kiyetin 1 l'sı>rtz sokağı numara 1 O madam Karamürsel kumaş fabrikasında çıı1ı· 
ıı lAkadtoır eden mO~aid bir fiat muvazene- Türkiyede kütle menfaatlerine uyj!un vq!fıne şartıdır. Hatta, yarının cc:aslı bir .Tr.rncs P,:ınom. 'T'ıwc;ivE' edilir~· Ş" M tafa. ism'nde biri ayni Qervi!:tcJcf 
s!d~r nkılAbın bütün muvaffak h·eti, bu bir fiat muvazen vficude getirmek işi- surette temini, bu,ınin için biı~l"n bir fe-ı' n 1 1 d .,.11 . · . . "n us 1 

• • ~ •e 
pr<tb' f:'mln hıı'li ÖPmektfr. - nin bir hamlede b arıl bilecf'k bi d v dakarlık iste>vC'c~kse, bunu yapmayı göze u <fi ım t,ec:: d t-tm V"' g!denlerın arkadaşı Remzi oğlu Hilmiyi başmdsn \ 

Bu prrblemin hıılli kin ı;;fmdiYC' kadar olmadığını aövlemek hakikat kt!şfet~e~ ~>ll'l'~k müreccahtır. .;g•..,c::ını craz~teler yazmadılar... vücudünün muhtelif yerlerinden ağır sU-
Türk hük(.hnetlE'ri ?ir takım t edbirlere de~ild ir. HattA, bu 1$in bir senC'de üç se- Türkiye, kcndic;ine mahsus bir fiat mu. l<':ıbt bu kitabe dol avıc;i]e bu ~ehrin rc·tte bıcakl:ımı§'ttr. Hadise fabrik!ı at~~-
b-oı vurmaktıuı hftlı kalmıd~Jar. Fnkat , I nede tahakkuk ettirilebllece~i'ıi iddia et- v:ız:nesi tesi:;ınc muht~ctı~. Bu ı_nuvnzc: 

1 
ilanat o<""'n4Mı il r belediye me7.arlıkl:ır yelerinden birinde çalışan bir kadın ytı· 

~~ bu t .. dbfrler, mf'c;('lE'nın cs~<:lı bir mC'~ dahi, ancak işin büvüklü~inü, prob. neyı, ~ugünluk ancnk 1~~a!1ın msbetlerı miidlirFii Ü arasında bir ihtilaf çıkmı!l- 7ünden çıkrmştır. Yaralı Cerrahpaşa bas-
ı· ıh fnd-n 7fv de. qrf Arazı tedavıvf' c;a- Jemın kıın$ıklı~nı ve derinliğini inkti.r dalresınde tesıse çalışabılırız. Fakat, ca- . 
1t .. ıın ..,~ da 1a zh·:ıfi,,. hc;mi mahiveti haiz etmekle mümkün olabilir. Bu meselenin lıı;ırken, bu yeni devirdi:' olsun. ye~fmc tır. tanesıne kaldırılmıştır. . ..... 
.tt"""'~E"TI 1baret oJdıı. Fkbir zamaıı Tür. tam bir halli. ancak senelerce stirecPk endişemiz, sağlam temel. tam hcsah ,.e M"zPı-l·klr.r nıi;dürlü 'WJ kitıı~ ... i iJ<ln ··········· ·· ·· ············ · ············ı·······-··-·· 
v~tn m .. ı..tf'ln kt·mai V" iktıs2dt ., ı.,,_ mesai ile kabildir. B1rÇ<>k ahvaldn, bizim yarın kin azami emnivPt ~ayPc:i olmalı- !';3vnıahta ve H~n i.icreti i~tPmektenir. T A f;( V M 

re1ertnf alA • efor f'~ı>n fbtlar arasıncfa tam yıtpJnayıı muvnflak oldııqumuzu dır. Bir ~n. bir hafta, b!r ~Y ,·eva seme Kiia lıevi hınrn1 pden Jl§nat acentası 
umut'lt '" deVJ1mlı bir ı>1'<"nk V" muv:ı- zannetti~imiz esasların, dünva ahvalinde yaşayacak \'e sonra ölecek olan her platı, ~-::ı:. btır.ım bir ll~n olımırlıi'hnı, ~ade·ce 

-
~enfrı na stırP lP kunılnbf!P""ITT nı,..v_ zuhura gelebilecek herhanıri bir değiııme ı bu memlekPte an(':ık 1arar vermic:fir. Ar. 
zuu b•r kOl hl! l"'oP 'le ortnvn km~n du, ı e bir hamled,.. yılnldı~m görmemiz bile tık bu uculden çıkmalıyız. ölliniin c::on arzusu olduM.ınu ileri sür· 
~: d; bunu. bu sır lfip ı.~111 için hı>r~ım- mümkünd'Or. Bunun için, kolav muvaff:ı-j il /, . . 172. mekt€' ·r. M°Mf'l(' halen mahkemeye 
~ b T tP~ehbfüı vuku~ !"Pldi. kivetten kacınmaya, sabırlı olmaya, ya- (/f{.H ıdfın c/.. ' ' l!<J'-H in'lkai Pvlemi~tir. 

Fakat. zamım rtPrt1lrrp w• VPni veni === 
h~df) 11'r}e kar!"l}t<"t•kca 'l'°"rldVP"İn bil r 
davası ~:ı rhemmi •pf kıı:ı..,.~t i. Bilhnc;ııı> 
bn~n, Tiirl~i""'~'n •bütün hı:ırid miil\nrll'
le ~emfT"d0 d"rfn vn E'''Hl"l ı bir dr.>vfc:mp 
devrlnfr. önfhıde'''"' li'~ ..... bul!11>ı (ln hı• 

IS TER 1 N A N. 
~ 

Adıt tıbta t elefoncu Mehmed anlattı : 

- 1stanbu l kazan, ben kepçe, ev arıyorum. İki Çl')Cuğum 

var, ev ara§tır~ında bnzan onları da yanıma alıyorum.: 

cÇocukluya ev vermeyiz, diyorlar. O za-rnan çccukları 

'' 

cBekara ev v ermeyiz-. cevabını alıyorum, bQlba benim 
vaziyetimde bulunan bir adam için anlaşılan İatanbuldı ev 
Y"ktur.> 

m~levi bütfrn drrinlil'-ıj VP ih'>facı ile 
m!Hııl,. ~ l'din ('m• ""' ı.uı hir 1ı;ıl ic:•ikamP-1 
tfne do/fru !P' 'l" •fmiw•rnlr rıhp•s:ık t><>k 
y:ıbn 1;ımqrı l:ı ... -i bıı ilınıı:>li ., acı "" nlhr ! 
n ,.tt,..lpr Jle kauıla!:?.rn~ımızdan emin 0_ 

li'~·11'11 ~ ... H~~ .,, ,., , l ., .. }y-.. f frıldc::l f f'Ot»ı u-
IS TER 1 NAN, i STER INANMAI Jahll frf:r. ı 

nmrnt cHinva ahvali, Tü rktVf'!l in müba- '-----------------------------------------------_, 

' 

İKiNCfTEŞRtN -. 
hUtnİ r.e tıı • Arabi •e '" 
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SON POSTA 

Romanya, Rusya 
ve Almanya 

Sayfa 3 

E Şimal denizinde Hatay meb'usları dun Ankaradaki Rumen 
Millet Meclisinde elçiliğinin bir tekzibi • Harb propagandası 

sekiz gem• battı 8 d • ı·ı Ankara 20 (A.A.) -Romanya - Rus ,. / n iÇ 1 er 1Ya hududunda bir Zigfrid hattı inşaaı 
Bu de • . Ankara, 20 (AA.) _ B. M. Meclisi bu- için, \'on Papen'in Romanyaya Alınan 1'I ~~~~~~l~~i~a:~~t~~~u~s~~~hn~:: 

Yazan· Sefün RıH"1P F.m~ 

( ntz facıa)arına serseri mayolar sebeb oldu, İngİlİz• l gün Şemsettin Günaltayın başkanlığında ~ardımı~ı temin tekl~fin~~ bulundu - yor. Bir ara, bunlardan Almanyanın ~Jrb 
er hlaynların Al 1 t f d d""1 .. ld ·-ğ' .. .. toplanmış ve celı;enin açılına~ını rnütea guna daır olarak bazı Ingıhz ve Fransız cephe&ine saldırarak İngiliz - Fransız 

b. . . man ar ar:ı ın an OAtUı U UDU ~ "' - cephesini yarma t bb" d •· h k 
ld 

kıb intihab mubataları kabul olunan Ha- gazetelerinde intişar eden haber, Ro - ya eşe us "' ecegı a -
l ırıyor Al 1 • k • • •dd• d" .. kında şamatalı rivayetler dolac:tı. Fakat 

' 
.man ar ISe a SIDI 1 18 e ıyorıar taw meb'usl"n ."bdul~-ı... Mursaloğlu, Al'- manyRnm Ankara büyük elçisi tara 1 "' ,, .. :-ı. .-.ıı ,_ - - • as ı çıkmadı. Bu yalanın boşa çıktı~ı ,,_ 

Brüıt l ddJaani Türkmen, Bekir Sıtkı Kunt, fmdan kat'iyen tekzib edilmektedir. rülünce bu devletin bu sefer Isviçre'ie 
«en &~e 'kıo - Şiddetli fırtına yüzün- cSimon Boli'Al'• ~ bunlardan Hamdi Selçuk ve Memet Tecirli and iç- hücum edeceği işae edildi. O rivayctın de 
)'Utlar -d~'··nıa .. sa~Uerine bir çok ma - hariçtir. Yukarıda ismi geçen gemUe- ~erdir. İtalya, Tu·· rkı· ye esassızlığı kı~a zamanda anlaşıldı. Bu ô -
Ilı_ ~ ll~tür B k 

1 
fa tehlike mıntakası olarak Be!çika \ c 

\lul\al d · aş a mayn ar da rin mtl'rettebatmdan 90ğ'u kurtarılmış Meclis bundan sonra iskan kanunu Felemenk hududları gösterilmeye başlar.-
dit. AJ~nızı istikametinde yüzmekte- ise de, ölenler ve kaybolanlar da var- muvakkat encümenine cBütçe, Dahiliye. ve Balkanlar dı. Israrla üzerinde durukn bu taarn z 
lna\· nıa anlar, bu maynların İngiliz dır. Hariciye, İktısad, Maliye, Milli Mildafaa, tasavvurlarından hiç birinin bir esasa is. 
ldd.ia ·e~ı oldu~u, İngilizler ise ak11ini Londra 20 ( A.A.·) _Hafta tatili es- Sıhhat ve İçtimai Muavenet. Encümenl~ Roma, 20 (A.A.) - Roma radyoları ta- t~na~ ctm~di~i anlaşı~a:-ına ra~men 

4 llle.ktedırler ' · rinden üçer, memurin k:ınunu muvakkat rafından ne redili mülhem oldu~u ımla- sımdı, yenı ?ır ha~er verılıyor. Almanya 
'1 !ldra 20 (R t · ) cı· . . ruısınoo Almanya tarafından batırılan . • .. . ı ş P 6 .c:arb cephesınde bır şey vap:ımayaca~ıııı 
~, tic oy er - ";'ımal denııın J . . . enc11.menıne. vekaletlerle mutenazır encü- 1 şılan beyanatta, Balkanların bo1şeviklc,- nn ·aması üzerine planını de"'isti~miş \'C 

ftı:ı,.,n <ı.ret yolları u" •en'ne bı'JAihtar d'IL va.pu_r ara iki tane daha mı.ımam et - menl d t..•a.. k k. 1 ,.. ı.ı ,- Al c. 11 u-
2 

er en ı~r, orman anunu muva tlrilmesi için yapılacak bütün tesebbüsl""° şimdi Balkanlara saldırmaya karar ver-
,.;.. man nıaynl 'ki gü . mıştır. Bunlar, 1 0-0 tonluk Arehbear kat cüm in d Adli B"•""" D h. . t' Z'h ' ı . ı . .. ~ıde b· arı, son ı n ı- k en en • .e c ye, ~ .... , a_ ı.- ı nn· İtalyanın derhal mııhalefetı'ne maruz m .. ış.ır. ı ın erı at, u.'st eden, huzur ve 
1..b ırrok gemıı- . batm ömür gemWle, henüz ismi söylentl • +._ - • - k ~ ) .. ~nn asına se Uye. ıdısad, Malıye, Mlllt Mudafaa, Zı- ka'--a"ı bı'ldı'rı'lmektedı'r. Bu b~yanata 

1

su unu bozan bu şayıalard. an evv.e. l, b. u 
buo muşlardır. - miven bir P'ı- .... -z ---'-'dir. T1"•-nr ~ "' - ı k tl h t h t 1 l " " ........ gç.1.~· .n.uın raat. EncOmenlerlnden üçer aza seçil- "'"" İt l A iht'laf b" .. meme e er ra a ra ;ı ış ve guç erı e 

l< 
!tU~tle batan .

1 1 
d gemisi mitrettıeı.tından 4 1l kara- _ _. .. gvre aya, vrupa 1 ının uyume. meşgul oluvorlardı. Haklarında türlü ri-

" gemı er şun ar ır· .1- m-ınf tasvlb ederek Cuma gunf1 toplan- . . • 1 ftlı._ ı.ıNk hacimde v· To · çıkarılmış ve alsr yaralı olarak hasta- mak ü ~- ih . . . sme manı olmağı ve Balkan memkket e- vnvetler ortava <;ıkınca rahatları kaçtı. ""vera. b c ıgınor• ve c r - zere ..,~ ..... aa n ayet venlmıştır. rini de bunun dışında bulundurma~ı ar- İsviçre seferber'ik ilan edip tep<>dcn tır-
•Sıalt •lıkçı gemtlerlle 3500 tonluk neye nıkledtlmiftir. Tayfadan dokuzu zu etmektedir. İta!va muhtelif Tuna rın~a sil~hlandı, ~elçika ekser csnan er-
•Q .... ,.,~il· İngiliz .-...... ı.;, S900 tonluk kayıbdır. G b h • d . - ' . . _ babını hızmete cagırdı. Felcm~nk. hudud 
~·"•ı ... İ e;~•UQ> c.r cep esın 8 memleketlerıle Balkanlar arasınaakı mu- arazisinin bir kısmını nehir ve deniz su-

·eç, 77o talyan gemisi, cBorgesıon• Londra 20 (A.A.) - 425~ tbnlut nasebetlerin iyileşmiş olmasından dolayı Jarına boğarak muhtemel tehlikeyi önlc-
\\ı~.,~v o tonlUki cKariça Mlliça• İngiliz Pensilna vapuru düşman tara- SOR yaz·ıyet mt-mnundur. l meye çalıştı. Dir zamanlar, her türlü kuş-
"•n;-a ve 2400 tıonlu1c cKaunas• !Jt tından batırılm1'tlr· Mftrettebat kur - * 1 ku ve endişeden uzak duran bu memlc-

genınert. tanlmıftır. p . 20 (AA) ı ketlt'rin başına bugünden varına hıırb 

M 
ar11 · · - Birkaç haftadan- Londra, 20 (A.A.) _ Garvin buqiin 1 f Plaketi cökcgelmis gibi bir hava varatıl-

a~eşal Varoşl·ınfun A man - Sovyet beri devam eden yağmurlar yüzünden ~observer• gazetesinde diyor ki: dı. Halkın ncş'esi kaçtı. Düne kadar o-v cephede tam bir sükdnet hüküm sür - cnk1arı tüte>n vuvalara hüzün V" l:crfor 
rnakbedir. Rhin nehrt ile diğer ırmaklar Hitler ile Sta,inin Balkanlarda kendi- kanad gerdi. C'ünkü dünvanm rahatını 

.. ızmir şehrine ticari ko;ıuşmaları sev1YE>si tehlikeli bir şekilde yftkseldi- lerine nüfuz mıntakaları ayırmış olduk-: bonr.ak istivcn propo.gandacıl"r. ahvali 
hfnden cephedekı' her türlü harb faa _ ları haberleri belki de doğrudur. Ancak kararılık gösterme>kte menfaat sahibi idi-

gond d
•w• h d• ı d • ı t;• . ıer. Zihinlı>re öyle nüfuz ettiler ki, insan. 

1 
ar ıgı e ıya yo un a gıtmiyormuş ltyett bflflU durmuştur. Rhin nehrinin bu olsa olsa nazaridir. Çünkü hakikatte 1ar. bugünden yarına felitketin tnm kem-

~ yilbek11ği Almanlar tarafından daha Alınan ve Sovyet emelleri arasında bu di~ile karşı as:ırakmıs gibi titrPr oldular. 
~ı So~:~ (A.A.). - ~~mir f~hri h~m~.I Stokholm 20 (A.A.) _ Stokholm n- fuladır. Almanlar bu yüzden suların mmtakada ahenk bulunması mümkün Halbuki hakikat. belki rle bambac;ka b

1

r 
"lı ırıu··d·ı-~Yalia. t Cü. mhunyet.lerı B.tı~ ~~ ... "en gnzetelinin Moskovadan aldı"' taşmasına mAni olmak için mlnialar değildir mahiyette idi. Fakat hir kimı" v:ınıhn ~ ..._. k ""'"es & · . 

1 
• • • • propaErnndanın !1"Ütti\i!ii hakiki hedefi se-

tı ~ onusen Maretal Voroıılo- mnll1mata göre, iki ay evvel başlamış inf8 ~tmekle beraber tteri mentlerin- Balkan mıJ.etlerı bılırler kı, Alman ve- cc>medi. Herkes, varahlan kork~ havacı-
ll~te aur ~lediyesine hediye edilmek bulumm Alman _ Sovyet ticarl möıar elen bazılarını boşaltmışlardır. ya Sovyetlerin Balkanlara hululü Balkan r.ın kahu..,una kendini kaptırdı. !\l!illetlc-
~lt 'le .~tı m~susada imal ettirdiği bu- ı kereleri, gittikçe artan miişküllerle kar milletlerinin üıtiklAllerinin sonudur. Tür- rin gözleri döndü, ordular, bngünden va-
"'l.ltıa ,.ı_~ıe1 bır otobüsü teslim etmek ve 1 ştlaşmakt."dır. Haber verı'ldı'gı~ 'ne ~re F ransanın Ankara ve Jri ve İtalya birlikte Balkan! .. m kat't 1 rın~ harekete ~f>"!'C'ekmis l'İhİ ha_rır b~r t "'llt 1 " e;v ' ye .. . . · vnnvete konchı Bu ha~rlıklar <>uphcsız 
e A.nka o a .. n bir mektubu vermek ü:r.e. 'So1nJetl ... r. madenler ~bı' Alman harb 1 k d f d b 1 1 ~ b ra bu "k ı,.· B . . .,, "'" 5 1 Moskova elçileri 0 ara mu a aa e e ı ır er. fena şeyler dc~illerdi. Anıma. hakikRtle 

uı k Y'U e~ısi . Terentıev, Ji-ı sanayiinin fevkalAde muhtaç olduğu haval ve bilhac;sa hususi maksndlar ara-
~ e11aki. 0rso~osu ~· Konstantin Gueor-

1
ban iptidai maddeleri ihractan imti • Geçen Cuma günü Partaten f9hr!İni1!e Ha bsburg a~le Par!se sınrit-ki mesafenin bilinmesi l~z~mch. Drın-

~ dün a~re gondermlştir. Konstan- na etmektedirler. Çünkü• Sovy\!tlerin gelerek Ank&ra)'a gitmif olan Franaanın va. btınu kavravamadı ve mü+hic:: bir h:-rh 
lbıt,e ~am Kad~ vapuru ile ~hrı. · . . Moskova büyiik elçiai Naggiar, din u. göç ett~ psikozu ile maneviyatını ka,•bPttl. Son. 
~t~ C:~etek karşılanmıştır. Bu rnünase- ı de aynı maddele~. ihtiyacı vardır. raları vavac:; vavas kend;nP. ı;ıelen insan-
~. ~Yet bü' "k 

1 
. . . B 

1 
d Ayni gazeteye gore, Sovyetl~rln. bu ~ 1'ran~z bayük elçtll Musitll ile bir. Brüksel, 20 (A.A.) - (D. N. B.): De Jar varatılan bu sun'i 'ıavanm mahiveti-

sı l>r yu e çısının e e ıye k. · t'h IA k d' h ilkte f8hrımi. • dönınGftG.r. Dag ismindeki Flaman gazetesi Habsburg ni anlaTTtııdılar dPin'. fakat o1an olduktan 
~ , . Behçet U .. d d' _. kt b 'iene ı ıc: ı c;a tı en ı senayfintn mu t -~tar za gon er ı~ı me u -, t Jd v d d 1 d 1 B. Naggıar, ayın 24 inde Odea yolu •.ailesinin Belrikadaki Steenok Kergeel sonra. c:te bu. harb propaJ:randosının tl 
~t 'falın tzm· h . k d . i :ıç o ue:u erece en az oması o ayı. '.5 d 'dl et•- ır şe rme arşı aun ile !ıloskovaya hareket edecektir. kPn İ!!l r. 
t.. ~muhafaza tt'ğ' h 1. h' .~· sil~ çolı: miktarda maden ihraç edebil- B M i 1 _ bir ptosunu tamamen terkederek Avu.ı:tur- r . 9< C 
""il 'le ı.... e ı ı a ısane ıs:<oıyat. . k .. . ag gU ... kat güne kadar Pa ~ ! l ~1 . uu ıüzel şehr' r f h B 

1 
d' meler pe suph~lidır. Buna del11 ols- _. __ ·,..d k ""'-k· .,,._ i -.J • yada tekrar iktidar mevkiine geçmek i.. '-- P un <U1tJf. - ntllÇ 

~ıtıiıı ın e a ı ve e e ıye n- a• ere , ı ıu - r ı:IUIZ t can müna. 
~ . :rnuvaffakiyeti hakkmJaki te- rnk, hanı madde nok.c;anı yüzünden bir sebatının inkişafı hakkında alAkariar ma· <(}in daha iyi çalışabilmek üzen Parise ·-········· .. ••• .. ••••• .. ••••••••• .. ••• .. •••••••••• .. ·---
~~~~inden. ?ahsedilmekt~~ir. 1 c.~k· :.~ıe::in .. ta.~n edilm~ş oıması keyfi - kamlar~ temuta bulunacaktır. stttiifnt yazmaktadır. Edirne erkek talebe 

~•reŞali~\::eısı buna vcrdıgı cPvabda 
1
' tı tll"n surulmektedır. yur(unda yaı~gın çıkb 

~ctıyes· kıymetli hissiyatından ve ı Sovyat Rusya - Japonya Hindistanda MUsiUmanrarla 
t~ltkijl~de.n do!ayı İzmir halkı namına lnvi'iz H?.rbi•·e Nazırının mUnasebatı Edirne 20 (Hususi) - Şehrimiz er. ~ıt ~tırı·r ~rınin iblağını büyük elçiden ri- F. d t... Mecusiler arasrnda çarpışmalar kek talebe yurdunda saat ı de _çıkan 

t».. ıştır. rans~ :1 1 tema~Jarı Mo8koYa 20 (A.A) - Molotof ı'Je B b 20 M" l" l l M bı·r vangın neticesinde iki oda yanmış hr ... ,ıir Beı . . .. .. . . . om ay - us uman ar a e - ., . . • 
.. erıne edıyesı Sovyetler konsolosu Paris, 20 (Hususi) _ Garb cephesin- Japon buyuk elçısı Mogolıstan - Man - cusiler nrasında Sukkar'da bir çarpı~- itfaiyenin vaktinde yetışmesı sayesln-

!tt~lt~ııeı Y~rın. akşam Şehir ~azınosun1a deki İngiliz ve Fransız askerlerıni te!tif çuku hududlannın tahdidine m~mur ma olmuş ve 6 Müslüman, 5 Mecusi öl- de ate~in önü alınmıştır. 
--r zıyafet verecektır. ı etmiş olan İngiliz harbiye nazırı Hor Be- komisyon hakkında bir anlaşma ımza. müştür. 23 de yaralı vardır. 

An .. d • • k'" l lişa, bugün öğleyin ~vekil Daladye f8ıo laınışlardır. Bu rr.ıntakada örfi idare ilan edilmiş 
S..rttı OıU'!a •· r refine bir ziyafet vermiş, bilahare harbi- Ayni zamanda Sovyet - Japon ticaret tir. 

11'hılirıd t'.~r~hisar, 20 (A.A.) - Kazamız ye nezaretinde General Gam'en vt? dlıtar anlnşm.:ısına esas olacak prensipler hak 
~ect·e ıkı gündür havalar bozuk git- askeri rüesa ile uzun silren bir görüşme- kıntla da Molotof ile Togo ara.~ında gö
t~ lt:,rır ... Dün gece kasabamıza üc sar.- de bulunmuştur. rü~ teatileri yapılmı,tır. Bu temaslar 
fırtın, h~u~.nıuş:_ür. Eğrib~lde şiddetli rfr Hor ~eli~~ b.u akşam tayyare ile Lon- her iki tara! arasında ~örüş birliği bu-

Sabık Kayser kaza geçirdi 
Doorn 20 ( A.A.) - Sabık Kayser, 

Hariciya VekA:efinde iki tayin melikAnesinde bir kaza geçirmiştir. 

~ kurn rurmektedır. draya donmuştür. lundu~unu ısbat eylemıştir. 

Mnu ş;r Sovyet Ru~ya re Almanya 
ara~mda 2haH mübaı1elesi 

Moskova lO (A.A.) - Tasa ajansı 

bildiriyor: 
Garbi U'k.ranya ve Bielorusyada bu

lunan Al!Tlanlarla eski Polonya toprak 
larınd3n Alman nüfuz mıntakasına ge
çen kısımdaki Rusların ve Ukranyah -
ların mübadelesi hakkında 16 Teşrini
r.anide Sovyetler Birltli ile Almanya 
arasında bf r anlaşma imza edilmiştir. 

Bu tahliye işlerine aid bütün ameli 
rrıeseleler Sovyetler Birliği ile Alman
ya arasıııda tesis olunan dostluk mü • 
na~hetleri zihniyeti h;tnde halledflmi' 
tir. 

Polonyada neler oluyor? 
~rlin, 20 (A.A.) - Havas ajana bfl. 

diriyor: 
Alman ırklfldan olımı Poloo7alılar, 

. . Kendisi. dün müthiş fırtınaya rağmen 
An~ara ~~ (A.A.) .--::.~a:ıcı~e Ve - şatonun parkında mutad sabah gezin

kAJetı KAtıb1 Vmumılıgı ıkıncı mua - tisini yaparken, fırtına 3 büyük ağacı 
\"İnliğine jkinci daire müdiri umumisi kökür.den sökmüş ve bu ağaçlar, bü • 
Numan Tahir Seymen ve ikinci daire yük bir gürültü ile sabık Kayserin 2,5 
mQdiri umumiliğine de muavinliğinde mc:tre yanma düşmüştür. Sabık Kayse
llu!unaıı Faik Hüseyin Hozar tayin e - re bir ~y olmamış, fakat bittabi btı • 
dilmiş!erdir. yilk bir heyecan geçirmiştir. ........................... ··-......................... ·----·· ................................................ ..__..._ 

Sabal tan Sabaha 

Harb haricindekiler 
Anupanın aç biiJik dnte&I, dlaPnın en çetin üç ordusu lıarb ballnd_...er. 

otuz mllyonhık Polonya71 ltlr ..,. .. .Ulp ıiipilren Almanya De A.:man1a11 IU de 
yrre 1eren Fransa, n ta.utere. Ba müthJt lı:aTYetlerln \l&rpqması lı:o~. 
'fabmln edilir ki neblrler ıtbl ilan dökülecek. Fakat nehir, ınnalı: detU. tamla 
bile kan döklilmtiyd:'. Dak61medea NrllfmaJarı da temenni ecllllr. Fakat mll7oa:ulı: 
orduların tüfek patlatmadıkları cepbe~rde kimsenin burna kanamadıtı baldt 
meaeli CPrar>da üniTenltell ren~ kurıpuna dblllyor. TorpWenen Dolanda .-ı. 
ıemlalnde yüllerce blta.raf 1.ıı.ca botulup rldlyor. Ciddi bir besab yapdına .-...ıre 
kadar cephe rerllerlnde ft lharb b&rlcl mıntakalarda ölenlerin sayısı ateıt ba&ıın
daklkrden fada çıkar. Askeri mü&eh-.ular, atısad alllmelert bsrün etek etelı: 
flkiw mliıalea cevheri döküyorlar. Fakat harb bütün tahminleri çüriiten katı biır 
Slikfit içinde" sürup gidiyor. Ba bir _,..mnıa .... rrentln romanı rlbl &am bir On .. 
le enlrme muammayı ellın. 

~ Afiıli Şef evvelki gün Anka.ı·atf..a at ya~lannı seyredetferktn Baltıktan gelen Almanlara yer Yermek ı ' 
tG '.>tıguı üzere, p.rka dopu hicret edeoek\erdir, 
~llu hı dak 20 (A.A.) _ 16 Son teşrin 

1 
Vali Halid Aksoy ve arkada.şiarına Polonyaya d6rt Amerfkah gelmiftir. Buıır 1 

Yatnn bldiselerin barit lıaTUllll bulandıraa hlr tarafı var. Almanyan.m ba"' 
harici lnı.anlan zarara sok.maa ft onhın asıl düşmantmndan fasla bırpaJa
m:ısı. Torp!Denen Dolanda rem• .. -4• çocuklann, kad~ann boll'alm&Sa. Prard.& 
dokwı önlvenlte tııl ebeshıtn k~ dlzllmed hemen ber bitaraf memtelı:ette 
eUm tesir bıraktı. 

BGb&dileler Alman,. lfln birer barb .......... olablllr. Fakat tıaıttı satn 

~~1a,1
1r~~ İnönü günü olarak kut -ı Muhterem Zonguldaklıların kadirşi- lar, şimdi Almanlar tarafından tdlr. etii-; 

1
.._ lla 

8 
nasebetile Zonguldaklılar .1 t h" 1 . d k Ut .en ta,e yardımı orpntzaıyonunıı ele a. 

~iifın" un.~lan saygı ve bağlılık tel • nas ;~e a-;ı eza ur eı~n ~n pe m e- Iacaklardır. 
J:lı~ t'"C~mhurreisimiz ve Milli Şe • h"'~5 •• ol<lum .. T~şe'k~ur ~e m~habbet- 100 bin Polonyalı esir, rençper ftkdanı 

tct·r: • .suretle mukabele buyurmuş- lerım•n kendilaruıe ıbla1Zın1 nca tde- hlıuedilen Almanyada ziraat l§lerlnde ça-
rim. lıftırılmaktadır 

hOlll rilnn.ben taarb barW .m .............. bu ftlı:'alann ~· telllr 1111 
sararetlerle elde e4Den neUOller nflra lnd..._. lı:adar müessirdir. B&tta Amerika 
almalı: here lttifia bl&anl mr·'ı> .. er baftmlll4a açık açılı: rlrillen tnrnh ve 
Pı.... sempatltl .. mah•klı:alr mütlfotndertn ıntltevekldllne ıiik6&andan .. , .. 
AlmaBJa•m ita ml&eea .... u ~·- loiuror. 

'-23u.kan Ca/..uJ 
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• 
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ni apılac k hastanenin plailmm 
etüdleri henüz tamamlanmadı 

Hastanenin Mecidiye köyünde y . pı!ması ortaya 
yeni bir mesele çıkardı, villaların istimlakine 

kalkışılması IV1ecidiye köylülerini telaşa düş :irdü 

Mecidiyeköyünde yap~ması .. kar.arla- ı ~astane yeri_ ol~ tes.bit e~il~n _sahanın 
p.n hastane binasının planları uzerınde- dığer cephesı denıze nazır vası bır tarla
ki etüdler henüz ikmal olunamamıştır. dır. htim.l"kine pua harcanaoilecek olan 
Belediye, bu husustaki etüdlerini .ikmııı 1 ~u. saha~an sarfınazar edilerek _v~llQ}~~~ 
ettikten sonra keyfiyetten Fransaaa bu-, ıstımllkine k.alJutılması Mecıdıyekoyu 
lunan ve binanın projesini yapmış oJan halkını telaşa dUfürmüştür. Mecidiyekö
mimar Valteri haberdar edecektir. yü halkı villaların ,-ıkılmaması için te-

Mecidiyek6yü hastanesi ortıaya yeni §ebbilste bulunmak ibere bir heyet seçe. 
bfr mesele çıkarmıştır. Belediye modern rck Valı ve Bel~e Reisi LO.tfi Kırdar.a 
hastane binasını Hürriyet abidesi civa- göndcrmeğe, allltadar maknmlar nezdin
rmCla yaptırmak istemiş, bazı bostanıa..1 de tetebbüsc geçıneje memur etnıişler
nn fstiınlak edilmesi Iazım geldiğinden 1 dir. 
masraftan kaçını'barak hastane.nin Meci- TelB.§a düşen Mecidiyeköylüler şunları 
diyeköyündeki Belediyeye aid arsalarda söylemektedir: 
yapılması muvafık görülmüştü. - Modern h~n en işlek bir caıi-

Projeler:ln hazırlanmasına ~eçildiği t'S- denin kenarında, Büyükdere ile 'l':ıksim 
1tada M~idiyeköyündeki Belediye arsa- arasındaki asfalt J'(llun güzergahında ya. 
Iarmın ihtiyacı karşılayacak büyüklükte pılmasına taraftar olmayanlar çoktur. 
olmadığı ileri sürülerek, civardaki bazı Masraftan k&çınılarak arsalara para ve
&rA ve binaların istimlak edilmesi isten. rilmemek istendifinden, Belediyenin bu 
mlftir. Belediye, birkaç bostana para ver~ kararını biz de muvafık bulduk. Fakat, 
mekten ç~kinerek hastaneyi abide civa- öğrendiğimize .gijre proje üzerinde t<ı.dillt 
nnda yapmııktan sarfmgzar etmi~ oldu. y:tpılmış, köyümüzü süsleyen bınalarm 

tu lıalde. son şekle göre Mecidiyekö) ün. istimlô.kine kaııar verilmiştir. Binalar is
de çok pahalı fiatla mühim miktarda yer timllık olunacak, fakat yıkılmayacaJnnış, 
almak lbım gelecektir. hastanenin müştemilatından addedilec,..k, 

Hastanenin projesile meşgul olan dok- hastanede vazife görecek doktorlara tcv
torlardan mürekkeb komisyon, hastane- zi olunacakmış, bt% birçok emek sarfr~de. 
nin sahasını geniş tutarak Mecidiyeköyü- rck bu binaları yaptık. Ko1aycn eUmiz
n<ln en mamur kısımlıa.rını hastaneye mal den alınmasına taraftar değiliz. BPJedfye 
etmek istemektedir. arsalannm deniz tarafı boş arazidir. Pek 

Halbuki bu saha dahilinde 10.12 villa az para fle ic;timltk olu?labilir bir halde
bulunmakta, bunların istimlak bedelleri .dir. Bfnalan elimbden kaçırmmaak ıçin 
ild yüz bin liradan fazla tutmaktadır. h<'r türlü tesebbttsU yapacağız.> 

Gümrlilrlerr'e: Y nhancı diller imtih:.n kom~syonları 
ya!nndn faaliyete g"Ç"cekler 

GOmriik mu r. foza tt"şki1ah için Devlet mc-murlarınm maaslarının te\·-
bir bina yapı!P.cok hid ve teadOlüne datr obn veni kanun:.m 

Gümrük muhafaza teşkilatı için İstan- hilvümlcrine ~öre, halen mü~tahdem bu. 
bul Gümrükleri Başmüdürlüğü, Galatada hıMn veya yeniden vaıifeve a'ınacok 

yolcu salonu karşısmda 100 bin lira snr. memurlardan yabancı dil bilenlerin bir 
file bOyük bir bina yaptırmağa karar ver- dcrPce terli imtlhmlarını yapmak üwrc 
miftir. Ankara Dil-T rih ve Crı'!rafva Fakültt.'-

Bu binanın yapılma~ına pek yakında c:ile, İstP.nbul Üniver.site-<>indc teskil edil
hııflanacaktır. Binanın isgal edeceğj sa- mf'}l"ri e karar verilen komisvnnl<!r ya. 
hnmn etrafı da istimlfık edilecek, burada- kında faali ete g~klndir. imtihana 

ki ~alar_ ~ktırıl~rak büyük bir park 1 girmPk i!l'tiyC'n memurlar av bac:ından iti
hallne getırılecektır. haren bu komisyonlftra müracaat etmeğe 

Binanın en U&t kısmına da gümrük ve bac:Jıvacaklardır: 

muhafaza memurları için bir lokantn ya. ·············-·················· ...................... 
ptlacaktır. 

Bu lokantada memurlara ucuz yemek 
verilecektir. .............................................................. 
,_.,_,,,~ __ .._..,_... ...... ...,.,.. __ -=~" 

• 
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Yazan: Dr. lbrahim Zati (Jget 
İstanbul Cezaevi Baştabibi 

Kitabın içindekiler: 
1 - İJkahtnn itibaren on sekiz yaşı

na kadar çocukların geçirdiği 

bilyük tekamül safahatı. 
2 - Cinsi terbiye probıemı. 

1 LAN 
o~manh Bankao:ın•a•: 

O~ımh Bankası Galata idare Merke.,lle 
Yf'~'"""Tiı v~ B0yoğhı Şube1er1 veznelerile 

kiralık kua daire~ 20 İklnclte!!rln 939 
Parrrt.osi ıtınünden 1ttbaren diğer bir tş'a.ra 
kad.,r aşaaıda yazılı saatlerde açık buluna. 
cak!ardır: 

Vezne 188t1eri 

Saat 9,3tl dan .. Saat lf ya kadar adi gün. 
ıer 

S'.lo.t 9,SO dan Saat 11,30 a kadar Cumar
tesi günler\. 

J{irnlılc kasa dairesi saatleri 

Saat 9 dan Saat l'r ye kadar Adi ıtınler 

SON .POSTA 

er ) 
Şehir eclisi dun / 

toplandı 
Satiye davasına ağı cezada 

don de evam o und , 
birçok yeni şahid er di e di 

Hastanelerden halkın 
istifade edemediği 

ileri sürüldü 

İstanbul Şehir Mecfümin dünkü top- Satiye biruı.tn yolauzluğu davasına bi- ı sorduğumu kimseye söyleme) diye, te:u 
lantısı hararetli geçmiştir. ~çcnlerde ö- rinci Ağırceza mahkemesinde dün de de- bihte bulundu. Bilahare, Neşet Kasım 
len tarih muallimi ihsan Şerifin ailesine vam edilerek, yolsuzluk hadisesinde şa-

1
1 bize şef o!<lu. . bil' 

yapılacak nakdi yardıma aid mazbatanın hid bulunanlar mahkemece dtnlenilmiş. Neşet Kasımgil söz alarak, şahidın bit 
lerdir. _ zı a~:attıkları.na,. bilhassa . (kl~~:re da• 

müzakeresi esnasında .1zadan Şerefettın İlk olarak dinlenilen '4}ıid aMbest mu- şey soylerne) şekhnde tembih ettıgınc 
söz almıştır: hendis Ml.18tafıı Vehbi ifadesinde Tahir ir beyanına itiraz etmiş: 

- İhsan Şerifin ailesine bir ev veril. Kevkebin kendisini bir mektubl~ ça~ı~- - Bu, varid değ~!d~~· .. demişt!r· ii• 
nıek ~teniyor. Her ölen muailiıne birt?r dığını ve Satiye binasının kıymetı takdır İstanbul Nafıa muduru Bedrı d~, J'llvB 
ev vereceksek vay halimize, buna büt;e edileceğini .116y'iyerek. ken~isinin takdiri hendi~ M).IStafa -ye~bi, .Milli ~mJnl~ııvs 

kı~•meti yapacak heyete dahil olmasını Beledıye Imar Muduı11 ıle birlıkte 1'" 
yetişmez.> istediğini vw neticede tar.af~Uk y~p~a- ~evzuu olan binaya evveke kıy~et t~flı 

Hamdi Rasim: mak şartile hu teklifi kırbul ettl~inı soy- dır eden heyete dahH buh~ndu~und il< 
- Encümen bu hususta evet veya ha- lı>miştir. Şahid icab eden tetkikatı yap. dün mahkemece şahid S1fahle dınten ~ 

yır dememiştir.> tıktan sonra, bir rapor vt:rdiklerlni anlat- miştir. N~fıa müdürü beyanatında ~-ş~e 
mıs '"' d---~- ki: yukarı mimar Mustafa Rahminin soz Kitabcı Halid: . '°'.'"'-'..... . 

- Binanın kıymetinden sonra. deniz- ne yakın şekilde malfunat vermış: 
1
, )'• 

- İhsan Şerif alelitlak bir muallim de- den dolma kı.c:ıru için ayrıca kıymet tak- ~ Hazırladığımız raporda binaya ~~ 
ğildir. İhsan Şerif, Abdülhamidin zulmü- dir ettik; dolma ve ineaat masrafını kıy- met takdir ettik. Denizden dolma kıs 
ne uğramış, zindan hayatı çekmiştir. f s. met olarak «Öfıterdik. Esaııen, us-Jl ve tea. da ayrıca hescrbladık, demiştir. tırısı 
tnnbulda ıo binlerce muallim yetiştirmiş mül de böy1t!d1r. Müteakıben dinlenilen Belediye d:L 

·· . . . Bıından aorıra sahid olarak dinlenen Müdürü Hü!!'tlü, ayni mevzu etrafın 
ve sonra hayata gozlerını kapamıştır. Aı- S t• . k ti ··a-r0 F . V 11 b" ~ d k" · ... ahatı vermiştir· 
, • • • • • .. C' cı ıye şır f! mu u rı<; a er ına- nşagı a ı ı... . . 
esı yardıma ıstihkak ke:.betmış"ır. 9ere. nın .satılmasına aid pazarlık ve muamele- (Devamı ıı incı sayfada) ••••••• 

!ettin arkadaşımız İhsan Şerifi tanım:ı- r.I., şirketin ikinci mQdOrO Lhyan tarn- .................................................... .. 
dıkları için bu şekilde idarei kelam et. fından yapıldı~nı ve kendicıintn bu i le , n 

{ı fun b ı d ~ ·· 1 Ame.ri'rn Polis teşl~ildlını şa~ırtt' ıniştir. al k~lı mal atı u unma 1 nı sev e- ıneınleket;eri hir felaket gibi 8)11 ~ 1 ' 
Refik Ahmed· mistır. ı rın 

t : . . . . Üçüncü o~rak dinlenilf"n ~abık Deniz. bir 11fot gib. s ·ıran, hbpishane e 
- . hsan Şenfın aılesıne vcrılecek ev bank vapı ve binalar servisinde mimar korlmnç dehlizlerini iilleten, demi~4 

meselesini münakaşa etmiyelim. Birçok l;"'arih T<öprO ft de· leri s ırsan öldUreceğım sesJe~ı, 
o18kalı kimseleri rencide ederiz.» _ Eu me~eled~ki mali'imahm. hadic;e beni çıl\an reryadl mıı işitti ııt 

Fuad Fazlı: C"tnıfıııcla ~a:tetelercfe ı"rdiii?ümden iba- m· ? Hepsi .... 

(Şehir haberlerimiz burada bitme -
miştir. 11 inci sayfada bulacaksınız.) 

rettir, cl"mi~ir. 
Sahid. ilk tahkikat sırasınd!l vercli,ği 

ifadesinde de: <Bizden bu ise ıfair bir şey il 
c:nnılmamı~tı. ~ n adamı olmak dola"·ısi
le. bizim d~ fikrimiz a1ınmrısı lfz ım gelir
eli» rlPm1!!'t1. Bıı rP'Pt kendisinC!Pn soru1-
mus. Ferih K/;prülü !l.l ce,•abı ••ermıctir: 

- S,,fiml:r: Neset Ksc::ımıril . hu gibi İ!>. 
lorde bi.,.c i!tuse ~orar. l<;trrce sr.rmnva
hi'ircH. B"r 1'!'\f"Cburivet voktur. 

f'liinkü ceJ9f(]e din'ı·m~n ım'1idlerden 
c:nbık DC'n11.ba!lk incl'lat cıl'bn'"il"de mimar 1 
~w.-i de. urun aür<'n ~haneti !i!ra .. md'l . 
hüUısaten. ~nları a:ıhttmıstıT: 

- Denl.ebank teeı;.qfig edine,.., lfrr.im 
~ervisimfz materve1 .servisine hağlnnoı., 
Teset Kasıml(11 , umum müdiir~ük ;mrin

de Jr';n'l<'ndic: bulunuvordu. Bır gun ba
na. Sative bln&sına kıvm~t kormlacaj!ını 
•ıe ffif'<'"'lıalan \'l!T)mamı ~~vledi. KıvmPt
ı<'rin ı.,,...,., hında bildiklerhni k"ndic;ine 
rın1attım trııda dair hvmı!tin de umum 
'llÜcfürliik vastta~re. a]fll.1::ıdar daireler. 
riıon bhViki muvafık olur. dedim. K"n· 
rHsi vfıl,idi f!afüırl' g&terlr bir rıpor yap· 
., A rPrl~!'I altı av ~ernı1~ti. B" milddct 
.. ırfınrl:ı heın Can~kkalevP. ve Karabü'ke 
rrifmiı:. f!"lmistim. reııet Ka~ım~ll bir j?Ün 
bı:nıa. r;ıuonm tek,,.mmtl1ü k:\b ı>ttiğirıi 
cı;,. ,,,.H ,.P ~ ranonın mli .. '\'t-cidesinin 
nPr"rt" nlrluıh:mı sf'lrdH Sonra d<>. (bıı 

Şnheseriııde~ Baş rollerde: 
WALTCR PİDGEON-RİTA JONHSO 

Metro Goldwyn Mttyer Şirketıııin 
Bu ıııevsim için bazırladıQ'ı en 

l UyUk uANGST.lm tilmi 

1 y A R 1 N 1 Mt~t:.~~:::en 

~~e~n~ ~.,!8 
Si:ıcuıa dOnyrı~ı • .ı.1 tılıedi guneşi, Renk dOnytt~lnı ı solmaz aiaiuıisemosı 

ALE • ' Dl .. 
Yıkılmaz zafer kalesi 

'IAT N K TA AN ARS A 
Filmi, azametine J6yık bir alaka ve hsyranlıkla devam ediyor. 

YARIN 

SCM~R 
KASIRGA filminin 

1 iC 

AKŞAM 

SİNEMASI 
unutulmaz yıldızı 

ORGA 
,. 
1 

GİLBER'I' U1L Ue beraber oevirdığl ve ge~e kadınlarının huyntlnnnı... İçkinin 
zevki ıe erkekleri celheden kttdınlnrın işvebazlığını ... tasvir eden 

B R K 
Emsalsiz ve ihtıraslı, Aşk ve 111ks kadmlannın filmini takdim ediyor. 

İstanbul Eelediyeıi RO AR 

Tepebapnda Dram Kısmı 

lstiklAl Cadduinde Komedi Kısmı 

iR 
3 - Asabi çocuklar. 

Sant 9 dan Saat 12,46 e kadar Cuınarte- ~ı::a;:!:::!];l::C:5:C:~m~&~z::ı!Elm:J> 
a1 gür.1ert. SON HA T 
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C: ASKERLiK BAHiSLERi · 1 l Hadiseler Kar~sında 1 

Durubu emsali cedide 

Leh - ·Alman harbi 
neticelendikten sonra 

vaziyeti tetkik · 

Harb mcs'uliyeti samur kürit 
kimse giymek istememi§. 

olmuş, Hele kaybetmiye ,c;r. 

* * Hakikat ne olursa olsun, dünya ajans
ını ı gene bıldiklerini yazarlar. 

* Havada bulut, sen bugünlerde sulhü 

Mağlub olanla mağlub olunmaz 

* Harb gümüşse; propaganda altındır. 

* 
Harbedenlerin zahmetini !harbetmi • 

unut! yenler çeker. 

Yazan : Emekli general il. Emir Erkilet 
L e-h ordusunun seferi kuvveti u. I ..--=-------... ..... ..,,.....,_11'1! 

rrıumiyetle 60 tümen (fırka) o-

~ hesab ~ tahmin olunuyordu. Bu , 
t kUn daha ziyade, Leh ordusunu iyi r 
annn2Iar.ı. icab eden Fransız askeri! 
~Uhan-lrlerlıtin, ek:3eıiya çıkard~arı 
ır netınn~: ... ~r. 

~ Filvaki banş zamanı 270,000 kişi
'~ .rnürekkeb muvazzaf Leh ordusu 1 
Jı P~Yade, 2 dağ ve l süvari ki cem'aıı 
.. tuınenden, 12 müstakil süvari tu · 1 ::;:dan .. (livasmdan) ve 8 zırhlı tabur
ICu nı~ırekkebdi. Aynca 32,000 kişi 
tün VVetınde hudud kıt'alan vardı. Bü
~ bu~rdan ı 6 ihtiyat tümen \'Ü - t . , 
da e ~etırilmesi ve süvari livalarm 
bt n bırer süvari tümeni yapılması ' 
~ de .. zırhlı fırka teşkili ~h ordusu i
fa}: ~ubalB.ğalı sayılamazdı. Bahuc;us 
da .rıbcn H milyon nüfuslu Lehistan 
ask 20• Yıldan beri 3 1 /2 milyon adamın 
lUnıerı t~lim v~ terbiye gördüğü ma -
h"Ih du. Işte askeri muharrir~rin ve 
~·;ıssa Fransız mütehassıslarının se
ve J t A...h ordusu için yaptıkları hesah 

* * Gün doğmadan rneşimei şebden büyük Topun sesi uzaktan hoş gelir. 
bir dünya harbi d~ doğar, sulhil de. * 

* Bomba düştüğü yeri yakar. 

rehdid büyük devletin hakkı, su al - * tında kalmak küçük devletin nasibidir. Harbe başlamışlar, ya nasıb! demişler. 

* * Bütün gürültü Lehistanın bs.şma imiş. !stikliilini kaybetmiş de\'lete, en bil -
yük vadleri yapmışlar .. Ah istiklAl de -

* Deniz "harbi kadın gibidir. Hiç inan - miş. 

* mak olmaz. 

* Harbedene bakma, harbettirene bak! 

* Propaganda küçüktür amma, mide bu-
landırır. 

* Harbi kaybedenin müttefiki olmaz. 

Harbde çabuk zafer kazanan harbi ça
buk kaybeder. 

* Bir tek zaferle harb kazanılmış olmaz. 

* Sonradan kazanan tam kazanır. 

r:J ..rml?t Jtul.ı~rl 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :=J 
Memleke~ten memlekete 

geçen top 
Bir golf merak .. 

lısı bir vuruşta ter 
pu 175 metre uza -
ğa atmıştır. Hudu
da yakın bir yer .. 

Saç kıvırdığı için idam edilen 
kadm 

ra 1:hmtnıere göre onun seferde çıka
ıı.~R.ı kuvvet böylece her cinsten tak 

B n 60 tüm~n olmak lazım geliyordu 
hı Undan başka Almanlann Lehistantl 
b r 1baskın yaptığı ve bu suretle sefer-

1 
de oynandığı için 
top hududu geç -
miştir. Fakat geç
m.eaile geri dön -

1547 senesinde 
Cenevrede bir ka· 
dın diri diri va -
kılmak suretile i . 
dam edılmiştir. Bu 
kadının bütün ka. 
bahati, bir başka 
kadının saçlarını 

k1vırmış olmasıydı. O zaman bu hareke
tin bu kadar büyük bir cürüm sayılması
ıun hikmeti neydi? Bugün de kt\'l'ılma~ 
nıış saç kalmamış olmasının da hikmetf 
nedır? Her ikisi de meçhul! 

'ttier i~1ni tamamlamasına vakit bırak • Alman ressamlarma göre 1,,c1ı har binde Alman ıank'anntn bir hücum.14 

~ll.dıl-JaTı varid :teğildi. Çünkü Lehis- İsviçreli askeri muharririn Leh or - pu adı altında v. Rumdstadt kuman -
lt)~ .Alrnan teklifini reddefüğin~n Ey- dusunun tecemmüüne dair yukarıda dasmda. 
~ ıntidasma kadar ordusunu tamam bildircUğimiz malfunatı da vakıa uy - Muharririn yukarıdaki malumatına 
J erber etmek ve lecemmü ettirmek gun değildir. Meseıa Brestlitvosk - Bi- göre Almanlar Lehistanda 66 : 76 p. 
hÇin bol bol vakte malik idi. Halbuki bnlistok bölgesinde mevcudiyetini bil- ve 1 O zırhlı tümen kullanmışlardır ki 
ı;rb bn~ladığından itibaren iki tarafm dirdiği 1 O : 12 tümenlik grup hakikatte bu miktarlar hakikate nazaran pek 
~atını günü günline ve dikkrı~le ta. yoktu. Eğer hakikatte Leh ordusunun yüksektir. Almanların Lehistandn kul
~ neticesinde Lehlilerln Almanla~a bu derece kuvvetli bir grupu; bildirildi landıklan kuvvet, evvelce de harbden 

19 
~1 "'Jkardık1an kuvvetleri takri~n ği gibi Bug'da ve diğer 6 tümen Bug. evvel ve barb esnasında mükerreren 

1 
· 45 ftrka ile 11 s. livası: ı zırhlı ve ile doğu Prusya hududları arasında bildirdiğimiz gibi, 1 O kadarı zırhlı ve

~ llıotö:m livadan mürekkeb bulmuş • b~lunsaydı Leh ordusunun bcrşına bel-. ya motörlü olmak üze~e cem:an 70 tü
U :1· Suvan, Y-ırhlı ve m<>törlü kıt'alar ki de bu felaket bu derece gelmiyecek- men kadardır. Muharnr aynı zaman -
.;a halinde kaldıklarına göre bunlar, ti. O halde İsviçreli muharrir olanla ol-' da zırhlı, makineli ve motörlü tümen. 
te~Tniyetıe tahmin olunan, 60 tül'l)en ması lazım geleni birbirine karıştırmış· leri birbirlerine karıştırma~tadır .. 
tü nundan çıkarıhnca mütebaki 4 7 olacaktır. Alm~nyada 6 zırhlı, 4 hafıf makıne
ha 'l'l'lf'n kalır. Bu rakamın benim, harb Leh ordusunun felAketini intaç € • lcştlı-Hmiş Ye 4 te motörlü lilmen Yar
•s ~ladıktan soma, bulduğı'tı'ı ıazami den asıl hailevi tecemmü şöyle olmuş. dı. Alman tabirince motörlli tiimen, 
iü Ve asgarl 39 tümen ar.1c;ında 2 : 8 tur: lli!ı nPv· arazide yürüyebilir. Nakil ve 
te~~nlik bir fıı'ka vardır kı bunlar da l P· t~men~ Vilna'da; w • cer v:ısıtalarile rni.iteharrik tümenler. 
~ stanm doğu ve cenub =doğu hu • 3 P· tumenı ve 3 s. dogu (lıvası) do- dir. 
b dlnıını ~ kalelerini korumak icin ğu Prusya ile Litvanya arnsındn Su • Elhnsı1 görülüyor ki Almnn ordu -
~knı1ş oldujhı kuvvetlerden ibaret waJki'de; su tümen sayısı itibarile Leh ordusu -
~ak gerekti. Bu suretle benim 7 : 8 P· tümeni, 2 s. ve 1 zırhlı tuğ na fazla ve ezici bir faikiyete malik 
"el kuvvetler? hakkında harbden ev- Lomza • Mawa - Grandenz bölgesin - deği1'1i: .. ar:_ca~. zırhlı, 171~kinele.ştirilmiş 
~ "~ harb esnasında yapmış oldu • de; .. . _ ve motorlu ~urı~enl.~r ıtıbaril~. Leh or
lta bıl)mtnlerin birbirlerine ve haki- 6 : 7 p. turnem, 2 s. dogu Koridor - du; un" çok ustundu. Leh s. tumen .. ve 
ot len uydukları bir daha anlaşılmış dn Brent - Broml.>erg mıntakasında; tuglnrı da anlaşılan tank ve motore 

llr. l 2 : l 4 p. tümeni, 2 s. doğu Pozen karşı hic: bir iş görememişlerdir. 

Ahfren Nouvelle Gazetm de Zu • bölP,e.c;inde. . ..................................... !!.· .. ~ .. !':!:~}.~~-~ .. . 
~'te çıknn v-e Leh harbinden çıka - 10: 12 p. tümeni, 2 s. doğu, Tschens- Her ~,ene b=r Unı·versı·ıe 

bilecek derslro-e a'i.d bulurum bir tochan - Kattowitz - Bielitz - Krakau. ~ 

~da da seferber Leh ordusı.mun kuv- B:~kid_en • West - Przemysl • Lemberg haftası Ye" pılr cak 
~ 46 : 52 tümen olarak gösterilmJş bolg~ınde. ~. 
C!ııi bunların tecemmüü su suretle bil- Leh ordusunun kuvvet ve vasıflarına İstanbul Ünh·ersite Rektörlüğü bu 

lnıt,_~ ,. gelince, İsviçreli muharririn bu husus- yıl:ian itibaren her yıl muhtclif şehir-
1 O : 12 .p t" 

1 
Brestl"t k B. taki hükümleri pek şiddetli v~ ağırdır. lcrimizde tekrar edilmek üzere bir 

'111..1.ı • umen ı vos - ı - F . 
""ll!ltQk bölgesinde; akat Leh ordu~n~a hızm~t etmiş o- •Üniversite haftası• yapmağa karar 
b.... ':rak?iben 6 "''- . B .

1 
d w lnn Fransız 7.abıtlen umumıvet1c Leh vermiştir. 

'l"ll P· w . .uıen1 ug ı e ogu kıt' 1 i . ld kl .. ı-8Yn hududl da· a arının yı o u annı soy uyor • Bu hafta için şimdiden icab eden ha-
6 arı arasın , 1 • 

H-. p. tilmenl ile t s. tü~ni Koridor _ ar. zırhklara :?erilmiştir. Üniversite haf -
"4l, Lehistanda hareket eden seferber t3sındn Rektörlük tarafından muhtelif 

6 : 7 p t" . p b"l . d Alman ordusunun kuvvet ve tecemm.iiü fakültelerden seçilerek profesör ve 
8 .. · urnenı onen o gesm e. hakkında İsviçreli muharririn verdı·m p. tum · d Lod z · ::.· doç"ntleı Anadolunun muhtelif yer1e-

rine seyahate çıkacaklar, yolda bazı 'tasında· c.nı e z ve awıercie a- malumat şudur: 
S p t',~~ Takrib!::'ll l 1 P· ve 1 zırhlı tümen. verlcrde ha"ka evvelce tetkik etmiş 

· wneni Cracovie'de· J ~ih • Küchler kumandasında doğu Prusya- olduklnrı mevzular etrafında konfc _ 
~b ayet 5 : 8 P· tümeni Przemyşldcn dR: ranc;iar vereceklerdir. 

ı .erg'e kadar. 15 : 20 P· ve 1 zırhlı tümen Kluge İlk c'Oniversite haftası> bu sene 
S~Ç~l' d dt k ı gazeteye göre Leh ordusun- kuman asında Pomeranyada: vılbaşında yapılacak, seçilecek 1 O ki-

b:ıitt:<lrkomutanlıklan teşekkül edeme- Bu iki ordu şimal ordular ~rupu adı şili'k bit" profesör ve doçentler heyeti 
ltt. ~ 'B~ nıalllmat hatalı olsa gerek - altında V. Bock kumandasında bulu - Erzurum:ı giderek haftayı orcda kut • 
ı-ış atta zannolunur ki muharrir ba- nuyorlrırdi. lul•yacaklardır. 
la:,, zaınanı Lehistanda korkomutanlık- 25 : 30 p. ve 6 zırhlı tümen, Blas- Hafta için ilk defa Erzurumun se -
~/~tin~ kor mıntaknları bulundu - kowitz ve V. Reichenau kumandanları çfünis bulunması Erzurumun şimen -
da k akarak s ferber Leh ordusun - altında ve iki ordu halinde Silezyada: difer" kavuşturulmuş olmasile alaka -
rtuşı·or teşkilatı olmadığına hükmet • Takriben 15 p. ve 2 zırhlı tümen dnrdır. 
~ltltb lfalbuki 2 : 3 tümenden mil • I..ist kumandasında yukarı Silezya ile Profesörler bir hafta kalacakları Er-
atko e kor ve 2 : 3 kordan mürekkeb Karpatlarda; zurum şehrinde halka çok faydalı kon 

ınutnnlıklan mevcuddu. • Bu :son üç ordu cenub ordular ıgr:u • feranslıır vereceklerdir. 

mesi de bir olmuş. 
tu... Çünkü 175 
metre mesafeye giden top orada bir tel
graf direğine şiddetle çarpmış ve bu yüz
den dönmüşt:ir. 

* * Garib bir bahis KömUrUı bol olduğu memleket 
Kömilriin en Bu bahse giri

ŞP; Emanüel isim 
1i bir Amerikal1 A 
merikanın AtlAn· 
tik sahilinden Pa· 
ı;ifik sahiline ka -
dar olan mesafede 
içinde 25 kilo ağır· 
lığında bulunan 

mebzul olduğu yer 
Hindistandır. Lo. 
koffiQtifler için u. 
zım olan kömürü 
yer altına girme -
den toprak yüzün

bir çekçek ar basını sürükliyerek 
hat etmiştir. 

seya-

de bulmak mümkündür. En iyi kömürln 
bir tonu bizim paramızla bir buçuk lira. 
ya kadar alınmaktadır. 

* Beş parmak * Musluktan ~u içen inek Bir nazarlyeye 
Virginıada, Vat. & göre, dünyanın ilk 

son isminde bir . zamanlarında bil-
çiftçiye aid olan tün canlı mahlıl • 
bu inek susadığı ( . katın ellerinde ve 
zaman musluğ;ı - . - ayaklarında beş 

açmakta ve su - parmak mevcud-
r1u~luklan akarken ağzını uz.ılarak su du. Zamanla bazılarında bu b~ş parmak, 
içmektedir. daha az sayıda tırnaklara tobeddül etti. . .............................. ·-··················· ... ·-······························-····-·-·······-·· ............. ... 

u;. uyacularıma 
Cevablarım 
Ankaradan Ş. Ş. P rumu?.Uc mek -

tuh yazan okuyucuma: 
Bunda cC'kinecek ne var. Madem. 

ki seviyorsun, mademki sen de, o da 
evlenecek çağdasınız ve mademki onu 
kendine zevce olarak seçtin, ve sevgi
ni söylemekten maksadın, izdivaç ar
ıunu haber vermekten başka bir şey 
değildir; gayet açık olacaıt: söylersin. 
Kabul cdt?rse ne fili, eğer kabul et -
mezse o zaman da hiç mesele yoktur. 
Ayıp bir şey yapmıyorsun ki, bunda 
çekinecek ne var? 

* A. T. G. ye: 
Meseleyi ~tan muhakeme edelim. 

Sen sevdin, bu sevgi başlangıçtn belki 
geçici bir hevesti. Fakat sonraları sen. 
ae yer etti. Bu arada bir tesadilf sev -
diğin aleyhinde .söz söylenmesine se -
beb oldu. Sen fazla derin düşünmeden,, 

~ylenenin ne dereceye kadar doğru 
olup olmadığını tahkik etmeden onun
la aranızın açılmasına sebeb oldun. 

Seneler geçti. Yanıldığını anladın, 

şimdi hat~nı tashih yolunu arıyorsun 
ve asıl istediğin şey, sana karşı o\an 
eski sevgisinin tekrar alevlenmesi. Bn. 
:nun için ne yapmak ]Azım gelctiğini sen 
de bilirsin. Bana yn7.dığın gibi, ona da 
bir mektub yaz. Mcktubda hatanı, o 
zaman çocukça düşünmüş olduğunu 

anlat. Kendisini sevdiğini ;,"Öyle.. Mu • 
yafık cevab ala.bilmen muhtemeldir. 
Eğer böyle olursa, evlenir rncs'ud olur
sunuz. Eğer muvafık bir cevab ala -
mazsan bu sevgiyi unutmaktan başka 
çare yoktur. Hem mademki muhit te 
değiştiriyorsun, bunun üzerinde b;r 
tesiri olacak, unutmana yardım ede • 
cektir. Dünyada her şey unutulabilir. 
insan kendisini hiç bir şey için fazla 
üzmemeli ve hiç bir şeyin üzerine faz
la düşmemelidir. 

TEYZE 
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Alm 
• 

, __________________ -!' Kari Armhard'ın u 
nasıl koruyabiliyor? Esrarlı mektublar 

cıSon P.ısta» nın tefrikası: 7 (Polislere hitaben) efendiyi umumi 
hapishaneye götürebilirsiniz. Formalite
yi nöbetçi müddeiumumi muavinine der
ha ikmal ettiriniz. 

Haşmet Güneşin bileklerine kelepçeyi 
geçirdiler. O muttasıl ağlıyor ve müte -
madiytm: 

- Ben öldürmedim. 
Cümlesini tekrarlıyordu. Fakat vazi • 

yet aşikardı. Llıfa kıymet verecek halde 
değildik. 

lliEN 
ÖllLDÜIMIEDiM 

Doktor, cesedin defnine ruhsat verdi. 
Cenazeyi, şehirden getirdikleri, bir ara
ba ile evine, katili de umumi hapishaneye 
götürdüler ... Şehir baştan başa bu cinayetle ('alkn - 1 bırakarak defteri alıyorum ve okumağa * }anıyor. Umumi efkar tamam ile mualli. başlıyorum ... 

Janadrma kumandanı İhsan Beyle min aleyhindedir. Buna rağmen İhsan * 
karşı karşıyayız. Zavallı kumandan müt- Bey: ... vilayeti orta mektebine hugün gel-
hi~ bir hayal sukutunun tesiri altında - - Bu melek çocukta bir şeytan ruhu dim. Vazifeye o kadar müsterihane ve o 
dır; ikide, birde: bulunabilir mi müddeiumumi bey: di - kadar memnuniyetle başladım ki ... 

- İnanamıyorum; diyor bir melek ka- }Or, cani ·üzünden belli olur. Kültür direktörü babacan bir zat. Mek. 
dar saf, 'bir billur kadar şeff Pf yürekli, Ce\·ab veriyorum: te>b direktörünün meziyetli ve bizden üs-
bir akar su kadar temiz olan bu cocu'k - Kaplan da, zahirde, dünyanın en gü- tün bir adam olduğu ilk konusmada mey-
nasıl bir insanı, bahusus Neclfı gibi genç zel, en biçimli, en alımlı hıtvvanıann - dırna c;"tkıvor. Öğretmen arkadaşlarımın 
ve güzel bir kızı öldürebilir?. O Neclayı dan biridir amma. dış manzarasının o ka- arasında müstehaseleşmiş hiç kimse yok; 
çıldırasıya seviyordu... dar zarafetine rağmen müthiş bir cana • hepsi de gene:. dine. kafaları yeni fikir -

Cevab veriyorum: d ıı G'" d ı.. b" k 1 
ı . 

1
. k d B 1 vnr ır. aşmet .uneşte e •ıen ·r ap- ı erle dolu şahsivetler .. 

- yi soy üyorsunuı uman an ey .. lan hüviveti görüvorum. Zerre kadar tit- Artık bilgilerimi dökecek muhiti bul-
Zaten o da kıskançlığından öldürdü ve remeden şehrin en güzel, <!n necib, en dum. Burada çocuklarıma ve memlekete 
cinayete -sirkat kasdi:ıt çeşnisi verebil • 

k 
• . k - h t .. ı·· d vakarlı kızını öldürebilmiştir. azami sekilde faydalı olabileceğimi sa • me ıçın ızın mucev era mı us un en . . . . 

kaldırdı. Maksad çalmak de~ildi: kendi- . ~hsan Bey gıdıyor. Daır:d~ çalışmak nıvorum. 
s]ne varamıvan bir viicudü başkasına da. ı.c:tıvor~.m; tele~on mutt~sıl ışlıyor. Haş - * 
yaratmamaktı. Danii IBevin ifadesine na· mc>t Guneşe aıd h.ususı evrak tomarını Dünden~ri ö~retmen Ferhunde Hanı. 
zaran katil. bu kızı ha-basından iki defa eJ c~ntama. verleştıre:e~ ~ve ka7ıyo;um mm garib muamelelerine maruz kahyo
istctmiş; ikisinde de redde u~ramıs. K:ı- ve ~ızmetcı kadın~. bılaıc:t~na, .. hıç ~ım - rum. Bu sabah, hiç münasebeti yokken, 
tnın ikametgahında araştırma vaptırdım. seyı kabul ~demıyece~iı;ıı so;ı•ledıkt.en elimi eline alarak uzun. uzun vuzume 
Evrakını, defterlerini burava getirttim. sonra evdekı yazıhanemın başına geçı • baktı. Biz bu çatının altında fü:lyolojik 
Bunların arasında belki adaleti tenvire yorum. bütön farkları ortadan kaldırır1z. Tahmin 
yarıyacak ves\kalar vardır. Derin bir a- Tomarı açtı~ım zaman eflatun renkli etmem ki Ferhunde Hanım rh aksini dü
li'ıka ile hepsini birer, birer tetkik ede. zarflardan mürekkeb Ye bir ip](! baltlan- sünmiis olsun. Fakat. ne bileyim. dün -
ceğim. mıs bir mektub demetine tesadüf ediyo- dc>nberi bana karşı hıkındı~ı tııvn cka. 

- Benim de ricam bundan ibarettir. rum. İpi cözüvorum; zarfların hepsinde dınc:b buluyorum. Yoksa bir dııy~u van
Bugün kendisini hapishanede zjyaret et- de avni yazile yazılmış şu adresi görü - lışlı~ına, bir his hatasına mı u~radım? 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
- Müfettişlere söz vermiştik. 
- Sahi.. unuttum .. sizi görünce unutu. 

yorum. 
Bu muhavere bu sabah Ferhunde Ha. 

nırnla aramızda geçti. Beni görilnce unu
tuvermiş. Garib bir hissin tesiri altın -
dayını, yoksa bu kadın? .. Fa!cat ihtimal 
veremem. Fazla sokulgan ve samimi bir 
kız olacak .. . 

* Dün akşam müfettişlerdeydik. Kültür 
direktörü bizi kırdı, geçirdi. Musst>lini • 
nin taklidini o kadar güzel yapıyor ki. .. 
Biı yatak çarşafına büründü, başına ha
mam tasını geçirdi; bu suretle eski Ro -
malı kıyafotine girdikten sonr~ .tank• 
farzettigi masanın üstüne çıkarak: 

- Arredento!. Kovalyi nôre rastoret ti. 
Diye söze başladı. Nutkun!m içinde 

tek kelime italyanca yoktu amma ton , 
aksanlar, beyan tarzı itibarile tıpkı Mus
solini gibi konuşuyordu. Bay direktörü 
uzun, uzun alkışladık ve arada, sırada 
sözünü keserek hep beraber : 

- Viva , Viva, Viva!.. . 
D iye bağı rdık. K<(mşufar duydularsa 

mutlaka •muallimler delirdi. demişler • 
dir. Saat ona doğru şarkı söylemeğe ka
rar verdik. Kült~r direktörü: 

- Söyllyelim. fakat koro halinde. 
tim. Muttasıl ve mütemadiyen ai.'!hyor. yorum: '* 
Beni görünce feryadını arttırdı. ·Zeva - B. Haşmet Giineş - Beni arkadaşlı~nıza layık görmü 
hire kurban oluyorum. Onu ben öldür - Muallim yorsunuz Bay Hac;met Güneş! .. 

Teklifinde bulundu. Hep beraber aya
- l& kalkarak bir halka olduk . 

medim> dedi. Masumivetini 'lrtava ko - Orta Mekteh - Ne münasebet Bayan Ferhunde Sev-
yacak bir vesika,·a tesadüf ederseniz Şehirde ~i? Sizin arkadaşlı~ınızla iftihar ederim. 

kullnnmanm riC'a ederim. r.önlüm bu ço. Bir tanesini~ içindeki mektubu cıkara- - Teşekkür ederim Bay Güneş: dün öğ 
cu~ın cani olmadı~ını söylüyor. rak imzasına bakıyorum: Üstünde ese • le paydosunda yanımda kalmak isteme • 

- Hiç merak etmeyiniz kuman
1
dan nin> vazılı Necla... diniz de ... 

bey: cevabını verdim, vazifem ada ete ba 1 k k - Milli kütübhaneye _gidece~imi arzt-t-
hı·zmettir. Şu anda i"imde yasattı"'ım bü- İşte bu me~tublardan s ama a -

" • l'i ı k .. .. · h kaplı e miştirn Bayan Ferhunde Sev~i; öyle ol -tün menfi kanaatlere ra~en bu çocu - rannı ver r eı: gozume.~ya ~ • . -
ğu 

1 
hinde bulacağım en kUçUk vesika- peyce kalın bir defter ılışiyor. Ddterm masaydı size refakat zevkini kaçırmaz -

1 
~ıı~i kul anmaktan J(eri kıı.lmıyaca.ğmı. üstünde chayatım~ yazı~. AlAkam der - dım. 

y _ Teşekkür ederim. hal 0 tarafa teveccilh edıyor. Mektubları - Bu akşam bize gelıncz m\sinfa? 

Sarı kordelAyı söyliyelim. 
- Hayır; o yeşll gözlerinin şarkısı da-

ha iyi. .. 
- Şarkıyı geçin a canım, türkü olsun .. 
- Emlnem de Eminem ... 
Bunu gene kültür direktörü buldu. 

Hep beraber söylemeğe başladık. Tabif 
neş'e He sa/ta !Ola sallanıyor, nakaratlar 
da ellerimizle, kollarımızla işaretler ya
pı.Yorduk. 

Tam o· &irada bil'Wl elimi tuttu. Başmu 

döndiirdü~m zaman Ferhunde Sev~i 
Hanımı bana gülerek bakıyor gördüm. E· 
limi şiddetle çektlm ve meclisin sonuna 
kadar bol bol somurttum. 

* 
Bu hafta toplanbsını direktörlerde yaP 

tik. Her hafta Pazar gecesi bir arkadasın 
0 \'inde yapılan bu toplantılara doyamı . 
vorum. Karılı, kocalı öğretmen olan btl 
uuvalarda hazzın . .saadetin. imtizacın a· 
.. :-ımi haddini görüyorum. Mekteb dire~· 
l;)rünün karısı ilk mektcbde mua rnmdıt .. 
'\fo zarif. ne terbiveli, ne misafirperver. 
'1(' intizamlı kadın!.. Mi!14afirlerile avrı, 

<ı vrı meşgul olmasını öyle beceriyor ki.·· 
Bize incir. fındık. üzüm. ceviz \'e por· 

takal ikram etti. Kültür direktörU nes'e .. 
ısini hiç kavbetmtyor. Bizim mcktcbde 
tarih,. öğretmeni olan karısı da kendi ' 

•:il"e uy.aun ... 
Benimle isti_galde pek ileriye ~iden fet 

lııınde Hanıma öyle bir eda He· . 
. 1 

Avol. Ferhunde! .. Nerl'ıi<'yse senl< 
Hasmetle evlenecek sanacaklar.. Bıra 
c;unun peşini. .. 

Dedi ki hicabımdan yerlere ~eçtim. Y~: 
züm çok fazla kızarmış olacak ki bav 
rektör karısına çıkıştı: 

- Melahat· sen de amma haşlama vıı · . ı~-
Pl\'Orsun ha!. Baksana, Haşmet o~lanı 
tolroza döndürdün... . . . 

Tuhaf şf'v: bu latifeye en fazla ~üJefl· 
Ferhunde oldu. 

Bu kadından i~rPniyorum! .. 

*· 
Öğretmen odasında sll'(ara icivorufl'I: 

Bavan Ferhunde Sevgi içeriye S{irdi. A • 
va~a kalkıp kendisini selAmladı~ım hııJdC •. ·1 • 
Yüzüme bile bakmadan pencerenin 011

1 

b\I 
ne j(iderek caddeyi seyre daldı. Ben 
kadına ne yapıyordum?. 

0 
Bir müddet sonra, ~ene ayni tavırla : 

. d" rd" dadan çıkarken birdenbıre ban:ı one .. . 
- Bay Haşmet Güneş; dedi. siz J?Örufl 

di.iifüntiz ka.dar cPntilmen değilsiniz. 
~ aan 
Ve cevab vermeme vakit bırakma 

cıktı, Ritti. b 
· kte Bu kadın benden ne beklivor. ıne 

? O . fan ve 
çatısı altında muaşaka mı.. n:ı ır. . "· 
ahlAk yurdunda ilAnı aşk mı ctmebyıfll· 

(Arkası yar) 
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• 
lngilferede iki 

A"' ·- ...................................... , 

le~('-~alti meyoaların bir lrı•mını Jalıa evvelden toplayıp ıeyrelı- i 
rrneııır luular elmal . 'l . . . ı on , arın ırı epne•ını temın ve manzaramı ulah 

1
. 

eden batlı baıına bir telı ameliye yolma ................. ......... ____ ' 
·---·····-··-···-·-· .. ·············•·· .... ·-·--·· ..... ··· .... ·-····-····., 

B Yazan: Tarımman 
biıı ~anıda ziyaretine gittiğim Bay A., 
lannın ~lıyarak, renk, renk kasımpatı • 
d!kten SÜ&lediği bir ön bahçeden geçir - 1 

sonra .asıl . di . b ielınce ' evın mer venı aşına 
dek.ı azıcık durakladı, ve gönlümüı -
_~~~uyu sezmi§ gibi: 

~erse · Bu .. nız dedi, bahçede oturalım! 

caddeye ismi takılan 
san'alkôr: Gracie Fil.ds 

böyıe ~zel ~hçeyi gördükten sonra,) G • k d• • d ·ı kt bl b il 
buyük : tekıırı zaten gözlediğimiz içjn, racıe, en ısıne gön erı en me u ara ceva yo amak Uzere 
hasu· k 1~ nıenmuniyetle ve hep birlikte ~ h• d 5 000 ı • 
lfutad ~ ukların olduğu tarafa yöneldik. seneue ce ın en . ira P'Sta parası verır 
tın kı oş beşten sonra kadınlar çiçekle-
ı. Yrun ve ki Fransızların rok .sevdikleri bır Daniclle 
.ıı.eıı b' ren erini tetkik ederler • ~ 
dık' 12 de iki ahbab bir hasbıhale dal _ Darrieux'leri var ise ona mukabil İngi -

lizlerin de Gracie Fields'leri vardır! .. 

~~ A.. •- Benim bu bahçeye ne ka- Gracie Fields İngilizlerin gözbebeği • 
ıoze b er1aklı ~lduğwnu bilmeZ.')i!l, cliye dir. Ona daha doğrusu İngilizlerin 4milli 
burada~ adı. ~ümün belki dörtte ÜÇ":l san'atkarı:ıt namı verilmelidir. İngılizler 
hekim geçer. Oy le bir düşkünlük ki, bir onunla çok övünürler ... 
Ilı) di e so~san buna şıppadak (Bahçe Ma- Gracie Fields, ayni zamanda dünyanın 
&ene Ye bır isim takar!? Hal böyleyken en fazla para kazanan .sinema san'atka • 

au go~:~~-dıgıı_n neticeleri alamıyorum: r1dır! 
bahçede u~.un çıçekliğin arkasındaki iç Hiç Ş8§lllaymız, Avrupada bir Avrupalı 
ağaçlar guzeı elma, ayva, kayısı vP:.aire sı.ın'atkar Amerikadaki san'atkarJardan 
len~ YU~ var; o kadar baktığım haıd~ bu fazla para kazanabilir mi demeyiniz! .. 
<illar. M .. urtadan büyük m~va )apama. sü ile yapılan bazı tecrübelerde bir mey- Gracic Fields yalnız sinemada para ka-
idilerı ubareklcr pıtrak gibi de yüklü Va bahçesinde yapılan iyi bir seyrckleş- zanmamaktadır. ayni zamanda radyoqa 

p tırme ameliyesi neticesinde ağaçlardan ' şarkı söy .emektedir. Radyodaki her se -
di~:u;k Yiikli.i olanları hiç seyreltme - ~' 73 ni.sbetinde A, % 10 nisbetind..? B, ve 1 ansında 500 Türk lirası para almaktadır. 

_ ~ j 5<. 17 nisbetinde C., kalitesi elde edHmi~- Radyo ile de kalmamaktadır! Gramo -
_ İ ~ diye? tir. Hal.buki iyi seyrekleştirilmerr.iş ol;n fon plaklarına da okumaktadır ... Okudu. 

ğ;;çı~ rı ve güzel meyva almak için a - dıger bır bahçede ancak <'h 47 ni!':betinde ğu plaklardan birinin sürümü !l,000,000 a
dır. ~ın sade dibine bakmak katı değıi - A, ,. « 27 nısbetinde B, ve 'Q 26 nisbetimle aedi bulmaktadır ... İstitraden arzedeıim 
leştır aUarda da yeteri kadar bir S<:!)rek- de C. kalitesi elde edilmiştir. Birincı hah_ ki meşhur muğanni Carusonun plakları 
Yer hnıe Yapıp, meyrvalara ferah birer çcnm mahsulü 1000, ikinci bahçenin mah-13.000.000 sürüm temin ediyordu ... 
birbır~~~lamak lazımdır. Böyle olmazsa st•lii-ise 9_90 .~a~dı~a baliğ olmuştur. Bah-1 Bunlardan maada, filmlerden sene.ık 
&t!r h zerıne yığılan elma, ayva ve ai- ç<.>le. aynı buyuklukte ve ayni ihtimamla kc.zancı 850,000 Türk lirasını bulmakt&-
henı er çeşid meyvalar hem irile~emez; bııldmışlardır. dır ... 
SE:\t vde renkli, tatlı, kokulu, kısac;::ı yük b) ~yrekleştirme, ağacın kuvvet inin İngilteredc onu herkes sever ... Banc-

liu asını oiamazlar. ve toprağın kuvvei inbatiyesinin daha az cian azasından tutunuz da en fakir ame • 
l'rıi.ıhi rn~ele meyva yetiştirmede çok s~ıfını~ mucib olur. Seyrekleştirm~ sure- leye kadar ... 
rı c-v llldir. Dikkat edilirse pıtrak gıbi tılr', agacın fazla yüklü olması yiızünden 1 lngiltere kralı bu sene, onun filmlcrin
l;ıt;n~a ~utan ağaçlar, bir kısım meyva - dalların kırılması.n~n önüne ~eçılmi? ve ı de~ bir tanesini dört defa seyretmiştir. 
llğcı~ bızzat dökerler. Tabiat bu suretle feııa, hastalıklı, bıçırnsiz meyvalar oir ~n 1 Ingiltere kraliçesi onun okuduğu gı·a
iş- d ~n taşıyacağından fazlasını atmakla e~·vei defedilmiş ve gerek rüzgarın tesi _ mofon plaklarını karni.en almaktadır .. 
Qııı~ uz7nıemek ister. Amma bu kendi ken rıle ve gerekse tabii bir surette vaki obn Küçük prenseslerden EJizabeth ile Mar
\ıerec~-~n ge.lişi güzel seyrekleştirmenin diı~me. ve dökülmeler haddi asgariye jn _ garet Rose'un en büyük zevkleri tiyat • 
€.ı7'-'I gı ~etıce, şuurlu bir seyrc~menın dmlmış olur. roya gidip onu alkışlamaktır .. 
Ingı~tıc~~e benzemez. _ . <' ~ Seyre~leş~iril~iş olan ağaçlardaki c:raci? ~ields'i~ ~ ~ö~etini_ temin eden 

Ce~er. re .~ıraat ve baukçılııt n~zaretı mej va adedı, bıttabı daha az olacağından, yegane amıl sadeJıgıdır, temız kalbliliği -
tırrrıekjıl .Yüksek kalitede meyva ye:Hı _ toplama mevsiminde hem zamanında ve dır, zekasıdır... · 

·si;··i~;;;;;~;··;;;a-;.-;,1ııiJi;;i;;·'d;·· 
d:ii gibi onu ~örenler derhal 
iifılı olurlar. Ba bir cinai cazibe 
iti Jeiil, biF alelade cıuibe 

itidir. . ...................................................... . 

litıkkındıçın .. neler yapmak lazım geldiği hem de işçilik!en tasarruf edilroi~ olur. Gracie Fields seyirciierini, dinleyici -
tıırıorda a guzel bir rapor neşretmişu. Bu Ay~ıl~p ~tıl~:ak meyvalar kalmadığı gi -1 lerini yalnız eğlendirmekle kalmamakta
hcr1,ın. ll'leyvaları seyrekleştirnıenin e- bı, ıkıncı ka ıtede elmalar da nisbeten az dır. Ayni zamanda onların kalblerine ak. 
s teri •Yeti bilhassa belirtilerek, nıüstllh- olur. Bunun da yalnız toplama değil, tas- maktadır. Öyle söyleyiş, okuyu~ tarzları 
tüQle~· bu noktaya dikkat e~ıelerı ö - r:_~f ve ambalaj masraflarını ı:ızalttığırıa v&rdır ki, insanı hem alakalandırıı·, hem ve onları eğlendirir ... Çok şirındir. Göz. jdan kabul edilen ilk muzikhol .san'atka -
f .. d~ o?Ordu. Bizim için de şayanı isti • şuphe _y-0ktu~-> delice gü dürür ... Güzel değildir, zarif - leri bin bir mana ifade eder. Kah alaycı, i rıdır ... 
h':~ırıe a~ o raporun e'ma seyrekleştir - ,MustaıhsıJJerin çoğu, seyrekleştirme- tir. Seyircilerini eğlendirmek için en ko- kah mağmum, kah kin doludur. Sesi ca- İngilterenin en büyük nişanlardan 

•E:!ın aıd kısmında şöyle deniyor: nm mucib olabileceği masraftan kaçına _ mik surette de giyinmeği bilir ... Seyir - zibdir, kalındır, tatlıdır... Commandeur rütbesini ihraz eden tek 
)cı·H ~ları ağaçta iken seyrekleştıı n·~k, rak bu uc:ule müracaat etmivorlar. Hal- cilerini eğlendirmek onun iç~n bir ihti • ı Bir Fransız sinema münekkidinin de - kadındır. 
dcın y lllustahsillerimizin pek azı tarafın~ hııki usulü dairesinde ve itinalı bir su _ yaçtır, bir vazifedir. O. bu vazifenin e - dıği gibi cünun sesini duyanlar onu se - cSaint Jean de Jerusalem:ıt rütbesinı 
h .. Yii~lan b.ır ameliyedir. Halbuki da- r~•ttf- yapıla.n. tecrübelerde, mahsuıün ar- hPmmiyetini bilir ve ona göre han·ket e- verler .. Onu görenler ona i§ık olurlar!. haiz bulunan tek san'atkardır. 
l'etiftir k kalıtede ve daha kıymetıı elma tan kı:.metının ve toplama, temizJeme, der... Bu bir ccinsi cazibe• meselesi değildir. İngilterede onun ismini ta~yan bir bü-
llırı "as~ek nıaksadile, şimali Amerika _ ambalaj ve tasnif ameliyelerinden kaza _ ı O, halkın kalbini, arzularını sezer... Bu bir alelade cazibe işidir.. yük gemi ile on iki cadde vardır. Büyük 
•tıı Çok 1 ehna yetişen sahalarında, bu u- nıian işçiliğin seyrekleştirme masrafımı Onlara inkiyad eder... Gracie Filds'e verilen nişanların, maz- bir Amerikan şehrinin fahri zabıta aıriri.i 
tadır. ~anberi kabul e<lilmiş bulunmak - k~"tıduktan sonra kazanç ta bıraktığı 58_ 1 An a.'!11 Londralıdır. Londra varoşla • har olduğu şereflerin sayısı yoktur... dir. 
lliı1 lü ekabet artbkça, seyrekleşiirme - bıt olmuştur. Yüksek ve iri tipteki ağaç-' rındaki köylere gider, halkı ba~ına toplar 1 O İngiltere· kral ve kraliçesi tarafın - (Devamı 8 inci aay/ada) 

b•ııll!n ıu.ı:nu daha ziyade hissf><iilmeğ~ lfüı seyrekleştirmenin pek o kadar eko • • ·•••••• ·-··-··--• ... •-•••••• •• •• • ••••• 

l'erıewlf~. Bu usul, bilhassa saı.dıklara nomik bir ameliye olmadığı sanılırsa da, Yenı· bı .. r yer~ı· ıı· "m •• Tosun Paşa 
~ y ~ olan yüksek kalitede el • ~üpılan tecrübelerden bunun kazançlı bir ~ 
~ıın'lifıırıne için lüzumludur. Menne - ış olduğu ve hatta meyvalara ilaç püskür- • 
~~ meyva~nı seyre~leştiren me işlerini azalttı~ı. anlaşılmıştır. Bun - yazan : 1 s met Hu' asi 
dtılrınd er, bu usulun ekon<>mık iP.y -ı dan maada nazarı ıtıbara alınacak bir ci- Sessiz film devrinde, zaman zamanı T:\'atr0 ve sinemayı birbirıne yak - mada ise Ahmed beyin evinin tutuş • ~ 

tı-._~n ıdtavi•le bahsetmekted'rler hct vardır· Mahsulün ano ı b' 1 1 
• ı ·~ ,,, ı ·• · rma ır surette sinemacılık he\·esinin uyandığına şa -ıla<;11rd1ğımız zaman sinemada muvaf - ması, yanması seyredilir. 

~~ \te ae~ek~.e§tinnek~ tıp~ı . seb. ~ol olduğu ve piyasalard~. :n yüksek ka. hid olmu~tuk. Binnaz, İstanbulda bir fak olamayız. Bunu yalnız senaryo bah En son seyrettiğimiz film; cTosun j 
~he~ ko~~ m~sulatı zmuyeyı lıte]erden başk~larınm ~~u-ne bile ba - facia, A~k. Sözde kızlar, Ateşten göm- sinde değil, dekor bahsinde, aktör bah- paş~•dan bahsetmeden, daha evvel gey 
~ bf...._'"k-.. kgıbı, ya~ı genç. nt-batla. kı!~1 adtiığı mev~ler~e, ~urust. ~ir scy - le~:, Leblebici Horhor ve daha bir kaç sir.de dP göz önünde tutmak mecburi - rettiğimiz tiyatro piyeslerinden alın - f 
"it ~::....~u çı arıp pn kalanıarın tam 1 T-€1\ eş rme amelıyesı .mustahsıh malı!'lı . k·ı . 1· b 1 · · d "iti f'lm h kk d k" fiki ı · · \. 1 c1....·~~te '-- ,_ 

1 
. . 2.t malt dl ' . · .:?ser fllme çe ı mış, stan u sınema - yetı var ır. Jr&J'§ ı ı a ın a ı r erımı ft.l• 

l~ de ~m•.ıe erme enne kıbye! e • s ama en şe ve tehlikesinden kur- d .. ·ım· ı· B""t'" b f'l Ti hd d b" d h"l" ı t - B 'k" f'lm Şeb' ti recec:1e etreflarmda bir bofluk tar ı 1 1 uırın R t?Osterı ~ ı. u un u ı m - y~tro, ma u ır çerçeve a ı ı- saca an a acagım: u ı ı ı ır • 
"' esasına müsteniddir ~ ;; ş ~ ~r.>d kl t~ . 1erde mübted:Iik, acemilik belli olur • B€ sokulmuş bir san'attır. Piyes, ne ka- yatrosunda muvaffak olmuş iki piyes • . 

ı. . •4"1-.. · ey a ar a seyre eş ırmenın nasıl ya ..;ı b.. . ... - .. .. .. ı· s· k --...ı- ..ı.... "idi A 
vıl' L ""'laCllıkta. 8ııı...-'"rdaki mevyaların pıla aır. r . bu h k , . du. :.ıar ta ıı gorunurse ?,orunsun gene sun- ır. ır avı.m. \K'vrı , ve ynaro2 

~lRıft.__ il§~ c !ima ge ınce, ususta ati bır Se ] · S · f 'l ·1··· h kk k b ı· 1 d k · · k d h "ki · · de l t b 1 c,.. ttıı..ı..:..~llllU daha evvelden toplayıp sey _ kaide koymağa . ü lm ki be . ne er geçtı . essız ı m yerını ses- ! ıgı mu a a el 1 o an e or ıçın - a ısı; er ı sını s an u ve ~ • 
"ıı~t . kadar elmaların irile,me her aı:aX-ıdaki ~m . n 1° ama kal . ra • li filme bıraktı. Dünya stüdyolan sesli d~. sahneve cıkarılabilen elemanlarla hir tivatrosunun turnelerde uğradıb 
'· ~·- ' - • :ır-1!5 vsıye er seyre eştırme . bbü ·ı B ·ı : . En . .. 1 . t . h h" 1· h l!t k . . 1 B .ki "}ı.. __ -·•&Q ve manzarasını islah eden bat- amelivatnıda umumi bir hbe 1 bT . !ılm çekmeye teşe s ettı er. u ara- t~ı:n~:ı edılır. guze tıya ro eserı sa şe. ~r er a . ı pe ıyı tanır ar. u 1 

~lJ ~bir tek ameliye yoktur. .s~yrekleştirme ameli :et rbn la 
1 ır~ dJ bir iki müessesenin gayreti ile biz- neye konulmasında dekor güçlüğii ar - piyesin temsilleri ne kadar muvaffa • 

~-8\ılii d y ına aş ana .. d 1 .. d t• "ld' v . h h . . ..k.l k" ,. ld n 1 . de d ed '-~~ eld airesinde yapılan seyrekleştir- c:>k en muvafık mevsim. eberiya elma - de de ~tu yok~lr vucu ~ gelınd ı. .. e z~hnnd•en,b.sal n~ arıcıne dı:nu a eme 1'.'eLf•f ok. uvt~'ı· ! md~rı .. t?. erecç.. a 
"'"dır. e edilecek ba§lıca faydalar tun- larır. kuturları 2-3 santimi bulduğu ve sec~\ fılm çe ı meye, sınema ar. a g~~ t3rz.ın a ı ~ çıKmıyan eser ır. ~~va. 3 ıye sız ı5e .uşmuş ur. un • 

a) l.fe Rayet ufak meyvaların dökülmüş bulun- t~mlmeğe ~aşlandı. İstanbul dı.~encıs.ı, Sı~ma,. t~yatronun bu ~ahdud. çer- ~u: : 1y.atro çerçev~sın?.en . ~ıkarılmak 
~ daJı Yvalar şekil, boy ve renk itiba - duğu sıralardtr. Fena. biçimsiz ve lekeli Karım benı aldatırsa, . Karag.oz, Bır oe\•esı hancıne ~~~ış ~an attır. Sıne • ıstenıl~ıkçe eserlenn ~zellı_ği kaybo~ -
1)ı " • Yeknesak olur. Di~er taraftan, elmalarla. her elma demetinden, ekseri _ m1llet uyanıyor, daha hır kaç fılm. Ve m:ırla dekor tabııdır. Smemada sahne- mu~, tıyatro çerçevesınde fılme çekı • 
'1-r:: Usulü dairesinde seyrekleştirilmii ya demetin ortasında bulunan en iyi el- sonraları tiyatro .eseri olarak .güze~ v~- "" cıkRrılan elemanlardan istifade edi- jen sah~eleri. de sinema ola~~mıştır: 
• ~Çlardaki yilbek kalite elmalar, ms.lardan maadasını koparıp atmalıdır. zılmış, ır.uvaffakıyetle temsıl edılmış lir. Ufak bir misal: Tiyatroda, sahneye Mesela: c~ır kavuk devrıldı> deki 
~\ (i liin aikletinde hiç bir fark olma- Elmaların birbirine dokunmasına kat'i _ olan Aynaroz kadısı, Bir kavuk dev - koşarak girip heyecanlı hevecanlı: çar~ıda çenm Şehnazdan bahsedilen 
~~~!l~r~ - seyrekleştirihnemiş ağaçlar- ve.ı müsaade edilmemelidir. Her elma a- rildi. - Ahmed beyin evi tutuştu yanıyor! ıqıhnevi göz önüne ~~tirelim: Çengi 

l! 8\ı en 3 20-30 nisbetinde fazla olur. rasında asgari 15 santim aralık bııakılma- Doğrudan doğruya sinema olan bi - Divenlerin koşa koşa sahneye girmiş Şehnaz, Nevres Çelebıye yanık bir 
ltınttgı:;:ıe ~lde edilen netJce ekseriya lıciır. Seyrekleştirme işlerinde tE>crübe sa- rindler için ml.l'Vafak birer film diye • olmalarından, heyecanlı heyecanlı söv. mendil atmış, rüzgAr bu mendili biti • 
"fl~~çtn Y•pyenl bir ,eyjlir. bibi olan bazı müstahsiller bu nrahAl. da- miyrceğiz. Tiyatrodan, sinemaya adap- ledikk>ri cümleden Ahmed beyin evi • şik dükkana düşürmüs. Filmde bu söz 

-·,_ St.te Conege'ln tefebbO.. CJ)ınamı. tt blei-.,.lı) . te ~ise sinema ~1amBD?Jfbr.. uin tutuşup y.andıjınr öjren.iri%. .Sine - (Devamı 8 iDd Aylada) 



8 Sayfa 

Al anya, sahil erini i gil'z 
donanmasmdan nasıl. koruyabiliyor?· 

SON POSTA 

Yeni bir yerli film : 
Tosun Paşa 
(Ba§tarafı 7 inci saujada) 

olaralt anlatılır. Vak'anın cereyanı gös-

... _.~ •t nn· 2ı 
uuncıeş ~ 

Almanlar Pragdan başka Brnoda 
da tevkif at yapı orlar 

terilmez Tiyatro için tiyatro çerçevesi (Ba 
(B,...+"rafı ıJ n.cı sayfa.da) rek harb aemilcri içı'n r.nk kü••m .. bir he- ştarafı 1 inci sayfada) Gazete, Alman tayyarecileri ıaraf.ıDI' ~-- e r- ır...... dahilinde hoş görül(m bu anlatma tar- 1 · ğm ""' 

Bu müstahkem. mevkilerin daha açı - def teşkil eylemektedir. erme ra en, tenkil edilememistir. dan gösterilen istikşaf faaliyetinin rı> 
zı, sinema için doğru değildir. Çünkü Alın Si h haf -ğ. da çok kuvvetli bir merkez olan He - Syıt ÜSSU • . an c ya mu ız. kıt'aları, i~- many<ınm dahili vaziyetile alakadar <r 

l ,Iand bulunmaktadır. j sinemada anlatılması değil, gösteril - ~.ilah bastırmak ve asa~i temin etmek lup olmadıgy mı araştırıyor ve diyor }d: 
Almanların rnük l b . .. l . dah mesi lfızımrl ı uzere Praga g" d ·lın; .. ı d' M k' li J• Fransız kaynaklarının Heligoland ve ·cnune ır us erı a .. .. on erı "rer ır. 8 me Hünih, sonra Constance ve şiın<li "" 

f ) lt müstahkem mevkileri hakkında ver. v~rdır. O da. ~y~t a~ası~d~ki üstür. Da - «Tosun paşa> ya geçiyorum: tufeklerle mucehhez olan bu kıt'alar, Pn g hadis 'eri, harice doğru bir ~ 
di'deri en son malfunat şu merkezdedir: ~rka sahilının yırrru kilometre kadar ~. Morav'ın adapte etti~i, ve Şehir Prag sokaklarında devriye gezmektedir- laki r ld w .. t ktedi.t\ 

H 1
. d otesınde bulunan bu adanın ehemmiyeti tivatrosunda muvaffakiyetle temsil e • ]er. n azım o ugunu gos erme dsJıl 

8 lQOl8R Heligolandın ehemmiyetine faik adde _ dilmiş olan bu eser filmde de bir tiyat- Çekoslovakya protektorası umum vali- p~:~ iş~ ci!~idir~a;i ~-~minyü~~tJell 
Heligoland'ın manası azizler adasıdır. dilebilir... ro eseri oldu. Tiyatro çel'Ç€vesi harici- si Fon Neurath, son hadiseler hakkında ~ mıyE- ız. ~ r e ur Ö idı' 

Bu ada daha 1914 senesinde çok kuvvet.11 I Versay muahedenamesinin imzasından ne ÇL1<:amamı.ştı. Çrkanlması istenilen izahat vermek üzere Hitler tarafından do~~z t~l~be ı~':111 etmezler. rfi y~ 
bir deniz müstahkem mevkii idi. Bllaha.. 1 az sonra İngiliz teknisyenleri Heligoland sahneler ~k a<:emiee idi. Mesela: Bar .. Berline çağırılm st re 

1 anı ıçın va ım bazı şeyler cere 

l B Kopenhag 20 ~(Aır.A. ) _ B li d p etmiş olmalıdır. Sinirler gittikçe ~ 
re Versay sulh muabedenameı:dnin rnad - i<ıtihkamlarını yıkmağa uğra§ırlarken Al. i-: tiyatroda bile bar l<>Calan daha faz- , . er n en !').. •1 kt d' t- ali)• 
delerinden biri mucibince He1igoland ka-, maıılar Sylt adasını hazırlamağa, kuv _ la olur .. ve ph_'esin esas rollerini alan litiken gazetesine gelen hab ı - rı mc e ır. ~te nasyonal sosy er ere gore, ka d k' i . .. . ,,95' 
!esindeki silahlar kaldırıldı. Burası sa • vetlendirmeğe başlamışlardı! eşhastan gay~ figüranlar için ek loca. Prag ile telefon rnuhaberatı hala yc."liden • mpın a ı vaz yetin mumeyyız • 1s 
hilden aşağı yukarı 60 kilometre mesafe- , Alınanlar, turistik scbeblcri ileri süre- Jr.r aynlır. Filmde, tiya roda yapılma- tesis olunamam~tır. Bcrlinde r~m.i ma- fı budur. Bununla beraber, aldığııt\1 
dedir. İki kısımdan miirekkebdir. Biri ıek bu adaya kadar bir demiryolu inşa sı rn.zım gelen 'bile yapılmamış.Ancak kamlar, yaralılar hakkında h

1

içbir malu- haberler bizi daima lüzumundan fatl~ 
Heligoland, diğeri ise Sandy İslnnd'dır. eylemi~lcroir. Bu demiryolunun inşası esas artistler için üç tane loca konul - mat vermemekte ve makineli tüfeklerin n!k~in.lik~1: menetrnekt~U:· Deı_ı;4t 
Her iki kısmın toptan vüs'ati ancak 14 için muazzam bir dalgakıran yapılmıştır . .nms. Caz görünmüyor. Dans edenler yalnız tehdid teşkil ettiğini, fakat haddi gıbı hır mzıbat, kuvvetlı hır teşki 
kilometre murabbaıdır. Kıyıların dörtte ı Bu dnlga.kıran milyonlarca rm.rka rnalol- gayet kötü dansediyorlar. Tanasa revü zatında polis sopalarının kifayet eylecH- ~'e taassub, Nazi ?areketini sevk ": 
üç kısmı alelAde topraktır. Deniz daima 1 muştur. inşası için 350,00ğ ton çelik sar. sünden edil n istifade de hiç sayılır. ğini söylemektedir. Alman resm1 mahfe]. 1d:ıre eden kuvvetın Amilleri ve ırııt 
buralarını kemirmektedir. . fedilmistir. Ayrıca milyonlarca ton be - ReYünün çok güzel numaralarından Jeri, Pragda mevkufların miktarı hakkın- harrikleridir. 

Almanlar sulhten sonra Versay mua - ton kullanılm~tır. bir kaçını filme almak mümkün iken da yabancı memleketlt:rde söylenen elli in iliz gazetc~ri diyorlar ki ~ 
ıhedenamesinin maddelerine hic ehemmi· Alman lıülnimeti kuvvetli bir asker! almrunışlar. bin rakamının müba\Bğalı olduğunu biJ- Londra 20 ( A.A.) - Gazeteler, ~ .. 
yet ver.gıeden sessiz sadasız · burasının m?frezeden maada, bu adaya çok mühim $arkılı sahnelere daha fazla yer ver- dirmektedir. hemy:,tdaki isyan hareketine uzun su~., 
tahkimine girişmişlerdir. Bu mevkilerin n:ıkta.rda milhen_d~ ve işçile: gün~ernu~- rnek iyi olurdu. Halbuki bu da yapıl _ Avusturya hudud, 20 (A.A.) - Hav3s tunfar tahsis etmekte ve ilan olUil 
istihkamları yeniden tesis edilmiştir. Hem tır. Bırkaç ~e ı~de ~ ~endısler a- mamış. Ferihaya, Vasfiye bir1rnç şarkı ajansı :bildiriyor: örfi ic!ar~. yapılan tev1dfat ve idartl

1
; 

de daha mılkemmel bir surette ve mo • dayı lamam.ile değl§tirmışlerdır. söv1ctilmiş. Ferihanın vapurda şarkı Gestaponun tazyiki Bohernyadan ve rın mezkur isyanın ciddi olduğunu g 
Ad.anın. b.ir u_cundan diğer ucuna kadar Ö."lem~....ı gu-zel. Amma ...;.:ızel tarafı bu Moravyndan gelen h •rusl haberlere göre, terdlğini yazmaktadır. , 

dernleştirilerek! Bu faaliyet ecnebilerin ' '=bı 5" lcll s.1ra ıle_ ıst.ıh.kB.mlar, tersaneler. depolar kadar'" kalıyor. Ve İ'""anbul lı'manın _ oralarda, devam etmektedir. Cumartesi - Daily Mail bun<lan şu neticeyi çı 
gözlerinden gizli kalmıştır. Ketumiyete ıu :sı ınşa ediln:ıi§tır .•. Sayısız bataryalar yer. dan b'r manzara l?'Östcrilmfş. Halbuki Pazar gecesi Alınan gizli zabıtası servls- rıyor: 
son derece itina edilıni.ştir. Bilinen bir ı t • ·ı · ı· B ı 1 · P • B od tal be h' ı · · ' _eş ın mış ır... u top arın çapları 77 1fst.mbul daha ne kadar şümulfü göste- erı ra.gaa ve rn a e mu ıt erm- «Büyük Almanyayı kuranlarda sı 
nokta vardır ki o da bu adaların her ta- aen 280 e .~adar varmaktadır. Bu batıı.r - rildbfür. İstanbul yalniz liman mı; yal de müteaddid tevkifot yapmışlardır. Bil- vas\ olgunluk yoktur-> 
rafına her çaptan toplar yerleştirilmiş ol- yaların muhimmat depolan co zengin -1 y ? ı hassa, Brno şehrindeki tevkifat politek- Da!ly Heral l başmakalesinde diyor 
duğudur. Ada köstebek yuvası gibi ka _ dirs lh d b'l ı...- _ - b n ~i~!~;<'m!arafından bahsetmiyeyim. nlk mektebinin dinleyici talebesi arasın- ki: 
zılmıştır. Merkezi ve .,{mal denizine ba- u zamanın a ı e 'UUtun u nunta- A · · ş • · ti t h · d da 0.lmuştur. cÇckler, Hitlercilimn daha süratl~ ~ kada 1 1 .. ·ı·1m kt .d. B 1 ynı ec;cn eınr vn rosu sa nesm e D ğ t aft P .l- Ç k mil "'' _ 
kan sağlam kayalıkları oyulmuş, içine D . opkasesd enbılşı 1d e lme ı tı. ussesı er ovnavan ve nıuva!ak olanlar, sahnede ı er ar an, ragU4l e ısıne vıkılm::ı.sına vardım edereklerdir- J3tl 

anımar an ı e uyu uş ur.. y t a. · mensub müteaddid zabitler ve Çek milis P,un [!Österdikleri cesareti takdir c-Oh'O" 
kazmaUar, depolar, han.garlar yapılmış • dasındaki endaht mektcblen· hı' tat·ıı a ovnad1kları t.arzda oynuyorlar. f dı t k'f dilm.şt'- 1 

1,., ç Y P y l{ d o<l c ra e\• ı e ı ır. ruz. Yarm milsterrk zafer kazanıldtı-
tır. mamışlardır... . u. ar a tiyatr an, sinemayı artist Gece gündüz Prag sokaklarında birçok • .. 6-

Heligoland bu vaziyette sahili müda- Alınanlar bu adayı yalnız tahkim ey _ c~hetındc:ı d<> ~v.ırm~k lazı:m. ~e1dlğ1ni askeri kamyon dolaşmaktadır. Sokaklar- ~n so~~a onlara şukran borcumuıtı 
faa ile kalmamakta, ayni zamanda deniz !emekle kalmamışlardır; ayni zamanda söylemi~1!.11· B!Z1m fılm~erımız.ı hemen da halkın birikmesi menedildiği gtbi hu- ıvecegız.•. . 0 ı 
seviyesinde bulunan tayyareleri, tahtt'l- ada cfranndaki denizi iyiden .iyiye tara - hemen munhasıran Şehır tiyatrosu ar. sust içtimalar da yasak edilmiştir. Çekos- Ttmes dıyor ki: cBohemya ve ~ , 
bahirleri de konıplaktadır. m1§1ardır. tic;tleıi çeviriyorlar. Onlar tiyatro ar - lovak hududunda Çek hudud bekçileıl ravyadaki bugünkü vaziyet, Alman , 

cİdeaı,. denilebilecek olan bu üssün Adanın şimalinde deniz tayyareleri icin ti~ti~irler .. Tiya~a muvaffak olduk- yerine Alman hudud bekçilerinin ikame yanın yo~anC1. ı:klan 1dare C'tmek ~f 
çok mükemmel bir üs inşa edlllltiştır. Bu lar: J~!~ fılmlerı ?de ~nl~rm mı çevir - ecüldiği söyleniyor. Slovakya ile himaye susu?~ak! kabılıyets1z11ğin~ :ı yeni 

civannda Alınan gemileri serbestçe hare- üs Almanyanm en mühim üslerinden,bi- melerı ıca-b eder. Fılmı tiyatrodan ve arazisi arasında her tür!ı<l muvasala ya. delilıdır.,, 
ket eyliyebilmektedirler. ridir. Üssün hangarları, nlô.t ve edevatı ~iyatro artisti den kurtardığımız gün sak edilmiştir. Yalnız hususi bir müsaa- Fransız gazeteleri diyorlar ki 

Niha.Yet Heligoland çok emin bir nti - mükemmeldir. Civarda bulunan yüksek ha::dki filmi yapmış oluruz. deyi hfımil kimseler hududdan geçebil- Faris 20 (A.A.) - cOeuvre:ı> diyot 
cagfilıtır. Emniyet altında bulunması yal- kırnuzı kayalıklar bu Ü<>s-:i muhafaza eY- Telif ve adapte komedilerden gayri mektedirler. Slovak yolcular Çek - Slo. ki: 
nız teslihat noktııi nazarından ileri gel - ledikleri gibi adanın koyunda bulunan bircle yazılmış, QOk güzel ve kıymetli vak hududunun kapalı olınasından dola- Almanyadaki bazı 1tarı.şıklıklar. Jl

6 

mcmektedir. Ada gerek tayyare ve ge • gemileri dahi muhafaza eylemektedir. eserler vardır. Bu eS€rlerden senaryo • yı Praga gidebilmek !çin Viyanadan geç- suretle tefsir edilirse edilsin, AJ.n'181l • 

Sinema: i~gilterede on iki caddeye ismi 
tak lan san'atkar: racie Fi~ds 
(BCL§tarafı 7 inci sayjacfa) muş,. İngiliz san'atkarlığına seçilmişti! 

.tngilterede Lanc:ıshiredc Rochdalede 
1 

Bu kadın iyilik yapmaktan büyük bir 
doğmuştur. zevk duyar ... Doğduğu Rochdale şehrine 

Ya§ını hiç gizlemez. · Knnunusaru 1!J9S bilhassa bağlı bulunmaktadır. Her sene 
tarihındc doğmuştur. 41 yaşındadır bu - bu şehre gider. Bir hafta müddetle tiyat-

•• 1 gun. rolarda rol yapar, şarkı söyler; konser 
Gracie Fields'in annesi Mrs Harsficld verir. Elde eylediği parayı şehrin ckızıl. 

adın~a b~r ~~şırcı i~. Dört ç~c~ğ~ var- ı haçına> terkeder. Bu para ile şehrin fa -
dı. Bır oglan, uç kız. Kız Gracıe ıdi An. kirlerine kışlık yiyecek, içecek ve ısına
:nesi çamaşır almak ıçin tiyatrolara gide cı.k şeyler verilir! 
gele çocukta tiyatro1a karşı bir meyil u - 1935 senesinde Brighton civarında 

yanmıştı. Aktör ve aktrisler de ona iltı- Peacehaven ~hrinde bir eytamhane te • 
fotlarını esirgemiyorlnrdı. . . sis eylemiştir. Bu evtamhane kendı ismı-

1906 senesinde sekiz yaşına basmıştı. ni taşımaktadır. (100) e yakın fakir ço -
Rochdale sineması sahnesinde ilk defa o. cuk bu cytamhancde beslenmektedir. 
larak halka şarkı .söylemeğe başlamıştı. O San'atkfırın şa:>anı dikkat bir hususi • 
vakit haftada bir şilin alıyordu. On beş yetini bildirelim: Bir sene içinde kendi -
yaşında Chorus girl olmak sevdasına düş- sine gönderilen mektublara cevab ver -
m~tü. Bunun için büyük bir varyete mek için 5000 lira posta parası sadeyle • 
kumpanyasına fotoğrafını göndermişti. mektedir. 
Fotoğrafı c:işimize yaramaz. kaydile fo- İşte Gracie Fiolds böyle bir kadındır!.. 

de edilmişti. * * * .............................................................. 
Bir casusun ha vatı 

Nihayet seyyar bir tiyatro kumpanya • 
smda iş bulabilmişti. Babası buna nza 
fŞÖStennediğinden kızını geri çağırarak 
bir un fabrikasında işçiliğe vermiştt... (Baştarafı G ncı sayfada) 

Gracie Fields san'at hayatına ruııl 1914 Kari bu sıralarda Berlinden, Glaskov 
senesndc atılmıştı. O vakit 16 yaşında da yapılmakta olan 14 pusluk toplar 
idi. Odur budur tiyatro filcmini terkct - hakkında tafs~lfıt elde etmek için bir di
medi. l'ektif aldı. Karl bu işi mtisbct bir tarz-

cLondra kulesinin efendisi> adındaki da neticelendirdikten sonra derhal İn
piyeste ilk rolü alınış idi. Bu piyes yalnız giltereden ayrılmak kararını verdi. 
J.1ondrada 4000 defa gösterilmi~, oynan - Karl Edinburgtan Glaskov'a gider -
mıştır. ken, kendisine gönderilecek mektub-

Sonra gene Londrada cElhaınra:. tiyat- ların, Glaskov postanesine post restant 
rosunda rol .alınıştı. Günde 6 dela sah - olarak gönderilmesini Brük~eı tarikile 
neye çıktığı olurdu. Hem de ayrı ayrı ti- Berline bildirdi. Kend;sıne Berlinden 
yatrolarda... gönderilmekte olan mektublar, evvela 

Gracie Fields seyahat meraklısıdır. Bü. Brüksele gelmekte, orada da, Briıkse
tün dünyayı dcvretmişti1'. Cenubi Af - lin tanıı:.mış eczanelerinden birinin 
rlkaya Y~~mış ol~uğu seynhat ç-ıl- antetli zarfına konarak İngiltereye 
gır.ca tezahurlere vesile olmuştu! Cape • se\•kedilmekte idi .. Bir doktorun tan:n. 
t :7n şehrinde mürur ve ubur saatlerce mıs ecznnclerden birile muhabeııe et-
i itaa uğramıştı!.. me"'si kadar tabii hiç bir şe • olamazdı. 

1936 senesinde ccn fazla muvaffak ol- (Arkası var) 

lar hn7.ırlar ve bunları filme çekersek mek mecburiyetindedirler. y<ınm son fütuhatlardan sonra .ınilŞ 
1 

daha iyi bir iş yapmış ?luruz. İsvl~re gazeteleri diyorlar ki kül vaziyete düşrnilş olduğunu açıl'çl 
ismet Hulusi Bern 20 (A.A.) - -Havas- gösterir. Almanya bu müşıdil!tı yeflt' 

------------ Bemer Tagblatt, Prag hadiselerin - mlyecektir. Asıl facia Hitlerin AlIJ'lafl • 

H I" d • b• den :;onra Almanya vaziyeti hakkın - yayı harbe silrüklcdikten sonra Airtııttl 
0 an 8 yeni lf da tefsiratta bulunan ilk İsviçre ga - milletinin bugiln harbden nasıl kUrtı.v 

sulh teşebbUsUnde zetesidtr. ıabileceğini araştınnasınaaaır. 

bulu acak t Londraya giden 100.000 lirahk vergi 
fRnstarafı 1 inci sayfodR) 

Devamlı bir sulhün temini için, Holftn
da bazı fedakarlıklnrda bulunmağı dahi 
göze almıştır. Bu fedakarlıkların, HolAn
da müstemlekelerinden arazi terkine mü
teallik olduğu anlaşılmaktadır. Fakat, 
Fransa ve İngilterenin de ayni tavizlere 
iştirak etmeleri şarttır. 

Holanda,.Jn endişe az ldı 

Londra, 20 (Hususi) - Bu ayın 10 un
öımberi HolB.nda ordusund:ı kaldırılmış 

olan mezuniyetler, yarın'dan itibRren tek

heyetimiz kaçıran sınai muessese 
(Baştarafı 1 inci sayfadn) (Ba§tarafı ! inci savfada) n-

Celal ve Başvekil namına matbuat b:.iro- mühim miktarda vergi kaçakçılığı yer 
su umumi katibi Selim Saeper ile bütl\n tığı geçenlerde Emniyet Müdürlüğii0~ 
Hııriciye Vekaleti büyük memurları ve hobcr alınmış, bu hususta icab eden ıet. 
birçok dostları tarafından teşyi edil.mi.ştir. kJkata girişilerek. mürsseseniıı çift def 

İngiltere büyük elçisi, Yunanistan bü. ter kullanmak suretile yıllardanberi bıl 
yük elçisi, Fransa masWıatgüzarı güzide suiistimale devam ettiği neticesıne ,,arıt" 
dıplomatmuzı teşyi edenler arasında bu- rnıştır. 
1 l·d ·ret unmu.ş aı ır. HAdiseye bu suretle el koyan enıoı) 

Numan Menemencioğlu ile birlikte he- mem rl lki gil L.J\. t:ı'c!lre~ . u arı cvvc n mezl\.ur 
yeti teşkil eden Maliye Nakid Işleri U- h ney i b' b k lın bilhııss' 

rar veı ilccektir. 
Bu müsaade, tehlikenin 

bir delil sayıl.maktadır. 

mum Müdürü Celôl Said, Ticaret Veka. maüst ehdan . ır ~sd ınt dyai pmt ıdş f'tr, ırrfrıde 
. . . .. .. B . h a emme aı e ya e er 1, 

zaıl Oldugvuna lctı D~ Ticaret Umum Müduru lir an • be . b ta d ·•--+itl'\ıı . . .. . . . uzun zamanaan rı u rz a sun . .,• , 
Zıhnı, Merkez Bankası mufettişlerınoen 1 ld ~ ·· k k yf' ı· bir ı' 

Londra şehri üzerinde 
A!man tayyareleri 

. . . . . er yapı ı5ını gorere , e ıye ı 
Cabır, Harıcıye VekAleti katiblerlnden b t k .1 t b't tmişl di . ı vara ası e es ı e er r. 
Şndi ve 1M1an da hareket etmişlerdir. • .. . . ns11d6"' 

Heyet yarın akşam Semplon ekspresile Dnn Emnıyet Mudilr~~ğü~de m t}tiJ'S't 
İstanbuld&n hareket edecek ve (.,"uma g3.- re olunan bu defterler uzerınde te eÔe.P 
nü Parise muvasalat edecektir. Orada iki yapılmış ve beş senedenberi devanı e ıoO 

(Bnştaraf ı 1 ind sayfada) gün ikametten sonra Pazar günü Londra- bu çift defter usulile hazine aleyhin ıtıf 
Alman tayyareleri, bugün garbi ve şi- ya geçmesi ihtimal dahilindedir. bin lira miktarında bir vergi lrnçııl<Ç 

mali şarki Fransa iizerinde de istikşaf Orgeneral Kazım Orbay yapıldığı görülmilştlir. ret1' 
uçuşla~ı ya~mışl~rd~r .. Bu mıntakalarda Londra 20 (A.A.) _ Reuter Ajansı Zabıtaca bu tetkikatı müteakıb so W 
alarm ı.ı:aretı verılmıştır. bildiriyor: ya ç kil~n müessese sahihlerinin, stJÇ 

Holimdado düşürülen Alman tayyaresi 3 Teşriniev'4elclen\>eri, Tütk asken rını ikrar ettikleri söylenmektedir. ., 

La Haye, 20 (A.A.) - Bu ..,abah bir Al- h:yetile birlikt:c ~ndrada bulunan Keyfiyet zabıtaca Defterdarlığa bildl 
man askeri tayyaresi IIolilnda Limbur- Türk ordusu milfettışı ?.eneral Orbay rilmiştir. . b' 

gundaki Rötond üzerinden uçmuştur. AnkarayD avdet etm~k uzere yarın Pa- Emniyet Müdürlüğü bu husustaki t~t· 
• A • rise hareket edecektir. k'k t h · tl d tmckted Bır Holanda tayyaresı ateş ederek Al- .. İ . . ı a ınn e emmıye e evam e 

• in' d" .. -.,+,-; P"' . General. Turk - ngılız • Fransız mu 
man ·~ayyarcs ı uşurmu'll .... r. ı.ot ol- h üh. l' 'k k _ c ahcdesiode musarra m ım ma • ve ı Londra radyosu tur çe 
muş ur. tısadi anlaşmalar hakkında gönişm"'k d 
Al d bu Uk b' t k üzere Londraya gitmekte olan Tüı Ü neşriyat yapmıya başla 1 

manya a J Jr ren azası Hariciye VekiHeti Umı_ınıt Ka~ibi Nu .. - .. <~tarafı ı inci s~yratt~'to, 
Brüksel, 20 (A.A.) - D. N. B. ajansı- man Menemencioğlu ıle Parıste go- ederek sozlerıni: a:Yıışasın Tilrk - ·r· 

ının haber verdiğir"' göre dün Spandau ci- rlişecektir. giliz dostluğu• cümleslle bitırmiştı ıtJ' 
varında büyük bir şimendifer kazası ol.. Orbayın vazifesi askeri mahiyette Müteakıben tndyo İstiklal ırıar.; 
ı:~ştur. ~erlin - Hambu~g ekspresi ban- olmakla beraber, malt meselelere tc- çnlrnıştır. . . itD • 
lı~o ıı:enı~: ~rpışmış, bır vagon ~e.~·rH- mas etmemesine imk§.n yoktu . Cknerı:l, Bundan sonra spıker kı~~ ~ır h 11er
mış, bır cligerı de ateş almıştır. 9 olu ve Menemencioğlu ile bu meseleleri göruş bede bulunmuş Ye bunu gunun }la 
20 yaralı varclır. mek arzusundadır. leri takib eylemiştir. 
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Yerind osunun uç cazı, şeytanı la sırrını ve arzuswıu anlattı. Meksi 
Yazan: Reşad Ekrem 

Yorc:u. e~; o!nataca~. b~.r ustalıkla ~-alı- kalı onun sözlerini kesmeksizin sonu. 
tün~ s .ç~k.lerle suslu masaların us - na kadar dinledi, nihayet: 

Buetü u gıbı şampanya akıyordu. - Peki senin arzunu yerine getirir-
top)a n Ne::ı . .York, ışıkların aliina sem bnııa ne vereceksin? dedi. 

4 Ü birer, 2 si de 6 şar ay 
oyun oynıyanııyacaklar Meşeli türküsü 

nmıs, guzell 'k k ı· · · ·ı nıeı:· . b • . 1 ra ıçesınm seçı • Konşa tırnaklarını onun avuçlarına Beden Terbiyesi latanbul htbOl AJanhlm 
kal~ını ekbyordu. On meşhur Arneri- 'ba+ırarak cevab verdi: dan: Padişah, başını arkaya çevirme - kate hazırlandı. Bu sırada, padişah Güllü 

den dümendeki Deli Hüseyifıc seslendi: Fatmaya döndü: dını r~ı:~arn, New-York'un en güzel ka. I _ Kendimi!. ı - Aşafıda tıüblerı, adlan n bölge nu. 

'
ın . tak Apollo barının güzel sarı- * mnraları yazılı ldmıı.ncılara iştirak ett.ikierJ 

- Hüseyin! - Güllü kızım ... Haydi bakalım bi2e 
Muradın sesi, boğuk ve derinden çıkmış bir kaşık oyunu oyna ... Şu gam girda -artısr M' mü.<;abakalardakl nlhareket.ıerlnden dolayi 

Uzun .. 1 ıs Gledis Butleri seçtiler. Aradan on beş iÜn geçti. genel dlrektörlük.Qe ıec;ici milsabaka boy _ tı. Deli Hüseyinin sesi, asbn böğürmesi bında gönül eğliyclim .. . 
gihi bir şeydi: Dedi. Kürekçibaşının ufak bir göz işa. lcr muddet Küba güzeli ile Mis But- Bir akşum Apollonun mutad seyırcı- kotu ctzası verilml.ftlr. 

Çirn~t~:ın~a bir tereddüd devresi ge - !eri yerlerini almışlardı. Müşteriler Tebliğ tarihi olan 21111/ 939 tarihinden 1-

sün. ş rdı. Fakat Anglosakson Venü- arasınd.ı karanlık bir köşeye çekilmiş tlbıı.:en klüblerlnln ve hake~rln bu tut. • 
'-'"u"bun YUmıı"ak ve narı'n gu"-Lllı'f;oi, .. J h bolruları t'eza müddeti içinde mfuıabakalıı.ra 

- Emret sultanım.. rcti ile, kürekçilerden ikisi kuşakların • 
- Sor bakalun şu yiğitlere saz çalan dan birer tane temiz tahta kaşık çıkarıp 

"- -... re or ve ~oz erini sa neye dikmiş genç bir 1 1 

ı"b anın \'ahs.i ve ateşlı' gu·· zellı'gw ı·ne ga- şt rak ettirmemeleri t.ebllğ olunur. 

var mıdır ve sazı yanında mıdır ve sor 1 uzatt_ılar. M~sa .. Mel_ek ile karşı karşıya 
bakalım türkü .söyliyen var mıdır? gelehdenberı, gozlerı zaman zaman Meç-

Murad bu emri verirken elile kürek : hul bir noktaya dalan ve hatta p:ıclı~ahın ,, kadın vardı. Bu Konsa idi. Elindeki Eyüb klüb .. d ı•05 ıs· ıı ö ı,,.... .. ;. çalmıştı. . un en ..., ma :ı:""'.., -s ay. 
h. b programı sinirli sinirli okuyordu : Ortaköy klübünd~n 2154 Muhlis Açıttepe çeken delikanlıları göstermi~ti bile mevcudiyetini unutma der~ .... erine 

Deli Hüseyin: · varan Güllü Fatma, bu emir üzerine topu a güzeı· K t' · ·· w • ı ı ce ı onşa ne ıceyı ogrenın- ( - Maskaralar kralı Bob; 2 - An- ay. 
~an"arı k ·ıd· o t k - kl"b" .. _ Uzı· . e~ı ı: dudnkları kısıldı ve tonyo ve maymunu: 3 _ GilzeEer gü- r a oy u un.,..,.n 1377 Sa~ttln Duru§-

kıst sıyah kirpiklerinin gölgelediği bn- zel! Gkdis Butler... Amerikanın en kcn 
1 

ay 

- Emir sultanımın efendimindir ... 
Dedi ve sonııa, bulunduğu yerden kü • 

ı rekçilere seslendi: ·. arı S<!rtleşti. " Ortaköy klülJü~n 1238 Basri Camer 
Masası güzel kadınını müdüriyet hususi b ir ay. nın "'tr f d 1 ı - Bre tersane yiifüleri, mü1·de size ... 

tan '" a ın a yer a mış o an su .. ette angaje etmiştir.. ve ~aire ve Onlatagen~er klübllnden 288 Kadri Atay ., ınınıs b k . bre içinizde saz çalan, sazı yanında olan, 
kulak ~ . an ·erle;rm protestolarına sai'!'e ... ) 1 ay.. türkü söyliyen y~itler kimlerse çıksın ... 
faı.at dvermıyordu. Içlerinden sevinmiş Orkestra bir fokstrot çalıyordu. B<.>b 2 

- Aşağıda klftblerl, ad ve l!IOY adlan ve Padişahımız ister .. 

ıer'\ .. '.~tan Konşaya teselli verici söz- - böl~e ~lcll !ayıları yazılı bulunan ldmancı-snvl numarasını bitirmişti. Arkasından An- ların da klüb deliftlnne~ı !t1y&d haline re- Kırk delikanlı, kürekleri ayni in -
Btiı :. ıyen kadınlara da içerliyordu. toryo ön~ doğru eğilerek gorilin hare- tirmiş olduklarından dolayı 1511111939 ta _ tizam ve süratle çekmekte devam edi

bi.. ..un salon Mis Butleri alkışlarken ketlcrini takib etmiye başladı. May - rlh4nden 1tlbaren hl~alarında yazılı müddet- yordu. Yalııız, fevkalade bir 
· ~oz "'O .. '- ı k · k · 1 ı ı 1 dl ö terbiye ve edeb dairesinde, bir fısıltı baş-1\on J.eme sızin yerinden alkan mun .ı:rnrson kıhğına girmişti. Insan er "n gent rekt rlük tara!'ındnn geçici 
~;da ara_bas;na binip evine yollandı. gibi hareketler yapıv. or, herkesi mu • nıfısnbaka boykotu ceza~lle tt>ctlve ed1lnılt- lamı.ştı: ~' e h dd - l~:-rltr Mü~ecrel bnhmdukları klüblerden ıs.. - Çokürcü küçük Mehmed çıksın ... 

lerj b' ' . 1. etle kürkünü çıkardı. Diş. vaffakiyetine hayran bırakıyordu. tlf:lla!'ı hai'nde bu cezalar bekleme miidde _ - Mudurnulu Mehmed de çıksın .. 
fl<ıJı bı.rbıı-ıne \'Urarak gözleri yarı ka- föhayct sıra Mis Gledis Butlere ge1di. tine mnhsub edllem~r:. - Bülbül Ali de çıksın ... 
€ozr / ~.nlde epey düşünceli kaldı. Seft:\li çiceği biçiminde bir elbise Topkaıpı kliibünd~n 39 Haydar Bor~aıııı Bu fısıltılar, hafif dalgalar halinde, kü-
kan ınun onünden, yarın biitün Ameri- iclnde <'Öründü .. Şarkı söyled·' dans 6 ay rekçi !;ıralarını a.şa aşa, en ön sıranın sağ 

rnatbunt d k k M' · B tl ,. ı Took!\pı klübünden 38 Şeref~tun· sımuı başında oturan bir kürekçide toplandı . Bu 
l'<.>si • ın a çı aca ıs u er ın ett:. Şark1sı birkaç defa alkışlandı ve 11 ay · genç. kayı~{ın kürekçibaşısı idi. Öbür o-

landı: 
- Emret sultanım ... 
Dedi. Koca kayığın csofa:a denilen ve 

deniz üzerinde küçükçe bir odadan fark
sız olan yerinin ortasına geçti. Kürekçi • 
ler, adı bütün; İstanbulun ağzında dola • 
şan bu meşhur rakkasenin oyununu ilk 
defa göreceklerdi Öndekiler. usulcacık 
yerlerini değiştirmişler, arkalarındaki ar 
kadaşlarına omuz başından bakmak iın
k5.nını vermişlerdi. 

Mudurnulu Mehmcd ile Çökürcü Meh
med Mudurnu ve Bolu havalisinin en gü
zel kaşık havalarından cMeşcli> türküsü
nü tutturmuşlardı. Bülbül Ali denilen de.. 
likanlı da çağlayan bir sesle söyleme4e 
başlamıştı: 

Meşeli dağlar meşeli, 
Uçkuru on dört köşeli, 
Yaman oldu aşka düşel'i. 

ŞTTılr>rı geçiyordu. be': altı J.:Pre tekrarlandırıldı. 1 ic;tonbul.roor klilbünden tuz dokuz delikanlı, onun emrinde idi. a\•ed 933 Seyfettin De-
fl!:?nd ' şu anda Amerikalı güzel kar- K '>n'ıa ona sinirli sinirli ve nefe<;i kl- nılrt:ış 3 ay. Söziinden dışarı çıkamazlardı, ona sor. Olmalı yar güzel olmalı, 
cnu a olsaydı, hiç tereddüd etmeden cılmış bi:- hnkle bakıyordu. Birden sa- T k . madan bir şey yapamazlardı, bir yere Her güzel dengini bulmalı! 
tetl

" Parr;a parça ederdi. Ancak ru ~u- lonu bir k~h,-aha tufanı doldurdu. c:, .c. n. Sim Sfa~·nda maç gidemezlerdi. Ona kıarşı gelmek şöyle dur a··11 .. F t f b 1 .- k "' - sun, hürmette küçük biı: kusur. falakaya u u a ma, ırsat u up, Musa Me • 
Cekt.' ırılan gururunu tamir edebile- yircı1er Antonyonun ısorilini s~vah yapı~maSJ IDP,OPrfiidİ yık.imaları için kafiydi. Bu mutlak itaat l~k. ~elebiye baktı. Padişnhın ~özde sa • 

V ı. elh'c:;eleri içindP sahnede görünr0 nek • t t 
1 1 

b··ı ile beraber. bu kırk delikanlının arasın- k~s~ ı~k defa olarak, başı_nı kaldırmış, ken-
<'r1vn k~a b' b' . k . ı· w. • s :mm o ~ stadlarda alınması d b" b' 1 . k k d . d b" dısının oyununu se~Tedıyordu Murad da 

D"'-. "la. • •1 ar ır ırı ar ası lÇ :ım sı- be-.r>nd;lnr Mavmun snknrıek n. rlı· 1 - a, ır ır erıne arşı ::ış creresm e ır .. .. .. • J • • • :"ın .. a., r_d_ Cin ı.ıorularak ayai!a kalk;;; al- ' , . w '. .. - 'i-um!~ olan sıhhi tedbirlerin alınıp sevgi, bir bağ vardı. Bu itaat ve hürmrt, 1 bunu .. ~?.rduğu halde kaşları~ı çatmamış-

d,ıetı· d.tı"f'n .Jbuklelerı'nı' -oynatan h·ıd - yorc1u Gii7ı>1Jik kralkes; son rc,-~ .. an- alınmad ıi!ını teftiş etmiştır. Bu teftişe i.<>tek ve sevgi ile yapıldığı için kürekçi -1 tı. Gull~ Fatma. bun~, çocu~un toyluğu~ srnı vetpmakt~vdı. Goril yakl2c'ı: onu .. fıd başı da arkad""lanna şefkat ve muhab· na verdı ve _nerede ıse, padışa~u? Musa 
1 bır baş sı'lkmesı"le dogwruldu. 1'"2'.tran ve mu!ea~ id fötarfara rağ - - M l k Ç 1 b l c )ı, d diı-:er<inden tutarak haJ!\:a takd;m et - "YIC'n Taksim stadında hicbı"r .sıhh' t6"d- betini saçnn bir amir olmuştu. .. _e e e e ıye par a~ıver_c eı>_ın_ı san ı. * k · t 'l--" b' h ı t t ı .... Kürt'kcib ... .,ı, küreni bunkmadnn: B~: ar.ıılı_k, ayakları tokczır gı~~ o.ldu. 

J\onh... . rr. • 1<: er ,.,.ı ı ır ar"':(f' yan ı. J·;r a]ınmarlıaı ao··ru··ırıl··ı;,.;; Jd"'n bu h"f- ~ ,.. G 1 d 1 1 i ~,, rt A 11 b t ,... ~ " - Çökürcü kil<;ük Mt'!'med, Mudur . ?z erını yum ~· . yur:ıu an .. ~?z .. erın n 
ttu. T;me ;sı gunu PO o an~1ıa B11 vaziv<>• çok kom 1·ti. fo"rnıınun hrlnn itıb~N>n Taksim stadında resmi nulu Mcbmed ve Bülbül Ali ı;ıksın... H:ı~d7 Musa Me eğın dılbcr yuzunun h~-
tırova va t w ntony?nAun mayrnunukı e hareketi rrıüthiş ırülünc-ti.i. Halk alkı~- v(l 'hmaı : maç vanılması nH'n<>rlllmis _ D€d; . Muhtelif sıralardan iiç delikanlı Y.?ıı~.ı .?o.!a .. doya :eyrederek, .. ·1\~~şelı:ı. 
rıl'ld o ıgı saattı. ntonvo, kula ·la- lrnor l-01 bol kahkahcıl:lr atıvordu. Fa- t·~ K ,. t · · 1 . ayaaa kalktı. Kayıgwın ortasında. kürek"i tilrkusu, nu sovleme,ge başladı. BuJb:ıl Ali 

a 'ki."ı 
1 

b . . . . ı " ev 1 \·p e-aıete ı>re Vf' kltib1<'re - ,.. - .. d k t t k 1 )ı, b ld 
rrtn] TIP er u unan s vn dışlı ve kat hı .. ::fc>n }ırrkc in k.,hkal-ıa<:1 l·u .. sa - 'L .. 1 t 11.v d "l . . · leu füi.,C'r ikişer uzunlamasına ikiye ayı- e ·ı a}, e rar amaha mec ur 

0 
u. 

,. e7 bi . . . . . w rn "'""" r-' '" e ı m•<>•ır. F~kat tebJii'I-- "' ~a•· r Meksıkali ıdı. Genç bır ~cnl •ır:rlp k" 1 dı f'-ıril ellf' .. :ı .. !!Ü7.el :lrtistin .J d'w h 1 ..J d "> ran \'(' .köprü,. denilen yerden yürüye - Me<>eli dağlar mec~li. ·•ı ~rn ı·P ıff'·ı· srı a arc:ı a avn· t db" · f ld'l B' b" · k " " y • tınunu terbi ·e e'mis Ye ona şa- k","'<ıl-ırmı <:·1octırdı. ~onra n"l"l<'E'le - , . • ı P ınn :ı. rek •SO a:a yıa ge ı.er. ır ırı ar asm - Uçkuru on dört köşeli, 
anı h< ,.ret 

1 
.. w t . t" 1 11·0 nlmmadıgı hakkında hiçbir iş'ar dan dördüncü Muradın, vüzüne bakmaj{a Yaman oldu aşka düşa'i. 

Ge • numara ar orfre mı<- ı. rirıncın h; .. ;.,; 'Ü7..Üne attı. C..Ori;11Ü<:11> , '-•ur. cesaret cdemivcrek ayağını öptüler ve 
F'ra nç Kübah dansöze, ilk defa San lq:ı~·r.ı r;ı~;;,., ... "k nive•~ ... de d'-'if:'ni. "a- üçü de, padişahın kar~ısında bağdaş ku • 
~r~si<skn'da rastlamış ve o vakitten - d"C'" vii7iin,.:ıç derin ci"Zaöler cıcryııc:;~1 . O b. ~----- rup oturdular. Kürekçibaııının kısa bir 
fhı 1 on:ı, biitün iptidai kuvvetile ve c:.ı,,'t\d~ki J.-adınJar ırnrkuvl-3 ,.ii7 1f-. :;0 Jr tramvayda y:ın'T'l Clktf, emri i'e, en baştan bir çift kürPk sudan 

ırasi](' • k ~ f o·· K y 1 ! ..3 ,. f . d alındı, boc:alan yerler, c:essizce \'P derhal 
rı-,,,,_ aşı o mnc; u. nre, on"a ri.1; t-... n..,,.~ .. ~ı- J->~wkın"tılar. B1"ı er w ' l'U·:."-1 ~ ')8rt•e<: r er' y.,- , '4Kadd t" 1 doldı.:ruldu. Bir kürekçi de, h:ışta yedc>k 
a .. ,i·· '. ~~Ve ilahi bir varlıktı. Bir bu- kek1<!r tabancalarını rıkarıp nican al- Dün öğleden .!!onra saat 14 de SirkPci· kaldı. 

}( ıçın bütün hayatını feclava ha11rdı. dı,:>r am'!la ateş etrrı<>l('en ÇPk;rı:."or w dt- bir tramvayda yangın çıkmı~. ür; rnle- Padişah karşu;ına geçen üç .ielikan1ı-
o]~:!1ı::<ının onu locasında bekl.Pme'kte brdı. B 0 lki de kur<>urı lardan bırl{açı b nin pıırdesü ve rantaları, Hüsevın ıs- va: Ptınu ·· 11 d'kl · ı ~ J u - Hcın'1iniz: Mudurnulu Mehmed. h:ın-
lcc].,. so~ e ı erı zaman ace e ırpnc; kcıd na isabet e~ "bilirdi_. 1\H·'h· sıvct 

1 
ıninde birinin bir eli ve paltosu yanmı•tır. " ona k k ... ~niz Çokürcü MehmPd, han~iniz Bülbi.il 

Al . avuşrnıya oştu. 'll~ ·mun kadım b._ra~ıc:; bır koc.pvc lfı9 numaralı Beşiktaş - Fatih tramva- Alt? dive sordu. Delikanlılar, gözleri yer-
dı:ıtı.,~ak hır sesle uzun müddet Kübalı ka\ıo bıvbolmuc:;tu. Mic:; Gledis ic:e sah- ,.ı Sirkeciye geldiği -:ırada vatmanın de: 
rtiz ~z ona bircok şey1€r sövledi; ince nt>"'in ortrıc;·na düşrnü.,tü. Onu k::ıld·r- :fırn ynpmasını müteakıb arkadaki lH2 - BPn Cokiircü MelımPdim .. 
bır E'h {'llerini onun omuzlarına dayamış mıva nelrliklcıri 1.aman, yib:ün0"'. hav- mımaralı romorkta kontak nf'ticesi van- - Bc>n Mudurnu'u MPhmcdim .. 
\le kıalde konuşuyordu. Nihayet garib v&nın, ~bt>rlh-en çıt-<mıvacak nlı:ı,., ve gın ba.-ıaroıs, üc. talebe ile bir yoic~mm - Ren Bülbül AJiyim. ·· 

sıl· b" 't' De<'lil<'r. 
\ ır sesle: onu milebbed bir cirkinliile m;:ılıktım pı:lto ve parderuleri Y:tnmış. Hüseyin is. _ Mudurnulu. ~izin o tnrnrların kaşık 

lrı~ ~tonyo, dedi, şayed sana git ed"n t!rmıkhrının artı~ı derin çizgi - mindeki yo1cu da elinden yaralanmıştır. ovunlan, kac:ık havalıırı vardır .. Onlar -
_ nı oldür desem ne yaparsın? lerrl"n kanhr sızıyordu. dan bir "-ev tuttur bakalım ... 

~<ıllahi öldürürüm, mabudem. Bu ~·rrl~. beri tarafta Kon <=a vahc;i c;ıerJic; Butleı'e, bulunduğu köşeden - Emir sultanımın efPndimindir ... 
-13 ı·ekaıa. b~~ <:f"Yinc ifrıde art'1< hic bir nım::ın lr··errrmın ve mahzuz bir halde bakıyor- Mudurnulıı Mehmr>d ç(ıküriinii kuca lltı i!ımı :ılch . 'F,w,..lft bir~:ıc teline şöyle bir 

Fakat, türkünün ara nağmesine ııe ~ 
lince, bütün ka.yık halkının yüzünde, bir
denbire yüz cizRilerinin en cömerd ge • 
rilişi ile sonsuz bir ncş'enin aıarr.eti olan 
bir tebessüm belirmi!\ti. Pndişah te. türld 
snvHh·nrdu. HPm, Muradın ne kadar da 
giizel sesi vardı: 

01ma1ı 11ar qÜzcl o1ma1t, 
Her güzel dengini bulmalı! 

C';ılrl ı1'1ıırı VP sövlcdikleri türkü,c, pa. 
dişahın da iştirak etme.si. üç delik nlıyı 
rnstıP·mak icin kafiydi. Güllü Fatmanın 
kaşık ovunu ise. muhahkkak ki ,görülme
miş bir şeydi. Raksetmek için yaratılmış 
olan bu çingene kızının incecik parmak • 
larında. gemiciJerin kaba tahta kaşıkları, 
binbir türlü ses çıkaran bir saı olmuştu. 
Narin, ince yapısına, Bolu efelerinin ka
badayı hareketlerini harikuiade bir us .. 
talıkla yaraştırmıştı. 

<Arkası var) ~i.izerine Konşa tam bir itimad. Nc>w-York (l"'i;ı:eli r!larııvacak 01an Mis du. ' nkunrlıı Cökiirc:ii "'r0hmed Clr ona refa-

1'"' ~atınazel Dı'm-ı·trı'vad. 1u bı:ln"ısı·nı· se-ı ---- ---" ~ ,... O icin özür diledim. Eski eser'erlc alfıkarlar 
"'""'nl'"Pe "Öst0 rme fırsatını buldu'1\1 ı'rı"n t-debi romanı: J k y "I"""• ,., '" ,., " o ma . unanistanda yerli ve ernf'bi bir 
b:ret ~ndu; geçmiş günlerin vapraklnrını cok kinıseler için asla eskimiyecek olan 
tı avr ırer açıvor. her taş parçası icin ay. bir mndadır. Atinada Almanların, Ameri-
)'arı~~dllzun uzadıya izahat verivordu. Bir kalıların. İngili7lerin, Fransızların. ftal-
lturu a Matmazel Dimitriyadunun kııra ( 

1 
y l A.. N yanların ayrı nvrı arkeo'oii • enst'tülcri 

tcl>ra'k znvıf ve çfrkin çehrcsind~ ilim, c ~v~ 1 r& P. A'A yıı m ile bir de bu isle meşl;{Ul Yunan cemiyeti 
tarı:ı~n, altından çıkmış tarihten evvelki '"""-· \lf ...,. ll'~l ,.]S:,,, 1J i~imJi b;r müessese varını<>. Matma.,nl Di-
b~""lli ~ra aid bir iskelet manzarasile ..,.._ ,,._::;;._ mitrivadu bu !':Onuncusunda aza oldu~u-
tliı·u/111 sanyor ve beni maziye çekip gö- nu ve avni zamanda Amerikan ark,,oloji 
dUrne <>rdu; öte yanımda Lizanın vücu - "T'.Stitiisüne dPvam Pttil!ini söykdi. 
dıın b temas eden ve bir tarafımı b1Jv - -- Liıa !.!Ününü bPnimle aeçirmiş nlmak-
te) '1\i0~1a .. vakıp tutuşturan sıcak ve gü. •r.n ll'!'mnun 11<'rUnilvordu. Onu evlerin· 
d"'J"a)CUclunde şı·ı·r. h"''"ecan ve Jıavat 1·ıe Yaıan: Refik Ahnwd Scvcu::ıı be • .. .. q " '- • <le yPmPğe kaldığım gecPclc>n n ur ının. 
~ordu anıp taşarak aklımı başımdnn ah- Büyük ilahlar dünyanın idaresini biiviık hovarda olarak tahayyül etmiş. t<ılihine razı olmadı ve gönliinü eğlendir. dür cörmemiştim. Burrliıı sabahle rin be-

Vu · p :ıylaşmışlardır. Zevs, Olimp şahikasın - Zevs ki ilahların ilahıdır, btitün kuv- mek için neler yapmadı! Hangi birini sa- ni tPlf'fon'a hıılmuş. öi!ll"'den sonrn Yor-
~a~an rnitolojisi hakkındaki bileimJe 

1 
dan gürler, Pozedon de.~izle:i coştur~p \'et :·~ ~udret ~endisindedir, vap ı~ı .. h_e; yalım? Kıbrıslı :6-doni!:i_ k_and.ır~:::sını wmı, rrinin kıı kardC'<>i ile birlikte çıkıp ırel • 

bırb: . zeı Dimitriyadunun .,öylerlikle!i durgunlaştırır, Apollon goklerı ve yer yu- c: 0 y ıyırlır VP dogrudur, Zeıvs. yı>r uzu ıla Marsla olnn sevışm<>lerını mı. Cda dagın-cıın/1ne karışnrak clima/!ımda beni heve- zimü aydınlatır. İki sınıf mabud'ar or - hesi olan Hira ile evli olduğu ha•:Je bir ' da rastladığı çob:-ın Anahsis'c olan iltifa- mic:!erdi. Avrılma vakti vaklaşıyordu. 0-
dArıi ":r~n bir fıJem vücude gelmişti. Me- manları ve s~ b~$la_rı1:! t~tı:ıuş.~ardı~ .~·e 1 gün Finikede .saydon kralının kı. mı ~ö-ıtını mı? rıu bir daha mıc:ıJ, ne zaman, nerede gö. 
1-r O~ahır, asfa)t yollar, çarşı' ar, insan. b~nların. ~~~sı, büyüklu wıküçuk.!u .hutun 1 ~C'Tck be~en~ış, ~ldat~ı~ ve krıçırmıitı. Yunanistanın eski yeni bi.itün i'ahları! ,.ebilerı:>ktim? 
de bir ~an silinivordu. Görumün önün _ ilahlar, ıyı ıge, do~luga mu~~a1 d ol -

1 
":?pkın Zevs ı~. gok Y?~nde saltanat Aşktan, zevkten ve ihtirastan anlıyan - Bir akşam yemeği otelde veya başka 

llır hulva memleketi ~ekil almakt~ idi. duklan kadar ihtırasa hava u hevese •urerken bir gun de kuçuk Asya illerin - ilahlar! Siz benim için kuvv~t oluyorsu. bir lokantada bC'nim mis'lfirim olarnk be-
tak ~ernleket ki dağlar~ın tepe1eri bcr- düşkündürler. İlAhlar var ki insan doğ-1 dl· dolaşan Ganinıed ismindeki delikanlı- nuz! nimle birlikte yemeniz için ne yrpmnk 
ba111~r .sema altında bütün bevazlık,arile nıuşlar, gitgid~ yfikse1ip. ~)Ump şahi~a - nın tazeli~i~i ve güzelliğ~i ıö.fi:iP hayran * ~azım? 
derı ı:yor. Dalt,arın aralarındaki dar ve sın:ı kabul edılerek ebedılık tacını gıy -1 olduğunu, bır kartal şeklıne gırıp ıtenç a. Divc sordum. Cevab vndi: 
hln tı Vadileri, mu~addes ırmaklar bo _ mişler, fakat hal§ gözleri yer VÜ7.Ündediı:. damı kaptığını ve Olimpos da_ltlanna gc- Müzelerden ve eski eserlerden sonra _ Kocama t,..Jefon edip kendisi1e ko _ 
bıt]j~a Yet~sen aJ!açlar birer yeşil cennet İlfıhl~r vnr ki dünya?ın .. :rıuJıı:a~dcr~tı~ı , tirip kendisine saki yaptığını biliyoruz. parkı~:! d_?laştı~. Olg_as ve Amal~:,~as ca~l-
leri e Retırmiştir. Dağlık ve vüksek yer. e1lerınde tutmak, yen, gnf{ü, denızlerı, ö. Güneş ilAhı Apollon, çoban kıh~ına iti- delerı ustundekı Zapıyon bahçcsı ıle mıl- nuşunuz. 
•lQ:ıkça,rn .ağaçlarile örtülüdür, s'lhillPrle liımden e~eli ve ölüm.den s~nrayı idare rip hayvan otlatırken. şa~aklar kadar ~- ıt .. bahçe ~anyan~dır. Deni~de!'l, u~.a~tP;? * 
ltrr.

0 
'ndıleri zevtin altaçları portakal ve etmek zevkı onlara kafı ,gelmıynr; zaman zelve sabahın ilk saat·erı kadar taze Daf. kutleleşmış tl'4! bınalardaıı ıbsret gıoı ~o- Yor,gi Dimitriyadis davetimi kzbul et-

llıa ak hııh~el<>ri ve mevva ve.rmiyen hur- zamPn tür'ü kılıklara bü~nerek fani in - 'ne kızı görüp te aklı başından giderek pe- rünen çıp!a~ ~anz~ralı Ati na,. şe~rin or- ti, bir aksam karısı ile ot"le p,eldil• r. ve-
A. açları kaplamıştır. sanların huzuzat Alernlcrme karışmaktan şine düşmt>di mi? tasında yeşıllık, golge ve scrınlık mcr- mcği birlikte yedik YemC'kten sonra da 

ISİltıds;rı~rın ~rkasrnda tabi.atin gen is ı;ıöğ- kendilerini ala~ı~rlar. . . . Kadın llahlara gelince ... Onların sev- kezi halinde duran bu iki bahcede nefes beni bara götürdül~r. İçki içtik, \. ryete 
lara . 1icrlerı ve ~ökleri dolduran ilfıh - Eğlenceye duşkün Yunan mılletmın da maceraları sayısızdır. İllhların HA.h ı alıyor. . . 
Ca iı::na_narak yaş1van insanlar ki başlı • muhayyilesi, ilahiliği iiil halinde görmek Zevs. güzellik illhesi Afrodttivi ~opal ilAh Mat~1rnz~l Dimitriyadu .. ~.izi Biza~s vı: 

1 
seyrettık. progr~.m b!ttıktc~ ~onra saha "e ~{'erı ~POr ve aşktır, hedefleri kuvvet istemiş, mabudları daima insanlara ben- demirci Hifesroala evlendirmiştı. Afrodi- Benakı muzelerlnc de goturmck ıstedı dı:ı.n.sa kalkan muşterılerle 0 

du. 
ızelhktir. zetmiş ve ilahların hemen hepsini birer ti, kocası ile birlikte yaşamakla beraber amma kendisini fazla yormuş olmamak <Arkası v:ır) 
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Ad&nn tHususi) - Yeni iltra
cat knrarnames:nin müsbet akis -> 
leri bilhassa Çukurovada geniş 

olmuştur. Art.k piyD.:.a t:llnamile 
rler.ec~k ~ekilde n:lrmalle ,mi;ıtir. 
1h'"scı:ıt faaliyeti artmış. her tür

Erzincan eğitmenlı!ri ders görürlerken 

lü mah ul için alıcılar çoğalmış, 
talE'h artmıştır. 

P.<ımulr finlları da yükı::elmekte 
rlir. Yirm: ı:rtin e\·vel 35 kuruş 
o1 :-ır baş fiat bugün .J 1-42 dir. 

Ônümii7del{i giirı r r•,·a<=a pı
dan çok ümidvar olan bazı m3li 
va .. iveti yerinde ciftcil .... ı· mah 
ı::ull.,.rini .old" tu•'l"al<ton ... 1 ... r. 

Borsa harici satısJıır .-1d·ığun 

ı Do:?uda her kö·· iç 11 iıüy k ve eh mm :;elli b:r e:eman o!an 
uU •,)· "f r,·c·•. "r E ... ~ .. " (..~ ,,-... .. h d • b . ...... , • • {; • _u, u .. ı, A.J.v.ıs ve u .• muş aneqe rı/ııdılır 

Kursların bu y;I 
arttlrclması bekleniyor 

d"n. knt'i bir ra ',n,.,., '°1"'" ctm"': Endrıcan (Hususi) - Hükfımelimi-
imkanı vok a ela, kuv\•f''l; hh - dn faydal. e:serlerinden biri de maari-
minlf'r"" fYÖrf" hıı Vıl n~rn•ı1• ı·Pk<ıJ. f '} h h 1 .... " e verı en ız ve e emmivettir Yur-

Adanadan gılıel bir görünüş te<;İ""CIP., 1 4 .orıo O<Hl kilonun ~a- dun her kö esinde olduğu gibi Erzin -

Adana (Hususi) - Adananın imarı, rinin kadastrosu da üç aya kadar ta • Hd~~ı "'övleııl"lektPd;r . .\c:H ,.,., vu- c:ındc. da yıldan yıla sayısı artan köy 
büviik Lir dava halindedir. Geniş bir :namlanacaktır. Döşeme, Hanedan, is. karı. elrk daha l I) OM.000 1<ilo okullarının yetiştirdiği talebe mıktarı 
saha iizerıne kurulmuş olan şehirde tiklAI mahallelerinin de bütün kadastro p;ı·'l"uk huh•ıımakttldır. ta~kın bir yekuna baliğ olmaktadlr· 

ıı b
, l t i }'k ık Örıümüzdnl\i v:l ek: ...... ı· • • E 1 • d yo ar, 1na ar, em z ı • ~ ve su te- hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu kı;:;ım- ... 1ç•n ... s.~; zam:ınlar a ve daha doğrusu Cilm-

sis.ıtı ~ıapmak hep büyük paralar sar- lar da Şubat veya Martta elden çıka _ r;ftci ha7?rbkl:mı bac;lam!s•ır. huriyctin ilanından evvel bir okumuş 
fın.a day3nmaktadır. On seneden beri caktır. <qn · e'-itn c:~lı~c:mnı h., v•'fl~... kimse bulmak için zavallı köylülerimiz 
1:4°le lıvcn.·1 çalışması §€\hre b\r çeki Medeni. cemiyet içinde kadastro ijİ- ,.i;·,r?e otu7 fazln olaca~ı iimid köyden köye giderek mektublarını oku-
di17en vermişse de Adana arzu edilen nin milhim roli.i malfımdur. İki ~ene f'rlilmekted;r. tu:·ken buO"iin herhan~i bir köve l!it -

şek:lde henüz imar edilmiş halde de- sonra, kuv,·etle sövleneb"l;r ki A.d:-ı., 1_ B . .. . ~..,.........._ c;eriz bü,·üi?;ii, kiiçiiii'ü, kadıııı, erkeği ğtl<lir. da emlôk ve araziden mütevellid hi i u .yenı muz:mız bu aylar içinde acıla- hep~i 2azete okumakta ve m<:'ktublarını Eğitmenler ders gösterirlerken 
B - çjca1'.ır. Btı m"1e con zengin oıacak b"' k en · t • .. ı::k~ç gün ev~·el vakıflar umum bir ihtilaf kalmıvacak ve bu suretle tün cenub İ<= : · • • . ' u- er. ·1 f>rı ya,;-maktadırlar. ŞLe bu su. yıl içinde arttmldı-'1ı takdirde fa da rı.-rntıauru Fahrı Kıper Adanaya gelm:ş vaümdaı:lar birbirleriJe mahkemeve. . . . . d un lnm medenıvetı e~erle- retle tenevvur etmekte olan köylümü- r d · b lt g b.. 1 kt y 

h 
. . 

1 1 
. .. 1 rmı ıcııı c toplamı~ bulunacakt r f . A • 11 a o nıs e e cnış o aca ır. 

ve e rır. ınşa mese e en uzerinde yu. dü~m.,.kten kurtulacaklardır. Dilrer ta-, . • · 1 
• 'Ze l"u eyzi aşıla~·an hukumetin fayda11 E . • r,· 1 

kıııdan tetkikler yapmıştır. Vakıflar raftan hu kul~ davalannın azalmasile ~ır.;er taraftan Ankaracla yeni tP.:.;is olrı .. nk y<:>tistirdiği köv eğitmenleri köy rzıncıı..ı e~ıtmer:_ k~rsundan. bu . 
id:u"t>"'İ üc büyük binanın temellerini adli venin işleri hafiflivecektir. 1 ed.:l"cek Rt>ClPst n müz.esine Adana lerde bir öğretmen değil, ayni zamanda mezun olan ve degerlı nıuallımle 
atmı!> ve diğer inşaat projelerinin ha- · Yf'ni bir h~friyat mı~7ec::i 300 narca P<;<'r göndermektedir. bulund:.ıkları kövlerin ziraat, hayvan büyük z:ıyret ve mesailerile yeti!1r 

• zırlnrmıasan:ı başlanmı~ıır. Anan:rnın Kaleknnı!;t • mıntakas nda !Bu e--Pı lPrin bir kıc;mı istasvona nakli;'. yetiştirme, h~yv;n bakımı v~ ~ıhhi ha- bulunan 129 eğitmen ders sonu mü•ı:.l· 
Alman int:balara göre, vakıflar idA- şt"hrlmi7 mUze müdürü Yalman Yal _ "dilm:stir. Cö.n<lcrilf'n bu e~erler simd~- knı~lar hususunda da birer elemanıd1r- sebctile Halkevinde üç mfü,amere ,.er· 

r~i A..rlı:ırıE!nın imarı yolunda şehir ~- gın'ın !d=ıre~i nltında veni bir hafrivata ve kad~ır cenub hafrivatmda eld~ edi- lar. Eğitmen kurslarımızın yurda te- mişlerdir. Eğitmenler müsamereyi n ·· 
le·driiyesir.e biiyük bir yardım ~fürtermek- ba~lanmıştır. Şimdilik bu k~zı hakkın- ıen tarih , e<>ikalarının en zenginidir. ıni~ 1~!ttdikleri fay.dalar saymakla bitmi- t~:ıkib ~rzuru~, Gümüşhane, Sivas v · 
te · r. d bi ö 

1 
• yecPI\ e;·eced-edır. Bu kurslar gele<:ek layetlerıne dc:.gılmışlardır. 

İlk plfınıia ele alınan iş, mPe:ken buh- a r şey s Y emek dogru olmamakla Seyhan bura jı inşaatı --

raı11nı önlemek için apartımanler inşası beraber mfüıbet bir netice alınacağma BiiyüK Seyhan bar!ljı inşaatı ilerle- ürgüb:'e T oruz dag\J ında 
olnıustur. ürnid b~~lenmektedir. mekledir. Sol kısım beton temellerin ~ 

- Hasan Bey, bugünler
de tabellicılarm zevkino 
payan yok. 

. . . N erecia ise kus eibi 
uçacaklar. 

... Neden bövte oluyor 
merak ettim. 

Hasan Bey - Merak 
edecek ne var azizim, ki
ta blardan "onra yanlış ta:;. 
hihl sırası tabelAlara dıt. 

gelecekse onlara cia olduk 
ça iş çıkacaktır da. 

feci bir lcan1yoJ kazası 



se:21 lkindte~rin l!ION POSTA Sav fa 

azon e ua uzu 
Müferrih •e midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, f\1İDE ve BAR
SAKLARI alışhrmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, l\1IDE I.. ULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MlOE EK Ş1L1K ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon i•im ve Horos markasına dikkat. 

Mahkemelerde: Safiye davasma dün de 
AQ·rceza~a devam olundu 

_ Sa . CB:ı.-:tarafı 4 üncü sayfada) 1 arsa için metre bafında 1 lira kıymet 
talı:dır tıve bınasına ve arsava kıymet koymuştur . . 
\>a~iYet~tt~k .. ~ .. c!:ardaki :u-saların satış Denizbank muhabere memurları da, 
kıYrnet c;:1 :~ozonunde tut !arak,. arsaya dün Ağlrcezada şahid o1;arak dirılenilm;ş. 
nıe1.k. O) muştuk. Dolnıa ars~ ıçın de, ler ve yolsuzluk hAdisesile alakalı bazı 
•irkett!r arsanın doldurulmasında Sative teferrüat etrafında izahat vermişlerdir. 
dık· kınce sarfolunan miktan hesabla- Saat 15 de başlıyan celse saat 19 za ka: 
ledf y 1~ct tesbit edildi. Bu kıymete be- dar fasılasız devam etmişti. 
•rs enın tasarruf hakkı ilave olunursa, Mahkeme, Ankarada bulundu.~u ar.ln· 
bu~~ı~ hakiki dcReri meydana çıkar. Biz şıı.an Mili Emlak MüdürQ İzzetin ıstina. 
heled· esaba katmadık. Zate'l fatısta be yoluy1a, di~er ,ahidlt"rin de vaktin 
len ıye hakkı tPnzil edilerek, bize veri- ~ecikm<'si do·avınle ~elecek celc:ede din
~an Sl'tıC'dP bu hak çıkarılmış old•ığun- lenmelerine karar vererek, muhakemeyi 1 
......_ ~a ~ etmedik. Beledivc bu t:\Tik etmiştir. 1 

~,,. iş 'eri: Ticaret .lş:eri: 

Bir doktnrun o unluk 
"" 

notlarından 
B11run kanama.'arı 

Burun kan&mala.rı muhtelif yatlarda 
muh~lif aebeb vıe mA.nalara atfedilen 
sr.rlri arazdan maduttur. Meseli oocuk-

1 
larda Ye gençH!rde fakrüddt'm, ü.ıı u -
muınl ve bilhUlia hemofili dedikleri t.a. 
nm pıhtılaşma tuv.v~tlnin azalmuından 
veyahud büsbütün bitmesinden t.Mellud 
eder. Ufak bir aebeble blr kanama lrız 
olursa artık onu dindirmek çok mü.ok.fil 
olur. Hattl bam vak'alarda mümlı:.t\n bile 
olmaz. 

Hemofili halin" 'ıaşu çocuklarda Ye 
gençlerde burun -ıamaları heı4halde 
za!ı umumiye .ll;•ı. .... dı dern!ye, ve bn
sızlıl:ı. delfUet eder. Bundan başta bu. 
run, bc"nz ve diğer civar unnın mevzıi 
müz."nln tahrlf]t'rl Yeya lltJhnblarını da 

K~ıt·· E dd } 1 ' 1 d k. nazan dlk.Jı:ate almak lhundır. M&f'l~ \! Jrparkın haritaJan aıı ma e. lerin i ıracı a:.rnın a ı Burun ve burunun arta.ıımda pottp yani 
'l' bazı landı karar teblığ eciilca ahtapotlar tefekkftl eder Ye ufak lltbeb. 

tuı:u.~inı bahçe inin arkasındaki sırtta Evvelce ihracı menolunmuşken Vekil- l,.rle lı:.anarlar. hıtıyarlara ıellnce 9l'llar-
rpark 1 ~ t k H··1 da burun kanamaları bl\sbütün nşlta tii yapı acagını yazmış ı . u • ler Heyeti kararile serbestçe ihracına 

l'J>arkın b" d suretle izah edilmek llmn ~elir, buraya 
har·t ır taksim beş yüz nisbetin e müsaade edilen emtiaya aid karar dün 

l ala da fel1rtz Ti &edavllerlni blrden all'a ile 
babç rı hazırlanmıştır. Nafıa Vekaleti gümrüklere ve alakadar diğer dairelere izah ederiz. 

tef l~er mütehassısı Lovo Kültürparkın bildirilmiştir. İhracına müsaade edilen •----------------• 
ka:ıd t planları hazırlandığı esnada An- maddeler Birlefik Amerika, Mısır, Filis- Oenb ~'1 otuyuAiarımın polta 
l>L..d~ an ıehrimize gelerek, planlar üze- tin ve Kıbrıs gibi serbest dövizle ticaret pulu yoilam&l&f"nı rica edeırtm. AUI tall-
·&11 "' nı d1rdt 1.lteklerl mnks..belull .lalabWr. 

'l' kg· C'Şgul olacaktır. yapılan memleketlerle Belçika, Fransa, \ I 
tap ~acını kıslasının arkasındaki sahada Holanda, Şimali İrlanda, İsviçre, Yuna. 
dan ak Çocuk bahçesinin yapılmasın- nistan, Romanya, Rusya, İtalya, İsveç, 

Barfınazar ediJmiftir. ı au·garistan, Finlandiya, Macaristan, Nor-
p - · -- veç, Polonya, Yugoslavya, Japonya, Es-

0/i, '<-: tonya, LitYanya, İngiltere gibi kkring ve 
---- bı>nzeri ticari anlaşmalarla bağlı bt:.lun-
Attan d: ş •n bir adamın bacağı dutumuz memleketlere sevkedilebilecek-

lta kırıl ı tfr. . 
ra nLcada Muhacir mahallesinde otu- Bu madd0 lerin eınter,anjable suretı e 
ile~ Salih adında bir şahıs dün atına bi- 1 tic-~ret y~t'tığımı.z memleketler~ ihracı 
den~~ Çubuk uya gelirken, hayvanm bir- lisansa tabi olacaktır. 

h ıre Ürkmcsıle yere düşmüştür. İhracntl"ılar bu husustaki hazırlıklara .cu d.. ~ 
lfh . uşme sonunda bacağı k.rJan Sa. b'r müddet evvel başlam~ olciukların-
kaı~:dadı sıhhi ile Nüınune hastanesine clnn, önümüzdeki hafta zarfmda mühim 

ılrnıştır. j i~raC' hı:ıreketlerinin başlıyacağı anlaşıl-
~ 1; 1rnrı <'r' az y'lk~h.n<1ı rnakt~dır. 

. An
7

.a~a Rady,..su 
1>ALGA UZUNLUtU ~ 

1641 -. ır. ıc-. ne Kw. 
T A.Q. 19.'7t m. 15J9~ Kea. H Kw. 
T.A.P. 31.71 -. 9fl5 Km. !O Kw. 

-SALI Zl '11/9:;5 
12.30: Program, ft m~mlekf't aa.t 1.nn. 

12 3ı;; .A•11!"'4I n rn~teoroloJl haberlMl 12.Ml: 
Türk ml\'>lfrl Çalanlar: VecPle, Fahir~ l"cr. 
san, Rtntı: Fer~n ı - Olmnn: Men·rnrt't 

Meyvalarda neşvüneman:n ehemmiyeti 
(Baftarafı 7 inci ı ıyfada) 1 dır. Bizde bir kısım köylünün, meyvadaır 

ha fazla bırakıyorlar. ÜzerlerindP. !eke ka 1 para kazanamayışı ekseriya bu sel:ıcbdcnı
lac&ğ: için, ağacın dallarına dokunan 

1 

dir. Eğer seyrekleştirme ve buna benzer 
meyvalan da koparmalıdır.• . diğer basit ameliyeleri yapmakta ihnıd 

cSeyrekl~tirme mevsimi Temmuza etmezsek hem daha çok, hem daha yüllıı. 

kadar devam ~ebilirse de, bu ameliye ne ~<>k kalitede meyva istihsal edeceğimiZI 
kadar geciktirilirse bundan gerek ağaca, şüıfue yoktur. Böyle olunca da meyva da 
gerek meyvaya olacak fayda da o k'l,' r caretindcki kazancın büyük payı. ma • 
azalır. Seyrekleştirmeyi elle de küçük nava değil, köylüye düşecektir. 

makaslarla da yapmak mümkündür. Hasılı senin bu yıl - bunca ihtimamı 
cBir ağaç adamakıllı seyrekleştirildik· rağmen - iyi rneyva alamayışının sebebi. 

ten sonra, yere düşen elmaların mikt::ırı bu yüklü ağaçları seyrekleştirmemekl: • 
müstahsili kat'iyen ürkütmemcJiclir. Çün- ğindir. Ürnid ederim ki gelecek yıllar bu 
kü toplama zamanında: daha fada sey- eiheti ihmal etmezsin. 
rekleştirmedifine pişman olacağı şüp - - Ona ne şüphe? Bende bu meral 
hesizdir. Bunu bilen meraklı bahçıvan - varken, öğrendiklerimi yapmamakiığı:na 
lar. seyrekleştirmeye pek fa7.la ehemmi· imkan var mı? 
yet verirler.• Meraklı dostumla dalıp gitmi!;tik. Ev111 

Bundan .nlatıhyor ki, iyi kalitPde mey 

1 

büyük hanımı hatırlatmasaydı önümü• 
va e!de etmek için, mevsiminde yapılacak gelen kahveleri de buz gibi içecPktık\. 
bir seyrekleştirmenin büyük tesiri var - Tanmmcın 

1 Is tan bul Belediyesi ilan lan 1 
20/11/939 Pazartesi günü yapılacak ımtıhanh 21/11/939 Salı günü yapılacak imt1 • 

haPl:ır geri bırakılmıştır. 
He11ab ltlert müdürlyeUnde münhal bulunan 20 lira ma~lı memurlyetlet 191n 

23'11/939 Pertembe günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. 
Atidt>kl ~raftı haiz olan talihlerin istida eli müracaat etmeleri ve 22/11/939 Çar • 

eamba günö at4amına kadar vesalklnl Hes:ıb İşle:! Müdürlüğüne getirmeleri llln oluna. 
~clediye memurlarından arzu edenler bu imtihana girebillrler. 
D~hul şera!ti. 

i"' - Lise ';eıunu olmak. 
ı - .Askerlltınl yapmış olmak veya askerlikle al~lcası bulunmamak. veya mueccel 

olmat . 
S - YBfı 11 den aşağı ve 35 ten yulı:.an olmamak. 
4 - Sıhhati yerinde olmak. 
Aranılacak yufkalar. 
i - Nüt;-;-lizdanı. 
2 - Mekteb 9ehadetname.s1. 
S - Asternt vesikası. 
4 - İki kıt'a fotoğraf. 

Orta melrteb mezunları için de 22/11/939 Çarşamba günü saat 14 de imtihan yapıla. 
cal':tır. 

Evvelki 1Jlndakl §eralti haiz olanların 21/11/929 akşamına kadar müracaatları tebltl 
olun•ıı:-. (9!IB'i) 

fınd:vr~Iunda YC"r.içrrşıda Çiçekçi soka- -------
t;, 

01 
bır aparlımanda kumar oynanmak- A ,..f·r-Uk f.~ l'erl: 1 

~n~nnk. 1 - Peır?"e"I. 2 - Niltogos • Şe.rkı: 
<Var mı h'.lcet) 3 Udt .Mım .. d. Şuln: rF .. ~ 

dell attı nazar l 4 - R"~ad E-'er - A"'ef"la~I- iP'~ ~~[fii~~~~~~~fj~~I 
"ellfd ğu z.. ta.:a tesbit edilmiş ve ev
?ıetı 1 

g. ce bur da vapılan ani bir b:ıskın 
hııı c 1nde 17 kumarbaz cürmümec:hud 

Ac:lcere davet 
1 
ran şs!"kı · fFy btnlm güz.el kı?!':nm ) ~ - &.l- ['. 
dull<ıh 'Rf • Şert~tı-a şarkı: (A<'ıldı nma -
har.) fi Sıı.ıt I'lt'de • 5"Tk~17;a saz ~"''l'Ullsl. 

ınde k M Ya alanmıc:lardır. 
Beyo~lu Yerli AP.kerlik Şubesinden: 2 - O~n'f:tn: Mtt7'i#•er İl!t:ır <Veni 5Tln ve 

1 _ Astorllğlnl henuz (muvaı?aflık hiz - türküler'. 1 - Br.d,.ttin K&Tntk - H~az ~r
tl 1 apmam .. erattan doğum ve sınır k': < -1~~er ~ aldi\nmı~m l 2 - &<'le tin 

~;ı ~:a{ıdn yazılı olanlar, hemen askere Kııynnk Flc"r t.nn:r~: fTuna l ~ - Sııdet. 
l<ıhıs~stafa, Hü nü ve Mchmed adındaki 
?ıect ar tar~ fından iş' etilen bıı kumnrha
huı e avni ııımanda memnu sHuhlar da 
~iburıduğundan zabıta bu hususta da ta-

ata b 

dil ki rdi . tın KavnRt - Jftrıı.2! .,ttr.tn: 'B•nirıı J'llrlm 
sc · ·e ece e r. 

gellş!n1en bellkfu.l .f - S&MWn KaTna'< • b 
A - 316. : 334 (dahil) doitımlu cezalı ve lT"''M tfi~-.,n. <D•l\ rrl'.,t'ıl ge•M" l?~,f!!' !'f!Ur ) aş, 

cezas:z İ lam piyadeler, harb sanayi ve mı. 13 30 _ 14: Müztk <Karışık ha'!' mtirlk • Pl.l 

Romatizma 
lt .,!:lamı tır. 

l\ıı:ı Utn~rbazlnr dün Bevoğlu meşhud 
ar h. kimlii'Jine teslim edilmişlerdir. 

zıka er1erı 1s Prr«Tam. ıı~ ı~em1eket, ~"' hım, Nevralji, kır .. kh1
{ ve büt:.in ağ l :-ınızı d~rhal keser. 

B _ 316 : 332 (dahil) dotumlu cezasız aıans "" met~NılnH hal\e~erl 18 25 Mtlrlk icat J'l la g .. nde 3 krş~ aln~t.ilir. 

~: 
gayrfü Ilım plya~ler. ı <'nzband • Pl ). H\ !ı-5 Kn"ltt•"tıa <tk't~ad ıııa. 

c - 316: 334 (dahil) dotumlu cemlı gay- a•n. l!t 1(! Türk :m~'1i~': Klbik nrogram An.•·=-.-m~un HU lt~t~ l®W WJI mm -
rl!slfım plylldeler. kara n<hMu khe tıes ve 83" l'ıevıot! 1dare ---------- ---------

Okunıa kuys'nn ·ın n:üd 'eü D - 332 • 334 (dahm dotnmlu İslam sa. eden. Mt'c'url C""tl. 1!'1 llO Konuırma (MJYlll."l· Y İ İ } . I' l" 
k la.rla aı~ız m ttoıumlu pyrllsHl.m s ... 1-ı.,.ımı'll tıınınhm Te koruyslıml. 200!5 TlMt apl Ve mar Ş eri anı 

~ ... uz hl ı kat 
1 

y mü .. Jtl: 'Knrıırılt ~nm. !l Konser t«kdi. 
t &lrk~ at erer. · ·-- N f V k"'l t• den ı e-. oy H l"e. uden: Evimizde açılaca- rl 940 mi: H:ıll\ BE'd!I Yl'r.f'tl:en. %115 Mm.•" (rad- a ıa e a e JD . ! 
'~u 'Velce !Hın edll"n b ı~ıvenlere türkçe E - Evvelce bedel verip de. aevkle yo ork'•<:trası - ~!· Hnııan P'('nıı Alnar> ı -
Geı{11'P Yazın.,,ı ciltretecek kursa knvıd müd. Nisan celbine bırakılmış olan Islft.m ve gay- L Che-ıl'btr!I· Me-deıı. nverti\rft. 2 - W A. Mo 
it le 11".atıırnaı c'rrc; Faatl~rl müda'Vlmlerlnln rHslAm bfıtün nakdi bedel erleri (bu~ların zart: Ha...#fner serenadı. 3 - P.'lfl!lni: 8e'11· 
bıı '3"lerıne mA.nl olmıyacak şekilde tes - namına davet pwıula.sı çıkarılmamıştı · ya be™'r!. OJ)ml"'ndan 'IJl"J~.,ir 4 - Joh. 

edlldıı• • )'tırıa r.1 g b! kursun nihayetinde okuYl!1' 2 - Bu erat nerede bulunur&a bulun.sun. ~trq,ıı..~· Wein, Wefb. und Oe.cmng (TalııL 

41e 'ta.rYı öhenmb olanlara vesika verilmesi lar, askerlik kanununun 43 n 46 inci mad. 22 Memlet•t. saat lvarı, ajsm haberleri: Jd. 
~teJı:~~lastırılmıştır. delerine göre bu 'tt bund:ın eTVelki tH\nlarla I raat. eeham - t.ah1'11tıt. lrambıvo - ntıkud 

lı~te h.tı Prln Jki~cr vesika fotoğrafile bir _ çağmlmış saytlırlar. :Bu maksadla namla - 1 bors:ısı rnatl. 22 ~ ~r1l~ .,.a •. 22.~ M11 • 
idare rgün .oıaat 9 dan ıs e kadar Halkevi rına çıknrılan cellt pusulaları, adres değlş.l"'k Coctıt 111fizifl P'! '· 23 M~:>ik rca1lband -
llıaıarı llleınurı •11-•ma müracaatle kaydolun_ mesl ye sair sebeblerle ellerine ula.şmıyan • l>l.l . 2'.2' • Z3.39 Ya.rınkl program ft tapa 

llln olunur. lar da ıubeye nlı:t.1Dde müracaate meebur- nış. 

~il11 tlıev vap11ru 
b~,. t-?of iJFii hPtırdı 

durlar. 
3 - Bu cel.bde aeTke tlbl erattan nakdi 

bedel vermek Lst11Mler1n bedelleri kabul e. 
dllmlyecektir 

U'!) ak 
Ct!Jl)ıi Şam limanda bir kaza vukua ' - Bu defa çaıtrııanlardan hnrlç şube-
Sluru ~.~e~izyolları İdaresinin Ülev va- ler bölıı;elerlnde bulunanlar, bulundukları 
•ahilinti 0Pruye yanrşmak üzere Sirkeci yertn askerl!k şubesine derhal müracaat e -
lt,~k ·· ı> manevra yaparken, Halice gfr. deceklerdlr 
ıt!oto··rUzere bulunan, içi boş teneke yüklü 5 - Şubede toplanma etinii 24 İklnclteş.. 

e rln 939 Cuma sabahıdır. Natdt bedel erle. 
Slarçıı] Yan tarafından çarpmış ve ikiye ri 25 İklnclteşrin 939 cumartesı ötH! üzeri 

l<azayıp batırmıştır. şubeye mUracant edeceklerdir. 
lrasın: sırasında tayfalardan biri sular 6 _ c~ıı-·rılan bedelli ve bedelsiz erlerin 

'l'ahk~ kaybolmuş ve bulunamamıştır. tayin edilen gü~rde nüttl! hfı"Vlyet ctizdan-
ı'kata zabıtaca el konulmuştur. ler!le -ubeye gelmelert nan olunur. 

=~============================= 
k Ga at2 saray Lisesi Alım, Satım Komisyonu Baş-
anhğından: 

C!naı Muhammen mlktan Tahmin P. la teminat 

-- Kilo ~ Lira 
,., R:aYn ·~ 1000 ıso ıa vata• 

ll\1t1 be vasaray llse~ln!n Mayıs 1640 şpnuna ta.dar ihtiyacı olan yakarıda mıktan, tah. 
Gt 1et deıı ve llk teminatı yazılı kaymalın 17/XI/1939 gUntl J&pılan ac;ıt eltslltmealn-

* H .. nrft,, TI>Jnl! h411 dalga :l-1,'r m. 9<M5 ın-ıs 
'On<:tnm1".JI\ n~redllnıekte olsın nbancı cttı -
Jı>rde haberler natlerl ••!lğlda gıftsterU -
ml~tlr: 

İra.nCA: Saat 13.t?O Ye 18.46 de 

Arn}')Ç9 • 
Fransızca , 

lardı: 

13 15 Te 19.46 de 
13.45 ve 20,15 de 

eczaneler 

tsbntııal dtt~ntlekil*: 
Şi!hztıdebaşında: fOnıver.slte), anınö. 

nünde. !Bensuan), Aksarayda: (8an.ml, 
Alemdarda: ceırrı Asıml, Beya11dda : 
C'Bel~uı). P"atıhde: (EmllyacH), B&Jmt6-
yün1e: rtsıanbul'. Eytibde: (Arif Bejjlr). 

Beyetla clbet1ndeldler: 
İsttt!ll eaddMtnde: roeııasuda), Dal. 

rede: (Oftn"), Tablmde: <Ltmonctyan), 
Pangaıtıda: (lfa.rrtJi!clyan), Kant6yde: 
CHDseytn Hftnll, Beflkt.qta: (MleJ -
man ıtız&}. 

1 _ İstelı:ll çıkmamış olan Temyiz mahkemesi binası turşun çatısının tamiri işi gene 
ayn! şartlarla tekrar pazarlığa konulmuştur. Keşif bedeli 4879 lira 68 kuruşt~r. . 

2 _ Ek&Utme 24;/11/939 Cuma gUnü sant 15 de Nafia Vek~etl Yapı ve Iınnr Işlerl• 
Btsııtme tomiıyonu odasında yapılacaktır. 

3 _ Ekallbnc şartnamesi ve buna müteferri evrak 12 .on lkb kuruş bedel mukab~ 
Undc Y:ıpı n İmar İşleri Reisliğinden alınablllr. 

' - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 355 4'ÜÇ yüz altmlf beşı lira 98 cdoksau 
tek1:t.» kunışltık muvakkat temina.t vermeleri llzımdır .-5889• ri548• 

Istanbul Defterdarlığından: 
'1~11 Ferit6J ikinci k!-'ım mahallesinin Hacımansur sokağında 41 numaralı bod. 

rum ve tara~ Ue beraber (S) satıhlı her dairesi 4 oda, mutfak ve hellyı eamll olmall 
tzere altı daireli, çam~ırlığı ve m\lteaddld depola;-1 ve bir kuyu Be ba.hçeyl havi kltlr 
8auınof apartunanının mtilklyetı (500 dört bl:ı beş ynz l!ra muhammen bedel nze • 
rinden açık arttırma yo!lle satılı~a çıkarılmıştır. 

satış bedeH nakden ve peşindir. İhale 23/111039 Perşembe günü saat 14 de mllll 
emllk müdftrltitünde müteşekkil komisyonda y::ıpolacaktır. Tallblerin 337.5 üç ~llz otllll 
yedi buçuk liralık muvakkat teminatla munyyrn gün ve saatte komisyona muracaa\. 
ları (91~) 

SATILIK ÇAM TOMRUGU 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman İşlcfmı•si Revir Amirliğinden: 
1 _ Dursunbey Devlet Orman İşletmesi lst'.:.Syon depo"unda isUfte mevcud C'60J. 

t.det muıldlll (468) metre mik'ap (031) desimetre mik'ap çam tomruğu açdl 
arttırma ile satılı~a çıkarılmıştır. 

1 _ Tomrukların ayrıca baş kesme pay'arı mevcud ve kabukları soyulmuş olup ha. 
cim kabuksuz orta kutur üzerinden hesnplanmıştır. 

ı _ Tomruklara. aid satış §artnamesl İstanbul, Ankara, Balıkesir orman çevl.ra9 
mtldthiet~rtnde n Dursunbey revl.r Am\rli~inde görtileblllr. Tomrukların beher 
metre mik'abının muhammen bedeli (11) lira (70) kuruştur. 

f _ L:telı:.lllerin % 7,5 muvakkat pey skçelcrile 27/11/939 Pazartesi günü aaat 15 .. 
Duraual>&y reTir amlrl!llne mtıracantıarı Uln olunur. c9MO• 

S~kı\_tıkınadılından on rtın wınt:Ut tdiıerak 28/XI/11131 llalı rtinü a&t 16 de ht. 
~ ,11~ ..,.~, ~- No. Mil da Uııeltr Mllbasebecll111nde .-ıanan otal komisyonun. 
~kl •btlQxıeaJ. J•P~acaktır. 

===:ıı:., ~- Ankara Yüksek Ziraat Ensti~üsü Rektörlüğündenı 
darda: C8ellm1Jıe), SUQwde: Maf), Kuıumumas t.adroaunda c200• Ura ücretli bir santral mühendJ&llli ile clOO• Ura ~ 

~nı lft Uer 'l'tea~t Oduının yeni yıl Tealtaaı "fe Ut temtnaı maJı:bml&rDe hlrllttt 
~-~-1111 'Ye natte tomıaJona gelmeleri ye prtnameJt IGrmet tcım ok111 lllaılllne mL 
~ ... ) AdaJuü: (ıraıt). retl\ eıet'1Dı01 uıaııtı mönbaldlr. Şeraıtı ölrenmek Lstiyenlerln 27/11/938 Puartlll 

l,.. _ _ ____________ ~J silnü saaı ıt e tadar Snatlttı Rett6rltlltlne müracaatları. c6881• c9&47• 
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Ya· nız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bnkınız 

ad o· 
. 
ın 

Mükemmeliyeti hakkı,da e'l SQ l 

ve doğru sözii size o ıöyliyecektir. 
B "mbeyaz pırıl pırıl parlıyan 
d .. 7ler, tatlı bir nef~ı, pembe, 
ııhhatii diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir a&ız... İşte 

RADYO lift 
i eseri! 

Bugünuen itibaren ıabah, öğle ve 
akşam her yemekten sonra 

gün .,e 3 defa 

KULLANMIY A BAŞLAYINIZ! 

Muhase e .. ~"' ~-.. 
emu u ranıyor 

Usulü defteriye vakıf foi muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. Ta
Ublcıin en aşağı o ta tahsili ve mecburi askerlik hizmetini bitirmiş 
ve tecrüc.e !; örmi:ş ~ıhhati yerinde olm<lları şıı. tbr. 

LhliyeUetine göre 80 - 120 li:aya kadar maaş verilecektir. 
İsteklilerin şirkete yazacakları mektuba ıimdiye kadar çah~klan 

yen..!rdcn al lıktarı vesikalar la fotoğraflı bir kıt'• hüviyet varakası 
ve tahsil vesiknsı suretlerini b.nğlıyarak 

Kayserlde Elektrik Şirketi 
'Ccı=::~m:ll:i?!et. Müdiriyctiae gföıd(-rmeleri ilan olunur. ·•-••Bllll'" 

1 

~----------------, 
Ankara hcrsası 

- ····-
Açıl .... - Kap.ını~ fialhn :.o - 11 - !l '\'l ·----=--=-.sc:: 

Ç:EKl.l~R 

Açılı, t.apa~u • 

Ll)ndra fi ' \ 6 ·ı,17,) 

Nev - Yorıc ı il 01' ıso ıııt 

Parl.ıs • 977ii 2 9iıP 

Mll~no 6 tH7 • 6 IH> 

Cenevre '1.9 .'I 7Ci 2:J •U" 

Anıs•erdam U tS b'l 6 7ii 

Berlln 
Biük.,el '1.1 iil 21 ;;ı 

Atına l 'H o 117 

Sof ya ı..ı:; l. ılij 

Praı -
Madrld ı3 ,iin l!l 6'.) 

Vnrşon .--
Buclapr.ıte ıı tıın ?ıı oo·; 
Bükret o.ı~ O !IJıP5 

Belgrad "l'l • 2 4!1."i 

Yokoham iH 4 fl o ) 

Stokholm 31 ;ı; ,j bl 6'1.i 

MCJ,kova -

r 

1 
1 

sta 
Yevml, Slyaai, Havartl1 ve Halk g;ızeteııl 

Yereb:ı.tan, Çiitalçe~me .~ol(ak. :.ıs 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimler .n bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 

1 S~ııe ô ....., 

Av Ay 
f' r. ~r. Kr. 

TÜRKİYE " 'it>J iv..ı J-J,•IV 

YUNANİSTAN 2.14H 1230 71:1 

ECNEBİ .t.•'"' }-tLIV 800 

Abone bedeli pe.ş • ndir. Adres 
değ:ştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
~ :. 

l i)) 

.::w 
:;v..ı 

Gelen evrak geri verilmeı. 
ilanlardan m~ı"uliyet alınma%. 

Ce\'ab için mektublara 10 kuru~luk 
Pul ilavesi lazımdır. 

ı·································~··············~ 
• Posta kutu.m : 741 Istanbul : 
i p : : Tı?lgraf: Son osta : . . 
: Telef on : 20203 ! 
~ •.............................................. -~ 

·-··························································· stanbul İnhisarlar Baş 1\'lüdiirlü-
ğiinden ı c TiVATROLAR ) 

H • .:mı.i İklncı·..eşrln sonunda bitec~k ol;m müsttrat tezkerelerinin yenilenme muame- ..._ ____________ _ 
Şeh.lr Tiyatrosu Tepeba.ıı dram kı&nunda 

lı>;ı ııt' 22 p / 939 gununde ba.,ıanılarak 5/1:11939 Sa.lı günu akşamma kadar d.,.,._m ede -
ak.şaın saat :ı0.30 d~ 

celclır. , 
Te ·k'!relerlnı tecdid ettirmek lst!yen satıcıların tayin olunan ır\inler<M ellerindela Şt!rmin 

te · rcler!le Kabıı.ta.şta klin Başmüdilrl~ğumüze müracaat etmeleri ve 5/ 121939 tarl -
hl:-.o ıı .sonra tezkere!erlnl yenllemlyerelt içici satırnlar hakkında kanuni takibat yapı.. 
la ı Uil.n olunur. a9305a 

~ 

; 
4
·i giy :nmek, güzelleşmek istiyor tnusunuz 1 

P. T. T. Mü en: 
ııev iminde kesilmlş 7 metrellklerden ıoo adtd, 8 metrellltlerden 200 aded, ı metre -

ıncı rden 100 aded, 10 metrellklerden 100 aded 1t1 cem'an 500 aded 'iisküdarda ıe.,ıım 
,.e 'i metrcHkler<len ıo aded de Bakırltöyde teslhn lt1 cem'ıın 510 aded k~a.ne ı.ıça! dlre. 
ğt mJten.hhid!n t.antihüdünU y.apamaması ha~ebile nam ve hesabına olma.k ü'llere açık 

ek.~ltrı.cye konulmuştur. 

El<'.,ıltme 29/l 1/939 Çarşamba saat 18 da B. PostR;1ı.ane -binası birlncl katta P. T. T. 
Mu1u ·lüğü odasında to,planacak Alını Satım Komisyonunda ya.pılaca.ktır. 

7 mctreUklerin beh.t!rlnln muhammen bedel\ 450 koru,, 8 metrellklerln 550 kuruş. 
9 VP lO metrelıklerln 700 kuruş, hepsinin 2095 ltra ~ muvakkat teminat 224 lira 113 ltU
ru~t ur. 

i~ ek!llerin ş:ı.rt.na.melerlnl görmek ve munkkat teminatlarını yatırmak ü~re çallf. 
nus gunlerlnde mezkür müdürlük ldart kalem ltnzım kısmına, eluııütme gun ve saatln
de c!e muvakkat tem1nat makbuzu w 9S9 .seneııı1 tein muteber Ticaret Odası nslkasUe 
birlikte Komisyona mUrae11.atJerl. C9369J 

ROMATİZMA. LUMBAGO, SİY ATIK, ARKA 
BEL, DiZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale eder 

• n en an 
Sizi; SOGUKTAN, HEZLEDEN. GRiPTEN, BAŞ, OiŞ ve 
bütün ağrılardan ve kınkhklardan koruyacak ilAçtır. 

Rı-zıı ve Sndl Tek tiyatrosu 

Kadıköy Hale sinemasında 

T cış P.arçası 
Ayrıca: Vodvil 

Yarın gece Bakırk:ilyde b{iyük temsil 

Her ~kşam Bayan Muallii. ve Salahattin 
Pınar ve arkadaşları tarihi kostümlü tablo 1 

Saz caz. k:ıbare, varye~ 
Her p;ızar bütün programla içki.siz 

çaylı matine 

Halk Opereti - Aqam sut 9 - da 

Eski Hemem Eski Tas .............................................................. 
• Doktor. 1. Zati OaJt " 

Belediye karşısınd ':i muttvenahı· 

ne. n-ie üğl(!tle ı S;> ın hasta~ m ıı 

m•ın•• k 11 bul edJr. ~ccc:m:ms:v ············ ................................................. . 
.. 
ilan T ari1emiz 

Tek siıtıın .santlml . ........................ . 
Birinci sah 'le 400 lıurut 
J kinci aahil • 250 » 
Uçiincü sahi.le- 21JO ,, 
Dördüncü sahile 100 » 
lç ıahilel•r 60 ,, 
Son ıahil~ 40 n 

wuan•n bir müddeç zarfında tu
ıaca mik*.uda Uln yaptıracaklar 
amca teruılat!ı tarifem1zdtll ı.atlıade 

edeceklerd.lr Tam, yarım ve çe11ek 
1&yfa Ulnlac lçln aJfl blr t&rlfe derpıı 
ed1J,Jn1f t1r. 

Son Poata.'nın Uoart Ulnlarına aid 
141er içln f'1 aclrele müraoaat edU
melldir. 

tıaueıl.l Jlollektlf tHrkeU 
J[abramauad• Han 

.&n.kal'a caddr.ai 

····················•········································· 
Son Posta Mathaa~ıa 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

~~aıa~--
1. GE~'lÇLiK 

2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

İşte yi; 1\s~!,. l i i remde 
ar<maa ~u m z'yetlerin 

hepsini siz! 

r<RE~ PERTEV 
teı. in t:c.ebi:ir, 

ı - Kn .. : ıl p,.: ırn. \': Hir tuvn· 
lel ın t\l'>t t ız ı rıdır. 1.ıce btf 
i.ın t ve y ıpı.ı~uıctaki busu· 
t.iy ·li ilılı •ı ri.., yllzdekı çız· 
gı ve l..ı uru~uıdukhırın te
şck di.ü ıe ıııftni olur. Dd· 
r vı g · ııc yn ~f' .. gi ı tutıtr· 

2 - ı.KE. i PhRTEV: Uir gtı~el· 
Ji n. vıısıt -t .:.l llr. ueoişlem!Ş 
nrnsı ımııtı ı:.ı ı l) tır..ırak cUd· 
de;,"' ı pürt · ~- vo k" burcıl<la~ 
g.ct ·r r. Çı. ve le1<elerı 
il l·· , ıt •r. Teni mnt ve 
şetr .r l.ır hıılJ getır.r. 

!l - KHE~I PEHTgv: liir cild 
devı.ı::Hlır. DLrJ lı(U ideler!· 
niıı rrıızutıın ctllzeıtir. Sı· 
vı.cc ve sıy·ıh noktıilıırın 
frz ıhlır!lııe m mi olur. cuJ 
ad .ıl:!sıni besiıv"rek: 1<u-v· 

-
V• llcwd r •·. · 

Kuru c 1 !.er iç.n yaQ'lı, ve 
~·ağlı cild1er ıçuı yağsız ııu
.,usr tUp ve v.ızoları VJrdır. 

KAŞELERi 
BAŞ DlŞ, t.ğrıl ırını, RO~IATIZMA 
ı .. licıl m ı. SINlR r.ıbıttsııi.ıkiarını 

DERHAL geçirir. 
GRİP, NEZLE ve SOÔUK ALGINLIÖINA 

l\ar~ı mO<·s.ır iliiçl ır. 

lcabınct ıt gtınde 1 - 3 ktt~e alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

Cümhur.y~ti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1866 

Serınaye )i : luO.uOO.OJ;) Türk Lir1sı 
Şube ve J.Jans adectı· 265 

Ziı·ai ve ticad her nevi banka mu:ımeleleri 

PARA BiRil<TiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en .~ 
50 lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşaitdaki pıjDI 
göı'e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Atled l,000 Liralı'., 4,00) Lir .ı 
4 " 500 ti 2,00() " 
4 " 250 ,, 1,00~ u 

40 tt 100 .. 4,000 u 

100 " 50 .. 5,000 .. 
l:lO it 40 .. 4.,800 H 

160 " 20 o 3,20J ,, JI 
DİKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene içinde 50 Iiradaıı _,,, 

dü11miyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 farlasile verilecektir· tJ 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(iL 1 Birincikfınun, 1 Mart ve ı ~ 

tarihlerinde çekileecktir. 


