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Miknalıslı maynleri 
Alman IOyyarelerinin 
döktükleri anlaşıldı 
Tagmis nehrine de paraşütle 

~agnler döküldüğü tesbit edildi 
Btr Londra gazetesi ingilterenin miknatıslı 
111.aynlerden cok daha miithisp öldürücü bir 

silAha inalik olduğunu yazıyor 

Son 48 saat içinde beş 
.İngiliz gemisi battı 

11/:n~ra 2'.i (Husu. 
t . Son glinl~rdı 

• 

llgı tj, fk' ,. - c arı umumi. 

-····························-··························-· 
Tataresko 

tekrar Romanya 
Başvekili oldu 

Tercan köylerinde 
zelzeleden 443 

ev tamamen yıklldı 
Yirmi dokuz ölü, kırk üç yaralı var 
Dokuz köy bir nahiye kimilen harab oldu, evleri 

yıkılan halk sokaklarda kaldı 

! 
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~I : , ı• hilkfunet 

••el.. . iddi su-

Bükı·e{ ı J - Ar91etoinu, bu saball 
Krala k•binenin miiftecek istifaıını vw Son Kırıehir ulrcles&nde hcırttb ola1'. bir kö~n cıcıklı ·manzar~ . 
~tır. Krallık mecliai. aaat 16 da Kral.- E.:nincan 2) _ Salı günü vuku bu - rakulak na~ıy~ rnerkE>z ınd.eki evlenn 
lık mü~avirwinin ve mil.itali na:ıırla. ıan zelttle neticesi olarak Tercan ut: j bir kısmı kamılen yı~ ıl~u~ ve müte • 

tett.-. 
... nıe,guJ eden A' 
"'il h 
l\i ı, cın:•yn hr ı· btı 
.-·· esrarı n ı" ı1 .. , .... 

cm ijtırakile toplanacaktır. ıuının 1 35 haneden ibaret olan Ka • (Devamı 8 ıncı sayfada) 
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rrıuo; sayı labilir 

Şirrıa• d . . 
~a,.,. ı:'m ~ınin tı. 
fr.1,.. 
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Yoliarile Şarki 

.,,ı t ... . 
ı ·C'n ır. kara su· ar,1, 

• ve l1a tt • 'f i ııE'h :ı ıems 
•·ın ı n 

te eli 1 mansabırıı 
tı eden bu mık-

ıı tı.,11 
tıı rnaynJerin, Al-

<ııı tay 
fıtıd-, Ya reler, tın·~-
d.. n dcni;ı: ..-. ,J ••• •• ı U~ü .... ~ ınKu • 

... , anıaşılmıştı.:". 
A .nıa t 

tıiıı 11 ayvarelel"İ · 
gitt son günlerde İn· 

{!t"(' •• 

hkı uzerinde yı:ıp- . 
rı ırı sık sık akın'a - Bir lngiliz ressamına göre Edim~rg ı!istrovm ite Alman 

1~
1' ~u rnayn dökme tayya.rel~ri arumda Çcırplf'ftMI 

tıı ~lıvesile aliıkadar o:nuğu tahmin edıL 1 Maynler, parqüileH ballı olarak de. 
~ (DeftDll 1 i.D.cl sayfada) 

Belediye diin kalabalık bir 
mektebe benziyordu 

~.ıneınuriyeie talih 600 genç im.ih:ın edildiler, bina 
a ıb:eri a~madı, haricden masa ve sandalyeler taşındı 

(Devam& I inci ı<ı'llftıda) 

Vahdet v~ hamaset 
tims~li olan 

Türkiyeyi gördom 
r··············· Y A Z A N ....•.......... , 

! Jules Sauerwein ! 
1 1 
i Meşhur F ranau: muharriri E 

·················-········· ...... ········· ............ .: 

~· . Jul.as Sau.erwein 
bit edıyemiz, bundan bir müddet evvPl 1 kalmıştı. 120 kiti çıkarılmı1t.ı E.ak.ilerin (Yuası 3 - .. . 1 ... > 
......._ ttneın d" (D 1 . . • .4 ,ı.) 11.ACU ı;a7 -a ~ ur okü.mü fırtınası· na maruz et}Qnl& tfMJI. sajl,.UııQ ·-···••••aaaaHUUaUUU•Hauaaaauuauaaua aaauau ... a 

" 1. B .. k I d - d •• Tayyare harbi a 1 u reş en on u ıpiddetlendi 
l}0 ktor Lutfi Kırdar Bükre~~·~ şahid olduğu imar 

faaliyetiaden sitayi;le bahsed·y .>r 
48 saat içinde 15 Alman 

tayyaresi d~şürüldü 

Londra, 23 (Huauaf) - Garb cepheiin
dek.i İntflts hava kUvv.tleri, buıün bir 
muvaffak.iyet elde etmiflerdir. 

(Devamı l tinci ıa.'Jf8'1.u.) 

1'ürk askeri 
Hey~ti Pariste 
Londra 23 (Huswti) - Birkaç haf

tad&nberi Londrada bulunan ve mü~ 
addid temaslar yapan Türk aı!keri h• 
yeti Pariae muvasalat etmiştir. Gen. -
rel Orbay ve refabtindeki .vıt Pa-
rlı hı tasyonunda T!l.rk sefa reti erkhıı. 
yüDek rütbeli FranStt zabitleri tara. 
fmdan karplannuştır. Heyet, bir ka9 
gün Pariste kalaca.ktır. 

CMESELELE:R:J 
Türkçeyi anarşiden 
kurtarmak ~azımdır ! 

0!1, on beş sene sonra Türkiyede 
bilen münevver kalmıyaca~;tır 

Yazan: Muhittin Birgen 

t~rkce 

Bayram günlerinden i5tifade ed~ Sokakları .is!m~e 1deği~, Tl Ul!,l~a il~franı -
rek iki günlük bir tetkik Jeyabıı- lan bu şehır 2ed o a~H· ır en_ . .Roz ~te odto-) 
ti yapmak üzere İz.mire JVdip "elmifthn. (Deva~ ~ c: • ergun» su unmı ~ 

Bugün 
:==neşre başladık == 

S~nenin en gUzel rom:nı 

• azan : Cevad Fehmi 
•cVa.llde Sultamn ıwc1anıı1>• ve d 3 İlkteşrin• müellifi 

=-=Yedinci sayfamızda okuyunuz 1 == 

-~ 



2 Say'fa 

Türkçeyi anr.ırşiden 
Kurtarmak lazımdır! 

'-._Yazan: Muhittin Birıen 
(Ba~nrafı 1 inci sayf aW:ı) 

büs durak levhası tesadüf etti: 

İstense} Durak 

Besimi; ;;;; Tek damla ... 

J 

Sözün kısası 

Para! 
'-., _____ E. Ekrem Talu _.... 

K am."atin tükenmez bir hazine, 

idealin cbir lokma, bir hırka .. • 

olduğu, tevekkülün gemisi denizaltla • 
rmdan korkmadığı ve maynlere mey • 
dan okuduğu, kazancın ayıb gibi giz " 
le>ndiği eski devirde, çocuklara' para 
nefreti telkir. etmek terbiyenin başlıca 

Kelimelerini okudum. Bu, şu bizim 
vaktile cihüyari mevkif > diye tanıdı
ğımız şeyin türkç~;dir. cMevkü. J;(n
yet güzel bir istihale He cdurak:. oldu ve 
h~r tarafa yayıld1. Durak kelimesi, bugü- ı 
nun malı değildir. Türkçe bunu öteden
beri kullanırdı. Hatta Kur'an okurken a. 
yet sonlarının birer cdurak> olduğunu ev
lerde annelerimizden bile öğrenirdik. I 

{es:;slarından biri idi. 

Hemen hiçbir şair, edib yoktu kil 
Jr:Vicdanlan satın alan, her türlü feza .. 

İstensele gelince, rnalüm, cisten> ve 
cseh unsurlarından mürekkeb yeni bir 
icaddır. cİsten:., cistemek> aslından J?Clf'n 
ve - gfıya- isteme manasını if adc eden 
garib bir mahllık, ve cseh de. fransızca
nm el ve al şeklindeki nisbet edatlarının 
taklididir. İstense}, ne mükemmel bir ke
lime! Bu levhavı o soka~a koyrnus olnn 
belediye, kim bilir bu J?ÜZC'l türkçeden 
dolayı ne kadar iftihar etmiştir! 

ha~1 irtlkab etmek imkanını veren o 
yuvaıl<i'Cik madencik .. » den lanetle 
balıseder bir manzume, bir mensure 
vücude getirmesin. 

Paradan bu iğrenti efkarı şaşırtarak• 
iht!rasfarı uzun müddet tazyik altında 

Muharebenin çıkmasından bir gün evvel çıkıp çıkmıy:ıcn- Ticaret alemindf" esaslı bir kaide vardır, ticaret ilmin;n bulundur~ bı.;lundura nihayet infilftlc 
ğı noktası etrafında bir mecliste münakaşa ediliyordu, rnec. alfabesi addedilir, bu hayata intbab edenlere ilk olarak onu ett!rerek makus neticeler verince, on~ 

· 11 öü•·etir1er: kar.~ı ılcfrct telkı'nı· de ana-babanın ter"' ıı~te hazır bulunanların ek:eriyeti tehlikenm önune p,eç - o ., • 

- Hiçbir teşebbüste kazanabilecek mtktardao fazlasını biye programlarından yavaş yavaş si • 
mez bir şekil aldJ#ı tikrindeydiler, fakat bir zat aksi kanaati tehlikeye koyma, derler. aksi takdirde ticaret yapmış değil, !indi. 

Gene bir z.amand:ınberi gözüme çar -
pıyor: 

müdafaa etti ve §Unu söyledi: 
A k d · d"kl · · yü d kurr:ar oynamış olurrun. Artık, n:.!muskarane kazancın haysf - manya bugüne gelinceye a ar tste ı erının z e Kaide doğru ve münakaşa emasınd.a ekalliyette knlmış 

Güven Sigorta Sosyetesi d k k ml k d""k d 1 t G ri ~ 1 1___
0 
cayelerinden biri olduguw , pata • o sanını te da a an o me en a mış ır. e ye Aa an elan zatın fikri esas prensipe uypndur. Fakat inaa.nlar e~- -

Bu da güt#! bir şey olsa Ji!erek. Su yu·· zde on için ınmdiye kadar kazanını• olduklarının hepsini rı·,_, ... t 
1
·tibarile ı·_<-ter zevk, ~~er L.~ iıter •,.lence veya ticaret nın her türlii. muvafiakiyete kapı açı • 

cşirket:. diyebildiğimiz kelimeden, çok y· :.- J" .ı•n ı..-, • t w kJ .. w tT b üe "' 
şükür, bizi nihavet kurtanyorlar! Şirket, de tehllkeye koymak istemez, harbetmez. mevzuubahs olsun, itidal haddmde kal.nayı bilmezler, ken- ı:ii~~~~~ k:::noçgryeo;l~;~~~ gg~:te:Cn e • 
şerik, istlrak 0 'ibi mendebur kelimeleri F k h.d. 1 •u bu fik · · ı ld ır... dı·ı,erın· ı ka·raan ziyana götüren barda~a fazla konan tek dam- -

"' 8 at a ıse er - saat sonra rın yan ış 0 Uı;untl ' ~ serlP..rı· harıl harıl tercu··me ve gençleri! kullanıp ta şarklı kalmanın ne mıınnsı ]~dır ~ 
var? Garblıla.şmağa karar vermedik mi? gösterdi. hediye ediliyor, para bahsi Ar ve ha ~ 

i~?!~f ~J~!#.~t~~!~Y~~~ ~~~~~~~~7f ~~f~rfı~~E::~~ 
!şte. size iki misal. Bir! diğerinden d:t.. Arıların hiicumuna .r···-····••••H•••H•••··· .. ·:·····•••H•••····-······'\ Meşhur Cambridge 1!€111'! öyle köhne ve yan1ış diğer telak· 

ha münasebetsiz, biri dH!erinderı daha • H ll b f k a Ü kı1erin yanına gidiyor. 
sn~ ve biri de dii{e'"ı de b"7.tlarımı7C'S [ .., : erg n ır 1 r nı·v~r,oı•ten/ne 

grl.n "? r :. z ııc:: ~ ., Zaten bı"z eskı"Jer o teıa· kkı·de ısrar ne Türklü~n. ne de Avnıpaiılığın iri an- :"> • .u 

hışılmadı~nı ~österen iki acıklı mis~ı. E- J r i l"'iren l'a.dın etmiş olsak bile, bugünün çocuğu, vak• 
~"r bunlar. aıe1aae. bozuk ve ters kııra1 ı · rir ngiliz zırhlısı··· ~ Demek siz de benim }. ~ me bizim olduğumuz gibi enai değil., 
iki ferd tarafından ortavıt atılmıs olcav- A 1 1 b' . __ ..ı.. 1 daki mu·· : • b" İn.ı;ıilteredeki üniversite ilmi mühim Ü"un k.nm · t b k d k. Ü"tı""k Jd 
dı o kadar ehemmivet vermezdik. Biri. rı ara ıı auı ının arasın gı 1 . • . . ·• '"' mıye a ımın an .. ' 

' ti k l ""-lı a bır hadıseye şahıd bulunmaktadır. kı"n ke'-·fı"vet b~'ımından bu""yu""k zeka bir beledivenin elilE'. diarri de iki büvi.ik nr..se!le o uyucu arımız dlı yamıy • J J - " 

Türk bınka .. ının kalemlerile vazılmıs ke- caklardır. Evet, İngilterede limanlar - Kibrit kralı sveçli Knıgcr ;şteri - Meşhur Alim Cambridge üniversitesi v~ idraki realiteleri dnha çabuk kavrlJ' 
limeleı'dir. O b,,l.,~ivenin k,.J;ın., icad P - darı birinde bulunan koca bir İngiliz nin iyi gitti!1i zamanlarda bir gün yol- müderrislllrl~rinden birine Mis Do - vor ve benimsiyor. 
dip her J?Ün ha'kın ~örece~ bir Jıevhn •zırlıhs• rmların hücômuna uğramış ve da kibrit satan Qir kad\ntı Tasgelmiş- rothy Garrod ts<lında bir kadın tayin J'.1"isali, bir Fransız gazetesinde oku • 
yapmıya, ve o bank~ların turkcc asırlt.k .. . . . ti. Kadın, Krugcre bir kutu kibrit u- ı t 
«lirket:. i yerine bu fre:ık xe1imesini kul- bu huc-umda aınlar gahb gelmışlerdır. zatarak: o unmuş ur. duiTum ~u fıkradır: 
lnnmıya ne haklan vardır? Bunlar hP - Vak'a harbden bir hafta evvel vukua _Almaz mısınız? Bu tayin İngilterede ilk defa vuku Eski kafalı bir büyük baba, on y~ • 
ledlve mic?irler. bnnk;ı mıdırlrır, yoksa gelmiştir. Zırhlının ismi de cNewcast- Demişti. Kibrit kralı, gü.liimsiye _ bulmaktadır. şındaki torununa paranın değersizliğlı' 
dtlFakkadembflefi mi 0

1 
lmu~:<lrdır?, l~» dir. rek· Mis Dorothy Garrod arkeoloji mii - ni telkin için diyor ki: 

a at, unınr va nız iıd misı dir E~er p hl d · r b 1 dug·u r · 
bir dr mrkteb ki+ab'arıtıı Ple alın !!Özden u zır. mm emı~ 1 . u un . ~ • - Ben de sizin gibi kibrit satnnm. : derri.si olmuştur. Oxford Üniversitesi- - EvHidcığım! Dünvada, paradaı1 
gecf~rl"k ol .. ak bu mi~.,f1nin dal> rıek rna nın cıvarındaki çıftlıklerden bırın- Cevabını verince, ktıdın Knıgtte E nin eski müderrislerinden birinin ke - da}ı.;ı.• kıymetli pek çok şeyler vardır· 
~arfbl,,.rinP ve pek sa"mala.rına te~ıdiif e- de lıuiunan anh1r hep birden kovan - dikkatli dikkatli 1Jakmış. ~ ri~~i bulunan Mis cGarrod• Kudüs Çocuk hemen cevab veriyor: 
deriz. Bu kltnb'ar na. la-ıri' VPkaletı (!o_ larındnn kaçmıcı]ar. limana gelmişler k d k"b . • h l" ·-..l 1\K ld An'-ık d 
dl.iM-' ü . k 1 .. ,3 'f .-..Deme. m. e .ı rı.t satarı~tn.ız :: ve a.v.·a ıs:nue, .ınu~u a, Ll\ ya _a, _ Evet, bu"""u""k babacıgım-.. biliyo .. ıı;uuız m C"SSr>"'eııı: .ontro unı~P~ ~ tm- ve zırhlının etrafında dört dönm€ğe - - J 

kı mııhud .vanlıc:: ht"'b• m g"'ctıl!ı s;ııbi' • . rrı:'syö, demışti. De'fMı( s-ız de bem~ı : Cebeluttankta, Irakta yanmış oldugu rum! Fakat onların hepc::i de gene par« 
J?e-cnıMir. Rfmdi bu kitoblar. veni nen eı-' bac::larn ı şlardır. Bu sıradaı zabıt ve as- gıbi hayatta muvaffak olamamış bır i tefü!kler yüzünden bUvük bit şöhret ile edinilir!. 
deın _ı;eC'ecekler W! henüz dille bir1ec;io kerler mendilleri, flamalarile kendi - imansınız. • k tıır v- ı d ~ da ı 

l f : uzanmış · .IUlflm! a~.n yapmış ro-lin de bo""yleln.rı·ne bı'zim nldığı .. klAsik olmamış kelimnl-.rden temizlene- eıini korumak istemişlerse de muva - \. ı ~ '° 
~klE"r! _ fak olamamışlardır. Arılar zabitlerin '--· ' ' ----~ olduğu taharriyat bilhassa çok kıy • mız terbiyeyi verin! 

Zavallı turkçe ·ıre zavaJlı '11ekteb! ve balhriyelilcrin her tarafını dehşetli /ngiliz h slabakıcılP.rl mPtli neticeler vermiştir. ı:;; ı:;; I ~ L * bir surette sokmuşlardır. Nihayet mağ • Bu tayin kevfiyetind€n bahseden c ..... C ... l~l!enı. ' L--a :.t~ Futbol oynuyor, <De 1. T ı f) ~ t . M" G d' .......................................... ·-·-············-
Atatürk. tesebbüs etti~i büyük inkılfıb lUb"yetini kabul eden koca Newcastle • Y ı e gra gaze eS1 ıs an'O un • 

hareketinin Türk içtim :ıivatına ve Türk rrhlısı S. o. S. işareti vermiş, Portland meşhur alim rahib Breuil'in talebesi un nıs an 
lrliltürilne silratle tesmilini istediwi ZA - limanı bahri zsbıta~ı meseleden ha • oldu;;unu tebarüz ettirmektedir. 
manlnrda, dil bahsine de c>l attı. Hakik:ı- h • GI 
ten, türkcenin cür-ıtle tifrkc~ıesmesi de berdc:r ~dilmjş, zalbıta da arıların sa - Cebelüttanktaki taharri vat Vi:? tet - a j van 1 r a 
mffn davalardan biri ıdi. Jc:'ııhntn teceb. hibini cağırtmıştır. Kovanlar zırhlıya fdkatını rah!b Breutl'1.n talebi üzerine 
bns edfldilti zaman. ic;. tnbii surette At:ı- rıakledllmiş ve bu savede arılar hap - yapmı.ştır. Ankara 23 (A.A.) - Haber aidığL" 
tilrkiln ellnde-n cıbcak, teknisvenl0 rin solunabilmişlerdir. Şimd; bu ınThlının Mis Dorothy Garrod bu mıntakncla mıza göre. bir taraftan YuruJ:ıista:nlS 
ellertnC' girecekti. Bu teknisyenler, Mi - b't f 1 rt bu k' b. h İ ı ı· · ·· b d ı ı · · kı·ş.,fınaı 
zancı Murad Bevin • Alı kam 1frınve- ıa ' ve ne er e va a~ın ırer a<- bir insan batı bulmuştur. Mec:hur n- o an ıcarı mu a e e erın ın .... 
d tl d t r " .. l 1arak vak"lanna bırer an ro hizmet etmek ve digw er taraftan yur .. c eri-. iye adlandırdı~ı eski ülPmanın 1 "'"" 0 

w 
0 

• giliz profesörlerinden Sir Arthur Ke-
vevahud medrese hsoftalarının ,·oll?rın.. zoti takmaktadır} . h' dun İzmir ve Trakya mıntakralları can .. 
d . .,_ A . k- tt a g.öre bu insan ba. ş.ı Neanderthal lı hay\'an ı"hracatını "~mm· e~·ıeme~ an '1ltı!'er. tntür !in cvur!> dediğirıi lil- ı.c,;: J 

dilrdüler ve bu suretle Evr"nsellcr, Ar - raşacnk olursa, on, on beş sene sonra devresınden kalan en ıyı muhafaza e- gayesUe İzmir, Dikili. Kuşadası iske .. 
rıulusallar, acunlar, macunlar meydana Türkiyevde türk- bilen münevver kal- dilmiş ba,tır. 1 T k h ·hrfı~ 
•et... ..- elerile, ra ya canlı ayvan ı 
.. uı mıyacak dernel::te mübalAJta yoktur! İngilterede arkeoloji ilmin..:ı- kad ··hinl 

Fakat, AhkAm Müzavedecileri eski ue ın- mPrkezleriınden Yunanistana mu 
ahklm rnüz:ıvedecileri olmakla beraber * lar miihfm bir mevki işgal eylemekte- milttarda koyun ve keçi ihracına, tıca• 
Atatürk sultan de~Pdi. Bu l!idisin yanlış Arada sırada. hatıra ~eldikçe bu mese- dirler. co.ret Vekaletince müsaade edilmiş ve 
oldu nu görünce. ı?entc; bir ric'at hare- leye dair bir takım ya:ıı1ar vazıyoruz. Fa- ala~adar]ara bu hususta tebligatta bU" 
keti aptı ve gPri döndil. Fakat, teknfs - kat, yukarıda kaydett1~im iki misal il~ - Dokuz h , ~t d • 
yenl~. yani Alıkam MüzavedC'cileri ile teriyor ki bu me!ele. günden güne ehem- ap a zr evıne lunulmuştur. 
bunl ra 2ldanro arkhlannclan vürümPk mivet kesbediyor. Zannedersem. bahis, gidemigen kumandan --------
fst n bShaberler bir ür1ü dönemedilrr halen bir devlet m ele~i olacak der~ Lord Loyd Sofyadan 
İste. buf!(ln memlekette dil bakımınd;ın de milhim bir ... Y olmuştur. İlk iş olmak ! 

,.. ngiliz orduları erkinı.harbiy~ reisi Ge- B J d •tti• rn~cud olan lı:Clr ·unç nnarşi bu hadisenin üzere resmi ve yan resmi müesseselerin e gra a gı 
nettce!itt1r. tilrkçeye tamını n yabancı olan bir tak1m ncral İronside 1939 harbinin ba§ladığın- d k" ·ı·a , 

lter bu hale bir n"hıvet vc>rmek 151•m alelAc v:fp ke1 imeler kullanmalarını ol - danberi, yani dokuz haftadır, bir kerecik Sofya 23 (A.A. ~ - Sofya a ·ı . 1 "' t!t 
01du~m u nlıvamıvorsnk. A l1ahıı va1va- sun rnene•mek Qıere sıkı bir nizam ko - . . · . . . meti esnasında bırçok Bulgar rıcal 
ralım dıı. bfıf'.' o ·11 Vf'" \n Ynk. e~Pr nnln- nulmn ... , hilkl1metin bu snhadn ilk yapa- :lsun evıne ııdememiıtır. Harbıye neza- ··ır.k tl 1 Lo d Lloy& 

ı.ı; "'' d ki d h t . . . · mu u ·a ar yııpmış o an r . 
yonalt A11P-h l.-'aarif Vekilimize kuv .. cn~ı is olmalıdır. Bu suretle, hiç olmarsa Londranın şimalin e · or u as a - retmdekı dairesınde bir yatak kurdurmuş bu akşam Be1grada har€ket etıniştır· 
vet l'h<ıan etsin! devlet ellle vapılan nesrh·atta fcnalı~ın nelerinden birinin hastabakıcıları boş 1 al bu d ı k di _.,.,, 

Bu o an gener , ra a gece eme te r. ··--·-·--······ .. ········--···--··--· ana~'""l" nrtadqn kal ·'nac:t irin, bir dereceye kadar sahası tahdid edilMi.ş zamanlarında ~i.men saht arda futbol ================ T A K V 1 M 
mnl\rif m<ı]d'l'\f'TTl'?fn ııorm~ı icl(' ·ic:i kif • o'ur. has 
vet .-tme,. C'ünlni hıı mttl<t"(' bir 79rl"!>ıı- _ 11 1 112 oynamaktadırlar. Bu oyun o kadar bü rak: d~ğer bütün tslnelerin hasta -

la r, ken c:lM n"' ı rf bü •".., cı:ı l hi "<'t }Pr İl'\ bir ~;;;;;;;;;;~(A~i{~,...u;;;;h;;;t;.tf;;;i n;;;;;(;;,(_;;:Jı.;;;· e;:;q.~;;;n.;~y~ü;;k;;;;b;:;ir;;;;r;a~ğ b;;;et;;;g;;ö;;rm;;;;ü;:ş;;tü;;. r;;;;;k;;i';;f;:u;;t;,;bo;;l=m;;e;;:;;:b;:a;:b;:c;;::;la;;r;;ın;;;:;a :;d;;a;;61~· r;;a;;y:e:t;;;;:tm::;;:;iş;:tı:;· r;;. ;;;::=.;:' 
kac ıtsvrl müt " .. ,c: 1'i\7a ·rd C'i r ı~ c> "; 
fnti al eıbı"t<; olm~c1rı ~""c1 hı,. b~r l""•t • 
ka'rern"t kud eti r ö<::+P ID'c: d,,.:nctir l3 1 -
nun trtbi bizim lI'0 kteb lı-1 b1 mnız d:ı. 
mPktt>b ldtııb1 va1mı•·ı btr Uı-n,...,t ·e ci'l

navt mevru ' vnnm1c: ohn nınollH .,.. tn
bllerlm.izin e1Jerl11> nÜ1PlenıP?. ri~ .... 'l...:\ n"'
)ar !cin cı1l qave. ma~ .. ·re kltl'll> ı- ... h··l 
ettirmek VE' hMmakhr. B Jl'lUTI ır·n tilr'IT 
cevi bul'finkn anartjnp':l knr 'l"!'m"'\' iriTI 
hı.ı.c:usi bir ~vret .. hı>tfa fe ·ka1a-i,. bir 
h~PllPVc fhtivac vardır. 

(STER 1 NAN, 1 STER İNAN 

Alman radyo.ru şu sözleri sö~ledi: 
_ Mütte!ikler Alınan ordusunun niçin taarruz.a geçmedf-

<Jini merak ediyorlnr, sebebini araştırıyoJ"lnr, mPrak etmo
;mler, Alınan crdu.su beklemeyi bPen bir ordudur. 

İngiliz rady1Su da şu sözleri söyledi: • 
_Harbiye n nn Hor Belişha Avam Kıımarasmda askerı 

vaziyet hakkında izahat verirken c biz bir yıprama ve da
yanma harbi yapıyoruz, bir kale harbi karşısmd11yızı> de.. 

miştir. 

Roma ı adyosu ise §U mütale yı izhar etti: 
- 'l'orpil harbi bitaraf devletleri de ızt"ar etmeye başla

mıştır. 2 g!in içinde batan bitaraf ıem1lerin sayısı 6 dır, ac-
tık Şimal denizi denJzcillk iç.in rli bir deniz olmuştur.~ 
· Muharib devietlerin sözlerine muharebenin mun sü-
receği muhakkaktır, batan vapurların mllllyetlerine göre 
harbden bHarafJarın zarar gördQltleri de muhakkaktır, o bal. 
ae bu muharebeyi eıı~iz seyredenlerin mevoud olabJfoce. 
~ine: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 

Biz bu ıravrPt VP l,.,"'1,....n nı11P} tiirlt • 
çenfn ne dernek oldu~unı1 bi1<>r. ·p vn • 
r.an. ve f!E'""C' olmak ha ı-bH ... ennli ba -
kımmnan henüz ıren!s .ı:tokları bnlunc.n 
Maarif Ve'kiHminien bPklivoru~. E~er o ı 
da bu hamlr-..>i bi.,.,-..t ı;evk V<' ıdnrf' d - ~----------------------------------------------_, mez ve maarifin ufak tefek şeyle:ile u~. 
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S.1fa 1 

Almanlara göre 
Munih suikasdinin 

la yyare harbi şiddetlendi! ::~::ı ~1:"8~ Berlin :C~~~yy~~l~r! .. aJ•nm 8lıalga ve Balkan/ur 
Kı k k. _, ,~ A bildiriyor: 

e 
r Se lZ Saat içinue 1J iman 118 göriitptÖ. İngiliz intellicens servis\nın Münih aui-

t • d" ld kasdinin müşevviki olarak sabit oJm~ı B aygareSl UŞU•ra u" Bertin, 23 (Hususl) - Hitler bugün bugu'"n de matbuatın baqlıca ne!ı.riyat m.ev- ir müddettenberi Balkanlarda bi-
'--• kAI d d Al d l '$ 7 taraf bir blokun teşekkülilnden 

(B ...., .. e et airesin e, man or u arı ıruunu teşkil etmektedir. bahsediliyor ve bu münasebetle İtalyanın 
Şirndi a.,tarafı ! inci sayfada) 11'1.evler içinde Belçika arazisine d~ - kumandanlarının bir topı.antısına riyaset Bütün gazeteler, İngiliz gizli servisi ta adı da sık sık zikrolunuyor. Deniliyor ki 

4rı Ya ye kadar, ba~hca istikşaf uçut- müştür. etmiştir. rafından güya muhalif zabitlerin emrine, İtalya, ~alkanlarda bir bitaraflar bloku 
bugün Pnlakta olan İngiliz tayyarecUert ı Diğer şimal mıntakalarmda dön ge.. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine men- hakikatte ise İngiltere hükumetile mu • vücude getirmek arzusundadır ve buna 
takı ' Inuhtelif fasılalarla Fransız top- sub 120 yu·· kaek rütıbeli sübayın ittiralrile ça,ı.şmaktadır. Fakat bu mes<ıi hakkında 
r,.ı arı Üzerine akın ede Al a t ce, A\man keşif tayy:ıreleri, derinlere habere için emniyet hizmetinin S S. za - verilen haberler müphem clduğu gibı bu-

. erile harbe tut n m n ayya- doğru keşif uçu,ıan yapmak üzere, Pa yapılan bu toplantıda Hitler, Polonya bitleri emrine verdiği telsiz telgraf tesl - nun mahiyetini tayin ('dici tafsilata :la 
dı tanesini düşu" u~!uş·d~e bunlardan y~ ri~ mıntakaı,"DU geçmişlerdir. Paris'te harbinin tecrübelerini gözönünde tuta- satının fotoğraflarını neşrediyorlar. Bu tesadüi edilmiyor. Bir defa İtalya bitaraf 

bü h .. nnuş eı ır. h t hlfk--ı ;. ti rıımı.,...t Dt rak, müstakbel sevkulcen hareketi hak- fotoğraflarla birlikte neşredilen teknik bir devlet değildir. Çünkü bu devlet bi. 
il .. t Şurulen tayyarelerdeı1 do'·rdu·· Fran- ava e en ~are ~ "l• r. - taraflı,,ını ilan etmenıı"ştır. 1\""ulıtelif \'e-.. o ,. t tt "'tt .. ,_ h k tı-~ kmda talimat vermişttr. izahattan, bütün parçaların İngiliz ma - "" m 
"- Prağında V . Ş 1 ü ger ara an mu eu11. ava uvve cu, silelerden istifade ederek silahlı ve u v&-
Qlinta uzıycr, a ons rmerı Al · · o. • t 1 Toplantıda, Nazi şefieri de hazır bu. mQUtı olduğu yalnız madeni boruların k b" '- mor ve Spandi h 1i 1 d'" ü man arazısı zenne ayyare er sev- nı ır intizar siyaseti takib ettiğini bll-
&el'dir n n ava 8 ne U§lll f" k tmf .. rd' (A A) hmmuılardır. Amerikan mamUl!h olduğu anlaşılmak • dirmiştir. Bu sebeb1e Balkanlaı·da v··•cıı. . . ounJarın sağ . . J •• tt L- e ~·e ır. . . .. 
lir edil · . ıta an mure eu.tı e. tadır. de getirileceği bildirilen bloka verilmek 

b ·;-, ınıştır. Almanlarm dtt~erl tayyaftter A .k A d k• Völkischer Beobacht~r '-·azıv. or: istenilen isimde bir yanlışlık vardır. Bun-
b 

15
er üç Al t . d b" . S merı 8 vrupa 8 1 J d b . rük., . . man ayyaresı e. ırı ar- Berlin 2 3 (A.A.) - Alman umumi Mu·· nih dıramının başlıca şahsi.vetı Ge- an aşka ltalya Almanyanın müttef ıki 

"'n ıkın · · Ti 7 oJan bir devlettir. Almanva I.~histanla Senta\.' . cısı 'onvıl ve üçüncüsü de ka't'ar11.tLı t•blt,. ediyor·. t• 1 v • 'il'--- d ~1d· Elser Alman,•ayı ~ 
hu ol cıvarında dü;;mlişlerdir. ,,an ..,. g se ır er·ını· aşınglona orges ~r eı;ı ır. J harbe tutuştuğu zaman müttefiki İtalya-
u su 1 "' Pirmasen'in ~enubiı ıarbisinde bir berhava edecek olan büyük bomba ma - dan yardım istemediğini beyan etmiş ve 

Alına ret e iki gün zarfında düşürül•n dfüpnan bölüğü ileri karakollarımıza d d• kinesinin ancak kiJçük bir çarkıdır. bu harbi 'kendi vesaiti ile başarabil~ce-
t11r n tayYarelerinin sayısı 1 '1 ı bulmu~ avet 8 ıyor ğini i!An eylemiştir. Bu da, bu devletin tnarru7. etmiş ~ bilyUk zav_ iatla pils - Fail idam edilmic 
,-,10 •• •• • • Y bitaraf olmıyan mahiyetini gösteriyor, 
J>_;ı~aıtn düşürcliikleri tayyareler kurtulmüş~ü:. . Nevyork 23 (A.A.) New-York. Amsterda4ffi 23 ( A.A.) - Miinih su- şayed Almanya İtalya~a .müracaatla ~r~-

ıı s 23 - Havas Ajanı:;ı askeri va- 22 Te~nnı!Bnıde Alınan tayyakele 'nm a t ·nı Vııı.;ngton muh~ ikasdinin faili olarak itham edilen F.1- larmda mevc':1d. olan ıttıf~k!lal"?eye ı:-tı-
Yet hakk · · F , f flt ·· 'ilde ııı es l!'laze esı n -r· naden harbe ıştırak etmesını ıstese ıdi, 
Dü • ında şu mal(unatı veriyor: ruıın ransa 'e .~g ere uzen Y P ri, Amerikanın Briiksel sefiri Ken - ıer'in idam edildiği hakkında şayialar vazivet ne olurdu' 

~. n taşkıı b. h f ı· t' 1 ~ tıkları ucuslar dusman avcı tayyu~ - . . ........... "k d ı kt d • · · · ·. · '~t. R 1 tr ava aa ıye ı o mu~-
1 

• • • ' •• nedy d·~n başka Londradaki. .n.ıır.::n il o aşma a ır. Bu takdırde ıkı ıhtımal mevzuubahs o-
diten u sabahki resmi tebliğ ile neşre- 1 ler.nın. ve hava defı topla~ın_m muklf - sefirinin de Birinciklnun bidayetin - Boyter, Alınıtn iddialarını reddediyor labilirdi: 
&\', ?u faaliyetin bilancosu, hundan vemetıne ra~n çok rnuhım netice- de Ruzvelt'e ra rlannı vermek üzere . l - Ya İtalya Almanyaııın bu teklıfi-
. \ elkı hava . + • ler vermic;tir. . po • . L<ınd!'& 23 CA.A.) - Reuter ajansı bildi- nı kabul eder ve elyevm muharebe eden 

l'ilen . faalıye .lerı hakkında ve- . • Va~ıngtcma davet eıd1leoegı.ni tstihba- .rt.yor: zümre arasında mevki alırdı. 
F'ran<;ı:<tlCunatı teyid etme1:tedir. Bir 1 $n~lln .. ~:".'.ak~~ında bır Fra.nc::ı'T. tay . rattına atfen yazmaktadır. Hlınler, beyanatında, Münlh birahane.si 2 - Yahud da reddeder ve bitaraf ka. 
lnl'va,.,, '.3Y~a~esine mııkabil 5 Alman h·:.ıre!=ı dusuruın:u~til~. Shet!and ada - Polonya hükfüneti nezdi'lldekf. Ame. meseJeqlle Vanlo işi arasında bir mün&M - 1aca~mı i\aX: eyler_di. ~ zaman. ft~lyaı:ın 
tıır , ~ duşurülmü~tiir. DF'rer taraf- 1 '"rı snlrır1nda, sıddefü bir mukavemete rika sPfiri Biddle de Vaşingtona davet 1>et bulunduğundan bahsetmiş _oımaaına rağ b~gun kendı kendıne ızafe et;ne1t ıstedığt 
,. ' F ransan·ıı şim..fl ..... 1 ... tak"sında u- .,.,,;yT''en vanıl~n deri'l "P"irı<> uru.c:larda, edil . t' men, böyle bir mllna.sebetfn vucuduna hl1t- bıtaraflık sıfatı tam mahnllıne masruf 
·~ b' L" · • • " C' s - ımı~ ır. kt Hl ı k ld b" .. 1 d 1r Alın . d'" .... 1 k bir lngl'iz tavvaresi t•ıtuştı..rulmuştur • mettlrecek bir delil yo ur. m er, a ın- ır unvan o ur u. 
•u~··1ı- ... ?~. tay~ ~ ... 0 1 uşu .. u mc • .. . · Bu gazete, Fransadaki Ameri~a ~ - lan iki memurun •Gestapoya, proje?crlnl ve İtalvanın vaziyeti taavyün etmemi~ o1-
tirı;n ' d~~urulcn dı o::man tavvarele- CcJJhedP, du~man tayyarelenle mü- !iri Bullitt'ir. de Rmvelt ile görüşmek pllnlarını ifşa ettıklerlnh söylüyor. E~er bu duğ'u içindir ki muharib devletler kcn-
t·~:ı:d:dı 6 ya <'ıkmı<-tır. Şurac:ım da tf'r.ddid muhrırebeler yapılrnışt:r. üzere Vasingtona çağırılaoağmı ilave memurı!\r bu ifşaatta. bulunmuşlnrsa d-e - disinin hattı hare~etin~ ?ik!tatl~ ~aklb ct-
bQ hrn kı haf " b"davet'nden r.'rrın-;ız avcı tayya\v:>c:i di.işürülmüştür. · · mek ki Oeata.po proje ve plAna vakıftı vt1 mckte ve harbe gırmesı ıhtımalın de tiü. 

ti Prn , . '1 '1 ' - ' • etm€kte ve sefirlerle yaıp.ılacak olan. bu Gestaponun blr proje ve bir p!Ana vakıf oı-ı şünerek ona "'Öre tedbirler aldıkları ,gibi 
kib· nsız - Ingiliz t.ı'-'\. arc]ari'l'lin •a- 1'"':· bun~ c:var!nda Frans·z a"CI tayva - h .... h ti :-. nct J p,örilşmeler!n usu~ı hır e ernmıye ması sulkasd yapıldıktan sonra, Gestapo - ilanihaye bitaraf kahbilP.ceğini de hı>sab 
ltınr- ~en, Yar;;Ianmış o1maı:;ma rağ - 1 reler!, hir Alm~n tavyareo::ini yere in- hsız o!duğunu, zira Ruzvelt'in önümüz nun bıınu bizzat tertıb etmiş olması demek- dahHi ederek kendisi!e cemilekar mün:;l-
~bir di.iı:;man tayyaresi, meiie mecbur bırakmııılardır. deki İkincikanun ayı içinde kongreye ttr. Zira, suikasdln vukubulaca~ını blldt~t jsebctler idame etmekten boş durmamak-

v~hd- A ı· göndf'rcce~ senelik mesajına harlct halde mAni olmamıştır. Meğer ki Hlmler 1 ta.dırlar. u ~t ""' L,.m"~llt m~n r·c~ 1 ~ . !'!' . • ralan söylemiş olsun. Bu takdirde Entel\cen Bu vaziyete gör~ İtat~·nnın B:ılkanln~-
. v Ht" ... ~U ~ U . a. sfye~te tahsis edılmış olan kısmı ha.- Servisin bu lşte hiç dahli yoktur. da vücude getirebılece~ı blokun malıı.. 

t• ı· ı f ·~ ı h • nrlarnasına yardım edecek etraflı m• veti kendi:iğinden te'7ahür edıvor. İtalva. 

T
. m. sa 1 o an re :Ka :rı~ı . ıarıce 10.mat elde etmesine mednr olacağını İstanbul Pasın Kurumu kendi siyasi tel~in v.c !elıi.kkilerine ı_nii-
u k • d ı ehemmi retle kaydeylemektedtr. s~ı_nahakar ola~ıl7cek bır Bal.kan. vazıvc-r ıueyı qo··rc ün1 r.o·· "rmış er .} tı ıhrla.s etmek ıstıyor demektır kı bu h'll ~ J u ~. • ' 1 Türkiye Basın Birliğine müttefiklerin işine ge1emez. Binaenalevh, 

~ arts So" · · h b' · Londra. 23 (119usi) _Alman •hürrl- B J • t d •tt"h k tt" bu mesai, daima süphe ile karşılanır. Bu 
llhsu - ır gazetesının mu a ırı u ga rıs an a 1 1 a e 1 bövle olmayıp ta İtalva bitarafh~ını fün 

tt"de su, .m. eşhur Fransız muharrirle - yet. radyosu bu •kfQm şu haberi ver- · · b" t ·k· · ., n M b• • fj}" k İstanbul Basın Kurumu, son konıırulnl ed_e~se, o zama~ ıyı ır esrt ı .. mesaı . ~-
IUna OSyö Jül Saoervayn birkaç miştir: ır ın a dün saat 1 buçukta, Birlik merkezinde Y•P- mını aran.mak ı('in va:ı\'C~ musald hır 
1ıu..,0~nberi yurdumuzda misafir bulu. Alman hariciye nazırının refikası ba- mıştır safhava gırmiş olur. Çıınku bu harı>kct 
~: hr. Mösyö Sauervayn memleketi_ yan Ribbentrop Rio de .laneroya hareket · • . Balkanlarda sulhün de\·amını temin ede. 

,_ ak,_- 2 sÜbay, ve 3 fenci öldü, Esaaa taalluk etmiyen bau münataşala.r- ce~i için daima iyi bir surette karşılanır 
~\'a ~daki intıbalarını Son Pos - etmqtlr. dan sonra heyeti umumiye, emrt vAki halt- ve illA bu gibi hareketler, !lalkan?arda u-
ttıi:r: aŞağıdaki satırlarla bildi.rmek - Dr. Göbel.sin refikası ise, halen İsvtç.- yaralılar var ne gelmil bulunan lltlhat kararını 25 mu. mumiyetle şüphe ve haklı bir tereddiid 

lı rede bulurunakta olan bayan Görlnge mt. hali!e )tarın 38 muvafık reyle ve ekseriyetle d 
"lal~n y• :.ı\'an 1rır. 

l':.... • yakın şarkta ve B~lkan larda safir gitm~tir. Sof ya, 23 (A.A.) - Harbiye NezareU- tabııl ederek iltihakta ısrarını gösterdi. Bun .. .5 f7) G 
-1:1"1ak~- · F N th fik d k d Al da ııtth k t tbitı h kk d id eliın (/( aqııı. l-m.~ç ~ınd ı.cı Olduğum tetkik seyahati e::- on eura ın re ası a ya ın a - nin bir tebliğine göre, Kazanlık mühim- n solll'& a ın a a ın a ar• l\t a h b. d k . manya haricine çıkacaktır. mat fabrikasmda endaht tecrübeleri ya. heyetince teklif edllen şeklin aynlle kabu - .................................................... - ••••• _ 

ı... üç ~U ~r iıyük şehir e e serıya Alınan ricali. bu c;uretle zevcelerini 1 k b" bomba tlamı ve ikisi sö- lfinf, Basın Kurumu azasından Bürhan "•- Hatay meb'usları 
""1.tth, t n en fazla kalamamak mec - pı ır en_ .~r . pa .. ş . Jek. Tac~din ve Mazharın idare heyeti ot- k kk 
~ b: indeyim. Lakin Ankaraya bii- tedricen memleketten uzaklaştırmakta- bay ve uçu fencı olmak uzere bet ki§ı 81- 1lnço.9unu tasdik etmesine n kongre namı- Atatür Ün muva :ıt 
ı. ke~~· h~fta tahsis edebilmi~ olma"ıt- dırlar. m6ftür. na heyeti ibra edebllmeslne de Jı::arar ver - kabrine çelenk koydular 

Ven' ıın.ı bahtiyar hissediyorum. İkisi sübay olmak üzere birkaç yara- mlştır. 
lntıha. TUrkiyenin bende hasıl ettiği Sovyet - Fin ı•htilAfı lı vardır. İ~tlmaa nihayet verme'Jden evvel Hakkı Ankar~ 23 -~~.A.) - Hatay meb'us-
aıu,.,. 1 tek bir kelime ile ifade edecek 4 Tarılt Usun 15 senedir cemiyet relsllttnde ları bugun ogleden Önce Ebedi Şef 
b ·"anı bu .1 d• matbuata ve matbuat mensublarına 1fa et- Atatürkün muvakk..Jt kabrini ziyaret 
İtş~y ol kelime esenlikden başka l~evam e ıyor A lmanga ve tilti hatılı::aten kıymetli htmıetlerden dolayı ederAk bir çelenk koymuşlar ve tazim-
Şu .. 8nıaz. tendi.sine teşekkür edilmesine dair bir ta~- • . . . 

titıc.'<' YU~sek Am.'dolu yaylasının üze. I.ondra 23 (Hususi) - Finlandiya k / rtr alkışlarla karşılandı ve tttltakla tamb le egılerek hatırasını tazız eylemışler. 
hlıl1t1~ Turk milleti bir tahassungah Başvekili bugün beyanatta bulunarak, Bal an ar olundu. dir . 
.,f Ş \re d b'" .. .. . . 1 d f S ti t f d plan Bazı a:ııaya , yardım yapılması için ve.rt _ T h 1 ., ...... 
'"l et . or::ı a utun eneIJısını te c.- son e a: ovye er ara ın an ya l Re be len takrir, iltihak kararı verlldllMnden do_ Almanyanm a ran e ÇI ıgı 
lllu•tull'lış \r.e. daha kavi, daha canlı ol- tekliflerin kabulüne imkan olmadığım Bükreş 23 ( A.A.) - « u r» : 15• 

ıı.. '( r M Alman elçiliği il~ münasebeti olan layı Blrllte tevdi edlldl. Roma 23 (A.A.) - Havas ajansı hil 
··ı<ıdct• · Udı>kkik bir nazar bu \erde ~öylemiştir. B tı •-ıa b ı ... tb t 

ı \' . rnahfellerde söylendijine göre, mez - u .SUN e .aa n u ma ua Cemiyeti 22 diriyor: 
tı~fi.is e manevi bir sıhhat havası te- Başvekil, Finlandiyanın müdafaası kfır el"ilik bitaraf bir Balkan bloku • ~ 5 .. ~Yl ld.sftren lff~~ye~kinıha:reB te erdlrm.ıt İtalyadaki Nazilerin şefi Erwin Et-

() ediyor. bakımından hayati ehemmiyeti haiz ba ~ . . . .... m-e nz ...... ne .1.ı.u ye asın BtrU _ • ·-· 
!tatlı~~ ha'tnledir! Ve n-e biivü~.;: feda • zı adaların terkedilemiyeceğini, zira nun teşekk~üne mhıi ~~ak üzere e- linin varbtı içınde devam etmek üzmı bu lte1. Alma?'y~nın Tahran elçılıgme ta-

ltii iin ara tnal olMU!=:tu .. '. Kücücük b:r bunun FinJ9ndiya istiklaline indfrilmis !inden gelenı yapmuı ıçın talimat al- tıeşe-rlı::tlle ~!!.~!.~~-~~~!?.::.·-···-··--:·-····:·.i.~ •• ~~;~!~.:~~; ............................. _ ....... _ 
~ehir k etrafında 180,000 nüfu<>lu bir hir darbı'> teşkil edeceğini ayrıca tasrih m~tır. 
•şıı,.trıa~tınak, o şehre ~·epveni bir ruh e) lemişti_r_. -----
~kı· h·· •ve rtl'ne o şı>hirde kadınlı er
aıı \'<ıt ur, çal•<ıkan ve disiplinli bir ne- Polorya hiiku!r.etl yeni 
l.ı.tun atıp Y<>t:5tirmek: hakik::'tı>. bu, merkez:ne yerl~ş·i 

İngiliz Krahnın 
parlamentoya mesajı 

(!tıhh. ~a1.etecilik hayatımda şahid ol-
()h "' en Angers 23 (A.A.) - Başında başvekfl Londra 2s CA.A.) _ Parlamento içtim' -

l'!tııı t sasılncak ve en muvaffak gE.•neral Sikorski olduğu halde Polonya ıannın temdidi dolayıant Kral, Lordlar " 
~;;~~ eşebbU~krden biridir. ~ "" b hükumeti azası dtin öğleden sonra, Po - Anm Kamaralarına 16nderm1t oldutu m. 
ansı 1 Unun Üzerine dersem ki biz lonvava muzafferane dönüşe kadar Pn _ ajda, .. harbin ıöl«Ml bir kere daha ATI'L 

\ı~\·a f
2 

ar, bövle bir memleketin ivi 1 • ·h .. k.'\ ı· t d i . k i i t panın semuı lhıerlne 90kf.ü., deDMtted!r, 
:th_ ~n onya u ume ın n a mı mer ez n eş -
-·~!\le a mukadderatına iştirak et - kil edecek olan buraya gelmiş, Fran11z Kral, Uln edlJor: 
at~'llcı• . gurur duvmaktavrz, bu sözilm makamları ve halk tarafından hararetli - HükQmetimln aulhtl kurtarmak ı.otn 
~"niJekı~ab1a_rın ilham ettiği basit ve aarfetmiş oldulu gayretlere raımeo Alman-
ltU ur b tezahürlerle karşı1anmı§tır. J&, resmen ve llenen sirifllml.ş olan bir ta-
~ "l"nu 

1
" sö~ dE>~i!dir. Atatürkün ahhUdü ihlll ederek Polonyayı ı.tlll etmlt-

"nettroldu.[Ju Türkiye bizatihi bir duğum hakiki heyecanı bildirmek be- ur. Almanyanm bu yeni taarruzu .,. hııa 
hı(), Vahd nim için eşsiz bir mazhariyet olmuştur. niyeti, bir meydan okuma demekti ve btz 

l' dil. et ,.ıe hamao::ctile, herhan~ Yakında gidecek olduğum Balkan - terenmisl ihlAJ etmeDtsin ve beferiyetın 
)U~ kı~Ya harbinde, ittifakına nek bU- hırda oynak bir zemin, birbirlerini çe- htnılyet ve terakkiai danamı tebllteye lika 

() vlllet ·ı k · d · · · b'" '"k f t eytemelrsi:ııtn bu mübarezeye dan" kabul lt4 nun Vt-rı en hir varlıktlr. etnıyen ve evrımızın uyu ır ına. etmemesltk edemezdik. Blz, maddi ıstı.ta _ 
rı 1 t~ en Vükc::ek devlet ve ordu er - larile çalkalanan memleketlıer bula - deler pe~inde kotmuyorus. HUrrtye' ve hilr 

~ c~s:nfından kabul edilmiş, durendiş c:ı~ım. O zaman, Ankaradaki temas ve mt\e.sseselerimlz, bizim mevrus hak1anmJ.?..-
l'a \' r liariciye Vekili ile uzun uza- mülakatlaırım e!nıu~ında hayııanlMcla dır. Ve gene ecdadunımı yaptıtı gtbl bmı_ 

~~la.\ fav~alı surette görüşmüş ol _ müşahede eylediğim görüş sağlamlı ~ lan muhafaza etmete amıetml"lmlr. 
) \'<! ııo.. ahtıvarım. ğım ve kalb kuvvetini hatırbyarak, Sadık doetıanmız ol&n P'ransızlar Te Po -
l.l'~tıs.: .. zet~nıi okuyan milyonlarca kar•ıla~cağım ve.rlyetleri daha iyıl lcırı~.-ıa davamf,ııın muzaffer <Macatın-
~ ......, \r t -s ·r- dan ıüphe etm1yoruz. Kadiri mutla.t olan 

l'iyelin~ an<hslanma, Türkiye Cüm. muhakeme etmek imkAmnı bulacağım. cenaba Hanın inayet.lnln bizimle beraber 
1 kesif ve tetkik etmekten duy J'tlles Saaenreba olmuı için dua ediyonua.,, 

Sabahtan Sabaha 

Şehir Meclisine 
Unıumi radyo Te heparlör D8'riJ~ bakknıda lstanbal Şehir !\lecll<ilnde bara • 

retli bir konuşma oldu. Yasua Botu npıırlulle sayfiyelerde aile bağı, aile bah • 
çesl adı Terilen meyhanelerde, flblı' içinde, ikamet" maıbsus mahalleler ara..•ına 
11k .. m•• ana bo:unaaı ~cdı caslaolaıda ana avaz batıran hoparlörler itin tim. 
diden tedbir almak herhalde faydalıdır. Şehir Meclisi bu sıhhi ihtiyaeı ihmal eL 
meden saflam bir karara Tannabdır. Fikrimce p.zlao Te bahçe saJılblerlle berıa -
bu bunlara yakın eT ve sa1ffJ'e l&hiblerinin menfaathll ~e istirahatini ~lif ede -
celı: baıit Te münakaşa röıirmes bir çare Tardır: 

Hoparlör n~yatmı deTlet 'radye nf'11ri}'atı saatlerl'P. ayar etmek. Devin rad19 
n8'rfyatı ründös yanmda başlar Ye lkldf' nihayet bulur. Akşam altıda ba.,aar, yq 
memmi Ön buçukta nihayet balar. Umumi yerlerdeki hopa'tlör neşriyatuu da be 

pro(l'ama ayc!arnıah, b• saatleria haricinde hoparlör 'lleşriyatanı yasak etmeli, 
ÇDnkii bu saatler her menlmde lıt veya.bud istirahat n uyku saatleridir. Palaa 
ıaılno, fHin bahçe sahibinin mlfMtl çekmek için hoparlörünü Teryansın ecıerdı 

b:Ckın huzur Te sıhhatini ihW e'mesine hnat nrmemelidir. Hele kır balosu adi 
altında Mk sık sabahlara kadar süren riiröltülere bühusa sayfiye yerlc'rhıde a•da 
müsaade etmemek liznadır. ÇtinJdl sayflyeler bütün ka.ş ~birde bunalan halkı• 
bi: çok masraf ihtiyar ederek iltl .. eltili neTUJDS birer sanatoryom sayılır. Bura. 
larda açı:an aile bat n bahçelertntn be, on kuruşluk menfaatleri i~ht sükün ff 
lııttrahate muhtaç binlerce ntancl&tın ııbhattnl ihlal etmeleri tttviz edileme.. l)e
hlr Meclisinin bllhaua ba noktada haısas olmasına isteriz. Daimi Encümenin ha • 
rırlayacağı rapor böyle bir formüle batlanıro şikayetlerin önüne ceçecek radikal 
bir karara Tartmış olu sannederlm. 



4 Sayfa 

' 
~ehrin telefon ihtiyacının m...:him bir kıs ınnı arşı
layacak olan santralın faaliy .ete geçmesini müteakib 
Ş-h "rde otomatik telefon köşkleri de tesis edi~ecek 

Bir müddettenberi üzerinde ehemmi. için icab tetkiklere başhyacaktır. Şlındi-
1etle durulan Şişli telefon santralının in- ki halde bu köşkler:in Tak.sim. Karaköy 
frultı bit.m.i§tir. Eminönü, Sultan&hmed ve Beyazıd gibl 

Santral YCU:m saat 15 te rnerasımle açı- meydanlara konulması düşünülmektedir. 
lacak ve fae.lıyete geçecektir. 1 Bu k~ler halkın emrine her zaman ha· 

Merasimd Vilayet ve Belediye erkanı, zıı bulundurulacak, ve konulacak kutu
Şehir Meclisi azaları, iktısadi müessese- lara beş kuruş aWdığı takdirde telefon 
ler amirleri ve matbuat mümessilleri ha- otomatik olarak açılacaktu. 
ı.ır bulunacaklardır. İzmirde bu tanda konuşan otomatik 

Şişli santralı faaliyete geçtikten soora telefon köşkleri açıldığı sıralarda bazı 
mevcud telefon abonemanına 1250 aded uygunsuzlouklar olmuş, bir kısım yaramaz 
daha katılmış bulunacakt1r. çocukların 5 kuruı yerine bir takım ayni 

Bugüne kadar eski iptidai şekilde ça- boyda nikel parçaları vesaire attıklatı 
lıpn Beyoğlu (35) numara da otomatik görülmüş ise de, buna rağme!'l idare sene 
bir ha',e getirilmiş olduğu halde çalışacak sonunda para kutularının hasılatından 
ve bu nwn$8 çevrildiği zaman saatin kaç mühim bir yekun elde etmiştir. 
olduğu öğrenll~llecektir. Şehrimizde kurulması düşünülen oto-

Telefon idaresi bu santral faaliyete matik telefon köşkleri daim\ bir kontrol 
geçtikten sonra şehrin diğer muhtelif altında bulundurulacak ve halkın mü?:ıim 
semtlerinde halkın son derece ihtiyaç bir ihtiyacına cev&b vermesi imk~nları 
lıissettiği telefon köşklerinin kurulması temin edilecektir. 

Gümriiiı l err.: e: 

Gfimrüklere alınacak kimyagerler 
imtihan edildiler 

Dün İstanbul Gümrükler Başmüdürlü
ğ\jnde Gümrük Başmüdiırü Methinin baş.. 
kanhğında t~kkül eden bir komisyon 
huzurunda gümrük kimyahanesine alına
cak iki kimyager için aç1lmış olan müsa
baka imtihanı yapılmıştır. 

İmtihana 6 kişi iştirak etmiştir. İmti
tum evrakı bugün Vekalete gönderile. 
cektir. 

MiJte/ errlk: 

Adliye sarayının inşaat proıesı 
kat'i şeklini aldı 

Sultanahmedde yapılacak adliye sara
yının planı üzerindeki tadiller neticelen
miş ve proje kat'i şeklini almıştır. Proje 
etrafında Vekaletle temas etmek üzere, 
Ankaraya giden mimar Asım, dün şeh
rimize dönmüştür. 

inşaata Hkbaharda baş1anacaktır. 

Dün A, r ·pa ekap~esi s:reç geldi 
Hergün sabahleyin iaat 7,20 de gelmesi 

Bir adam mct .. csini yaralad1 mutad olan Avrupa Semplon ekspresi 
Çdrşıkapı caddesinde 13 numaralı evde dün 646 dakika rotarla akşam saa: 18 de 

oturan Katina adında genç bir kadın u-ı gelmiştir. 
zun zamandanberi beraber yaşamakta ol- Ekspresin bu teahhura hududlanmız 

duldan Aleksi tarafından bıçakla vücu-, dışında olmuş ve bunda Balkanlarda ve 
dünün muhte1lf yerlerinde.:ı yaralanmış. Orta Avrupadaki sürekli kış ve ya~mur
bı. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu Jıa beraber hududlardaki kontrolların da 
yakalanmıJf.ır. tt>siri olmu~tur. 

Yapak ve fftik ihracat birl'ği 
Dün mıntaka ticaret müdürlüğünde yapı!an 

bir toplanlida birlik teş:(ili kabul edıldi 

SON POSTA 

apurl ımızın 
k enizde s yir 

sahaları ganişletildi 

Bir ci etin u uş Si 
yeni saf baya girdi 

Bir berberi ustura ile öldüren katilin bu cinayeti 
bir çocuk yüzünden işlediği iddia edildi 

Avrupada harb başladığı sıralarda v:ı
purlarımızın Akdenizdt? Mataban burnu 
ile Hayfa arasındaki hattın dışına çıkma
m.ası tebliğ edilmişti. Bu tebliğ üzerine 
vapurlarımız bugüne kadar Akdenızdeki Bir müddet evvel KMlrköyünde Kur lkenıes:nde enteresan bir davayaı bakll-
seyirlerinde bu hattan dışarıya çıkmamış- bağalıdere civarında berber Tev.ffiği maktadır. Mevzu şudur: 
!ardır. ustura ile boğazından yaralıyarak, öl- Son günlerde Sirkeci ve civarında 

Dün Münakalat Vekı\1 eti tarafından düren arabacı Feridunun muhakelI1€sİ- uzun boylu bir adam peyda olmuştur· 
Denizyolları vasıtasi1e bütün rr.crakibe n~ 1. inci ağırcezada dün devam edil - Bu adam, birçok kimseleri bir takıril 
ve hususile Akdenize işliyen vapur acen- mı.şt~r.. . hileler1~ yolda durdurarak, konuşmalt 
talanna bir tamim vapılmış badema va· Ha<iıse, evvelkı celsede şahidlerin . . . . .. 

~ ' ı tt kl ·· 1 ta ve yankesıcılık suretıle para cuz -
purların seyir sahalarını Süveyş kanalı an a ı arına nazaran, şoy e cereyan _ 
·1 c beı··ıı k k d . 

1 1 
. etmic;tiı': Cinavetin vukuundan biraz ev danlarını aşırmaktadır. Zabıta, yapı 

ı e e u arı a a ar genış etme erın- • • 
de hiçbir mahzur bulunmadığı bil diril- vel ~eri.dun berber Tevfiğin dükkanı- lan. şikayetler üzerine bu meçhul şa•hS1 
miştir. na gıtmış, kahveye çay ısmarlatarak, takıbe başlamış Ye sabıkalılardan Mu· 

dükkanda bulunan diğer iki arkadaş rad olducrunu tesbit etmiştir. 

La" lel.;de bı·r QP.". c·ı ile birlikte, çay içmeğe başlamışlardır. Başku ~bir suçtan !mevkuf bulunan 
r _.•ı Bu sırc.'Cia bir araba :rekabeti mesele -

Sı . ..ı- k t b. .. k .. Murad, Sult~nahrned birinci sulh ce .. 

d 1 
r.u~n çı an anı ır muna aşayı mu • vuran Ö am ya I a andı tecıkıb Feridun eline bir ustura ge _ za mahkeme~ine verilerek, duru~ma .. 

çi:rmiş ve Tevliğin boğazına saplamış- sınn başlanılmıştır. 
Evvelki gece Lalelide Tayyare apart1- tır. · Davacılardan 60 yaşında mütekaid 

manlarının yanındaki sokakta bir gencin Dünkü celcıede şahid olarak dinleni- Tevfik, başına geleni şöyle anlatmış rl 
tabanca kurşunile ağır surette yaralı o a- len polis memuru Mua'mrner ise, vak. tır: 

1 

rak yattığı bir yolcu tarafından görüle- aya yeni bir mahiyet ve davaya yeni _ Sirkeciden geçi ardum. Önürrıeı 
rek, zabıtaya haber verilmiştir. bir istikamet verdirecek şekilde şeha- ı 1 b" d yıkt T klif · bir , . . . . uzun uoy u ır a am ç ı. e sız 

Vak a mahallıne gelen zabıta memur- det ethııştır. Bu şahıd demiştir ki: 
] if d . kt a· b" . h ld b B . bek . Ad'ld d d tavırla bana: arı a eye gayrı mu e u- ır a e u- - enım çı ı en uv u - . 
lunan mecruhu derhal imdadı sıhhi ile ğuma göre, Tevfik ile Feridun a·rasm- «- Babam Kadir sana dargın, bır 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışlar ve da rnüna.zaaya sebeb olan o ı:;emtte kah kere uğra da, hatırını sor. Şahinpaşadtı 
keyfjyetten nöbetçi müdd~iumumHiğinl veci H~sanın yanınd~ çırak olarak ça- oturuyor> dedi ve gitti. Bir müddet s~Il 
haberdar etmişlerdir. lışan hır çocuktur. Cınayete varan kav ra elimi cebime sokunca sattığım evırı 

Yapılan tahkikat sonunda mecruhun gaS, bu ç?cuk yü7:~~~en .. çı~~~-şt~:r· parası olan 1500 liranın yerinde yeller 
Ak d S h 

y uçlu ıse. Tevfıgı öldurduğünu red- t· ~. . ·· d .. 
saray a .. ey ooman .cıokagında ~ nu- d trn kt k' . w e::. ıgmı gor um. 

e e e ve va a gecesı ne vaptıgını bit 
~aralı evde oturan ve Tophanede dikir:ıe- hat:rlamcrdığını, zira çok sarhoş oldu- Davacı Mustafa da, ayni tipte 
vınde çalışan 21 yaşlarında İlyas oglu ~unu söylemektedir. r.•cfamm ta yeleğinin iç cebindeki para 
Behram adında bir genç olduğu anlaşıl- Mahkeme şa}ıid Muammerin ifade _ cüzdanını çarptığını söylemiştir. 
mış ise de, yarası ağır olduğundan Mdise sine ehemmiyet vererek, mevzuubahs Fakat. bütiln davacılar, suçlu Mu • 
hakkında malfunat almması kabil olama. olan. çocu~n. tesbit olunarak, şahid rad.n -kendilerini yolda tutarak, para· 
mıştır. s fatıle CPlbını ~ bekçi Alinin yeni - larmı çalaın adama benzediğini söY • 

Dün tedavi altına :ı lındığı Cerrahpaşa d 0 11 T:"!nhkemt"<'e din1E!'nilmesini karar- 1 kl b b 
l enıe e era er: 

hastanesinde ifadesine müracaat olunan a~tırarak, muhakemeyi talik etmiş -
t' - Allah ''ar, bu mudur, yoksa ba.Ş· 

yaralı Behram, evvelki geve evine döner - ır. 
ken bir adam tarafından takib edilmekte Mahir bir yankesici kast mı? kat'i olarak, tayin edemeyiz. 

olduğunu farkettiğini ve bu meçhul şah
sın Tayyare apartımanları yanındaki so-

l
kağa geldiği vakit arkasından tabanca ile 

dört el ateş ettiğini söylemiş ve bu §ah.sın 
Hamza namında biri olduğunu da ilave 
etmiştir. 

Demişlerdiı·. 

mahkemeye Verildi Muhakeme diğer şahidlerin celbi i· 
Sultan:ıhmed 1 inci sulh ceza malı - çin talik edilmiştir. 

Atıherlik işleri: 

335 doğumlular çağınhyor 

B~ş1kta.ş A.!kerllk Şube.s.l.nden: Bundan ev
vel yapılmış olan ilanlarda 335 dof umlu İs.. 

D~niz işleri: 

Denizlerde fırbna devam ediyor 
Karadeniz ve Ege denizinde fırtına bil· 

tün şiddetile dün de devam etmiştir. 
Bu yüzden aksamt~ olan seferler dlifl 

Bir aile kavgası mahalle cak bu deta a.ıman emır mucibince 335 do- büsbütün kesilmiş, limanımıza ge·ıncs1 

~umlu piyade İallm erat da sevkedlleceğln- beklenen birçok vapurlar gelmemiştir. 

Bu ifade üzerine dün zabıta Hamzayı 
yakalamış ve sorguya çekmiştir. Zabıta 

tahkikatına devam etmektedir. 
ıAm eratın sevkedllecekleri yazılmamıştı. An 

ha 'kını heyecan:. d · şürdü den b:ı doğumlu eratın da 24 İklnciteşrln Bu vapurların en yakın limanlara sı· 
Evvelki gece geç vakit Samntyr.da bir 939 Cuma güntı tube merkezine gelmeler! ve ğındıkları öğrenilmiştir. Evvelki gün gel· 

mahalle halkını hayli korku ve heyecana gelmlyenlerln uterllk kanununun 89 uncu mesi beklenen Tırhan vapuru dlin gc1-
düşüren garib bir hadise olmuştu;. maddesi h~kmtlnt göre hapis c~ı tııtblk miştir. ____..-:_ 

edileceği ilan olunur. Ege, Cümhuriyet ve Dumlupınar va· 
Satamynda tramvay caddesinde C'tu- -·················-··········· ...... ••••••••••••••••••••••• 

ran Behiye ve kızı Vasfiye ile bir müd- (~-------------- purlarının bugün gelme'eri kuvvetle 

1 

dettcnberi araları açık bulunan Vasfiye- T i YAT R O LA R ) ~:~.~.::~~-~~-~: ......................................... . 
~: kocası Hakkı, kavgaya tutuşmuşlar- Şehir Tiyatro.nı Tepebaşı dram kı.anıında ~;;.-• DİKKAT'• 

ak:p.m saat 20.SO da .., 
Geç vakitlere kadar devam eden bu 

kavganın tesirile heyecana gelen Vasfi
yenin çocuğu Melahat bırdenbire pence
reye koşmuş ve olanca knvvetile cyangm 
var, yetışin• diye ferynd etmrğe başla-

Şermin 

1stık1~ caddesi komedi k~mında 
aqam ııa.a.t ıo.so da 

Bir Muhasib Aranıyor 
ÇEM ERLiTA 

Sinemasında 
mıştır Her akşam Ba7an Mualll ve SalAJıattin 

Dünk'l toplantı dan bir intıba . Pınar ve arb.dafları tartht koatö.mlil tablo Bugnnden itibaren programa ilAYe· 
Dün Ti t V k• • · T · ıA . . Yangın korkusile bütün mahalle halkı care e a etı eşkı <ttlandırına I zarı kararlaşmış ve bunun ıcın de 11 kişi- • Saz cu, kabu., varyete ten: EBEDT ŞEF ATATÜRK'Un pıtı· 

Ummn Müdürü Servet Berkinin reisli- Jik bir komisyon --ilmı·şıu· . telaş ve heyecanla yalaklarından fırı_~ Her pazar bütün prCJ8l"amla 19t!aiz ~.,. mnnnn birinci dOnüm yılı muııa 
ftnde İstanbul Mınt.aka Ticaret Müdürü Toplantıya bugün de devam edi'ecek mışlar, bu arada itfaiyeye de haber verıl- 9&Ylı ma.tine 

ı sebetil~ Ankara ve lshmbulda ytı• 
Avni. ırtanbul Ticaret ve Sanayi Odası ve projenin ihzarına geçilecektir. miştir. Hadise öğrenilince vak'a mahaUi-
UmumJ KAtn:>i .. Cevad _Nizami, O~a ~etkik 1 . Di~er taraftan bu maddele~in ihracı i- ne ~elen itfaiye grupu dönmüştür. . Halk OpeNti - Aqam ıaat 9 - da puan ihtıfııl ve ATATORK'On onuıı-
bGıwu Müdürü Tevfık, ve şehrımızdcki 1 çın tuccarların yaptıtı te~el:>bu.sler de tt-t- Halkı bu suretle heyecana veren ou Eski Hamam Eaki Tas cu yıldönUmUr.de mllletine hltab?Si 
p.pak ve tiftik ihracatı müesseselerinin kik edilmektedir. aile hakkında takibata başlanmıştır. &on tem.snı ' ::::,....--
n:Om fllerl ve tüccıırların iştira kile 1 - ------ ----·----------

Mmtaka Ticaret Müdürlüğünde bır top-) 
lantı yapılmıştır. 

Servet Berkin Ticaret Veka!.ctinin !z.. 
mJrdeki üı:fun ve incir ticaret birliğı gi.. 
bi, !stanbulda da bir tiftik ve yapak bir
Hği kurulmasını faydalı gördül.,rünü bil
ilrmiş ve tüccarlann rniıtalealannı sor
muştur. . 

Bu hususta mütale.alarmı bildiren tüc. 
carlar da, en mühim ihraç maddelerimiz 
arasında yer alan ve her ikisinden 7 mil-. 
yon llrabk döviz temin ve geniş bir müs
tahsil kütlesini alAkadar eden tiftik ve 
yapak işinin teşkiluthndmlma':'lnm fay
dalı olacağını söylemislPrdlı·. 

Birliğin tesisi esas itibarili? takarrür 
ettikt~n sonra bir n izamname projesi lh- ı 

TAKSi:m: Sİ.NEMA S 1 
Bugiin matinelerden ltibarttn : 

Türkçe Sözlü ve Türkçe Musikili 
Beatekftrlırı: A:tTAKI - SADi - ZEKi Okuyanlar: MUALLA - NUMAN :çLi SES - UAMIYET ouY: 
OULU Musiki heyeti: Kemanf SADi • Kemani Demir Ali - Kttnuni Ahmet - Klarinet Şükrü • u.c• 
Zehri Rekkaae: Ayşe MüJgln Bu film pek yakında Ankarada ULUS ainemıısında gösterileceıdır· 



SON POSTA 

Alman mayn harbine 
f) 

ingilferenin mukabele 
etmesi imkônları 

................................................ YAZAN ................................................ . . . 
! Emekli general H. Emir Erkilet l . . i "Son Posta,, ı:ın askeri muharriri = A lınanya, İngil~;~;~·;;;~-;d~~~~-::·-·····-·······--·-······· .............................................................. . 

tı harbinin tesir!crı azaldığ. bir · 
sırada .• d 
:trıış • §la etli bir mayn harbıne başla-
t t.ır. Bunlardan maksaıı İngiliz adal -
...,':1- abluka ve İngilterenin harb ithalat 

ihracatını tatil etreektir. 

Sayfa 5 

Hadi.eler Karşısında 1 

Du~ ubu emsali cedide 
Otobüse binen hakaı ete kntlanmalı. 

* Yavuz borçlu alacaklıyı bastırır. 

* 

- Neden eğri böğr:i yürüyorsun? 
Cevab vermiş: 
- Kalabalık tramvaydan indim. 

* 
Kauın, alamadığı kürk 

geçmı der. 
için modası Kadının duası kabul edilsey<..i, gökten 

* Tak itle clbıse yaptıran iki elbise 
rine b .. tek ye"ltınr. 

* Kıla her yerde bin gram değildir . 

* 

ye-

Arnavud kaXiınmına alıyruş olan, as. 
.ı.lt yolr'la tiıkezler. 

* Otomobil, içindekirıJ ezmez. 

* Apartunan kiracısına malolmaz. 

* Mevzu kıtlığında edebiyat münakaşası 
ortaya çıkar. 

* Güzeli even, masrafına katlanır. 

* Radyo alan, parazitini de beraber alır. 

* Köstebeğe sormuşlar: 

elbise, şapka, manto, iskarpin yağardı. 

* Taze balığın yanındn kokmuşu da sa .. 
tılır. 

* Fazla nezaket, insanın kendi 
kaçırır. 

rahatın 

* Kıvırcığın bulunmao.ığı yerde, ı.ara -
mana da kıvırcık derler. 

* Bakkala güvenme veresiyeyi keser. 

* Borcunu ödemek i<>tiyen borçlu ölüt, 
yüzü kızarmaz. 

* Çok bilen kazanmaz, diplomasi 
kazanır. 

* 
olun 

K.adın, kadına baka baka tuvalet met 
rakına düşer. 

r::J .. r~l :J/.utu-Ol 

d ~n deniz üstü kuvvetleri Şim.ıl 
di:ttne hakim olmak için kaf~ ge €'me
ltrı den hunların yerine denizaltı gemi
~· deniz uçağı ve mayn kullanıımak
llbı · :Mayn esas itibarile bir müdafaa si
taa olmakla beraber görülüyor ki. hır 
kQJ7uz sil&hı olarak ta mükemmelen 
de anılıyor ve İngilterenin ablukası iiln
l.: .. ~akla denizaltı gemilerini ikmal ede
"UlYor 

lıa .A.Iın~nların yeni ve şiddetli mayn mu-t 

60~~~i g<',.çi bitfüafları da zar.arlar 
luJc Sor, fakat asıl hedef İngilterc..ıın ab
la asıdır ve ilK tesirleri görülmeğe baş. 
lt nınıştır. Nitekim i~t"! Holfuıda vapu; 
fellnı.Panyası, gemi'crinin İngiltereye s~ 

1 

· C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 

r ":! Pınalarını menetmic~ir. 
li Alınanlar hemen bütmı' İngiliz sahille- 1 

lt açıkhtrını bird nbir~ mayenle dolduıdol gıbidirler. İşte tngilte~e~n. ~enut> 
Mi kıyıiarınd..ı Cip ı adlı ıkincı bır ın.. 
ıuı: tnul.ribi daha bcıtınış ve mürctteba
de an ancak 21 k~ yaralı oldukları hal
l:l'.l. kurtulabilmişlerdir. Almanlar bu 
ııitYnleri denizaltılan ve uçakları vasıta-
tO: ekmişlerdir. Uçaklar fazla taşıma.. . . .. 
b· kla bE-raber sürat1erı dolayısile bu ı~ Danimar!;a sahıllermd~ karaya duşcn b,r mayn 

~~~l elv.cri~lidirler. Işt~ ~eni bir . ha- dışanya mal satmağa ve göndermcğe 
1 
Alman mayn harbine mukabelesi ancak 

8ahiı ı, bu fıkrı kuvvetlendır yor: Noıve.ç mecburdurlar. 1 maynlerin dökülmesıni menetmenin ve 
,.. llıulıafızıarı Alman uçaklarının Ş!-1 t-- · · t ı 1 d""k""l ı · ·· ti t ı - · "•al de · . .. .. üldükl .. m~iltere ve Fransa, genış mus cm e-ı o u en erı sura e op amanın muessır 
l'itıi bıı:~ııdeı:;~n ~er~~:~~ ' e- keleri olmalarına rağmen, döviz tedari- bir çaresi bulunmakla kabil olur; çünk:i 
iıriığında ıyor . ·b. un e~ldek;- ıboo~~~a~ ı.:nden müstağni kalamazlar. Bunun baş- Almanya bir taraftan denizlere dökülen den yem ır ş - \U~ b b · k d · - t 1 k l · h · · 
""- iı.lere atıyorlarmış. Bunlar birer lıca se e .. 1 

. en 1 mu~ ~m e c ebrı arldıcık..n- ve diğer cihetten ln~ilizler tarafından SÜ· 
-""Ylıdeıı: belki de i . · li den de dovız.le tedarıkıne mec ur o u 
l'ı. Si.r C veSa ngilAlmız. mal :~"na,zı- ları birçok şeyler bulunmasıdır. Bahusus ratle toplanabilecek olan on binlerce 

"fr~kada bulunan bir çalgı 
Merkezi Afri -

ka kabileleri kafa 
tasından yapılmı~ 

bir nevi harp ça • 
hırlar. Onlar bu 
çalgıya Kısar adı· 

1 
nı vermişlerdir. Ki 
sar'arın sesi de şek 
li gibi hoş değil -
rlir. 

* Ay:tk üslü lde öJen imparator 
Roma impara · 

toru Yespesianüs 
son nefesini ve • 
receğini hissetti · 
ği zaman, uzanıı. 

yatmamış: 

- Bir impara 
tora ayakta ölmelt 

yakışır! diyerek ayaküstü durmu~ ve o 

Olum kayası 

Mercan 
Resimde gördü

ğünüz başlık Ha • 
vay adalarında 

kullanılır. Mercan 
sahalarmı görmek 
lstiyen seyyahlar. 
bunlardan giye · 
rek bu sahaları 

görebilirler. 

* 
görmek iç'n 

* "~- on ymonun c an ar ı.cua ın- . . A · "h t ledd · ı cJ 
-n Yeni k f d"l k t ynler:. Amerikanın cCash an carry• kaıdesı - maynı nı aye a evam ıma e eme2 * 
dediği rn·· the~ e .. 

1

1.~n mlı tnl a .ısd ma ~"ka merikaya kredi ile mal vermeği menet- olur. Aksi takdirde İngilterenin ithalat 
te u ış o um a e erın en ~ . . . . 1 d k •• b Diinyadaki en uzun köprü İskoçyada 

halde ölmüştür. 

Uzun köprüler 
l'ler değild" mıttır. Şımdı başka memleket er e anc:ı 've ihracatı fevkalAd~ azalacaktır. Senede 12 mı yar mektu .. . .. 
Alınan ır. . ... an döviz mukabıli ve pe~i:l par:ı ile mal. sa- H. E. E,.,.kilet bulunan Tny koprusUdUr. 3136 met • 

~itiraf ;a bu ~enı mayn hareketm~ ~kis tıyorlar. Bu sebeble eğer Ingiltere ve Dünyada bir "ened" postaların nak- rP.dir. İkinci gene İskoçyadaki Forth 
bil' harta~0 ::ına~a bta~: bili . Fransa altın ihtiyatlarımn gittikçe azal. Tashih ve itizar: 23 İtlnclteşrln tarihll lett:kleri mektublırr 12 milyardır. Bun köprüsüdür. 2530 metredir. 'Oçüncfl 
leti b erı ıtara ve ngı ız gemı dığını görmek istemezlerse, ithalatı öde- Son Postanın beşinci savfasmın ikinci sil.. • . · · · 1 200 · • · s :ı k"" ·· ""d"" 20 .. il 
•. atıran maynlerin lmriliz olduklarını . . "h t · t 31 "l 1 i t ·1 l"t' Iardnn 8,000 milyonu ıngılızce, , ArJantındekı d'ıado oprusu ur. ·u ve 1rı . . 0 

• mek için, mümkün merteoe ı raca yap- ununun : " ne sa ır arını u ıen şu su- . . •. 
caı gıJterenın bunu mahza Alınan ıhra- ~ b durlar retle dlizeıtınlz: milyonu almanca, l ,000 mılyonu fran. metredır. Bunlardan daha kuçilk. fa • ına k . ·~· ma6 a mec ur . 
l:\'.l....... ço tanbcri tatbik etmek ıstedıgı . . - - - ki 1n ·ıı Al <Mayn. amine., torpedo ve torpil ctorpll- srzca, 2202 milyonu italyanca, 120 mil kat gene çok büyük köprüler mevcud---•1rıuiyete bir bahane olmak üzere ih- Onun ıçın gorur:uz gı ~e, . ınan: ıe. nelerdir? Mavn ve torpedo İng111zlerln ve . . . 
<fa.s etrni lduw "dd" ed" 1 F k t lann açtıklan yenı mayn harbıne şıddetlı emine" ııe torpllle Fransızların ıstılablan - yonu Holanda lisanıle, 80 mılyonu rus- dur. Büyük köprüler arasında ismi ge-
?ft:, ş o gunu ı ta ıyor ar. a a k .. · . . ' 

1 
· k • 

··"l aı.idl b" A . Al d 1 ve müessir bir mukabele o!ma uzerc on- dır. In~illzler denizin dllılne ............... dolu ça, 24 mılvonu portckızce yr.rızı mış - çenleı1n en ısası Amerikadaki 452 llttı er ılakıs ve man ra yo arı- . . . . 1 olaıı IAıtımlara mayn, Fr"nsızlar da cml - v • •• •• " •• 

la son l:'Ünlerde İngiliz sahillerine yak· ların bıtaraflar vasıtasıle ve ıane~ıle y~p~ ne. derler. Torpedo veya .torpme~ ise ge_ tır metre uzunluğunda Ohıo koprusudur. 
~trı ııın gemiler için bir tchl;kc olduğu.. I tıklan ihracatı menetmiş ve kcyfıyet, ln- rnllerden bir tüp ......... ....... ..... ---- .. --· - ........ - ... - ..... ------.... • • ·-· 
I'\! ialeddevam bildir-nelerinden İııgilte- giliz ~c~I~ ~arafından Avam lfamara-1 F'r.ınım:lnr f;;c bunların blrlnrı:~'le tor _ t/. r;e~iI'l'n suları mayn tarlalaril<> ze-I sına bildırıldıgı zaman, alkışlanmıştır. plllf' dedikleri gibi bunlan atan kuçük mo _ 
<ı:lıverıletin bizzcıt Almanlar oldujur İktlSadi müvazene devlet ve mi'lctlcre rakibe torpllleur adını verirler.) 

e Slirüyorlar. yalnız barış zamanında değil, harbde de H. E. E . 

.. ~ er İngilizler bu maynleri süratle ta- lazımdır. Taktiba iki hafta evvel Fransız ..... 
8
····,···d ............... f ........ h ........ : .. ~·:· .. •

1
••••••••• 

'll'Jı e e ıye ve C'l evetı n a an lıi ~ t p amak çareforini bulamazlarsa maliye nazın. harbin başlangıcındanbPri 
çbır '·' Fr ı · · 1 k tt kal. üniversite pansiyonu 1tı . . uılaraf ger:Ji !ıiç olmazsa şimdilik ansız sermaye crının mem e e e 

~~~z l~nlanna sefer edemiyccek de- makta d.:va:zı ettiklerini :V~ a.~tı~ ihtiya- halhe getirilecek 
.Şbtı ~·Çünkü ya1nız Şimal denizi de!il, tının, muthış harb ~asarifı yuz.unden n- Belediye sarayı yapıldıktan sonra şim. 
dıt lıı Atlas ta ma) nleşmiş bulunmakta- zalaca~ yerde arttıgmı ehemmıyelte le· diki Beledive ve fen heyeti binaları Ü!li
l'i ~takat İngilizler bu tehlikeli maynle- barüz ettir~işti: Bun~nla. beraber hiçb~r Vf'"Site pansiyonu haline konacaktır. F:ı
'tiııtnp arnanın yolunu bulsalar da yenile-, devlet ~e mıl!etın hazınesı, ne kadar mu. kir gençler az bir ücretlf' tahsillerini ta
~lesi aleddevam atılması bir imalat me- vazenelı ve zengın olursa ol.sun, bozulmaz kib iç-in buraya yerleştirilecektir. 
~~ l'lden başka bir şey değildir. Çünkü ve tü~"nmAez ~eğildir. Bahus~s. harb u
dev ar ve deni7.altıları bunları ekmekte zarsa ıtlıalatı ödemek meselesının ehem-

l)~ro edebileceklerdir. 1 miycti günden güne artar. 
Ekmek fabrikası şehrin ihtiyacını 

temin edebilecek 
tn..1a

1
!er bir mesde de bunların taranıp . Ha .. rbde ihra.catın devam.ın.daki diğer 

""P .. - d h l Belediye ekmek fabrikası açtığı za-ti"' ··•ağa müsa"d olup olmamaları kev- bır luzum a bır memleketin ı racat ma • 
.ıet · . man mevcud fırınları kapatmıyacaktır. itle. ır Nizami maynleri taramak dai- lannın tutubnuş oldukları paz:ır ve pıya- . . . 

ittir kabildir; çünkü den"zin dibindeki de- saları kaybetmemC'lctir. Yalnıı harbi de-
1 
E~mek fabrıkasım~ ~ehrın yü:ıde altmış 

lar <ıtıdalyalnrına bağlı olduklan halat- ğil, müst kbel sulhü de dtlşünme't iktıza n~b.~ti~.de ekmek ıhtiy~cını 1karşılavncak hır ' ıtasne çekilebilir Halbuki ser C'ri eder. Bütün bunlar harbde, bahusus uzun buyuklukte vapılması arar aşmıştır. 
a !ll~Yn uyun sathu 'an bır ikı metre sürecek harblerde ihracatın ehemmiyeti- ............................................................. . 

l>lltı~daki VaziJctini muhafaza ettık e ni hem bizzat harbin idare"'i ve hem de Mllhim bir müessese 
ter h taranı.ak pe>k güç olur. Bahusus e- n üstakbel sulh ticaretinin korunması ba. Avrupada muhtelif memleketlerde beş 
~r ~rl angi bir temasla derhal infilak kınımdan gestermekle beraber İngiltere- fabrik88' bulunr.n ve memleketimizde 
~hlik ır cinsten olurlar ise müthiş bir nin Alman mayn harbine mukabelesinin btlvük ra~bet kazanan Poker traş bıçak-

Q() ~.teşkil C'rierler. de şiddetini beyan etmektedirler. Fakat ları fabrikaları Türkiye'ye her ne suretle 
tı\ıa~Ulüy-0r kl İngiltere, Almanların aç- İngilterenin bu şiddetli ıktısadi mukabc- olursa olsun Poker traş bıcaklarını gön
~i . Ve şiddetlendirdikleri yeni mayn le.!i Almanyayı başladığı şiddetli mayn dermeye acentamna teminat vermiştir. 
~~1 

llltihimsememezlik edemezlerdi. muharebesinden acaba vazgeçirecek mi· Poker tr8i bıçakları piyasamıuia mev-
~dd evvelA hariçten yiyecek ve iptidai dtr? Biz bunu zannetmiyoruz ve bllAkiı cuddur ve daima olacaktır. 
~ .:.,.1:; gettrmeğe mecburdurlar. Bun- bu yözden Almanyanın mttoadeleyi art. Cku itibarile şimdiye kadar gelen mM. 

-'"fita dıpncıan dövia tedariki için tıJwoaiını tahlDiD ediyoruz. !ııgilterenbi !ardan o.tilndür. 

Birdenbire 
Par.,ıyan alev 

yade ge>çici bir hevesi andırmaktndır: 
Okuyucum genç km gormü-.:, beğen • 
miş; insan rozan göroüğünü beğenir 

ve fakat ikincı görüşünde niçin be -Bana bir mektub yazan okuyucum 
H. Yirmi, yirmi beş gün evvel, bir yer. ğenmiş olduğuna kendi de hayret eder. 
de tesadüf ettiği bir genç kızdan bah- Bu okuyucum ikinci defa d:ı görmüş. 

fakat bu iki görüş arasındaki müddet 
sediyor. ıe okuyucumun onunla meşgul olan 

Okuyucum bu genç kızı gördüğü za- körpe zihni kim bilir ne ha) aller kur~ 
man çok beğenmiş. ~onra günler geç- muştur! Hakikat kar~ısınd . gördilğü 
tikçe okuyucum bu genç kıza karşı bir dakikalık zaman da hakikati ha -
bir sevgi hissetmiye başlamış. bir gun yalden tefrik edecek kadar bır zaman 
bir kere daha yolda karşılaşmışlar, bir degilciir. 
kaç kelime kvnuşınuşlar. Bu i dnci ta.. . Okuyucum, hem bu genç kız hak • 
1;adüf esasen parlamakta olan a~eşi bir kuıda pek az ma'fı:nat sahih" .. o, genç 
kat daha alevlendirmiş. km yakından tanısa, huy'arını, zevk -

Okuyucum ikinci tesadüften sonrn. erini öğrens belki b ıı;C'nmiyPcektir. 
genç kızın nişanlanmak üzere olduğu - Hatta onunla birkaç saat konuştuktan 
nu öğrenmiş. Bu haber okuyucumu sonra bile; ben daha baskn türlü dü -
nüteessir etmiş. Bana danışıyor. şünmüştüm, diyerek yüz çevirecektir. * Okuyucum bu vazivette iken nişan-
Okuyucuın gerek yazısından gerek !anacak bir kızın.. nı~ nlanmasma ne 

hislerini anlatış tarzından bana çok diye mani olabilir. Onun yapacağı şey 
ıenç olduğu niBlini verdi. Onun genç birden _Parlıyan alevin sönmesini .bek. 
ıtıza karşı olan qkını hem bu cihetten, lernektır. Bu da uzun sUrmiyecektır aa· 
hem de aşkın seyri cihetinden gözünü- Q nırım. 
ne getirecek olurlak, bu atk qlrtan zi- TBYU 
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6 Sayfo SON POStA İkinciteşrin 24 

Rumen- Alman ticari görü,meleri münasebetile ( GOnOn Adamları J 

• 
sermayesı 

Rumen · tarihinde 
ecnebi 

• 
lngilterenin birinci 

deniz lorda: 
Amiral Dudleg Pound 

Bnynk Harbden evvel ve sonra Romanyadakll 
lngiliz -Alman iktısadı mücadelesine bir bakı~ 

İngilterenin birin. 
ci deniz lordu den
diği zama·n akla der
hal Winston Chur~ 

chill gelir. 

Churchill esasen 
bu sıfatı da haiz bu
lunmaktadır. Fakat Romanya da ilk defa olarak 189 3 se

ncc;inde bir ecnebi petrol kl. mpanyası 
facıliyete başladı. Bu kumpanya', cOfcn
Htıyn ve Zinger a\'.llarmı taşıyan bir A
vusturya firması idi. 

Bunu rnüteakıb Almanların en mü
him bankalarından biri olan Döyçe 
Ban!< Rumenlerin petrol sanayiile ata. 

''*' 
unutmamak icab eder 
ki Churchill sırf balı. 
riyc nezaretinin siya. 

si şclidir, bilfiil bah· 
riyc şefi değildir, 

Bahriye işleri hak
kında krala hesab 

ka peyda etti. Önceleri bu bankanın a- vermek lazım gelirse 
Hıkası, Rumen petrol kumpanyalarına Winston Churchill bu 
se.,.maye vermek şeklinde tecelli edi - vazifeyi yerine geti-
yordu. F<ıkat 1903 yılından itibaren va rir. Westmınstcrde 
ziyet değ~ti. Döyçe B<ılrık, işi biraz da- vukubulaQilecek isti~ 
ha ileıi götürerek o devirde Romanya. zahlara da ccvab vc-
nın en büyük petrol kumpanyası olan ren gene odur. cChur .. 
St,.aua'nm fiili kontrolünü eline aldı. chilh e teknik işler· 
Bu suretle meml{>ketin en mühim ge. de yardımda bulun- Am~ral Dııdlcy Poı.rnd 
lir kaynaklarından biri olan petrol Ü - ırak üzere bir amiral terfik edilmiştir.! kurtarmak çok tehlikeli, çok müşkül idiı 
zeıinde b!r inhisar kuran Alman ser - Bu amirale de cbirinci deniz lordu. sıfatı 1 Kurtarıcılar da bile bile kendilerini teJı• 
mayesi, tedricen Rumen ekonomisini Romanyada petrol kuyuları verilmiştir. likeye atıyorlardı. 
bir. ağ içine almağa başladı. 1891-191-4. 

1 scrıPsinde. Alman sermayesi Rumen manyadr.!ki Alman sermayesinden bir Halen bu vazifeyi amiral Dudloy Pound Zırhlının ikinci kumandanı DucllcY 
yıl1nrı arasında Alman borsalarından petrol istihsaliitının % 42 sini kontra- kısmını Rumen sermayedarları, diğer görmektedir. Pound tehlikeli mıntakaya bizzat indi ve 
(bilhassa Berlin bor~ası) bir milyar lü altınd,a bulundurmakta idi. 1913 yı- kısmını da Fransız ve İngiliz firmaları Amiral Dudley Poundun ayni zamanda orada kalan askerleri kurtardı. Bu hara--
mark kıymetinde Rumen tahvilatı ih •. Jında· bu nisbet % 26 ya, 1915 de ise ellerine geçirdiler. ç~~ m.ühim bir.vazifesi daha vardır. Ken- 1 keti filoda büyük bir şöhret kazanm~sına 
raç edilmiş bulunuyordu. % 21 e kadaı düşmüştü. 1938 yılının ortalarına doğru Ro • dısı bızzat cChıef of the Naval Staff> tıı. scbeb oldu. Büyük Harb patlak verdıktCıl 
Almmı "sermayesi tedricen Rum~n Rumen pe~rol istihsalatındaki Alınan 1 manyadtki bütün ecnebi sermayesırun Yani bahriye erkanıharbiye reisi. sonra Dudley Pound 1916 senesinde n1eş~ 

ticaretine, Rumen keresteciliğine, Ru- sermayesinir. iştirak hissesi düştüğü tu~:.ırı bir milyar dolar kadar hesab e _ Filonun sevkülceyş planlarını hazırlı. hur Jutland deniz muharebesine iştif:ı!C 
men bankacılıihna da nüfuz etrneğe nishette, İngiliz sermayesinin iştirak dilmektc idi. yan gene bizzat odur. etti. O zaman Colossus zırhlısının süva • 
ba~ladı. l 914.19 l 8 Dünya Harbi arife- hi~c:esi artıyordu. Romanyanın itila! 1914 • 1918 Dünya Harbinden sonra Filonun denizlere taksimatından do - risi bulunuyordu. 
sinde Rumen harici borçJanna aid taiJı. devktleri safında olil'rak Umumi Har • İngilizlerin meşhur Vikers silah fahri- lcıyı Winston Churchill'e karşı mes'ul o- Bu deniz harbi esnasında gösterdiği 

"l"t <.: 5 2 · Al h • '11 · b · t• k. ] d ( 1916 lan odur ve İngiliz filosunun rn büyük yararlıklardan dolayı cmentiouned i!l ~ı u ın " ~ı. .m~n amı erm e - e ı~ ır~ ı sıra arın a yani yı • kasile Fransızla•rın Şnayder • Krezo si-
• lınde bulunmakta ıdı. lında ) , Iııgiliz ve Holanda sermayeleri, liıh fabrikası Romanva ile sıkı bir mü- teknisyenidir. despatches:. ile taltif edildi! Yani bir eJJlf 
- 191 ... 1918 ~ Bu çok mühim mevkii işgal eylemek - rı yevmi ile ordu ve donanmanın ~ere "' - Dünya Harbinden önce Rtı'Tien petrol istihsalatının takriben nao:ebet tesis ettiler .. Vikers fabrikası, 

te olan amiral Dudley Pound, 29 Ağus • tablosuna yazıldı. 
Alman sermayesinin Rumen pazarları - 7c 40 m kontrolleri altında· bulundum- Romanyanın en meşhur harb sanaVl·in- · •e 

tos 1877 sene.sinde dünyaya gelmi~tir. Bu- 1917 senesi Teşrinisanisinde bahr1 ~ na gösterçliği bu faaliyet sadece ekono. yodardı Bundan maada, Rumen pet - den saıyılan Reçitsa fabrikalarınd~ hA- ıtı 
giin 62 yaşındadır. Çok tecrübeli bir ami- nezaretinde cDirector of Operations• .: 

mik g~yel~~ tak~~ etmiyordu. Bu ce • rvl isiihsalfıtmın % 16 sını Fransız sP.r- kim bir rol oynamağa başladı. Vikers raldir. ğa tayin edildi. Bu suretle harekat müdtı• 
kon!'mık hul(ıh un arkasında, Alman - rnııyesi, % 21 ini de Amerikan serma. müdürlerinden General Lavrens, Ro • 

Ö 
Henüz on dört yaşına basmamış iken rü olmuş oldu. 

laı ın meşhur cDrang Nah sten• poli- yesi elinde bulunduruyordu. maııyadaki İngiliz bankalarından Brmk bahriyeye intisab eylemiş ve bilfiil çe _ 1922~nden 1925 senesine kadar 
tikası yatmakta idi. Bunun içindir k!, Rumen ekooomisinde oynadıkları of Rumani'nin direktörü oldu. kirdekten yetişmiştir. Yarım asırlık bir bahriye nezareiTrideki mevkiini muhafıız• 
1914 

Dünya ~:tırbin~.e~. ~n?eki Ro - hakim role istinaden itilaf devletleri o Fransız firması Şnayder - Krezo, Ro- bahriye zabitidir. Büyük rlitbeler ihraz etti ve 1925 sene.si sonunda Akdeniz filO" 
ma~ya, 0 de~r~n en ~uyuk .ıkı emper • sıra~arda Romanyanın kendi tarafları- m:ınyaya verdiği arçık kredilerden maa- eylemeğe başladığı andan itibaren ken • su erkanıharbiye riyasetine getirildi. 
yaLst rlevletının: İngıltere ıle Alman • na iltihakını temin edebilınişlerdi. da Çekoslovak siJ~h fabrikaları Şkoda disini çok takdir ettirmeğe başlamıştır. Bu vazifede iken, 1926 senewıde kont1' 

k t kl b" .. ' yanın ıyas~v~ çarpış ı arı ır muca- 1914-1918 Dünya Harbi, Romanya - vasıtasile de bütün Rumen ordularının Hatıralarından lSazılarını nakledelim: amiral oldu. 
df'le sahası ıdı. :faki Alınan sermayesinin mukaddera. harb techizatını üzerine a1dı. Bundan 1911 de Superb zırhlısının ikincı ku - 1927 senesinde tekrar bahriye nezare d 

19 14- l9l8 Dünya Hatrbinin başlan • tını tavin etti: Harbin sonunda rna1~ - m:ıada İngiliz ve Fransız bankaları, mandanı bulunuyordu. tine avdet ederek bahriye birinci ıor 
gıç tarihi oian 1914 yılında İngiliz ser. lUb çıkan Almanya, Rumen pazarla - Rumen endüstrisinin diğer şubelerin _ Bir gün zırhlının cephane ambarların-,muavinliğine tayin edildi. 
rr_ıay.esi Rm~en petrol istihsaJatında bi- rıonaki ekonomik cephelerden de ric • de de gayet faal bir rol 'oynama~ar baş- da zehi~li gazler i~.tişare başladı. Efrad- 1929 senesine kadar bu vazifedı: kald1

• 

rıncı rnevkiı tutmuş bulunuyordu. 1907 ıü etmek mecburiyetinde kaldı: Ro - (Dnamı 11 inci sayfada) dan zehırlenenler, olenler oldu. Bunları <Devamı 11 inci sayfada~ 

Söyledim; çok beğendi. ccSon Postan nın tefrikası: 10 Geniş, çok geniş bir nefes alarak fO -

- O halde matmazel, semtimize bera -
ber gideceğiz. 

- Sizi sıkmazsam . .. 
Sıkmak mı?. Ben ölüyorum. Damarla

rımdaki kan buharlaştı, alevlcşti; tekmil 
benliğimi yakıyor, kalbim neredeyse 
ç2tlıyacak. 

Aleksandr Pliiçe kadar yürüdükten 
sonra otobüse bindik; bilet parasını ben 
vc•rince. 

- Aber Her Güneş cfakat Güneş efen. 
di:t. 

Hitabile başlıyan bir konferansa girişti. 
- Niçin benim para mı da veriyorsu

nuz; dedi, ben sizin ne kardeşiniz, ne de 
nişanlınız değilim. Bunu böyle yapma -
malısınız. Herkes kendi masrafını kendi 
görmelidir. Rica ederim, bir dahn yap • 
mayınız... Bir freund gi':ıi harekete hak
kınız yoktur. 

Boynumu bükerek cevab verdim: 
- Kadın arkadaşa para verdirmemek 

bizim milli adet1erimizd<'ndir. Bana mü
saade ediniz, alıştığım bu adeti bozmı • 
yayım. 

- Fakat gazinoya da gidece,2iz? 
- Gene ben veririm .. 
- Sinemaya gideceğiz. 
- Ben vereceğim. 
- Ah Allahım!. Türkler hakkında bil-

diklerimden birisi doğru imiş .. 
- Hangisi?. 
- İnadc; oldukları .. 
- Hayır rnabnazel: isterseniz bu milli 

5.detimi bozayım; fakat çok müte<'ssir o
lacağım. Bunu kabul ediniz. 

- Bu arzunuzu düşünmek isterim. 
- Nişanlınızla gittiğinlz zaman para -

nızı vermez m.i?. 
- Nişanlım yok ki.. 
- Erkek arkadaslarınız?.' 

IEN 
ÖlDÜIMlEDİM 

ruyorum: 
·ıe - Matmazel .Zaydel!. Beni anncnı 

ve büyük annenize tanıtmaz mısınız?. 
- Ne diye?. 
- Bir Türk, bir arkndaş, bir yabancı. 

ne bileyim, bir ... 
·zde - Çok tuhafsınız Her Güneş; sı r 

başkalarına benzemiyen bir hususiyet. b\ 
tesir, bir seksapel vaf, Arzularınız bıtfl 

Yazan: Zeynel Besim Sun hoş görünüyor. 
E h 1 Ş. - Teşekkür ederim matmazel..· - vet; erkes kendi masrafını görür. l mizi bir şimal çocuğuna anlatmak ister- ımdi ben de halimi, Lizbet Zaı dele 

İlk defa olarak sizin arzunuzu düşünmek sek gülünç oluyoruz. Şimal çocuğu yavaş, anlatamıyacağım. cSeni seviyorum.> der- - Bu arzunuzu yapacağım. gideli1J'l·· 
istiyorum. yavaş, adım, adım, kademe, kademe yü- sem alay ederek gülece!< ve kahkahalar Yürüdük ve 5 numaralı apartı.nıarı~ 

- Teşekkür ederim... 1 rüyerek metodik bir şekilde sevgiye ula- içinde: ikinci katında 5 numaralı kapının ıilı .. 
Oh!. Bin şükür Allahım!. Tanıştığımız· şır. Onun aşkında.bile cgayeli bir hesabı - Aman inandım; ne çabuk, ne ala - çaldık. Lizbet Zaydel, rr.erdivenJcrıfdç~ • 

dakikadanberi, hiç bir hakkım yokken, vardır. minüt?. karken, apartımanın annesine aid o J'J 

içime kıskançlığ.n kurdu düşmüştü; onu Fakat biz öyle miyiz?. Vücudümüz cül- ı Diyecektir. Ben dünya ve mafiha· ğunu ve bu binanın kirasil<'! müreffehe 
da öldürebilirim. Ya bir nişanlısı olsay. tra\'iyolcı nin yıllarca siiren tesiri altında 1 nın bütün mukaddesatım bir araya top - geçindiklerini söylemişti. de 
dı, ya... elektrik bataryası ha!inı almış ... Akümü- ı Iıyarak yemin makamında güvercin a _ Her Alman ikametgahı gibi bu ev 

0 
Fakat gönül alakası olup olmadığını latörlerimiz ağızlarına kadar tıka basa yaklarının altına sersem onu muhitinin fevkalAde temiz ve tertibH idi. PiY~1ir'. 

nasıl sorabilirdim?. Ne bedbahtım Ya - doludur. Bu müsbet kutbün bir tarafına, telakkilerinden uzaklaştıramıyacağım; Alman evinin ayrılmaz bir lazirn~s'.:.ırıo 
rabbi? Acaba Lizbet Zaydel hangı bah - değecek olan menfi kutbe aid bir bakış, 1 bu muhakkaktır. Mutfakta tava n'eys~, salonda da P1~ 
tiyarı seviyor?. İzdivaçta bekaretin mev- derhal şerareler içinde kontakt yapıyor. Ah Haşmet!. Tatilini geçirecek başka odur. 
zuubahs olmadığı bu memlekette bu c:y- Bir lahza içinde, bir an içinde, tecezzi ka- memleket mi yoktu?. Şu körolasıca al - Lizbet Zaydel, kapıdan girer girrrıct· 
lan bakışlı. sülün endamlı genç kız, şim.. bul etmiyecek kadar kısa, isimsiz bir za- mancayı ilerletmek hevesin\? düşm~sey - _ Mama!. Mein Freund!. 
diye kadar vu.-;latınır. şarabile kimleri man içinde tutuşmadan, hatta harlama- din dünya mı batardı?. . . ıceı1-

Diye bağırınca bayılmamak ıçın 'il· 
sermest etmiştir?. Ve şimdi, zaman za - dan, hatta yanmadan kül olup gidiyoruz. Frank!urter Allee'yi bitirerek Alfred 1 ı~nıil' . dimi ne kadar zorladığLmı an a • .. 1·11' 
man, hangi mmr püskül;.i saçlı, mıyop Tereyağında kızarttığı balığın üstüne strossenin köşesinde otob:isten indiğimiz Frolayn Zaydel beni annesine ve bUY 
gözlü, armud sapı bacaklı, hantal v:icud- reçel dökerek yiyen hir şimal adamımı zııman akşam o\muştu. Kö~e başında sev- . 
lii Alman de~ikanlısmm kucağında şeh - bunu izah etmenin imkanı yoktur. Er - gilime sordum: annesıne: . . . . 

1 
ettiğllı1 

vani hazların en yükseğile baygın düşü- keklerin şehvet termometre1eri sıfırın - Akşamlan çıkmıyor musunuz'? - Muhıbbım, do~tuın, .ıtım~ n1 ı.ıı -
yor?. altında 17 rakamını gösteren bir memle- - Beni kim çıkaracak? .. Babam öldü; genç, bera~er ge~e~ıleceğı~ a ~e;e}( a1-

A t l ı K 1·1 ' kette. annem ve bu··yu-k annem emektar bir hiz-1 valyem kelımelennı komprıme e . ı~W p a .. uca~ a ve geç... h r . . b. 
1 

r. b. tabırlc 
Ah, bu şarkın güneşi!. Gönüllerin hu- - Şimşek gibi vuruldum. metçi kadınla evde otururlar. Kiminle çı. t1 arın ıçıne ır eş ııcn ır 

zuru namına bu güneş ışıklarını birer, bi- Tabirinin medlulün:.i nasıl anlatmalı?. kayım?. diın ediyordu. 0ıı 
rer idam etmeli.. Bize bu hassasıyeti, bu Na-;·l ki bizde hattı ilstüva sakinlerinin - Erkek arkadaşlarınızla... Bu takdime, benim kada:,, .. 001;\

1
eJll 

heyecanı, bu gönül akışını hep o güneş, dokuzar yaşında dokuz tane birden klz - Anladım ; «Freund-. unuzla dcmPk şaştılar. Lizbet Zaydel hem guluyo ' 
hep 0 ışıklar veriyor. Şıpsevdi oluşumu- alışlarını havsalamıza sığdıramıyoruz. istiyorsunuz. Henüz kendisine Freund di- de ilk defa olarak bana: 
zun sebebi, hikmeti, illeti odur. Y1ldırım- Arzettim a; bütün kabahat ıüneıin - yebileceğ.'m bir arkadaşım' yoktur; sade- - Du, du. 
la vuruıntuş gibi seviyoruz ve bu hali- dir. ce kamaradlanm vard1r. 
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8 Sayfa SON POSTA İkinclteş.rin 24 

atı ıı maynleri im la a 
t y leri in döktü ri an aş ldı .~ Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

ee 
bi me ebe zıyo u 

(Baştarnfı 1 inci snyfadn) ı man ihracatını durdurmak hakkında İn- 164 m. 182 Kes. 120 Kw. 
niz a+ıfrnaktadır. giltere tarafından verilen karar Belçika T.A.Q. 19,M m. 15J!JS Kes. %0 Kw. 

evcud maynlere nisbeten hayli hafif iktısadi mahfcllerini çok müteessir et- T.A.P. 81,79 m. 9CG5 Kes. 20 Kw. cceffelkalem> dedikleri tsbi 'c ifade edi. 
ıcı bu rnılmatıslı maynler, çok kuvvetli miştir. lecek bu hareket pek <;:ttbuk menfi neti-
t "nf"l~k ed" • b" dd "h An t Rh" .. . d k" CUMA 24/11 1939 celer verdijti için, bu adedin yarı.s: kadar 

tl
. rıu .ur ve ı ı u - ıcı ır ma e ı • verse, ın uzerın e ı esya trar: memura ihtiyaç hisı::edildi, orta mekteb 

etmektedir. sitinin mezkQr liman ticaretinin üçte b - 12.30 Program ve memleket, s:ı.at Cıynrı. ve lise mezunları arasında bir imtihan a-
\.skerl mütehassıslardan teşekkül e· rini teşkil ettiği bildirilmektedir. 12 35 AJan.s 'Ve meteoroloji habe,. ~rl. 12.5° çıldı. Evve ki gün 20 tane 17,5 liralık me-

d f ~ b" k k M h b. ·dd ti k rk müziği CPI.). 13 30 - 14.'Müzlk <karışık . t J"b n ennı ır. omisyon, mı na tıslı mny- ayn ar ı şı e cncce 
1 
hnıtt n •k _ P • .). murı ·e e ta ı 300 kilsut ort'l mckteh, 

nın tarzı imali ve evsafı hakkında tetkik- Arnsterdam, 23 (A.A.) - Niuwe Rot- 18 Prog am. 18 05 Memleket, saat ayan ün de 40 aded 20 liıa1ık mr>muriyete ta-
lcrc başlamıştır. terdamsche gazetesinin Berlin muhab.ri aJnns ve mC'teorolojl haberleri. 18.25 Türk lib 400 ıci' ur lise .ılcbesinin İll"tihanları 

icra edfldı. 
cM:ayn harbi> meselesini ciddiyetle te. dün akşam verilen resmi Alman beyana- mfizı~ı (!:ısıl heyetl>. 10.10 Konuşma (spor 

liikki eden İngiliz matbuatı, bu tehlike- tında Almanyanın abluka hakkınd.ıki sen'ih >. 19.25 Türk müziği. Çalanlar: Veci- Dün B"'ledive lokantnsının ö, ..inü gi5-
Franslz • I·.,,~liz tedbı·rlcrın· .~ ma;,;n ha-. !he. Ce-;det Çağla, Refik Fersan, Fahire Fer- renlcr, bir ar;ıl.J~ buradn hp-lava vemnk 

nin 'Takında bertaraf edilece<tı ümidini iz- • "' ~ ·- d y t ld o- h"" k ·· · fd"ll"k • "' . . . .- n. ı Okuy:m: Necmi Rıza Ahı.skan. avı ı ı,..,ı u mune varaca..c sa ı ı 
har etmektedir. b~· ş.id~e~l dırrr.ekle mukab~le edeceğı 1 _ Şerif İç _ Karcığar şarkı: CMe3toldu ıröstı.>rmekte r rksız ravılma ·ardı Zira. 

İngilizlerin müthiş silahı bt dırıldığını haber vermektedır. gönWL 2 _ Asaf _ Karcığar şarkı: rn:ızan Sehir Meclisi sal nun1 Sl~mıvnn müsa. 
cNcws Chronicle:ı> gazetesi ise, İngiliı Muync çarpan torbito dalarım o güzı>J çehreye). 3 - Şevki Bey - bıklar lokantanın alt ve ü t salonlarına 

bahriye nezaretinin Alman miknatıslı Londra, 23 (A.A.) - Amirallık d1iresi, Uşş9k ş:ırkl: <B r melek sima peri gördüml verlestiri\mic;l"rdi. Bu is olunc:wa kadar 
Gl.psy adındakı" toroı"do muhrı"bı"nı·n bı"r 4 - ~vkl Bey _ U4Şak müstezat: (Hasretle Beledfve lo 'lntasının önilndn birlkPn mnynlerinden çok dah3 müt~ış, c1dürücü k l • ~ bl kl d miti Wılis" d 

1 
··ıt· t . 

1 
.. bu "ebl. 5 - Halk türklisü: (Yıldız). '!enç a ı:ı ., :tı. r "0 arına n. ııg 

bir silaha malik bulunduğunu yazmaıta- ıye san a ~na ı ıca e mış o an u~ 2 _Okuyan· Mefharet Sağnnt: h2z1r'ıJtı his ıni veriyordu. 
dlr. Alınan tayyarecısini karaya götürdüktc.>n ı - Tnmburı Cemil _ Kürdlllhlcazkar şar· Böyle muazzam bir kalabalıj'h loka"l-

Geçen 19 uncu asrm sonlarında, Mak sonra yeniden denize açıldığı sıra İn- ıo. <Defi n:ı.leş eylerim). 2 - ............ _Kür- t:ının masaları ve sandglyaları vetmedi-
Donald isminde bir mühendic; tarafından gilterenin ccnub !:'.lhillerinde b"r mayne dU'hicazktır şnrkı: fClsm'n gibi). 3 - ..•..••.• fi" icin ötederberiden sandalyal"r, masa-
icad edilen bu silfth, .. ecrübcleri yapıldığı "arpmış olduğunu teyid etmektedir. K "dlllhk:azkAr •arkı: (Artık ne slynh). 4:- lr r bu

1
duruldu. 

sırada fen heyeti azalarını dehşet içinde Kaybolanlaniı ınikt n 40 kurtarılan- SalAh:ıttin Pınar) - Kürdlllhlcazk6.r şarkı: Bu arada kapıd,ı bekleşen kız. erkek, 
ı . . ' 

1 
(Akşam gene gö!gende). 5 - Rnhml Bey - }-'içük. büyük talibleıin blrbirlerile derd. 

bırakmışt O zaman bu silahın kullanıl- arın adedı 97 dır. Bunlardan 21 1 vara ı- Kl\rdllihlc:ızkfır ":ırkı: (Yetmez ml sana>. leş:meleri, muhavereleri hayli enteresandı. 
mamasına karar veriliniş ve projeleri dır. Romorkörler, gemiyi pla.ja oturtmuş.. 20.10 Temsil. 21.10 Müzik (radyo orkestra.. Başına eski bir ber~ giymiş, soluk par-
bahriye nezareti arşivlerinde saklanmış- lar ve orada tnhl siye işi başlamıştır. sı - Şef: D!' E. Praetorlus). l - D. F. E. Au- desühi, yüzü pardesı1sünden daha solgun 
tır. Bir Yunan gemisi battı ber: Fra Dlarolo (uvertür). 2 - G Rosslnl: bir J{enç kız, arkadaşıAa şöyle derd yanı-

48 ~a'.lttc batan İngiliz gemileri Londra, 23 (A.A.) - Dün akş::ım İn~il- La Sc la dl Seta (uvertür). 3 - Lars Erik yorcu: 
. b h"ll kl d . I.ars.."On: mvertımento, QP. 15. 4 - E. Lalo: B be h d . dedil 

LoPdra. 23 (Hususi) _ Son 48 saat i- terenın cenu sa ı açı - arın, d hır Yu- Namouna (bal t ım 22 M 1 k t + • - an~ v u e gırme, c.>r amma 
b · . · k 1 • ' e su · eme e ' san. dınlernedım Guya dayısı ola.tı1.ar ka7.a 

çin e Almanlar tarafından batırılan İn- rıan vapuru atmıştır. Bır•sı adın olmg.c !iv "I. nns haberleri: ziraat, esh-ım - tah.. . . -
giliz gemileri şunlardır: üzere 24 kişiden ib!l.ret olan yolcusu bir vll~t. l.tamblyo - nukud oors:ısı mat>. 2220 nu:~·d af C 

1300 to lluk cDarino, gemisi. 27 kişi1ilt tahl"siyC' gemisi tarafından alınar ... k Ira- ?dilzlk <sollstler - Pi). 22 45 füzlk <cazban:1. r a aşı s s::ı sordu: 
milrcttE'battan 11 kişisi, gemiyi batıran rava çıkarılmıştır. Pi). 2325 - 2330 '"arınkl program ve kap:ı- Tatar s t .krar 
tahtelbahir tarafından kurtarılmıştır. Bir İhlvnn ~zctesinin mütale~sı n~. * -

2100 t nluk c:-'"""aldos~ gemı"sı·. 26 kı"sı-· Roma. 23 (D. N B.) -- G ıorn • d' İtalia -~ , • . HPI""iin y<ı]'ll" ~·tc:a d'll.,.rt 31 7 m 9465 kc/s om? n a 
lik mürettebat tamamen kurtarılmıştır. gazeteı::i Ingiltercrin bütün Avrupa kıta- pO"•am"ln necır el Iırıekte ohn vabancı dll -

900 tonluk cLo\and> gemisi. Mürette· smı ve Akdenizi abluka ndpce~in~ daır E- lerdr haberler saatleri aşat; ta gbsterll • ·r ft 
battan 9 kişi ölmüş, 5 J...'işi kurtulmuştur. vening Standard t hdiö1erini e'e rlıyor ve ml<ıtlr: as I" f hl Q (f 

(Baştarafı 1 in..i sayfada) - Senin dayın yok mu? .. Annenin er
kek kardeşi var ya! .. 

Heyecanın rağm.en genç kız güJmelt
ten kendini alamadı. 

İki dcliknnlı konuşuyorlardı: 
- Yalmz isted"kleri evrakı tmnamlll" 

mak gunlerce sürdü. Bir tek memur ko1" 
mu.şiar, düşün 600 ki~ive bir kişi derd an
latıp i lerıni yapıyordu. Bizden seksen 
evrak ısterler de, mimar Gotyeden bft 
bonservis irtemeği nkletmezler, Sonfl 
can \arı yanar. 

Başka bir muhavere: 
- Nüfuzlu bir akrab:ı.mız var .. iki ıd

şiye tavsiye melı:tubu yazdı. Tavsiyeslt 
olmazm1ş bu iş ... 

Bir genç kız: • 
- Sanki bakal rvaya giriyorum .. dı

vordu. Övle hevecanlıyım ki, dün ~ 
felsefeyi, metafiziği, tarihi adeta yuttufll

Arkadaşı: 
- Bunları Beledivede bir kişi b;ıme~ 

ayol, onlar sorsalar sor~ala, mpyda:ı na51 
açılır, vergi nasıl toplanır, bunları sorar
lar. 

Saat 17 ye kadar süren imtihanda~ 
sonra bir gence sorulan sualleri sord~· 

- Bir mescıhai sathiye verdiler, de · 
Bunun binde iki nisbetinde varidatını~ 
resim ve harcı alınacak. Bir m'.irekk\ 
faiz meselesi sordular. Di!!er sualler: ~
let nedir? Kanunu kim neşreder? Bele 
ye ne ile meşgu\ olur? ,ı;[ibl şeyler... ,. 

Dilterlerini bilmem runma sonuncu stıe 
nl bana pek kolay ~eldi. Belediyentn nr: 
ile meş~l oldu_ğunu bilmivecek ne va · 
Memur çıkarıp merrıur almakla ... 

Nunet Safa Co(!~ 

T rcan köylerinde 
zelz le en 4 3 e 
tamamen ~ıkıl ı 

·· ' İn.,ca: Saat 13 00 ve 18 45 de ... 300 tonluk S lbv-. rremisi. 12 kı .. ."Jik şoy ,, yazıyor: · (Ba t f 1 · · f da) ı.. • 13 15 9 45 d (Ba.ştarafı 1 ı~ s ıııhıda) 1 ş ara ı ıııcı say a _ 
mürettebattan 7 i kur.ulmu ... tur. Bôyle bir tedbir bütün Avrupa mcmle- Arapça » , v ı e • b ki h 1 gel 

k tl . . h t• f tl . hild" Fr nsızca » 13,45 ve 20,15 de eo:'- ac:i meh1filde yeni kabinenin te- a "si içinde oturulmaz bir a e -
Aragoıwyh mavn tarak acmisi de e erının aya ı men aa ennı mu ır. .., "' 1 . t" B k"" d 14 h f"f • lı var 

ıı:.. Eğ ı· ·1 b ·· kı · ~k ·ulünün yenidc>n Arege oinutya tev mış Jr. u .. oy e a ı ya_ra 1,, -
dün gece bir mavne çarparak batmıştır. er ngili7.ıcr ütün Avrupa tasının tı- d b - k d h 1 f f sı " 

O k 1 o k kı 1 b" v ı· s·· t d"" dü dı" edi1ecegıWo tahmın €dilmektedir. ır ve ugune a ar mu te ı a -M~r<'ttc•battan de t ·kisı ölmüş, d:ğcrleri caretıni ontro etmıve al sır arsa. ı- • ] U re~ . n 0 y . k b. larla 9 zelzele kaydedilmiştir. Kara 
kurt::ırılınıslard•r. taraf mPmlek tler Alm nva 1C''th"ne de- enı a •ne k 1 k h" . . 65 h 1. u;.,5ttlı 

· İ 1 hin d"" k' d" B +_ • • ü a na ıyesının aıne ı .ı:ı.u~ 
Mnnş denizi altında tiinel gil, nı:ı:i tere a ey c one ... er ır. u- .ı.stanbul Va\i ve BelE'diye heıc:-i l.iutfi Bukre~ 23 (A.A.) - Krallık m~clı • 27 haneli Mıskı, 45 haneli Karado a11• 

Par·s 2 3 (A.A.) _ Fransız cümhu • nun bütün ncıticelerindcn İngiltere me ... •uJ Kırdar dün saat on beşte bır Rumen şi- s~.n!n !oplantısı üç buçuk saat sürmü 2 7 haneli Mırzaoğlu, 12 haneli Tabtl: 
rıyetçilel't birliği r,nıpu bugün kabul et- olacaktır. 

1 

lebi ile Romanyadan şchrımızc dönmüş, tur. 12 haneli Hacıbektaş, 1 O haneli J{e 
Cel>E-lüttarıkta birka~ hatb gemisi b11- 1 • T 1 t d K 1 · k b" ı· r.;r-

tiğr b r karar suretinde, Manş denizi al- lundurmakl yapılabilece'• ol::ın Akdeniz nhtunda Partı , \ iluyet, Bc'cdiye erkanı op an ı an sonra ra yem a ıne- leş, 30 h<"fneli Otlukbeli, 45 hane ı " 
tından tünel açılması işlerine başlan- bl k 1. b , h 1 . .:J • st . kf ı tarafından karşılan."lıı~tır. Vrali Roman. yi tcşkile eski başveki.lde. n Lerden Ta- geme köyleri kfunilen ve 40 haneli Ar5-a o asına ge ı nce. u .e ı\.L go erır ı 
masına- İngı1terenin muvafakatini, da. Akdenizin buaünkü statü-:ü Akdeniz dev· yadaki tetkiklerini şu suretıe anlatmıştır~ .areskoyu menıur etmıştır. nanı köy"inün mühim bir kısmı ve si 
ha ziyade tehir etmemesinin bugünkü Jetleri için tahammül edilme:t. bir vaziyet. - Kısa fakat verimlı Bükreş scyaha- ~ataresko derhal eski Adliye Nazı- haneli Başçavuş kanıununun 5 ha~e tı 
şa:-tı~r içinde haiz olacam fe k Iad · d k rı famadin, eski maliye nazırı Kons - yıkılmıştır. Bu köylerde nüfus zayıa • a ~· \~ !l e e- tir. tın en çok büyü memnuniyetle dönüyo-
hemmiyet üzerine hükumetin nazarı Hol~nd~nın m·otcst~u rum. Bükr~ten hareketimden önce .Hu· tantinesko v1.: eSki hariciye nazırı Gn- yoktur. Yalnız. 15 yaralı vardır. _ 
dikkatini celbetmektedit. Amcıterdarn. 23 (A.AJ _ Holanda mat- nıen matbuatı vasıtasill.! de beyan etti. tePko ile görüşmüştür. Hant nahiyesi evleri kamilen yıkıl c 

İtalyada heyecan buat bürosu aşağıdaki yazıyı neşretmtş- ğim intıbalanını burad:ı tel..ıarlarnak is- Almanlara göre buhranın sebebi mıştır. 1 ölü ve 4 yarı!l.ı vardır. Gefl _ 

Roma, 23 (A.A.) - Alrnanyaya ki\rşı tir: terim. Bükreş diğer Balkan merkezleri Bükre~ 23 (A.A.) - cD. N. B.> a - bu nahiyenin 40 haneden ib_are: ~eJl 
Fransız - İngı'liz ablukasının arttırı1mnsı, t ·1t · d" ı k tatb.k ' zaı:rı:ı kamununun 30 hanesı kurl'l 
İtalyan siyası" mahfellerinin ciddiye~tl"'. n,gı erenın uşman ann:ı arşı ı gibi yeni doğuşillrın ve yaratıcı hamle- jans1 bildiriyQr: ık lm B h" ed 13 "T 1 O ağır 

r- etmek mecburiyetinde bulunduğunu zan- !erin sembolü o..rnuı::tur. Bu ı::ehir, imar S l"h" tt hfll . "kt d" y ı ıştır. una ıy e o u, cll 
dikkatl.nı· çekmekt d" F'r t ·ı · s :ır '- a. a ı.ye. ar ma 1 enn, 1 ısa 1

. v·ar·alı \•ardır·. Gene bu nahı"venin ~ e ır. ansız - n~ı tz nettigıv• mukabelebilmisil tedbirleri Ho.. 1 k lı J -t db 1 ve ça ışına aş ının en can bir misalidir. \•e bcarı sıy~ete karşı muhalefetlerı ğ k"" 1 . d 165 h .... uğramış 
e ir erinl11, Alman iktlsadına ve mali lfında hükiımeti Londradnki elcisi v<rsıta- . "d k d M·ıı· ikt d P.r ov enn e ev ascııra 

Yesine çok a<tır bı·r da .. be vuracaktır. nı·r- . Bükreşte A karayı ve Ankaranın ya- gıtgı e artma ta ır. ı ı ısa na - t • 
o • sile şiddetle protesto etmiştır. b b ı.... ır. 

ıe l·ı Arn "k fk" . . radılışını :hatırladım. Çoralo{ bir toprak ıır1nın istifru;mı intac eden se e wu.- 3 k" h" . . K 1 ko··yün " 
ş : en anın ve e an umumryenın, Bu tedbir bitaraf memleketlc>r~ ve bil- ac:- oy na ıyesının e eşe 

~lınnnya tarafınd::ın sabih maynler kul- hassa A 'ıman csvası alım ve ihrac eden üstünde ~adolu yaylasın~ ortasında bir d~r .. !stifanın ~~an. - Ru~e~ iktısa- de 3 ı:~ocUik, 2 kadın, Gelence köyü~: 
Iamlmasma karşı şiddet'e harekete geç. memleket' er için ciddi b"r :-.arardır.:s 1 mcşale gıbı yanan bu şch1r her yerden dı muıakerele:nnın bır netıcesı oldu - 2 çocuk, Hıranı köyünde 1 kadın. .ı. 
mesi ve yeni tedbirl.er ittihaztmn zaruri gelen zairler karşısında Türk milletL;in 2-una dair alakawdar m:~afilden şa~i. o- kıs köyünde 6 çocuk ki 15 kişi yıkıl~ 
görülmesi, Romada büyük bir tesir yap- . CorlL11fa ekim isleri istıkbaliııi aydınlatan bir abide gibi na ıl lan ha!berler dogru degıldir. B. Bu1oıu. binalar altında kalarak ölmüştilr· t 
nuş göriinüyor. Çorlu (Hususi) - Kredilerini muhafa- yükseimekte ise, Bükrc te gün geçtıkçe Alman - Rumen iktısadi anlaşmanın leri :rkılan hatlk sokaklarda kalUllŞ ,. 

Gazeteler italyanm Fianona vapuru- za edebilmek i ·n hcsablannı tamamfle ilerı hamlclerile Balk;ınların en güzel bır akd; için. v.Iart 1939 dan beri çalışmak- tır. ,, 
nun ha:ıgi şartlar dahilinde kazaya uğra- tcmiz'iven koy ülere ~onbahar z ~rivatı şclıri manzarasını alnu§tır. tn idi. Erzincan V<?lisi 2 gündenberi refa 1 

• • w blJ. 
dığını kaydetmektedirler. Bir Alman masraflarını :arşıl·m.ak üzere Zırnat Bılhassa emni)et ve intizamı amme TstifPnm sebr-bi, Jngıhzlerle Fransız- k.,iindı:> sıhhiye memurları oldu{!ll _ 
maynıne çarparak batan Grazia vapuru Rrınka"ınca yeni d ~vre ikrazatına b:ışlacı- teşkılatı, belediye, c!ektrik, su, gaz nıü.. laır•n, B. Bujoiu'nun iktidar me"kiinc de fel&ket mm takasında g12zme}{te 
kaza ınd..ın sonra '\"Jkua gelen Fianona mıştır. Bankanın zamanında yaptığı bu esseselerini lıunların ı=ur~ti te~ekki.ıl ve rTrlmnden evvel 1938 sonbaharında bu dir. (Aft·) 
hadi ı.> i , 1talyan müc:ehhizlC'ri mehafilin. vardımdun tolıwnlu~unu mevsiminde mesai tarzları, üniversıte talebesine. ame- merrılc-ketlerle ynpılmış olan ticaret Amcrikada zelzeleler iS 
de ş1ddetli bir hevE'c'ln tı:•vli=I ctmE'ktcdir toprağa gömebilmek icin zirnat vasıta la - lelere mahsus pan."İ) onlar, stadycm, anla5:ması neticesinde, Romanya para•. Nevyo k 23 ( A.A.) - Saint lıO~l" 

Belcikndn akisler rını seferber ederek ca1 '3'1 köylü, derin jpodrom, çocuk yuvtıs., hastaneler, süt, ~ı aleyhinde yaotıkları hücumlardır. mıntakasında' bugün orta şiddette ı 
5

(1 

:Brüksel, 23 (A.A.) - Deniz'erde Al-' bir memnuniyet du•·maktnclır. ekmek fabrikaları, oto nobil gar:ıJı, de- Alm~m iktıs"ri hevetinin hareketine zeleler olmuştur. Otuz saniye kad~r ~~ 
mir ve rnotör fabrikusı, smema, otel, ga- dair ohm rivayetler de a:,ılsızdır. ren bu zelzeleler Missoiri ve t~ıeı~ş -·c· 'Je~<i'imizin Fon p en9 z;·,afeti zino, barlar, parklar, bahçeler, ınezb3ha, Tntaresko'nun beyanatı nin birçok şehirlennde hissedılıtl 

rı • 3 ., peynir fabrikası, liygır depo-.. u, p'fı.j ve Bükre~ 23 (A.A\) _ Radar ajansı t r . Hasar yo_k_t_u_r_. ----

Hariciye Vekıli Şükrü Saraooğlu tarafından Ankarada Alman büyük el
r ~i Fon Papen şerefine bir ziyafet verilmiştir. Resim, Hariciye ve Ticaret 
eıdlJcrimiz ziyafet esna'sında Fon Papcnle görü~ürken alınmıştır. 

gazinolar, tetkikatıma mevzu olmuştur. fpl,H(! edivor: 
Kanaatimce gerek yakın ık ve nüfus 'T'ataresko, saat 18.45 te Kral tara • Hind Milli 

kesafeti, gerek benzerlik noktıısından fından k~1:>u1 edildikten sonra matbu . Meclİ.9 nln kararı }lıt, 

1 
Bi.ıkreş gibi Balkan merj(ezlerini ettid Et- ata aşağıdaki beyanatta bulunmuş • Am~tcrdam 2 3 ( A.A.) - All~i'11o 
mek şehirlerimızin imar ve tanzimi bakı· tur: bntta toplantı altında buluna? . tıı -

mından Avrupanın diğer büyük şehirle- Argetanonun istifa~ından sonra Kral milli meclisı eğer İngiltere HındıS 0,rD 

rini ctüd etmekten daha fayc!ılıdır. VHa.. milli kalkınma cephesi ~rÇ<'vesi içinde nm, istediği hürriyet ve yeni afl ~ -
Yet ve şehir işlerine aid ralıc::malarınıızda ""'Yl k •ndı"sine veı·memektc de'\·atJ'l -

... Y veni kabineyi teşkile beni memur et - "'"' ı..: pııı 
bu müş:ıhede ve tetkiklerimdcn çok isti- :rrıistir. · derse flindistandaki İngiliz maka ·tti, 
fade ede,.eğirne kaniim. Bu vük!';ek vazifevi muvaffakivetle tile te riki mesaide bulunmamnY

1 1 

Bükreş Belediye Reisı General Dom- netice1~ndireceğirni ümid ediyorum. fakla kurarl~tırrrn~l~rdır. 

bro,·sky'yi cesur teşeboosıerinden dolayı lznıit nartı· ve Ha'kevı· b"ınafa_ r,1.,. 
hararet1e tebrik etmek .ısterim. kımda büyük nezak0 t ve alüka göstc.>r- ı t' ., 

Bükreş. Plio<ıki, Sinayl, Braşova ve ınek suretıle Türkiyeye k'lrşı bcslcdıkle- İzmit (Hususi) - İzmitte pnrli 0ir 
Köstencede yaptığım ziyaretlerde hak- ri dostluk hislerini ifade eden Rumen Halkevi binası tamire çok mubUl~ic.lifl 
lamda gösterilen kabul ve misafırper. matbuatına teşekkiir etrnc~i bir vnzıfe halde idi. Parti ba:.Jrnnımız fı:. jlO .. ti 
verlikteıı dolnyı bahassa propa- bnirim ve gene bizimle orada kaldığımız Arf.ll'ın müzaheret ve teşebbtı~ edil• 
ganda nazırı Radyan, intizamı funrnc na- müddetçe daim:ı. meşgul olan Bükreşte bu bina çok güzel bir şekilde tanıır 
zırı General Marinescu, dah ·liye nazırı çok sevilmış, sempati kazanmış, muvaf. mi.ştir. . j.ııŞıı• 
Otescu ve bizimle meşg•ıl olan ve milı- fak olrn~ muhterem sefirimiz ve çok cıs- Tahsisatının tükenmesi üzen~e sı d41 

mandarlık edenlere ve çok kıymetli ve ki dostum Hamdullah Suphi 'fanrıöverle atı yarıda kalan yeni Halkevi b~.118ıı1'ıı51' 
müteşebbis Bükreş Belediye Reisi Gene. arkadaşlarına karşı da ~ok müteşekkir ve yapılacaktır. Bu hususta JJ1Ufl 

ral Dombrovsky'e ve bu vesile ile hak· minnettarım. ilan edilmiştir. 



• 24 İkinciteşrin 

~ını•ıuuw "Son Posta,, nın Hikayesi ~tt1u1t-1111~ 

1 "ki yüz ü k dın : 
fü1H1!•111ı1ı.. Çeo;ren : NlmtJt Mustafa .t41H1Jlmlllllfffi 

SON POSTA 

Greko - Rumen güreş 
teşvik müsabakaları · 

d '.Madam Ladük gençken güzel bir ka - Madam Ladük sevincinden ıaşırmıştı. 
ınmış 0 k Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Oilreş 

... ... • nu ço eskiden tanıyan, saçları- Acaba Mösy ö Düran doğru mu söylüyor-

..... sak ıı Ajanlt~ından: 
d ' a anna ak düşmüş erkekler, Ma- du, orada, tramvayda, herkesin içinde ı - 9 BlrinciUnun 1939 tarihinde batla -
la~'\ Ladük ayarında bir güzellik ko _ Mösyö Dilranın boynuna atılacaktı. mak üzere Greko..Rumen güre§ teşvik ma • 
tifak olay. liulunamıyacağını iddiada it - Mösyö Düranın oilu J·an Düran ha - sabakaları yapılacaktır. 

Sayfn 9 

•Son Posta• mn tarihi tefrikası: 62 

Yazan: Reşad Ekrem 

Çekmece çiftliği 
etnuşlerdir. Madam Ladük eski kikaten işinin ehli bir doktordu. Parise 2 - Bu müsabakalara amatör her rftreşçl 

J'lrestişk" 
1 

ıd · · · d b . .. ll k . t" b" iştirak edebilir. Suyu ve havası tatlı ve 1§.,günler kasabanın bayram günlerine ben-
diklC'ri ~r arının kendi hakkında söyle - ı:ı~ ~gın en en gu~ eşme ıs ıyen ır 3 - Lisansları bulunan rüreşçller klUb - tif. sokakları temiz ve kaldırım dö- zerdi. Çocuklar, o gidinciye kadar adam-
de .. nı duydukça hem memnun, hem çırkın kadına amelıyat yapmak ve ame • leri ve lisansları olmıyan güreşçiler de şa - şeh, çarşısı kalabalık ve mamur idi. Çar. lık esvablarını giyerler, dC'liknnlılar s~s -
g mutec.ssir olmaktadır. Çünkü kırkını liyatla elde ettiği neticeyi tıb akademi - hıs1an namına mU,.,abakalara kabul edlle - şısının üstü, aıs:rna çardnk 1arı ile örtül - }enirler. ihtiyarlar, kafile knfile ziyare -

\l:ç1 rnbiş olan madamın yüzü vaktinden ev. sinde gösterif şöhret kazanmak emelini cekt1r. rnüştü . Yazın, serin ve gölgeli olurdu. tine giderlerdi. 
" u besliyordu. Madam Ladük onun i~in bü- 4 - Afırlıkıarda bir kflo toleran.s kabul Büyükçekmece, İstanbul - Edirne yolu Küçükefendi, Babanakkaş deresi ç\ft-

tiyar :Uşmuş, kendis;ni 01cluğundan ih. edil!r. üzerinde ilk büyük konaklardan biri idi., Jiğine geleceğini bildirdi~i zaman, kasa-
.. }{ gosterecek bir hal almıştır. yük bir fırsattı. Madamın eski fotoğraf - 5 - Tartı saat 11 den 19 a kadardır. Mü - Mimar Sinan yapısı olan büyük k'!rvan- banın ('l'nne yüzü gülmüştü. Avcılar kıra, 
"aşınırdk ya.ş, bu hiç te fazla değil, kırk ları vardı. Yüzde yapacağı ameliyatla ııabakal:ıra saat JQ de başlanacaktır. sarayı, bin at alır muazzam bir bina idi. ba 'ıkc,. r denize açılmıştı. Üç kara el. bir 
~ a madama eski güzelliğinı iade edecekti. 6 - Mü."abaka başhakem! Ahmed Gür _ Bundan ıbaşka on, on bir aded büyüklü hayli süğlün vurulmuş, tabla tabla oar -
YiJlni beşn_ıc~ kadınlar var ki, otuzuudı, Madam Ladük'ü yeni açmıı olduğu klini.. , ırandır. M,isabaka hak~mlert Saim Arıkan, küçüklü hanı vardı. bir İmareti, bir m~d. bunya ve pı~ı ve yılan balıkları tutulup 
da . ın e görünürler. Hatta otuzun- y ·· _ . _ Reşad Tunçkol. Yaşar Erkan, Yusuf A&an resesi, iki hamamı, sübyan mektebleri, hazırlanmı • ' 
b·' Yırmi beşinde bir seye benzemiyen ke a~dı~ uz u~ennde etud ya~tı. ~fadam Yener, Vefik Ofirkanlar, Ret!kd!r. ır.escidleri vardı. Mescidlerini:ı en bü - Küçük ·-ıradan ve kasabnya uğ. 
;;rı;o~ kadınlar kırkınd~ güıel olurlar. Ladukun ameliyat masasının uzerıne ya- 7 - Müsabakalar Şehzadeba.şında Süley. yüğü olan Mehmed paşa mescidi Mimar ramadan r iflliğine gelip inmişti. 
n.. mı beş yaşında iken, otuz yaşında tırıldığının yirminci gunu yüzündeki manlye klftbü !ialonunda yapılacaktır. Sinan yap~ı idi. Ve nihayet, bu b:lyük Kendisi i'E 1:. .-:ber, üç dört araba da mi
uı:en r k snrgılar çıkarıldı. Madamın hüzünün bir 8 - Mehmed Çoban, Samsunlu Ahmed Türk mimarının en muazzam şaheserle- safiri j!elm~ti. Fakat. en güzide davetli· 
ltırk ev alade güzel olan Madam Ladük tarafı tamamile eski halini almıştı. Diğer Yen,,r. MtL~tafa, Çakmak, Adnan, Fatk BU- rinden ve dünyanın en büyük köprüle - sinin denizden geleceğini söyliyerek Çek· 
«>l Yaşında buruşuk Yüzlü bir kocakan ken. Ynsuf Arslan Yener, izzet Kılıç, Yll4QT rinden biri de, Edirne yolunda bu Büyük- mecelilere haber yollamış onlar da, kim 

tırsa hiç Üzülmez mi? taraf henüz buruşuktu. Doktor Jan Erkan, Halil YfiRT, Kenan Olcay, H'Qaeyln çekmece gölünün üzerinde kurulmuştu. olduğunu öğrenemedikleri bu güzide da. 
Afad Düran onu da ikinci bir ameliyatla diğe - bu müsabakalara 11remezler. Halkı bahçıvan, çiftçi ve balıkçı idi. Ha- vctliyi kar~amak üzere on, on beş kayık 

taraca~~· Ladük kendini bu derddcn k'Jr rinin ayni yapacaktı. Madam Ladük ne 9 - Yukarıda bu müsabakalara rıremt - vaaının ve suyunun letafetinden, mah - ile kar5;ılamağa çıkmışlardı. 
~ he~· ~m~eye servetinin yarısını, hat- kadar sevinç içinde ise Jan Düran da 0 yecekleri yazılı olan güre~ller, bu mftaaba- bub ve mahbubesi çok, bilhassa Büyük - Çiftlikte Lıı;e, saz. söz ve işü işret, Kü· 
rrıa ını vermiye raz1ydı . Razıydı am- kadar seviniyordu. Yaptığı şey bir harika kahırda derece alan gfıreşçller arasında 23 çekmecenin bahçıvan ve balıkçı dilberle. çükefendi gelir gelmez başlamıştı. 
ıt ' acaba bu mümkün oıaoilC'cex miydi? "d " B h k 

1 
.. .. bT di B'T!nciltAnun 1939 t.arJhinde ayrıca tertlb ri meşhurdu. Pehlivan Ahmed Kolu. en güzide cv~n-

<ıdam L d 1 ı . u arı ay a ovul"'!e 1 ır · ertllecelt olan bu mi1.'Ulbakalara kabul edlle- Büyükçekmece gölün'in 1'1armarava cu1arı. en namlı köçekleri, sazende ve ha· 
fai) ·· a ük güzemk enstitiilerini:ı en Madam Ladükten bir ricada bulundu. ceklerdlr kavuştuğu ağız üzerinde kurulmuş ol~n nende1eri ile gelmişti. İstanbulun elüstün 
llıu;:.~et k~zanmış olanıarınl ba~ vur. 1 Bu hali ie kendisini t!b akademisine gö - Sporcu Ga!ib dun ebedi büyük köprünün başında salaş kahveha- de tutulan hafızlarından yedi sekiz kişi, 
bıeş n rnutehassıs ustalar, onunla lürmek ve orada göstermek istiyordu. A. ne ve meyhaneler vardı. Buralarda şer - bir iki meddah, kıssahan . Küçilkefendt. 

" 

gu} olmuşlar, yu·· zim~ eski taravetini ·, sti r" haf"A ... ın ıı tev"'ı· edı"ld"ı bet içen avcı ve yolculara bir pisi barbun- nin davetlileri arasında iqi. Bunlardan 
~rınek . . kademi azası buruşuk yüzü ve düzelmiş L : 

11 :t l~ va ve yılan balığı tavası çıkarılırdı ki, İs. b ıı c:ka. bir müddettenb~ri Istanbulda bü.. 
ltün ıçın çalışmışlardı. Fakat bu m:.im kısmı bir arada görür' erse daha iyi bir Mt'mlekPtlmiz1n en değerli .sporcularından tanbuldan, .Çekmecede ~ ı1an balığı, ya- yük bir söhret kazanmış olan cambaz Mı· 
J'l d olamıyordu. PomadUir. kremler, hukum verebilirdi. biri olnn F'enerbahçell Galibin vefatını dün liud pisi balığı tavası ile şerbet içelim> di- s1rlı Hacı Mehmed ile yamaı?ı cüce Ara~ 
OlU..,akraJar, ren. klerle düzelen yüzü güzel ter<:cıiirle bUd lrmlştık . ye gelenler pek çoktu. da Kücük efendin in davetlilerini e.iilen • 

.. , Madam Lad~k kendin'! eski güzelliğini M h ·· ı · · 
.. ~1,· tan zıyade onu bir palyaçoya ben - er umun cenaze.si dun, !~inde yetlşlp Büyükçekmece kasabası İst3nbulda dlrmek için Büyükçekm~ceye ge rnıştı. 
"'<: Yordu. iade eden gi'nÇ doktorda!'? bunu esirge - hüyüdüf"ü Fenerbah~e stadına getlrllmif ve Eyüb kadılıA'ına tabi idi. A;.ı.ıca, kasaba- Kü~~efendinin azi.~ a~?ab~.arı. "bu a-

l.t medi. Kapalı biri otomobil içinde dok - ora da bilyük meras!m yapılmıştır. nın inzibat ve asavişine memur bir süba. rada bı hassa sabık ~mrukçü Huseyin 
inek a~a~ .Ladük, yeni baştan güzelleş - torla bır'ikte tıb akademisin'.? gitti'er.Aka Frnerb?hçc stadı balkonu önüne konan şısı ve bir yasakçısı vardı. Köprü başın - Efend! ~le ~7~esi v_e c.':1~~ık•ar:ı 'l'..avvar • 
rGıı umıdıni kaybetnıe1< üzere idi. Bir demi azası o gün bil~as-=a ameliyatla es- t"lbı,tu etrnf•nda bütün sevdlklerl .son lh - da, mevh ::ıneler karsısında da hır Yeni - 7ade ıcın cıftlıktekı kücuk köşkün oda. .. 

tramvayd h d- .. .. d tı~ m !çir, basına toplandıkları zaman Fe- çeri kulJuau v• bı"r ~•mru·· k"'m1· 01• "arda"ı ltırı mükemme.1 bir .surette. döşen.'llİS. ha.-
a ma zun UŞ'.tnuyor u. ki güzelliği iade edilen kadını görmek, ' " "' """' " .,. n - ~ nerb:tltçe mües.ruluin den NP.ru~I Ba~dar, vardı. Köprüden ge"ip geçenlerı ve ~e _ zırlanmıstı. Dı,ğer davctlıler. calgıcı va 

tı e kadar dalmışsınız madam. tetkık etmek için top· anmıştılar. me~hum G?lfüin mniye•ıerlnden , onun spor c;"enlerin eşyalarını muayene ederler, ka. OVlınC'ular, hizmetkarlar ve Çekmereden 
>inllı\işyb~Şında kadar gör5nen temiz gi - Madam Ladük külj'iik Anfide, azanın da oynadı(!ı rollerden bah.~etmiş ve bllhassa çak ma1

1 ve kaçak esir :trarlahlt. Uy_gun _ h;.kk:ıb:ıı. cam~a~. or:ta~vunn ve kara • 
ır erkek ona bakıyordu: karşısına çıkarıldığı zaman hayret etmiş • .şunları söylemlştır: sıız adam, harami yaka!ad?lar mı, kayıd "°': .sPvrf'tmek ıcın rıftlı'Yp ka~ar P.ele • 

- /\.ff • •- Galibin metaneti. tevazuu, hllrrlyet ve ve bend ederek tstanbula yollarlardı. Ay- rrıklı>r icin. Baba.nakkaş deresı brıyunca 
ti~· ediniz Mösyö Düan birdenbire ıerdi. Genç doktor Jan Düranın ameliyatı a•kı en milhlm h~aları idi. Galib, hner- rıC'a bir de balıkemini vardı. Çekmece ha- bPlki vit7 el1iden fa-.:l ı cadır kurulmucıl\_. 1 

tanıyamadım. İhtiyarlıktan olacak. bir fen harikasıydı. Ameliyatla yüz gü - bahçenin kuruluşunda b:ı~lıca Amil olmuş_ lıkçılarının ~ölde ve denizde tuttukları Kür-ükefendinin l)ütün zivafet ve da. 
~-~ Rendi kendinize iftira etme~hıiz zelleştirdiklerini iddia edenlerin o zama- tn. Ev! uzun zaman klübümüzfin merkezi ha'ığın resmini alırdı. Blivükcekmece ~Ö- ,,,,tlerindP oldnl'hı ~ibi. hu sefer rlr. ki • 
bıt· <Un. Ben ki sizi ço'k eskiden t:ınınm. na kadar yapmış oldukları ameliyatlar - idi Kendi klübümtı7ün tabıt reisi idi. Eski lline etrafından yedi dere dökülürdü. Bun b.,r navc-tlilni n li'ır19ma"k için 500 tane 

•Yar 1 toplanmızı o tamlr eder. sn yapan sandaL ]arın da baş~ıcalan Azadlı dere, Çatalca '1-ı irıdi " " kaz. 500 tane de> tavuk hnz1rlan• 
-.. o madığmıza k<ıniim. 1 da n alınan neticeler bunun yanında hiç !arımızı 0 kalafatlar. klilbu-n her ı~ını bl"' _ d . B b kk t k 1 . .:ı • ~.1 . 
"! d .. .. erc>sı. a ana aş deresi ve Koduk de- mı~tı stanbul cp erci ermnerı mısı;. ı a-

8 arn Ladük içini çekti: k&lıyordu . Genç doktoru hararetle a 'kış - zat kendi yan. ar, deruhde etuı.. 1!1 de mut- · ·d· 1 ı ı;• rcsı ı ı. kidP alınmış. EdirnPden b'ldemezm" ı>r 
- Sizin kanaatiniz neye yarar mösyö, }adılar. Hepsi birer birer elini s!ktılar. lak blr sal~hlyet Ye sndakatle görürdft. Mirasyedi Küçükefendinin Çekmece '""tirtilmi!'ti. Çekmece halkını ve ovun • 

l"İl2il....," \7 k d" · · t b k d · · J ğ A .. ll :uhlu, temiz in.sanın huzurunda hür- k b d d · k "''-bıı •••UJı bur11cuk]arı, sizln kanaatiniz e en ısının ı a a emısıne a maca ı- asa 'l c;ın a, enız enarmdn küçük, fa- 1 d k . . d . 1 Afı • ~ mı>''e eğllPllm ve ona veda ed~lim.. k t f k lr;.d ·r b" h "lh . dı cu arı. usakları oyurma ıçın f' vır'll 
na §clıadet edivorlar. nı tebşir ettiler. a ev a a e zarı ır .rn ı anesı var . . . w 

_ Bu merasimi mdt.eakıb Chlllbln eena7esl Çekmeceliler. ·bizim Kü~ükefendinin ya- oilav kazanı kurulmus, cıvardakı as- ı rllan. 
d - ~e garib madam. sizin vasta bir ka.. Genç doktor Jan Düran, çok fazla se - stac!dan çıkarılmış, Şehir bandosunun ma. lısı ~ibi yalıya, İstanbulda .Ali Osman pa- elan üç yüz kovun alınmıştı. İstanbuhın 
ıııın Yiizu bu kadar buruşs~n.~ vinmişti. Bir şeyler oluvordu. Yüzü sa - tem havası ile yan~ yau4 Kadıköy camı. dişahı bile sahih deP,f dih dive övünür - bu eli acık rniraı:yedisi, bu davet müna ~ 
- Evet. rardı ve orada yere dü~tü. sine kadar götürt\lerek nama:ııı kılmmt, - lerdi. Küçükefendinin meşhur çiftliği ise, ~ebetile parlak bir de sünrıct düı?ünü ya.-

ı., - Ve bilhaı:aa sı" zin kadar gu·· 
1

,,.1 olan Esasen kalbi vardı. Fazla sevinç yü tırC, !!hl ka.s.a~ada~ epey. uzakta, Bab:ınakkaş de- a vmı ke.')ilecek "OCukh!rın bir defte. vır k _..., ,. •a n rPnaze.,ıne b!rC'olt kliibler!mlz çe- resı uzerınde ıdı. p.ac. !{ , ', . • . 
&dın: ıünden kalb sektesi gelmiş, ölmüştiı. ıeıık göndermişler .e merhum yapılan 1100 Kfü:ükPfendt Büvi.ikçekmecelilerin bü- rının vapılmasını Ccı<m~celılcre bııka9 

t1adaırı Lad * merasimden sonra gözva.cıları arasında Ka _ tün safi\•et ve samimiyetleri Pe sevdik • gün E'vvelinden bildirmişti. 
ti. M" .. ük bir kere daha içini çek- !"acan!lm~ddekl ebedt med1enlne tertedll 
b'lij °:Yo Düran Madam Ladükün örsü- Madam Ladük, şimdi buruşuk yüılü m!şt!r. - feri bir adamdı. Onun sık sık verilen zi - Sünnet defterine Cekmece ka.ı;:ıbaı;ın,. 

§ Yuzij ' d - ·· 1 k ç k ı yıtfet ve davetlerinde, kulu. kölesı imişler dan ve Çekmeceve tabi köylerden iki yüı 
'°nr . ne dikkat~i dikkatlı baktıktan o .. ~~u ~n eri ar~a tadır. Ü.? ~ ~ü: 1 Es•rrim c~'ısm"l"'I r gibi can ve başla hizmet ederlerdi. Kü -

a. ı ·unun bır yanı bır genç kız yuzıı gıhı o " 1 çocuk yazı'mış. çocuklar da çirtliğe J!eti •ı .. • ' ç!ikefendinin misafirlerini ağır)ama.sı için 
b:ı:_ Madam, dedi tesadüfümüzden bil - pürüzsüz ve güzeldir. Diğer yanı da bır AjBe~e~~ dTer~ı~ .. ldt~tanbJul Bölgesi Eııkrtm en n adide balıkları tutu9 t!etirirlerdi: ve rilmiş, Babanakkaş deresinin öbür vaka .. 
~ sı"z ' k k .. .. "b" b k Q b" :m ı~n an . ....., .. en O duğu gibi Nkrlm btt mnşhur mı"ras •nd"ve " 1 } sında da bu "0CUk,.ar İ"in ayrıca yüz ,,.._ 

~\!... e yardım edebilt!ceğim için mem oca arı yuıu gı ı uruşu tur. nu ır çnlıpnalarına ua•ıda yazılı ofin t. "' \ " ı . p .. rn pu a ma - ' " " ..,....- ' ••tun· o- .. · ~ "' ve aaa - d&n hedive ed~rlerdi. Çiinkü. kasabalıdan dır kurul.muş. yataklar döşenmiş, çocuk • 
ltıu~u .A. glum iki sene evvel doktor ol. yandan gorenlenn: Jerde Beyo(;lu Halkevi .S3lonunda denm e. h<'r kimin başı dara ~else de Küçükefen. lar için esvablar, çarık ve kunduralar ha· 
bi)h · merikada ıhtısas yaptı. İhtisası -- Ne güzel kadın. dllecektir Eski ve yeni e..skrlmcllerimlzln diye varsa. derdine derman bulurdu. Çek-

ass mezkilr ~., tl d a.1 1 d h ZJrlannuş, hepsine, birer Kur'anı kerim. 
e . a cild ameliyatlarında . Ameliyatla Dığer yandan görenlerin de: ""'n ve saa er e ç ı'1Jla yer n e a- mece kızlarının cihazlarını o vapat"dı . Ka-
n Çtrkin . .. . . . . . Ç k . k" zır bulunmaları ltmımu teblll olunur. s:ıba çocuklarını. muazuım şerılikler, dü- birer tabla şeker, birer koyun saati. bi • 

hi ha1., ınsan .. 1 guzel yapabıl•r .. s.ızın .. gı- -. 0 çır .1~· Çar ambn saat 17.30 dan 19,30 a tadar. · rer hançer ve birer top "amaşırlık ku • 
b"r l\lkatte guzel olan ve vakltsız yuzü Dıyeceklerını ve karsıdan bakanların Cumartesi S!lat 18 den 20 "• kadar. ~iinl<>r e o minnet ettirirdi, ev bark kuran .,. 

" UŞa ~" delikanlının ilk çift öküzümi, :;yahud, ka. maştan mürekkeb hediyeler hazırlan • 
~Zd n" bir kimsede muvaffak o .acağı kahkahayla güleeeklerini bildiği için e - Pnznr C.sabnhı saat 10 dan 12 ye kadar. vık ve balıl_t takımlarını 0 al•r. 0 düzerdi. mıştı. : ı 
~ür. j , rinden dı~nrı çıkmaz. <Spor haberlerimizin del'amı 11 Jncide) Küçükefendinin Çekmecede bulunduğu (Arkası var) 

ltu~!0lllobi i Yorgi Dimitriyadis bizzat edebi roınnnı: 33 bur olacağınız ihtiyarlık günleri de gele, 
•oYle nıy~~ ... Matmazel Ritd hemen daima ,-~ni ' cek!.. 
buıun ge ışı güzel onun yanına oturmuş Diye cevab verdi: sonra ayni şaka ha• 
rak yUyo~; .tabii ve zaruri bir netice ola. vası içinde nasihat etti: 
Otom 0~~ının kJZ kardeşi, karısı ve ben 4IRa. - Gençliğinizden iı;tifade ediniz! mzf. 
ltard~~ılin içine giriyoruz; Yorginin kız ( 1 y l A N A v m görmüyor musunuz? Kan koca ikimiz d& 

ltif~ Ve karısı beni ortalarına alıyorlar. nasıl eğleniyoruz!.. 
lirıa ısya cıvarında Pentelikon dağı. A- Lizanın dud.aklannda acı bir tebessüm 
biti. etrafındaki en yük~Pk tepelerden çizildi. Elimi sıkarak ayrıldılar. 
~l bi. 1109 metre. ARaç1ar arasında i.i- 1 Atinadan yirmi iki kilometre uz;;klıkte 
l'<.z ı/ .ınemba var. St. Jeanın küçük be- ..... / olan Elevsis oldukça büyük bir kasabadı~ 
lerindıltsesi, burndaki baş 1ca ziyaret yer. ~anayi merk~zi sayılıy~r;. tabii güzelli~ 
fis. C~n" sayılıyor. Yol ve manzara ne - Yazan: Refik Ahmed Scven.ı?iİ ıle beraber bılhassa tarıhı harabeleri bt~• 

lla unu~üz eğlenceli s;eçti. • . .. _ _ .. . ~ · . . raya her gün kafileler!e seyyah gelme::;J9 
lt.if' Şka hır gün Maraton barajına ;gittik. manzarası latıf: golun ustundekı .sathı mandan rüşvet aldı da bir adayı geri al • degıştı; fa~n.t kendı kendime Yorginin ne sebeb oluyor. Salamis körfezi kı~ 
faıtısyadan otuz kilometre. Otomobil as _ mailde turizm idar~ ~arafından açıln:ıı.ş rnadı!> diyerek Miltiyadisi mahküm et - kı.z k~1rdeşını, pek te haksız bulmadım. rmda anfiteatr şeklinde yükselen hara • 
bi /ülda rüzgarlanarak kıncıdlanmıs gi- olan lo~antada. çay ıçtık, kahvaltı ettık, mişler, hapishane köşelerinde ıztrrab için- Lız~ ı ~ mut.aka acık~a kon~şman; ve bP)r>rin asırlara rağmen ısrar ve inad ili 
do~UYor. İki tarafta a~açlıklnr _geriye sonra cıvardakı tepelere tırmandık ve bu de ölmesine sebeıb olmuşlardıl vazıyetı halletmem lazımdı; boy le bır fır. saklamakta o1duğu esrar: düş:inerek aya,. 
lti li devrilir gibi oluyor. Yanıbaşımda. k&bil yerlerde ne zaman, nc suretle te - Matmazel Dimitriyadu'nun sö leri bu satı kollamab başladım. ğımı belki de iki bin beş yüz yıllık bir t~ 
"' 11.2:a~ın güz~I yüzünden p"'mbe bir d.al- nl'bbüt edip o.rtaya çık~ıkları belli. ~lmı. neticeye bağlanınca Yorgi, 0 omobilin . ~imitriyadis~erin evlerine ziyaretle - ~ın üstüne koydum ve şakııklarımı serili 
ltanı1~Yor. Dırcksiyonda oturan dclı - ' yan fakat daıma _karşı_.·a~ılan j;lezıcı fo - idaresile meşgul, arkasına döıın eden şu r1mı seyrekle.ştırsem manalı olaC'aktı; o - rüzgann temasına bırakarak denizin 1~ 

bu d 1 - f 1 d bi ın l ....ı so""zl"'ri sövledi: • d ) ltıiş ~· e ice süratle bizi tehdid mı et- toğra çı ar an nne turı poz aı~a re - "' ra an ayrı mayışım manalı oluyordu; şu ilindeki pnıltı'arı 5eyretmeğc başladı~ 
\r~ )..ı 'UYor? Öyle ise Matmazel Ritamn simler çektirdik. - Yani ·ne demek istiyorsun Lult.iya? halde nasıl hareket etmem lazı m? 1sanın doğuşundan asırlarca evvel bura 
li tıe,akn:ıazel Dimitriyadumııı kabahatle- Dönüşte Matmuel Dimitdyadu, tarih Atinalılar öte<jenberi nankördürler mi Ertesi .~nü mutad teni:s p ·tisi ne J?it - da bir mabed vardı ki o!"aya bizim eski 
bit k~d ır V!rajı döneceğimiz s1radn genç 

1 
malfımatını ortaya dökme~e yeni bir fır- diyeceksin? medim. ?gleye. doğru :r-iza ile kocası o • Bektaşi tekkelerinde olduğu gibi anc~ 

tollıobil~n~n ıdare ettiği küçük bir spor o- sat bulduğuna memnun. biraz ilerideki Çirkin, tatmin edil.memie, sinirli ve de- tele geldıler. Lıza bellı etmemeğe çalış - ser verip sır vermiyen kimseler girebilir:. 
dtn Ön"" 1~.aret vermeden. kom(· çalma- Maraton ovasını göstererek İsanın do~- dikoducu kız. asabiyetle oevab verdi: makla beraber üzgündü; Yorgi sahte bir di. Elevsis tarikatinin esrarı ne idi'! Bu
?i.Yadis Umuze ~ıkıverince Yorgi Dımit - şundan beş asır önce buralara hücum e- - Sade Atinalılar mı, kardeşim? Ya- tel~ş. J?~.stere:ek sıhhatimi merak ettik - nu ya '111ası ihtimali olanla r bu yükc:"k v& 
lıstalığı 0tom~bil kullanmaktııki b:iviik den İranhlıırla Miltiyndis kumandasın • bancılann da kendilerine yapılan iyilik- lennı soyledı. uzun uzadıyn benimle ala- valcın kayalardan yuvarlanarak födü • 
btr fact nı zarıf bir jestle _göstermiş oldu; daki Yunanlılann nasıl harbettiklerini Jeri nasıl fenalıkla karşıladikl&nnı ~ör- kadar oldu ve öğleden sonra yapmai?ı ka. rüldü''i icin hiç kimse mPzhebln sırrını 
l)ıiz öt aya ramak krumı.sken otomobili • an~atmağa başladı. O Miltiyadis ki kat müyor muyuz? rnr1.a ştırdıkları Elevsis ~ezmtisinde bu - , ('TJ1'( -.., cesarc>t edemedi. 
~tip ekı arabanın ~izdii:!i kavsin içine kat üstün düşman 'kuvvetlerini zeka ve Bu, atır ve manasının hududu •eniş lunmak için şimdiden hazırlanmamı ten- Ekvsis dervis1€ri , şu iki adıı!l ötemde 
ltıada~ıkar~k sıyrıldı ve ı;:üratiııi azalt - teknik sayesinde mağlUb etmiş, memle- bir sözdü; Lizayı ve bepi hedef kılarak bih etti. Bugün otelde istirahat• etmPk clura-n Yorgi Diınitrivadisten daha mı 
başladı Yenı mesafelere do~ru atılmnğa ketini feltıketten kurtarmt•, tek bir ada. söylenm!fti, Y orginin evindeki havayı if.a arzusunda olduA'umu ileriye sürerek özür muamrr ~ Iı idiler? Tarih, mazinin esrarı• 

l.ıa · dan ·başka bütün fteki ~al altındaki va- de ediyordu. Otomobil ıOratle geçip ıit.tı: dilemek istedim. Gene yapmacık bir sa - nı diicünedursun. ben kac günd~r isini 
batarı:taton gö"1ünde, Atina ve Pire kasa- tan topraklannı .,eri almaia muvaffak ol- ği iç.in Lukiya Dimitrlyadunuı: telmıhı mimiyet ve neş'e ile ~ülümsh·<·rck: riı cünü bırakıp l·arısı il<' .i cıkını dı r0 tor 
bu.Yüknın suyunu temin eden muntazam muştu ve bütün bu kahramanlıklarından, rüzgara karıştı da U0min Ptti~ım kadar - Aziz dostumuz, sabahtan akşama oc Pr?dirmekte olan bu :ı • :ı: <ınl ı p ,.. mes-

tesisat vardır. Bendlerln umunıi hizmetlerinden soora Atinahlar cdüş - soğuk ve etraflı te.sır yapamadı; mevzu kadar istirahat etmekle geçirmeğe mec - ,ulüm. (Arkası Tar> 
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~Memleket llaberleri) [Yurdda~ resimli haberler] 
Zeyt· ciıiğ·n inkişafı için 1 Konya !uzl~gölünden 

• · tuz tstı hsah artı yor 
Çorlunun b ir güzel k. . . . oyu . 

t ,~dhırler alınıyor Konya (Hususi) - Vilayetimizin sı-
nırında ve garbine tesadüf eden Tuzlu 

Çanakkale ve Bahkesirde halka yabani zeytin 
ağaçları dağıtıldı ve kurslar açıldı. Müstahsi:e 

mühiın miktarda kredi verHiyor 
B::dıke.sir (Hususi) - Devlet or - 'ı 

mnn la :-ınd~n zeytinlikleri tefrik eden 
heyet Balıkesir ve Çanakkaledeki ça - ı 
lışmalarını bitirmi~4.ir. Her iki mem -
lekette (20.000) hektarda (2 milyon) 
yah&ni zeytin ağ<l':::ı tesbit edilmiştir. 

B:mun ( l 00.000) i Balıkesir ve ( 1 mil 
yon 800.000) i Çanakkale vilayetinde 
bu!unnıaktadır. Ayrılan bu yabani zey
tir. <ı~açl:-trı zeytin bakım memurları -
nın direktifleri ve kontrolleri altında 
bakım \'e aşı işlerini yapacak kimsele-
re tevzi edilecektir. · 

Simrliye kadar Balıkesir ve Çanak -
k:-..1c v:Uıyetleri dahilinde zeytin ba -

l: rn •"şki1Atı tarafından köy sandıkları 
,.~ halk namına meccanen (35.000) ya

b:.:ni zeytin ağacı aşılrlnmıştır. 

G{'ne ıevtin bakım te~kiliıtı tRrafın

dnn Gelibolu yarım adasında yeni yer

lec:ı ·riJen gö~menlere verilen arazi da._ 

hil"rıde < 44.030) ya1°'"ni ahlat aaacı ü -
zerine C'n iyi cins arrrıud aşıları yapıl -

ış vt- ~öcıncnlerin is 'iadesine arzedil- Ege zeytinlerinden bi-r dtıt 

m·~ ır. Kurslar büyük bir alaka ile takib edH-
Zevtin haı:sadı mev 'minin hululii d:ı mektedir. 

gölde 937 senesinde 30 milyon kilo, 1938 
de 20 milyon tuz istlh."!al edilmiş olma -
sına rağmen bu yıl bu miktar 46 milyona 
baliğ olm~tur. 

Tuz nakliyatını araba ve h<1y\·anlar1a 
yapanlar. şimdi birer kamyon tedarik e -
derek nakil ve ticaret işlerini kolaylaştır. 
mış bulunmaktadırlar. 

Bu hususta inhisar idare.<;inin de mü -
him yardımları görülmektedir. 

Halk idarenin bu al§.kasından Çük 

memnundur. 

Bir nahhıe mtldUrUnü öldüren 
kaçakçı ölüm cezasma 

ma':kllm Oldu Çorlu (Hususi) - 400 evi ile Çorlu • tarlık dairesi, milli gün ve bayramlar.:i• 
Bursa, (Hususi) _ Soğukpınar na • nun en büyük köylerinden biri olan De - topluca gülüp eğlendiklerl, ortasında lv 

hiye iı.H.'idürü Muslihiddin, bir geca ğirmenköy köylünün ufak tefek ihtiyaç.- tatürkün güzel bir bwtü ile sUa:leınmiş g .. 
baska bi:- \'aıifeve giderken, Kadir jq. lannı kasabaya kadar gelmeden te.nlln e- 1 ni.s ve muntazam Cümhuriyet meydan~:ı
minde bir tütün. kaç<'Accı~ı terafmdan debildikleri bakkalı, kahvehanesi ve zi • da malik olarak Çorlunun güzel ve n~ ~ 
öl~ürülmüş cerevan eden muhakeme-! raat aletlerini tamir ettirdikleri demir - fu~u kalabalık köylerinden biridir. Re>1

11i 

· d ··ıu··m' l'h a ~na mahktim edilmi'l cileri, köy işlerinin idare eylediği muh - köy meydanını gösteriyor. 
sın e o ... ~z sı • • 
bu htiküm de Temyiz mahkeme~ince 
nat~:redilerek evr:ıkı a~ırceza mahkeme 
sine iade edilmiş ve yeniden duruşmaRı 
na başlanmıştı. Yeni muhakeme bitmiş 
idc!ia mı:.kamında bulunan Reşad Tiircl 
hadise\·i U7.un boylu te~rih ederek ka -
tilin ölüm cc1osile tecziye edilmesi hu
su::undn evvelki taflebinde ısrar etmi~
tir. Muh·•keme müdafaa için başka bir 
güne k Jmıştır. 

Kon ·ada Hadım ltaz"~mda 

Düzce - Adap azan maçı 

layıc;ilE' Ralıkesir ve C"c nakkale · vila - Zey~in müstahsillerine Ziraat Ban -
ye~1criııde yeşil ve s·vah zeytin sala - kası tarafından (S00.000) liralık bir 
JnU"ch: lıj;ını müstahs:ıe öğretmek Ü - kredi açılmıştır. Müstahsil bu para ile tönbeki istihsa at~ 
Z('r" ( 9 ı imzada ( 12 ) kurs açılmıştır. hıç bir fabrikaya borçlu kalmadM1 a~nç Konya (Hususi) - Hadım kazasında 1 
HPr 1mr<=a ellişer kic;i devam etmekte- b:ı~<;mlarını, mahsul hasadını yapacak inhisar idaresinin cidden takdire şayan 
dir. Kurslarda salamura zeytinlerinin ve c::1d1°ı mahsuli.i istediği t!ibi işleye - 1 alakalarile fenni bir tarzda istihsal edil
ıuıs ıl ayr:lacağı, salamuranın nasıl ya- bilecektir. Bankanın bu kolaylığı mU~- mektc bulunan tünbeki!crin ncfasetin -

• pıl ·ca~ı ve kurulan . lamuramn nasıl tahsilk>ri sonsu1 derecede memnun et- den evvelce uzun uzadıya bahsetmiştim. 
muı af.ıw cdileci?ği cıö11terilmektedir. mi-ştir. Bu yıl da tönbeki mahsulü geçen sc -

= = " =-=uam:::. - " • nelere nisbctle daha mcbtu! bir tarzc:!a · ~'ı.El~~ .J,~~~ZL;;&~C~ .. ;~:;.; 
GümUşha~ıköy inh:sarlar Konyad!i Mi li Piyango 1 elde edilnıış bulunmaktadır. Kalite ba -

idares1n!n müflirr. bir fes.ebhUStf f~! h';'-ı .. j kınımdan Siraz tönbekilerınden daha u~ · Düzce (Hususi> - Bu hahfta Düzce lıların kalesi önünden ayırmadı ve Ad
11

" 
• .... '· 

1 tiiıı bır nefasette olan mahsul kolaylıkla futbol takımı ile Adapazarın Yıldırımspor lıları çok fazla sıkıştu·dı. Ada ta)onl
1010 

Gümu"shacıköy (Hususi) - İnhiS.lrlar Konva (Hususi) - Vilayetimiz halkı t k D" · c··mh · t ı ı . ...,.. pilr 
• J mü~teri bu'maktadır. a ımı uzcenın u unye meydanın- sE-çme oyuncu arı omasına r..._ ... en 

idaresi, Türkiyedc basmtı tütün bakı - tayyare piyango bi!etlerirı? öteden beri - --· daki futbol sahasında bir maç yapmıf - celiler sıfıra karşı bir golle oyunu Jc~ ~ 
mından çok mühim b~r mevki alan kRza- fıı.ıla a!Aka ve rağbet gostennekte-dtr. Bu Trakyada kış !ardır. zandılar. Bu arada birçok fırsatlar . d~ 
mızın tütün mahsulatını daha verimli bakımdan ekseriyetle de büyük ikrami - Edirne (H ') T ak d h 

1 
Saha havanın müsaid olmaaına binaen kavbetWcr. Oyun neş'e içinde geçın.ş 

bir hale koymak ve bu mıntnkayı birin. yeler Konyalılara çıkmaktadır. Nitekim ehemm· . tlı' u~ursı -d rğ ya ~ aBval ıır 1 haddinden fazla kalabal!ktı. Oyun çok tir~ Resim Düzce takımı oyuncularını 
.. .. k 1 k millt · .. dil l" 1'-;' .. b 'Ik k ıy e ae ecl! ~ so umaga a - 1 ol sınır bolgeler meyanında yu se tme 1 1 ~ıya:ngo mu r U5 .... nun u 1 e - . . .ı . ' .. heyecanlı oldu. Düzce takımı topu Ada.: gösteriyor. 

ü ·ere 81 bin lira,,ık muazzam idare binası tidedeki on bin liralık ikramiyesi Altır.- kaC:larm da bnçok yet.erme de kar d:ış · ı ~ 
v. tütün depoıarı yaptırmağı kararlaş - çizme mağazası sahı~i :'ehhi ile ter~ mcge b~şı~dı" . . . . . ~ Orh&ngaz~de bir çoban Edirne cezaevi lmrah adasına 
t '. mıştır. Müteahhid ve müher:!dic; bura-' Ali Galibe ve bilet bayılerındc-n Atıf Y11L. ı Mevsımıı: ıleı:lcmu; olma:s.~.a ragmen "' k • , 1 d k' d 
~ t gelerek hazırlıklara başlamışlardır. 1 çına isabet etmiftir. ortada ve bı.~· ~:sım Tra~ya ~oy. ve ~.asa. ur aP.aŞI ll yara a 1 t18 ,9 ili yor . · ıı 

. . balarında bulun şiddetıle hukum surl'n Bursn (Hususi) _ Orhangazinin Edirne (Hususi) - Edirne C(tzaevını 

r Kırklareli H a lkevi faaliyeti ) bir .~dun \'e kömür 5.~.Kı~t~~ı -vardır .. Halk Narl!C3 köyünden Mustafaı ile Veysel İmralı adasına nakline dair olan c~~ 
~ . hcnuz kışlık odun. komurunu tedarık et- köy kenarında havvan otlatmakta iken ı Adliye Vekaletinden alAkadarlıra bi· 

- m~miş ve şehrin ih~~y~~mı karş~lıyacak 1 ş~kalasmay~ başl~amışlar, bu sırada rilmiş ve nakil işine derhal bqJ&JllillŞt:;~ 
mıktarda odun ve komur gelmemış bulu- Mustafa elinde bulunan tüfeği Veyse- Nak!iyat Tekirdağ iskelesinden _d: 1 a
nuyor. . . . . - le çevirerek ateş etmiş, Veyseli yara - vasıtalarile yapılmaktadır. Cer.aevı ıi~ , 

Her sene çekısı 250, 3,,0 kuruş arasın - 1 t T db" . l'k · ı 0 h 0 resi de bütün kadrosu ile lmrahy• g 
amış ır. e ırsız ı suçı e r anl'.>a -

da satılan odun bu yıı -150.500 kuruş ara- . . . . mektedir. 
d t l kt . t · ıd·r. · k't b 1 zı aslıve cez~ mahkemesıne venle n 

sın a sa ı ma a ve ı~ enı ıı:{t va ı u u- -
kt d Mwüafa, duruşma esnasında fiilde namama a ır. 

Bu yıl enkaz satışı durmuştur. Mangal kasıd olduğu anlaşılarak şehrimiz ağır 
kömürü de 4-5 kuruş arasında satılmakta ceza mahkemesin.n sevkedllmiştir. Ya • 
ve tedariki de zor bulunmaktadır. kında muhakemesine b<ışlanacakttr. 

Bölgede kış şiddetlendiğinden mahru
kat fiatlarının çok fazla yükseldiği ve te. 
darikinin de bir o kadar g:.içleşeceği an -
}aşılıyor. 

Samsun er a tedr!satır-da 
talebe çokiuilu 

Samsun <Hususi) - Sam::;un füe, or-

Kony1da k!Ş ta olı;:ul ve tic<1ret okullarında bu ııene 
Konya (Hususi) - Bir müddettenberi talelıe tehacümü cidden fazladır. Genç

y~ğ~urlu giden hava ı~n 
1

_giinlerde büs- 1 terin tahsillerine devam .ed.elbilmeleri 
bhtun soğuyarak evveUn g~n sabaha kar- i~in h"r türlti tedbir alınmıştır. Akşam 

içe! m~b'usları Mersinde 
• . eb' ısrıtı' Adana (Hususı) - !çel m us C~ 

d<ı'1 Gl"neral Cemal Mersinli. Ferid 
lal Güven. Turhan Cemal Berl.ker. ~; 
med Ovacık ve Muhtar Beriker Mersd• 
dl" topl:.uımışlar ve halk ile t.ın--'ıar 
b'.tlunmu1lardır. , 

övie ::\!eb'uslar, vilayetin kaza ve K " 
18

r 
rinde ~ctldklcr ve köylü ile teı118~ 
vrı nmışlard:r. 

tcel rneb'usları dün de Tarsuss geQ' 
mi~lerdir. 

~~-~-~~~---

şı kar yağmağa başladı. kız san'at okuluna da müracaatıar te. Trabzonda kupa maçları ,, 
Edirne (Hususi) - Klrklarelinde yeni yapıldığım evvel~ bildirdiğim Halit Yerlerin yağmurdan ıslak olmasına ı> 

evi binası Trakyanın bütün Halkevleri gibi bu da müstesna bir kıynı.tte vü. rağmen bütün Konya ve ha valisini üç s3n v~li .. ctmektedi.~- Çevrede, ta~l.e olan Trnbzcn (Hususi) _ Hasilab ~i~~' 
cude getirilmiştir. tim boyunda kar tabak~l kaplamış bu - buyuk alfika şukranla not edılmıye de- felaketzedelerine gönderilmek uı~ p• 

Her birinde c. H. Partisinin büyük himmet payı ve mahallin<Hki kültür lunmaktadır. Bağ ve bahçe sahibleri bu ğer. Halke\•i tarafından tertib edilen k~t 
hareketlerini kamçılayan alakası barizdir. Gönderdiğim re!Zim yeni Halkevidlr. yağışı faydalı bulmaktadırlar. . •• mc;çlarına iştirak eden bölgcnfı ~~011 - ---==== = -==-=-==:::=a--- ...... --~---~~--~-=-:ız:c:z---........ --....... =:m===-=- Edırne cu mhu. :yet klülılerinden İdmanocağı, 'J'r8 d' 

P azar Ola Hasan B ey Diyor ki . mi:ddeiumumisi terfi etii spcr, İdnwngücü ve Necmiati arssıt~ati 
. • r· . . _ yap~lan mnçlarda finale kalan Nec~ 1111, 

_ Hasan Bey bizim soka

i i bilirsin değil mi?·· 
Hasan Bey - Evet kal -

dıruns:ız ve karan.J.ı.lt, p i& 
bir sokakte 

- Amma şimdi bir gör -
sen ... Mükemmel asfa~t ol
d u .. Elektrik ge tirlld l. 

Hasan Bey - Tuhaf ,ey, 
peki mahallenize ~im t:ı. m
d ı böyle!. 

E.dırne .~Hus_usı) -: .::ı~yetımız cum- , \'e Iclm:mgücü karşılaşmasında ~e nq 
hurıyl't muddeıumumılıgını senelerden - ati takımı Tdmangüciinü !ıfır• Jc.4 rŞI Jl1 
beri büyük bir liyak~t ve muvaffakiyetle 1 goJle vener€k Cümhuriyet kUP1151 

ifa etmekte olan Edıb Bevazıdollunun l tw "' 
. k 1 · a mı~ ır. ıcıv 

maaşı flO !ıraya çı arı mıştır. '7 , 1 a·ı b 1 ıııf1te9 t 
------__ ,..,f'\'K e se~·re ı en u maç ıye 

Klzllcallalnatn zı·raaf \ali Osman Sabri Adal cn.nıhu~iY' 
kupasını galib takıma tÖ'renM b 

Ban·~asm:n zUrrea yardımı etn- is•ir. 
~~~~~~~~ ~ 

Kızıl~ahamam (Hus~si) - Kızılcaha- 1 'ite b ·ır verni kaçakçıftnt · 
marn Zıraat Bankası zurraa yardım ol - zml ~ J1l0 • 
mak üzere son bir ay 7.arfında muhtacine İzmit (Hususi) - Burada, }7t:r t(le1 
yetmi~ ton miktarında tohumluk olarak l.:-.sse:>erl~ kazanç vergisi kaçakf'lıJı 
arpa ve buğday tevzi etmiştir. d:..•na çıkarılmıştır. 
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Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, fvilDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. İNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EK Ş!LIK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horos markasına dikkat • azon e ua uzu 

• 

Mecidiyeköyttnde yapılacak 
hastane ynznnden çıkan mesele 

Gu1~!!!! .. ~~:~!~~., 1

Rumen -Alman ticari gö~ 
İngiltere bahriyesi nizamatı mucibince •• ı • •• b • 1 

k .. radaki vazifesinde çok kalamıyacaım- ruşme erı munase etı e 
dan a.navatan ıfilosu harb kruvazörleri ku 
rnanda.nlığına tayin edildi. 

1930 senesinde c Visamiral. oldu. 1934 (Baştarojı 6 r.cı satJfacla) jRomanyada 1 milyon ton petrol istih • 
senesinde ise Cemiyeti Akvam meclisi }adılar. Fakat bütün bunların içinde sal etti. (O tarihlerde bütün Rumen 
nezdindeki ist~are heyetinde bahriye mü- ilk planda geleni petro~ endüstrisidir. petrol istihsa!atı 8 milyon tondu.) 
me~illiğine tayin edildi. 1924 yılında İngiliz, lngiliz Holanda, 1936 yılından sonra Alınanların ROıı 

1935 senesinde ikinci bahriye lordu ve Vt: Frans1z kumpanyaları Rumen pet - mnrıyaya hulltlü çok süratli bir tempq 
memurini umwnt müdilrü oldu. rol istlhsalatının % 60 şındc.•n fazlasını ile cereyana başladı. Almanldrın meş .. 

B .h ı· d . t k Akd kontro1leri altında bulunduruvorlardı. hur kim\·a trösW FarJen indüstri, Ro .. u sene nı aye ın e ıse e rar e. . . . • ~ . .. . . . 
niz filosu kumandanlığına tayin edildi. 1932 ~ı~ınd~ In~ılız \'e ~olanda ser- man?:ada. ktmya . w end~strısıne aıd lld 

~ Bu vazifeye fii)@'rl başlamadan evvel Sir m:ıyelerının msbetı % 51 ı, Fransızla - fabrıKa kurdu. Dıger bır Alma!ı kon • 
W. Fisher'in erkanıharb reisliğine tayin rın y~izde 20 yi. Amerikal!ların ise % c:t>1 ı•i, Romanyanın Rimma sosyetesine 
edildi. Tam bu sırada Habeşistan harbi 17 yi bulmakta idi. 730 milyon ley kıymetinde bi r kredi 
zuhur etti ve kendisinin bahriye nezs - İngiliz ve Fransızların Romanya hü- actı. Bunu müteakıb Bükreşte Krupp 
retindeki eski vazifesi başma dönmesini kumetine \'erdiği borç paraları da he - ffrmas•n.n bir şubesi tesis edildi. 

ne MecidiyekıJyfü~de istimlaki is tenen güzeı villalardan ik'i3i 

)en 
1
:1iye Mecidiyckö) ünde ) .:ıpacağı I Ayrıca gerek havasının güzelliği, gerek 

etırıı k astane için hazJr1.ıklarıııa devanı 1 manzarası, gerek boşluğu dolayısi!e Yıl-
e tcd' · · ·· dıyek" .. ır. Ancak bu hastanenin ~1eci- dızdaki Gayrettepe de hastane ıçın mu-

lSki 
0
Yl1ndeki muhte"if binaların istim- na~ib yer olarak gösterilmektedir. 

Yetı s~retile inşa edilmesi ıneselesı şika- 3elediyenin zararını ve köyün şikayet. ş: mucj~ olmakta devam etm:.k~~d.~r. lerinı nazarı dikk~te alacak salahiyett~r: 
ırna Yetlerın basında Mecidiyekoyunun ların vU husustakı karardan vazgeçme.e 
aı:ıa tına mani olu~mac;ı \ 'e mevcud villa, rı ~kl€nrnektedir. 
tcdirtıman ve evlerin yıkılması gelmek- İstimlak muamelesine aid karar yakın
tı1~~: İstırn ak keyfiyeti kat'iyet ke.soet- da Şehir Meclisine, orada!l da Nafıa Ve-

'l.urı:; ~ldu.ğu için alBkadarlar bu mah-

1 

~?}.e~f.~~ .. a::~~~i.~~-~~-~.t.i.:: .•••••••••••••••••••••••••. 
la.tdır zerınde ehemmiyetle duracak-

1
. -· R 

bi~er 1 ::g tera oma:ıyaya 
d n b' taraftan Mccidiyeköyü hclkın-
~ rcıa: ~p Vali ve Belediye Reisi LCıtfi 36 bJn:bar~ım:.n 
b;.lj '4çi a gıderek köylerinin hali ve istik- ·• • • 

().'.en bun büyük ~;r engel ~eşkil e~ecek t 1 ry r~s. tJsl;m ettı 
ll2urn hastanenın başka bır yerde ınsası .-

),{ ~nu izah c>deceklcrdir. Londra 23 (A.A.) - Hava nezareti, 
eCidi b" k h f · . d B" .. k B "t tıon RU Yeköyü istanbulun en yakın ve son 1r aç a ta ıçın e uyu rı an-

tıın \1 tel sayfJyclerinden biridir. Havast- yr. hava yolile Romanyc.f;a 36 blein
!tıııt e manzara"ının güzelii~i Sişlinin pn heim bombardıman tayyaresi teslim 
ltısa e~~ bir parçası olması itib:rile çok edilmiş olduğunun artık ifşa edilebile-
61 tatı ır ~arnanda inkişaf etmiş. burada ccP,ım SÖ) lemiştir. 
leı- Yae 1hırçok villalar, apartımanlar, ev-

1 
Bu tayyarelerin hepsi de Bükreşe 

z 1 hı; lmış, caddenin iki tarafı çok gıi- varmıştır. Bundan takriben l ay ev -
l('ily., .manzara arzetmiştir. Evvelce Be- vel yüksek rütbeli bir Rumen zamtile 
tine b tıın de yardımilc köyde imar işle. 12 pilot, ilk tayyareleri tesellüm etmek 
tU ve aşlanrnış, savfive halkının teşebb:.i- üıere İn 1iltereye gelmişlerdir. Müte
g~tirtı~~rdıınne ve 10 bin lira ile köye su ak·ben d'ğer pilotlar da gelmişler ve 
g{itı }'e ~ş, bahçeler tanzim olunmu~, her- diğer toyynreleri Romanyaya götür -
~ô~~ bi: ~er vücudı.=! getirilmiştir. müşler~ir. Bu t~~yarel~rle 3 hava fi-

dqki lt Şışlıden gidilirken sağ tarafın- lo u vücude getırılecektır. 
d~ı. ~~Slbında Belediyenin bir adası var. • •• -:. • • 
<tır kı n bu 3s dönümlük ada yüzünden- Buyuk faşıst konseyı 
l'ı bu elediye etraftaki diğer topraklıı- Rom:ı 23 (A.A.) - Büyük faşist 
~\rlert iar~da Villa arı, apartımanlan ve konseyi 7 Kimunuevvelde Duçenin re
:1ara g~tı~ıa~ etmek istemektedir. İddi- isliği altında toplanefcaktır. Bu içtimaı 

bllı ~: ıstimıak için sarfedilecek para haber veren resmi tebliğde ruzname 
36 d ıra raddesindedir. hakkında hiçbir kayıd mevcud değil-

d~ ".) <>nürnr·k d' 
l r u6() bin , ~ ~. topr.?ğın asg:ı.ri kıymeti ıı 

Am r"ka - japcny.,, 

aı zu edenler çok oldu. Fakat o mevkiin- sal:>a katarsak, bugün Romanyada mev- Alm?.nların son zamanlarda Roman. 
den ayrılmadı. curJ ecnebi sermayesinin % 60 c:ından vada sarfettikleri bütün gayretler, İıı· 

Tam zamanında meşhur Amiral Fis • fazla.!n. bu iki büyük devlete ail bu - "ilİZ ve Fransız sermavelerini bilhassa 
herin yerine geçti. Junma1<tadır. Bunların arkasından, Ro- Rumen petrol sc:tııayiinden uzaklaştlr • 

Bu vazifesinde pek büyük bir iktidar manyadu 100 milyon sermayesi bulu • mıkt•r. 
gösterdi. nan B;rleşik Amerika Cümhurh·e'lPri Son yıllardü Rornanvanın ihracatın • 

Bundan bir müddet evvel İngiltere ı.;rel:r. Bunları takiben de, sıra• ile: Bel- da (bu ihracatın % 80 ni petrol, hubu~ 
bahriye dairesi birinci deniz lordu vefat çikn, Holanda ve İcv€ç yer al•rlar.. b:ıt ve kerec:terlir) birinci mevkii Al • 
eder etmn onun yc>rini işgal edecek a - Son yıllara kadar İtalyan ve Alman rrr..m·a is(!'a 1 ediyordu. Şimdi Alman ~ 
dam Amiral Dudlf'y Pound'dan ba~kası sermr" ec;inin Romanvada oynad!ğı rol brın bii.•iln ga Tr<:ti Romanyamn dt~ 

olamazdı. Nitekim de olmadı. adeta rhemmivetsiz denecek derecedt> t:<'ar"f'ndeki bu hakim rollerini devam 
İngiliz bahriye nezareti ve İngiliz fi - :ızdı. Fakat s~ yıllarda ftalvanlar, Ro- e'tirmek. ve bunun savesinde Roman~ 

loları denikn muazzam kuvvet ve teşki • manv?nın petrol istihc;ala'mda hic;c;e - ı \''l Ü1ı>1·inde müec;sir olmaktır. 
lBtın bütü11 teferrüatına ondan ba~ka dil:r b;r rol oyııama•0a bac:Jad•lar. Di - İn~iliz ve Fra'1c:ız1ar, ittihaz ettikle .. 
tam mar rsile vakıf olan adam yoktu. Ay- ü~r tar:ıftan a~·ni ~evi Rumen kert>c;te ri yeni bazı tedbirlerle bunu her vası
ni zamanda pek büyük bir itibar v~ hür- c:anı.ı~,{inde de ~·.anmcıe-a bac::ladılar. t~ i le önlemei!e calısıvorlar .. Romanya 
r.'E'te malik bu1unuyordu. Alm:ınlar ise. önceleri, Romanvnda bu11ün de. 1914-1918 Dünva Harbi a .. 

Simdi dost ve müttefik !ngilterenin is ya:o2n İn~iliz firmalarına hulfıl et - rifesinde olduöu E'ibi, iki büyük kuv .. 
dC'niZ işlerinin bilfiil b~da bulunan mı:>k volunu buldular. Bll suretle İnfTi- VE't:n, :;imdilik bi1hassa ekonomik sa ., 
amira! işte bu zattır. liz petrol cruou Ft>nikı:'e serrrıave y;ı - h"dı:ı. carpıştıkları bir mücadele sahne .. 

O. Tuinıl tır"1•bı .. Bu Fenike: gnıpu 1936 yılında :-lir. 1 

····················-········································ 
Yeniden boksa başlayan 

bir boksör·ümüz 

Fikret 

Tarunmış boksörlerimizden Galatasa -
raylı Fikret apandisit ame!.iyatından ıon.. 
r ~ ven iden idman ara başlamıştır. 

Eroin kaçakçılığı yapan 
bir şebeke meydana 

çıkarıldı 
Emniyet Müdürlüğü memurları evvel

ki gece yapbklan muvaffakiyetli bir bas- , 

kın neticesinde mühim miktarda eroin 
kaçakçılığı yapan bir ~ebekcyi meydana 

çıkararak, eroin satıcılarını ve milptelft. 

,~-------------------------... 
E i; doktorun gUnlUk 

naUarın ıan 
Lohusalarda ve 
Emzikli kadınlarda 
Tatblkı lcab eden 
Tedbirlerden! ?arını meydana çıkarmıştır. t 

Nuruosmaniyede 104 sa1,h evde otu- , Siit verirken meme başlarının sık sık 
ran ve öteden beri eroin satıcılığı yaptığı ı temizlenmesi lAzımdır. Çünkü meme 
tesbit olunan Reşidin beyaz zehir kaçaK- bnşlarındıı mevcud sut deliklerinden blr 
çılığında devam ettiği görülerek taras- çok mlkroblar len!a yolları vasıtaslle 

memenin nescine dahil olur ve orada 
sud altına alınmıştır. Ayni zamanda Re- mühim 11Uhablar husule getirir. Bu il -
şidin Nuruosmarıiyedeki evine sık sık ba- tlbablar ekseriyetle cerahat toplama ne 
zı şüphe'i kadın ve erkeklerin de girip net!celendiğ! için iş nihayet bıı;!ağa day:ı-
çıkmakta oldukları tesbit edilmiş ve ni- ı nır, yarılır, ve günlerce süren pansu -

manlo.r ve fztırablar Ue hasta kıvranır, 
hayet evvelki gece aliıkadnr memurlar i rnhatsız olur. Bunun için meme başla _ 
tarafındnn mezkur eve nni bir baskın rını her meme verdikten ve meme ver • 
yapılmıştır. mczden evvel temiz isterllze au ile lyl-

Bu baskın 90nunda evde mühiır. mik- ce temlzlemc-lldlr. Veynhud gene kayna -~ a~a Yak ettı~ıne gore Belediye 600 bin 
b ltnıya ~n hır zarara girmiş olmakla 

lı SUre:; 1 .mamur bir sayfiye sönecek, 
~l'ar hig :.el de azami fayda yerine aza:ml 

Vaşington 23 (A.A.) - B. Welles'ı.J Fikret memlt"ketimizde yapacaj'tı maç-

l"llf su içine bir miktar oksijenli su ve
tarda eroinle, mahiyeti meçhul bazı toz- ya bikarbonat dösild 1Hive edllel"tk me _ 
lar bulunarak müsadere olunmuştur. ' me başları gilzeloo t{!mizlenlr ve ondan 

Araştırma esnasında evde beyaz zehir 1 sonra çocuk emzlrlllr ve sUt verme işi 
müptelfisı dört kadınla, eroin sat1cılığıle 1 ?lttıkten sonra da gene iyice yıkanır ve 
tanınmış sabıkaMardan Hayrettin adın- füer!ne bir gaz bezi veyahud iltu eıı 

SPÇmlş blr temiz tülbend örtülür ve böy-

ı.ı!~ bu~· olacaktır. 
fil ı.ılliyet' \!~:ediye bu hastaneyi evvelce 
),ı tıUYord~ ıye tepesinde yapmağı dti. 
b 1llıYey u .. Buradaki toprak ise Emı;ıki 

8tta Jl: aıd bulunduğu ic:in çok ucuza, 
asız olarak mal edilebilecektir. 

Amerika ile Japonya arasında yeni bir' lardan sonra Amerikaya gitmek üzere te
ticaret rnuaheda.i akdi için hiçbir müza- ş bbüste bu'unacaktır. 

kereye girişilmemiş olduğu suretindeki 1 O futbolcu birden 
beyanatı, diplomasi mehnfihnde Amc>rika 
hük6metinln Japonya ile olan münaseba· 
tındaki azimkarlığın yeni b!r nişanesı te
lakki edi.mektedir. 

cezalanrlırıldı 
Beden Terbiyesi İsta.nbul Bölgesi Futbol 

Aja.nlığından: 

da bir adnm da yakalanmıştır. lece muhafaza edUlr. Bu u!nk noktalara 
Yakalanan kadınlardan ikisi artist eıl- t>hemmlyet vermek sureuıe büyük iztı • 

duklarını söyledikten sonra enin m-Jp· rablardan tevakki mümkilndfir. Bem ıo_ 
hus:ı hem de çocuk beyhude yere ra _ 

telası olduklarını da itiraf etmişlerdir. hatsız olmazlar. 

Cieek 
) 

borsası dün acıldı 
Fenerbahçeden 231 Ali Rııı:a Tansı 4 ay 

Demlrspordan 15~ Edin Korkut 2 ay, Ka - Z.abıt:ı., bu kadınlara eroin satışında t----------------1•· 
leden 2093 Onrılk Samoelyan 2 ay, Yeni Ştş.. Cevab ı.t!Jll!l otuyucula!ımm posta 

' vasıtalık yapan Naci ~dınd.a bir genci de pulu yollamalarıuı rica ederim. Abl tat-
llde'l 1940 Hnçadur Eczacıyan 2 ay, Alem • dJrde i.ııtetler1 mukı.bele.slz talabUlr. 
drm~ıın Hl20 Sahabettin Falay 2 ay, Vefa _ yaka ' amıştır. 
dan 1:\96 Nec!b Halıcıoğlu Hl gün, Top!ı::a • 

Suçlular bugün kaçakçılık mahkeme • ..,.. .. ..,. _____________ ..,,,. 

pıdnn 35 Hakkı Özmızrnk ı:ı ıtın. Y. Davut. sine tes'im edileceklerdir. 
pa~<ıdan ~ Nusret. Pe'~emir 2 ay, Y. 'Da -

vudpa.şadan 1668 Ali Haydar Bayyurd 2 ay 
Y.D:ıvııdpa.şads.n 445 Fikret Batıyok 2 ay. 

Yataklı vagonlar ücretleı inde 
tenzilat yapılacak 

... 

Ankara borsası 
Yukarıda adları. llOY ad! ı bölge Bicll sa. Açıbt - Kapa.nq fiaUan 23 - 11 • 939 

'-'ıları ve kllib!erl -zıh idmancılara Mlrıık Ay ba!';ından itibaren Yataklı Vagonlr.r 1--~....., _____ ..,.. ______ ....,...,..=I 
" "~ " 1.. k Ç E K L E R ettikler! müsabakalardaki sulharekeUerin - Şirketi gerek yatak ve gercı;..")C yeme • l!-----~--.--------1 
den dolayı hlzalannda yazılı müddetler lçlıı ücretlerinde bazı tenzilat yapmağa karar 
Beden Terbtyesl Genel Dlrek:törlü~ilnce ge. vermiştir. 

ç!cl miliıab:ı.ka. boykotu cezası vertlmltUr. Şırketin bu kararma geçen sene M<.>c-
ıclfıblerlnln ve halı:emlertn bu futbolcu - liste bu hususta izhar edilen arzu funil 

ları ccı:a miidciet1 içinde mfi.sabakalara iş - olmuştur. 
tlra~ ettirmemeleri tebliğ olunur. 

Yntaklı vagonlarla yup1larak uzun me· 
M Jkt2blerarası futbol maçları sare seyahatıerinde yatak ücretıerinin e. 
I.1seler arasında yapılacak futbol möaa - sas,arındn yüzde 10 He yüzde 20 arnsında 

bak:ılarına ıeıeoek hafta Cumarte.sı günü tehalüf eden bir tenzilat derpiş cdHdiği 
l.t \>:u#)nnae&khr. IMııiı,iann ida.resi hak.t.ı,nd:ı .b. ·a· 1 t' h Ik b 

1 ·~llt . gı ı, gı ıp ge me veya ıcaret a i eti 
' ın çi 1 gör.işmek üzere b1.11iln beden terhlye.,ı ho - hamili 1 imcr k d , .. ~~leiter Çek .!evgısini artırmak ve zinosunda açılınlf ve mwtahsillerin ge.. caları Maarif Mttdllrtıniln rlyuetlnde bir er ne ş ıye a ar ; apılnn yuzde 
~~ lı~1t1tı:ıde Yetiştirilen çiçek cirs- tirdik~ri çiçekler teşhir edilmJş mütea- toplantı yapacaklardır. ~çen sene alınan 20 tE>nzilat ta yüzde 25 e ib1Ağ edilecektir. 
~~ tı C!e~r f' bir fikir verebilmek, çlçek- kıben sat~lara b~lanılm~tıı-. ' fn ecelere ve kuVYet esasına göre mekteb Ekspres ve diğer trenlerin alakart ye
\t; Y~t Zir ıatıa satılmasını temin f çin Borsa çiçeklerin deler fiaüle satıl- • mla!ı bu toplantıda beyaz ve kırmızı o- mek ücretlerinde yüzde 10-20 arasında 
ltu Çiçe\ ı.~at kildürlüğilnün teşebbilsile nıasını temine çalıpcak ve bil tün ılıırak tkl kümeye ayrılacatıardır. Kilmele - bir tenzilat yapılacak, ekspreslerin tabJ-

tı ta\.._, "IQJ'&as t . rtn tesbtUnden IOlU'a tıbt1lr tanztm edile- t1 d 150 k t 
140 -'"'lltl la 

1 
esis edilntlitir. Boru kış müddetince faaliyet pterecek- .ret ıelecek hafta tlf .sahada birden ma.a... dot yemek fia arı a uruş an 

at 9 da Şifhan@de Evkaf ga- Ur. balcalt.ra -.ıanaoat&u. kunıp indirilecektir. 

l/.ındta 

Nev - York 
Parl.ıı 

Mlllno 
Cenevre 
Am.'lttrdam 
Berlln 
Brüta' 
Atına 

sorya 
Praı 

Madrld 
varıoT& 

Budapette 
Bilkref 
Belgrad 
Yokoham 
Stokholm 
Meıskova 

\. 

Açılı~ Kapanıtı 

f;.21 6.21 
Uıl.2H 129.28 

l.9J25 2 9fı.l; 
6 7'd7J 6.1870 

29.147ü 29.1476 
9 0075 tı9 o 75 

.- .-
21 ~876 21287u 
(.J}6.ı o.o ij 
1.6023 ı. oıı; 

.- .-
13.fll.lG 18.6025 
.- .-

23.685 28 685 
.. 

o.ııs 0.915 
~.48 2.48 

IH 0 041i 81.045 
111.0126 aı.oı~ 

.- .- . , . 



.. 
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PATI KULLANINIZ ,, 
ller tnrltı ramklan kam çıbaalaruıt, meme UUhablannı .. ,.. oetlaklan, 
kollukalh çıbanlarını, dolama, akne.ler, errenlikler, oocuklana ..... 

bOyOlderin b~r tOrlll deri lltthablarını tedı.ı vi euer. 

[ 
= 

İstanbul Belediyesi llanlan 
itk Tahmin 

Tel"linat bedell 
~-

2.f.(),Oil 3200,00 Muarlıklar MuaurıucnM aımacat Dır aded ceııa• otomeMU. 

] 
.... ,/ 

111.90 1492.00 Zührevi hutane.;lle D!1p&n.wrler1nln senelik lht17aeı i9ln aluuıcat 
76 kaleın tıbbi ecza. 

• 2:ı:J.2i I056,85 Motörlü vesaitin tamirinde kt!llanılacat 74 b.ı.m maı.me. 
T&hml:ı bedellerile ilk teminat miktarları yukanda yuılı itler açıt eladltme,.e lronuL 

mu~ t ur. Ihale 11 / 12/939 Pazarte.si ıunü saat: 14 de D&lml KnctlılMDcM ,apdaoatt.ır. 
Şar•naıneler Zabıt ve Mu:ımelı\t Müdürllitü Kaltmlnde ıörüle9Uir. Nlblerln Dit Mm! _ 

·na t. m'.\kbu;ıı veya mektublarlle ihale &ünü mu&JJ'Ml aaatte Dalllll llncünıen~ ~un
mııbn. (9702> 

ADEMi iKTiDAR -. 

ar eczanede u unut 
(Polta kutusu 12~5) G.W.. l.t.nb411 

• , • .,,.r~---

DEUTSCBE LUFTBANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
fSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte ye Viyaaa üzerinden 
BERLIN'e Sofyadan SelA'lik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
z yada malumat almak, bil~tler ve kayit mueJmeleai için aşağıda 

vekilliğe müracaat et?ilmeliclir : 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Gahta Hıhtıın No 45 Telrfo11: 41178 • T('lgr. f '' HANSAFLU•I,, 

Galatasaray Lisesi Alım Sc.tım Komisyonu 
Baş:,an lığında"" 

Miktarı Muhammen Fi. İlk teminatı 

Metre Kur~ Lira 

2:?5 450 71 LA.ctverd tumaı 

" 

Galata.saray IJaealne lüıumu olan miktar n muhammen tlatile lllı: Mımlnata J'Ukarı. 
da yiılzılı lt.clverd lr.uma11n 12/ Xll/939 Salı rtınft nat 15 de Beyoflu İatlklll eaddMt No 
S49 ıı~cler muhuebecllltlnde toplanacak otm tomi.syonuuda açık elı:alttmNt ,apı ~ 
lacakur. · 

İiteklUer nilmune Te 4art.name71 ıörmelı: 19tn ok1ll ldarul.De ve ttoaret oduuwı yeni 
111 vesika ve teminat makbuzlle beD1 ıtn '"natte tom.layona ceımelert. 1H'511 

--------
ış, ezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl1rınızı d-erhal keser. 
- C2&,J! lcal:ında günde 3 ka~e alınahili:. - -

SELANIK BANKASI 
Tes:• tarihi : 1888 

• 
İdar"@ Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenıcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri : 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nni banka muameleler. 

Kiralık klsa !ar sen: isi 

~ · Doktor. 1. Zati 01Jt ·~ 

1 Belediyı ktlr ~ısın l·l :i nıııH:> ı ''lt· ı 
ne~ln le OtleJ' ı ın ı ,·, ıı s~ ı. rı ıı ~ 

' kabul ed~r. .. zl 

ist Birinci İcra Dafreııinde•: 

Mahçuz olun paraya çevrllmMlne kar3:
nrllen Viyana mamulA.tından 4 .sandalye, 
1 unıpe, 2 tı:oltutı:, ı b\lfe, urak, ı büfe, bü
yük, 1 yemek mua..•n, S nndalye, ı orta ma_ 
suı 25/ 111939 tarihine milsadlf Cumnrtl's l 
rünf' ~h 9 dan 11 re kadar mahçuımn bu -
lundutu Beyotlunda Büyü:C Parmakkapıda 

Acemynrı apartımanının • cü da!re.'1nde a
çık arttırma suretııe sattlaca~mdan tallb _ 
lerln mahalli mezkürda haıır b •ılunacak me • 
muruna mUrac11.atıarı illn olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
(J.okmen Hekim) 

Divanyolunda 10-i numırıda '1crgiln 
hasta k:iıbul eder. Telefon 21044-~J{/8 

F=============~~mı 
DJYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubcıi 

Merkezi: Berlio 

Türk;ye fı'b,./erit 

Gal at a - İstanbul - İzmu 
Deposu: İst. Tü tün Gümrüğü 

* Her tiirlii banka 
0

İfİ * 
................................................. ·-·········· 

Uan Tarifeın;z 
Telı: al.ıtun aantlınl 

Birinci ıah :ı. 400 lturuf 
lltinci ıahilc 250 ,, 
Vçüncü aahil• :oo ,, 
Dördüncü aahile 100 )) 

iç sahi/ela 60 » 
Son sahil~ 40 ... 

lılıaaneu bir mOdde' zarfında faa
Jaca mlk~arda llln yaptır:ıcaltlar 

ayrıca ı.eıuı:lit!ı tarifemlzaen ı.sutacıe 

ecleceklerdlr Tam. 1anm ve ~yrelt 
ayla 1llnlu içln ayrı bir t.arl!e derpl.f 
edUmiftir. 

Son Po.st~·nın Ucart lllnlarına a14 
işler lçln ıu adre.se mUr:ıeaat edll
melidlr. 

İllıml.• Iollektlf flrkeU 
Kıhr111r..11n:ı:ade Baa 

A n.lı.ara caddf'.Sl 

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

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem USAKLIGlL 

61~--•,. Dünyanın meşhu: ş.:-kercisi 

it • 
1 1 

Mer:.:ui: l"ahç:k pı, şu:.eleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıklJ 

K~ym:::klı t.~kum, Kestane Şekeri, 
Tah~n Helvas!, Bakiava 

OSMANLI BANKASI 
TCRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 
Statüleri 11e Türki~ CamAltri~ti ile münakit mukaveltn•tMM 

2292 Numaralı I0/6/ 19JJ t•rilrli kanunla t•sdilt «!ilmiştir 
( 24/6/ 1933 l•rilıli 2435 Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi ı 

i ht~1at akçesi : 

t0.000.000 lnclllz Lirası 

t .260.000 1 nclllz Ura•ı 

TOrkiyenin bathca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVeRAVI ERDÜN'de 

Merkea ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
1 • , \ 

Filyalleri ve bütün DOnyacla Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Baaka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevtlual haap1arı küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve esntaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı YI saire. 

·~n yllbek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kaulat Servisi vardır. 

,.. 
Piyasanın en mGaalt ıartlarile ( kumbarala veya 

kumbaraaız) taaarrul hesapları açdar. 

Devlet Denizyolları 

1\.1 UdürliJQü 
lş;eime Umum 
Hanları 

Halen tatbik olunan Adal;r - Anadol\I - Yalovr hattı tnrl!e.sl kış mev.simlnM ,_ -'
1 

neıı :.,1 tı ;: olunacaktır. 

Evve'cn 30 İklnclt~rin 939 tarihinden itıbaren ıa~vedlleceği ilan olunan B~ 
dan .sa nt 7 de harekeUe Heybeliye ut;rayarak Köprüye gelen ve Köprüden ıs.» de 
lıHa k:tl!ı:.ın seferlere de aynen devam olun nrakt•r. (9695) ./ 

~~~~~~~--~ 

UŞAK ÜLKÜ LİSESİ 
Dl RE li TÖR L ÜG ÜN DE1V: 

9, 10 ve 11 inci sınıflarımıza naklen namzed kaydedi!-miş olanların 25/1;:, 
tarihine kadar muamelelerini tekemmül ettirmeleri icab eder. Bu t&rih9 

muamelelerini bitirmiyenlerin kayıdlan ailinecek ve yerlerine bafk~ ~ 
caktır. Kayıd için İ~tanbulda (YUCA ULKÜ) Lisesine dahi müracaat ~ 

• 
Ekzemanın ilacıdır. 

Yara ve çıbl\ llarda kullanılır. Her l-.cz.rnede kutusu 50 kuruştaf· 

lViuhterem İstanbul Telefon Abonelerine 
B·1 nydan itibaren şimdiye kadar kullar l n htura ve makbuzlar dell.fU~ , 
Yeni fa turalar ayni zamanda ınakbUJ ı:ı • .hlyetı:ıde oldu~u lçln a bonelere "9 ;.,.

buzların ihbarname makamında kuponu vtl"ılec~k ve ted !yatı müteakib matı:b91' wf"" 
edUecekllr Kuponlarda maUüp bir Ulundı gö'lterilmt.otır. Makbuzlar maübball ti , 
rüatını l htiva eder. Tedlyatın hünye\ varnaab rı yanlarında bulunan tah.8ll41•rl• ,ı. 
mızın verecek:lert imzalı makbua mukabU1 yapılma.sını muhterem aboneler~ 
r.a ederim. MüdürlyeL (9698) 


