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Ablukaya karşı biitiirl Türk • :rrans1.z 
ikt1.sadi 

• 

bitaraf devletler 
harekele geçtiler 

müzakereleri 
Numan Menemencioğlu dün Pariste 

uzun bir görüşmede bulundu 

lngilizler, mayn er bizi çok çetin bir iş ~~;: ~:~:!~t~:d:fi~:r~:~i
karşısında bırakmaktadır, diyorlar ziyafe ti müteakib teknik 

müzakerelere başlandı 
Cetıub; At/antik sularında 8.500 tonluk bir Alman gemisi mürett~batı ~aris .25 (H~~~) - İngiltere He u-ta f J carı ve ıktısadı m uzakerelerde bulun -

ra ından batırıldı, nglllzler üç Alman gemiBi miisadere ettiler ınak üıere Londraya gitmekte olan 

Sigorta primleri 
~üzde seksen arttl 
İtalyan gazetele~, arbk lngilterenin ada olmakla 

iftihar edemiyeceğini, yazıyorlar 

·--··· .. ·:···············································-· Türk heyetinin reisi Numan Meneınen-

Ital ya her 
ihtimale karşı 
hazırlanıyor 

cioğlu, bugün hariciye mU.te.şarı Şam 
petriye Dö Riv ile uzun süren bir gö -
rüşmede bulunmuştur. 

Öğleyin Türk heyeti şerefine hari -
clye nezaret inde bir ziyafet verilmiftir. 
Ziyafet i m üteakib, alakadar m akamlar 
la Tilrk heyeti arasında teknik gÖJ'Ü4-
me1er yapılmıştır. 

Bu garü.pııelerden maksad, Tür kiye 
ile Fransa arasında iktısadt bir t~rlki 

T~mie gfue ha'ya m_~_a_ı~p-1~~-te-~=i-t_e_~~e~k=ti-~----=--~=M=e=M=~=~=~=~=~~--~ 
kendisine karşı yapılacak 

bir tehdid kolluyormuş 

Londra 25 - cİstefa.nh : 

Alman,qa topgekUn bir 
arb yapmak niyetinde 
l :ğ u tekrar b ·ı 

Kont Ciano tarafından 1"raru;a ve İn • 
giltere mümessilleri nezdinde yapılan t~ 
~ebbüsleri bu memleketlerin gazetelerf 
tefmr etmektedir. Bununla bera-ber bu ga
zeteler bu hususdaki haberi göze çarpa • 
cak şekilde neşrctmektcdirlcr. 

(Dctıa·m.ı 8 ıncı saufada) Londra, 25 (Hususi) - .Muharib mem- harbin başlangıcında da, Kız.ılhaç mer-
• • leket1erde çocuk ve kadınların barındırıl. kezi komitesi tarafından yapılmıştır. 

ekıh Hat yda ması için mıntakalar tesisi hususunda ya-ı Almanya verdiği cevabda, topyekQn 
• pılan teklif, Almanya tarafından redde-

D:hjli 
h• b" 1 k .. 1 d• dilmiştir. bir harb yapmak niyetinde olduğunu vo . . .. . . mu ım ır nu U soy e 1 B t kl'f en sene Milletler Cemi- müstakbel tasavvurlarını takyfd edemi. 

t Şimal denızıne du.şcn bw Alman taware.sı u e 1 geç y. • b'ld'rmi · 
"<>lldr yetinin alAkadar komisyonu ve bu sene yecegını ı ı ştır. 

lt.ırşı ika, 25 (H~) - Almanyaya 1 Alman ihracat nuı.ddelerinm müsaderesi Vekil bugün A d=tnada 
tı~te b·tısadi ablukeyı ~lddt-tlcndirmck hakkında İngtllı. hü.kllmeti tarafından vo· .• 

' ıtaraf gemilerle gönderilen bütün (De1..ıamı 8 inci sayfada 1 bulunacak, 3 g un kalacak Gaf enko Romanqanın 
harici siyasetini 

yeniden izah edecek 
4na 
Çerkeş öylerinde kar tipisine 
tlttulan 3 kişi donarak öldü 

l'e t~ırı, ~~usu.si) - Öğrendiğime gö- b?lmuştur. İkisinin donmuş olarak cese
lar1tıd ~ koylerinden GöynUkviran yol- dı meydana çılmuştır. 

a uç kişi kar ve bora. araSlnda kay. (Devamı 8 :Aıci sayfada) 

Şiş i telef on san ra i 
dün işi tmiy açıldı 

Santral binasına yetmiş bin tesisata da 
yüz dört bin lira sarfedildi 

nrn nrn 
11111 11111 

I 

Fransız matbuatı Romanyanın müşkül 
anlar yaşamakta olduğunu kaydediyor 

I 
Dahiliye Vekili Öztrak 

Tatareskonun 
Be yanalı 
Bükreş 25- Başvekil Tatares~o, hü

kumet azasıııın yemin merasimı esna
sında a-şağıdaki beyanatta bulunmuş -

Adana, 25 (Hususi) - Hatayda tetkik· tur: 
lerde bulunan Dahiliye Vekili Öztrakın , Dünvanın bir herç merç içinde bu -
yarın şehrimize gelmesi beklenmektedir. lundu~u bu anda, memleketin gen·l· 
Vekili şehrimizde 3 gün kalacaktır. marıen, ~ere~< maıddelen refahı için her 

Dahiliye Veki inin nutku türlü fedakarhk1arda bulunmak vazi -
Antakya, 25 - Dahiliye Vekili Faik femizdir. Hükumetin kanunun sadık 

~trak refakatinde Çocuk Esirgeme Ku· h3mi!'i olacağından \'e bütan kuvveti
rumu başkanı Dr. Fuad Umuay ile Dahi- Je ça1ısarak vazifesini yapacağından ta 

(Lıevamı 8 in ci sayfada) mnmile emin bulunuyorum. 

Romanyanın harici siyaseti 

İngiltere Yunan Bükr~ ıs - Başvekil Tataresko ga
zetecileri kabul ederek beyanatta bu· 

vapurlarını satın lunmu:tur: . . . 

1 
Başvekil bilh sa demıştır kı: 

a JyOr ' Romanyanın harici siyaseti değişmi-

Lond 25 (H .) M"t dd'd Y yecektır. Bitaraflığı muhafaza etmek ve ra. ususı - u ea ı u.. . . . . 

d kt 1 At. d k' r ·1· f' lcomsu devletlerle ıvı geçınmek sıyase-

• 

.... 

nan o or arı, ına a ı ngı ız se ırıne · · k b"t'' ll1 ti 
• milNıcaatla İngiliz ordusunun sıhhıye ser t1ne devam eyleme u un m e n ar-

vialerinde ça lışınağa amade olduklarılll ıusudur. y. Gafenko 
bildirmişlerdir. Bu siyasetin .d~vrum edecegıne en cümeninde Romanyanın haricl siyase-

Yunan doktorlarının bu dostane hare- büyük delil harıcıye nezaretin~e Ga -, ti hakkmda izahat verecektir. (A.A.) 
keti İngilterede büyük bir sempatile kar- fenkonun bulun~udur. Gafenko Çar. . . 

' · • b k -4..J"mento hariciye en- (Devamı 8 ıncı sa ... •fad.a) şılamruştır. (Devamı 8 mcı sayfada ) şam a a. şamı Pi:i'1 u " 



.. 
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Hergün Resim it lllalrale: Kolay iş, kıymetli iş .• Sözün kısası 
-····-

Türk ruhunu Müdafaa için Kundura gıcırtısı... J 
Bahçe çakılı .. 

_ Yaıan: Muhittin Bfrren _ 

G 
eçenlerde, bir yolculuk esnasın E. Ekram Talu 
da, genç bir nesil içinde bulun - A k~amda Va-Nt1 geçen gün kun• 

~ Hepsi de öteki cinse mcnsubdu. dura gıcırtısından bıths ve şi .. 
Bunlardan bırini tanıdığım için hepsi ile kayet ediyordu. Aziz meslekdaşunın 
ı9hbab olduk. Konuştuk. Yolcular ara - olduğu gibi, benim de fena halde Asa .. 
anda, bir Türk muessesesındc memur o- bıma dokunan bu gıcırtıyı ben bizitll 
'larak. çalışan yaş.ıca bir de yahudi kızı bütün ayakkabı san'atkarlarına ma~ etı-
•ardı. Bu hanım tiırkçcyı ı) i oğrenmege rniyeceğim. Bu kusur ve kabahat ne 
lüzum görmemiş olmakla beraber pek a. kullanılan yerli köselede, ne de san•at 
li Türkçe konuşuyordu. Bununlıı bera - eh1iyetsizliğinde değildir. Bu gıcırtı• 
ber, eerıçlcr, onunla ~ zan.an koırnştu - salta'nat devrinden kalmış bir an'ane .. 
larsa orta bır levanten şivesiie fran- nin bazı eski ustalarca, sebebi bilin • 
sızca konuşmayı tercıh ettilel'. Bu müşa- meden devam ettirilmesinden ileri ge• 
Atede benim can.ıım sıktı. Türkçeyi bilen liyor. 
biı irıaanla, bı!W'ıassa cemiyet ıçınde, ya..ı Padi~ahlar ekseriyetle vehham olduk 

larındnn, oturdukları sarayın için e 'l>ancı bır dılle, bılhassa lC'vantenlerin ha-1 d 
~at dili olan fransızca ile konuşmak, sa- serbest gezinenlerden de korkatrlardı; 
4e bir kozmopolitık ve levantenlik ala-

I
.nsan onun için de, oturdukları yerin civa .. 

=eti değil, bel.ki de Türklı.ik bakımından, çetin i§ başarmak için yaratılmı~ Bir iş ko~ny mı, herkes tarafmdm. yapılabiliyor mu bil kı rından gelip ger>Pnlerin ayak seslerini 
auzumundan fazla i!eri giden bir müna - tır. r 8ebet.iz.liktir. ~~~::;~:'!~~~:::::;~~=========~~=====================~k~ı)~'m~e~t~s~ız~d~ir~.======ıı====---=""""'=----=-== duymak, saraydaki her hareketten ha· 

Fakat, beni asıl muteessir eden hadise 
l)U müfahede degıldı. Bır aralık, kıtab

lan ve romandan da bahsettik. Gençler, 
türk.çe ok,tyacak eser bulamadıklarını 
9ÖyXlyorlardı. Eskilerın dıl inı anlamı -
:rorlar, yenilerin de romanlarını beğen -
miyodardı. İçlerinde otuz yaşına yakla -
tanlar bulunmasına rağmen, Halid Ziya
nın romanlarım okumuş veya okumaya 
teşebbüs e~ olan yoktu. Halid Zıyn, 

ben.üz bizzat yS§ayan ve c;ı son yazdığı 
7uılar da yeru zamanlarda nt!şrcdHmiş 

bir müellıftir. Artık çocuk sayılamıya -
oak ınaa.nlar r a ınd~ H::ılıd Ziyayı uku • 
7amıyan biz nel"ıl turemiş olmas; bizzat 
bir facia olmakla bt-raber ası. facı.ı bu 

~§ ~--~_[§_~-------1 ;~~~:~!~~=f 1J,~~~;;.;?.~i~ 
Moskovada bayram ı ,,,.·-·-······························::::::.::.:::-1 ... H .... lt .... le .... r-in~ ıecr. hakanların vehminden doğan cma· , ' beyn wcırtısı kaloş kundura>, örnek 

Giinllnün lntıbaları l Hergiln bir fıkra /ngiliz ll•ğenl yüksek yerden geldiği ıçtn hemencecik 
İstanbulda moda oluvermişti. 

ı -----~ A 1 Talihsizlik İşte şimdi bu modadır ki devam edip 
1 duruyor. Kibarlık ve zariflik icabların-
! Biri daima kiir edetı . diıjeri dcuna dan sanılan bu çirkin modanın menşei 

zarar eden iki tüccar kaı ~ıla~-nu~lar- · HI TL ER bu suretle anlaşıldıktan sonra, şüphe .. 
dı. Daima kar ede··ı tti~::ır, dc:ıma za. sizdir ki. salt:ırıat devrinin bütün di~er 

_ 1§ler nasıl? köhne ve sakim an'aneleri gibi bu da rar edene sordu: 

.::... Bcrbad. te1'kedilecektir. 
Osmnnlı padişahlarının cebaneti ve 

değil, bunu kimse}e anlatarr.&m~kt.r' 1 
- Her zaman böy1~ söylmsi-:ı.. 
- Yalan mı soyli11eyhwı . lımıgi i - l 

ıe girişsem, mulıak.ka1. o i§ 11ii:föı -
den zarar görürüm . ."\Ieırcta, ~in;di 11i-
11et edip bir sabun fnlı .. flcaın J·u,.sam. 

- Belki kazanırsın! 

Bu meseleyı gençlere anlatmayn çn -
hştım. Bir milletin rniınevYeri, kendi za
manının milellifini okuyup anlayamaz • 
ıa bwıun çok fena bir ~ey olacaqını ·.ıe 
Halid Ziyayı anlamanın gi.ıç bır bir şey - Ne milnasebt?t aziz\m, benim 
olmadığını, yeni bir ·dil ö,ğrencc<.'k olm:ı-1 kurduğum sabun ftıh"'t'(a.f:ıun çalış -
dıklannı, biraz gayretle or.ı.. nnlamnyı Teşrinievvel ihtilalinin 22 inci devir 

1 
maya ba§ladı~ gür. m·ılıo:~laık 1a -

• 

millete karşı itimadsızlığı bize bir va .. 
dig~r daha bırakmıştır. O da saray bab 
çelerimizde, gelip geçenlerin yürüme -
!erini işkAl ve ayakkablannı harab ~ 
den çakıllardır. 

Hızlı ve serbest yürümeğe mani oları 
ve ses veren bu çakıllar, beşinci Mu .. 
radı yeniden tı:;hta icH\s etmeyi istih .. 
daf eden Ali Suavi vak'asından sonra• 
blitlin saraylarda, kum yerine, Abdülalışabileceklerini izah ettim. Kendiıerme senesinde Moskovada büyük şenlikler vel bu.nu.n muzır bir şey 01du{jıı. 'lneydıı

misaller göstermek iste<lim; fakat. onlnr. Kızıl meydanda iki buçuk saat süren bir na çıkar, ve kimae saot.n kulk:ıı -
da en küçük bir alaka bil<? uyandırarnu - resmi geçid yapılmıfbr. R~mi geçıdde ~ maz. 

Ahnan devlet reisi Hilterin İngiliz ye- homidln emrile serptirilmiştir. 
ğeni William Bitler Amerikada bir kon- Güya, bunu yapmakl~. her türlü su
ferans turneai.De çıkmıştır. Bu konferan.s- ikP.sd teşebbüslerinin önüne geçmek 
larda cAlman halkının neler düfilndilğü- kclaylaştınhnış, daha doğrusu o teseb
nu> haha çahflY>Bktadır. Willlam Hitler, bilsler ırüçleştirilmicı olaca'ktı. 

rdoım.manHyalazabukni,bı:ır alı~ lzl.ifyad. ğ~lledl.adcB .';iızel motörize ağır topçu kıt'aları da geçmiştir. '-------.. ------·---' 
rnue ı e ı ır. ır nrs Resmimiz. Stalin ile hariciye nazırı Mo-

lin isırn babası ve bir i~tiJTlat istihalenin lotofun, Kızıl meydana doğru gidi§lerini J olanda ve/lahdi 
hamur yuğurucu udur. O hanım kızların gösteriyor. 
hepsmin taşıdıkları küçiik isım. Halid 
Zıyanm kendi romanlar1e ortaya attığı 

yem tiplerin isimleriydi. Şl' isımleri ta -
Da'vu · çalan ba/rklar ! ... 

ııyan çocuklar, kendı i"tirI'ai tıplennin Avrupndil harb patlak verdl~lndenberi b:ı.
isim babalarını tanımıvorıardı! lığın rütbe.si artmıı bulunmaktadır. Bütün 

Kızı/haç reisi Hitlerin üvey kardeşi Aloisln oğludur. 'Bu tarihi sebeb ihtimaldir, alaka .. 
Alois Berlinde bir lokanta sahibidir. lıı. darlarcı:ı. malUm olmadı~ndandır k" • 0 

giliz Hitlerin annesi İrlandalıdır. İnglJ- müz'iç çakıllar hala yerlerinde duruP 
terede tahsil eden delikanlı, 1933 te Al- durur. 
manyaya dönnrlif, orada oturmuı, ancak Ah f' rnes'um devir! Nelere, nerelere 

Bunun ne kadar acıklı oUuğunu, an _ devletler balık istihsaline azami bir gayret 
k b · 1 · 

1 
. b"l .sar!eylemektedırler. Yiyecek maddelcı:inln 

geçen sene Amerikaya gitmişti. bulaşmış da bizler farkında değiliz! 

ca u ış c>rın mana a~ını ıyı ı enler an- tahdld edildiği, hatta. kıtlaştığı bir devirde 
!arlar; bunun derccc>sını benım izah eae. b:Uık büyttk bir kıymet ihraz eylemLştır. Hamburgun bir /ngiliz 

c. c/.z,!(?-11t ~a ''" 
······························································ 

bilmeme ımkan yoktur! ı Mademki bailk b:ı.hsindeyiz. Geçenlerde gol'cüsü .nezı"nı·gor / Diin iiç ecnebi vnpurile itha18t * uzak b r diyar olan Bumatra'da.n alınan çok J' ~ 
.. . sar b blr haberden be.hsedellm. eşyası geldi 

Türkçenın ıçinde bu'ur.cıuğu anarşi, Bu habere göre Suma\rn'nın en geniş ne- Hamburgda A1.m-nnyanın en güzel golf Diin limanımıza üç ecnebi vapur gelmiş .. 
Türk cemiyetinın ruhunu sarmıi olan hlrlerlndEt:ı blı'i olan Tulang Bro~ng'ın sahalarından biri vardır ve burada pro- tir. Bunlnrdan İtnlynn bandıralı Bosforo va~ 
ı..aflet, buna karşı sıir ı;ıtle mil ·~ade~eye maruıabındıı Wllly Blankc adında bir Al _ tcsyonel İngiliz golfcü~rinden bın hoca- puru demir eşya, yün mensucat, Macar b~ıı 
ıeçmeyi çoktan farı halın<> get:rmış 

0 
_ man filinıinin vapuru demirli bulunuyor _ lık etmekte, golf merakWarına ders ver- dırnlı Trlza vapuru elektrik, radyo cıhazı, 

lacak derecede vahimdir. mu,. Holiindn veliahcli Prenses Culynna, mektedir. Harb dolayısile, esir kampına demir eşya, fotoğraf Uğıdı, ateş ktrcmidl~ 
Bir 1tece Wllly Blanluı npurunun güver K 

1 
l"b t kil"" . . Jd ğu d götürillınesi iktUa ed 1 ili lfcU b 

1 
kauçuk eşya, bakır levha, Romanya ban 

Vatan ve millet denilen şeyler, insan - teslnde derin bir uykuya dalmış bulunurkc~ ızı .1!'1 1 eş .. ı:a~ının reısı 0 u n an en ng z go u dırnlı Dnçya vapuru da soda ve aut :tostl1' 
:larm kafalarına ne ıki kere ikt dört l!der nehirde garib bir koruıer verilmeğe ba§ln _ .s~n gunlerdekı ıçtımalarda bulunmuş ve kaidenin d.ıp~ kalmaktadır. Ancak her get!rmlştir. 
ııbi, ne de bir fizik kanun•ı tarzında, mu- nırl bırçok sıhhi tedbir kararları vermi§tir. sabah nahıyesiııin karakolunda kendisini İki motör çarpıştı 
eyyen ve sabit dtisturlarla sokulabılir Çıkan sesler muhtellt klAksonlann sesle- Resmimiz Prensesi içtimalardan birinde gösterdikten IOllra, şehirde serbestçe do- Evvelki gece saat 9 da Kabataş önünde bit 
mefhumlardan değildir. B.mlar bir ruh _ rlnl mUkemmel blr ıruHtte andırmaktadır. münakaşaları dinlerken gösteriyor. laşmaktadır. deniz kazası olmuş, Pınarlı motörü balık af 

. ' En kalın se.!ten en ince sese kadar hepsi larken ansızın önüne çıkan Rize ıımanınll 
tur, bırer duygudur. Bu m."l ve duygu, bl- mevcudl had ·'! t d kfi il Uk h kl d G G b b ue . . . ·~ zn ın a ç c ayvancı ar ır. reta ar o qeni ir nişanlı ba~iı 166 numaralı NlmetihUda motöril 
&ı ıçınde yapdığım1z cemiyete bağlavan Gece uyumak kabil olmadığından erte.si B h nl n-"'till 1 d bl b d h · b 'd ? çarpışmı•, motörü ağır surette ha.sara ul-
b" tak h. • lak 

1 
· .ııabah vapur b t.e k u ayva arın gww er n en zar u- ,. 

11' un ıssı a a ann eseri olarak do- 11! nra.sını r eder. lunnn yerlller çok defa tebd1ll mekA.n bile a a nız ut u ratmıştır. 
tar ve bizim manevi varlığ.mızı kendi 1 ay sonra vapur Sakampong derest ederlermlf. N!metlhüdanın sahibi Mıntaka Liman ııe"' 
hAkimiyeti altına alır. Bu duygu, insan - laa'°rzınde. iken bir gece vene aynl kon.,er bat- Batav1a Alimlerinden Dr. Hardenberg kon Nevyorkta bulunan Greta Garbonıın 1sllğ1ne müracaat etmiş, Pınarlı motörü sa--

... parmağında :nnı.a .... .,,.... bi ı t ·· ··ı hibi d t t t •-tedll\.i i bildi i tir 
Jara zannedildiji gibi, Allahm verdiği ve Tayfalar denize öteberi atarlar 

0
_ ült" aer veren balıklann esrarını çözmeğe mu _ .. .ı..4.<UU r pır an a yuzu < n en azın na "" & n rm ş · 

binaenaleyh tabii ve beşeri bir duygu da yaparlar. 8esler ke_,lllr. Fakat bir ~yr~~ sa~ vaf!nk olm~tur . • ~an kerong kerongo tes. goren merak~ılar, bu yüzOğün me~hur Bir motör batmak tehlikesi atlattı 
değildir. İnsanların vatanlıları olduğu gi- at sonra sesler gene ortal'Q çıkar. Bu defa miye edilen bu balıkların yüzme O.leUert ay. Amerik~h .~yoner Dr. Hauser tarafın- 10 tonıuk Mete motörü evvelki gece l{a • 
'bi vatansızları da vardır. Vatan du gu npordan atlar atılır .,. ft~rlerl rengt\renk ni zamanda ses çıkarma kablllyetlnl de ha- dan verıldığini meydana çıkarmışlar ve raden1':den gelmekte iken Kcfken mevkllıl"' 
milliyet duygusu, eğer int:dai eilin~~ çizgl1l balıklar tutulur. Yerliler bu balıklara ıtz bulunmaktadır. bundan da artistin ni§anlandığı neticesi- de şlddeUl bir fırtınaya tutulmuş, batıllaJ 

- .~ •ikan kerong kero~ ttdım verml§ler. Hususi adalelere mallk bulunan bu ba - ne varmışlardır. tehllke.'\lnln arttı~ını g&-en kaptan, ııamu-
cemiyet tarafından neşred•le~~ bır duygu Yerlller kulaklarını denizin sathına va _ Jlıklar bu adaleleri dilediği gibi germekte ve lest olan kömürden 10 ton :kadarını denıı• 
iBe. onun Avrupai ve modern §eklı, mut - zetmclc .sııretlle bu balıkların ne mesafede toyuvermektcdlr. Bazı kere ve hususile ka Nota ile hatıralarını dökmilş, hamulesini azaltmak suretUe tell-
laka, edebiyatın kuvvetli tesiri al~ında bulunduklannı mt\~mel s1rette tesblt ranlıkta bu germe ve koyuvermeyl öyle seri llkeyl atlatmıştır. Motör, diln ö~leden sorırft 
tnldşaf e+ ..... r ... ve kemale ermiş bulunan_ bUe etmektedirler. bir surette yapmaktadır ki suyu davul gtbl gazan adam· llmnnımıza gelmlotlr. • • .-.... ...., 

1 
Ktlşlf tutul b l kl d kt d ......................................................... . 

dır. Güzel bir dille yazılmış ve bizi sıcak bü..nk b k an a ıd ar anod20 kadannı bir vuf~a a ır. 30 yıldır, Berlin musiki akademisinin T A K V 1 M 
tf b h . . d t ,,,. a raça vue er ve asının ort~ı- .ı.ııte bu suretle geceleri Sumalra'da davul eşh ır eyecan avası ıçın c utan hır ro - na koyar M. sonra kı>Mcr başlar. Hemen çnlan balıkların konserleri dinlenilmekte - en rn ur simalarından biri olarak yük-
ma.n. hatta alelade bir aşk ve ihtıra5 cserl elektrl l yakar. Konser hitam bulur. Tek- dir. selen ve şimdi de İngiltercye sığırunı, 
de, bizi bu vatana b ğlıyacak olan buvuk ra.r karanlık olunca konser gene başlar ı Balıklar bu sesl saniyede .on defan çıkar- bulunan Proft!ılÖI' Kahn habra defteri 
tesirli kuvvetlerden hırıni!' Eaebiyat; ol _ Davul çalıı.r gibl ses veren bu balıklar m k kıı.billyeflnl haiz bulunmaktadırlar. tutmakta ve bunu nota ile yazmaktadır. 

nuyan, romanı olmıyan, şiir: olmıynn bir 
oemJyetin duygusu da yC'J..: dernektir 
~ olıruyan bır ~miyetin ise her -

IS TER 1 NAN, 1 S T .ER iNANMA! 
hangi bir ideali olabilecf'ğıne inanmak ı- Tuhafiye ticareünde çalışan eski bir tanıdığımız var, ne 

çtn insanın her "hakikati inkar eden bir zaman gıyime müteallik ufaktefek eşyaya ihtiyacımız olsa 

karakteri olması veyahud da cemiyet de - ona giderız, bize dahna doğruyu söyler: 
oilen §ey hakkında en iptidai fiktrlerdcn 
nıalırum bulunması lMımdır! 

-· Garanti edemem, bu malı Viyanadan getirtiyoruz, belki 

erzaç, belki tapondur, dediğini çok işitmişizdir. 

Dün akşam gene öteberi almak arzusile bu mağazaya uğ
ranuştJ.k, aradığımızı bulamadık. :oo.tumuz. 

4 - Almanya ile ticaret muahedesi heniiz yapılmadı, Vi
yana yo1u kesiktir, tapon mal yok, tym de gelmiyor. İfin çı
kar yolu .abnaktan vazgeçmektir> dedi. 

Bu tavsiye tasarruf bakımından faydalı o2dujuııa: 
Gtarbpere~ ancak romansız, şiirsiz, 

ttyat:rosuz, hillAsa edebiyatsız cemiyetler 
içinde bulunur, .ancak oralarda kolay inki

'Devamı 8 inci sayfada) 

IS TER f NAN, i STER INANMAl 
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Münib suikasdi failinin 1 Alman tayyarelerile 

Garb cephesinde 
kar yağıyor 

Alman tayyareleri dün de 
lngiltereye akın ettiler 

e 
lr fi b 1 ingiliz harb gemileri e Harbin dogurdugu geni 

bir mesele : Milı.'i 
hava hududları ...__~~~ arı ve u unan eşya arasında çarpışma ıı:=:.:ğe:::::.:.: 

~ V .A.) - Alman iatlhbarat çbıde, Burgatbrauda bulunan bomba aa. Ber. lin, 38 (A.A.) - D. N. B. ajansı "'ıatır. 

t 
xn •. ı. .. _._ - B ~HA --'~ --. Yazan· Selim Raırıp P'm"" 
~~ eob&ahter eazeteai- ati akwmmm 81'Di ol.mı parçalar vı bir -"6 .uıyor: Garb cepheıinin muht lif mıntakala-
~ tevkiti b•klnnda neFettilf takım aletler bulnmnuftlır. Bu aletlerfft BugQlı öğleden sonra bir Alman bom. nnda kı&r yajnllftır e B ugünkü harbin en modern teknık 

l6re 1ktibae etmektedtr. Buma- Ü7.eriıle çtmento parçaları yapıp idi. bardırnan tayyare filosu Şimal denizinin Al ta d . . vasıtalara dayanarak yapılmakta 
J..;-...~ tevkif odlldili aman Yapılan tahlil DMicesincle bu çimen.tonun fbulinde Alman sahillerinden 900 kilo- man yyar ennın akınlan olmasının o!~ya çıkardığı yeni bir me-

"'"~~~evrak ile Burger. Burgerbrau banıhanesl salonunun direk- metre mesafede bir İngiliz harb filosa- LondrL 25 - Öğleden sonra tskoçya- sele v~: ~illi hava hududları. 
~. llleaiıUn bir pllnı zuhur et- }erindeki mmetıcınUll AIVni old .. ,. .. anla- na taarruz etmiştir Dlll cenubu garbisinde hava tehlikesi ip- D~~lerın kıyıları yalayan noktaların. 

r -J- ""6'"' reti ua..tı ..... ;..+ir Alınan bombardıman dan ıtibaren muayyen bir mesafe darıı-Dta- fllmıltır. P'abt Eller diler Hici delillere Atılan bombalardan d6rt İngiliz harb .. -~·~· · . lindeki kısmı. o sahillerin sahibi olaıı 
~-· ~etten Stuttgratta Elserin ralmm lıık1rda mar etmif, nihayet ı~ pmiaine tam isabet olmuştur. Tayyare- tayyarelen Şetland adalan ilzennde hır memleketin kara sulan sayılır. Harb za
'-r ~~ evinde yapılan arqbrm• Teflinilanide Burgerbrau birahaneai !erimizin hepsi şiddetli müdafa atefln• defa daha uçmuşlar.dır. Hava bataryalan manın~ bu mıntaka dahilinde yapılac,tk 
'-t bir ~ bazı alAt ve edevatı mu& müstahdemlerinden birile mtın.cehe edtl- rajmen üslerine dönmüflerdir. ateı aÇJnlflardır. Dün de Şetland adala- her nevı ar~tırmalar, müsadereler, mü-

.. '"" bulu.nmaıpur. Kutunun ı.. 
1 
dlği zaman ctmniltıil itiraf etmiştir. Londra, 25 (Hususi) - Alman tayya. nııa ~ akın yapılmıştL Alman tayyare.. sademeler o zru:~ıeketin hükümran.ık 

Al 
releri bugün Şimal denizinde devriye leri bır bontba atmamı§.lardır. hukukuna tecavuz sayılır. Proıesıol<.ın 

manlar bDyDk Bir İtalyan gazetesine gezmekte 01~ b~ !ngiliz ha;b filosuna oıen lngiıiz tayyarecileri ~~e~~~rb!~~~ f~z~~f:~~e~h~~ :~~~: 
faL taaJT\1% etmışlerdir. Atılan bombalardan Londra, 25 (A.A.) - Hava nezareti ö- hareket gelmesini dahi mucib olabilir 

IGHtelbahı·rıar ı·nQa göre beyanname usulu fü9biri gemilere isabet etınemiftir. len İngiliz tayyarecilerine 9.id dokuzuncu Kara suları, sahilden denize doğru atıla~ 

il 
y u.teyi netretmektedir. Bu listeye göre 331 en bü~k çapta~ ~ir top ınermisınin 

llleg"'a haz 1 lar ıkı·m kaldı Yakalanan ı·ngı·ıiz kiti ölmiif, 9 kişi kaybolmUf ve bir kip 1 katettiğı me~eyı ı~tiva eder. Fakat top ır anıyor ; esir ahnm11tır. çaplarının mutemadı surette değişmeıtl 
~ • • • • yüzünden mill~tler arası an!aşmalar, bu 

t. ~ (A.A.) - o&/9/1989 da hizmet.r Roma, 25 - Harb vaziyetini tetkik e- zal.ıtlerıne J"pılan Alman tebhği m~e, um~ olarak üç mil kabul edil. 
ta bl..... ~- Ahnan tahtelbahtrlerinin Ü9- den Relazioni lntern · li b _ 1J ~ Berliıı, 25 (A.A.) - Alınan bafk~ ~ıştır. Bazı mtlellifler, kara sularına sa-
._.:lllQen fazla.sı haftada vasati üç he- meler harbinden bah~k ' dieyaruıAki· h t kı·ı· danlığı tebliğ ecii~r: h.ıb •bulll;!ıa~ memleket için o sular üze-
--vqe betı,.,1___ er en yor · SU 8 1 1 . . rınde mulkıyet hakkı tanımışlardır Ba-
'· :-~ veya ağır hasara uğra- İngiltere beyannameler atmak suretile • Garb oephesınde mevzıt keşif kollan zılan ise sadece hükümranlık veya· kaza 
~ tbtıeA\lnıanya haftada iki tahtelbahir Alınan milletini Hitlerden ayıracağını il- Roterdam, 25 (A.A.) _ (Royter): B1r faaliyeti ohnuftur. Cephenin bazı nokta- hakkile iktif.a etmişlerdir ki son zaman.. 
~ ğe. ~uvaffak olsa bile - ki bu mid etmişti. İngilterenin bu ümidleri ta- gazete muhabirine f(>re, Stevens n. larında hafif topçu. faaliyeti kaydediJ.. da makbul görünmeye başlıya~ ~okt~i n.a 
'decit . ~llindedir - tahtelbahirlerinin mamile akim kalm11tır. Alman milleti Dest" Alın nlar ta afınd kaldırıl '- mfştir. zar da bu~u~. Bu J?lmtak~ da~ıılınde ınzı-
~. littikçe 

1 
. . . uı 8 r an araa Fr t ·ı . k h batın temını, sıhhı tedbırlerm alınması. 

QQ •• aza acaktır. pekAli bıli~r kı garb devletlennln AJ.. I Alman toprağına aevkolu.nduklan zaman anaız ayyarecı en anca udud kabotaj ve kılavuzluk ya ı h ttl 
~ lrıiifkuIAt tahtelbahirler için yeti§- manyaya kabul ettirecekleri sulh Ver- tetkik etmekte olduklan barlf teklifleri mıntakasında bazı keşif uçuşları yapar- ' balık avlayıp gümrük mua~~ı~i

5

~ep aka-
1Uııc1.a ıe:~~ mürettebat bulmak husu- sailles sulhünden daha ağır olacaktll'. Jimdiki Alman rejiminin idamen ve Hlt- ken bizim keşif tayyarelerimlz tA ~ ra sularının sahibi olan devlete aiddJr. 'lr: "!u duf edilen güçlüklere ilave e- Fransa ve İngilterede Almanyanuı yıp- 1 lerlın de Führer olarak muhafuası eaa. muun cenubuna kadar müteaddid ketif Şimdi tayyare denilen uçuş vasıtasmııı 
•hıcte nio rsa Almanyanın denizaltı har- ranacağını ümid etmiş olanlar aldl11lllllf- aına dayanmakta idi uçı.ı~an yapmışlardır. tek~ü.Iü,. ort~~a, tıpkı denizlerde ol-
lbıırı Çin. Yeni usullere miiracaat etti.. ! }ardır. Alman;re. uzun b ir harbe dayana- Bu iki zabitin Alınanlarla olan müna- Bır denizaltımız, muavin kruvazör ha- duğu gıbı bır millı hava h~dudları davası 

lt1 ~hı anlaşılır. ıcak dereaede iktlS8den silAhlannuştır aebetlerinin Almanyada bir ihtiW çıka line konulan ve Ho1Anda gemi8i gibi gfs- 1 f1k~Ft ştır. akBunlun seıbebı,AS?n zamanda 
~ •uer al hf 11 d ·· 1 d · ~· · - l 7000 tonilAt 1 k bi i · b ngı ereye ın ar yapan illlan tayya-

lör@ A. an ~ .. e e~ ~ s~y en ı11ı- ~un~~n ?aşka denizal~ılarile mukabele.. nhnaaına matuf bulunduğu iddlua bu •- enen ° u r gem yı atır. relerinin Belçika ve Felemenk arazisi ü-
lt hlrb lrn~ya 'buyuk bır ihtımalle sa- bılmısıl bır abluka tatbık edebilmektedir. retle de suya düşmektedir. llllf!ır. zerinden uçmak suretilc bu memleketle-
ltıııııt lernueri gibi Okyanuslarda kor- Almanya Dzerinde rin bitaraflıklarının ihlal edildiği iddia.. 

~ttleredecek kabiliyette büyük tahtel- lngı·ıteren ı·n fıapon - Sovyet Londra, 25 (Hususi) - İngiliz tayye- sıdır. İ~ltereye akın. ~apan ~iman tay-11....::""" inŞa etmeğe büt~n kuvvetile ça. 1 . dün bu b h . yarelen Fransız arazısı uzerınden uçsa-
~. re erı, . gec~ ve sa !l fimali garbi !ar,. hem Fransız hava dafi toplarını.n a-
8't 1eınu · . 'aş 

081
• Mukareneti Almanya uzerınde muvaffaktyetle fstit- teşme maruz kalıyor, hem de yolda. ıngi. 

~ iÇln er yalnız talohlerden kurtul- 1 ~ pf uçuşları yapmışlardır. liz ve Fransız tayyarelerile karşılaşıp 
~ l!ıG dalacaklardır. Bu gibi korsan- Londra, 25 (A.A.) _ Tim8I gazet• Bu uÇ'Uflar esnasında Alınan demir,.. har~ tutu~~ mec~uriyeth~de kalıyor-
te il C&dele edebilmek i~in İngiltero Londra, 25 (Hususi) - Avam Kama- nin T k uh b.ri J .,_ R ları ukerl tecemmü kamplan ve nakıt. lar ki kendılerıne verılen vazıfeden bam-
tM_ ~ o yo m a ı aponya .ı.n: 1JB1'& • ba k b " · l ğ k k .. d "" 
-..ıt.......~ ın aeri birçko harb gemileri, rasında beyanatta bulunan iaşe nazın arasında bir ticaret muaheae . akd" i"'' .. yat iş1eri fotografla tesbit edilmi~·. Vil- ş a ır ış e u r8:şrna mev une uşmuı 
~lert t ı dır L ı B · İn ·ıt · d"" h 81 1 ~ • " ~·... oluyorlar. Halbukı Almanyadan kalkan 
~ ve ayyare erı var · es;' ergın, . gı erenm unyanın er müzakerelere başlanaaalını ve bu müza- helrnshafen bahn üssünün de muhtelif bir tayyarenin Felemenk üzer inden in-

b l A tara ından ~e ~ilhassa. Uz~k, Sovyet kerelerin Moskovada yapılacağıal haber fotograflan alınmıştır. giltereye gidebilmesi için bir defa bu 
QQ Q d Rll.i)'a ve Türkiyeden istedtgı kadar gıda vermektedir. Son bir hafta içinde Almanlar 19 ta,_ mahzur yoktur. Sonra, bu yol en kısa bir ) ,, n a·nın maddel.~ri te~in edecek vazıyette oldat- Ttmes .gazetesine göre, bu mdzakereler yare ve ~ kadar tayyareci kaybe~ mesafedir. Bu zaruret, .ortaya ŞU ~oktai 
Y Q• • t • ğunu soylemıştır. J . ünd b " dönü oktası lerdir. nazann atıhnasını mucıb olmuştur. 

• f Ye l apon sıyase . e 11: m n tef- Topraklan deniz sularile yıkanan bir 
~-~ _ '-• D kil etmektedir ve Çiıılıl zararına olarak memleket nasıl denizlerin bütün genişli. 
~ ~ 25 (A.A.) - Holanda baş- rolonga 1.a iki memleket arasında bir mukarenet ta. Fransızlar bir İtalyan ğince bir milli hudud sahibi olduğunu burun Ayan meclisinde yaptığı be- sisi muhtemeldir. iddia edeme1..Se, yüksekli~ lfımütenahi o-

llolandamn siyasetini tayin ey- Va z ·y l t Ancak Times gazet81i, Rusyaıwı Çin- vapurunda 2 50 lanlirhaBuval~t"biçin ·1buh, böyle ollmkakt• lltzım 
l\.:_ - • deki siyasi ve iktı.sadı menfaatlerind81l ge . ı t ar ı e er mem e e m op-

lıl.... -t\'tkiı r: t . . . rakları üstünde üç veya dört mil mesafe 
~ '. HolAndanın toprak tamam- Beme, 2., (A.A:) - . şgal altında bu. v~geçmesı ifin J.aponyanın ne gıbı ta- Al k ı d ı yükseklikten sonraki kısım, tıpkı deniz-
... 'le \>e ıstiklalini müdafaa '!yliyeceği.. lunan Polonyadakı vazıyet hakkında ha- vızlerde bulunabil.eoel1 merakla bek - man ya 8 a 1 ar lerde olduğu gibi beynelmi1el olmak la-
~~ierlerin siyasetine hizmet ettni- ricde pek az malfunat vardır. lemnektedir. . z~dır ~e tıp~ı denizlerde olduğu gibi, bu 

SÖylemiştir Asıl halkı ezen iktısadt vaziyettir. Par11 2S (Hususf) - Fransıs ma • yükseklıktekı havalardan, her memleke-
A ---..:_ • Almanların mutemed bulmak husu- ı ·ıı • kamlan, bu sabah Marstı,aya gelen t~n tayyareleri, hususi müs~ade . a~m.aya 
cıl~ . .. .. . ngı aranın N tuni dınd..J._, İtal . luzum kabnadan uçup geçebılmelıdır. Bu. 
b --«ılfngaıun hava sundakı butun eayretle.ri akım kalmıştır. c ep a• a am yan gemiain- bir noktai nazardır ki ortaya çok mühim 
q•ı Aralarında eaki bajvekil ve esir edilen h b • • ı • de bulunan 250 Alman yolcwnınu harb bir mesele atmaktadır ve milletlerin müs-
'-o af 8Bhlflll bir general dle olduğu halde Pilsudaskt. ar sıparış arı Miri olarak karaya çıkarm14 ve Al • takbel meşgalelerinden birini de bu ~ 

lb...-.. e, 25 (A.A) B T cht nin eski mesai arkadaşları :nezdinde manyaya ald postayı da mflladere et - kil edecektir. Fakat kara suları meselesi. 
·~diyor ki·· - erner agwa Hacha rolünü oynayacak kimseyi bula- _ ~dra,h25 b(~.A.) - H~rbhı ilk SO f- mişlerdir. (Devamı Binci .ayfnda) 
ılt.h~ · mamı tır ;1n1 '"f&nde ar ıye nezareti 183 mi1yon ~ ·---.............................................. . 
:"'llt lı • ~a ihayat sa.hasının tabı- _ ş. · . giHz liralık eparif vwm.iftir. Sabahtau Sabaha ~Ueuaunda yeni bir enternasyonal Hulasa Polonya halkının sıyui vazi- --------
-._ koYlnakla meşguldür. Almanya- yetinin bariz vasfı Alman işgaline karp y • t d k• 
~ ~ce Holanda ve Belçika üzerle. pasif mu~~v~ :e garb devletlerine unanıs an a se iZ 
~ ~a~ tayyarelerinin uçması bu bağ anan umıdlerdır. f t h• d•ı• 
~rın bitaraflığına muhalif de- D sını er ıs e ı ıyor 
S eter ki bu tayyareler çok yük- Ünganın Atina 2s (A.A.) _imza edilen bir 
~lar. Bu nazariye bitaraf E • J karaırna.me mucibince 1 S Birinciklnun 
t-, tolun re yeni bir darbedir. Alman- n zengın QaQml dan itiba~, geçen Haziranda .tlih al 
'-tı )l'\L de te.adüf ettiği bütün mania. 

"'etmek fikrindedir. Londra, 25 (A.A.) - Daily Expre.9 tına alınan talim görmemiş 8 1111ıf u • 
G gazetesine göre dünyanın en zengin ada- kar terhiı edilecektir. 

,~ ihnrük ve t.hisarlar mı John Elerm•n adında 29 yqında1d Von ... eurath 
Y t)dr İngiliz vapurcu.sudur. ~ 
~ inin tetk .k seyahati John Elerman resmi vazifele PariQe istif& &"'mi' 
~akır, 25 (A.A.) _ Gümrük ve bulunmaktadır. il S \Tekili Raif Karadeniz, yanında ·------- Londra, 25 (A.A.) - Daily Herald p-
--~ ~rnwn Komutanı ve maiyetleri Bir Alman vapuru :.eteliııin Anvera muhabiri YUQ"Or: 
~o de, dün şehrimize gelmiş ve karaya oturdu Burada dolqan fl1ialara glln, VOll 
~ Jt.~ kalabalık bir heyet tarafın . Neurath istifa etmif Y9 Bitler bu iliifql 
ııı... ~lanınıştır. Vekil, Diyarbakırda- Lahey, 25 - Schiermonnikhogun p.rk kabul eylamiftir. 
, h.~--:' Ve teftişlerini müteakıb Mardi- sahilinde karaya oturan meçhul vapurun ------
~t etmiştir soo tonılatoluk Alınan Berrit Fritzen va- iki ltalyan tayyaresi 

.... -- · puru olduğu anlaşılını§tır. 
Ankara lig maç'arı V~uru . yüzd~ek için Alman ro - havada çarpııb 

tr. ~ra 
25 

• .. morkorlen gelıniştır. Roma, 25 (A.A.) _ İki avca tayyaresi 
tadın (Hususı) - Bugun 19 M~ Ctampino ciftrında 400 m.etre y11kaaL 

cıiin:a lig" n:ıaçıarına devam ean. Almanya hesatma çahşan bir ıun. havada çarpışarak yve c:t0pı0t1--
t fı .. n .. muhım karşılaşması olan 1 · ı· h' Q ld dir. Pilotlar ölmü,ıilr. 

ıgucu - Gençlerbirliği maçı i- sv.çre 1 ma :< m o u 
'~ . Bern, 25 (A.A.) - Ztırlh mahkem.esl Yugoslavyada benzin 
.._ bilthnılk devresi Muhafızlılann nis gizli muhbirlik ve Almanya hesabına ı. fi hd•d d.ldl 
11111\ ll 1 lyetine rağmen Gençlerbirli- tihbarat serviai tefkil cürümlerinden do- sar yab ta l e 1 
~O: galebesile bitti. İkinci dev - layı İsviçre tebaasından btr Almanın '.lt Belgrad, 2& (A.A.) - Yugoslav hükd-
-.-.~ g Çlerbirliği Muhafızgücünün 1 buçuk ay haplhıe ve bet sene mtldd.U. metl benzin aarftya.tım tahdid etmlftir. 
. , 4..ı 'l'_Şı 3 gol atarak bu mühim medenl haklarmdan mahrumi.Yetine ta- Buna aebeb Yugoslavyanm klariq yolu 

libi bir farkla kazandı. rar vermiftir. petrol bulamamaadar. 

Bükreş dönüşü 
:t.taııbwl ftll n ltelediJe relll .... edftdlll komşa ment.eketten lllyetle dindL 

Mahterem IUrdann bu NJahate flkarken 7udıtım bir fıkrada (Bikret>in llalkaa 
merkeslerl uuın4a Aft"llPai obmp en Ja1m1 bir şehir oldatun• •• bblm lçia 
lltifacle edlleoek ta'raftan ltalaadlliDDa lfattt e&mlttinl. Bükref döniifi ıuea.cl 
albcl..ıan in~ aalataa ftlimbln ba ee7ahatten pek dola dönditinl 
anladım 8eD Büknıtl oa W J11 lfba4e fuda De it kere ıönliim. Ber defumda 
taDlllJIU7MÜ kadar dellltllln• tüld OJlhuD. Denh ıe.i1ealnden qala oldala lçla 
J'IWD pek moak, klıpa pek 80lü •• ba phlr tabiatla n topratm klllrlıttM 
ratmea laMD elialD &ibames k1Mlntl De baJT8& Tericıi bir lnkifal rös&ennlttk. 
BIDet balU ela aaedeal telür ulalbl otmıya llJik n isıidaclla imanlar. Sobkla. 
rmda llW 1t1emea IMıJU ftnaDla kô11iler dolqmasma ntmen pbir clqandaa 
ıelenl kendi ahe..,._ _.....,.kadar fe)ılrcillthıl kunetlencllrmlftir. He. 
Mil bbde yen tik._ is '8lalrll rirtilditi balde onda b• terblJesidll1 yapıaa 
llau& tela.re yeni ıelnüt köJliiJ• llllle teaadiil edllmes. Bunan sebebi beled11e nL 
umlanam tehirli nalıua tamamen ltlemlt olmaaadır. (Biikreş) de önce Mledi,e 
keacllne ald l,TUlfelert tam Aftllpal fekllde ıapar, balk da ltir Anııpal ....... 
Jl)ik iman ol11U7a .._.. n maftllak olur. 

Ba dtuncla birkat kere yallllllfkm. ljehlrllaln ceml7et •e tehir terbiyesini yola
m. koyaa belediJe n•um•andır. Ba nlsamlarm müstemirren tatbik edllmesldta. 
ÖJte baıöa bir emirle ltir bareb& yasat edllsln. Erteel &iin ba yasaktan TU re
vllala yok&ar. Pabt ber emir n b• nehiy lnee azan derin düşünülür, tatbik 
bbUl7e&l ölçlUlp blfllk, ondan soara nrlllr. Beledlyeellltin temeli de ~dur • 
Belediye bu -oturaklı emirleri n alumlan ile '9hlr halkını adeü Uol'IM) ed•. 
fstaıalMııl • BilkretteD alınacıü inekler P* çoktur Ye nruhakkak ki ........ 
bunlara &elbl& e&llllfilı'. 

Temldlk, seJl'tisef•, ceoe 'D&kllyat1, ısyffJe hayatı, amami istirahat, pla ..._ 

delerlnbı kontrolü .ıbl )'is blaJerıee lnsanan rünliik hayatındaki bammalı han.. 
ketleri tamim etmek kolay detlldlr. Fakat teknik, tedrilbe Ye bllıt baD1an çok 
hdti~. Yalıus maldıaeJt bir kere dtiqön kurmak •e b• ınaldneyt akla
madan .. leteoek elemaalan anrqt bahnak IAmndlr. Eleman yani beledlyetıl 
meeete.ı ınlhlmdir. Emri, talimat. ta&blk edeeek nsdalann kifaye&sblltt m ml
kemmel •IDmlan &arta eder. lılabterem KdarUl b• meselede benhale b.aıflklr 
olctata11a talmıla ederi-. BunH ifhı beledl7• radlbl bir Deri hareket ,...,.,.a1r 
itin 111 ltdedtreet yetlftlrme9I ta.lmd~ İ•vlçffile sokaklanla ünlformall bir belediye 
memunma te.dif edil--. hlıa& lılm iddia edebilir lı:t lntçrecle beledl1e 70tıwl 

'-23'"ıeus Calua 
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1 ı 
Santral binasına 

yüz dö ·t 
yetmiş 

bin lira 
bin, tesisata da 
sarfedildi 

Şişli telefon santralı açılırken 

Şifli otomatik telefon santrali dün saat istifadesini t~ pye ve maksadile her 
16 tıe merasimle açılmıştır. sene ~ tevsi w lS'lah edilmiş, Kadı-

Merasimde :Lrtanbul Vali ve Belediye köy santraline .400. abone daha bat1ana
Rebd Dr. LOtfi Kırdar, Belediye ve VHA- cak şekilde iJAveler yapılın~ olup, bugün 
Jet erkAnı, Posta Telefon ve Telgraf U- de c200~ abonelik Ş~i telefon santrali, 
mmn Müdürlüğü crklını, iktısadi ve de- İstanbul ve Beyo!tu. santralleri ile blr
nhı; daireleri imirleri ve matbuat .mümes· likte şehrin telefon ihtiyacını karşılamak 
.mert hazır bulunmuşlardır. fizere s-ervi e vaze-dtbniştlr. 

Santrali .sa.at tam 15 te Telefon Umum Beyoğlu santralinde tesis ettirilmiş 
Ml'ldürü Kadri kordelayı kesmek. suretıle buiunan sesli saat te muhterem abonele
•QnUŞ ve şu söylevi vermiştir: 

•- İstanbul telefonunun yabancı el
lerde bulun<iulıu yakın maziyi hepimJz 
hatırlarız. Bir runrne hizmeti müessesesi 
olan sabık şirket, her ~yden evvel tele-
fonu istismar vasıtası olarak kullanmayı 
gaye edinmiş, halkın ihtiyacına cevab ve-
recf'k hiçbir tesebbüse tevessül ettne
rni ti. 

Selırin ikt1.sadi inkisafi1e müvazi yürü
ll"Psi icab ('den ve halkın kulağı dernek 
olan tf'lC'fonu yııbancılar elinden kurtar
rr,anın bir zaruret olduğunu hisseden sa
yrn Vc>kilimiz Ali Çetinknyanın yüksek 
irnde ve direktifleriyle İstanbul telefonu 
1935 se>neı:inde idaremiz müesseseleri ara
sına katılmış bulunmaktadır. 

İdaremizce bu telefon cıhaz ve tesisa
tına vaz'ıyed edilmesini müteakıb mem· 
leketln iktısa<ll kalkınİnasile hasıl olan a
bone taleblerini kar ılıyamıyan santral· 
ler ve şc!bekenin ıslah ve tevsiine zaru
ret başgöstennlşti. 

İ3tanbul gibi büyük ve dağınık bir şe
hir halkının bu mühim medeni vasıtadan 

• 
lhti~ar yapa bir 

rimizin her zaman d$u saat ayarını al
malarını temin edecektir. 

Memleketin her tttrlü teknik sahada ve 
bilhassa nttınakale w muhabere mevzu-
larile ilgili hususatta pro~ramlı bir su
rette ilerlemesini temin l:>uvuran muh
terem Milli Şefimiz İsmet ·İnönüne ve 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydama ve bu 
işlere azim ve ira6e rehbera~i yapan.. sa
yın Veldltmiz Alt Çetinkayaya minnet 
ve şükranlarımızı anederim.> 

Umum Müdürl1n nutkunu müteakıb, 
idarenin müdür ve mühendisleri davetli-
lPri gezdirmişler, ~lefon santralinin te
sisatı etrafında izahat vermişlerdir. 

Sişli ~lefon santrali o suretle yapıl
mıeıtır ki ileride anu edildiği takdirde 
2.000 aboneye daha cevab verebilecek te
sisat ilave etmek m<bnkfln olacaktır. 

Şişli santrali binuı 70 bin, enstelbyo
nu da 104 bin liraya olmak üzere, 174 bin 
liraya malolrnuştur. 

Santral gezildikten sonra davetliler ha
zırlanan büfede ağırlanmışlardır. 

ğaza kapatıldı 

SON POSTA 

Köprü dubala ı ın 
p rmakh ları 

Evvelki rece ıaat 23 e doğru KÖP
rünün Gala.ta tarafından gelerek 
Haydarpap-Kadıköy npur i kelcsine 
teveccüh etmek üzere Köprü dubal rı 

ü~rlnde yürümekte oluı bi: adam, 
ya yolu Jyf göremedlf1nden veya diğeı 
bir sebeb_e duba üzerinden Kadıköy 

i kelesite Galata rıhtımı arasında de
nize düşmüştür. 

Bu düşüş etraftan görülmüş ve ma
liimattar edilen zabıta da araştırma 
ya koyulmuş ise de ne düşenin kurta
rılması, ne de cesedinin bulunması 

miimkün olamamış ve bittabi hü~lyeti 
de tesblt edilememiştir. 

Köprü dubalarının bu kısmı evvelce 
parmaklıklı idi ve Kadlköy • Haydar
p:ışa lskeleslnJn defiştlrilmesinden 

sonra bu panna~ıkların tekrar yer
!erlne konulması tekarrm etmişti. 

Bu arada dubalar değiştirildi; fakat 
parmaklıkların konulma ı geri lrnldı 

Bu noktada ve Köprünün diğer dnbn 
kenarlarında vulaıa gelen bu nevi ka
zalar göstcrfyd: ld dalgm veya sarhoş 
kimseleri veya çocukları denize yu _ 
varJıınmaktan menedecek bir batı 

konmak heı:ıhalc!e Eizımdır. 

Alakadar makamtarın bu münase -
betle bir kere daha nazarı dikkatini 
"elbederlz. 

üç t:mele tuz 
çuv Jllarının 

altıJdı kaldı 
Dün Sirkeci rıhtımında İnhisarlar İd~ 

resine aid tuz deposunun önünde ile a-

melenin ağır surette yaralanmasile neti
celenen feci bir kaza olmuştur. 

Dün sabahtan itibaren rnüteahhid Hay
dara aid ameleler, rıhtıma bağlı İkbal va-

purundan İnhisar deposunun önüne bü
yük yığınlar halinde tuz çuvallarını istif 

etmeğe başlamışlardır. Amelelerin bu su
retle işlerile meşgul oldukları bir sırada 
yüzlerce çuvaldan mürekkeb istif birden

bire yıkılmış ve kaçmak imkanını bula
mıyan üç amelenin üzerine düşınü§tür. 

Kazayı görenler kurtarma ameliyesine 
başlamakla beraber diğer taraftan da key--

• 
lki •t • 26 

ncı eşrın~ 

8 a a 
ız 

Muhakeme neticesind~ hı~ ızın suçları sabil 
ve 7 sene hapse mahkum edildi 

Baltacı İbrahim isminde eski Ye maruf tişenler mütecavizi yakalamışlardır. sıı~ 
bir sabıkalı Şişli, Mecidiyeköy ve civarın- lu dün adliyeye teslim ve SuıtnnahJll~ 
dn 8 ev ve a.partıman .oyduktan sonra, 1 inci sulh ceza mahkemesine sev:ı.edı 
yakalanmıştsr. Adliyeye verilerek, Asliye miştir. . tlf 
1 inci ceza mthkemesinde muhakemesine I Yapılan sorgusunda Mchmed deJ111Ş 
bakılan bu yaman hırsu hakkındaki da- ki: 
va, dün netioele1llllift.ir. ı - Bu kadınla uzun zamandanberi st' 

Maznun men:liven dayamak ve pence- vişiyorduk. Haftada birkaç defa ben~ ~ 
relere tır.manmak suretile apartımanla- vine kabul ederdi. Fakat, bu sefer b01 
nn üst katlarmıı kadar girmiş, halı, ev bir oyun oynadı bana. diJl 
eşyası, palto, ıram-0fon, altın saat vesaire Hitkiın, isticvabı müteakıb Me}ın'le 
gibi birçok kıymetli eşya çalmıştır. Bal- tevkifine karar vermiştir. • 

tacı İbrahimhl ıarib bir Adeti de, hırsız- Oç bekçiye işten el çelttirildl 
lık yaptığı evlerin mutfaklarına girerek, 1tıı11 
milkemmelen bir de karnını doyurması- Evvelki gün zabıta tarafından 18~ " 
dır. ani bir baskın sonunda, Galatada bır e;-c 

M hk --.ıı~ t-..ı1 ·-'\.* 1 rar tekkesinin meydana çıkarıldığını ~" 
a em.:uqA1 UYU Ve lıLAllr arına dört V' 

ın.n. İb--&.'--ı _, ... 1 d lill 1 t yakalanan esrarkeşler arasında ra6 ... en, clllllilun "~an e er e es- ~ 

bi d.1""';..+ı.. M d . kadının bulundugunu yazmıştık. _1t}D 
t e ı ··~.-. azmm, eorgusun a . Hakl d ıanz· 1 ,ırw 

arın a ım o W\an e eS. 
- Ben çok eskiden sabıkalıydım. Fa

kat, sonra te.bekar oıdmn, demiştir. 
Mahkeme duruşması sonunda İbrahi

rnin bütün .açlarından dolayı içtimaen, 
7 sene müddetle hapmne karar 'Yermiştir. 

Bir kadınm evine zorla giren 
bir adam tevkif edildi 

Mehmed B~l isminde biri. Sirkecide 
Maryam ad:m.da bir adının eYine zorla 
girerek, kadına tecvaiU etmek istemiştir. 
Maryamın çıihlrları tt.rine, etraftan ye-

K.iltllr işleri: 

Önivendte Talebe Birliği tekrar 
t..Hyete ıeçecek 

dün. Asliye 5 inci ceza mahkeme~~e ~ılı 
lim olunan suçlular sorgularını mutea 
tevkif edilmişlerdir. .. ~ 

Diğer taraftan Emniyet Müdürl~ 
bir müd.dettenberi buranın bir esrar t il' 
kesi olarak işletildiği halde, m.ın~a dcll 
~akından alakadar olmaları icab ~
mahalle bekçilerinin bu husw;ta ~ b'J' 
kar hareket ettiklerini de tesbit etnU~, 
-lunmaktadır. Vaziyet emniyet bakı :ıc~· 
dan mahzurlu görüldüğünden, üç be 
ye işten el çektirilecektir. rP1 

Mille/ errilı: 
Haseki hastan~inin 400 üncii yıtdô· 

nümü merasimi yapılacak 
• 1 ıw Üniversite Taltft>e B11!11Anin önö;müıdeıkl S:hh:ıt ve Içtımai Muavenet Vekfl.l~t uııc!l 

d ltlbar.ıı t.ekrar tu.ııyete geçmesi için sekl hıuıtaneslnln kuruluşunun 4Ll e,Slfll-
ay an vıidönllmU münasebetile yapılacak ıner ~ 
ha~ırlıklara "1ql&nrruştır. fçin bir program hazırlamaktadır. Bu pr·orıJ-

Yenl Talebe BlrUA'i idare MJeti Rektör - göre Hasekinin 400 üncü yıldöntımll 111Uı • 
ltilUn .seçe09fl talebelerden mürelı:keb ola - seb'!tlle hastanede bir toplantı yapııac~0~ 
eRk Birlik herteyden ınıel tintl'ftıdtede o- tır. Merasimde Vali ve Belediye Retsl ·-"' 

• • sJ.PY'" 
kuyan yardıma muhtaç talebelere yardım im Kırdar, tinlverııite Tıb FakülteaJ. ve dll'' 

--... tır B1Jt1k menfaaUne mü müesseseler erktun haı:r bulunacaklar 
Jtl.nlarmı a • .,,_ · ·se 

fiyetten itfaiyeyi haberdar etmiflerdir. a.mereıer Ye ı.ıoıar t.erttb edilecektir. Nevyork sergisi komiseri dün Psl'l 
Yetişen itfaiyenin yardımile çuvallar Doçentlerin dil imtllıanlan neticeleri gitti 

bldın~ış, Billl, R~em ~e Muharr~ yum bildhtlecek Nevyork ıerglsl tomlaeri Vahlen, Alllt:0 
adındakı ameleler vucudlennin muhtelıf dan dönmfi4, dün sabah Vallyi ztyaret . ..A 

Ünlveraltentn muht.ellf fakültelerine alı - e""""reslle pat)'>' 
yerlerinden ağır yaralı oldukları halde nacak d~entaerin geçen hafta içinde yapı- mlşttr. M. Vahlen Avrupa ...,.., 
çuvallann altından çıkarılmıştır. lan lta:m imUbanları netkelerl yamı alAka- hareket _e_tm_ı,_ıı_r_. -------

Kazazedeler celbolunan cankurtaranla darlara blldirlleeektlr. J>oıoentlertn kttrsüle
hastaneye kaldırılmışlardır. Hadise etra- rine al~ imWlanların banci günlerde yapı.. 
fında zabıta tahkikata devam etmektedir. ıacıı.ğı yarın JaôtıörlUk tarafından lll.n edi -

Asi:. erlik işleri: 
lecektlr. 

Rr.ktör w dckanJu .Anbraya 
çağınım.dı 

ispanya ile ticaretimize takııS 
usulile devam edilecek 

cıe • 
İspanyada dahlll harbin devamı ınüdrt11ı>' 

tınce bu memleketle olan tlcaretJınJz dUtl ıfO 
ve mevcud ticaret anlaşmasının mOddC 
hitam bulmuştu. , ıı1l' 

333 lü gayri islAm piyadeler 
çağırılı yor 

Hlılen İspanya ile aramızda bir Ucarı ıtetl' 
Diin bazı , .. teıer Maarif Vekt.let.ıl. tııra - laşma mevcud olmadı~ından bu uıexnle V' 

tından tintftnite tedrtat taılmatnamesı ticari münasebetimizin başlamasına ı~" • 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
333 d~umlu ıayrllalAm piyadelerinden bir 

kısroı sskere sevkedlleceğtnden, bu doğumlu 
eratın nüfus hüviyet cl>.ıdanlarlle birlikte 
2a İktnclteşrln 939 Salı gilnil şubeye mürn_ 
caatlcri illm oiunur. 

hakkında g6r9ftllmek tı.ere Unlnrstte Rek- görfllememlşti. Haber aldığımıza göre ıs., 
törü ile Fnkftne De1tanlaımın Ant.araya da- panya ile yeni bir anlaşma aktedlllilclYc t , 
vet olundulı:!aımı yamuttı. Öfttnd1ğlmlze dnr bu memlekete yapılacak ihracat "eı.ısul~ 
göre bıı haber yanlıştır. Rektör Te dekanlar pnnyadan gönderilecek emtianın takaS 
Ankarayn da..ı olunmamışlardır. ne ttıbl tutulması kararl~ıştır. ~ 

Bugün L Sinemasında 
GCRENLERİN ve BÜTÜN ISTANBUL HALKININ GÜZELLICINDEN BAHSETTICI ŞAHESER· 

o s , 
Fransızca sözlü, Baş rolde L U 1 S E R A l N E R . 

AŞK - GÜZELLİK - SANAT- ve KADINLIK FİLMİ. Filme ilAve olarak FOKS dünya havadisleri ve renklı 
Bir müddcttenberi faaliyetlerine esaalı fa.yarU> ve inşaat malumeleri toptancılığı VESÜV YANARDA(;I NAPOLI FiLMi 

bir tanda devam etmekte bulunan men'i/ yapan Mlkoli Zakılııqe aidd.ir. Bugün aaat 11 Te 1 de tenzilatlı matine ~/ 
ihtiklr kom.styonu, son günlerde zabıta- -·~~~~~~~~~~~~~~~--=====================~-=-~~~,;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

nm da ~Urakile mücadelesini artbrmıt T ürkiyenin ses dehası M Ü N 1 R N U R E D O 1 N,in 1 L K F 1 L Mİ 
bul=~ aebebl• olursa olsun ı... r= ·· A ·· ···· ... ·---

4 
... -··--8····· ... ··-··

1 
.. ········ıv·····················c··········· ..... E ............. ._9··-..,·····oo········oo ....................... I= 

btt olunan normal satış fiatlan haricinde AW AW 
: . 

menfi hareketleri görülen müessese, ma- ·----·--------....... ················-···························-···· ..... -------· .......................................... - .... . 

ğaza ve dükkln aahibleri şiddeUe ceıa- Şen Ve /ahufJ şarJıılarını gaşg~tİ/C/ bir zevkle 

ıan:::::·olrnak arere dün fayans A L E M D A R ve M i L L f s /NEMA LA R l N l N 
vesaır inşaat malzemeleri satı§lnda ihti- En son sistem makinelerinde dinleyiniz l 
kAr yaptı~ tesbtt olunan ticari bir teşek- 1 S O ~ 3 O A ~ 1 
kül, koorusyoıı kararile .zabıta tarafından j ...... U ...... _ 

kapatılmıştır. Bugiln 11 den itibaren devamlı matineler •• 

Kapatılan 'bu müessese, Galat.ada Per- ~---.. -------=••••••m••••••••••••••••••••••••••••:l:!l••••:mıma:11-11:11ı::mım1aı!Jl•-Dıl"" §en:tbepazarında Aslan hanında 7 sayıda 'i 
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1 ASKER LÖK 

Alma ol ny 

s .ı 
................................................. Y A Z A N ................................................ ~ 

~Emekli geneı•al B. Wr Erkilet ~ 
~ "Son Posta,, nın askeri muhar-riri ; . . . --- ·---·-······· .. ······································-~ evue des q~~~~-~~··a.~-Dcl~~~~---........................ . 

N<ıtior.ale adlı Fransız askeri 

:_:rnuasının h· ~·acılı! .. muharriri bu 
daı. eı~ hakkında şöyle ciyor: «Sayıca 
ıa;~ U.3tti_n ve çolt Jnha kudretli silah
ı . cc~ız edilmi~ bir hasma karşı Po
~? a galıb gelmeği ümid edemezdi; fa
d·· ... ? 1un daha fazla mukavemet etmesi 
su~' nniebilirdi. O halde Alman ordu
den: bu v~ad:ır ·eri muvaffakiyetler el: 
..... tnıagı tem: eden halleri, urullerı 
y~ \•!ıı .. t 

-o:ı. aları tetkık etmek faydalıd1r., 

1 

da 

Sayfa S 

1 Hadiseler Kı1rş151oda 1 

HAVA TEHLÖKESÖ 
en azla zararlı olanlarından biridir. Ev-0 stanbullular, harb zamanında olduğu velden tükür.'.?Ilin sesi duyulacağı için 

gibi sulh zamanında da hava tehlike- ka~'Il'l .. k, mümkün~e de, kaçamıyanlar 
sine maruz.durlar. Bu sebeble her zaman tükrüğün isabet ettiği yeri sabunla yıka
müteyakkız hareket etmek ve pasif ko- ' dıktan sonra, ayrıca da ispirtoyl silme
runınaya ehenuniyet v.ernıek mecburiye- lıdirler. 

tindedirler, hava tehlikelerinin nevileri. 4 _ Pencere önünde ıturup sigara i. 
zararları ve tahaffuz çareleri hakkında a.. çenlerin ekserisi, sigaralannın izmaritle.. 
şağıda vereceğimiz izahatı dikknUe oku- rini yanar bir halde pencereden sokağa 
malısınız. ata 1ar. Bazan yere düşen "' orıtda kendi 

1 
kendine sönen bu sigara izmarıtleri ba-

l - Hava tehlikeleri arasında ni be- zan da gtçenlerin şapkalarının kenarına 
ten az zararlı olanı pencerelerden silkilen düşer. Te' affuz gayet güçtür. Çü~kü iz
ha::.ılardan dökülen tozlarla, gene pcnce-j marit sıklet itiba:n~. ~afif. ol~ugundan 
relerden silkilen yemek masası örtıllerin- şapka kenanna duştüğil hıssed~l~e7• ~u 
den dökülen ekmek kırıntılarıdır. İnsan 1 nevi h1ilw e vatandaşların bırbırlerınl 
üzerini süpürmekle bunları giderebilır. l ikaz etmeleri, pasif korunma işinde. kcn. 

2 P l d kağ dökü,en su dilerine terettüb eden vazifelerdendır. - enccre er en so a - 'k 
1 

. . sızı 
lardan tahaffuz çok güçtür. 1nsru: ıslanır, 5 - Hava tehh e eı:?ın en .:ı:::~:u~n-
böyle bir tehlikeye maruz kal.r. kimse-, pcıncereden başn saksı duşmcsidi • 
tehliken'n gelaiği evin kapısını çalıp su- likeye maruz kaln:1lnr ~~mda ağ:.r a-
yun nev'ı hakkında izahat almalı, eğer ralnnacakbr ola agı gibı, olecekler .de 0 -

1 Bö. ı b · t hlikeve karşı aktif lco. doğrudan doğruya su i:ıe, biraz {flneşte ur. Y e ır e • • . 
dc1aşıp kurumasını ~ldem,,Jidir. Eğer bU, rıınmamn, dafi kuvvetler~: .. ence~e ıçlc-
bulaşık suyu nevindense elbisenin y 1 l-

1 
rinc saksı. konulmasının onunil aımasın-

tılması elzemdir. d dan başk'.l tahaffuz. çaresi yoktur. 

3 _ Pencereden tükürenlerin tükrü r::J i jJ ul.utt1. 
leri de havadan gelen tehlikeler arasında tfmll. 

biliyor mu idiniz ? _ı 
lll Ehu ınubarrire göre Alman ordusu, 
'tıiu· aseıneye başlama~.n, seferberli~-
Ya ·knıııı ettigi halde Leh ordusu bunu Kulakları duymıyan da:ısöz 
rn r?nıyq vakıt bulamamıştı, çünkü Al- Amerikanın en 

Kutub kamyonları 

kE!arıya laanuz .... coktanberi hazırlnır - iyi danscdcn kadı-
n Polon ·· J b' ·dd" h k' 1\A" nT d'd ~ Ya, rr.u aarrız'.l .r ı ıa a ;n nı .u-ııs n o ur. 

et tnıeınek için, umumi seferberlik ilf.n Her iki kulağı da 

Kutub seyyah-
iannm eşyala::-1nı ı~ { Hı j!~ jt ıtl I · . 
buz 5zerin.dt.? taşı~ 4 m: ' '·1t~a-J 
dıkları bır nevı ·~~ 

tnı:ırn· t· ğ ~· ışı. Hı..lbuki Almanyanın da u- , tamaır"le .sa ır o- kanyonların te- - ~ ~ 
h.is~ Sefer] 'lrlik ilan etmediği ve Le- Alman askerleri bir Polonya kasabasi sokakı'arında.n geç<!rlerr=er:. lan bu ~r.ç kadın 
Vaz~ın Alman tekliflerini redıbderek he.men gerisinde V<' geniş bir cep~ ede 1 ilerledi. Bundan sonra Var~ovanın şi- müziğe çok iyi u
Ya\·ı:y et ~nıasından itibaren, hem de taba~ ıü.d etmeleri olmuştur. 1 mai ve doğu cephelerinde harb den yarak danscder. 
"Oe;~k,_raJ.ı bir ekilde, hafta~arc~ sefer- B~~dan bas;ka Leh baiikumandanlı - dii~·mana karşı döndii. Leh ordusu ar- Kulağı müziği duy 
leket :Va~tığ: malfı.ı_nd~r. Hıç bır mem- ğmm en büytlk bir hatası doğu Pru!;va- tık şimalden ihata edilmiş ve gerisi a- mamasına rağmen 
lll~k~ c~:tecavire ıddia hakkı verme- da bulunan ve. evvelden ivice takviye lınmış idi. Cenubdan ilerliyen Blasko- d:ğer dansedenlc-

kerlckleri vida şekiindedir. Kamyonun i• 
çinde bulunan m-0tör harekete geldiği Z84 

man bu vidayı çevirir ve kamyon buz üı 
zerinde ya~ yavlli ilerler. 

* Bir tek istridyade 152 inci 
M rıb 'kt clm J 1 d rL ayaklarının h~ b ı pratı e m. nası ıyan edilmiş olan Kiıchler ordusunu ihmal \Vit,, v. Reichenau ve List ordu an rı, Tekzaslı ird av- ~-
Sel:..!hie h t h--·-ı v ih ı d ..l. parkede yaptıkları P'h, 

de!"fk nı· • ayat ~~nı ~a ~etme.si olmuştur. Leh ordusunun ilk orgen ral v. Rundstedt kuman asınurı. ihtizaz onu müzığe cısı Rişardson bir ı"~~ : ' . 
ata.,.,.3 illi mevcudıyetını tehlikes e elde vapaca2ı bir taarruz vardı: Fa- muhtelif Leh ordularını Kotno ve Rll- 1ek istridye içiw..le :.---- ... 

""Z J - ~~ 
~llh · . .. . • _ kat b~ Koridor ve Posenane bölge:~- domda sarıp imha etmekle. beraber * 152 inci bulmuştur ki, bu zamana kadar 

ferbt 7:rıre gore Lehıstan umumı ~e- rinden Berlin genel istikametinde degıl, Var~ov~ etrafında toplanabılen Leh I k k. kaydedilıniş rakamlara göre tek istrid-
1 feth tlıı:"tfnin birinci günLi sabahı se • Swalki. Lomza, Mlawa, Steasburg. ve kuvvclJerini Vistül üzerinden cenubdan Sel s 3n beş sene j çe iÇ yede 152 inciye ilk defa ~dilf cdil7 

&a:y1 Qf\ik. ve tahaş,şüdünü. ikmal etmiş Graudcnz. bölgelerinden ve KoridJrdan ve d<l.ı'i'udan ihata ett;iler. Bu. suret!e .Amerikalı A. () miştir. 
~Unca ~ık. ve hazır bir hasmın taarru.. doğd Prusyaya doğru olmalıydı. Bu es- EyF ürı sonunda Leh ordusu tamarn11~ Ferner, bir piyano ti * 
ltl.lı~ Uğı:a~tır .ki bv ifade vakıa uy- narla garbe yani asıl Alman kuvvetleri. mahv \'e yokedilmişti. akorducusur. Bü- H . 
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Seftr~Wıku hakikatte Leh ordusu hem ne kttrşı Koridorla Pazenanda ve Si - AJmanJar takriba 700,000 eair, 40 tün hay.atında piyano tamir etmiştir. Pi- ayvan ar S0.8 ( '[. 
taar er ~lmuş ve hem de Almanyaya lezvada müda!aada kalınarak buralar- bin at 1,600 top, 8J)00 makineli tüfek. yano tamirinde kullandığı çekici her za... tnsanlar arasında sol elini kullanaf11 
Stın ruz fıkır ve mS:csadile bütün ordUr dalri Leh kuvvetlerinin vazifesi sadece 210,000 tü.fek, 500 bomba topu; 120 man muhafaza etmiş, başkcı çekiç kullan- lar pek nadirdir. Tabit halde daima sa4 
le7yu l<ondorla Yozef bölgesine ve Si- Al!llan ileri harekltını mfünkün mcr- zırh tnpu aldılar ve birçok malzeme marruştır. o öldükten sonra oğlu da pi- el kullanılır. Fakat hayvanlatrda bu • 
~f~~ hududlaı:ına yığmı.ştı. Bahm;us tebe geciktirerek vakit kazanmış ola- ik beraber 7 3,000 ton bakır; 24,000 yano akordcusu olmuş ve babasının kul- mm aksinedir. Papağanlar bir şeyi sol 
btı ka;r olmıyan kuvv:tıeri ~ud~dun caktı. ton kur~un; 7,0?0 .ton prinç; 8,000 ton landığı çekici kullanıruştır. .,..u çekiç pe~r;cle~le yakalarl~r . .ı:sl~\1 sol pen .. 
o}l'ı:: 1 ar Yakınlarına yıg,mak bır cınnet Leh başkumandanlığı bu suretfo do- pamuk ele geçırdıler. Bundan başkn şimdi tam seksen be~ seneden beri kulla- çesıle hucum eder. 'e dığer hayvanlar 

tı u. ğu Prusyadaki Küchler ordusunu her 15,r.OO demiryolu arab~sı (vagon) ile nılmaktadır. da bunlar gibidir. 
tl'r/atnaiih muharrir biraz aşağıda: taraftan büyük kuvvetlerle sararak im- 400 derniryolu tanğı ve birçok ıokomo- ............................................... ---······-----··---
\•etı~~y~ taarruza uğradığı zaman kuv. ha etmek gibi bidayette büyük ve eh- fif zantettiler. Bütün bunlara karşı 
~av~rı.nı 2000 km.den fazla bududlara en1miyetli bir askeri muvaffaki~et ka- kara, hava ve denizde yalnız 10,527 ölü 
<>ttj l:lış bulunuy-0rdu1' demekle Leh zanmış olurdu. Bunun faydalan Leh~s- 3(l"f22 yaralı ve 3409 kayıb verdiler. 
lfa]~')tı~un taha.,şüdiinü itiraf etmiştir. tan•n maneviyatını yükseltmek olduğu Almanların nisbeten az telefat ver
tah., U~ı scf"'rber olmıyan bir ordunun giLi bütün Leh ordusunu ve Lehistanı me]erirıi silalt ve vasıtalarının faikiye. 
J:.ei<:ŞUdü bahis mevzuu olamaz. Eğer şimalden ihata eden boğucu ve öldürü- tindf•n zivade Alman sevk ve idaresinin 
l'it· ~aşkuınandanlığı, Fransız muhar- cü durumu kaldıracaktı. Leh OFUSU temin edebildiği baskın ve sür'atte a
et~llin Yazchi.TJ gibi, orıduyu seferber dof:ru.. Pru yadaki Alman ordusuı.u? vü- rama lıdır. Keza vukuat gösterdi ki yeni 
nar~,dcn hud~dlara yığmış. ise bir cud~_rıü ka!~·rdıktan sonra umu'Uıyetle Alman ordusunun talim ve terbivesi 
bü .. :n başlangıcında yapılabılecek en Vistul gerısmdc gruplanarak asıl Al - nek yüksektir ve Alman tek.fat•nı 
~Uk kusuru ~lem.iş demektir. man ordularını karşılamıya hazırlana- mümkiin mertebe azaltan mühim bir 

)o :-rans.ız muharriri şöyle devam edi- bil:rdi. sebeb de şüphe yok ki budur. 
~ 

0
•Daha dar ve mlıdafaaya Posna- Hal~~ L~ başku~~mdanlığı ordu: H. E. Erkilet 

ler Valarından daha elver~li mevzi- nun buyuk kısmını dogu Prusyaya sen ······~····· .. • .. ······-·~-·······-················ .. •••· 
!Qr~ Çekilınek şüphesiz daha makul o- ve kat'i bir taarruza imkan verecek Torik ve palamut 

akını başladı 
lkıa "u. Fakat kabul olunabilir ki k.u _ eurette değil Berlin istikametinde yü
~ ?ldanıar bunu yapmak niyetinde rümek üzere büyük bir cephede tahşid 
~.Alınan uçaklarile motörlli birlik- etmişti. Onun için de evveıa cephesi 
ı. ın Ylld:ırıınasa bir hızla yaptıkları vnrılarak darmadağnık oldu ve sonra 
ır. a:l'ruzlarla menedilmişlerdir.> Bu ma- da şarkı Prusyada toplanmış olan ve Son günler.de Karadenizden Boğazlara 
u.tnat h · tl' hl tırl" ı~ t torik ve palamut akıııı başlamış ve rnü-8.. v-e mütaleadaki tezad apaçık e emmıye ı zır ı ve ~o u u J\ •ıvve -

:._ze Çarpmaktadır. MuhaITir Leh or- lere maJ.ik olan Küch,:r ordusu tara- hün miktarda balık tutulmaktadır. 
"~Urı f d Id rf1 1 k h Limanımızda beklemekte olan İtalyan faJ, a ger; çekill'l"eği tavsiye ediyor, ın an. ş1ma en ge erı a marn ma -
fla <ıt niçin bu kadar ileride ve müda- v·~dildı. ve Yunan gemileri mühim miktarda balık 
w_~va e.Iverfşli olmıyan yerlerde tahaş- Filvaki hiç taciz edilmiyen Küchler almışlardır. . . 
seın,.,ettığinı arcıştırmıyor. Halbuki rne- ordusu batı Prusyadan g.elen Kluge or. . Bir balık ıhr~cat f~. ~afmdan 200 
lt~" ~n en enteresan noktası ~dur ki, d:ısile bırlikte ve orgeneral Fon Boc~ bın çJ.ft balık ihraç edilmiştır.. . . . 
\> tldıni Alın d f 'k kumandasında evvelA Grandenz kalesı- Tutulan balıkların yalnız dabıli ıstih~ 
de "Üks,.,.ı- g"a11 orr husunda naza~adnf aı ni <ıiddetli bir muharebe. neticesinde lak~ münhasır kalmayıp, gerek taze ve 
f'!i·ı ~ oren .e or usu mu a aayı , "' . 

" 
1 Alınan t d- - ·· d zaptcttile Ondan sonra doğu Prusya gerekse tuzlu ve konserve halınde harice vıı yaıra aarruzu uşunuyor u. . 

•. un takrib 30 · d t- · ·1 6 ·· Alman piyadeleri gl5ğs göğüse muhare- ihracın:L da ımkan hAsıl ohu.ası memlc-vari en pıya e umenı ı c .su- kçılığ ~ d gü . 
dı.ı tfiınen veya tuğunu batı Alman hudu bcler neticesinde Mawa yak mndaki k~timızde .balı ın gun eı ne ın-
~~ tıa Yığma ı ve bu büyük kuvYetin müstahkem mevzilerle Chorzele ccmu- kışafında amil olmaktadır. 
ll~ kadarını Posnanie torbasının içi- bundaki hudud mevzil.erini zaptettiJcr. Birk~ç .sencde!lberi balık ta ih~~ ı~d: 
~h~kı:nası başka türlü izah olunamaz. Tahkim ve müdafaa edılınlş olan Narew delcrimızuı belli başlı~ınd.a~ b~.rı ~ali~ı 
lii,,. hlc.ı: kendilerini dev aym•'"ıııda eö- ger;idleri de Pultu.sk. Rozan, Nowgorad, alınış ve ::ıenede bir mılyon ıkı yuz hın !ı-
h{!. <>r Ve a'\111• d N ·1 dus ~...ı Loınscha ve Wizna da şiddetli muhare .. ralık bir ıhracat yapılmakta bulunmuştur. ~y·· J4 1 zaman a azı. ar Uua 
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1 onı llk bir kıumet vermiyorlardı. İşte beler neticesinde geçildiler. Küchler Bir sonede Bulgaristana ın, ta -
ha <ıtın felfik~tlerinin ~lıca sebebi ordusu, buralardruı hızla ileri atılarak yflya 320 bin, Yunan~stana 205 bin ve. R~ 
:rn.~1 hiÇe. saymaları ve hallerine bak- Buğ nehir1ni de geçti v~ (Var~va • many.a~a da 68 bin liralık balık-sevkedıl-

• ara\ taarruz maksadıle hududun Bialysto"k) demiryoluna d-Oğru süratle mektedir. 

"llen bu yaşta 
Evlenebilir mlyln ?,, 

cBen bu yaşta evlenebilir miy;m?» 
Mektubuna hatta müstear olarak 

dahi bir imza atmayı unutmuş olan bir 
erkek okuyucum diyor ki: 

- cBen 56 yaşµıda~ım, vücudce 
pek dinç sayılmam, yaşımı belki faz. 
lasi!.e gösteririm. Hayatım ou dakika 
ya kadar hep bekar olarak geçti. Fa • 
kat şimdi bu bekar olarak geçmiş olan 
hayatın boşuna geçm.ış olduğunu anlı

yorum. bir ev hayatını özlUyorum. E -
vet, yalnız.. evlenebilir miyim. geli 
rim müsaid, buna rağmen evlenirsem 
gülünç. düşmez miyim? Hem bana mü
nasih bir kadını nasıl bulabilirim?> 

* - Bekarlık sultanlıktır, hükm1ııü 

kim vermiş bilmiyorum, fakat hayatt:ı 
bedbaht olmuş çiftlerin de bu hükme 
iştirak etmelerine rağmen tetkiklerin 
de yanlış bir neticeye vardığı muhak -
kaktır. 

Okuyucmnun hayatını büyük kısmı 
itibarile mahvetmiş olduğundan ştiphe 
etmiyorum, geriye kalan kısmından 
niçin istifade etmesin? KendJAlne müs 
bet ccvab vermekte tereddtid et: dyo • 
rum: 

cZiyanın neresinden dönülürse kfır
dır> hükmünü de hliviyeti meçhul bir 
halk fcyle.softı vermiştir: 0kuyucum 

bu karı olsun temin etmelidir. 
cGüfünç olmaz mıyım'!> diye soru

yor, bu, bir telakkı meselesidir. Bana 
göre, benim gibi düşünenlere göre ol
maz, başkalarına göre olabilir, bu S(),, 

nuncu kısmın fikrini de ihmal etmesi, 
duymaması, duyarsa duymamazlıktan 

ge~esi pek a1fı mümklindür. 
Bu okuyucum için evlendikten baş

ka, Pğer bırakacağı servetle ;stikbalı -
ni temin etmesi mümk"'iin c bir çocuk 
babası olmasını daı'ıi meşru bir arz.u 
olarak görüyorum. 

Bana son ot.ırak soruyor: 
- Bana münasib bir zcvceJ ı nasıl 

bulabilirim? diyor. 
r'...özlerimin önünde ailesinin fazla 

müşltülpesendliği yüzünden talih he -
ğeıuneye beğenmeye nihayet evde 
kalmış 40 yaşlarrnda hır kız, bu y3şta 
bir adam için ıdeal bir zevce tipi var, 
fakat bu ideal zevce nerededir, nasıl 
bulunabilir, bilmiyorum. Okuyucum e
ce Q.osta müracaat ede ede e1bettc is -
"" tediğini bulacaktır. 

.... 
Gevaşdan rnektub gönderen ol."Uyu-

cuma: 
- Sıze herhangi bir tavı.iyede bu -

Junanuyacağım. Takib edeceğınız yolu 
size evveJft kendi hayalinir, sonra da 
hayalden doğan plrmın tatbiki müm -
kün olup olmadığını gene kendi muha
kemeniz gösterecelttir. Size acırım. 

TEYZE 
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lnuilte enin esr mı ıa,ıuan 

adam : Lor HanBeu 
Geniş bir cephe gerisine malik olan 

Singapurun başlıca hususiyetleri 

Lord Hankey iştirak ettiği bütün konferanslardar1 
en geç çıkan adamdır ve çıkarken de not, 

müsvedde, ve kurutma kağıdlarını yakar 
İngiliz kabinesinin ziyadesile şayanı 1 

dikkat bir siması vardır. Bn, nezaretsiz 
nazır olan Lord Hankeydir. 

Singapur adası, B:iyük Britanya İm • 
ı>aratorluğunun Uzakşarkda 

bir ileri karakoludur. 
en mühıın 

Singapur adası, Hindi - Çini'nın en ce
nubunda uzayıp giden Malakka yarıma -
dasmın cenubunda olup, mesahası 5'70 
kılometre murabbaıdır. 

Singapurun şimalinde ve rimalı §Dr -

kisinde, onu Malakka yarımadasından o. 
yumakta olan küçük bir körfez bulun - ı 
maktadır. Cenubunda ise, gene Malakka 
körfezffe çevrılidir. Bu coğrat1 vaziyet, 
Singapur adasının bilhassa oenizden ge
lecek hücumlara karşı müdafaasını fev
kalade kolayiaştırmaktadır. 

Singapur adası, Singapurdan mı:ıada 

P enang, Labuan ve daha diğer iki adayı 
ihtiva eden ve cStreyts Settıments> ta -
bir edilen manzumeye dahil bir İngiliz 
nıüstemlekesidir. Bu manzumenın içine, 
Malakka yarımadasının garbındaki Ma • 
lakka adını taşıyan mesk\ın nr'kta da da
hildir. 

Lord Harıkey bugün İngilterenin en 
ıni.ihim simalarından biıidir. 

Kısa boylu, ufak tefeık, saçsız bir 
adamdır. Hiç görünüşü yoktur. 

Ona cMeşhur sekreter• sıfatı veril -
miştir. Bu sıfat da ona cidden uygun
dur. Çünkü bu Lord Hankey otuz sene-

1 den fazla- bir zamandan beri İngiltere -
nin istisnasız, bütün sırlanna vakıf bu-

1 lunmaktadır. 
Bu sırlar öyle sırlardır ki İngilterenin 

ve diğer bazı devletleriu hayatları 

bunlara dayanmaktadırlar. 
1912 senesinden evvel cNaval İntel

ligence Service•de vazife almıştı. 

Ayni sene İngilizlerin en meşhul' a. 
mirallerinden Lord Fisher onu yakın. 
dan tanır, zekasına, ahlakına meftun 
kalır. Onu «İmparatorluk müdafaa ko- ı Lord Hankcy 
mi~esi» katibliğine tayin ettirir... ı tiblığini; 1922 deki Cenova konferaıısı• 

1916 senesinde Lord Hankey kabine nın İngiliz başkatibliğini; 1924 de t~: 
başka~ ibliğir.e tayin edildi. 1923 sene- mirat konferansındc! İngiliz başktıtib11 

~ine k~dar bu vazifeyi muhafaza etti. ğini yapmıştır. 

S
. k b k .. .. .. .. 192 3 de bu Yazife~ine inzimamen hu- 1929 • 1930 senelerinde Laheyde t0~ 
ıngapuT1m uş a ·ışı gorunuzu • 1 1. . · kı:.t·bı· w • • d ı11' 

zi Singapur şehridir. ~usı mızır ar mec ı sının cı ı ıgını e lanmış olan sulh konferansının urrı\l 
Singapur adasının nüfusu 530 bindir. l~kka ~arım~a~ ve o havalideki bütün 1 betti. Çünkü 1914 - 191~ D?nyn Harbin - deruht: et:niştir. 19 36 se~esine kadar kat!bliğinde bulunmuştur. 

cStreyts Settlments:. tabir edilen bu 
müstemleke manzumesınin idari merke -

Bu nüfusun 400 binden fazlası Çinli, 70 tıcaret.ı kendı elıne .t?pla?ı. Bundan_ ma: den sonra Uzakşarktakı muvazene bo - bu va71foyı muhafaza ettıkten sonra 1930 senesinde Londra bahri konW 
bin kadarı Malay, 50 bin kadarı da Hind- ada Sıngapur, İngtlızlerın ''. havalı~e~a z~ı:nuş, .sahneye Amerika ve .Japonya gi- 19 36 senesi içinde Süveyş kanalı mü- rsnsında ve 19 32 senesindeki Lau~ı:ıfl' 

bundan sonra yapacak'arı ışgaller ıçın bı ıki bil ··k k t d h"l ı d"' ı·· ;ıs.·· t · d"ld" 11! lidir. Singapurda~i Avrupa~ıların nüfusu . . . . . . .. . yu .. u';e .. a 1 omuştu. Hele ur.u::-,une .a~ın ~ 1 ı.. .. .. . ne konferansında gene k!tibi urrıııı 
k 9 b. k d d T b" b k bır ıstınad noktası vazıfesını.. gormeğe bılhassa bu ıkı buyuk deniz devletı"nfn Bu onun ıç•n b1r nevı tekaudluk ttıbı 1 t anca ın a ar ır. a u u ra anım ba 1 d 1 . . . . . • ~· . o muş ur. ~ 

içine, o havalinin asayişi ile alAkadar o • ı ş a ı. . .. . . . Çındekı yayılma siyasetleri inkiş:ıf ettiği hır !!ey ıdı. Fakat şark memleketlerı Lord Hankey münasebattar oldUğıJ 
lan ve Singapur müstemleke mevkiini XX ncı yuz yılda Sıngapur, denız~tı- nisbette Singapur limanının İngilizlerin ahval ve adetl~rine vukufu dolayıslle h . tl . · i t f ü tl rı ue 

t' b k d d.. k" · · 1. . 1 k 1 1 h• şo ~ıye erın en nce e err a a 
muhafaza eden ordu dahil degwildir care ı a ımın an unyanın se ızıncı ı- nazarındaki kıymet ve ehemn·iyeti de Oli'ln bu vazifede dahı mem e et e ı- 1 ] 1 h h ket • 

· ld ıg14 191 0 n·· H bi d · . . . .. . mcşgu o muş, on arın er are 
Singapur adasındaki nüfusun büyük manı 0 u. - 0 unya ar n en artmıştı. ne ço~t mühım hızmetler goreceği mu- . . . .. . . 1 tir' - · bf d d h ·1 · ·a k . . lennı, 1ç yuzlerını hafızaısma yer eş 

bir kısmı Singapur şehrinde toplanmış • ~.nra ıse r . e~ec.e a a ı ~r.ı gı ere Hong - Kong'u tahkim e>tmemek husu- hakka!; added~lıyord~. .. .. . mistir ... 
tır (450 binden fazla) dun yanın yedıncı lımanı halını aldı. sunda 1922 sene,sj d V · gt d · Onsuz kabınede ış gorulemezdi .. · • · et1 . · . .. .. . n e aşın on a ımza · .. .. . Lord Hankey'in c Ingilizlerifl 

İngilizler Singapur adasının bir kıs - Sıngapur adası, Buyuk Brıtanyanın 1 edilen mukavele, Singapurn şamil deXıil Halen de gorulemez ... İcab eyledıkçe . .,.0.,ıı 
. . ··h · ·· . . . 6 • •. . . ·• zekı adamu sıfatını alm1ş oldu!'i rnını, Ost _ Hındıya kumpanya.!iına mm- er. mu ~m stra:eıık n~ktalarından hırı - dı. 1928 yılında Singapurcınki beş büyük on'.1 muracaı:rt ed1lır ve onun tecrubele- .. . . İ . . . . a batı· 

sub Tomas Stenford ismindeki ajanları I dlr. İngıltere huk1lmetı 1906 yılında Tan 

1 

kara doku, İngilterede:-ı getirilen sahih rlnden kıymetli bir surette istifade edi- SO) ler ~sek ngılızlerın bı~zat on iftl' 
vasıtasile, 1819 yılında, Cohora sulta- cont Pagar adlı husu.sl bir kumpanyadan. doklarla tamam,andı. Singapur dokları. lir .. ~vlemı~ oldukları kudreti rnyıkile 
nından satın almı~lardl. O tarihlerde A • Singapur şehrindeki liman tesisatını w son ~stem büyük harb gemilerini istiab Lord Hankey, yukanda saydığımız ele etmi~ ~}ur.uz. 
danın nüfusu ancak 150 bin kadardı. 1n - dokları 3,400,000 İngifö: lirasına satın al. I edebilecek bir büyükllikte, ve mükemme- memuriyetlerden maada, 1921, 192 3 Çok tıtız hır adamdır. 
gilizler 1834 tarihinde bütün adayı Mki - dı. O tarihten itibaren İngiltere hükfıme-

1 
liyette yapılmışlardır. 1926, 1930 ve 19 3 7 senelerinde toplan- İştirak eylediği bilcümle icttmalardD: 

miyetleri altına aldılar .. 1837 tarihinde ti Singapur limanını hiç durmadan tah -1 Seletarda, 285 metre uzunluğunda ımş olan krallık konferanslarının kAtibi k(lnferansl~rda., salondan en sonrıı ç~ 
:ise adada İngiliz müstem.1~ke idaresi te- kim etmektedir. Singapur limanının bu bir dokla, mükemmel li>nanlat, iskele _ urnumiliğini; 1919 daki sulh konferan- kar. Not, müsvedde kAğıdlarını, h 9 tt 
sis edildi. tahkim işi, bilhassa 1914-1918 Dünya Har ler, kara ve deniz tayyareleri için mey_ s;nın İngiliz başkatibliğini; 1921 deki kurutma kağıdlarını bile yakar. 

Çok geçmeden Singapur, Siyam, Ma - binden tonra daha fazla ehemmiyet kes -1 m~vamı ıı inci sayfada) Vaşin~ton konferansının İngiliz başka- (Devamı 8 inci sayfada~ 

Garson geliyor: ccSon P ostan nın tefrikası : 1 2 Lizbet Zaydelin neşesi avdet ediyor; 
- Ne emredersiniz efendim?. - Bira söyle Güneş. 
- Ne söyliyelim Lizbet?. İki romstek.. E N Dedikten sonra birdenbire soruyor· 
- Evet, evet... - Peki amma sen gideceksjn? 
- İki bira?. - Nereye?. 

= ~:;~h e:~·~yaz mı?. A m IR lUtD G ~ M ~ l'R\ ı·ı M Ha~~:~~~~n~;!~.r-~~:ej~~ bu cibC' 
- Evet, evet... 'WJ IJh ~ ~ De ~ ti aklıma bile getirmemiştim. . 
Garson, bize sezdirmek istemiycrek, - Ne olacak; dedim, beraber gidcrııl· 

gföüyor. Ben, Lizbetin buhran içinde ol- - Nasıl? Ben de Türkiyeye?. Ya çat' 
duğunu anlıyarnk üzülüyorum. şaf, harem, peçe?. bJ 

_ Bize llıtfen iki romstek, ikı siyah Yazan: Zeynel Besim Sun - Lizbetşin!. Bu söylediklerin d9 
,1 

bira... bir Türk genci olmak haysiyetile yalana o meyanda da müzik zevke ve ncş'cye Benim. sence, adım Lizbetşindir. Senin e!Ji sene evvel tarihe karışmışlardı; ~o·, 
_ Yavol... asla tenezzül etmem. 1 hizmet ıçin organize edilmiştir. arkadaş'ığınla gurur duyacagım. lnkılablarla hatıraları bile yok oldu. :.ı. 
Ve garson gider gitmez sözüme devam 

1 

- Güneş!. Garsonun ge1ip gidişinden bilı~tifade - Teşekkür ederim.. kiyede kadın, şimdi bir Alman kadınıfl il 
d

. . ' - Müsaadenizi istirham ederim. İçeri- biraz susuyoruz. Lizbet Zaydel hiç bir ce 1 - Bir şey değil.. yalnız bir nokta? dan çok üstün mevkidedir. KaclınlarcHı 
e ıyorum. . d"k 1 rı• 

B b
. Tü. k'" f 

1 
h r Türk ı ye gır ı ten fonra siz ae, pek haklı ola- vah vermeden yemeğe başlıyor; Len de I - Hazırım!. hakimlerimiz, avukatlarımız, doktor fi • 

_ en ır r um ro ayn ve e 'r k . .b. d.. .. .. .. K d . k ,,. 'b' 
1 

b . . 
8

. h'" mette a , annenız gı ı uşundunuz. en ı <.>tı onu taklid ediyorum. Kızarmış et parça- - Şu dakikadan itibaren seninle ber. nuz, memurlarımız, ıneb'uslarımıı ço,." 
gı ı namus u ır gencım. ıze ur . . ~ · . ~ , ı.t"" 

k d k l kt r dınıze: cBen ne vaptırn? Kım o clugunn farını haşlanmış patatesle yiyerek blra - senelik bir arkadaş gibiyım. İçimde o ka- tuı. Türkivede birden fazla kadın alfll .. 
zerre a ar usurum o mı yaca ı . . . _. . v • J ıw bılmedıgım bır yabancı genem koluna ta. larımızı içiyoruz. dar büyük, o derece derin bir emniyet ''e yasaktır. Kadınlarımız, herhalde ..AIJl'l • 

- Bana esiz> diyorsun.. k 1 k b 1 İ d~ ı ara ura ara geldim. Bu hareket cid- _ Başka ne yiyec•~k ernredeceksiniz samimiyet var. tiraf etmeliyim k! beni kadınlarından, çok dııha serbest. çok 
- Vaziyetiniz khrşııında öyle icab e. di bir kıza yakışmıyor. dedinil ve mü • frolayn? .sempatize ettin. Fakat aşk?. Beni sevdi - ha mevki sahibi, çok daha şıktırlar. 

diyor frolayn!. Ben mektebden yeni çık- teessir oldunuz. Fakat frolavn bir nok. ğin · söy1e · f d. All h t N l · ·ı· ' 
1 d

. 1 - Uzun, uzun yüzüme baktıktan sc,nra ı mış ın zanne ıyorum.. - a ım. e er ışı ıyorum:. 1• 

:rnış bir muallimim. Henüz ev enme un. tada yanıldınız: Sizin seçec('ğiniz hiç bir - Evet; hem de bütün kalbimle.. . - Hakkın var Lizbetşin; bizi tanırı1 
Memleketimde yüksek sayılan bir ailenin arkadaş benim kadar terbiyeli, benim cevab veriyor: - Darılma; çok çabuk değil mi? yorsunuz.. . • 
tek çocuğuyum. Terbiyem, necabetim, kadar hürmetkar benım kndar itaatli - Akşamdır; başka bir şey yıyecek - Evvela bir sual sorayım: Yalar. söy- - Hayır; siz kendinizi tanıtmıyorsıı 
milliyetim benim yu-zümden bir genç kı- lm kt s· . . . ı · y değilim. Yalnız bira istiyorum. l"medı"gWım• e emı·n mı"sı"nı"z?. o ıyaca ı. ızı sevmesınc ge.mcc: er ' nuz .. 
zın üzü'\ınesine asla müsaade edemez. O, yeniden düşüncelerinP. dalarken ben o f h'l' h·1· y.izünde Alman, Franstz, İtalyan, İngı - - ooo · a a siz, a a siz ... · - Bunda daha ziyade haklısın. 
Emrederseniz derhal, rnünasib görmez - zili basarak gelen g:ı.rsona iki bira daha L • tf b _ Memleketiniz güzel mi Gi.ineş? • 
seniz yeme"'i müteak1b hemen sizi evi - liz, Yunanlı, Amerikalı,. hangı milletten ısmarlıyorum. Biralar geliyor ve Lizbet - u en ceva · · · ı ta 

6 - - Kat'iyen eminim... - Ah Lizbetşin; sana nasıl an 8 ·f!'I 
nize götürmeğe amadeyim. ve milliyetten olursa olsun, sizi hiç Mr Zaydeı, uykudan uyanır gibi birdenbire - O halde inanınız frolayn Zaydel; yım? Bir defa tabiat bakımından bi:ıı. 

- Fakat Gu··nec:'.. ferd benim kadar şiddct1 e, benım .lcad:n silkinerek: . · · b" 1 ·b· b . b ·b· b" k . Ü 11.w· · h 1 ıJe 
'$ sızı ır çı gın gı ı, ır meczu gı ı, ır rrıemle etimizın g ze ..gı sıze aya " iY 

merbutiyetle, benim kadar :Pararetlc .se - - Yaaaa. ya; güneşc;in; diyor. prozit! 'dı:-li gibi ~eviyorum. lir. o kadar güze!li~i rüyanızda bile g ~ - Hayır frolayn Zaydel!. Sizi görür 
görmez yıldırımla çarpılmışa döndüm. 
BE:nim bütii'n benliğimı bir göz açıp kn • 
panacnk müddet içinde güzelliğinizin te
siri altına aldınız. Bu amansız ve zaman
sız gönül akışını anlıyabilmek jçin Türk 
\'atanını 1S1tan ve ışıklandıran güneşin 

altındıı orada büyümek liızımdır. Şimdi 

ne söylesem size yalan gelecektir. Her 
şeyden evvel inanmanızı rica ederim ki 

vemiyecektir. Maamafih ben bu ateşli aş- Derhal bardağı yakaJıy3rak cevab ve - - Oh Allahım!. Fakat ben seni sade • remezsiniz. Fakat hendesi bakımdan ~ , 
kımla şu andan itibare!'l başbnşa kuJrna- r'iyorum: ce beğeniyorum, sempatik bu!.u.)•nrum; selfı Berlin gibi ileri bir şehrimiz Y0 

011
, 

ğa ve ölüne.eye kadar hicran içirıd~ ağla- - Prozit!. o kadar ... Belki sevecr>ğim; belki değil tur. En modern şehrimiz Ankara, bl.lgrof• 
mağa razıyım. Buyurun, sızı evi:ıiw gö- Bundan sonra o başlıyor- muhakkak seveceğim; fakat kim b:.iir :ıe inşa halindedir. Bir taraftarı yıkılı~ c , 
türeyim. - Sana itimad ed iyorum; Güneş, te - zaman?. ı blı taraftan yapıhyor. Sizin memle~ ·f11 

Garson romstckleri ve biraları geti- reddüciümü mazur gör. - Bu kadarı bana kafidir matmazel... tfnizdeki güzellikler ~ına: ve sun'i, bıı~ • 
rerek masamıza bıraktı. Orkestra neş'e:H - Ne münasebet frolayn; gayet hak - - Şimdi barışmalıyız Güneşşin; hay· ıkiler ise tabiidir. Bizde güneş sabah ~;if 
bir hava çalıyor. Zaten bu gazinoda kla- lısınız... di bann csen:t dL ğar, akşam batar. Siz gUneşe hasretsı 
sik parçalar dinleyemezsiniz: her şey ve - Frolayrı lafını da ortadan k.ı!dır. - Peki güzelim; seni seviyorum! (Arkası var> 
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[ Tarihten sagf al ar ' / Ti Y ..&. TR O 

Gazi Osman Pa,anın Eski operetler 
Çar Nikolaya cevabı tekrar edilemez mi? 

Şeh!r Tiyatroau, dram ve komedi 

&& Devlet bana silahımı, düımana teslim edeyim diye kısmının ik1 aylık kıA4 btr billnÇ08U • 
DU yapacağım. 

delil, düşman ile dövüşeyim diye verdi ,1 Dram kwnıncia oynanan eserler: 

in ~tan11t kazasında boğulan mqhur 1 ~ Rumo - Jülyet. 
ıa:ıliz aazetectlerinden Vilyam İated, f Azrail tatil yapyor. 
ta ııuıuş Türk dostlanndan idi. cSul- Şermin. 
ro. n Meluned Reşaıdın ve haletinin sa - Komedi kısnunda oynanan eserler: 

Ylannda gördüklerim• adı ile neş - İki kere iki! 
~ttiAi. hatıralannda merhum Lütfi Hindistan cevizi.. 
1n{8Vi bu İngiliz gazetecisinin İstw- Bu eseder ve temsiller hakkında ga.-

1 u ziyaretini nakletmektedir. zetel~rde çıkan tenk:idlere göre (tefer-
VUyaın İsted İstanbula 1910 Tem • rüstı nazan dikkate almazsak) dram 

:uzunda gehnitti. Güneşli; güzel bir k.smı temsilleri için iyi, komedi kısmı 
hl n olan bu ayın yirmi dördünde; baş. temsilleri için fena neticesine varırız. 
~~Ynci Lutfi Simavinin delaleti ile İki aylık temail müddetinde, sahne 
Duıın"i Mehmed Reşad taralfından da hayatı sönük geçen komedi tiyatrosu • 
edi rn?bahçe sarayında huzura kabul nun müteakıb aylarda ne yapacağını 
tü ~ısti. Padişa+ı ingilizce; gazeteci de şimdiden tahmin etmek mümkün de -
ıe:chÇıe bilmediklerinden 'başmabeynci ğilse de. büyük bir şey ummak dı ha-
" ~"nanlık yaıpmıştı. lngilize şerbet J ta• olur. Çünkü geçen senelerin naaıl 
it. "IWlhve ikram olunmuştu. Kahveler geçtiğini gördük. Bu sene de (Haydud-
~&sısa fincanlarla veribnişti. ~ lar arasında) komedisi temsil edilme • 

Sayfa 7 

«Son Posta» nın ubda romam: 3 

-Olü ortada yok! 

~ ~la gazeteci politikadan, Tür- Gazi Osman PCl§a yince, yerine nasıl bir komedi konul • 

~e ışlertnden konuşmuşlardı. Hün - Abdülmecid sadrazam Mustafa Re - doğunu ve bu komedinin üç hafta müd Mihaniki bir hareketle dediğini JIClptık, birer iskemleye çöktük, o ayakta kaldı 
hır' İstedden çok hoşlanmıştı. Murassa şid paşayı beşinci sadaretinden azletti. de+le temsil edildiğini görmemiz de ue gezinerek konuıma11a bafladı 

.SfRara kutusu hediye etmek ıste ~ · d . ı 'lt fi · ··d h ı t komedi tiyatrosunun bu seneki çalıq -
Qıts•ı • gı sıra a. ng:ı ere se n mu a a e e - . . . . . Y Bu beklenmiyen miiıı.ahede ile adamakıllı bizi qağı bahçeye indirecek biz bahçeye 

·"'-· Ga·H ... _. d tüt~ ·~;x.: halde · ... R 'd k d b •-t ma tarzı hakkında da• bıze hır fi.kır ver- . -Y • • • ! . . . ' bu1' -,K:\,;ı e; un ı., .. ~ ..... s.· mı'(, esı paşayı ma amm a ıra"K ır. . 1 sersernlemıştik. Serkornıser put gıbı do- çıkınca onlar bırıncı kata inip saklana • 
fa U kıyroetli bir hatıra olarak muha. mıştı. Bu müdahale devlet erkanına mıGş oldu. . . . .. nup kalmış. gözlerini alabildiğine açarak caklar, biz tekrar içeri girip yukarı çı-
ıa edece""nı· arzetmı"•· k.......,lık olarak • 1 · t· B ' t d""f"" d y f eçen tıyatro mevsımınde uzun mud ltend· 5 ' '1• ..-.'1. agır ge mış !· ır esa u un e; usu d . . .. b<>f kalan iskemleye bakıvordu Evet ma- kınca onlar da birinci kattan sıvışıp gi • 

L_ 1Sinin de bir hediye gönderece~ni: Ka · ı . R f fk · · et temsıl edılen, yazın tuluat trupları " · . 
U1lllu mı paşa, au paşanın ı rını sor - 'h" b h hah d 1 b' kk" · sanın üstündeki ıamdan gene )'anıyor ve decekler. Plln güzel, fakat bunu nasıl 
ttn..ı~. da- ldtkn kabul edilmesini rica muştu. Rauf paşa yerinden kalkmış; gı1 .. 1 İ a çe çe 0 aşan ır teş.e . u • etrafını kaplıyan kan biriltinti.'lİJli kor • tatbik etmeli? Burada istitraden şunu 
.. ~~ Btrb0 rtnd k b lanan bu t d kl d d 1 · · · d" un stanbulun hemen her mevsımınde . . . . iki ad · ı en ço oş o ur u arı o anın per e erını ın ır • k kt'. . B' h .b kunç bir şekilde aydınlatıyordu. Fakat ö- söylıyeyım kı kahramanlarımız otomobll-
lltl arnın sfyasf konuşmaları bu su- n: is: b ;iyiik bir ihtiyat ile kapının arka- peb ş eş ç~ ıgı « ır mu ası aranıyor> lu·· ortada yoktu Bütün bu olup bitenler le kaçarken ~rdüğümilz gibi iki kicidir· 
... e bfttnoe Vilyam fsted; Lutfi Sima- . ,:ı b' d. 1. 1 1 d • u mevsımd~ de tekrar sahneye çıkan- · • . . . '$ 
... ,Ye: S •n _a ır m ıyen ° up 0 ma ıgını mu- 1 d ? B' .. .. hakikat mi idi? Yoksa bir klbus mu ge - leı ve içlerınden bın kadındır. Şerikler • 

ayf'ne etmiş; sonra: ırl mıy 1ı; ır za1rured~ yub~lun~~n çhıkaf • çirmi§tik' · den birinin kadın oluşu bilhassa işlerme 
a. __ Padişahın hu kadar ihtiyar oldu- h .. b k ...J rı ması azım ge sey ı ı e, uç a ta · 
111-nu btbn - Paşa azretlen, unlar 0 a'lar h d ·· '"kl · · d"' Rıdvan Sadullah içimizde en sakin o- yarıyor. Dertıal uzunca bir ip tedarik e • ezdhn! .. . . bil sa ne e suru enır mıy ı. 

l\..._ muhım ~evlerdır ki ağza alınması e ş h" T' t t 1 l·nı idi diyorlar ve bunu bir olta şekline soku -
ı ... ~ifnıfttı. Padiptı gazetecinin ne söy- . d w "ld. 1 e ır ıya rosunun gaze e ere ver - " · 
~ coız f"~l ır. dig·i ilanlardan cBir muhatsı'b aranı • - Haydi birer iskemle alın da oturun yorlar. sorunca; bqmabeynci hemen: - l:ten Cevabını vermişti. yor> un son haftası olduğunu öğren • çocuklar! dedi. Telaş ve endişeye Ulzum Evet, şaşmayınız, tıpkı bir balık ol • 
~ 1 dimiz maşallah tam bir afi - İnsanı tiksindiren bir korkakhi!a ka- cPk, fakat bundan bir müddet sonra yok. Ben bunu zaten bekliyordum. Şim • tası ... At kılı yerine kendirden bir olta .. 
ı .. _ o up pek dinç ve tuvana olduk- u d d bal k · · b · .. i 
-.rtrıı a&yfflyor! dBr vRTan onun bu ihtiyatın ı muasır - tekrar sahneye konulmıyacağını kim dilik yapacak hiç bir şey görmüyorum. cun a a ı yemı yerme ızım gıo 

D:_t>ı1 )e lngtliztn sözftnü değiştirmişti. larınd3n kimse ayıblamamıstır. Çünkü terrıin edebilir ki! Biraz konuşalım. balıklan aldatabilecek bir yem var. İnsan 
QQ lan n.d tebessüm ederek: hPrkes: onun •kallavi> macerasını bi - Muntazam temsiller veren, ve şim _ Mihaniki bir hareketle dediğ;ni yap- şekline sokulmuş bir ot yastık yahud üs -
a'": Allaha çok şükftr; ben efendi gibi lirdi. diye kadar sahneye koyduğu eserleri tık, birer iskemleye çöktük, o ayakta kal- tüne beyaz entari giydiri!.miş birkaç çu • 
·~ıın değilim! Mehmed F.ınin Rauf pa,a: 1230 da beğenilmiş olan dram kısmına vol l?ÖS- dı ve gezinerek konupnıya bqladı: val parçası ... Anlatabiliyor muyum? Bu 
\'ı\.;ey•bını vermişti. Fakat bu sefer de ilk defa sa<drazam olduğu zaman; otuz jten•cek değilim. Fakat komedi ·kısmın. - Hasım ilk taşını oynadı. Şimdi mey- insan ,eklindeki paçavra yığınını ipin u
dlJ~ fstecı padişahın ne cevab ver. be:: yasında· uzun bovlu; yao'kıcıklı: cok da da bir parça canlılık, bir varlık gör- dan bizimdir. Mukabele etmeden düfil • cuna güzelce bağlıyorlar. Biz ikinci kat
.._~llll anlamak istemişti. Lfttfi Simavi gü1.,l bir adamdı. Ateşli; memlekette ~k istemekte haklı olabilitjz. neceğiz, araştıracağız ve sonra karan • ta cesedi tetkik ile mefgulüz. Pencerenin 
-·--. da: venilikler yapılmasına taraftar: si •ac;i Şehir Tiyatrosunun operetten, tiya1- mızı vereceğiz. İtiraf etmek llzım ki gü- önüne geliyorlar. Kadın acı bir feryad ko
ha - PıdişaJım sizin 'kendilerinden da. fikirler!ni korkmadan söyliyen genç bir rnva tahvil edilen bu ek kısmı için ö - zeJ ve zevkli bir oyun başlıyor. Serkomi - parıyor ve akabinde oltayı süratıe aşılı 
~lerıç olduğunuzdan şüphe etmiyor- vezirdi. Islaha-ta taraftar gibi .~örü - nümüzdeki aylarda bir değişiklik yap. ser Osman Beyin gazetelerde gene ken • salıveriyorlar. Fakat dikkat edıniz, ipin 

rıüu de yeni~ri taraftarlığı yanan; İkin- mak da mümkündür. Gerçi bir yenilik dirinden sık sık bahsettirmek fırsatını bu bir ucu ellerindedir. Biz feryadı işitiyo • 
~iftf. Her fki ihtiyar da bundan ci Mahmudun siyasf müşaviri ve ~öz. ohıııyacaktır amma değişiklik alakayı lacağını ve neticede bugüne kadar b • ruz, beyaz bir cismin mkutunu gi\rüyo • 
-İJ'&lll\ln olmuşlardı. desi meşhur HAiet efendi: Mehmed E- celbedecektir. zımdıtı muvaffakiyetlere bir yenisini da- ruz ve aptı koşuyoruz. Yani oltaya ya
~ •kikatte; İngiliz Beşinci Mehmed- m:ıı Rauf paşayı; vücudü ortadan kal- Operet tiyatrosunda müteaddid ooe- ha ilAve edeceğini sanıyorum. kalandık, demektir. Artık mesele oltayı 
•la Rerıçti. Yalnız bıyıtdarı ve sakalı dmlacn'k adamlardan biri olarak kabul retler temsil edildi. Bizim artistlerln Biraz evvel tahkikatımız inkişaf edi _ ıeri çekmektedir. Bizim qalı ko~tuğu • 
tar l'lrıış: M~hmedle ayni yaşta görünü- etmi~: padişaha ısrar ederek azlettir- temsil kabiliyetlerine en uygun gelen yor, demiştim. Şimdi müsaade edenentz muzu duyunca sukut nettcesı yalnız bir 
)' du. 1910 da Mehmed Reşad altmış nıiş: Rauf pasa: sür~ne gönderilmek operetler, operet tiyatrosunda muvaf - bu hususta izahat vereyim. Davayı tet. çiçek tarhının etrafındaki saksıları de • 
~~nda idi. Ertesi yıl: 1911 Birinci- üzere tevkif edilmişti. Halet efendi o- fak olanlardir. kıke baştan başlıyahm. virip kırllUf olan yapma insanı yukan 
tar nın~e Vilyam İsted fstanbula tek- ıltil'l derhal idamı için de çok uğraşmış; T..ükiis havat, Deli dolu, Üç saalt, Sa- Kardeş katili mahld\m hapishaneden çekiyorlar ve biz yerde ayak izi ararkl'n 
rtls:ldı. Padişah ile bir defa daha l?Ö- fak;ıt oatlişah: rı 7.evbek. İstanbul efendisi; Saz caz ... gönderdiği bir mektubla bize bir facianın ellerini, kollarını .sallıy3 sallıya aşağı bi
betti: L(\tfi Simavi padişahın ~çen vıl - Rnuf paşanın başına kallavi çok Daha b irkaç operet. iç yüzünü ifşa edeceğini haber veriyor. rinci kata inip saklanıyorlar. İkınci kat -
ltu~e etmek istediği muratsa siızara yr. ı.ı ı:;ı ,vor, ben o güzel başa kıyamam! Ü!)eretlerde rol almış, operetlerin Bizimle görüşmek istiyor. Tertib ettiği tan geçerken henüz malum olmıyan bır 
lect unu; Perapalba inmiş olan gaze- DPmiş, azil ve güzel vezir ini Sa~ı za mm·a!fnkiyetlerinde amil olmuş, bü • bu mülakatı gizlemekte azaml itina gös - aebebden dolayı maktulü de sırtlayıp gö
teeı11e takdtm etti. İki gftn sonra Alel- rröndermekle iktifa etmişti . Bir kallavi tün san'atkarlar bugün gene mevcud - termiş, fa~at muvaffak olamamıştır. 1 türüyorlar. Meselenin bundan sonrası 
l>trı e londraya dönen ~zetecl; oradan \'Üzünden ömrünü yüz yıla ulaştıran durlar. Bir müzik ve ufak bir bale ili- Mektubu hapishane ile bizim " aruında malfununuzdur. Biz hiç bir şey anlamı. 
ırıaJadişaha biri de Lutfi Siviye; o za- Raul pasa, vaşlandıkça ihtivatlı dav • vesile <ufak bnle dedim, çünkü hir bir facianın asıl kahramanı veya kahraman- yarak hayret ve deh§et içinde içeri girl· 
~l ır çok yeni bir sey olan iki altın ra"'lmakta ve: «Artık kallavi bizi kur- z3m3n biivüf1 ü pörülmedi.) on ~ünde, ları di~·ebileceğimiz eşhas tarafından Jıe- yor ve üçüncü kata çıkıyot'UZ. Bu sırad:ı 
il ..... ~ kalem göndermi.,.i. Kalemlerin tıı-~ma? > demekte haklı idi. Hoş, onun aznm·ı on bec: ,..·· de deer· t ' k b kr · 
~ 'l~ " · "'un f' ış ırere u 0 - nüz bi1mediğimiz şeki1de e1de edilmiCJ, a. ikinci katta maktulün odasma te ar gır-
tı ne Slbiblerinin adı işlenmişti. Pek ih ti \·arlığında kallavi de ortadan kalk- peret)er temsil edilirse, eskiden sev • cılmış ve okunduktan sonrn bi?.e yollan- mek aklımıza gelmiyor. Eğer gelseydi o-
~~a da; bu Türk dostu gazeteci; A. mı~tı. re~m iş olanların bile vE>niden sevrede • mıştır. Mahkumun bize ifşa edeceğ: sır- nun daha 0 zaman ortadan sırrolduğunu 
ltı.ır~i':n giderken Titanik faciasının * cr>1d!'r i Tl'luhakka~tu. M ii7ik, bale için hırda isabet vardır, yahud bundan şüp _ görecektik. Her ne ise .. . Biz üçüncü ka. 

ndan biri olmuştu. Plevnc muhatsarası slfasında Rus or- y3o•lacak masraf, seyircinin çoğalma - helenilmiştir. Şu halde kendi5ini bizimJt> ta varınca kahramanlarımız bahçeye çı -" * du1arı başkumandanı Grandük Nikola sil~ te15fi edilmiş olacaktır . 
.. _ı.....ehıned Emin Rauf paşa 1176 da Plcvne mildafii Osman pasava b ir mek- Mademki komedi tivatrosu, komedi konuşturmamak lazımdır. Gerçi bunun kıyorlar. Bir kÖfeye sakladıklal'i otomo -
'IQ~ınu tu için hapishane müdiriyetlne bir mek- bflıe cesedi yerleştiriyorlar. Bizire araba-
tı_,;,. 

1
s · Yllz yasında olarak 1276 da tuh eöndermiş, bu mektubda: tivatrosu olara'k kendinden bekleneni 

"&CIU tubla firar keyfiyetini ha">er vermek ve mn lastiklerini de kestikten .sonra sıvı • 
~· Y\ tahsil görmilf; zeki ve fevka. cPlevne çepçevre sarılmıştır. Tema- veremıvor. Hi~ olmazsa bu vıl da bu -
ı.._- ihtiyatlı bir vezir nllfrak ~hret smız tnmmP.n kesilmiştir. Beyhude nu v~m!':m ve operet seyretmek iste • mahkumun hapishaneden çıkmasına mi- ııp gidiyorlar. İtte efendiler, me~l~ b_".ı?-
~lll"ll1'tJ. Bu ihtiyatını; en mühim kan dökmek her nevi mes'uliyeti muclb vPnlere hizmet etmiş olabilsin. ni olmak yolu vardır amma bu sefer bt • dan ibarettir ve görüyorsunuz ya ışın ıçın 
ltı lal.ket meselelerinde reyi soruldu- olacaktır. tnsartivet namına bundan ismet Hu14si zfm hapishaneye giderek mahkOmla g5 • de cin ve perilerin rolü yoktur. 
)e g(S:nan .. bfle abını açmıyacak dere • ~k"nin teslim olunuz!• demişti. rüşmek teşebbüsünde bulunmaklılımız Rıdvan Sadullah elleri ceplerinde oda-
k~":ilrdü. 1269 da Rusya sefiri prens Osman paşa da şu cevabı verm~ti: dük Nikola tarafından sureti mahsusa- muhtemeldir. Bu itibarla davaya cezrf da geziniyor, sanki bize anlatmıyor da 
~kof Osmanlı devletini çok müş. cEmrlmdeki Tilrk a9kerleri ile simdi. da kabul edildi. Grandük Nikoht bir tarzı hal bulmak icab eder. Bu tarzı kendi kendine konU4\1yordu. Biraz evvel 
~t.vaztyete 90nn meshur ağır tek- ve kekiu yaptığım bütün muharebe _ _ Teslim olmanız ıçın yaıdığım halli, mahkumu ilelebed susturmak ola • bize o kadar karanlık ve dolambaçlı ge-
~let J'\i Yl~tağa zaman, B~bılli bütün }erde Ruslara galib geldim. Askerleri- m•ktuba niçin öyle cevab verdiniz? rclk tayin ve tesbit ediyorlar. Bızden "· len muadele öyle basit ve öyle kat'i it! • 
,

1
. rfcalınin lşttraldle bır fevltallde min zaferleri karşısında haşmetltl Çar Diye sormuştu. Osman paşa: veJ otomobille 'buraya geliyorlar. Bizi bek kilde halledilmişti ki doğrusu şaşmıştık. 

'lftı~~ toplanmıştı. Azadan birçoğu söz hnssa askerlerini bile Plevne önüne ~- - Benim yerimde Grandük cenahları liyen mahkumu öldürüyorlar. Fakat ya Serkomiser bir müddet eli ile ensesini 
~h' fikir beyliht etmişti. Bir aralık tirdi. Yolların kesilmesi teslim olma. bulunsa idiler öyle bir mektuba naısıl ge\mekte gecikmişler, yahud katil kara- kaşıdıktan sonra Rıdvan Ssdullaha ba • 
l't\: Ur Darendeli İzzet paşa da söz ala- mı1.a bir sebeb teşkil etmez. Askerlik bir cevab vazarlardı? rının mevkii tatbika vaz'ı biraz uzun sür- karak sordu: 

~~~Uf paşa hazretleri cümlemizden 
~iıd ıdir~ ahvali devlete vukufu cüm
~Uhtrn en ziyadedir; Myle bir maslahatı 
~tar Fnede reylerini almadıkçe bir 

Tlf vennı yelim! 
bıt~e~;E-k Rauf paşayı fikir beyan et
~2'; le bar etmiş; fakat bu ihtiyar ve

ne bir şey söylememişti. 

rınınusunun ieabı, teslim olmak de~l. niye suali sual ile karşıladı. Gran - miiftür. Öyle ki biz köşke muvasalat et. _ Yani sana göre hocam, biz kadının 
vatan uğrunda ve devlet ve millet u~- dük: tiğimiz zaman henüz buradadırlar. Ric'at feryadını işittiğimiz zaman üçümüz bir • 
runda seve seve kanımızın dökülmesi - Haklısınız General dedi, ben de ~atları tarafımızdan kesilmiştır. Kaça - d~n aşağı koşacağımıza birimiz burada 
lazımdır. övle y;1zardım. . mazlar. Aşağı inemiyeceklerine göre, yu- kalaaydık, yahud y4karı çıksaydık ka • 

MPs'uliyetc gelince, o mes'uliyet, Çar da Osman paşaya: karı üçüncü kata çıkıyorlar. Vaziyet ken- tilleri yakalıyacaktık. 
dünya ve ahirette harbi açanlara aıid- - Niçin teslim olmadınız? dileri için bir hayli mü,küldür. Kapana _ Buna şüphe yok. 
dir!» Diye sorunca, paşa ona da şu cevabı yakalanm1flardır. 1ıte bu sırada akılln • _ Hay APah beli.sım versin, neye 

09rnan p~anın son huruç hareke - ve~: rına olduloça enteresan bir kurtuluş ça • ıooyle hareket etmedik acaba? 
tinde yaralanıp da esir dDf(ince, Gran-, (Devamı 11 inci _, .. ) reai pUyor. Öyle bir kurtuluı çaresi ki <Arkul nr> 

• 
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DALGA UZUNLUGU -

(Ba taı~ı ı inci snyfada) ga::etesi rnayn harbinden bahsederek diyor (Baştarafı 1 inci sayfad ) büslerinden dolayı da dargındır. Ba~· 
rı. "n lcarar, deruı.: ticareti işlerile alAka- ki.Al: . ....... tti"i bl T Q IGIS m. ııs.1 Kes. !12

2
0° !w. Fr:ansız matbuatının mütalcası kanlar, bir müddettenberi tekrar ettı· . . . mnny:ı, Ingilterenln tat;.uh e 6 a u _ A. · 19,74 m. l!iJıı.~ Kes. A .. w. 

d · O!an .bitaraf rnemleketlerı endışcye ~ayı :pnrçıila.mnk meoburzyeti knt'lyesi knı._ T.A.P. !l,79 m. 9165 Kes. 20 Kw. Paris 25 __ (Havas). Matbuat hülit- ğimiz gibi pek yakında Avrupa siya -
d urmiış ve der 1 hareket tirmiştir. §JSinda mıknatıslı ımaynlerl kullanmakta _ sası: setinin en hareketli bölgesi haline ge· 

13u karar =dolayısı1e tıcarl menfaatleri- ı dır. Bunu, 1914 de Almanları zehirli gaz :tul PAZAR 26/11/939 Romanya buhrnnının iç sebebini Al- lecektir. 
1 • büyük bir darbe vurulduğunu ileri sil.. lnnmayn m .:bur ede 1 zarurete benzetebHi- 12 30: Program, ve memleket saat ayarı, man anın ekonomik tazyikinde Faris Rumen ajansının tebliği 

Holimda, Danimnrlm, İsveç ve Japon rlz. 12? . Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: Y . . . • Bükreş 25 (A.A.) - Rador AJnnsı bildırt.. 
h Jaimetleri, Londradaki sefirleri vasıta- 1 New-York llerald .gazetesı de §Öyle yn - Türk müziği <Fasıl heyeti _ Karışık prog _ matbuatı Tataresko kabınesını.ı teşeK- yor· 

zıyor: ram.> Çalanlar: Hukı Derman, Şerif I il, ktllJnÜ sempati ile karsılamaktafür. s~Hlh!yetıar Rumen mahfelleri, kabine 
s le P ~testo~ .b'.llunmuşbrdır.. . Mıkn -1Slı !"laynlertn Almnnla.::n zaferi te- Has.ın Gür, Humdl Tokay, Basri .:•rıer. o - Yeri bac-vekH elçilik yaptığı Pariste buhranının. Bükreşte yapılmnktn olan ~ 

Belçika sdirı de, re.mil pro.esto tevdı mln edecc·ı ç k şüphelıd!.r. B:.munle bera - kuy.ıı.nlıı.r: CelA.l T.a.hsln, Muzeyy_n senar. tonınınıs ve takdir edilmiş bir zattır. noma~ müzakcrclexden çıktığı hnkıondıı 
etmemekle beraber, mevzuı bahs knrc:r ber bu maynlerle Almanl:n- ilk blr tna.rrm: Mefharet sa-.nk, Safiye Tokay. 13.8 14.SO: J haberleri en kat'l s1Jrette yalanlamakta • 
hakkında hükiımetimn n2k:ta; nazarını mnvaffak!yetı kayde~erc..J. 'İlıglllzlerln Müzlk. CKüçür Orkestra _ Şef: Necib Aşkın.> Müşkül anl:ır dır. 
bildirmiştir. mebare~ ve bllgisl yeni blr imtilıoı geçir - ı - wmı Rlchnrtz: Kuçük b ıet sttlti. 2 - Petit Parisien gazetesi diyor ki: Kabine buhranı, sırt, dahili ekonomik re--

LondraCaki İtalya..'"l. sef 1 de wgun·· ha- mek.t Jır. W m .. lt!r!hnrt~: h!tbahnTda bir çırt A.ş k (U - Tal-.il zenginliklerine göz koyınus iki jlm bahsinde nokta! nıızar farkı üzerine ksı· 
T f k eh t ) 3 !tal .A n1 aft· .. h rk 4- bine azasından birinin istifası yüzünden çıl rici"t:e nazırı Lord Hnlifa ;.sı ziyaret ede- aymis n.,..hri seyrise cl e apatıl :v:er uı:. - 0 zzo : a.un şru: ısı. - dev arnsında sıkışan Romanya müşkül 

J Ralph Benatzky: Bebekler perisi filminden .. • mıştır. 
rek, ayni mes 'e hakKinc:.a görüşm:iştür. Londrn 25 CA A > - Vapu;1ar bir müddet Ne•'ellyim şarkısı. 5 _ Frederlck HJppmann: anbr yaşamaktatdır. Kral Karol huku- Sn.Jahlyettar Rumen mnhfellerl, kabi"6 

- -k b · r Alına ıv b ttı için Londra ~manına girem veceklerdlr. TL Orınan:tn bir elice duruyor ( .. alk şarkısı Ü- meti mebaret ve azimle idare etmekte - değişmesinin yabancı memleketlerle mUnıY 
uyu il apı..-ru a :mes nPhr1nlti man; ..,bına Alman tavunrele- +- .. .. · • h · t d8' 

Londra 23 (Hususi) _ Ce:ıubi Atlwı- 1 t •. d ~, b 1 ,,.,_ t .. zerine varyasyon1arJ il - L opold: ~v:ın - ,:ıir. Fakat Kralla bu tun sıyası ı;a sıve • sebetle1"1 ve harici siyaseti hiçbir suretle 
' r arn.un an ... ~· a •• mayn er u unır.:ı au- 1 dllerl CP !p 1) 2 P 18 05· .. • ğl.ştlrmf'mlş bulunduğunu temin etmekte -

tik s.Uarında seyretmekte 0
1an bir İngi- rlb edillnclye kadar nehr.e glı:memcleri va- ~ ~e :Ct :t d 0 ur j .. ro~am.loJl. h · ler ayni tarzda dü.~ünseler meseleler dlr 

liz harb gemisi r-oo ton1ul .. Adolf Vcı·bm purlarn Ilğ edllmlştlr. Lhnan tammnlle beı·~. 18 ~:~ MK::ı:· ~::-0 ~:e oer~:trası.~ daha kolay halledilebileceıktir. Bük ş Polis Müdürlüguw _ 
isimli tir Alınan ticaret gc:ınısine raslıya- b!r ha"b man .r.ası almıştlr. Londra llma - 19: Çocuk saati. 19.30: Türk müziği. Çalan _ Tatarcsko otorite sahibi bir zattır, 
rak durdurmak istemiş, fak:ıt gemi mti- nıni ,m kemmlyet.ı.111ı but llmJ•anal her~ sene lar: Cevdet Kozan, Ruşen Kam, 'Refik Fer- G2.:fonko gemisini kayala~ arasında yüz Bükreş 2 5 (A.A.) cD. N. B.> : 

,__ . ·,,;,.,,.ı ~ r D " an vap· - arın on :.to an göste - Oe -'"t ç .. m 1 k:u S dl H . w • b t ıuP 
ret eb tı vapuru .tU.:>d bır an ı!l'" .... e rlr. Bu rakam, ~ milyon tm:_:atodur. san, hw "6 n. - 1r yan: a oş - lürmeğe muktedır oldugunu ıs a et - Eski kabinede emniyet nazırı o 
batırmışlar, kenaıleri de .,andal1ara iltica • ses 1 - BuzidU peşrevi. 2 - T.ano (1 .Ali Et'.- nic bir diplomattır. bu seferki kabineye girrniyen Generil 
t . 3- 127 ~~ ,.1.. b ~~n ıımılla.nL.ın zapb haklanefokı Suzldll Ağır semai; tKanı yndı ıeblnle.) 3 - ~ . d 

1 
. w •• rı .. 

e mı er • :ı yo cu ve .... s..uı. ;uar t b' .J"l • _ ,_ Nuri Ham Poyrı;.z _ suzldil Ağır şar.kı; csev- Balkanlar Marinesko Bükreş polis mu ür ugu 
· · ı :ı d B · ·ı p sr r e ır e ı mıyecea. f · G ı 11.1cd gemısıne n mrııpır ır. u gemı ı e or- dn elinin.> 4 - Cevdet Kozan _ Ud taksimi. Populaire gazetesinden: den isti a etmiş ve yenne enera l• 

teki? garb Afrikasına iltica ctfiktcn son- Lcndra 25 {AA.) - Açık denizlerde Al - 5 - Şerif İç1i - Suzidil şarkı: CHasretlm çok R ~ 1 .. kumeti Alman ekonomi reano tayin edilmiştir. 
ı:a akalanan gemiler Ü e b li"' olmak- tna':l mnllannın zaptına saldhi:;et veren c - eskldlr.) :S - U~lm Bey Suzidil şarkı: omany lU ' • • . . ··tüll 

Y ç 5 imi n!llllenln yakınaa neşri hakkında veri _ CM .:ı. ld . 1 lÇln 1 -7 8 he\•etile müzakereler esnasındakı nok- General Marıne,.konun ıstıfası bu 
tadır es ... en -o u o ze n"' ..... r,, - ......... - u- w b.. ..k . h an· 

· • • • • len ma.l~ııtn göre, bu emimamcnin gele- zld!l §arkı: (Gana gamı aşkınla gezer ol _ tai nazarını muhafaza ettiği takdirde, Romanya da uyu hır eyecan uy .. 
•v Üç g•ırıı rle rsp· ediln:!ış .cek Salı gunü neşri 1ç'n verilen knrann, bu dnm) 2 - Okuyan: Melek Tokgöz. ı - Udl Almanyanın oldukça şiddetli bir aksü- dırmıştır. SiySsi mehafilde, yeni hu .. 

~ıger taraftan Evening S .. andardın bfl- nususta munnr _? ~olm·van memleke.tıer ta - Me~med _ Şehnaz şarkı: (Suphu bulsam si_ Ia::ncline intizar etmek icab eder. kuınetin elde etmek istediği dahil ger 
dİrdığine göre Cenubi Af ... ikada İngiliz rıı.'fındtt fleri sun.lcr ıttrazlar do1ayıslle te- nel safında.) 2 - Udi Ahmed - Knrclğnr • . . d b. . uV• . 1 . 1 d b. başlangıç 
kruvazorleri tarafmdan3 Alman tıcaret hlr ed miyece-ı, falı:at bu emirnamenin, §ark:·: <Görünce ben seni.) '3 - Bedriye HoŞ- Berlın, Romanya~~ ~)~nı zaman a ır gın gın ız:ı e:ı y~ un _a ~r 

1 

mevz.llilbat.s it.lrnzln n naztı..n dlkkate alı- gör _ .Muhayyer "nrlo. <Gune" do~du dnm _ Balkan bloku teşkılı ıçın olan t~eb - olarak telakkı edılmektedır. =:::::' 
gemisi esir edi'miştir. k t tbik dil ırı •· 1 " " "' -. • . u nara · n e ece ~ em.ı.n o unmakta - ıa.rn ) 4 __ Nezaluı.t _ Muhayyer şarkı: (Yoı d 

Bır Alman m yn ge!!'ırı 1 a :ı dır. verin dn~lar.) 3 - Okuyan: Mustafa Ça~ - gu ., Tu""rk r hunu Da iliye Ve ili Hatay a 
Londra,, 25 (Hu.susi) - Kupenhagdan Pi- Holaıırla reLral o<'I misi J.attı lar - Halk t~rkiUcrl. (Çıkayım gideyim) (KO- er n . . 

bildirildiğine g0rc bir Alman mayn ge- Amst.erdam 25 {A.A.) - Yeni Holô.ndn pet ynnl ~eni yuksek1ere.) illağlar dağlar .. vlran mu•• -lr. faa ı•ç·ın muhı•m bir nulu so··yıe~ 
mı ı Kiel açıkları:ıda bir mayn tarlasına rol gemilerinden biri, cSlidrecht1> batırus -

1 
ağ ad~ (Ali~ ka.şlan kura) <Koşkum llJ U __ 

•.. k b Al . tır Sım B l f ! .. keti 1 t klb vr ecyaya ıw.JŞl.I 20.80: Konuşma. 20 45: (B f 1 . . J d ) cruşcre ır m.ın mnynıne çarpml~ ve · • · on o ıvar. vnpı.ıru e ... n a Türk müziği (Fasıl heyeti) 21 ao: Müzik CB~taraf1 z ncı sayfada) Cl§tara ı ıncı say a a 
birkaç dakika içinde batmıştı·. eden bu haber Hol!mdn mnhfellerlnde bilyuk re b a Pl > 22· M lek t ·t şaf eder. Kendi cemiyetinin milli havaı.ı i- liye Müstesarı Muavini ve Hususi KalcJIJ 

• b1r heyecan husule cetir.mı.ştir r.z an - . . em e san ayarı ve .. ·r: 
Çetm hır ış • • . ajn'ls haberleri. 22.15: A;ans spor servisi. çindc. milli duygulannı gıdalandıramıyan Müdürü olduğu halde Hataya gelınlştl • 

Londra, 25 (A.A.) - Bahriye nezareti Sıgorta prımlerı arttı 22:25.: Müzik fCazband - Pl.) 23.25 - 23.30: insanlardır ki, gönüllerlnde başka mil - Vali Sökmensüer tarafından vilAyet .111.1-
m ynleri toplamak. üzere bütün balıkçı AmSterd:.m 25 CA.A.> - Trlegrnf gazete. Yarmkl program ve kapanış. letleri birer put haline getırirlcr, tapar - dudunda karşılanan Vekil trenin dört s~ 
gemnenni ve balıkçıları hızmete ç.agır- ı>'inln Loudrndan öğrend1fıne göre, mılrnn - G •• •• d lar. Zaman zaman, b:t derdı hep duyuya - at teahhürle gelmesine ve havanın yağ' 

• mıctır. tı.c.ılı mf\ynlertn teşkil etUğl ~k tel ... kc unun 3 am arı ruz ve ideal peşinde gı·deıı bir nesil yetiş- murlu olmasına rağmen İskenderun ista9" 
'il' 1 karşısında sigorta prlmk.rl yeniden rtnuş A p rti 
B hriye nezaretı bu daveti ızab ede.. ve yüzde 80 e çıkarılmıştır. (Baştarajı 6 t'cı sat}fada) mesini istiyoruz. Bu memlekefüı derd - yonunda mülki ve askeri erkan ile a 

rek iki yeni h.disenin bu teöbiri icrrb 

1 

ıİt . İngiliz nazırları, erkaTJıharbiyc yük- lerini en ıyi bilen ve bunun için de bu ve Halkevi heyetleri ve kesif bir . ~~! 
ettirdiğiıİ:i tasrih eylemektedir: al~·.an gazet~lerııne göre sek sübay1arı ondan enik-0nu çekinirler. cemiyetin en yüksek mevkım!! getırilmiş kütlesi tarafından hararetle karşılaıu,_, 

ı Alın • ::1 • 1 Roma 25 (A.A) İtalvnn ..,ıızeteleri In Jı ve geceyı· I·skenderunda gerirdikten son-- an ıayyare en rr.ayn er Y~- · - ,,_ b ' - Avuc:turalymı olduğunu söyler. olan İsmet İnönü, yeni vazıicsin'? !:ıaşlnr • ,. 
dn'mak-tadır. gil1z -s:ı.hlUerinin .maynle doldur-ulma:;ı ve 1 ra dün sabah Kırıkhan, Reyhaniye kaııı-

en son sl.stem İngUlz Belfast kruvazörünün Dlinyada en büyük zevki meşgul ol. ken, ilk sözlerine, bundan bir sem• ev\•e • k 8 
2 - Bu maymer miknatı lı olup melu.- d ~ . .1 ·ru .d alist b. .1 yeti~n esi lüzumuna dair larını ziyaret ederek saat n te Anta Y .. bir Alın:ın denizaltısı tarafından torpillen _ urru 1ş ve aı csı r. ı e ır nesı r· DahT Vekili eh . Jllet--

nizmalar.ı ilıenüz srahatl:e nnlaşı:mmı- mestnl mevzuubahs ederek artrk İngiltere- Hiç gezmiye çıkmaz. Eg·ıence yerle- d~ bir çok şeyler koymuştu. Bu mcm~e - ya ~armı~tı.r. 1 ıye . dşld nn ırır 
·""".,+.,... 1 i tı dlm kl f nı 00 ı ti halmden ıtıbaren caddelen o uran ı;. ~~ Tin a a a ıı i t a:r e m.yece 1nl ya - rine gitmet. ketin bu nes.le şiddetle ihtiya. cı vardır. dın erkek bı·nıerce vatandaşın i"ten "" 

Eğer mik:natıslı maynler, _ Bitler.in :ma- yorlnr: lI b h 1 .. ·· d b ~. d ~ . . . ··' . . . . . l Mess:ı.gero dt~·or .ki· er sa a yarım saat yo yurur.On Fakat. edebıyatsız, hayır, e c ıyaı..:.ız .e- samı·m·ı ı---ı...,u-ratı arasında HftlkcviflG 
ı:k olmakla Jftılıar elti,gı. gizlı sılah Jöe - • ~ • lb k.k .. ~ı 

oldu .. t cek Ingillz donanması bizzat İngiliz suların n eş da ı a yuzer. ğ~l, dilsiz olan. bi~ mcmıekeitf! bunun ı • gelmiş ve Halkevinin balkonundan n1c1f~ 
-ki iher -şey bunun ğunu .gas em e müırtnhkem limanlarıntta tia artık ken - ' ~ 914-1916 Umumi Har'hi sırasında çın ne yapılabılir. danııx... ..ı-lduran kesif kalabalığa hitabe0 
mahiyettedir - bizi filhakika çok çe.tin :d.ll;' 1 knt,. n1•.- tınd ·· · · b' uu 

ın ı em gv~ a gmmuyor. ona• clngilterenin bEyni» sıfatı veril - ık ~ 1 nutku so··ylemı'ı::tı·r·. bir iş kaqısmda bıı:akm.ak:tadır. Maanıa- r :r 

fih geçen har.hde olduğu gibi cesur mayn Eir Fır.atı z balıkçı KC'Dl'Uıi battı misti. Düşündükçe, fstensel, Sosyete. Parse - cKahraman Hataylılar, çizi her nokttı-
t'Oplayıcılarmııza itimad edebi'iriz. On.. Londra 25 (A.A.) - Manş denizin - Kaplan namil~. anılan mütevelfa lasyon diye tilrkçe kelimeler icad eden- sında sayısız kabramanlıklarınızın hatl' 
lar bütün müşkülatı iktiham etmeye \'e de Fransız Saint Claire baiıkçı gemisi ta funsız Baş\ekıli Clemenceau onun lerin hareketlenni tavsife iıT'kan bulamı- rasını saklıyan aziz yurdumuzda .sel~ 
bu husuEıt sistemdeki maynlerden bizi ortasında vukubu1an c:iddetli bir infilfık ıçır.. B d yorum. Bunları yapanlar. belki fransızca larken hayatımın .en bilyük saadcuol 

ku. !fak 1 kl d lneticesmde batmıştır Kuı:bohn iki bah « - u a am muhakkak ki dünvanın · , · f k dl duymaktayun. Size değişmez Milli şefi' rtarmaya muva o aca ar ır. . . · J .- ,_. • • il kl. d hakkında bır ş ~ihyorlar: a ·at, a arı ı· r, 
ı en .. .a:. n b lunmuc: ve bır lnm en zeı\ı: en yaman; en ıyı y re ı a a- ~ . mız· Bu·· .. nu··k + __ .o.nünu .. n selamlnrını ge ı Yeni bir İ"ntihıın nye ınır '°"'e~.ue u ;t ~·- .l 0 k dl F k t d w guya münevver olmakln beraber, esas ı'.ı- ·' · rn ıı-

(A.A.) _ New-York Time.~ liz limanına getirilmiştir. Inl'lır. nu ço sev m. a a ogru- . h 1 + hf' ı . b' "' dim. Tebşir ederim. Daima sizin rahn Nevyork 25 •. 1. . d k t .. k .. banle en acı ce a e ·e ca • o aı. ıçar~ - J3il' 
suru ~oy ıve\ ım: on an ço a ur tum. . .. .. .. 

1 1 
nızla ve saadetinizle alakadar olan 

tcı.iya r •• 1:mate ka~ hrg::tsre Vu an va urlarmı Htıli beni fevkalfıde alakadar ettiıt de- lerdır! Çunkü bunlar, ~~rt o~ar:ık, en E!'- yük Şef beni buraya vaziyetinizi yakıll' 
' r mısti. veı şunu bilmiyorlar : en ogn~·~ en dan tetkike memur ederek yolladılar. 

hazırJanıyor · satın alıyor Cok rnufrıfazakardır... güzel türkçe balkın söylediği r çe- ru l w 

dir! Türk ka .,.amlln ıgı . et 
(Ba§tarıı.fı ı trd ..sa •fada) (Ba.ştarafı 1 inci .<ıayfC'da) Lord Hankey yazdik arımızdan baş- Bugün artık yalnız kanınız:a değıl, h 1' 

cDai!y Tele.graphıt gazet!:!Sinin Roma Atina 25 (A.A.) - Büyük BrJtanya ka :ziyı:ıdes·ıc. şayanı dikkat bir r t"nc;i- Bir dilin içine giren bir kelimede, o türlü vasıflarınızla Türk olarak yaşaıJlll 
muhabiri teknik bakımında İtalya tara- c1;is:i baş.vekil Mctaksası r.iyaret ed rek yet! daha vardır: dili söyleyen iıısunların hepsinin haklc bahtiyarlığına ermiş bulunuyorsunııı-
bndan )apılan ie<"._.cbbüsün cProtestoıt ma- İngiltere tarafından Yunan iVapurlarının V·rn Hankev "11Ükcmmel bir surette vardır. Bunun gibi çıkacak olan herke - Burada sızleri meserretle selfunladığırtlf 

· b ı · ·e il ruyetınde .addediln11yeceğinı, u leşe> • satın alınması meselesi hakkında teklif- bındm edlilm;~ bir hatıra dPftcri tut- lime de öyledir. Türkçemiz·Jp ise on se::- zaman Türk Hatayın davasını ılk o sSl 
büsün sadece İt lyan menfaat.erinin mu- !erde bulurunuştur. mukta-1 r. Bu hatıra defteri dünyanın kiz milyon kişinin deftil, ayni lehçeyi he ortaya atan Ebedi Şefin yüksek hatır 
ha:tazcını endişasile yapıldığını yazmat- Haber alındığına .göre Yu.nanistar, ti - "'" miihim srrlarnı ihtivA etmektedir. men hemen ayni tarzda konuşan ve ya - önüude hürmetle eğilirim. İlk defa on~~: 
tadır. car.et fi1osunun takriben yarısını İngilte- İnn:ltprc •cin dahi havati bir ehemmi - ımn yirmi sekiz milyonluk bir Türk küt- dillle ifade edilen bu dava onun bilyt~ı. 

Tımes gazetesinin Roma muhabiri 1
"

0 renin enrrinc verecektir. Bu muamrlenin yct: htıizdir. .. iesınin hakkı bulunııycr. Butün Azeri ve ve kudretli halefi tarafından yaşatıl 
Mar a1 Balbonun Libyadaki müseilah Yunanistana ~ milyon drahmi temin c- J.ord Hankey bu hat·ra defterini hu- Dağistan Türkleri, şirkete c§irkeh, ih- ilerletildi ve dost devletin de hüsnüniY; 
lta:lyan kl.:.vvetlerinin şefl21'ıni Mussoli:u- sus! bir cifre ile tcınzbn eylemektedir. tiyuriye cihtiv. ari., tefr_ik'a ctefrik> ve par tile bugünkü :mes'ud neticeye vardırıl ~ 

t a:l doceği söylcn:melcted.ir. " 110-
ye takdim etmcsı ikeyfiyetinin t yanın 'Bu hatıratın yüz ene sonra neşredi. çalaınaya cparçalamaı derken. ihtiyari _ Türk milleti mazisinde 'büyük kahran'l 118' 
hazırlandığına bir de,il teşkil ettiğini 

1 
lebileceğini .geçenlerde söylemiştir. ye istensel, şirkete sosyete ve tPfrik'a da lıklarile dünyaya ün salmıştır. Belki \8' 

Yazmaktadrr. Bu hal İtalyanın her ibıti.. • rlanda Ledhı0şçı
0

lerı
0

nı·n o T b k . t•h 1 karşısınd" da ıca ı.. • • parı;e1asyon diyenler, Turklıiğe de, halk- :rın aş a ım ı an ar .. ğ'l' 
male karşı hazır olduğunu rla 1eyid e-y- f ~ aliyetlerİ m· de çılığa da, millete de. halka da isyan et - biliriz. Taşıdığı kan Türk kahramanlı . .ıc 
len eıctedir. tu.1ya bfrtmk bir dikkatle s· 8- t A b" tü"k rni•.,llerlni bö.J• ~.r - • el n.iş garbperestlerdi.r: nın ıtmez enmez ,,,... ııfl' 
Akdenizde ıik:tısacü ve 17iyasi menfruıtle- I...oncira 2r; ( A.A.) - Gece İrlandalı .. bir vaziyet karşısında kalındığı zaıu ıılt! 
ı:ine Jaı.rı::ı yapılacak bir tehdidi kolla- h 11 d d (Baş tara.fı 3 üncü sayfada) Türkçe, çoluk çocuk :naskarası, tü. rk- larda bu··ru·n dünyaya tekrar gösterrrıctı-

:r te&işçiler :ıtrnesden ma a esin e i- _ 
maktadır. (A.A.) d.clıa evvel, "en.elerce bu mesı.J; efrafm- çe garbperestler oyuncaır. olama.ı. Çun - kt~dirdir. ~ 

namitle birknç umumi telefon kulübe- o..ı calışıp kafa patlatmış olan alimlerin, ki! 0 yalnız yirmi ı::ekiz milyon ayni leh. mu . Hata lı 1,.,,.,.,ak ve mes'tJ 

ı · · b h t · ı d. hul-uk adam1 annm mcsai<ri ile halledilip 1 ' ' b" . ~ft ih Azız Y ı nr, ç.a -y-·· ,..tı.ı!· ara UŞ sım er ava e mı~ er ır. \>fı~Plmilc' b·r fornıüle bağlanmıştır. çeyi konu~ ve y.az:ıu ı~ ~ııı:~· ı.v.r o1mak için önümüzde hiçbir mftni y<Jl" ı.ı! 
Birmingbam'da 5 'telefon kulübesi Milli hava hmfudları meselesi ise, büvük içinde bin bır neslın eme!tt ıle vurude ve- Çalıştığınız bu güzel yurdu daha m~ i' 

(Bastnr'\fı 1 inci sayfa8a) · · · · bir harb~:-ı en civcivli zamanında. ortaya tirilmiş müşterek bir maltdır. Onun ke - kendı"nı·zı· daha müreffeh bir hale g tit .. dd . Tği , d et- daha berhava edılmıştır. lnscmca za - b* 
Çerkeş mu eıumumı ı vaz ıye . cıkmıs bir illf'ktni nazardır. Bir hav~.i .~u lımP.leri ancak zamnn ile değı.şır ve her niz. BugUn sizi idare eden 'e sizden ·rtı1 

miş \'C kayıblardan bi'rini . ramaktadır. ymt yoktur. götürür tar.afları olac~kt~r. Fak~t bultün değişme, ancak mıUi vidanın hukmü al kabir şey olmıyanlann hakiki ve saırıı 
Henüz bulunmarnıstrr. bunlara ragırC'n yirmmcı nŞlr ınsan arı, 00,.. . . t1 ~n ıw ·ıe sP'I' 

ı ld Deri flaHon yi•kseliyor tamamen ve11i ve çok nazik bir mesC'le ile tında cerayen n. arzusu budur. Sızı saade er 1 e;-· ı rıJl'l·' 
Çarkırı - .Ka<Jtamonu yo u nçı ı b l 1 H 11ı d k 1 · ·1 b. k daha !>elnmla ka!'91asmış u unuvor ar. a n e o av Türk dilinın varlı~', Tilrı<: mllletmın gı ve sevgı ı c ır ere ) 
K amonu 25 r A.A.) - Ilgaza ya- B!.r müddet.. evvel ehemmi~etll surette düş ko1av bir itilafa ·aramnvacakları dava- (A. A. 

.. k kr·· d müş oları d ri flatları son hafta ,,:ırfında ye. lardan biri de muhakkak ki bu olacaktır varlığı d~ektir. O clil, 0 mıl!ct kadar 
ğan ve 60 saııtım ka(ar yu se ıgın e- .5 cJ2 C ır.uknddes olrr.alıdır. Yirmı sckız mih-on t h'l arptl 
ki kar '\. üzündc-n k ')anm!Ş olan Çan - nlden yükselmcğe ba4larnış ' bu yükseliş L Bir kavu!JCUY o omo ı ç se1 

J t e i11ı ( a91.p nuzç Türkün kulland•ğı kelımcyı bırnkıp Gedlı.-n"'"'da 31 numaralı evde otu .. a,rı de!l kırı • Kastam nu yoh nu derhal faali- yüv.'e 30 nisbetlnl bu1muş ur. k k ı ._....,... dde5 

t fteçrı.n Ka"'tımonu Nafıa ame,esi Kii,.ük b·><• hayvan derfleriıJn yükselmesi * frcnk kelimelerile tür çe yapmaya a - yar kııvnncu F...se.i, Gcdikpaşn ckal 2265 s'-~ 
ye E: '- .., :.ı .. ......, Ankaradan <~1ln11 immsile mektub yol - kanlar için lcullanılabilecek en hafif tav- eeçnrken şoför Alinin idaresinde· surett" 
t"' afmdan 48 s~at1ik bır çalışmadan bunların ihracına mü.. adc edilmesinde.' sı- 11yan oltu:mcu~·n: Teveccühünüz benim :için sif kelimesi ancak cgafillcr> olnlıilır! yılı otomobllln çarpmas1le tehlikell 
s ıra açılmış ve bu yo1 üzerinde her ğır derisi tiaUnrının yükselmesi de stoıdarı blr teşviktir. vnzıtemiz, doğru ve bak bil- _ iP 1 . . rıı. yaralanmıştır. kaldırıl ... 
, vi naki] vasıtaları seyrüsefere baş - azalan dert fabrikalannın mübayaa yapma- diğimlzl l!ııde VJ) bu .sııretıe okuyucularımı. (A(,uJUtti.n u.Ju"l",. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 

"'n başlamasından ncrı gelmektedir. zı aydınlatmıı~n çnlışmakt:ın 1b:ırettır. mış, şo!5r yakalanmıştır. · nıştır. & 

• 



' 
" 

ı~ımır "Son Posta ,, nın Hikayesi ...-ı~ tefrikasa: 64 

Sizi auşunmeme musaade ediniz _ 
rm•11111111 .. 11111111 .. 1111111-11111 .. 11111111~h .. Çeviren : Hatice Hatib AdDn-ıfii 1 .-.a~ıM 

Madam Verte ekşi bir çehre ile : Mösyl:i Blanoeuvre hafifçe öksüre - Müthif madam Verte uyuyordu. İki 

IİNBİRDİRIK 
IA TAK HANiSİ 

B - Oda, dedi. Yani bizim odamız .. rek: küçük .kız çorapla ve net.lerini tuta. 
urası mı? - Aşağı, yukan bizim ıfbi; dedi. Bi- rak odadan dıpn çıkıp merdivenlerden 

ta Sonra solucan anyan haşin ve aç bir zim de cephede üç oğlumuı var. nşnğıya indiler. Jealrl onlan akşam an-
Vuk gibi etrafına bakınarak: Onun söyledijini dinlemiyen madam neleri uyuduktan aonra atağıya fb.lice 
- A dedi, içinde akar su da yok. Verte, davet etmifti. Bil'Hkte pe.ıa yiyecekler 
Madam Blanoeuvre gülümsedi: - Ha, evet!. dedi. ve şampanya i~ avdetinl tes~ ede-
- Evet y

9
k dedi; fa~at küçük biz _ Dinl~n:iyo~u. Ç~kü. kendisince ceklcrdi. Bu teyin annelerinin hofuna 

ll'letçi kız size her sabdh sıcak su geti- çokdmuhlm bır ft!Y zıhnıni itgal edi - gitmi~oeğini zannediyordu. EBuen 
~cek. yor u. kızlar da buna çok memnun olmUflar

- Bizim odadıwki soba tütmez mi, Pa- dı. Çünkü anneleri beraber oluru kız-
- Ne ise bu da iyi!. Haydi şapkanı risten mevhum btr bombardımanın kor - lar da iyice ei'lenemiyeceklercH. An -

ÇJkanyor musun Annette, ya sen Lulu? kusile terk edip buraya kadar kaçtıktan ne:tte: 
Madam Bla.noeuvre, uzun bir hayat sonra burada boğulmasını doğrusunu - Çok şükür annem uyuduktan IOl1-

ı~rgunluğunu çeken bir vücudün ağır- istemezdim. Çünk:O o zammı bu kadar ra lop patlasa duymaz dedi. 
laglle merdivenlerden inerken basamak- rahatsızlığa değmez... Madam Verte, müthiş madam Verte 

.. r gıcırdayordu. Madam Blanoeuvrein Tam bu dakikada kapı aralandı ve uyuyordu. Sofrada güı:ıel pastalar nl" 
~Yledtği gibi: cBüyük Tra-la-la> gün - kapının önünde ya!tıJiklı, koyu renk dı. Şampanya d-' açmışlardı. Her :zaman 
ı:rı~e. mahsus olan salonda oturmadık· göılü genç bir asker göründü. erken tiyumıya alışık olan Mösy6 Bta
l l'ı ıçın daima yemek oda'Sında oturur- Madam Blanoeuvre büyük bir se - nocuvre güçlükle gözlerini açık tutu • 
kardı. Kocası yemek odasında kötürüm vinçle: yordu. Halbuki otıunu tekrar gömıek-
0 °1tuğunda oturuyordu. İhtiyar kadın - Jean!. Oh Jean sen misin? diye ter. duyduğu ne(e ile Madam Blano-
nun yanına giderek: bağırdı. Fakat bu nuıl oldu? euvre adetA on ~ gençleşmişti. 
- Oh, dedi. Müthiş şanşımız varmış Onu öpmiye doyamıyordu: Ann~tte odaya firip de Jeanla birinci 

ba~unıza: gelene bak!. Bize yolladıkları - Anneciğim, dur bırak da sana an- defa gözgöze geldiği zaman Madam 
tadıyı gördün mü?. Koınşularmız Mer- letayım Mahsuttı k9ldırmak için bize Blanoeuvre işi anlayıvermişti. Çünkft 
eierlertn talihini düşündükçe adetA ha- izin verdiler. CephQde kolaylıkla karşı şimdi kötürüm olan kocuuıı Nkf • • 
leci. ediyorum. Onların kiracısı şeker kovabillyoruz. Amma, toprak .. o çok manlarınd~ ayni vaziyette görmftştn. 
rlbı ~ir şey ... Genç bir kadın .. . büyük müb1m. Onunla meşgul olmak lAzım. Aralnrında yıldınm darbeli gibi inen 
derdıne rağmen neş'eli, bütün gün Çi.inkii harbde en mühim Şt!Y mahsulün bir aşl< uyanmıftı. Eğer onu vaktne bu 
:Phedeki kocasına yün örüyor, ve san- ziyan o1mam"8ı. Anladın mı?. Bu harb kadar çok sevmemiş olsa idi şimdi se-

Yarına imiş gibi zaferden bahsedi - tamamile öteki harbin akit!. nclerdenberi koıtu~na mıhlanm .. kaL 
)or. - Muhakkak. birkaç gün için geldin miş olan ihtivar klStürfime bu 'kadaT 

-Ne yapalım?. Ne de olsa daha iyi değil mi? sevgi ile böyle pmartarak bakabilir 
l'aıarnaml%8 vardımı dokunacak .. sonra - Elbette .. hem... mh·di? 
:- bize çok bUyük gelen ·bir evimiz var- Genç adam bi~nbire madam Verte'i MütP.madiv~ :neş'e ile konuşu~u. 

9l\e bu zamanda bir takun insanlan görerPk lAkırdımıı değiftlrdi: Radyoda havadisleri dinliyorlardı. 
'°lakta bırakmak olur mu? - Bu madam kimdir alnne? Tallı romansların çalınması başlayınca 

- Evet hakkın var .. herkes elinden Bu madam, iki küçilk matmazelile M3dam Bh:moeuvre kocuma: 
lelenı yapmalı ... Fakaıt ne de olsa... bizde oturmak için bugün gelen kiracı- Babı!. dedi, haydi ~l seni yatıra-

°Madam Blanoeuvre sözünü bitire • mııdır. Parisin bombardıman tehlike - yım. Yatmak zanuıfnı geldt. 
lnedt. Çürrkü kapıya vurmıya lüzum sinde bo~altıldığ'lnı biliyorsun ya!. Köti\n1m adamın hakikaten möthiş 
~Iıniyen Verte içeri girmişti. Jean bu işten pek memnun olmamışa uykusu vardı. Madam Blanoeuvre yal-
& - Dolapların içinde askılıklar yok. benziyo_r. Cam sıkılır gibi:. 11ız onu UV'Utmak de!Yil biraz da ~ç-

1\ra da masanın üstündeki tuvalet _ Tabii biliyorum. leri y~nız bırakmak istiyordu. Bunun 
ktı~i çatlaktır. Şimdiden haber veri- _ Burada her evde Parisliler var. için : 
)oruın. Biz yapmadık. Sizin hizmetçi- CEvabmı verd1. -- F!vvela babavı. sonra kiicilk Lu -
iliz kakao yapmasını bilir mi? Buraya _ Evet!. Evet. lm·u vıtırırım. 13;7 biivOkler bira& da-
Poıata saat kaçta gelir. Buranın iklimi . . ha geç otururuı, dedi. 
lıhhate .ı-k ? B··t·· bu 1 Bıraz sonra, merdıvende bir a'Jak * 

uv unmaz mı.. u un nan ... ·1d· A tt 'l L lu d k 
ltıe k@ndim için değil ~uklar için so- ~s: ışıtı .1·d·ı nne e e u a yeme Yalnız kaldıldan zaman Jean anne-
1'1Yoru.m. Ben şimdiye kadar hayatımı 0 asına gJr ı er. c;inin onun hoşuna mtmt'k için Mraı 
t&tan için çok feda ettim. Lulu on yaşın<k idi, yüzü ç~~li .. idi. ifr:ıta kRctı~nı düşündü. Hele Annet-
l Rötiirüm adam ona gözlüklerinin Annette de on aekiz, onun da yuzunde tein de blivle basbasa ks1ma~a razı ol

a tından istihza dolu bir bakışla baktı. çil vardı. Fakat ondaki bu çiller sadece m::ısı onun adeta. kevflni kaçırmışt1 
~t'aba kaç yaşın<la idi? Harbin sonuna lek~ değil artık gü~elliğine tad illve n<>l'knnlının yiizünden içindeki bu his~ 
~dar hayatlarını paylaşacak olan bu eden btr hus~iyetti. Madam Verte: si halini <9nlıvan ~ne kısın lı?Özleri ya. 
... 11n acaba kimdi? Yaşı belli değildi. - Kızlarım. sardı ve birdenbire şöyle konuşmıya 
.-qqt ·· h h k 1. h lı Diye onları tanıttı. b 1 bi ınut iş are et ı ve eyecan ac; adı: 

r kadındı. Muhakkak o sadakayı bir Jcan mihaniki bir eda He: - ~fösvö biliyorum. Benim hakkım. 
::nnık atar gibi verirdi. İyilikleri hid- - Oh ~vet, evet memnun oldum. da iyi bir şey dOşünmilyorsunuz. Esa. 

t \Jyandıran insanlardandı. Diye mukabele etti. An.nette, bütün ~en kim~t> hakkında ivi bfr ş~v dftfftn
l.tösyö Blanoeuvre ciddi bir sesle: kınnızıya yakın sanşin olanlar gibi müYor<ıunuz. l"aitat bana itimad ~~ 
- Zbnnederim bütnn erkekleriniz birdenbire pek kızardı. Bunun farkına nizi rica ederim. Sizi demin gördfiğnm 

"ı>hcy~ gittner, değil mi madaıtn; diye annesi: zam~m e~r vüıftm kızardıysa bu nflıa
lol"du. - Eh ne oluyorsun, diye hiddetle yet aramızda genç bir insan glSrmek 
lru - ~lbette bir yeğenim, iki küçük sordu. . _ .. . zPvkindcn~i. Birk~ gün arkada, ola-
• zenun ve ~k samimi bir arkadaşımın - Oh annecığim ayagım muthış bur- bi1ece~m. nfha~t beni anhvabfl@oek 

ogıu. ku1du. <Dnuu ıı tnet •1fada) 

Yazan: Reşad Ekrem 

Sarhoş yeniçeriler 
Oradan kayıkla Kalikratya yakasına, ora- - Kulun katline rızası yoktu, Sultaıı 
d111 da soğan kayığına atıp İstanbulun Osmana gadroldu, tuvana yiğit, civan pa
yoluııu tutacaklardı. Bundan sonra, Kü- dişahtı .. 
çilkefendi ortalıkta iÖrünrniyecekti. Sul- - Bre şimdi de Sultan Murada gadret• 
tan Murad lı:orkusund~n kimse de ajtzını mek ister!er ... 
açamıyacaktı. Yalnız haftada bir, on gün- - Sultan Muradı istemeyiz amma, kat.. 
de 6ir Küçillr.elendinin kahyasına hitaben line rızamız yoktur. Paralayanı parala • 
bir tezkeresi plecekü: 4Başınuza bir ka. rız ... 
u c•ldi, iftiraya uğradık. İnşa~lah y~lan- - Bre. Habib çorbacı. cü11isu mudur 
da halAs olma.ııuz mukadderdır. Kımse yine?! 
halimizden haberdar olmamalıdır, bana Hüsr p . . . 
ti& fU kadar bee akçe yolhyasm ve bJr - ev ~.şa. gıbı bir vezırin katline 

.. sebeb o:\andan ıntıkam almak l*zımdır müoevher hançer ve bir mucevher saat 11 
•• 

J'()llıyasın!t - Bre onlar defterdar Mustafa Pa a w 
Panayot kaptan, tayfası Yandım Ali Hasan Halife ve Musa Çelebi ve Deli Hft

ile Tesbihçi lta.Hkratya köyünde deniz ke- seyindir · · · 
n&rmdaki praphaneye girer girmez, ka - - Bre bu saydıkların tavsana salan ta .. 
puia bir kere duraklamışlard1. Kendile - zıdırlar.. avcı, Sultan Muraddır. 
rine bir yatalı: olarak tayin edilmiş olan - Calj?Icı ve oyuncularla padişahlık 
bu ttbe şaraphanenin ortasıncjaki bir ma. olmaz .. bir çengi avratı ojtlan kıyafetinde 
aamıı etrafına oıı kadar Yeniçeri küme - yanında gezdirir derler .. 
ıenmı., aürdlt6 ile konuşarak, .şarab içi • - O çengi meşhur çingene Güllü Fat• 
yorlardı. İçert'.79 dört gemicinin girdi~ini madır ... 
görilnce, hepm de, yeni gelenlere evveli Edi d ı.... • 
.. n..ı.eıı· ba"'-- ih t · 1 . d b" . . - rne en ı'vılar ıle çıplak gelene' düt .... ...-ı -... n aye ıç erın en ırw: x ı h. o t 

G ·et -ıd 1 d 1 d bi r.ıez uy e ısse. .. nu stanbul ,orbacı .. 
- emı 7 .,. aş ar ır, on ar a z - lan oynatırlar 

dendir, ku.Wlıaıunayın, .. demiş ve Çakır · ·· 
Panayot ile arkadaşlarına dönerek: - Bre Habib çorbacı, daha yedi ko • 

- Merhaba afalar, gemici karındaşlar .. naktır f~t~nbul.. Bre bu gemici karın • 
Meclisimiz emanettir... daşlar bızı bu gece İstanbula R(Stllrsün .. 

Demişti. Yandım Ali de: - Yeniçeriye deniz yolu olmaz. 
- Merhaba Yeniçeri ağalarımız, Hacı - Bre yolcu yolunda gerektir, kalkın 

Bektaş uşakları ... Meclisiniı gene mec- öyle ise taban ya~layalım! 
U!tir, biz dt" •u köşecikte şerbet iCeriz... - Bre kalkalım ... 
diyerek belindeın hançerini çıkarmış ve - Bre ~raphanecf, şerbetin bereketti 
kendilerine hitaıb eden Yeniçeriye döne. olsun! 
rek: - Hacı Bektaş fukarasında para pul 

- Meclisiniz emanettir, bu da sende bulunmaz ... 
karındaş emanetidir... - Bre dönüşte veririz şerbet paraaı 

Diye Have etmişti. Yandım Alinin ha- nı.. • 
rebtini arkadqları da taklid etmiş, Ye - _ Dönüşde bahşiş d "ri 
n~ri de. onların hançerlerini alarak ku- M- hfb . 

1 
e ve_:ı z .. 

şa~na doldurmuştu: . - . usa sara~.a~.ı yagma etmeie 
- Bizde emanete hivanetlik yoktur ge- .({lderız İstanbula, donuşte alırsın para • 
. . 1d l B" 1 1 .k h nı. · · mıcı yo aş ar.. ız vo cu nur en an • .. .. . . 

cerleriniz ~ene sizindir ... Adabı bilir yi- .. - D?n~ş~e ~urasını •Y~.ın ısterız .. d&
~itler imişatniz... demişti. · n~$te bır ıkı elı aya~ ve yuzU temiz neT• 

Ve birkac san ive c:onra, Yeniçeriler, ~e- cıvan hizmetkAr tedarik eyle .. 
ne e8ki j!ilrQltt\H\ Alemlerine dalmışlardı. . -:- Br~ şu gemici yiğitlerin hançerle • 
Jl"akat daha ilk daklka1.arclan itlbaren de, rını vere ım ... 
Yandım Alt teı>eden tırna~a kulak kesil- - Eyvallah gemici kardeşler ... Blll 
mi,fti. hatırdan çıkarmayın .. Siz bize emniywt 

- Bre Habib corbacı .. bre daha tstan- verdiniz ... Hak ba ki biz de size ilişma. 
bul vedi konak yoldur .. sabaha bdar va. dik. Başka yerde birbtrfmize rastlark• 
ramavız.. gene birbirimizden inclnmiyellm ... 

- Jlnar ~deriı: Cilveli Muslu... On sarh°' yeniçeri dört serseri ile aJ'o 
- Edirnedenbe-ri ılgar t?elirl! zaten-.:. rı ayn kucaklaşarak' şaraphaneden çılı:: • 
- Bre Hacı Bektas usaklar1 Sultan Su- tılar. Şaraphane sahibi para için ajtzım 

lt"vman asrında Ton'karnsmdan Kmlel - bile aÇl'l'ladı. 
mada BP.c bl'tlıerına vannca ılıar .et~ - Uc dört gündenberi, Edirneden ve 6 
miı:ıtlr. Cızmesf vuran çıplak ayak yüru - ;ter Trakya kuabalannda'l yeniçerlld 
mt5!!ffir. kafile kafile akın halinde lstanbula ~diıa 

YPnl<'t>rflerden birf rıplak ava~ını kal. yordu. Bu on kişilik kafile. onun ,arapha._ 
dırdı· . . . ne~ine u~ayanların belki onuncıuu tdf • 

- Bre ~ 6' attım va J!':f P cızmeletı. Hepsine elden aelen ikramı yapmıştı. 
- Bre Xara AhmNl. .1=ana İstanbıılda Hepsi de şarap parasını dönüşte verecek.-

bir Sultan Murad cimı<!sı alırız be.. ]erini vAdetmişlerdi. 
- suıtan Murad l'izmesi bi?.e S?erek - So . . 

mez ... ~~na: Hasan Halif., cizmesi veter.. l"!~cu yenıçen de kendtslle k lCU• 
- BrP Hıtbt'b corbııcı. 'HMnn Halife bir ]aşıp opUşt(lkten sonra kapıdan çıkar cüi 

nuik up nahltolbeden cfvandır. onun dz- maz. şaraphmeci koşmuş, kapıyı kapa • 
mesl Kara Ahmedin saJapurva aya~ma varak kocaman de!11tr k?lanını da daya • 
lm mıştı. Gözleri, yenıçerinın arkasından b~ 

0 ~zB;e 1Carı Ahmt"dıa bir Del,f Hüsevin m~d~t ~apıya takılıp kalan Yandım Ali 
f i l n_. büvük bır hevecan ile! c mıec; ~ ı z:: •• 

- ~hıltan Osman vak'asmda bana bir - Bre Panayot rels .. İstanbulda ftın. 
r>•lAv,, .. 'Pa• dTmıosi ~ücımüstü, tam beş var .. 
,,,1 m•·~;..,., ~mıııhıtmı:ırfan .. CArkHı varl 
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Edirnenin 17 ınc · kurtuluş 
yıl dün tes'id edildi 

Şehir baştan başa bayraklarla donandı, yer yer taklar 
kuruldu, askerin ŞPhre girişi çok güzel şekilde canlandı 

Tarihi bir resim: Edinıeniıı gayr. atıkeri likten kurtuluşu yııl~nda kahraman ordu 
şehre gi~rken 

Edirne ( Hususi ) - Edirnemi?..Rn heyet belediye reis vekili Ferid Çar • 
ebedi kurtuluşunun 1 7 nci yıldönümü d.B.klınm başkanlığında Ayşekadmıa 

bu im büyük merasim ve şenliklerle inerek halaskar ordumuzun Edirneye 
kutlulandı. girişini temsilen hazır bulun~ kıt'ava 

Şehir baştanb:1~a bayraklarla do • hoş geldiniz denmiş ve kurbanlar ke -
nrndı. Muhtelif yerlere taklar kurul • sllmiştir, buradan da Cümhuriyet mev-
du. Halk, mektebler ve teşkküller men- d l' . t' v 

subları sabahleyin merasim yeri olan arına ge ınmış ır. . 

C h 
· t 

1 
d t 1 k Saat 9,'45 de başta E-Oırne vali&{ Fe-

um urıye a anın a op anı:ıra yer. 

ı · · lmı ı t f 'k d'l bi rid TUmer, umumi müfettişlik başmü-er nı a ş ar ve 7 rı e ı en r ö 
•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• şaviri Sabri ney old\ığtı halde mQ.lki ve 

Düzcede yakalanan 
esrar kaçakçısı 

askf>rl erk~n ve memurin ve kurumlar

la halk mümessilleri memleketin kur-

tuluşunu kutlulam~lardır. Bundan son
ra Halk Partisine gidilmiş ve burada 
kutlulama In€r~._,imt yapıldıktan. sonra 

Cümhurlyet meydanına dönülmU ve 
ptılan bir top işaretile şeiıidlcrtmb:e hür. 

meten biT ihtiram vakfesi geçirilmiştir. 

Bundan sonra müzika tarafından İattk-
181 ma'r çalınarak hep bir ağızdan 

Cümhurlyet marşı söyl:enmiştir. Bunu 
mualUm İhsan ve Şabanın söylevleri 

takib etmiş ve geçid resmine başlan • 
mıştır. 

Geçid resmine iştirak eden lotaaıt, 

mektt>bler ve kuıı.unlar men&1blan 

f ..--~-~..--------
-~ ..... ~~~ ..... 

Edirnenin 
ikinci 

kurtulu'u 
Dün güzel Edirnemizin l 7 inci 

kurtuluş yıldönümü idi. 26 Tem
muz 1920 de işgal edilmiş olan 
yurdun bu güzel parçası, 2 sene 
3 a.y ve 2 4 gün sonra yani tam 1 7 
yıl evvel tekrar ve ebediyen ay 
YJldızlı bayrağımızın gölgesi al
tına girmi:jtir. 

Yurdun Avrupaya açılan bu 
büyük kapısı, Edirne, BalkMı har. 
binde de düşman istilasına maruz 
kalmış ve kahraman Türk ordusu 
onu gene şanlı sancağa kavuştur
muştu. 

1922 deki kurtuluş E<iirnenin 
ikinci kurtuluşudur. 

Bu şerefli günü tes'id ederken, 

Selim.iye camui 

bu yolda: şehid olmu.ş aziz öllile
rin hatıralarını hürmet ve min • 
netle anmayı ba hca vazife bili -

İkhıci te~ riaı 26 

Adanada çeltik mahsuınnnn 
is ihsaline baş anıldı 

Çeltik fabrikaları faalivete geçtiler. Hatayda ve Amik 
ovasında ehemmiyetli miktarda çeltik yetiştirildi 

Çeltik mahsu!ii batozla çekilirken 

Ceyhan (Hususi) - Birkaç senedi.r,cısı su satmamağa ıkarar vermişlerdir· 
Çu~u~ovada çel.tik mahsulü mcbzu~e~ Şimdi şehirde içmek için bir barda\< s tl 

yetıştırilrnekte ıken Kozan ve Kadırlı bulunmamaktadır. 

b?.~elerinde bu mahsulü~ ~er'i mahzU:l~ ' İçme suyu olmıyan ve kuyu suları 
gorüln:ekl.e .bu seneden ıtıbaren ekımı gayri sıhhi olan Adanada memba suvıı 
menedılmıştır. Ancak bu yıl Ceyhamn meselesi mühimdir. Ve derhal memba 
Anavarza, Akdam köyleri ile, Tatarlı kö- suvu satıslarını temin etmek lbımdır· 
yüne bağlı Bakırlı çiftliğinde zeriyat yap " Halke\; kı~ faaliyeti 
tırılmı.ştır. Ad H Ik . b k . . h l dt 

Ç ltlk ahs 1
.. uk ve hubu\,.~t anv a evı u ış ıçın azır n • 

e m u u pam Uü ğ · f l' t tatb'kt 
mahsulatından daha verimli ve fiatça da bı f~nış aa ıye programım 1 

daha yükseğe satılan ve bu işle meşgul !lŞ 3
1 

~ · • • , • • • • •al 
olanları da kısa bir müddet zarfmda Ha.I .. evımız j enı bır milz1k kur 
zengin eden bir mahsuldür. açtı: Burad~ keman, mandolin dersleri 

Bu itibarla bazı Ceyhan tüccarları bu verılmektedır. 
yıl Hatayda ve cAmik» ovasında külli - Halkevi bu Pazar ilk okullar öğr"+ • 
yetli miktarda çeltik zer etmişlerdir. Ar- menleri için bir danslı çay tertib etnıiş
tık bu mahsulün de hasatl mevsimi gel - tir. 
miş olduğundan, iher gün kasabamızda Halkevi orkestrası tarafındatn bu 
yüzlerce araba çeltik getirilerek fabrika- hafta bh de konser verilmektedir. 
larda ambar edilmektedir. Bu cümleden Seyhan öğretmenlerinin barem cetveli 
olarak kasabamızdaki çeltik fabrikaları Seyhan ilk okul öğretmenlerinin ,·e· 
da harıl harıl çalışarak çeltik çekmektt- ni barenı cetveli ta~dikten gelmiı:;t ir· 
dirler. Alınan haberlere göre. Hatayda Örfretrnenlerin hemen yarıdan fa1h'N 
yetiştirilen çeltikler doğrudan doğruya ye~i bcıremden istifade gördilş olmak· 
deniz vasıtasile İstanbu.a sevkedilmek - tan çok memnundurlar. 
tedir. U • "f nıumı nu us sayınu 

A<lnnada memba suyu ihtiyacı 
Adannda cMemba suyu» büvük bir ih- Şehrimizde, önümüzdeki umumi :n-

tiyacın mevzuudur. zaman ;aman be _ fus sayımı için şimdiden ihzari faalı • 
Jcdive bu ic::le meı:gul olmaktatlır. Nite- yete ~eçilmiştir. Umumi sayımdan e~-

J 'f "' 1 b" "k hi J d • l cak tecru-kim geçen ay 1 00-11 O kuruşa satılan ve uyu şe r er e ~ apı a 
bu suların damacanasını 85 kuruşa in- bel"rin. Adanada da yapılrnatsı pek muh-
dirm:ş ve bu suretle hallcın nef'ine bir temeldır. 
karar vermişti. Bu defa şehir belediye- C. H. P. kongresi 
si, ça·rşıda bardakla satılan -bardağı 40 Ceyhan C. H. Partisi yıllık k:ongre<:l 
paraya- sularla meşgul olmuş ve bu sa- yopılm·ş ve idare heyetine Hamdi Uz~l, 
tı~ın da 20 para üzerinden yapılmasını doktor Basri, Hakkı Mete, Rifat Çetır~· 
kRrarlaştırmıştır. Belediyenin bu kara .. Abbas Ülkü. Süleym~n Oğuz ve ismaıl 
rı üzerine Adanadaki yüzlerce su satı. Dallı seçilmislerdir. 
mz==oı=~~==~==~===--====-=-=m:ıcz===~~~====-==~======-====;s:d doğruca Atatürk anıtına gelerek ihti .. yapılmıştır. Gece muhtelif yerlerde 

rnm için mevki alnu.tlar ve aruta ıne • halk eğlenceleri ve fener aiaylan ter- Ilgaz yolu üzerinde k4Ş GümUşhacıkövünde oto~ Us 
rekabeti rasiml~ müteaddid ~elenkler koymuş- Ub edilmiş ve saat 20,30 da umuma terti batı alınması bekleniyor 

lnrdır. Öğleden sonra Selimiye camiin- mahsuc; olarak Hallcevinde bı'r mu"sa - ı 
Ş · d b' 1 · ı Çankırı, (Hususi) - Kıt basınca Ilgaz Gümüşhacıköy (Hususi) - Havza • 
, chrimız e ır sene evve te.sıs o u. de şehidlerimbin ruhuna nygı Ayini mere verilmiştir. 1 k k f 1• k 1 f . 1 dM.,.. - k 

DM e~~~ ~şhlınb kurul~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~u M unç ea etff, a~au ~~rnlOsman~k arasınd~l ~s~ muna a • 
den0e?i hırsızlık ve sair zdbıta vak'a- Hendek kurşun madeni 1 Bafıkes i rde ba ); cılara asma hır Y

01 01
.uyor. . ıatmm ihalesi burada arttırma şek -

la k d 
.. "im kt d' Z b ta . 1 ... H... Kar bırdenbıre bastırır, bora, fırtına lı'nde, a da ı e.o ıı·ra •a a.kın bı"r parll 

rı pe en er goru e e ır. a ı - ı~ etı'lı' yor b d t 1 y J j y y çu ugu ag11 ıyo r telefon, telgrai hatlarını bozar. Eskiyen . . . k tin8 
mn bu gibi eşhasla mütemadi mücade- . . . yolu metrelerce kar altında bırakır. vermek suretıle eski otobüs şır: e 
te : bu hallerin önüne geçmiştir. Emni- . Hendek (Hususi) - Hendek kazası Balıkesır (Hususi) - Balıkesır Zıra- 1 D'ğ t f b k bir 

ıle Karasu kazası arasında K ........ t M-d" l" w.. tında h Bu yu" zden kışın Ilgaz yolunda yolcu- yapı ınıştır. 1 er ara tan aş 9 

yet teşkilatı çdk dikkatli ça~ışmaktadır. . .. . ~ı.a:ue pı. a ~u ur ugu tara n . er sene ol - . i< 
P<'rşembe günü şehrimizde gizlice nal"J k~yu cıvarında. çok. ze?gın kurşun duğu gibi bu sene de bağcılığın inkişa-- luk yapmak kadar müşkül bir şey yok- ot0~üs sa~ibi de bu y~lda .çal ışnak : : 

esrar kaçakçılığı yaptığı haber alınan m:ıdenı bulunmuş, ışlettlmıye başlan - fı için zürraa ( 300.000) ~ed köklü A- tur. temış ve ış rekabete bınmı~tlr. GnınilŞ 
Düıcenin Bürhaniye mahalle~inden mış~ır. Çıkar!lan mdd~ler Kar~uya mer~kRn asma çubuğu tevzi edilecek • Bu yıl gene kış başlangıcı böyle oldu. hacıköy _ Havza arası 90 kurcşken o -
İrL n Kapkın adında birisinin evinde denıt ~enarı~a nakledılerek denııden tir. B:ığ dikecekler bilt'li.n vi1Ayet da • T.~ı~afla da bildirdiğim gibi posta oto.. tuz kuru~a indirilmiştir. Bu yıkıcı \'e 
yapılan taharriyatta 3 kilo esrarla be- scvkedıleoektır. hilinde tesbit olunrnağa başlamıştır. bbustildyolda kaldı. Telefon, telgraf batlan gavritabii rekabetten istifade edenler 

. ozu u. ~ 
i'abPr failini de suç üzerinde yaka•amı- H d k ki" v d h' d ğ'ld " 
yo muvaffak olmuşlar ve derhal Cüm- en 8 te Süre 1 yagmurlar Çorlulu bir tücca rın hamiyeti Üç gün kadar bir zaman sonra yol açı- .. :ı 1 

memnun e ı 1
r. 

lluriyet müddeiurnumilii:,rine teslim et. Hendek (Husust) - Hendekte bu Çorlu (Hususi) - Çorlu tüccarların - Iabildi. Düzcede tavuk hasta'ıgı 
m;şlerdir. Resimde fail ile beraber Düz- hafta zarfında mebzul ve sürekli yağ. dan Süleyman Eten muhtaç talebenin 0 • Posta otobüsü yolcularından bir av\r 
çe emniyet komiseri Cevdet ve polis murlar yağmı~tır. Havalar çok eoğuk. kuma yazma ve elbiaelerine sarfedilmek kat yolun nasıl kapandığını, kara saplan- Düzce (Hususi) - Her gene olduğıl 
meımurlsrı Muzaffer ve Cemal görül- tur. Etr.ıftaki dağ A:öylerine kar yağ- üzere Çorlu orta mektebine 40 Hralık tc. cbklarını şöyle anlattı: gibi bu sene de tavuk hastalı~ müs .. 
mektedir. mı.ştır. berruda bulunmuştur. - Kastaınonudan 42 kilometre gelmif- tevli bir şekil de çoğalmıştır. eo,oOO 
=========-=::::===-======~--==:==:=-=-==ı====:::=-ı--==:==================- tik. Doruk karakoluna üç kilometre kal- nüfuslu bir kaza merkezinde bayt~r 

Paza r O la H..asan B ey Diyor k i . mıştı. Kar 70 santim yolu doldurmu~tu. bulunmımıası yüzünden birçok köylil-

- Hasan Bey gazeteleri 
ıörilyorwn ya •.• 

... Hergün her saat havada 
çarpışmalar eksilt olmuyor .. 

Niluı.yet otobüs yok~ yukarı çıktığından nün m:ıi~etini temin eden tavuklar 
kara saplandı. Dördü kadın olmak· flıere 1 mııhvolmaktadır. Ve bu yüzden kUlli• 
26 yolcu idik. Bir kilometre ilerden a- yetJi mikdarda ihrac olunan yumurta• 
mole baraka$1na karlara batarak güç var- ic::t:hc;alatı azo.Jmaktadır. Bu hastsıığ•J1 
dık. Hepimiz ayakta titreşiyorduk. teda"i~i ;çin kazamıza bir baytarın göfl· 

Öğleyin Ilgazda yemeğimizi yeriı ü. derilmesi suretile önüne geçl1ecek oıur~ 
midilc kimse ekmek almanuşh. iO kövlü de bu afetten kuttuJacaktır· 

~ _.,.-
Telefon la etrafı aradık, bulamadık. AA} 

ve uykusuz tam 60 saat bu barakada so- vilayet~eri .tedbirler almalıdır. . 0 ğukla, açlıkla mücadele ettik. Nıhayet ~ol üz~nne 10 kilometrede bir undarl 
yol açıldı, gdebildik. kulübelerı yaptırmalı, amele partile 

Ilgaz >•olu tizerinde her yıl bu gı'bi h~ bulundurmalıdır. 
... hele deniılerde saat bo- Hasan Bey Z gf 'd il 1-M . - 1 rı . . 8 dfseler vukubulur. HattA donanlar olur, Telefon, telgraf hatları sağlam yapı 

şına vapurlar batıyor, yüzler
ce insan öttiyor.. acaba hu 
'ıarbde en emin yer nertı idir? 

..ajı~o hattını~ arası. azızım, 1 geçen yıl da posta şoförii donmu§tu. malıdır. HAdiscnin olu~ndan iki garı 
çunku orada smek bılek uç- , Kış bastırm.adan bu gibi h!diselerin Ö- i 90nra imdada koşmak bilmem ld faclal'' 
mu yor! nüne geçmek için Kastamonu ve Çankırı ' rın önüne geçebilir ml? 
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@on Posta 1 SPOR Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

lngilterenin uzakşarkta en mühim 
Liseler fut bol maçlarının 

fikstürü yapıldı 

ileri karakolu : SİN-GAPUR 
H.nlbden gl'.l~n sesler 

(Bcıştarafı ti ncı sayfada) 1 Bu iki madde de, Britanya Malayası -
Kalblerlnde nefha yani pyrl ta.bit '" danlar, çelikten hangarlar, bir sürü kış - nın başlıca ihracat maddeleridir. Bura • 

mnrazl :teSler dQ7Ulan bir oot hastalara lalar mevcuddur. 
1

1 dan ihraç edilen kauçuğu Amerlkaya sev 
tesadttt edlyonm t1 kendilerinde ta1b l-

Kuleli vo,eybol şampiyonu o\du. Askeri liseler 
fu .. bJI maçları da bugün oynanıyor 

rızası olduğundan haberl«t yoktur. Bıı Singapur mmtakasında ise kudretli ketmek için Japon vapurlarının göster • 
blr dereceye kadar doğrud11r 9ftnktt talb- radyo .Jstasyonları, muazzam kömür de- dikleri faaliyet, gerek Amerika, gerekse 
det\ gayri tabtt aeıelerin mevcudlret.ı.ne polan, bir sürü cephanelik vardır. Sin - İngiltere ticaret fnosuna büyük büyük 
rai;mtn kalbin kWTYetl, darabanın lntı - gapur limanı civarında bir çok sahil zararlar vermektedir. Bu tehlikeyı his -
znmı tamamen yerindedir. Bunun ıotD • tahkimatı yapılmış, mevcud olanlar tak- seden İngiliz matbuatı, cSingapuru kur -
dir ki hastalar hiç blr gayri tabllllk hla - viye edilmiştir. Ecnebi matbuatının ver- tannız!:t şiarını ortaya atmak lüzumunu 
se~memektedir!er. Bu nefhalar hastanın 

Oe1er it rnoıt e haftadan itibaren b~şııyacak olanı Kırmızı: Galata.ıNıra1. Kabata.f, Perte.vn\_ 
dun lehler ar ındakl futbol maçları içln yal, Muallim, Hayrtre, ~tlltlıU, 14lt, Darüoşa
lllllll Mııarır MudurlUğunde bır tıoplanu ya- faka. 
:va; ~· melı;t~bler kuvvet ~asına göre be • K..z Te erk.ek met1ıebler1 YOJeybol maçları 
dı: ırrnızı nanıııe iki grupa ayrılmışlar - tikstürfi Çarşamba f(lnö çelı:Ueoekt1r. 

kı("Sblt edllen fikstüre gore maçlar §U §6- rlekteblerin voleybol maçları 
de Y&pıJacaktır: Futbol maclnrmda beyaz ve tırmızı kü -
Ver Birinci hafta meye ayrılmış olan ~ktebler: voleybol maç 

ruşŞa; - Şişli Terakki, Erkek Muaııım - Da- Jannda ayn! kllme.l~de o*-1~aoolda.rdır. 
bııcı akn: Ha~biye - Kabataş, Takslm - Bo- voıeyb!ll maclnrının hatta ortasında ya -
Perıe' Yüce 'Ülkü - San'at, Galatasaray - pılması kuvvetle muhtemeldir. 

Yn!yaı. 

,.
11 

tkınci hafta Kuleli vo'eybo'da şampiyon oldtt 

dl!ter herhangi muvakkat bl.r anzuının dlği malfımata nazaran İngilizler son zıı- bile hissetmişlerdi. 
muayene ve tedami esnuında meydana manlarda, &danın şimal şarkuıda bulu • Japonya, bu havalideki İngiliz müs • 
cıkmattadır. Bu dakikadan Jtibaren alle nan Çanci burnuna uzak menzilli top - temlekelerine yaptığı iktısadi hull.ılden 
doktorunun hast.nın nazarı dlktatlnl larla tayyare defi topları yerleştirmiş - maada, doğrudan doğruya siyast gayeler 
celbetmem lflzımdır. Çfinttı bahll.!ua lerdir. Bundan başka Singapur:ı eh ar a- güden teşebbüslere de girişmekten geri 
genrler~ boy~ ?aziyetlerde spor yap - dalar da tahkim edilmişlerdir. İngilizl"'r, durmamaktadır. Japonya, l\'Ialakka ya • 
Ma~. fazla ko~at, sıçramak, heyecan 
VC' lhtlraslnr içinde yaşamak asla oahı 1 bundan başka Malakka yarımadasının rımadasının en dar noktası olan Kra oor 
dcğlld.lr. Bu talb vaziyeti huta • cenub, şarkını tahkim etmek için de bir zahında bir kanal açmak projelerini or • 
nırı bllmlyeret yaptığı fazla yor- 1 çok projeler yapmışlardır. taya ahnış bulunuyor. Ru kanal açıldığı 
gunluk, Ye ~hldlerle gtinfin b\rtnde Slngapurun, İngilizlerin Cebclüttarık, takd~rde'. Ja~nyadan ~~ndista~n gıden 
derhal hasta fturtnde ş1ddttll sarsıntı - Malta, Aden gibi diğer deniz üslerinden ve hıç kımsenın kontrolune tabı. olmıyan 

darp~ rn - Vefa , İstiklal _ Kabat114, Hay -
ku ~a - ŞişJı, Boğaziçi - San'at. Yüce m

- caret, Hayriye - Darüşşafaka. 

lar yapmağn baJ!ar ve o zaman da artıt ı ı k B 
Beyo!ılu Halkevinde tti han.adır devnm e- hastn yarım malfıl denecek hale girer. farkı ve hususiyeti, geniş bir cephe ge • en kısa bir yol bu unmuş o aca tır. u 

den askert Ilseleı' TOleyb'ol şampiyonluk maç Kalhlerlnde böyle nefhalar duyulan hu. risine malikiyetfdir. Filvaki Singapurun takdirde Singapur. Hind Okyanusundan 

1'a!tgj Üçuncü hafta , 
Afu ııı m - Ş'-411. Galatasaray _ Işık, Erkek 
f111ı:n ın - Kabataş, Vefa - Ticaret, Yuce 
Ilı. • İstanbul erkek, Darl\şşafaka • İstik 

Jar1 finalinde Kuleıt lisesi Deniz llseslnl lkl taların maz!lerl tetkik olunursa ttlçQk. gerisinde İngilizlerin Malaya müstemlc _ Büyük Okyanusa giden yolların kontro-
seLte Cl0-15), <a-l6) aayı ne yenerek asker! ıkc!l Romatızma geçirmiş olduklarını ek- keleri vardır. Esasen Singapur, bu mils- törü olmak hususiyetini tamamen kay • 
llseler voleybol .şampiyonu oldu. serlyetle görürllz. Hakikaten romatımıa temlekenin bir ticaret limı:ım sayılmak -ı betmiş olacaktır. 

Bu maçta takımlar: Ku~ll: Bülend, Fik - h ı his .__. vi dll 1 
rıd .şek1 ndr iyi teş ve ~a e me- tadır. İşte bu cephe gerisi sayesinde Sir.- Japonların Çini istilas1, ve Hindi-Çini 

ret, Feyzi, Galib, Turgud, Vahld. ~iğ! tnk.dlrde kalbin iç zannda lhtll!t ya- 1 

1 
d 1 'U" "k B 't 

D'!nlz Lisesi: Yatar, Necdet, Nadi, Abdi, gapurun stratejik ehemmiyeti daha faz.. kapı arına ayanma arı, oU)'U n anya par ve bu ıhtl!At kalbin kapaklarının a-
\'uc ih Dördüncü hafta H:ıvr1 , Muzaffer çılı.ş ve kapanış tamannı bozar, ya ftl.z_ la artmaktadır. İngiltere hükCımeti Ma •

1 

İmparatorluğunun hayati noktaları için 
1ta~t: kU - Haydarpaşa, Pertevnlyal - Bıı maçlarda: Denlı: lisesi - Bursaya (5 - ln s?kışır vcyahud natamam kapanır. 

1 
ıaya hükumdar1arının yardımile, yerli _ esaslı bir tehlike teşkil e~meğe baş.l~~ış-

P'r~elt §, Işık - İstlklAl, Ticaret - İstanbı..:l 15l, n.t5> gaUb. İc;te kalb arızalan ve hastalı~ı da bun - , !erden mürekkeb büyük bir kara ordusu tır. Bunu. idrak eden İngıltcrc, bütun o 
Afuııuİrn~an•at - Şl.şll, Galatasaray - ErkekllibKulel' - Maltepeye (10 _15), Ol - 15) ga- dan baskn bir Şt"Y değlldlr. 'kurmak tasavvurlarını beslemektedir. hava1inin en kuvvetli btr Heri karakolu 

(Gene bu bahse devam ederiz) 1 J s· h 1 b . f l'y 'tle fJi~ıı L Be inci hafta Mnltpoe _ Bursaya cıo _ 15), (7-15) ga_ ı İngilterenin Malakka yarımadasına bu o an. ıngapuru umma 1 ır aa ı e 
Ga P•~ ta11bul Erkek, I ık - Pertemlvaı. llb. ı--C-e_v_a_b_1.5_tı_y_ıı_-._0_1t_ı1_v_u_cuı-a-rı-n:-.ı.-1-poı-~-ta-t kadar fazla ehemmiyet vermt.sinin baş - tahkım etmeğe koyulmuştur. 
c!;ı"n q arav - Darücı afaka. Boğaziçi - Hav- Asl<"ri 'iseler fı1tbnl maCI pulu yollamalarrnı rka edt'r1m. Aksi tak- lıca sebebi. son zamanlardn Japonların Singap~r değil yal~ız . Avust~a~yanın, 
ıtuaııı~. Taksım • Ticaret, Hayriye - Erkek dlrde l.!tekJer! mukı beleslz kalabilir. Britanya Malayasına göstc>rcik1eri bil - fakat aynı zamanda Hındı - Çini nın. H~ 

A$keri L' eler ar93ındakl futbol ~amplyo- '-. yu"k alakadır. Japon sermavesi Malaya. di•tanın bir ke1ime ile Uzaksa:-kta~ . bil· "llMa A tınrı hafta 
~ lreıt ' 1C:l • Ytic(' thkii, San'at İc;tanb ıl 
):,.}; 1\f Gala• ıırav _ Hayrlve İcrtlkl \ Er
i:> t'\l _ 

1 !Hın Hal darpa1;a - Ticaret, bık -
f 1.ı:a 

Vera • Yf'dincl harta 
lı:ı>Jı: ~i - l~t nbııl E"kelı: PE>rtevnlval - Er _ 
lta,.11,, u

1ıı•m. 'I'<>kslm - Havdarpasa. Icıık -
ktı _ ş~;11 Darüş~fakn • Kabataş, Yüce Ül-

l!~a2'1 Sekl71nci hafta 
Galata çı - Ştsıı. Taksim - İstanbul Erkek. 
81lrı•at ~aray • Kabatnş. Vefa - Yüce Dikli, 

- 'I'lcarP•. Pertavnlval - Darüşşafak!l. 
Ş 'I Dolmzuncu hafta 

l'a}' _ t-t '.Nrare•. Bo~arlç1 • V~fa, Oalatasn_ 
ltal'Clarp IJı:ıA1 Tak.<im _ YUce Ülkü, Ban.at • 

a a, I~ık _ Kabat.a . 

Tarihten sayfalar 

mı"t bP " Ş rcf ve Kadıköy sahalarında İ f tl i · d b k di 
oynanacaktır. • ............................................................. daki kauçuk plAntasyonhmna yüz bin - tün ngiliz men an er nın e e. çı~ı r. 

Burun•cu rra~lar Polis e: lerce akr genişli!:!:inde RT8Zİ parçaları ki İngilizlerin Singapura verdıklerı buyük 
------ ralamaktadırlar. - Japonlar buralardaki ehemmiyeti ancak bununla izah etmelı 

Bl'de11 Terb yesl İstanbul Futbol Ajanlı - Bir arabacı arabasının altında kaldı kömür ve de.mir madenlerine de el at - 1 mümJ...iindür. -------dan: Bebekte oturan arabacı Necatı arabaslle mağa bas1amışlardır. Jaunnlar bu hava -
26-11-939 tarlhlpde yapılacak maçlar Arnnvudköyüne attme,kte iken hayvanların b '1 t k "k k k 

Taksim stadı: ~ Jiden, ir mı yon ona ya ·ın yu se a -
Fene:-vılmaz _ Galata Gençler saat 10.30 blıd,.nblre ürkmesUe düşerek arabanın al • lite1i demir madeni elde etmf:ktc.>dirler.. (Baştarafı 7 i:ıri sayfada) 
Y Dnvudpaş:ı. - A. 'Hisar saat 12.30 ~ı;:~a~:~::~ı;~ı~~dünün rnuhtear yerlerin-

1 
Bizzat Singapur şehrinde 6 bin: yn~ı~ - Devlet bana silahımı, düşmana 

F~~rrhahce • HilAl saat 14.30 NPcatl tednv\ edllmek üzere Beyoğlu has- Japon, bC'r})('r, fotografcı ve.,aıre gıbı te"Hm edey;m divc değil, düşman ile 
Şeref stadı: tanesine kaldırılml.ftır. . maskeler a1.tında casuslukla mesgul ol - dövüşeyim diye verdi! 
Altmorc!u - .Beyoğluspor saat 10.30 u" c, yaşında lıir ,.IU'uk mangala dli•tti ı maktadırlar. Çar da: 
Topk:ı.p1 • Altıntuğ saat 12 30 3""'°" Y 1 ,_,;ı 

S. d bul kt ı b' - Bravo!. Senin gibi bir kuma•mıa-Besık•as - Beykoz saat H.30 Erentı:öyünde Kozyatağı c:ı.ddr nde otu • ıngapur a uruna a o an ecne ı 

Fener ııtadı: ran Hı.tice adır.da blr kadın dış:ırıdn blr lfl bankalar arasında üc t :mc> de büyük Ja- nın kılıcı alınmaz. Rusyada kılıcını ta-
Karagümrtik - Oalataspor saat 10.30 le ıne~guı olurken, odada bıraktı11-1 uç yaş a. pon bankası bulunmaktadır. şt. meımleketimde bir Rus ma:reşalı gl-
İstanbuls:por - Vefa saat 12 30 rıııclakl çocuğu Ahmed mangala dfiçerek s· ru ticaretinde kauçuk ve ka- bi karc:ılanacaksmı7! demişti. 

>:rP"r~vrıı Onuneu ı 3fta n la•a"nray • St\leymaniye saat 14.30 vücudünün muhtel\t yerl.i:!rlnden tehllkcll • ıngao~ n . . 
1 

kt d' 1 R~nd Ekrem Koçu 
lı: k 1.,:a1 - İstlklftl Bo'tazkl - htanbul (it: surette yanmıştır. Yaralı çocuk mdadı sıh_ tay biriflcı mevkii ışga <>tl'l"e c ır_e_r_.-==================== 

C!lr~t 'l'a~ El'kPk ~"ıı ' 11m, Rnvrive Ti. 1 - Sıhhi levazımının noksanlı~ı yüzün - hl tle hastaneye kaldırılmış, kaza etrafında = 

4.50.00 

- San'at, Vefa - Haydarpa~a. ~en m<ıcların yapılmıyacağı lll\n olunnn tahk l;:atn b:ıı;lanmıştır. f ~ tan bul Defterdarlığından: 
l'ı tr y1arp Son hafta Tak iın st:ı.dı hu kere mezktlr nok.c;anları lk-1 Trıımva) dan dilsen bir adanun 

"'r"t ctşa • i-rt.anbul Erkek. Boğa !el - mal ve tedarik <'tmiş olduğundan bu kara- . w • •• • _. Sıra Mıikelletln adı Adresi Verginin 
~vll~ ~RY?lve - Per .evniyal, Vefa - San'at nn refedllmlş oTduğu tebli~ olunur. kolu, <lıger hır genem de bılegı kırıldı No. ve soy adı İM Mahnlle Sokak No. Senesi Mat. 
~:va;: e kımııza takımlar: 2 - Fenerb~hçell Gal b Kulak ızoğlunun Dün akşam geç vakit Knbataşta blr ada- Kemal Lokantacı ş G. Vezlr _İ.'!_k_e_ g3_g_ 

"'fil 1' takımlar: İstanbul , Havdarna a. vefatı dolavısne kHibler maclarn bn~lama - mm kolunun kırılınruılle neticelenen blr 1 Eroktay lesl 13-15 

Nevi 

(K. 
(B. 

Leon Tabe fı.cı 
S l'l'at ::trn Bo~az1çl, ş14ıı, Yüce Ülkü. 1 d n evvel blrer dakika ihtiram .sükfitu ya • tramvay kazası olmuştur. 
~ I'icar:\ pac:ıkhrdır. Beşıktaşta Kılıçal! mahaUesinde Orta cad 2 
,...__ ~ dede 81 numnralı e?de oturan Nafıa idaresi 

> Arpacılar 

34 - 36 
937 112.50 (K, 

r 
JslJ _,,,, __ 

el t: tece nobetçJ olan ettant'lt'r şunlar-
j~:ttıb 
ıs h uı clhetindekiler: 

rı ncıztldeba ında cünıverslte>, Emin -
t"'t) • e <Bensason l, Aksaray da (Per • 
a11a~r:1t'lll<iarda CEımd ı Beyazıdda (A -

köy<!e • Fatıhte <Hüsameddin), Bakır • 
~,.0 cı111~n. Eytibde (EyQbsultan). 
istıklllu clht'tindekller: 

b'4ıntt Aı caddesinde <Kanzuk). Tepe -
'rarıa ~ CRlnyoll), Tu kslmde <Taksim), 
detı a:ı?lda <Nihad), Kurtulu.şta (Ncc-
~§iktaşta CVldln). 
ltacııJi, Kadıköy ve Adalardakiler: 

C2ar11, Ytinc:ıe (Sıhhat, Rlfat), Ü.skil • 
\ oı.ı...,;İnırahor), Sarıyerde CNUTil, A
~ Uialk). 

---------------~) 

Ankara borsası 
~ ...... , - .... _ 
~ &apanL1 tlatlan 25 - J 1 • 939 

Ç~Kl..ER 

Açılış 

lj 4 
1 O H 

~ 9775 
6 82 .J 

29 4S7ö 
il 21US 

21 52 
t.94 
l. 123 
.-

13.ftt 

Kapanı7 

" 4 
13J 6 

2 977i 
6 8 7~ 

29 4!176 
<.9 28Ui 

21 2 
0.97 
ı. 126 

.-
18.61 

Hfl'AYE: Sizi düşU'lmeme 
mtts"ads ed niz 

(Ba.§tarafı 9 uncu sa.yfada) 

bır insan ... Kız kardeşim çok küçüıktür, 
annemı siz gördünüz... İnsan ana ve 
babasını muhakeme edemez ..• Ben an
nemi bir felaket ve müsibet telAkki 
ediyorum. Çünkü böyle düşünen dün
yi); fa, tek insan varsa o da benim!. Kim
bil:r harb ne kadar zaman devma ede
cek!. Acaba bir koca bulabilecek mi -
yiın? Çok güzel bir kız değilim. Evlen
meden ihtiyar olacağım; çünkü dra~10-
mam yok. Ve budalalardan da hiç haz 
etmem. Ben bütün hayatınca hiç gel. 
mi\·ecek ohrnı beklemiye mahkum in. 
sanlardan biriyim. Halbuki burada bu
lunduğunuz müddetçe bana bütiln bu 
sövlediklerimin yanlış olduğunu dil • 
c;ünmiye yardım ediniz. Genç kızların 
daima çılgın birer muhayyileleri var -

dır. Berı, bizim birbirimizi sevdiğimi -
ze, g'füğiniz zaman sizi bekliyeceğime 
ve sıı•n orada beni düşünecebinize 
k"'ndi kendimi inandırmak istiyordum. 

Bu si1i raha1 !;ız edebilir mi? Size yap
t ğım hu ~ey bir ilanı ~k değildir. Siz
den b'r hayal müsıilesi istiyorum. San
ki dönünce beni anya<'akmışsmız sizi 
hck1ivece 'im Bütün hülyalarunı üze -
r'ndc toplıvaca~ım bir çehreye bir hn-

otlacıla.,.ından IMehmed Mi, Karnköyden 
b1ndlği tramvayla evine giderken Kabataş 
nolcta ı önünde tramvayrlan dü!iIIltlştftr. 

B ı düşme .esnasında vücudüniln muhte • 

3 

l1t yerlerinde ı yaralanan Mehmed Allnlıı 
5 sa~ ı..oıu kırıldığından, imdadı sıhhi ne Bc

yo"'lu hastanesine taldırılm14tır. 
B·m1nn başka gene dfin Levt adında bir t 

ge11ç el!nde demlr çubuklar oldtı#u halde bir 
tramvayın basamağında İstlklA.l cadd~inden 7 
gererken mukabll taraftan gelen bir kam-
yor:un demirlere çarpma.sile caddeye dQı - 8 
mü!ll ve başından alır surette ynrnlanmıı -
tır Bu arada I.evinln sol bile1*1 kırıldığından 9 
ted~vı ed1lmek tiz.ere Şişli hastanec;lne kal • 
dırılmı~tır Her ik1 kaza etrafında zabıtaca 

10 tah'<llmt yapılmaktadır. 

Top/Rntılar: 11 

Beyoğlu Halkevinde konferanı 
12 

Beyo!?lu Halkevinden: 26 İ1tlnclteşrin 11139 
Paı!tr günft saat 14~0 da Evlmlztn Nurztya 
sokağında. Pa:-tı blna.~ndakJ temsll aalo - H 
nunda d~nt Bay Nureddin KAmll İrdelp 
tn;nfından ıGrlpo mevzuunda mühim blr 
konferans verılecektJr. 

13 

16 

Güllıane mfüıamereleri 
16 

17 

GU!hnne Tıbbiye .Mkeri Tatblkat mekte. 
binin 1939 - 194-0 yılı tıbbt mtısamerelerlnln 
birincisi 24. 11-939 Cuma günQ saat 17,30 da 
profesör Dr. Zeki Faik Urnlın relsllğtnde top 
lanmıştır. j 18 

Mün:tkaıJnlara profesör Gentral Dr. ~v -1 
fik Sa~am, prof~r ı fitn Aksu, prof~ör 19 
:ı-ıu-.'ltet Şak1r. profe80r Mlm Kemal Öke, 
prof Or Vahdi Oıan, profesör ŞOkrü Can _ 20 
gör ~tı~ak etmişlerdir. 

tmıya sahib olacağım. için gözümün önftııe getireceğim çeh-
- Ann€'tte paktı imzaladık, yalnız. rcn:n yalnız sizin çehreniz olduğuna 

21 

- Yalnız? inanmımızı sizden istiyeceğim. 

Ar m Kara- A çı 
b tyan 
Derviş Aşçı 

Mustafa Tli- Tüccar 
tüncü 
M. Said ve 
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Ham 
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A~a oğlu 
Ali 
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Ali 
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Elyatlm bi
raderler 
Saba tay 
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- Yalnız gitmeden evvel, sizinle Anettc onu: DlmitırUi ve Balık tuz- • Meyhane 935 444.00 <K. 199 80 

.2 ,451:; 
Bl 64 
Bl.ll773 
.- ·-

daha ivi tanıştığımız uman, Bizden be. - Jean diye azarladı, annenizi unu
ni beklemenizi yani ciddi surette, sa • tuyorsunuz. O sizi o kadar çok seviyor 
hiden beklemenizi rica etmem çok ki. 
muhtem€ldir. Anlıyor musunuz? Fakat - Ben de onu pek çok aeviyonnn. 
sizden bunu rica etmesem b!le muhak. Çok sevmek, pek: çok sevmekle kllaoa 
kak orada cesıfretimi kaybetmemek sevmek arasında ne münuebet varff 

oğulları layıcısı s. 18 CB. 39.915 

Eminönü Mallye ıubas! rnükclleflerlnden yukarıda adı, işi ve tlcaretgô.h adresi yazılı 
şabwar terki tıcaretıe yenı adre.slerını blldirmemlş ve tebellüğe salfıhlyetıı blr kimse 
göstermemı.., -.e 7a.pılnn araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gös -
terııen yıllara ak1 uzanç ve buhran vergUerlnl ve ı:amlarını hn vi ihbarnamelerin biz.. 
zat t.end.lle.rtn.e teı>Htl mümkün olnnuımıştır. Keyt•yet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 ine~ 
maddelerine tıoTflkan tebll~ yerine ge~mek ü::ere 11An olunur. Un56) 
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iYE LANI K A 
Keşi.deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinno yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kuTr..ha .. nst? heııaplarında en az elli liragı bulunanlar 

kuruya dıınil edilecelkerdiT. 

1940 iKRA iYELERı 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 ,, = 3000. - " 
6 ,, 500 " = 3000. 

12 ,, 250 " =ıc 3000. 
" 40 " 100 ,, = 40 o. 
" 75 " 50 " = 3750. " 21 o ,, 25 " = 5250. ,, 

Türkiye lş D:ııılcasm:ı para wıtrrmakla yalnız par.ı biriktirmiı 
olmtıZ, ay'li zamanda ttılii nizi de denem4 olursur.uz. 

Sayın lstanbul Telefon abonelerine 
Şl~ll santralı 25/11/939 da saat 15 de faal~et• ıreçecektlr. Abonelerlm1zin enelce tevzi 

edlıen 939-940 telefon rehberini o saatten itibaren kullanmıya b~amalarını ~ rehbtre 
mürac-'at etmeden abone aramamalarını bUhu rica edtrlın. Mfldüriyd 

(9G67) 

--------

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

#if/J __ ii1RBil ______ mıllllE' 

OSMAN ŞAKAR 
Müesses~sindc 

T sltl 
KÖMÜR SOBALARI 

Avizeler - Saatler 
Gtıl!ıtR : B rn kal ar <:ad. 47 Vovvoıta 
harı zerııi•ı ı..at. Tel: H7mı ·Btyn-
z.ıd : Oıııver ıh~ c ıd. No . .lH ı le.i· 
.rik ıd u sı kur .ı ı. 

Kactıköv: Is \eje c. (i. l\"o. 33 - '.! 

Diğer satış yerleri : 
Be~·oğlıı: lstı:.ıa. c .ıl No. 3 ıli Foto 

8por ırııı~uz ı. 

Bl\\'l\lrndıt: GJ.ısrno c ırl. No. ~ 

"'t1z::m . Lıg ros nııtğ z ıc;ı. 

ANAPIYOJEN < 
Dr. ~HSAN SAMI 

lııtroptolı:ulc, lııtafılılcok, pnömolcolı:, koli, 
p yosıyanılı:lerın yapbQ'ı çlbaı:ı, yara, akıntı 
va c1ld bYııtalılı:lı.rıı:ıa L:nrtı çok teıürlı t.uo 

'€ı:m:ıı::::::=:~=.ı> a~ dır. ~Ei~M!a~i'Y 

D UT CBE NSA 
Kış uçuş tarif esi : 

S LI, PERŞEMBE ve CU .ARTESi 
İ ~TA ·~BUL'dan Sof ya, Belgrad, Budape~te y~ Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Seli ik ve Atina'ya ittibat vardır. Daha 
z yada malumat almak, biletler ve kayit muam~lesi için afağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS WAL TER FE.USTEL 
Ga:·ıt't Hıhtırn N ı -lf> Tf>l'1foıı: 41178 • Telgr f "HANSAFLUd,, 

K~yseri ·ı ayyare Fabrikası Genel Direk· 
törlüğünden : 

Bir Elektrikcl Ustası Aranıyor 
San'atı çok iyl bilen bir elektrikcl uat:ısı alıno.cnkllr. San'at mektebi mezunu oıanıaı 

tercih edllecektlr. Yapılacak imtihandaki derecesine göre 150 Hraya kadar aylık öC -
ret verilecektir. ~ 

Bu elektrikçi Kayseri tayyare fabrlkasındıı tayyareler üzerinde muayyen bir sa~~· 
staj gördükten sonra dnlml sur<'lte çalışmak fü:cre Diyarbakır tayyare alayına sönd 
lecektlr. r 

Tal.p olanların nihayet ı ıti2 939 Pazartesi 15\lmine kadnr istidası ve emniyet mudur; 
lüğrınce musaddak hüsnühAI mazbatası ve bonscrvislerlle blrllkte imtihan olmak nze 
Kay~f'rı tayyare fabrlka.-;ına bizzat m!iracaat etme!~ rl U~n olunur. cı9560• 

di 
ER. 

acı Bekir 
Merkezi: Bahçekapı. Şubele i, Karaköy, Beyoğlu, Ka<iıköy. 

Pazar günleri HACI BEKİR ticarethanesi açıktır. 41m;:'Ji'l7 

fyon Be e iyesinden 
şehri 90 lira ücretli belediyemizin veterinerliği münhaldir Talib olanların ena~ 

rniısbltelerile birlikte İklnclteşrln gayesine ka1'1r belediyemize müracaat et.melerl il 
olunur. ııı.95590 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnlarJ_ 
tzi!uJ Muhammen bedeli 2900 Ura olan 5 adcd seyyar ve 5 aded sa.bit elektrtldl 1'&11 

111
_ 

tulumbruıı 11.12.1939 Pazartesi günü saat (15> on beşte Haydarpaşa.da gar btnuı daıllll 
deki Komisyon tarafından kQ.palı zarf usullle satın alınııcaktır. 

Bu işe girmek lstJyenlcrln 217 Ura 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanıınuıı ta -

yln ettiği vesikalarla teklifierlnl mı.thtcvı ztıd~arım nyni giln saat Cl4ı) on dOrde ta .. 
dar komisyon reisliğine vermeleri l.Azımdır. ~) 

Bu h:e ald şa!'tnaıneler Komlsyondan parasız 019.rak dağıtılmaktadır. ( 

Tiyntro.c;u Tepebafı dram kı.snıında 

Gündüz saat 15,30 da 
alqaın saat 20.30 da 

Şermin 
lıtiklll caddesl komedi kısmında 

Gündüz saat 15,30 da 
a.k:şam '!aa t 20.30 da 

Bir Mubasih Aranıyor 

Her l\kşam Bayan Mualla ff SalAJıattin 
Pınar ve arkadaşları tarlhl koetün:ılü t&blo 

Su caz, kabare, varyete 
Her pazar bütün programla içkisiz 

çaylı matine 

Raçld Rıza ve Sadi Tek tiyatro.su 
Paznrteal akşamı Üsküdar Hlle 

sinemasında 

Bir Eğlence Aicşamı 

Hıılk Opereti (~kl Çağlıyanda) 
Bugün matine 16 da 
Bu akşam saat 21 de 

Gönül Bel sı 
Yazan: Ywıuf S!irurt 

Muzlk: K. Kopuçelli 

İlan Tarifemiz 
Tek aütun aan&SJDl .......................... 

Birinci ıahif e 400 Jnırul 
ikinci ıahi/c 250 ıt 
Üçüncü ıahi.I• 200 • 
Dördüncü sahile 100 • 
iç ıahileler 60 • 
Son ıahil~ 40 • 

Muanen btr müddet zarfında ,.... 
laca mlkt.uda Uln yaptıra~ 
ayrıca tenzılit!ı tarifemizden ilUf~ 
edeceklerdir Tam, yarım ve oe;p-
aayta lllnlu lçln ayrı bir tarif• dıl!Plf 
edilmiftlr. aı6 

son Post.ı'nın ticari Ulnl&nna ed11-
1şier içln ıu adrese müracaat 
meUdir. 

tiiucıt,lı. Kollektll ştr.-S 
Kahrnmanzade B .. 

Ankara caddr.sl 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seltm Ragıp ffl.lg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLJG11' 


