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Taahhtidümii.z Ordumuz Dlilll birlik 
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J'iatı 5 Kuru1 

Sovyetler 

Deruhde eylemİ§ bulunduğumuı 
vazife ve mes'ullyetlerl halddle 
müdrik olarak insanbb inleten 
harb f adasının bir an evvel nlha • 
yetf; ermesini bütün kalblmlzle 
temenni etmekteyiz. Buıttn oldu • 
ğu gibi yarın da memlekettmizi 
harb mıntakası haricinde bırakma
yı, emniyet ve taahhüdlerhizl 
ihlal etmemek şartlle, mllletlmta 
karşı vazife icabı olarak ddden 

Törkler dostluklarına vefakk, 
taahhtldlerhıe 1&dıktırlar. Bu va .. 
adlar cömhuriyet hükfunethıin .ı. 

yasettne umumi bil' emniyet r& · 
teril.mesbd temin etmiftlr. Bbe 
karp Tef&kAr oWl dostlanınn. bo. 

güne kadar olduğu gibi bundu 

sonra da bbden ancak dftrüatftlk, 

hayırbahhk ve bunlara UTPD 

Ctimhuriyet htiktmeti lnüdafaa Türk mllleti, Büyük Millet Mecll • 

tedbirlerini tekemmül ettirmek si.nln etrafında bölüııına. 181"811 • 
için hiç btr himmeti esirgememek 
azmJndedlr. Büytlk Mecl.la, büyük 
Türk milleti emin olabilir ki cilm • 
huriyet ordulan emir alclıklan 

zaman vazifelerini hakklle it. 
edecek kıymettedJrler. Yaptığ:uım 

\'e yapacağımız f ed.aklrlıklara 
ctlmhurlyet ordulan 18yık oldukla· 
nnı lsbat etmeğe her an haardırlar. 

maz bir kale gibi, dünya hAdiselerl 
karşısmda toplu ve dimdik dur • 

maktaclar. Yüksek vazlfeslnl hak • 
kile ifa eden Büyük Mecllshı bit 
bir anarşiye müsaade etmiyen ku..,. 

vetli bir htikfunet vücude retlrebL 

lecejhıe muazzam bir misal 

halindesiniz. 

Moskon müzakerelerinde netice· 
nin iatthsaI1 bu defa mümkün 
olamaD»fUr. İki komşu memleket 
arasındaki dostluk kuvvetli esu • 

lara fmttsteniddir. Bu devrin mu.. 

vak.kat lcablarından doğan prtlar 
ve imkAnsızlıklar, bu dostluJu lh
W etmemelidir. Biz mazide olduta 
ıfbi atide de Türk - Sovyet mttna. 
tebetleri.n.bı dostane seyrlnl samimi 

arzu ediyoruz. hal'ebder bekliyeblltrler. olarak takib edeceiiz, 

Nutkun metni yedinci sayfamız dadır 
.......... -................................ ·--··········----··---·--·········-.. ······-·· .... ·-----·----.. ·······--.. ··········-·········· .. -···-·---

Milli Şef dün milli 
bir azim ve karar 

timsali idi 
~eclisin dünkü celsesi çok mehabetli bir celse oldu. 

evlet Reisimiz tarafından çok yüksek bir kudretle 
!eınsil edilen bu mehabet, büyük bir mukadderat dev
rınde en medeni duygularla birlikte en yüksek kararlan 

nefsinde toplamış olan bir milletin mchabetidir 

Mololofun Sovyellerle 
yaplığ.ımız göriişmeler 
hakkındaki beyanatı 

( Muhittin Birgen telefonla bildiriyor ] 
Büyük Millet Meclisinin altıncı ldka hav.asile muhat olarak bekleniyordu. 

Oüınıı devresinin !birinci içtimaı, dıOn, Dihı.yamn yeni bir m11Jradıderat devrinde. 
l u.rreic;imizin büyük bir nutku ile Devlet Reiıdınh tarafından millet vekil
ıi:f~· İçi_nde yaşadığımız devrin fevka- lerine ve dolay1sile bütün millete hitaben 
~ elıklen ıarasında dilnkü. içtima ~ söylenecek öJer muted nutuklara rua -
..,, lll Şefin nutku itlbarile, hakiki' bir a- (Devamı 1 .6 clleqiin.9 &Marymda) 

İngiliz, Fransız matbuatı Molotofun 
nutkunu Hitler için bir hayal inkisarı 
teşkil ettiğini tebaroz ettiriyorlar 

Ankara 1 (AA.) - Molotofun yüksek 

D 
Sovyet meclisinde irad etti~ raponm 

eniz harbi hakkında ru:=-~~=rl~~~ 
Ç 

ddl ile neticerenmenqtir. Fakat bu g6-" • ı • ·· b t rttfmelar, ·bizl alAkadar eden birçok sl -
orçı ın yenı eyana 1 ywd meseleleri aydınlatmağa, y&hud 1ıi9 

olmama bu meseleler üzerinde yoklama 

A K d k d • ı d k• Al yapmaia yardım etmiftir. Entemuyoruııl l vam amarasın a açı enız er 8 1 man .tyaet vaziyette bizimle münu~betleri 

ceb kruvazörleri meselesi görUşDldU ~~~=:ıu ~=:~~ 
mak çok lÜZ'lmllu bir teYdir. Gerek M09-

Cörçil açık denizde bulunan ceb kruvazörünün bahnlıp ırav. görllfffiel~rin~en v• gerek Türk hft.. 

b 
kametiı:ıin hericl sı.yaeet sahumdaki IOC 

atırılmıyacağına dair sorulan suale, bu hususta .talinden. &Om'a, bugün, Türkiyenin st • 

malılmdur. Türkiye hükfrmeti, iki aydan
beri. Almanyaya karşı harbeden İngil -

tere ve ~sa ile bir karşılıklı yardım 
paktı akdetmiştir. Bunu yapmakla, Tür

kiye, bitaraflık ihtiyatk~r siyasetini 

kat'I aırette reddetmiş ve inkişaf halin-

de bul\.lllan Avrupa harbinin mahrekine 
dahil o1muştur. Kendi harblerinin .sa -
hasmA mümkün old'uğ'U kadar fada bi -
taral devleti sokmağa çalışan İngiltere ve 

Frana, bundan çok memnundur. Tür • 
kiye, acaba bundan nedamet edecek mi? 

Bunu keşfetmeğa uğraşrnıyacatız. Kom~ 
ıumurun harici siyasetindeki bu yeni un-

surları kaydetmek ve hadiselerin Myrlm 
kehanette bulunamıyacağı cevabını verdi ,..,eti btze daha vazıh g&ı1.ıkmektedir. 

' Tl1rkiye hükU:metinln kendi mukad -

r~---------------------1111!111...--... deratım harbe iştirak eden Avrupa dn • 

• dikkatle takib eylemekle iktifa eyliye -
ceği7.. 

lederi grupuna bağlamayı terctb ettlll Molotof (Devamı 8 inci sayfada) 

Roma radyosu ı 
Tnrk istiklal 

Dolmabalıçe lıiidisesi 
Eski Polis Mudoru ile Muavininin muhakemesine 

marşını Çaldı ~Un izmit ağırceza mahkemesinde başlandı 
Ankara ı (A.A.) - Haber aldığınu• Sahh Kılıç mahkemede : " Hidisenin heyecan ve 

göre 29 Tqrinievvel cümhuriyet bayramı teessür seli halinde akıp giden halkın kendi ef' alinden 
günü Roma radyosu evvell Türk İstik - • b "" -

(Devamı s inci "'ufada) başka sebeb ve saıkı ulunmadıgını,, soyledi 

A M
-;. İzmii 1 (HWRl8t) - Atatürkün azia imanlar aJ .no niişlarımn İstanbul halkı tarafı~d~n ztya-

h 
.dd 

1 
reti esnasında Dolmabahçedekı izdihana 

altını ŞI et 8 had~n muhake~ bugün İmıtt 

b d 
.
1 

Ağırce7'& mahkeroesı.nde 'baflandı. Mah -

ombar ıman ettı er k~meye Nail TÖre riy~t ~y~rdu .. s.ı: I 
in . p . 1 (AA) H b. ba 1 rı ve Celal aza mevkilerınde ıdı. Müddeı- 1 gılterenin Gudvin sahilinde karaya dil şen Alman tahtelbahrinin enka.a lngiliz d bar~ ..... ~; · ·.lk-de"~ Lam-'- 1 8zn~ıcfrı~ umumi makanunı Hamdi Doğu i41al .. 

1 

.
1 

. f an erı ..,""6"'n ı M:L o rAıL, ıg IU • t . 
gem.ı en tara ından çekilirken h t .nx. to 1 ı..-- k t tiriım· diyordu. F.ôki stanbul emniyet mUdW11 

Lo ~ . . , . . at mın 06ır p arı ,~e e e ge ıt- . . . ahk 

t 
n'l.lra 1 - Wınston Churchıll Alman mıden ıbaret mad'ığı sualine de t ' CD 3 .. .. fada) Salıh Kılıç ve muavını Klmran m e • 

ahtelbah· t " ır. evaını uncu say cd h bul -->--ı K li ı..--
leri ı_:lerinin rliındlan~n garb sahil- Churchi~l \"°ı v · tir: - - m .. e azır ~u~.ıu er ocae LHUO.SU 

th,·nde ~ıgınmalnrına ve orad'an iaşele - cBu • del mütenakı:ıdır. Brem eni B uslar reıs~ Sedad Salih Kılıc~ avukat İrfan 
ler 1 temin etmel~rine mani olacak tedbir- Fakat za ed · fJtıil. De hle.nd tipi bu Şakır de Kamr:ı:ın ~ekıli bulunuyordu. 

1 

Av hakkında, Sır Davidson tarafından gemilerd~ hiç oG tanesinin a- mi 83, tlD Salih Kılıç hadıseyı anlattı, halkın .A -
arn Kamarasında sorulan bir su:ıle d b • } ~ tatürkün aziz naşını muntazaman zıya-

Verdiği cevabda. İrlandanın kara sula •. çı.~lar a . akkaktır.. Bu a, T: y t!lir ar . ret edebilmesi için icab eden tedbirledn 
tına.. t . .. • . . duşrnaıı gemıs u1 tıplw batırılanuya- . 'k I · . · lındı • 
01

, .. n y.alnız rlanda hukumetının mes'ul ~ . , . f Kopenhag 1 (A.A.) - Polılı erı gaze- mabetli bır şekılde ve tam~rı:en. a 
aı.:~unu söylemiştir. cagına daır sorulan hır wa1e cevab ve - tesinin Bedin muhabiri. Sovyet Rusya • ğuu, ziyaret ~lamadan ıkı gün evvel 

\s ~U.as denizinde dolaşan Alman deniz ren Churchill, bu hususta kehanette bu- lnın halen Rus lim.a.nlannda bulunan wjhalk ziyaretinin ne suretle yapılacajına 
tu gemilerinin Deutechland tipi ik, ge- lunıımıyacağım IK>ylemiştir. (Denuu 8 inı·l sayfa.da) (Devamı 8 inci sayfa.da) Salih Kılıç 



2 Sa~·fa 

Hergiin 

Milli Şef dün milli 
Bir azim '1e karar 
Timsali idi 

Yaıan: Muhittin Blrntt __ ,,J 
(Bqtaralı 1 inci s."\yfada) 

betle, elbet hu8wri bir ehemmiyeti haiz o
laoalrtı. Bunun için, Ankara muhiti ve 
pltba bununla beraber biraz da bütün 
Tarkiye ve hatta bir.az da dünya bu nut
ku .ab1rs1z1ılda beklemekte haldı idi. 

Bütün milli meseleleri birer birer tet
ktk eden nutuk, Büyük Millet Meclisi a
zalan üzerinde olduğu kadar , içtimada 
hazır buluDAn davetliler arasında da de
rin bir tesir yaptı. Fakat bizzat nutuktan 
datıa fazla, daha derin bir tesiri yaratan 
da bizzat Milli Şefin kendisi idi. Sakin, 
vakur. fakat ıünün herkese heyecan ve
ren hadiseleri 1ll'asında, belki de herkes-
ten fazla heyecanlı ·bir ruh ile Milli Şef 
sanki bütün bir milletin sükun içinde te
zahür eden bütün enerjisini kendi şah -
smda toplanı.ı.ş görünüyordu. Nutkun bu 
milll ve sakin enerjiyi ifade eden yerle-
rinde, onun öyle kuvvetli duran bir tav
rı. öyle yüksek azimleri temsil eden bir 
ifade tarzı vardı ki, nutkun kuvvetini an
lamak ve onun bu memlekete dağıtaca~ 
manevi huzttro temam tatmak için Milli 
Şefin bu tavırlarını görmek ve onun se
sinde gizlenen yüksek ve sakin azmin tit
reyişhıi duymak lazımdı. 

Mi1li Şef, dün milli bir azim ve karar 
timsali idi. 

* Nutkun üzerinde durulacak noktalar 
pek QOktur. Fakat biz yalnız ikisi üze -
rinde duracağız.. Bu noktalardan biri 
'.Iürkiycnin dıdıili vaziyetinden bahseden 
k1811lldır. içinde yepyeni bir alem yara -
tılmış olan bu memlekette o alemi yara -
tan Atatürkün vefntındanberi bir sene 
ıeçmiş olduğu halde bugün her şey dün
den daha sa~lam ve daha kuvvetlidir. A
tatürkün elile kurulmuş olan milli birlik 
bır senedenberi bir kere daha kuvvetlen.
miştir. Devlet Reisimiz bugün dünden 
daha kuvvetli olarak bu milli birliğe nut
kun~ iftiharla ve büyük bir saadet duy
gusu ile işaret etti. Dünyanın hıç bir mil
leti içinde bu kadar sağlam ve pürüzsüz 

.bir tezahür yapamı)'l<m bu milli kuvvet 
hakikaten kuvvetlerin en kuvvetli ola -
mdır. Onsuz hiç bir şey yapılamaz. Bil -
hM3a böyle müstesna zamanlarda bir mil 
letin en bü-yb.k kuvveti en büyük müda
faa .iilAhı bud'U.r. Onsuz hiç bir ordu yü
rümez, hiç ~bir hükfunet müsmir olarak 
çalı.şamaz, hiç lbir içtimai kütle mes'ud 
olam.az.. Türkiye bu bakımdan bütün mil
leUere karşı faik bir mevkide bulunuyor. 
Mlliettn bu yübek birlik kuvveti var -
ken her türlü tehlikelere karşı yürüme
li korkmadan göze alabiliriz. · 

MUH Şef, işte bu milli birlik üzerinde 
dururken sednin derin bir rikkat ve saa
det içinde titrediği hissediliyordu. Bu tit-
reJil bütün dinleyicilerin ruhlarında de
rin akisler yaptı ve herkes kalbinde bu 
mill1 kuvveti bir senelik mesaisi ile bir 
k&Q def.a arttır.ınış olan Milli Şefe karşı 
minnettarlık hissetti. 

SON POSTA 

Resimli Ma,Jrale: : Tehlikeli bir hudud ~ 

insanın çevrf'Sinde yer alan manevi muhafızların en kuv
vetlisi nefis izzetidir, bizi birçok ahvald~ düşmekten korur, 

bkat dikkat ed1nis: Nefis izzeti bi~ mübalağaya s&pın ... ı 

gururun hududuna dayanır, o zaman insaru derhal soğuk, 
sevimsiz, iıoyrat yapar, dostsuz bırakır. 

Nefis izzetine malik olmıyan insanla dalına. ma15rur görü
nen insan ~·ekdiğerine tamamen .zıd karakterlere aahib ol
malarına rnğmen neticede ·birlefirler: İkisinin dır? muhite 
verdikleri his antipatidir, ikisini dıt ayni derecede sevmeyiz, 
nefis ızzeti ile gururu ayıran hududun ortusııda kalmak la
;:'ımdır. 

lngllterede Alman 
Esirlerinin kampı 

1 Eserin müellifiyim 
Şehir tiyatrosunda, Şekspirin bir 

eseri oynanıyordu. Kapıdan biletıiz 
geçmek istiyen birine; memur sordu: 

- Bletiniz yok! 
---.. Ben eserin miLtercimiyim. 
- Buyurunuz, giriniz. • 
Mütercim, der demez, biletsiı içeri 

: gireni gören bir açıkgöz: 
: - Ben de biletriz girerim. 
• Diye sevindi. Kapıya doğru yürü.-
; dü. Memur ıordu: 
: - Biletiniz ... 
: Açıkgöz memura dik dik baktı: 
: ' - Ben eserin müellifiyim! 

"" ---' 
lngilterede yeni hir 
Sef erberllh 
İngilterede yeni bir seferberlik ilan 

edilmiştir. Bu seferberlik çok eski ve 
müthiş bir düşmana karşı HAn edilmiş
tf r. 

cDen.izaltı oteli. fmlli verilen bu kl1y f · · 
evi fn""'u...1 ... -ı.. •'-- d . lt 1 d ngilterede yapılan tetkiklere göre 

5~ .ı.u IMı•-.ı emza ı arın an 
1 

. . d f 1 . "kta 
aldıklan esirlerin ibulanduğu kamptır. ~rr sene er .ıçın e are enn mı n 
Alman esirleri ıbunıda telörgüler içinde fevknJade bır surette w artmakta bulun
yaşa.:malctactırlar. :nuştur. Farelerin değil yalnız erzak 

ambarlarına, fakat tarlalara bile çok 

Dünyanın en eski 
büyük zararlar ira~ eylooi.kleri ma • 
lthndur. Bu zararların yekunu 1938 se-

Hı:tıerln çocukluğuna 
Aid bir resim 

Bu küçük çıocuğu tlnıc:lınız mı.? .. Saç
larına, göxlerlnıe ve dudaklarının kıvrım
larına dikkaıtle bakınız. Gene tanunadı
nızsa, biz sim hemen haber nerellm. ki, 
bu resim, Alman devlet reisi Bay Hitle
rin çocukluk ~idir. 

/ ngilterede işleyen gizli 
Alman radqosu 

İkinciteşrin 2 

' 
., 

Sözün kısası 

Harbiyeliler geçerken 
~----- E. Ekrem Tala 

T ahsilinin bir kısmını Harbiyede 
yıapmış olan babam, sıhhatiniı:I 

bozukluğu yüzünden orasını ve binnetica 
askerlik meslekini terke mecbur kaldı• 
ğından dolayı ömrünün sonuna kadar 
için için yanmıştı .. 

Geçen gün. Cümhuriyet bayramı dolaro 
yısile Ankarada yapılan geçid resminde 
genç Harbiyelilerin geçişini temaşa eder· 

1 
ken, Recaizadenin bir ömür süren bu &"' 
ğusunu ben bir daha, ve kendim duyar 
gibi oldum. 

Kendimi bildim bileli kaniim ki dün
yada en yiğit asker Tjrk askeri, ve en 
asil ve civanmerd gençlik Türk gençliği-

! 
dir. Bunlardan her biri baslı başına bi~ 
kıymet olduğu halde, ikisi bir araya ge
lince, düşünün ne oluyor?!. 

ı1 İşte, Harbiye mektebinin genç yiğitle-
. rini geçerken görmek, bende, bundan do-

1 
;dyıdır ki derin ve sonsuz bir heyecan 
doğurdu. 

Hükumet geçid resmine, istisnasız bü.
tün vatmıdaşları çağırmıştı. Bu çağrıya 
icabet eden binlerle ahali o akşam evleri· 
ne, yürekleri inanç ve güvenç ôolu db 
düler .. onlar da benim gibi orada Türlı 
askeri varlığının olanca heybet ve aza· 
metini bir daha ve yakından görmüşler .. 
ve bilhassa Harbiye gençlerinin yekpare 
bir çelik kütle halinde geçişlerini heyeoı 
canlana heyeoanlana temaşa etmişlerdi. 

Her millette, o milletin mabihüliftiban 
olan böyle askeri talim ve terbiye mües
seseleri vardır. Fransa Saint Cyrle, Pru9" 
ya Harb Akademisile öğünür. Bunların 
da tarihleri zengin, şöhretleri bütün dün
yayıa münteşirdir. Lakin bizim Ha~~.iy~ 
nin baştanbaşa bir lımnaset ve yıgıtlı'll 
destanı olan tarihi, tıpkı inkılAb talihi· 
miz gibi, bütün diğerlerinin tepesinden 
bakan nurlu bir şahikadır. 

Her yılın, birer saflıa ilave ederek da• 
ha dıa yükselttiği bu muazzam ve p:irşan 
ve şeref tarihin, yarınki unsurların! ya
kından gören bizler, ne duyduğumuzu i• 
fade için kelime bulamıyoruz. . 

O geçişin içinde vakar, heybe~. ınti· 
zam nefse itimad, meslek vr vazıfc aşkı, 
vata~ ~kı, hasılı yüksek fazilet namına 
her ne mevcud ise, hepsi vardı. 

Ve onlar geçtikten sonra, safları takib 
eden bakışlarmuz birdenbire bu Alemdeıı 
başka ~ir aleme intikal ederek, ~yni mek· 
tebin yetiştirip tarihe ve ebedıyete mal 
eyledi~i birçok varlıkla~~· en başta . ve 
en üstte Atatürk olmak uzere, teccssilm 
eyliyen hayalleri üzerinde. durdu. 

Sanki bu mükemmel geçışle, gene Har· 
biyeliler. her adımda tarihin baltnnı ?eş
mişler, ezeli ve ebedi Türk kfitlcs~?~n 
bütün mefahirini biran için ortaya, gozo-
nüne 5açmışlardı. .. _ .. 

Rahmetli babacığımın yıanık gonl~nu 
burkulayan hasretin manasın~ o da~ı~
da ne iyi anlıyordum! Ve bcnım dr. ı çım· 
de bu asil, bu yiğit delikanlıla:a karşı n; 
derin bir gıpta uyam.yordu!. Bır gıpta kı, 
onu ancak, güzel ve mukaddes ~r~.umun 
ve Atamın bana armağan ettilti Cumhu
riyet rejiminin, bu ellerde, her tecavüz.. 
den masun olduğuna bir defa daha kana .. 
at getirmekle yenebildim!. 

' C. Ckeem, rC-alı1-
* 

par lameniO$ll nesi için 55.680.000 İngiliz lirasını bul-

D
- ~ t muştur. İngiliz r ... ırrı.üteha!ISL!lan, I.,ondrada ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Uzertnde durmak istediğimiz ikinci unyının en "edi pulamentosl! zlln- gizli bir Alman postasının çalışmakta ol- Berlin - İstanbul hava seferleri 
nokta da T.ilrkiyeniıı harici siyasetine da- dadadır. Geçenlerde btninci senesi kutlu- Elde edi!en tecrübeler. göstermiştir 
bil olan kısımdır. lannuşhr. Bu parltmentonun gimdiki rei- ki fareler ll'kbaharda şeh1rl<>rden .uzak. duğundan f(1phe etmektedirler. Son gün- başladı 

Millt Şef bu siyaseti çok veciz cümle- si, vaktile bir balıkçı p>cuğ'U olan, sonra la~ırlar, tarlalarda, kırlarda vakıt ge- ler<f~ bu gizli posta birQC>k köylere dair Bcrlin _ istanbUl hava seferleri dün baş • 
lerle QOk güzel hülasa etti. Türkiyenin banka direktörlü"" -.-n Haraldur Gud- çirirler, sonbaharda ise tekrar şehir - neşrıyat yapanık ooralan Alınanların lamıştır. 
hiç u__ 1.n- besl d.,.. b" d "" 1 k 6 "" .J-r-• l . .ı_ ed 1 bombardıman edeceklerini blldirm.1'tir. n· k seferleri ynpan tayyare saat 16,10 da 

.IUU~eye ~,ı e ı,..ı ır uşman 1 mund5SOID imninde btr adamdır. ere av~l\::t er er. 
yoktur. Türkiye yalnız sulhü seven ve - Yeşıtköy hava meydanına inmiştir. 
sulbe hizmet eden, bütün yaptığı bey _ Bu azimet ve avdet sürüler halinde J ·ıt d . h d l . Bu tayyare ile Almanya.dan memleketi 
nel.milel konuşrneların veyahud bağladığı Tarlalarda çalışan filler vulma gelmektedir. İngiliz makamatı ngı er• e sıga per e erı mtzıe büyük mikyasda t.ş yapan üç firma 
beynelmilel bajların yegane gayesi sulh- n.o. --a. şimdi farelere karşı umumf bir sefer - kullanmak mecburi nın mümessmerı gelmiştir. _ . 
tür. l'N:-kı·y--'- sulhu·· ve hı·,. olmazsa ....., ..... ıyanın en ·~·ur ve en zengin be l"k 11~ 1 i l di Tayyare bugün saat lO da YeşUkoy ha~a 

ı uı- '°''•"' .... hayvanat "''"' "'-1--' Alman ada bulun- r 1 i:1n ey em ş er r. t ntev c1h uça Türkiye etrafındaki saharun sulh!.i. Biz ...... ...,. ..... cıı Y Fareler bugünlerde şehirlere avdet ngiliz hQlrQmetinin vermiş olduğu meydanından Berllne m ec en 
kiın.eden bir şey istemiyoruz ve yalnız maktadır. Bu hılyvanat bahçeleri di - bir karara g&-e İngiltennin bütün ev- c:ıktır. -

ğ lek 1 rd-'~ m'PleırlE'kte olduklarından onlann evle. . .. • ......................................................... . 
fUllU 18tiyoruz ki kimse de bizden bir şey er ınern et e ~ hayvanat bahçe • • w lerl, daıreleri. muesseseleri, pencerele- K V ) M 
irtemesin. Bize düşmanlık etmiyen her- lerine Adeta depo vuüe.sini görür~. re, bodrumlara, Ugımla:a yer1e~meie. rini kara renkte perdelerle örtecekler. T A 
kes biilin dostumuzdur. En nadide hayvanlar bu bahçede bu • rlne meydan vermede? ımha edılme - dir. Husust fabrikalann imal eyleme>k- t.:==============91 

Devlet Reisimiz, en saJahiyetli ifade - lunmaktadır. leri için rnukte-zi toobırlerln alınması te olduklan ınU.şambalar ve perdelerle iKıNCİTEŞRlN 
~~e ~eıı:!1!::!.ı~t ~fıed~~ı~!a~:r:11! Şimdi Almanlar bu behçelerde bulu- halka bildirilmiştir. Halka farelere bunun temin edilemiyeceğfni nazar! 
anlattı ki bize karşı vaki olacak en kü - nan fillerin beyhude yere yiyip içme - karşı rniicadele suret ve tarzları da dikkate alan remıi makamlar kalınlık .. u7\,~.la 
ç(lk bir oü.şmanhk hareketi bütün var - meleri için bunlara ı. gördilrrneğe lı:a.. gösterllrni~tir. dcree<leri kimyahanelerce tesbit edil- Bıri=teı•-in 

2 
Reımi oıen 

193l 

Arabi &:ı.ıo 
1858 -Hwr 
181 lıtı ile kilkreıniı bir aslan gibi duran mil- rnr ve:rmI.t ve bu karar derhal tatbik Yakalanan fare basma hükumet da- mis bir ~~kilde hükOmet fabrikalarına 20 

Jetin mukabelesine umyacaktır. mevkiine vazedJlmiftir. Şimdi filler ircleri bir prim dahi verereklerdir. siy~h perdelik kumaşlar sipariş etmiş- _,_....JP=E=R-=Ş-E'""M""'B-Em:!:ı __ _..,... 
İşte Türkiyenin en büyük vatandaşı sa- civar tarlalarda çift lllOrmekte ve ziraat Şimdi İngilterede halk fare avı He de !erdir. Bu kuma.şlann genişliği 130 

de remıl salAhlyetlerile de.itil, bütün ru
hu ve varblı ile temsil ettiği millet na- işlerinde kullanılmaktadırlar. Filler - meşgul olmaktadır. Bi~k aileler bu • santim olacak ve metresi 17 franga sa- l.ıuNES 
mına bu haktkatleri en veciz ifadesile den bir hayli istifadeler temin edilmek nu bir spor ve bir eğlence tel~kki ey - tılacaktır. Şimdiden atışlara bqlan • .s. u. 

Ranıazan 
IMSAı< 

!). 

4 

u. 

ıhülba etti. O, bu hülAsayı yaparken b5 _ tedir. !emişlerdir. mı,tır. 
tün dikk.atlerini ruhlıa.rında toplamış olan ~,..:=;;;;;;;::=;;;;;:;:::;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;::::=::===;;;;;;;;;;:;;;;:::;;;;;;;:;;;;;;::=;=::;;;;;;;;;;;;;;==:;;;;:===:;;;;;;;;::=====;= 
dinleyiciler onun her hareketini takib e
diyorlar ve onun yüksek şahsiyetinde bü
tün bir milletin insani ve medcnt duy -
gular arasında tecelli eden bütün bır a

' 
ı:1.m ve kararını görüyorlardı. 

Hüllsa Millet Meclisinin dünkü cel -
sesi QOk mehabetli bir celse oldu. Aziz 
Devlet Retnmtdn Çok yüksek bir kud -
retle temsil ettlltleri bu mehabet büyük 
bir mukaddar&t devrinde en medeni duy
ıularla blrUktıe en y-Jbek kararlan nef-
ıfnde toplam.Jf olan bir milletin mehabe
tid!r. 

Nutkun bi:r.ıe verdili heyecanı fU iki 
kelime ile bir daha ifdıe edelim: 

Y...-ı 'MıtiJWi 

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA! 
Bir arkadaşımız anlattı: 
- Adma süveter diyorlar. Bir ytın Yl!lek alacaktım. 

Büy:.lk mağazalardan birinin cameklm.nda görume m,ıı, 

rengı de hoşuma cftti, fiatını sordum: 
- 10 lira, dedSler. 
Hayret ettim, eebebini sordum: 
c- Bu yftn yelftleri memleketimizde maal~f bu ince

likte yapamryonu, daha doğrusu yapabiliriz, fakat icab 
eden yuınUJaklılı:ta ,.oıı bulamıyoruz, mecburen Viyana -

dan ge!.irtiyorux, yol masrafı, zorillk, gü:rnrOk resmi bu pa
halıhğı muclb ofoyor, dediler. 

Dl!kktncmın verdllf izahat doÇudur. ancak flll'annı da 
bilmelıyiz kl bu yeleği yapmıya ~ oWı yün Vlyana

y.a bura<ian yollanır. kıymeti azami 50 ltunıftnr. Orada 

uzun bir smeliye geçirir, incelir, J'Ullll}şar, lpli't haline 

gelır, ondan .tODra yün yelek olur n biz. de 20 defa fuluıle 
10 liraya satılır.> 

f STE R 1 NAN, i STER INANMAI 
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B~giik Millet Meclisinin! 
dünkü tarihi celsesi 

~illı Şefin nutku, bravo, yaşa nidaları, 
şıddetli ve sürekli alkışlarla karşılandı 

1isi Ankara 1 (A.A.) - Büyük Millet Meo-
• altıncı ı"ntihab d . . b. . . . 

tlına evresının ırıncı ıç-

lsrnet Yllı .. ~~ne bugün Cümhurreisi 
huı·- İnonunun açış nutku ile başlamıf 

'4.1.•uyor. 

rna:FevkaıMe g:.inlerde olduğu gibi, içti
saıonunda d' ı · · ~erı ın eyıcılere ayrılmış olan 
er sam·· l 

§arlar; .. ı~.n. ooası Vekaletler müste -
a· 1 .' :rnudurü umumileri ve <l'avetli bir 
uı eyıc· kü . ' R ı tlesıle dolu bulunmakta idi. 

1Yaset kü ·· ·· -larda bü _ rsu~nun iki yanındaki loca-
elçiükıe/u~ ~elçılerle, orta elçiler ve bu 

S eı kanı yer almışlardı. 
de alon~a kendilerine ayrılmış olan yer

' Yer}ı ga t . k kat· ze ecı alabalığı bilhassa dik-
~ Çekmekte idi 
~t 14 50 d . .t" -

bulundug~un' 'b~ ı~ ımıaı? başlamak uzere 
ladığı u ıldıren zıller çalmağa baş
alıntş bzaınan, bütün meb'uslar yerlerini 

ulunuyıorlardı. 

Milli Şef kürsilde 
tfe~~ ~~ada, Cüm.hurreisi İnön5, Millet 
ön:ın;:nı şcrefiendirmişler ve Meclis ö
kıt'a başta mızıka olduğu halde bir 
let ').,.asker tarafından selfı.mlıınmıı:: Mil -

•vı.ecr · · . ::o 
Veku d ısı reısı Abdülhalik Renda, Baş-
Yeti oktor Refik Saydam, Vekiller He
ltarş;e riynset divanı azaları tarafından 

annuştır. 
~illi c::!~f v 

daire -r<:: dogruca kendilerine m:ıhsus 
let "A;e çıkmışlar ve saat tam 15 de Mil-

•vı.ecı · • tez . ısı l'eis vekillerinden Refet Canı-

kını tezahürat içinde terkederek hususi 
dairelerine çekilm.işlercHr. 

Meclis Reiainin teşekkürleri 
Bunu müteakib Refet Camtes, tekrar 

kürsüye gelerek reis intihabatı yapıla -
cağmı tebliğ eylemi§ ve yapılan ieÇimd• 
359 reyle ve mevcudılm ittitakile AbdUl
haUk Rcnda riyaaete ayrı1mııtır. 

Bu netice öz.erine e.llc~lar arasında 

kürsüye gelen Abdülhalik Renda jU söz.. 
lerle riyaset mevkiini işğal oylemiftir: 

Arkadaşlarım, 

cTekrar reıallğe eeç.mek mıretile halt -
kunda göstermek lufuoda bulunduğu.'luz 
yüksek itimattan dolayı herbirinize ayn 
ayn şükran ve minnetlerimi su.narım, 

Vazifemi ifa ederken bütiln arkadaş -
lardan kıymetli müzaheretlerini esirge
memelerini bilhassa rica eserim.> 

Meclis ikinci reisliklerile idare amir
likleri ve divan katibUkleri için yapılan 
seçimde re.is vekilliklerine doktor Maz
har Germen., Refet Canıtez, Şemsettjn 
Günaltay. 

İdare funirliklerine Halid Bayrak (Be
yazıd), İrfan Ferid Alpaya (Mardin). dok 
tor Salın Uzer (Manisa). 

Divan katibliklerine de Vedid Uzgören 
(Kütahya), Bekir Kaleli (Anteb). Kemal 
Ünal (Isparta), Qıvid Vural (Niğde), 
doktor Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gev -
her Etili (Qenakka1e) ayrılmış • 

SON POSTA 

Ebedi Şefin 
aziz ruhu taziz 

edilecek 
Ankara 1 (AA.) - Ata.türk'iln öıümü -

nün yıldönümü olan İk.lnciteşrlnin o -
nunou Ouma gilnn Ebedi Şefin am ha
tıruı taziz ediecektir. 

O trün 'bu ma~a<lla bi.itün Halkevle ,_ 
rinde en büyük millld memurları baş -
ta olmak üzere nskerl erkfın ve amirle
rin ve daireler reislerl.le ıpart.i ve Hal -
kevt merusublaruıın reemı ve h~usi te
tekkfiller mfunesslllerinin ve halkın IŞU
raklle yapılaeak toplantılarda saat tam 
9.~ de, Atatürkün hayata gözlerini ka -
padıkları anda, ay.akta beş dakika de -
nm edecek bir ihtiram vakfesi yapıla
cak ve bunun akabinde Ebedi Şefin ha -
yatı, yurd ve millet yolundaki hizmet -
le.ri et.rafında lhltabelerde 'bulunulacak
tU'. Bu mera.slıne Mlll1 Şef İn-Onünft.n A
tattlrk :hakkında.ki beyannam~ oku -
narak nllıa.yet verllecektlr. 

Bilttln mekteblerde de a.ynl ısaatJer -
de yapılacak toplantılarda Halkevle -
r~nde olduğu gibi taziz meraslmJ. yapı -
lacalc "ft Ankara Radyoau da AtatUr -
tün ölümü yıldönümü karşısında Türk 
mtllflltlnln duyduğu acıya katılarak mü
zik netrtyatında bulunmıyacaktır. 

Ankara Radyosu 10 llk~rin günll sa
be.h, öğle ve akşam neşriyatında ajana 
htberlerinl taldben yaşanılan günün A
tıatürk'ün ötiimü yıldönfunü günü ol -
du~nu bildirecek ve akabinde Milli Şef 
inönunün Tiirk milletine yaptıtı be -
yannameyi okuyacaktır. 

\.. J 

Hitlerle Mussolininin 
bir aradaki resimleri 

Almanyada yasak 

Sayfa 3 

Fransız Maliye Nazırı, 
harb uzun surecek. 

diyor 
Bern 1 (Hususi) - Alınan propaganda Parla (A.A.) - Fransız münev . 

nazırı Göbbels, Hitler ile MUM<>lininin verlerl karşısında bir nutuk söyleyen 
birlikte alıınınıJ resimlerini taşıyan kart- Maliye nazırı Rey:naud, harbin herhal • 
p~llann Alınanyadil satıfllll menet - de pek uzun süreceğini ve milletin ha-
ml§tir. lihazırdaki büyük ihtiyaçları kartı • 

Cümhuriget 
Merkez Bankası 
Ankara 1 (A.A.) - ~lrkiye Cümhu -

riyet Merkez Bankasın~n: 
31/10/939 akşanu itibarile banknot e

miByo:m.ıınUD vaziyeti şudur: 
Bankanın a.çılışındla 

banka kanunu mu -
clbince deruhte edileonı 
miktar 
Banka kmıununıun 6-8 
inci maddeleri.ne tev .. 
fikan hazine tara:bn -
da.n vAki tediyat o -
lup tedavülden gerl 
çekilmiş olduğundanı 

bundan tenzil olunan 
Kalan 
Bu miktara banka 
kanunu mucibince al
tın mukakbili yapı -
lan emisyon 

158.748.563 lira 

17.307.668 
141.440.897 

17.000.000 

• 

lamak için bilhassa mali sahada da ye 
ni fedakArlıklara katlarunası icab etti 
ğini kaydetmiştir. 

Finlandiya heyeti bugun 
Moskovaya varıyor 

Helsinki 1 - Havas ajansının haber 
verdiğine göre, SQvyetlerln Finlln.diya • 
dıan vi.ki olan ve mahrem telAkld edilen 
taleblerine dair olarak Molotofun nm • 
kunda mevcud ifşaat, Finlandiya hükt· 
metince hoş karşılanmamıştır. Hükilınet. 
bir tereddüd devresi geçirdikten tıOnrll 

müzakeratın devamına ve murahh.u be-
yetinin seyahatini ikmal etmesine karar 
vermi§tir. Bu hadise, verilen talimatın, 

müzakerata devam için esas teşkil etmek
te dev.a.m edeceğini göstermektedir. Fin
landiya heyeti yarın Moskovaya varımı 
bulunacaktır. 

Almanlar Majino hattım 
şiddetle bombardıman ettiler . İle reeskont muka .. 

136.000.000 • (Baştarnf ı 1 inci sayfada) bili yapılan emisyon 
294.44(1.897 , Majino hattını şiddetle bombardımaı. 

ilave olununca 31/10/939 tarihindeki te- eden bu toplar. hiç bir netice alamamış
davülün umum yekfuıu iki yüz doksan !ardır. Ancak bazı O'büsler, hattın geri -
dört milyon d'ört yüz kırk bin sekiz yüz ~de bulunan köylere kad'ar düşmüşler-
doksan yedi liraya baliğ olmaktadır. dır. 

Bu yekfuıun 232.949.640 lirası yeni Diğer taraftan bin kikşilik bir Alman 
harfli banknotlardan, mütebaki 61.491.257 lnıvveti de, cephehnin şimal mıntakasın
lirası da eski hnrfli banknotlardan mü _ da Fransız ileri hatlarına k:ırsı bir taar
teşekkildir. ruz teşebbüsünde bulunmuştur. Alman -

lar geri püskürtülmüş ve altı esir alın -

Y'apı~ıyaset ktirsüsünc gelerek yoklama 
nund acağını bildirmiştir. Bu yoklama so
ğu11 a Refet Camtez, ekseriyet bulundu-

Iar ve söz alan doktor Mazhar 

Alman Başkumandanı 
aç bırakılmakhğımıza 

imkan yoktur, diyor 
ımıştır. 

Germen tekrar reis wkilliklerine inti - Berlin 1 - • D.N.B .• ajansı bildiri- Fransada asker 
hab surctile tecelli ettirilen itimattan do- yor: Fransız tehliği · 

ıı ve C"" h trad u:rn uneisinin nçış nutkunu 
tnı edec~ğini bildirerek kürsüden 8yrı1-
~eş 1~~ bıraz sonra da Milli Şef Büyük 
rasc ısın t'Oşkun ve süreklki alkışları a -

ında · . kii ~ .. ıçtıma salonuna girerek riysaet 
rsusun:i işgal eylemişlerdir. 
bakikal ·· r~t . aroa suren ibu alkış ve tezahü-

Cnu ıçindc Milli Şefin irad ettiklerı nutuk 
baş~ metni yedinci sayfamızdadır] 
lertı son~a kadar sık sık bravo ses -
t'ur~ ve bılhassa nutkun dış politika ve 
'1ü k 0~sunun büyük kuvvetine bütün 
la r ?lı.iftetinin inanını ifade eden kısım-
l'e~ı ·bravo, yıa.şa nidaları, şiddetli ve sü-

C.: -alkışlarla karşılanmıştır. 
ledi~tnhurreisimiz, açış nutuklarını söy

len sonra içtima salonunu ayni coş-

Yeni Ticaret Vekili 

A l·ıel11rine ••ardım Paris 1 (A.A.) - 1 Teşrinisani 1939 
layı gerek şah8an ve gerek arkadaşları a- ~ H Ordu baş kumandanı general Von Frarısız akşam resmi tebliği: 
dma şükranlarını bildirmiş ve demiştir Baruçiç, mevkut bir ga-zetenin mümes. Paris 1 (A.A.) - Nazırlar meclisi, bu Gündüz, cephenin muhtelif noktala _ 
ki: siline, Almanyanın vaziyeti hakkında ~a ?ah bir içtima akdetmiş v~ ~u içtima rında, her iki taraf piy.adesinc mensub 

cBunıa layık olmağa ~l~~cağız. B~~ verdiği beyanatta ezcümle demiştir ki: ıkı bucuk saat devam eyJemıştır. Mec - hafif kuvvetler, mutad faaliyetlerde bu-
da muvaffaktyette, en büyuk lmll ntı • Askeri bakımdan, gerek silah ve tec- lis, bilhassa asker ailelerine yapılacak 1 şlll d 
zaheretiniz olacaktır.> hizat itibarile .gerek milletin askeri ka- yardım meselesini tetkik etmiştir. tnr:11~ r ır. 1 . Al - . d 

Yeni Ticaret Vekili biliyetini işletme itibarile bugu""n 1914 Daladier, 'bevnelmilel vazivet ile a - ngıL ızdrteylyare5"rı 24 mn:ıtya uf•zedrmt e . ~ • . on a - on saa zar ın a n-
İntihabatm böylece tamamlanmasını dek:nden çok daha kuvvetliyiz. hıren cepheye yapmış oldugu zıyaret giliz hava kuvvetleri Almanyanın doğu 

takiben bir ımüddettenberi hasta olup iyi EvvelA: 1914 de olduğu gibi her ta - hakkında izahat vermiştir. şimalinde keşif uçuşları yapmı~ ve kıy -
!eşmesi için ımıt1ak istirahate ihtiyaç g&I raftan kuşatılmış değiliz. metli rotoğraflar çekmişlerdir. Bütün 
terilmesinden dolayı vekillik-ten istifa e - Saniyen: Avrupanın şarkı ve cenu - .A iman yanın Mo~ kova tayyareler üslerine salimen dönmüşler -
den Ticaret VeklU Cemü Erçinin yerine bf şarkisi ile ticari münasebetlerimizi Elçisi Her/inde dir. ı 
Aydın meb'usu Na.mü Topçu.oğlunun ta- devam ettirmek ve genişletmek imkan. Bir Alman tayyaresi dr sürüldü 1 
yin edildiğini bildiren_ ~i~seti~mhur ]arma malik bulunuyoruz. Bundan baş Londra 1 (Hıu9USi) - Moskovadaki Al- Londra 1 (A.A.) _ Royter ~jansı bil -

1 

tezkeresi okıınmu1 ve onumuzdeki Pa - b, büyük stoklar, !bilhassa buğday rnan sefiri von Şlumberg, yarın tayyare 
zarresi günü toplanmak üzere içüma.a ni- stoklan biriktirdik. ile Berline hareket edecektir. Von Şlum- d'ir~yor: . . . •v · 1 berg Avrupa merkezlerindeki diıı;er AI-ı M2 yaşında hır genem pılote ettıgı yen 
hayet verilmiştir. Bitaraflar, İngiliz ablukasına karşı m.an' sefirlerinin Berlinde yap:cakları model bir İngiliz avcı tayyaresi Majino 

Y 
. enerjik surette kendilerini müdafaa toplantıya iştirak edecektir. ı hattı üzerinde bir Alman istikşaf tayya-

İtalya - unanıstan etmelidirler. İngiltere, halihazır ikti _ rcsile kolaylıkla dövüşmüş ve düşman 
srtdt kuvvetimizi anlamak hurusunda /ngl/ll'rede tayyaresini delik deşik ederek alevler 

vazif ssine başladı ademi tecavoz paktı ynnı:ıy~~· Za:tm~~1:11 k~ İngilterenin 1'.Tes/kB USU/il içinde düşül'rnüştür. 
bugünku vazıyetı bizimkinden daha faz ,.. 1 Fransızların bir taarrnzu 

"V ~ara 1 (Hususi) - Yeni Ticaret Roma J (A.A.) - Havas Ajansının la tehlikelidir. Londra 1 (Husust) - İaşe nazırı Mor- Paria 1 (A.A.) - Havas ajansı, ((ece, 
ekıli :Nazmi Topçuog~lu ög·ıeden evvel öğrendiğine göre, İtalya ile Yunanis - Alman ordusunda te.-filer rison, tereyagı· ve sucuk nevinden mad - Forbash mıntakasında, bir Alman ileri 

l'ııtthı..... • d d • t .. 1·t . . 
1 ''4.\•ıına gelmiş ve Vekalete aid is • tım arasın a a emı ecavuz pal\. mm Berlın 1 (A.A.) - D.N.B. aJansı, delerin, Kanumıevvelin 15 inden itibaren ~arakoluna karşı, Fransızlar tarafından 
tE!tle :rneş~l olmıya başlamıştır. Ba~- akdi gccikmiyecektir. İtalyan diplo • yük~ek şef ve Führerin piyade ~enerali vesikaya tabi tutulacaklarını bildirmiş - ufak bir taarruz yapıldığını ve bu ilrri 
k.~ı~aşv<>kilimiz olduğu halde bütün ve- masisi bu paktın ~ m~eket a:a~nn - Fon Witzl~beni bir. der~e ter:fi ettir • tir. karakolun ıahndığını haber vermektedir. 

:r 'I'icaret Vekaletine gelerek Top- ela Arnavudluğun ışgalı ıle hAdıs olan diğini bild1ııın€kted1r. Fuhrer bundan _ ......................................................................................................................... . 

SUoglunu tebrik etmişlerdir. ~ulutları dağıtmağa ve Avı:ıp~ın ~o • başka bir çok yüksek rütbeli zabitin de Sabal.tan Sııbaba 1 
gı1 cenubunda barl.'}ın tahkimıne hız • terflini imzalamıştır. ·. B k me~ edeceği kanaatindedir. Cephe gerileri 

, iŞ an asının City of Flint Norveç 
ikramiyesini kazanan.ar Holanda hududlarda sularında orta (at muharebı-lerlnılP. rallblerfn me~ru hak olarak tanıdıkları ba:ıı işkence 

~killeri vardı. Esir düpnanı kaıaklaıtak, Jlerl gelen kuınandanları 'eSir paz"ar~a.. 
nnda köle ıibi satmalt, olulerin karı taslarından ebramtar kurup kaırşılarında ıt
ret alemleri tert.ib etmek, veıhaall basit dimatlarm zevk ve intikam hislerini , .. 
cıklsyacak bir takım çirkin şeyler. 

Örfi idare ilan etti Londra 1 (Husus_İ) - Vaşingtondan 
1tüA.~kara 1 (Hususi) - İş Bankasının bildiriliyor: 
tı Çuk tasarruf hesabları arasında ter - Londra 1 (Hususi) - Holanda hükillnett cCity of Flint. gemiainin ııaptından -k: .ettiği 1939 yılı ikramiyesinin son bu _akşam, hududdakl st.ratejlk mıntakalar- beri, Berlindeki Amerikan m.ullhatgü
te ~tdesi Banka Umumi Merkezinde no da örtt idare llln et.mittir. • zan günde üç defa Alman hariciyesine 

t ?uıurunda yapıldı. İhtlyaU mahiyette olan bu tedbir, Holan- müracaat ederek. gemi ve mürettebatı 
?\'\ 'Bın lira 1stanbulda 85998 hesab nu- danın her ihtimale tarşı hazır bulunmak bakkında malt\mat istemektedir. 
.~talı Refete isabet etmi~tir. Beı::er L'tedlğlne bir delll sayılmaktadır. Bütün bu müracaatlara rağm.en Alman 

~~~ lira. kazananlar Adanada 631 Ah makaml&rı hiçbir cevab vermemişlerdir. 
~ıı· .ah, Izmirde 14916 Keliha. iki vüz ita} yada yeni tren Norveç membalanndan alınan haber-
~d:ter lira kazananlar Ankarada 304 75 k -!ere göre, cCity of Flint. gemisi halen 
<la 1t· T<onvada 3 783 Emine, İstanbul- azası oldu Norveç sularında. seyretmektedir. Gemt-

7186 Ka·mran. R 1 CA A) _ B 11 1 d 17 ... _ rıin ilk fıreattan istif~ ederek bir Al -oma . . e eno c varın a ... lima • ~ 1 ılmaktad 
şln!n yaralanma.sile neticelenen yeni bir fi- man nına sıgmaca6'- an aş ır. 

fzmirde zelz--le 
rıa 1Zrnir 1 (A.A.) - Dün gece burada 
~e:t 23 <!e bir saniye süren hafif bir zel

e <>lnıuştur. 

mendlfer kazası olinllf, bir yolcu treni, bir 
marşandiz trenlle çarpışmıştır. İki vagon ta 
mamen po.rçalanmıştır. 

K1zılayın yardım1an 
~Esk; M1 ca" 8-:ışve'·ri ö~~u İzmir 1 (A.A.) - Kızılay İzmir merkezi 

~eı.s~d~Peşte ı <A.A.) - Meb'usan Mecll l tarafından 300 yoksul talebeye elbile da
'°&.nl't ve eski Macar Başvekili Koloman Da- ğıtılmasına karar verilmiş ve nwhtaç ta-
ISatı aylardıı.nberl teodıwlde bulunduğu Bu- . . . . .. . . 
ta eş~ Kt7ılhn.ç kliniğinde bugün öğleden lebenin tesbıtı ıçm killtür direktörlül11ne 

?ita saat 17.31 da velat etml§tir. müracaat edilmiştir. 

Fon Papen Ankaraya 
dönüyor 

Roma 1 (HÜSUSt) - Berlinden bildi -
rikiiğine göre bir müddettenberl Alman 
hükfunet merkezinde bulunan von Pa -
pen, birkaç güne kadar Anka.raya döne

cektlı:. 
Von Pıapen, hariciye nazırı von Rib • 

bentrop ile m.iiteaddid defalar görüş • 

~-

Medeniyet tarihi bu hareketlHI lptldallık, cahillik ıibi insanhtın tıam devirle • 
rine aid beşeri acizler gibi anlatır. 

Devirler ıeçlp de~et dhniy•U &ek&miil ettikçe barb nizam ve kaideleri de daha 
ınsımı oldu. Galibiyet kadar malhiblyetfn de tabii olclutu ve muayyen flklrler 
pt"Şlnde iyi veyahud fena sevk ve ld~ re edilen ferdlerin bu neticeden kütle taalln
de mes'ul olmamalan icab ettllt anlaı;ıldı. ;\ledeni cemiyetlerde kanaat ballnde 1er
leııen ba fikir harb kaidelerini 4e kaışılıkh bir şefkat ve hürmete balladı. Mesel& 
seçenlerde Manş ııahlUerinde karaya vurl\n birkaç Alman bahl·iyellslne FranamM' 
tarafından askeri merasimle cenaae alayı yapıldı. Si~frid önündeki ilk çarpl.f • 
ınalarda öl~n eski Franaıs Cümhar Reisi Dö Şanelin oğluna Almanlar tarafmdaa 
Fnnsız mild marşı çalınarak merasim yapıldı. Bu hareketler olıun cemlyetlerla 
tabii ıörditii bülselerdlr. 

Fakat ayni medeniyet dÜD)'uı l9lıde ı:elin bir mücadeleden maJIÜb çıkan Po-
1onY&nm inli ne fecidir. Daha bir Ud ay e\ vel sakin yuvasmda en yüksek san'at. 
•lrlann muslldsini dinllyerek me1'P4 yaşayan Varşova balkı burün açhkbn kö -
pek leşleri yiyecek hale ıelmlşl*cUr. 

Kan ve ateş içinde evlerinin bodranıSarında aklbetlf'rkıl bekleyen sivil Polonya 
balkı top:arın sustatuna ıörüp ciı.pn çıktıklan zaman sokaklarda kardeşlerinin, 
lılabatarının, kocalannın paırqalallDlllJ .-e kokmu• ce.wdlerile karşılaşmışlardır. 

Bir ajans telrrafı Alınan temerktiı kamplarında, mevkufiaruı baeaklarından ta
't'Mla asılarak on ild saat b .. qatı bırakıldıkları şayialarını bildiriyor. 

Jtonıo havzasının henüı buranlanna halka takıp kafalarını yabanJ bayvaa 
tüylertle süslemekten kartalmqan IJtidai kabileleri muhakkak kJ bıı(Ünkii Av -
npaltdan daha mes'ııddar. 
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SON POSTA 

.. · Ş E ll i R -~ .4 B E R L ·;c R i . . 
......, 

ehir Meclisi· dlin 
\ 

iÇlimalarına başladı 
Dti.n encümen ve riyaset divanı intihabatı yapıldı 

vali bir senelik faaliyet bakkıııda izahat verdi 
İıtanbul Şehir Meclisi dünden iti -

baren yeni sene toplantılanna başla -
mışttr. Vali ve Belediye Reisi Ltitfi 
Kırdar MeelWi açarken Şehir Meclisi 
awanna şunları söylemiştir: 

- 'Encümen ve riyaset divanı inti -
habmda şimdilik bir yenilik yapmıya-
cağız. 
~cllmen arkadaşları sizin vekille 

rini~d1r. Onları serbest olarak seçe -
ceklinlz. 

-Universitede dün 
derslere başlandı 

Fakültelerin birinci sınıflarında talebe yer bulama
dığından dersleri ayakta takib mecburiye·inde kaldı 

ttI\ive.rsltenln biltiln fakültelerinde ve 11 -ı yenl ııçılnurtır. Fakülte ilk rnezunlan bu dera 
nl'ferıdtıeye ba.tıı yüksek mekteblerde dün sa- yılı sonunda vereoekttr. Fakültelerin son 11-

balrtan itibaren derslere başlanm~tır. Bu yıl nı! talebelerine okutulmakta olan Türlr. 1n
f&tD.ltelere yeniden yüzlerce llse mezunu j tiJl'b t&rlh1 derslerine ya.kında ba.şlane.calc
terı-: kaydoldutundan birinci sınınar çok '1?. 
kalabalık ol'makt&dır. Bi~a dün hukuk, ~çen yıl ~ra yılında Türk lnkıllıb denı
~ıa.ı, faklitteleri b!rincl sınıf tale'belerl aı- Jerlne .son .rınınar t&lebeslnden 868 genç de
m11arda yer bulamadıklarından dersleri a - v&m etmııt ve bunlann hepm de lmt'1landa 

Sada.kai fıtır 
İstanb•l Müftülüğünden: 
Yurdumuzun hava müdafaası esbabı

nın temini hU4USunda pek kıymetli me
s:ı.iDi görülmekte olan ~ aldığı teber -
rüatı Kızılay ve Çocukları Esirgeme Ku
rımıu gibi hayırlı t*ltküllerle paylaşan 
Türk Hava Kurumuna her nçh.lle yar
dıında bulunma.k mühim blr vazifedir. 
B!naenale~ bu babda Diyanet işleri 
rel!lllğl tarafından verllml.J olan fetva 
muclblııce sadak.al fıtır ve zetAt lle mü
kellef olanların mezkür Türk Han Ku-
rumuna yardımda ve bu vesile ile de 
memleket1mize h.imıette bulunmaları lü
zumu sadaka.l fıtırın ne'f"i ve mlkdarile 
beraber ll~n olunur. 

En ty1 
K. P. ıt. P. 

Son 
K. P . 

,akta takib et.met mecburiyetinde kalmış - mav'1ffat olmuşlardır. 
lardır. - --------- Buğdaydan : 12. 20 9. 10 10. 00 

ttnh'crsltede talebe adedi her yıl büyük bir Alman fabrikalarının bir mümeuili Arpadan : 16. 30 15. 00 O. 00 
~ıaf göstermektedir. İstanbul üntverstte- d- chrı'mize a• idi Üzümden : 811. 20 96. ao 50. 00 1 
antn kurulUIJ tarlhl ol':ın 933-934 ders yılın- Ull ş ~ Hurmadan : 00. 00 133. 20 00. 00 
da mtldav1m talebe adedi 2800 iken bu yıl Dünkti ekspresle Alman fabrikaları mil - \..._ J 
TSM e ytik:.8ehnJftlr. Bu rakam kurulu da - mes..<ılllerinden M. ~rg şehrlmlze iel - ---B-.--t-.----t-h ____ _, 
&tnJn ~n üç mlslldlr. Bugünkü talebe mlştfr. Mlme&ıll blr mftddet memleketlmls- ır ıcare ane 
mtm:Udu ünlveraiteyl bina, levazım ve ted - de kalaca~ ve bu arada tıazı tema.l!larda b~ 
111 elemanları ltlbarne büyük zorluklar kar- lunacaktır. ka,. tibı·nı·n marı·ıeıı· 
flSll\da lbıratınattadır. Mllme.Wl ltendl311e görüşen gazetecilere , ~ 

Bu yıl üniversitenin muhtelif fakıntelert - Alınanyaya eTVelce lltpart.ş edilen bazı ma - Çiçekpazarındı 
• w ünlver&lt-e~ bağlı yüksek okullara ye- tınelerln rönderllmemJııı olduğunu ve fakat 
mden 2228 talebe kaydolunmuştur. bunun yalnız Türk - Alman klerlng anlaş - Cam Limited şir • 

Bunlardan 874 aı tt> fakültesine, 543 ü hu mMmtn httam bulmut olduğundan ileri ıel- ketinde kiıtiblik 
lmk fa.kültetdne, 153 tı kimya enstitüsüne a- dlfint ,_,,lemifUr. yapan Yahi İlyı 
Sd olmak ilzere 327 fen fakülte!llne. 327 ede- M. RıomberC her t'ti memleket arasında adında biri dün 
Myat fakülteaıne, 208 1 ıktlsad fakültaıne ay 7eni bir ttcar1 a.nl&fnlanın atdlnl müteaklb büyük bir teessür 
nlmıtıardır. Tuna yoltle emtla ve e.nra mübadelestnın ve heyecan içinde 

Bunlardan batka üniversiteye müracaat devam edebileceği ve 'bu meyanda eTTelce 
.tıp de ihenftz tayıd muameleleri neticele - taalhht\d edilen matine vesairenin gönderi- emniyet miidür • 
nmrrtyen 150 genç de vardır. ı~ııeceğtnl 'Ye ıııattl 79nlden s1parl~ler ka - lüğüne müracaa1 
:bıtad falttut.Minin dördüncü sınıfı bu yıl bul olunacağını ill~ etmiştir. ederek müesse -

sesi hesabına Mer-

Çocuk Esirpeme Kurumu Kasımoaşa kolunun faaliyeH ' kez Bankasın.'.l yar Cebim ;netle keıen 
ı tırmak üzere ken- llya 
"'~.ne tevdi edilen 2683 liradan 300 lira
sının pantalonunun cebinin jiletle ke -
silmek suretile çalındığını bildirmiştir. 

İly&Dln bu müracaatı karşmnda talı -
kikata baflıy.an zabıta, k!tibin pantalon 
cebinin ve hatt.t bu arada iç çamaşırının 
da jlletle kesilmiş bulwunasına rağmen 

vaziyetin tetkikine lüzum görmüş ve kt
tibin 'bu id<lium.m tamamen uydurma ol
duğu neticesine varmıştır. 

Pazar günö aıelmesi icab eden Tan va
puru fırtına )'ÜD1nden henüz limanımıza 
gelmemiştir. 

Dün -wpurdan Devlet Denizyolları ida 
resine gelen ınalfun.ata ıöre, vapur Ho -
pa ve 1\izeyt tutamamı.ftır. 

Bu iki liman. aid mallan almak üzere 
Denizyollan Waresi l'ce vapurunu. gön
denneğe karar vermiştir. 

Bundan 1-fka gene fırtına dolayısile 

d6n gelmesi icab eden cGüneywıı> vapu~ 
ru da dün Unwnmııza gelmemiftir. Vapu
run bugün gelmesi beklenmektedir. 

Bot bir sandal battı 
Evvelki gece Bostancı mendiretJ. içe -

risinde demirli bulunan boş bir sandal 
betmıştır. Sandalın kime aid 'Olduğu he
nüz tesbit edilememiftir. 

Tıb f akut' esi tedavi 
kliniği açıldı 

Üniversite Tıb Fakültesinin Haseki 
hastanesinde bir müddettenberi infa et -
tirmekte olduiu tedavi kliniiinin açılış 

töreni dün öjle üzeri yapılmıştır. 
Törende Oniversite rektörü Cemil BU

!el, Fakülte dekan, profe9Ör, doçent ve a
sistanları, Hueki hastanesi, erkim hazır 
bulunmuşlardır. Rektör yeni kliniğin a
çılışından evvel b9a bir nut~ ~ylemiş
tir • 

Gene Tıb h:ldlltesi tarafından inşa et
tirilmekte olan kulak ve boğaz kliniği de 
yakında ikmal edilecek n on bet gün 
sonra açılıf töreni yapslacaktır. 
..................... --·-·······-··-······-----······· 

Tf HALK GüNü 
N 

Her Harta Coma gQnlerl 

A~ 
bntnn ıeanslıırda 

tenziiitlı tarife 
• A duhuliye 10 Kuruş 
N~ ()Qodnz ye aece 2 nım 

Metro Jurnal en ıon haberler 

İlya, bu uydıuıım.a iddia ile 300 lirayı ı•••••• 
kendisine maletmek istediğini itiraf ede
rek parayı oturduğu apartımanda yemek 
tabaklan arasına saklac:hğı.nı söylemi§tir. 

Senenin tık büyük 

Fillıalcfka. 300 lira İly.nın tarif ettiği 
yerden alınarak sahibi Albere teslim ed.H
mi~tir. 

• Suçlu katib dün Beyoğlu meşhud suç
. lar hfıkimliğine tevdi edilmiftir. 

Bulgaristandan bu yıl 10 bin 

İkinciteşrin 2 

[ ~dliyede J 
Metresini öldüren bir 
adam- 12 sene hapse 

mahkOm edildi 

beraber, suçu ô8hit ve ceza kanununu11 
448 inci maddesine .uygun görmüştür. 

Buna göre, Mahmud Nedimın 12 selle 
müddetle ağır hapsine ve müebbedCll 
~mme hi7metlerinden inahrumıyetine ka• 

Sinema taklidl yaparken 
arkadaşmı öldüren çocuğun 

muhakemesi neticelendi 
Beyoğlunda cereyan ve s1nemanın ço

cuklar üzerindeki menfi tesh.nden tevcl· 
liid eden, feci bir vak'r-un duruşması, A.• 
ğırceııa mahkemesinde dün bitmiştir. 

Hadisenin suçlusu .lozef isminde 16 yn· 
pnda ·bir çocuktur. Jbıef, kendisile &ı~1l 
evde oturan arkadaşı Parikoyu oda51na 
çağırarak, ·bir sinemada gördükıerı kov· 
boy filmini taklid etmek istemişlerdir. 13\J 
maksadla J ozef içini boşalttığı toplu bıt' 
tabancayı arkadaşına çevirı?rek. iki defa 
tetiğine ba&mıştır. Fakat tabanca bir · -
denbire ateş alarak, içinde kals.r. bır kut· 
şun Parikonun başına rastlamış ve ö!ü • 

müne sebebiyet vermiştir. 
Mahkeme, dünkü kararile suçu sa

bit olan çocuğu 6 ay ha~ ve ölü Pari "' 
konun ailesine 800 lira tauninat verıneğ• 
mahkum etmiştir. 

Beş ~ardiyaPa işden el çektir"ldi 
Bir müddettenberi tevkif ve cezaevi 

idarelerinde muhtelif işler üzerinde tef "' 
tişlerde bulunmakta olan ad!iye milf ~t .. 
tişlerinden Muhtar, tetkiklerıni bitire "' 
rek Ankaraya dönmüştür. 

Müfettiş bu tetkikleri sonunda gördü
ğü lüzum üzerine beş gardiyana işten el 
çektirmiştir. 

Mnddeiumumil=ğf\ davAt 
btanbul Cümbariyet Müddeluımunllitin "' 

llen: İstanbulda bulunduğu anlaşılan n fra 
hukuk hlklml Mehmed Bilenin memuriyeti• 
:nıze müracaatı rica olunur. 

bk tedrisat öğretmenlerinin 
maaşlan 

İlk' tedrisat öğretmenlerinin kıdem ve ına• 
ıı.ş vaziyetlerini düzelten yeni baremin tnti
blk.ir:.o dünden itibaren başlanmıştır. 

İlk tedrlsa.t öğretmenleri İklnclte§I'ln rn:ı .. 
aşlarını dün yeni bareme göre zamlıirllc b1t' 
Ultte almışlardır. • ••• ·························································· 
Mes'ud bir evlenme 
İnlusarlar Şube Müdürlerinden Bedi Bek .. 

taşın tızı vt: Anadolu Ajansı MüdUrfi UIIlU
mlBl Muvaffak ve Hariciye Katibi mnum151 
Nuıran Menemencloğlunun ydenlcrt B:ıyııı> 
Nevin Bektaş lle Cümhurlyet Merkez Ba.n ... 
kası mura.k.lbi İzzet Sl.rmenln oğlu Zeki sır• 
menin nikahları bugün belediye datresindl 
alle!eıl erkA.nının huzurunda akdeclllıntş~ır. 

Oenç evlilere sa.adet temenni ederiz. _. 

TÜRK Filmi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kasımpaşa nahiye kolu . aı.mhuriyet bayramında g6çmen geldi Hiçbjr fılmiD görmcdıği muntfakıyoti kazanmıştır. Bu fılmı 
çevresinin ilk okullarında ~ul~~n yoksul yavrulardan 50 ~be~ ~~lto, ~lbise., m!~ ~~e= ı!:,..~~~ıl- ve tekrar görmek istıyen!er 
~. a~akkabı, mekteb onlu~U ve ç.o r~b ve~ suretile ıı:ru.~ıgı gibı bun- Bulgarlatandan bu Y1l muhtelif karueler Yalmz 1 p E K Sinemasmda 
Iarm ıln€kteb kitablarını da temın etnllf tır. Resım Kurwnıca ııydırılen çocukları ball!lde ıo bin ııı1rı'e11mıs plm.if bulunmak- dana blrka9 gün gösterileceKtir. ~--•••••,.. 
göstermektedir. ~ '•••••••~ 



;--2 lkincitepin 

·Harb niçin bu holde 
siiriiklenip · gil111iye 

mahkUmdur? 
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j Eme1rli General H. Emir Erkilet l 
: "Son Posta,, nın askeri muharrir~ ~ ·----· ................. ·····-···-· ........... ......__ ...... : 
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1 H'idiseler Karşısında ' 

Boyanır mı ? 
cÇatısı akan bina boyanır mf!> Tembihinde im1unduk.1ıan· -sonra çıklp 
Serlevharun altındaki satırları da oku- <gidiyor. ' 

yorum: . Ben de kibritimi alıp çıkıyorum. Bir 
;eK~a?-1 .istasyonu boyanmaktadır. kaç atlım yürüyorum. yirmi ylmtl bef 

Halbuki 'bina:nm çatısı 'Yağml.ll'lu hava- yaşlaııında görüne~ ild genç kadın d\U'r 
lama aloy'Or. Evvelii .akıntının önüne gc- m~ konuşuyorlar: 
çecek tamirat y:apmak, !Dm boyamak - Nereden? 
ioab -e.t:n~ mi? Bu bizim .ibile dikkatimizi ·- Saçları."113 })f!rmanant yaptırdım. 
cclbettiği halde mes'til mimar veya mü- - Ne güzd olmuş . 
hendisin go.iündan nasıl kaÇlyor"?, Perman.ant yapiıraınıp saçlarına bakı -

Yazının altındaki imza epey _şüımillü: yorıum. Hakikaten güıJel olmuş. 
cKiumkapılilardan .bir gr.up.> .Gözlerim tepeden .tırnağa dojru iner
- Hakları ıvardır, diy.arum. evvela a- ken, çoraplarına iliıiyor. 'K'Ol\Çlan birçok 

kan çatıyı _aktarmalı~ ondan .sonra boya- yerinden ıakmış. lnKçenin yırtıgı da iskar
ya .sır.a ıgelır. pin ~inde saklamı.ımyacak Iltadar büyü-

Gaızeteyi katlayıp oebime koyuyorum. müş cilduğunrlaı. eti görünü.Yor. 
1:'~rüyorum. Bir siga~a yakarağım; k1b- Onlardan uzaklaşıyorum. t~rtalı bir 
rıtım de kalmamış, hır bakkaJa giriyo- satıcının sesi yükseliyor: 
rum: - Yüz kuruşa \getrler. 

- Bana bir ki'brit! Bir crkek işpor.taya qğrıı yüriiyor. 
Bakkal altmış paralık müşteri olduğu- Ben de yürüyorum. 

mu .anlayınca başka bir müşteriye bakı- _ Aşağı olmaz mı? 
yor, ben bekliyorum. O başkası: 

_ B · ,__.k d ku 1 k• - Daha ne kadar aşağı 1sun bayım? 
ır l\.ff o z u . c b' d 'iL.:- ı· n,:ı....... • e ın en ıou ıra ~o.& ıp verıyor. 

. 1?i!or. Bakkal kırk dokuEluğu raftan ~ Getr1eri hemen omtla ey«ldırnna tnkı
ındırıyor. O başkası, «Mk~nm önünden yOT. Takarken dikkat ediyorum. dı.kıır-
geçen bir odun arabam.na ~ atıyor: pinlerinin ,-üz'leri yırtilt. 

- Para artmıyor !Jö, diyor, hilA eve Gazetede okudu~ ~ldyet 'Yazısın ı 
odun alamaöık. düşünüyorıım: 

.Bakkal, kiığıaa sardığı kırk aokuz1u~o - f;atısı akan ' löinanın boyanması pek 
uzatmış: o kadar gayri tabii 1>ir şey mi nki 

- Sen hergün birer tane eve gönderi- ,,...-.., / 1 
:ı.•er, hen buraya kadar gelrniyeyim. • ~ c!'.lnet. .::f.:hıdttJi. 

C Bun! an bitiyor mu idiniz .. =ı 
Göllerde ve nehirler.de Klfisetlen bozma ote1, dansin 

Garb c~hesine sevkedilen lngiliz kuvvetleri bir Fran S1z köyünde görülen hortum;ar MD 

A lmanlar.ın bugün gar.b cephe. retle, .o, Alma.olarm malik old.uklnrı leri malfunat 'birbirini 'tamamile t\it _ Büyük denizler Laqnideki, Nontr 
sinde kafi mahiy.etli büyük 100 fırkanın ıbir .defa 50 sini, ~ani ya- mamakla beraber bunların hakikat et- de görülen 'hor ~ Btr.n lcilısesi, ımj-

hir kara tarnızuna giTişip gir:işemiyen- rısın;, harıeketslzliğe mahkum görüyor raf:nda dolaştıklarını K-abul etmek ik~ tuntlar, yalnız bü- mari tarzı itibarile 
c.ekleri hak'kında doğru bir fikir ıedin- ve gaı'b cephesinde Jrnllanılabilee:ek o- ti1:t eder. Bununla beraber Fransız mu yük denizlere -has ıçdk güzel bir esP_tt-
ınek için evvelemirde Alman 'kara or- fan tümenlerin 50 den fazla .olamıya • harr.irinin, Almanların doğu huduaıar- bir~ 't.abii .hadise _ ~.. für. Kifüe olarak 
dw:unun kuvvetini lbi1mek ve tetkik et. -carı neticesini Çlkanyor. la Lehistanda ve ahvali şüphe1i dahili degi!dır. Göllerde _ ~ j ~.apıl.~trr, Fakat 
rrıek ister. Bunun için !biz -Oe itimada iEaron Geo~ces Almanyanm, bu sey- f'yaletlerde 50 tümen bırakaca'k1arını hatta,_şehırl:~de d~ ~oğe dogru hortum·- şımdi uç kısma ay-
değer İsviçreli ve Fransız kayna~larına Y8T ve müteharrik 50 tümeni de karni- .umnet.mesinde bfraL mübalaga vardır. lar yukseldı~ı vB.kıdır. rılmışlır. Üst kat 
müracaatle hakikate en ziya& yakın lPn rgarb ~hesine yığmıyacağını ı:ve Herhalde bir hududu tarassud ve da - * otel, alt k~ .da ~ 
addettiğimiz şu ma1Cırnatı dercetmeği bur.ıardan kafi ve mühim bir mnctarı Jıi1t1e polis. jandarma ve milislere am Okla baltk avı 'kısmen dansı,g, kısmen .de garaJ 
ınuv:aiık buldu"k. icnbına göre ve ı4 saattt ıRen, Vistül olmnsı lazım gelen asayişin temini için Eskıiden .av ~e ik.ulhmılma:kt.adır. 

Harbaen evve1, A'lrnanyamn silah -veya 'Ilıtna istikametlerine hareket e • .seyyar ordunun yarısı bırakılmaz. O - harb silahı ola - * 
aıtmaa takriben 'bir milyon askeri var- debilecek surettt-, 'Umumi sevkülceyş cun için biv. J:>ugü.n'kü seferber Alman rak kullanılan şim ln.&J İliZC8 bHmİJ8n Amer"ikah 
dı. Bunlarla, 1'6 kor halinde, 51.'5! fü- ihtiyatı olmak üı:ere merkezi ~ir va • ru:dusunun ımecmu kuvvetini 90.100 di ise medent Amerika Bir1e -
ırne.n vücııde getirilmiş 'bulunuyordu: ziyeUe buluoouracağını ilave ederek tümen hes~b ederek bunun en az yüz- memleketlerde bir §ik deuletlerinden 
39 normal (piyaoo), lf hatif, g dağ, 5 hiltün mı mainmat ve mütalealardan ere 75 inin garb cephesinde denhal kul- ne.v.i ISJ>Ol' yer ine birinm reisi bir 
.z1rh1ı ve t süvari (liva). Ruslann bir gün, Alrnanyanın 'lbu r;a - le.nıla.'bHerek ~ir durumda bulunduğu. geçen ok, Kosta - kcliıne .ingilizt·.e 

Bugün 'fse., tetk1kcıliği ve tnra'fsızlı- :v1f durumundan bilistifade eski Rus - nu kabul ediyoruz. Rikada balık avında kullanılır. bilmezdi Bu zat 
ğı Fransızlarca da takdir ve tasdik olu- Alman hududunu da elde etmek i~n Bu bakımdan, bugün Alman)ranın * Luizyanayı ida -
nan İsviçreli as1ceri mütehassısı 'Ve mu- garlre doğru yürüyecekleri neticesini kara 'Ol'dusunun şu sur.etle yayıbp :in - Casus arif ar re eden V;.ill&~ Pe 
h::ırrir b.lbay Grossleine göre Almanla- ÇJknrıvor. kisam ettiffini .en az bir hata tile farze - 1 d .. . 1 ıl k nesal'dir. Y.aln11 

;ı.. ~ • ...1 1 Yukmrıda isiml • g İ . er d ~T . c k b ephel . de Har.b er e guvercın.cre postac 1 yap- lr.allSlk;Ca bilirdi. 
rl ın halen Ga:ru oop ~~~ue oe:rı an F k A enh rri~n . ~ıçn ı .ve e ı ırıı: ..,.ar w gar ı.c enn tırdıkları evveldenberi .bilınir . .Fakat a -
.500.000 muhari'bden muteşe"k1nl 7:0 rımsız as erı mu a rJennın uevdık- <Denmı 11 ino1 sayfada) * rıların casusluk yaptıkları şimdiye kadar 

ınuvnzzar ve şerk cepbesınae 20 1ana- En büyük mab d 
( D 1 

· • • ı J meçhuldür. Son seneler zarfında birçok 8 
t.. ;A dell'lc.tler bunu dü§ünmü§ler ve te~rübe - Dünyadaki mabcdlerın en büy'!iğü Ro-ver vcyahud 1andşturm tümen1leri var- ev et resım sargısı n çı lf'''en 

dır. """---------------=------------ ler yapmışlardır. Kanadları boyanmış a- mada bulunan Senp'ier h.ilisçsidir. Bu ki-
Ayni muharrire göre :t\lmanyanm _ rılar vasıtasile bir y.erden bır başka yere lisenin istia:b haddi kırk beş bin insana 

askeri te~kilatı 'bu kuvveti 4.000.'000 a haber .göndermek mümkün olabilirmiş! baliğ olur. 
ka::lar çıkarınıya ..müsaiddir. Ancak hu. • ............. ·-····················-·-···· .. ••••• ... ···-····-·············· 
nun .için yetişmiş birçok kadrolardan 
bac:kcı bircok silMı ve malzemeye ihti
ya~ vardır. Bundan do1ayı, İsviçreli 
albay Alman1arın Garb cepbesinde kul
lanabilecekleri kuvvetin 100 'tümeni 
y:ır: : 2.000.000 muharibi tecavüz ede
hileoeğini zannetmemektedir. 

Bu tümen1erin herhalde 1-0 kadarı 
zırlılı ağır tümendir. 
Fi1hakı1m A1manya geçen 'büyük 

hnrbin ancak sonlarına doğru 240 'tü
men seferber odcllilmişt1 ve ıo ;zaman 
AJman~anın bumın için .kafi genişlikte 
kadrôlan vardı .. 

Fr:ıns.ız a:slcen muharriri Baron 'Geor
gc: ise Almanların bugünkü kam lmv
vetlerini, 90 yerine, tah.~öen 100 tü
men tahmin etmektedir ve 1Junhmn şu 
sufletle terekküp ettiklerini bildirmek-
1e<lir: .35 normal, 45 1anfüver veya 
.l::ınd~tıırm, 3 dağ, 6 kale, 4 :mo örfü pi
yade, bir süv.ari, 4 hafif ve '5 ağır zırh-
lı. -

Baron'a göre, 600 km. uzu'lluğunda 
bulunan Alman - Rus hududunun ta • 
raı;sud vf:> muhafazası 20 tümen ister. 
'Bu hudud hattile eski Leh - Alman hu
tlu:la arasında kalan, eski Polonya ara
zisinde nizam \te .asayişi temin jçin 20 
tilmen daha lfızımelır. Kez~ik Bohem -
·a, Moı;ayyn, Slovakya, Avusturya, is. 

ti!'ya ve Tirol ıgtbi ey.ale.tlerde .siıKılne
tt muhafaza için 1 O tümen ister. Bu SU· 

Devlet "Resim Sergisinin 'Başvekil tarafından açıldığıru ygzrmştik. Y.u:ka -
:rıdaki resimler Başvekil 1Do"ktor ıRefik Say.dam tar.afından serginin açılı§ını ve 
eserlerin ziyaretçiler tarafından tetkik edilişini göstermektedir. 

Hagatta9 akisler ..• 
Basit bir mektubun içinde 'küçük 

bir hayat hikayesi. Yazan bır sahil 
§ebrinden Bayan c'E. E.> dir. Diyor ki: 

c- İki sene evvel tanıştık ve isre
di. Ailem ya~ım küçük diye vermedi. 
Biz konUftuk ve böyle iki sene geçti. 
Sonra tayin edildi n gitti. Fakat gene 
yekdığerimizle alAkadardık. EylUle ka
dar mektublap.Yordulc, bir defa da gel-
di, .konu§tuk. .Haft1uki geçımlerde ni
şanla!1dığını ilin ~· Bana ise .hiq 
yazmadı-> 

* İşte hayat öyle bqlar ve bu sefri 
takib eder. 

Genç erkeğin tslebini yaptığı za
man da, gizli gizli gln-tişmeye -devam 
~ttiği müddet içinde de samimi oldu
ğuna kaniim. Fakat mUhit değişince 

ve sevilen eima uykla§lllca Tüyel sa
nası sise büriinür, onun yerine yeni 
ufuk ve yeni sima belirir ve netlcetle 
gazetenin il!n sa}•fannda dört satırlık 
bir fıkra okıUrsunuz, btr hayat bitmış, 

diğ<:ı:.i başlamıştır. Ne yapacaksınızl 
İnsan yaş1aııdıkç'i 'koıfasında bo.tıralar
dan mürekkeb 'bir kolle'ksiyon vücud 
bulur, bu da ontann yanına gidec~k· 
tir. 

Okuyucuma unutmayı 'tavsiye ede-
rim. 

* cK. U..> bir gen~ erkek midir, yoksa 
bir ~nç kız mı'? l.Iektubund:ın pek ıyl 
.anlıyamadım, fa'kat karşısındakinin 

mabcub1yetind'en bahsettiğin.? gtire 
erkek olacak: 

c- Ben onu çıldırasıy:ı seviyorum, 
o da mektub1arında 'beni sevdıği iddl4 
asındadır. Fakat ehmizCle yckdığeri .. 
mizle konuşma imkanı olduğu halde 
temastan çekinıyor. mektub yaı:m:ık
la iktifa ediyor, utand:ğından mı? 

Yoksa mektubu ya!lllayı bir e'ğlence 
vesilesi addettiği için mi'?.> 

. * 
Okuyucumu tenvir etmek mümkün 

değil, \kahve telvesine veya ıiskambll 
falına müracaat etmeli. 'Maalesef iki
sini de öğrenemedim. 
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CMÖZAH~ 

Kapıcllar mektebde 
[ Kitablar arasında J 
Dünya nimetleri 

Yazan: lbrahim Hoyi 

istanbulun yeni 
köprüsünü ziyaret 

Unkapanı halkı semtlerinin yeniden canlanacağına 
memnun, yalnız kayıkcıları düşünce aldı 

Yazan : ismet Hulusi Paris bulvarlarının çocuğu, dördüncü 
Hanri ~n talebesi ve tezadlar kutbu 
Oskar Vayldin köklti arkadaşı, Andre 
Gide lürkiyeye bir ctlar kap!> dan gö
ründü, ve ne h<>§tur ki, bu cdar kapı. 1.c
zalar kadu geniş, apaydınlık bir ufku 
bize gösterdi. Bekledik ve ümid ettik ki 
cdar kapt> mütercimi Bürhan Toprak 
bize ondan daha birçok şeyler verecek; 
mesela (.İ.ubclla) sını (Les Faux ·Mon
nayeuriii) unu, (Si le Grain ne Meurt) ü 
tercüme edebiyatırruzın raflarına hediye 
edecek. Onun yerine kıymetli ve çalış

kan dostum Avni insel, gayet titiz bir 
itina, engin bir ihata kabil!yeti ile cDJn
ya Nimetleri> ni türkçeye tercüme etti. 
Fanfarlı reklamların desteği ıle payan
dalanmıyan, sırf hakiki kalitesi ve mü
tercimin pürüzsüz türkçesile ışıldayan 

Belediyenintl'Verdiği kararın tatbik sa
hasına konulduğunu ve okumak yazmak 
bilmiyen kapıcıların, kendileri için açıl

mış hUSU6i kursa sevkedildiklerini farze
diyorum. 

İstanbulun muhtelif semtlerinden ge
len kapıcılar sıralara oturmuşlardır. Ka
pıcı erkekler arasında şıkları, üstü başı 
düzgünceleri olduğu gibi yırtık elbiseler
le hattA eski pijamalarla gelenleri de 
vardır. Kadınlar da gi~ itibarile er
kekleri yadırgamarnaktadırlar. Saçları 
kıvrılnu§ dudakları boyalılarından, yel
dirmelerinde renk renk yamalar görü
nenlere kadar her çeşidi göze çarpar. 

Kapı kapalıdır. Dışardarı kapı vurulur: 
- Hay Allah belasını versin, eene ye

rimden kalkaca#ıın. 
- Vakit saat bilmezler ki, çat kapı, 

kapıcı kapıyı açs.ın. 

İçlerinden biri söylene söylene kapıya 
PJerken, kaıpı açılır. İçeri giren mual
limdir. Kapıya doğru giden kapıcı, elini 
bailtr: • 

- Safa geldiniz bayım. 
Muallim kürsüye çıkmı§tır: 
- Bayan kapıcılar, bay kapıcılar, bu

,On ilk derse başlıyoruz. Derse başlama
dan evvel bir yoklama yapacağım. 

Kapıcı Tosun ayağa kalkar: 
- Vallahi billahi paşam, şiJndiye ka

dar ben namusumla y.qamış adamım, hiç 
bir zaman üstümü başımı yoklatmamı-

fUJl· 
- Sözüm yanlış anlaşılmış, yani neler 

btldtğinizi anlamak için ufak bir imtihan 
yapacağını. 

Kapıcı Bay.an Ayşe cevab verir: 
- İmtihan mı yapacak.'nnız, vallahi e

fendim ben buna razıyım.. merdivenleri 
parıl panl parlatırım. Kapı tokmakları
nı ovarım. 

- Yanlış anlıyorsunuz, yapacağım im
tihan okumaktan, yazmaktan olacak. İçi
nizde biraz olsun okumak, yazmak bilen
ler var mı, harfleri tanıyor musunuz? 
Bunları anlamak istiyorum. 

Kapıcılardan birine işaret eder: 
- Siz ayağa kalkın! 
•- Afandım. 

bıci gibi güzellik dizilerile dolu olan (Atatürk köprüsü) nün uzaktan görünü.§ü 
cDünya Nimetleri:. pek kısa bir zaman- Rahmetli Unkapanı köprüsünün ye- Ben evvela bu kuruşlardan hiç ol • 
da tükendi. Renksiz, özsüz bir takım ter- rinde, İstanbul halkının verdiği kuruş. mnzsa birkaç avuç vermiş bir hemşeri 
cümelerden bıkan okuyucu. içli zemze- cuklarla inşa edilen cGazi köprü - sıfatile köprilnün imal masrafını paha. 

Gençten bir kadına işaret eder: melerle akan bir pınarı görünce derhal sli>. nün resmi küşadı yapıldı. Va • 1ı buldum. Çünkü, bittabi teknik tara. 
_ Siz kalkınız! edebi Sl.Lillzluğunu gidermek içi~ bu pı- limizin de açılış nutkunda söy- fın• bilmem, köprü pek basit.. iıele kor. 
_ Ben mi Efem? nara k?ştu ve kana kana bu cnımetler»- lediği gibi, köprünün bir hayli uzun lcul~kların bizim ah.şah evlerdeki klfl-
- Evet siz, isminiz nedir? den içtı. mazisi vardır. Biz bu mazinin Vali ve sik trabzanlardan farkı yok! Bir cümle 
- Nasıl söyliyeyim efem, bendenizin D t A . İ *1 . d. . (D- Belediye Reisimizin bildiğinden daha içinde ifade etmemi isterseniz eski köp 

os um vm n~ , şım ı aynı un~ ld - ;ı. • .. 1. - · .. .. . .. 1.. .. k 1 t k 
isimlerim Efem Aliye imiş. ya Nimetleri) nin ikinci baskısını vücu- u:.un o ugunu acızane soy ıy~e~7:: runurı bır başka tur u~u .. pe a a ur a 

- Aliye mi imiş, sonra ne olmuş? d t' . b 1 B I k. Çılckeş ve emektar Unkapanı köprusu bir şey.. maamafih, söyledim peşinen, 
e ge ırllllj u unuyor. u se er t eser, t k "dl" - .. .. f"l. h .. d. 1 1 "t d ğı ı 

- Arzlarun edicim Efem. bendenizin aü 'lki d k kl'di E ilk t b d e au ugunu ıı ı a ıse er e mu ea • tekn1k mükemmeliyeti, sağlamlı , ku 
ı n en ço ıev ı r. ser, a ın an . . . • _ . . 

lalem an aslın Kafkasyeden Edapezarına belk' d ik' . 1. k d b'· .. kt·· İlk .. dıd defalar ıstemesıne, hatta bazan pro lanışlılıgı ba·kkında hıç bir fikre malık 
ı e ı mıs ı a ar uyu ur. yuz 1 ki h' . . k Ik _. . 1 

gelmişler Efem, valdem cariyeniz,. ceh- sayfasıh Andr, G'd ,. d h t fl tesfo ar çe p ızmetten ıstıfaya a - deınlım. ... , e ı e ı a a e ra ıca an- • . . · . · 
zadem efemizin seraylarına girmişler, latan büyük muharririn hayat felsefesi- masma ragrnen yerine bır halef temın Yalnız muhal&ak ki, bu köprü Is -
ondan sonracağzıma Efem Edapezarına ni tahlil eden ve üstad Hüseyin Cahid edilm~si imk~nsızlığı, . münakaşa • tanbulun umumi ~ayatında mühim bir 
dönüp oramda zevçlerile evlenmitler. Yalçının kalemile yapılmış bır tercüme sı, murıakasası, hesabı, kıtabı ve de - rol oynıyacaktır. Iki başına toplanmış 

- Kimlerle evlenmişler. yazısı, Profesör Hilmi Ziyanın bir mu- rlikodusu yıllarca sürmüş nihayet bed- semtler(; canlılık verecektir. Galata 
- Zevçlerile efem. kaddemesi, Avni İn.c:elin bu tabı için yaz- baht köprü, velinimet İstanbul halkı • köprüsüne yüklenen kesafeti azaltacak 
- Kaç tane zevçle. dığı bir önsöz ile süslüdür. Birbirini ta- na nankörlük etmemek, bir kazaya se- hr; sürati temin edecektir; İstanbulun 
- Aman -efem bu nasil süal, elbette mamlıyan bu üç mühim ve kıymetli ya- bebiyet verm~ek için, bir fırtınayı bir türlü kolay kavuşmıyan iki yaka • 

bir tanem. zıyı okuduktan sonra. (Dünya Nimetle- barıane ederek, insanların insafsız is - .c:;mı bir araya getirecektir. 
- Bir tanede, neye zevçler diye ceme- ri) ni tadaca.ğı:mıı; büyak eseci ve ro- tisrrıar arzularına bir mukabele yap - Köprünün meziyetlerini sayarken, 

diyorsunuz? mancı Gide'i daha etraflıca tanımış, ve rnış, ihtiyar halinden urnulrnıyan bir bu ic:;e ilk adımı atan eski vali Muhit • 
- Efem nezaketimce )rnnüşuyorum, onun bir çoklarına garib gelen, ruh te- isyanla almış başını Halicin ortasına tin Üstündağı da hatırlam<1mak müm •1 

ne dedimdi. Bendeniz doğduğum ze- zadlarının aksülamellerini projektörle- a~1lmışh. klin olmaz. O. bu köprünün süratle ik. 
man pederim edlarımı Aliye koymuşlar. yen fikirlerine, düşünüş telakkilerine ön- Galata köprüsü, kendi derdi kendine mali için çok çalışmış, çabalamıştı. Un
Sönradarn valdelerimin kapım yoldaşla~ ceden hazırlarunış bir halde eserin .bi- yetmiyormuş gibi, ihtiyar dostunun da kapanhlar, köprünün açılmasından pek 
değiştirip, Çeşminur koydular. rinci kitabını> açıyor ve bu san'atlı abi- va?.ifesini üzerine yükiendikten sonra- ziyade memnun bulunuyorlar. Konu~-

- Tahtayıa yazacağını, narfi tanıyacak deyi garib bir huşu ve zevkli bir ürpe- dır k;, sür'atle Unkapanına eli ayağı tıığum birkaç Unkapanlı bana şunları 
mısın? rişle sonuna kadar dolaşıyoruz. düıgün bir halef taharrisine gerrni ve. sövlediler: 

- Aman efem 0 nasıl söz, ben zevçle- Bu sütunlarda Andr~ Gid~'i tahlil e- rilmiştir. ' :_ Unkapanı, eski 'köprü dört be!! 
rimden beşkalarını tanimem kim o he- decek değilim. Hiç şüphe yok ki, beşer! cCesri atik• in yerine bir ·cmodern parçaya bölünüp işe yaramaz hale ge • 
rifi taniyayiın?.. mevzuat haricinde konuştuğu ve bütün könrü:. kurmak 2.350.000 liraya, yani lip kapandıktan sonra, semtimizin e -' 

- Herif değil harf. ctuyduklarmı, düşündüklerini lekesiz bir '! köprü parası narnile verdii!imiz kuruş- hemmiyeti birdenbire düştü. Gelen ~e-
Tahtaya majüskül bir C harfi yazar: ayna s.adakatile bize a. ksettirdiği, ya.ni 

1
1nr!a hesablar~ak 235.000.000 kuruşa çen azaldı. Hatta bu iktısadi hayata da 

- Tanıdım efem Çengel. l ki ğ ı ı d manevı çıp a ı ını, rıya paçavra arı e 1ma1 ol c. te<:ir etti. Bir çok dükkanlar iş yapa • 
cC> nin yanına bir cE> harfi yazar: örtmiyerek, tam bir hakikat adesesile Üç buçuk y1ldır Halicin iki sahilin • maz hale geldiler. Şimdi tekrar Unk:ı. 
- Bu ne? ~ar.~ın:ıza çıktığı için, Andr~ Gide insan den iki utangaç sevıtili ıtibi cilveleşe panı yol u'ğrağı olacak, eski kalabalık 
- Bizim köde görmüşt:_im efem, sa- üstu bır varlıktır. cilvelese birbirine yaklaşan dubalar, ve canlıl~ğmı alacaktır. Bunun için çok 

pi de olur, ot kaldirirlar. Adina Diren de- Pcr~asızca şarabdan, ~em vuran •. '!an- nihayet birlestiler. Onlarla beraber İs- sevinivor, biran evvel köprünün açıl • 
mişler. rı.~ı~a ıs~an eden, dar bır _ç~rçev~ ıçınd: tanbul da muradına erdi. Valinin söv • mr.sm; dileyoruz. Bu suretle bakım~ız 

- Kafi, otur. lf.ıtun .bır hayat bf~lsefesını dd1'!:duteassı lediöine rtöre Galata köprüsüne yük - mu°!'litimiz de imar edilmiş olacak!• 
- Müsaadelerinizlem efem oturdum. devrinın suratına ıran tere u etme- 1 k f t' "zd 35 · b · d k 1 b' 
Muallim yaşlı bir kadına işaret eder: den çaktıran Hayyam, nasıl zamanında ~nF-n esa ke ,1" yu e 1 uraya ın • Bu iste§"e be~ e atı ırım, a~ma ır 
- Siz? gölgede kalıp ölümünden senelerce son- tıJrnl edece · an evvel şu mulevves kerestecı1er yoıu 
- Ben mi evladım, beni tanıdın mı? ra şöhretin e~ üst basamağına çıktıysa, ~en İ~tanbulun hayatı .~çi~ ~~emmi- yapılmak :artile .. bu caddenin darlığı-

Hani tuğla rengi apartunanın kapıcraı- ahlak ve düşünüş bakımından Oscare vet• a~ıkar olan bu konrunun açı - nı ve pisligini anlatamam. . 
yım. Wilde'i hatırlatan ve Avni İnselin ciedi- lısmda maalesef bulunamadım. Fakat Köprünün bitmesinden memnun o -

_ o lazım değil! ği gibi cm.aşeri olmaktan ziyade ferdi- y11lnrd~nberi ne in~ası n~. d~ dedi~o • lanlar ·kadar, canı sıkılanlar da var: 
-Peki evladım, istersen, başka bir yetçi bir ahlakt> bulunan bugünün meş- dusu bıten su bahtıyar koprilyU gör • KavıkMlar. 

şey alayım. Sen parasını ver, ben ayağı hur Andre Cide de asıl ilerinin, gelece- mekten de kendimi alamadım. Unkapanı köprüsü kapandığından • 
ma üşenmem, hele bahşişi de bol verir- ğin cedebiyat azizi> dir. Henüz hizmete açılmasına iki ay beri sandalcılar bir hayli karda idiler. 

Nitekim, şu .satırbr, muharriri bize vnr. fakat bir kıS1m halk köprüyü kul. Nc-l<liyat sandalla yapılıyor, herkes "knr sen. 
- Adınız? - Şimdi seni bir şey aldırmaya gön- daha kuvvetle anlatır: lanrnakta beis görmüyor. Geçiciler pek şıdan kar.şıya sandalla peciyordu. Bit -

c ... Baıka birinin, senin kadnr yrıpa- y~1< amma, .~neşli havada bu y~ni ~öp tabi şimdi kayıkçıların karlarına kesad 
bileceği bir ~eyi yapma. Başka birinin nıde teferruce çıkanlar bir haylı .. şun. girecektir. > 

- İrıbaham. dermiyeceğim, beni dinle .. 
- İbrahim ha" - Dinliyorum. 
- Ha öyle! - Se ne okursun? 
- Sen harfleri tanır mısın? - Namaz surelerini ezberden bilirim. 
- Sarrafları tanırım beğüm, aha bi- - Okuman var mı? 

zim apartlmanda... - Nasıl olmaz, nefesim bile var. Biz 
- Sarraf değil, harf, Türk harfi eskiden böyle değildik ayol, Horhor çeş-
- Bilmem begüm gorürsem belkim mesine kıarşı cumbalı evde otururduk. 

tanırım. Benim ayalim kayyum Mehmed efendi 
Muallim kürsüden iner. Tahtaya ma- idi. Orada elalem bilir .. Allah kimsenin 

jüskül bir cA> harfi yapar. başına vermesin, soğuk algınlığından 

- Tanırrm begüm emme esküğü var. merhum olunca böyle kapılarda sürün-
- Eksiği mi var? meye başladım. Nefesim birebirdir, yı-
- Var illa begüm, gapuları aildüğüm fancık okursam, piröp!k olur. 

merdiven üç ayaklıdır. - Öyle okumak delil bayan sen tah-
- Otu•· sen! taya yazacağıma beli. 
Bir başkıasıru işaret ederek: Tahtaya cO:. harftni yazar: 
- Sen kalk, adın ne? - Bu ne bu?. 
- Beyram! - Ne olacak betlik 1rimid. 
- Beyram mı, yanlış tel~ffuz etmiye- - Sen de otur! 

airı. Bir başka bıdına bakar: 
- Vellahi billahi Beyram - Senin adın? • 
- Bayram olmasın. - Marika! 
- Beyram işte. - Tahtaya gel! 
- Her ne ise! - Tahtaya_, çamasıra gelemem malim 
Tahtaya majüskül bir eB> yazar: bey; soruk bakmak, nasıl derler ortalık 
- Bu ne? o baska. 
- Çerçeve mori' - O senin anladığın tahta başka, yazı 
- Ne çerçevesi. y-a.zılan tahtaya gel.. §UNlYR işte. 
- Mori oam çerçevesi. - Gelezeyim. 
- Otur fleJl de. <Denim ıı IDel •Jfda> 

senin· kadar söyli.yebitececji ve yazaca§ı di1'i halde yeni köprü çocuk bahçesi Bir kavıkc! bana derd yanıyordu: 
bir şeyi nt> söyle, ne ele yaz. Kendinde, hizmetini görüyor. Nasıl mı? Gayet ba- c- Ha°Çan biz ne ideceiföz şimdi? Bu 
senden ba.fka hiçbir yerd~ olmayacak sit. Kasıımpaşada, Azabkapıda, Unka - koca alamet açılınca kim kelur da, ui • 
reylere b~lan ve kendi.1ıden, sabır veya panında ne kader çocuk varsa hepsi zum kayuğa piner»? 
sabırBızlıkla, ah! Va.,.hklann en yeriM köprünün üstünde .. iki taraflı harb o • Nusret Safa Coşkun . 
konulanıazını yarat.. y11nu mu ovnamıyorlar; tahta parkele- _ ........................................................... . 

* rin {izerinde güreşmiyorlar mı? Velha- Bankalar caddısinde işlenen 
Kıymetli do~tum Avni İnseli bu mu- sıl hepsi Ka~ımpaşa, Unkapenı vira -

vaffakiyetinden dolayı bir kere daha nelerinde toz toprak içinde oynadıkla - cinayetin faili meydana çıkarıl.dl 
tebrik ederken, gene Gide'den tercüme rt ovt1nlan, buraya nakletmişler, hem Bir müddet evvel Bankalar cadde~in • 
ettiğini bildirdiği .. Kalpazan> ları biran kendilerine hem de belediyeye oyun de 19 yaşlarında Ali adında bir gencin 
evvel bastırmasını istiyeceğim. oynuyorlar. Zira köprüyü az tahrib et- iki yerinden bıçaklanmak suretile öldü-

İbrahim Hoyi miyorlar.. rüldüğünü ve bu hadisenin faili olarak ta 
Projesini Fransa nafta vekAleti yol - üç kifinin zıaıbıtaca nezaret altında bu • 

(1) Dünya Nimetleri: Çe'riren A't'Dl imea. lar ve köprüler umum! müfettişi Bay lundurulduğunu yazmıştık. 
tıdnci buıbf, za •Jf.a Piegeftud'un yaptığı bu 25 ~tre enin- Emniyet müdürlüğü d'ün çok esraren· 
-············· .. •• .. ··-·--.... ··········-·---·-··-· de 48 7 metre uzunluğunda yeni köp • giz safhalar arzeden bu cinayet hadise
Denizyollan umum mftdürti dftn rümüzü nasıl bulduğumuzu sorarsa • sinin mahiyetinl tamamile meydana çı -

Ankaradan geldi nız, ben pek birdenbire: kararak. failini de tesbit etmiştir. Katil, 
B~r ha.fta evvel Ankaraya glt.m!t olan Dn- _ FevkalA.de, mükemmel, çok gü • zannaltına alınan eşhastan Rizeli Şükrü-

Jet DenlzyoJları Umum Müdürü İ'brahlm Ke- zel' dür. Tophanede maktulün \alıştığı Di -
mal Baybora dün ıehrlmlze dönmü4tiir. D' roxrdUğti' Ü k' vi d --.J.-,ık yapan bu adam suçu-
İbrahim Kemal Baybora dün daireye ge-1- ıyerner~,. uu n z zaman zev - ıme n e wsı.cu. 

dlkten sonra memurin müdürii Cevad n dl- kime, garb cephesindeki harb derece • nu ikrar ederek cin.a~et g.ecesi Musta.fa-
jler şııbe teflerinl toplamış, veUletten aı - sinde dudak bü:kmeniı.den korkanın. yı aralarında çıkan bır mün.nzaayı m~ -
~1 yeni d1rektlfierl blldlrm~lr. _ Fena mı?.. teakfü bıçakla karnından yarahyarak ?.l
Öğrendl{ttmıze göre, bu direktifler meya - Diveceksiniz. Buna da cevet!> i kon- dürdüğünü ~tiraf etmiştir. Katil bu~n 

nında '68habı mesallhe azamı kolaylık ı& - dura~. Göz var, iz'an var, nihayet h~kkuıda ta.:nzim ed~len tahkikat evrakıle 
terllmMl ve muameielertn mftmktin oldulu . adli e e teslim edilecektir. 
tadar telrll öe ilulumnHtadıl'. ınsaf var.. Y Y 
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"Bir milletin en büyük ve kuvvetli mesnedi olan dahili beraberlik, Türk vatanını insaniyet 
aıeminde heybetli bir mevcudiyet olarak tecessüm ve temayüz ettirmektedir,, 

\. _______ ........................ -·---·-······ .................. ._ ............................... - ... ····---- -··········-·········· ..... --·· ... .! ················································································ ... ..__... ......... _ 
Ankara 1 (A.A.) - Reisicümhur is -

~et ~n.~ü, bugün, altıncı Btiyük Millet 
a e:lisinin birinci iç.tbna yılını açarken 
Şagıdakf nutku ired buyunnuşlardır: 

Hepimize iftihar veren dahili 
beraberlik 

BüYiik Millet Meclisinin muhterem il -
Zası: 
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Dun bir esrar takkesi 
meydana çıkarlldı 

Emniyet müdürlüğü memurları evvel
ki geoe Şehremininde bir esrar te-.kkesl 

Molotofun Sovyetlerle yaptığımız 
görüşmeler hakkmdaki beyanatı 

b~rak toplu bir halde Alem yapmak lıP- (Baştarafı ı inci sayfada) rıık etmf.ştlr. B. Hltler şimdi tenevvür etıııl' 
tiyen dört sabıkalıyı ve bu aradaı bazı Amerikada tefsirler bulunuyor. Sovyet Rusya bitaraf kalmakta• 
kimseleri yakalamJflardır. dır. 

Şeh · · d E ~r h l1 • d V1'§1ngtıon 1 (A.A.~ - Birleşik Aınerlka Bovyet Harkiye Nazırının nutku şu üç no» 
rem~ın e • re5 1• ma a esın e 8 - siyarl ma.hfellerin1 ve efkArı umumiyestni tada hülAsa edileblllr: N•lrleden: Batiee Hatib 

rabacı Raıfın evınde bır takım sabıkalı- itaJynnın bitaraf kalm-ıı.k lstedlğlne delil o. ı _ serbest kalmak 
laırın toplanarak esrar içtikleri ve nar - ıar:ık tetBlr edllen İtalya kablne.ıı: detıtik - 2 - Bitaraflığı muhafaza etmek. 
gile alemleri yaptrklan zabltaya ihbar e- llğlnden başka, Molotofun nutku da fiddet.. 3 - Mnha.samatı durdurmak için her şf!fl 
dilmiştir. le alA.kadar etmc.ktıedir. Son mmanlara ka - yapmak 

Gomarın neş'esi 
Korkudan yapacağını şaşırnuştı. Artık ı vinden çıkıp giderken buradan geçmiş . . dar V94tngbon diplomasi mehaflll, Alman - B. :Molotof tarafından Almanyaya k•~ 

he:r şeyi kara eörmeğe başlamıştı. Hiç te olduğuna alametti. Bu keşfi ona yeniden Evvelki gece zabıtaca kura bır .tar~ - SOvyet anlaşma.sı. münhasıran ldarei masla- blld!rllen ve her zaman devam edecek olaO 
~wn~e geçmemiş olan mazisile böyle cesaret vermişti Gittikçe artan bir gay- sudu müteakib yapılan baskın netıcesın - hata mtistenld 'Ye sağlam ve devamlı blr e - dostlukta bir avutma sezilmektedir. 
bır sergüzeşte atılmış olmasına nedamet retle anaştırmalanna devam etü. Kema- ~ Raüin hazırladığı şişeden mamul es - s!l.Stan Ari teIA.kld etmete mfitemaylldir. Ha R d 
ediyordu. Fakat artık olan olmuştu. Go- li dikkatle kapılan muayene ediyordu. r a; nargilem ile afyon çubuklan ve bir riclyc Nezareti rkA.nından bir çoğu, bllbas- oma 

8 

mar bu işin içine kulaklarına kadar gö- Kapılardan birinin tokmağı üzerinde ko- . . ' _ 8a Birleşik Amerlbsya ikarşı Moskovanm bi- Roma 1 (A.A.) - İtalyan matbuaıtı, MolO
mülmüştü. yu renkte bir leke gördü. Bu lekenin ne- mıktar da eroın bulunarıak musadere e - taranık muhafaza edeceği zannında ldller. torun nutkunu henüz aynen alamadıklatıo-

Fakat nihayet her zamanki nikbinliği reden geldiğini anlamak müşküldü. dilmif ve bu Ueme iştirak eden Suphi, mty Of Flint bA.dlısMl, Birleşik Amerll:a dan dolayı, tefsirlerde bulunmuyorlar. 
galib gehnişti. (Arkaaı var> Hamdi Aiaeddin ve Ahmed adında dört elçLslnin maruz kaldığı muam~l'e, Sovye~ • 

. - ~örüiO:rüz, diye bağırdı. Her şey --·--·M·--ı-ı·-···---············-····- sabıkaİı da suçl.istü yakalanmışlardır. matbuaıtının bltarafiık .kanunundaki tadllft- Dolmabahçe hadı·sesı 
bıtmedi, benım de yapacağım var elbette. j j Şefin ta karşı açtığı mücadelede ıve Molotofun 

O şimdi gene her şeye kadir, hiçbir ha- Bunlardan Hamdinin üzerinde bir mik Sovyet _ Finlandiya milzak relerine müda ~ Ba t f 1 • . da 
dise kaTfJ.Sında, hatta kasa soyarken po- du••nku•• nutku tar afyon ve birkaç pakette eroin bulun- hali' ederek bltaraflıktan uzakl~tığı, Ruz • . __ ( . 1 .ara ı . 

1~~· .. ~yfa ) l 9"' 
lis tarafından yakalansa bile soğukkan- ct eıt a~ l ... arlzleri Amerika ztmam - daır buı-:.ın ihtımallerı gozonunde bu u 

ınu)'~ur. v e v ııu o an ... • d b' 1. ll ı 
lr1ığını kaybetmiyen Felix Gomar ol- . . . k d darınnnın fikirlerini derin surette detlftlr- uran ır ta ımatname yapıldığını, a 
m~tu. O sonuna kadar mücadele etme- <Baş tarafı 7 nci sayfada l Bu arada esr:rr. tekkesıne ~ra e e - mış ır. Pek çok kimseler ıimdi Alman _ Sov- kalı memurlara tanılın olunduğunu, yol" 
sini. bilirdi. Nihayet en fena h~l.de. bile mesnedlerlni isaobetli bir surette tahak - rek eğlenmek ıstıyen bazı kımseler de yC't ittifakının hakiki oMuğu~u ve A/Vrupa- larda manialar kurulduğunu, piyade .,,. 
dahıyane denecek. ~areıe: bulabılır~ı. 1ruk ettirmek yolundadır. yakalanarak haklarında takibata başlan- yı }Jman - &nyet tahakkümü altına al - süvari polis kuvvetlerinin kesafetile tel"' 

-:- B~~dam gıdıp dogrudan
1 

dokgrudy.a Maarif :.ıeri mıştır. rrak için demokrasiler ~lne kn.rşı mil - tibata memur edildiğini saraya gelen~ 
~lise ~.rer veremez. Bu s~et e_ _en ~- . "9A .. • • • _ c. dele etmek l1UBU5Undakl mfifterek arzu - • . . . ' • . • ~ 
sıni de şu.phe altına sokar, dıye du~ndu. Azız arkadaşlarım; Suçlular dun asliye 5 ın~ ceza m:ıh ya müstenld bulunduğu kanaatini edlnmlş- lann ıkışer kılometre ılerısınde kesıldi 
~endi şüphe altına girı;neden ce~in e- Maarif işlerimizi. yeni Meclisin tarihi- kemesine teslim edilmişlerdir. !'.?l'dir. ğini, her ~ye rağmen bütün bu tertibe" 
vımde bulunmasını temın edecek bır yol mizde mümtaz bir farikası olarak. him _ Almanyada inkiser ••• tın halkın dı.rygul.arına hAkim olan teessOr 
bulmak mecburiyetindedir. Bu da zaman tl' 11 . i 1 bekl . • B . R slar mı satın h d d h b b"l b' t 'h~ işi. Bu müddet zarfında elbette ben de me ı e e:ın ze a manızı erım. Malı rement U Kopenhag 1 (A.A.) - .. P<>litlkenı gazete - ve u u su~ eyecan se e ı e ızza _ 
bir çarei hal bulacağım. Şimdi işin en ve umumı şartlarınuz sıkıntıya maruz 1 1 ? ~inin Berlln muhabiri Molotof tarafından tarafından ihlll olunduğunu, ve muha 
mühim tarafı hiç kimsenin benim rnüsa- olsalar bile, maarif işlerimizin ana isti- a ıyor ar söylenen nutkun hükfimet merkezlerinde de faz;a, intizam tedbirlerinin devamına iıll"' 
adem olmadan bu apartımana girmeme- kametlerde ilerlemekte geç kalmıyacağı- (Baştarafı 1 inci sayfada) rln bir inkisar tevlld ettiğini yazmaktadır. kan ve fırsat bıraıkılmadığını anlattı. a.ı-
stdir. . . . . . ru ve her halde esa.<Jlı tedbirlerin zama- İngiliz .ablukası korkusu ile buralardan Berlln bukOmetinin Alman - Sovyet askeri kın arasına girerek, halka hitab ed~ 

Bunun ıçın kendısınm ~e apartıman- nında alınaoağını ümid ederim Hüku - çıkanııyan bü'tün Alınan gemilerini satın tes:!.nüdü hakkında .sadh ıve açık beyanat sük1in ve intizamı temin için yaptığı tr 
dan dışarıya çıkmaması lazımdı. Kapıcı . . . • • . . oeklediğl aşikft.rdı,.. Bununla beraber Ver - .. . . . ~ .. ssil 
evi temizlemek için gelmiş, fakat Gomar met, ılk tahsılın ameli ve a~a tedbırle~ı- almağı kabul ettiğini bildirmektedir. Bu ııatııes muahedMl hakkındaki beyanat blr ş':b~l:rın neticesız kald~~ını . mu~ cif 
bir bahane uydurarak onu başından sav- ne el koymuştur. -.Bunları suratle tetkı - dereceye kadar memnuniyet uyandırmıştır. l:adısenın heyecan ve teesmır seli halin 

b h 
vapurlar, ibe1ki yakında, limanlar dışında -~ ,o 

mıştı. Başının ağn~ı~ru ~öyledi ve s~ a. kinize alarak karara bağlıyacağınıza ka- lngı"lterede akıp giden ve hiç bir mani tanunıY 
kahvaltl31 yapmak ıçın hır. şeyler. ~eti~ti: niim. Memleket, teknik tahsilin her şu _ görülecek, fakat Rus malı olarak, Rus . halkın bizzat kenefi ef'alindcn başka sr 
<?_da1ledaı:ı Kertesi sa'?dah t~tızleyebılectaektagınnı besini cidcM olarak benimsemiştir. Halka bandırasını tı~yacaktır. Bremen; belki ~:d:; ~~~~~~ tar:~:n ~~~=~~~~ 0 beb ve saikı bulunmadığını, ihmelin a'1' 
soy ı. apıcı gı er gı mez ya . . . . . bu 1 <fa b l acaktır · - b h l ı..... .. ledl 1' fırladı. Telefonu açtı. Marie _ Therese o- bu yolda kolaylık tedbırlerınızı genı~let- n ar rneyanııı. u un · ıan nutuk hakkında bütun gazetelerin ba§ - mevzuu a s o arnıy.acat> .... ı soy , ıO 
telini aradı. Doktorla değil, Gastonla ko- menizi dilerim. Memleketin mühendis ve 000

·········--········· ................................. -- malralelerlnde işaret ettikleri batlıca nokta man verdiği emirleri okudu. JO 
nuş:mak istiyordu. Gomarın sesini tanı- yüksek mühendis ordusunu yaratacak Sovye~ Rusyanı.ı bitaraf kalmağa amıetmiı Mıuavin Kamran da hAdi.senin Salih 
yan Tilki: müemeseleri kurmak için acele etmemiz Ankara borsası olınası keyfiyetidir. lıç tarafından tafsilen söylendi~ şetndl 

- Ne var? diye sordu. Ilwndır. Dally Telegraptı, diyor kl: olduğunu, bu gibi hadisel~re dünyaıııD 
- Hemen. şimdi fırla ve do~ruca bana Bütün maarif tedbirleri, insan y~tiştir -···- 11 _ 939 Bitaraflık, nll'tkun t>.sasını teşkil etmek - her tarafında tesadüf edildiğini, buııl"' 

gel yalnız dıkkat et. Ne merdıvende, ne . . . " Açıht - Kapa.mş fiatlan 1 - tedlr. Berlln, bütfin dünyaya sürprizler vA. - .. 1 1 .. ı..:: 1m ~-ıa.C 
kak ve evin önünde kimse tarafından mek gıbı en çok zamana ihtıyaç goste. - rın on enmes mumr.ıun· o ıyan s~ .ı. 

~~rülmemeğe çalış. Kapıcının ehemmi- ren tedbirlerdir. Onun için vaktile baş- Ç E K L E B detmlş idi. F!Thaktka M'olotof, bizi bir ta - hadiselerden doğduğunu, ve bu halde IJI" 

Y
eti yo". O seni hiç nörmedi. Fakat seni lamak, maarif işleri.mime l.ükumetin bil- Kım sürpri'zler karşısında bulundurdu. Fakat hiç kimsenin mes'ul tutulamıyacağıı>Jt 

" ,.. " Açılı7 Kapanı7 bu sfırprlzler, Berlln'ln evvelden haber ver-
otelden tanıyan birinin bu evde oturma- haııa di1<kat edeceği bir unsur o1ma - LtJndra 6 24. rı '4 mit olduıtu .siir:Prlsler mablyettnde detlldL vicdar.en müsterih olduğunu söyledi. 
sından. korkuyorum. . hdır. Nihayet, maarü işlerimiz.in, gör - Nev _ Yor• ıı;o Ol5 180 02ll Dally Herald yazıyor: Mü deiumum\ şahidlerin dinl~ 

Tıl~i:erbauk?la sordu.. gülü unsurlanmızın birbirine samimi o- Parld ~ 9 8 ' 6 :ıı 96875 Bııltdon ataline terkedllmestne muka.bll ni taleb etti. Mahkel™! f8hidlerin İstan -
Ull& 6 7iı 6. 7o L-~ı• 

Fakat Gomar 1iaha fazla gevezelik ya- larak YM"dıtnlan sayesinde ilerliyebile - ..u•no 29 816 29 HS Alma~. bir takım IA.fiardan başka bir şey bul ikinci ağır ceza mahkemesi vası~· 
pacak halde değildi. Ona tekrar dikkatli cetfne kani bulunuyuruz. Onun için, bil- ~:~~~am 9 40 ; 1 t. 0.5 elmn:nakt:ıclır. Hitıer, tayyare ve tahtelba - isti.nebe suretile dinlenmelerini ve nı.sJa"' 
davranmasını tembih etü ve telefonu ka- gill çalışmalara, ilme ve tecrlbeyP. da - Berlln .- .- hlr1t'rln paralarının ödentlınesinl istiyor. kemenin 29 İkinciteşrin Çarpmba go.ıl 
pattı. . yanan gayretlere hWJl.ldi bir kıymet ve- BtükJıel 2 ı /-'26 21 7-125 St"lln, ona nutuklardan, notalardan ve saat 14 de talikine karar verdi. 

Gastonu beklerken Gomar bir taraf- riyol'IU%. Atına IJ.9'7 o 9/ gazete makalelerinden b94ka bir şey verml-
tan da mevcud im.kanlan düşünüyordu. C h • l • Sofya ı .• 876 1.6875 yor. 
Şimdiki halde katil kendi mücrimiyetini Om unyet ma iyesı Praıı .- ·- Fransızlara göre 
isbat edebilecek delillerin hepsinden Muhterem arkadaşlar; Madrtd ı3 .ı026 18·18'J6 P~rla 1 (A.A.) _ Bu aabahki gazete tef _ 

Roma radyosu TUrk istiklAI 
marşım çaldı 

kurtulmuş vaziyette idi. Marraud fotog- Devlet işlerini gözünüz önünde can - Varşova .- sırıe·.l·. 
28.2887.i 28 28875 rafları, kendi de cesedi alınıştı. Bu vazi- }andırırken cümhuriyet maliyesinin va- Budapette 0 Bü Dün ,Yiiksek Sovyet Meclisi önünde, B. Mo- (Bafb,rafı 1 inci 11&JfMla) 

yette şimdi kendini tam.amile emniyette züe ·ağırlığını tasvir etmiş oluyorum. İf- Bllltre.t ;.ı .4ll6 ° 03ü ıotof tarafından lrM edilen nutuk. bam Pa.. tal marşını çalmış ve 1011r.a türkçe nt"f -
addediyor ve herhalde herkesle alay edi- Belgrnd 2 49., b6" 
yordu. O Gomann da kim olduğunu pek tihar ediyoruz ki milletimiz. cümhuri- Yokoham 80 74> 80 74ö rı.s gnzetelerlne nazaran. muer içln bir ha - riyat yapmakta olan spiker, bayramı 
iyi biliyordu. Polis ve adliyenin bu cfecl yet hazinesinin kudreUi ve müvazeneli Btokholm 111.19 8119 1 yal inkisarı teşkil etmektedir. tün Türk milletine kutlamıştır. _...1 

cinayet. i biran evvel öğrenebilmesi için olması için, şuur ile hiç bir iedakarlıktan Meıskova .- Ordre gazetesinde Pertinaks diyor ki: Bu dostane hareket Ankarada giifılll"' 
elinden geleni yapacaktı. çekinmemektedir. Maliyemiz, :memleket \......,.._ _____ ________ ,_! Alman diktatörü Moskovayı dinlerken M. bı·r tesı·r bı--,-·~ır. 

Go imdi. b d k k o ki ~ Molotof'un vadlnl tutup tutmıyacağını me - ııcıAuuj'~ 4 
rnar ş un an or uy r ve - müdafaasının fevkalade masrafları kar - ----.=---=-=-=-=---=---~=---==ı---~--~...;;--------~~----:-----•~-

~~~~~ı~ci~e~t=~~~ek;;:;:~ ~::rı:.7:~: şısmda, vatan imarını v_e si~il hizmetl~i Tu-rkı·ye cu·· mhurı·yet Merkez Bankası şeyden evvel katille tanışmak lazımdı. durdurmıyıaoa:k kudreti gostermektedır. 
Bunun kolay olacağını tahmin ediyordu. Milletimizin alaka ve yardımı ile cümhu

Tilki geldi. Apartımanı alıcı gözile bir riyet maliyesinin, halde ve atide dalına 
tetkik. ettikten sonr~ pe~ beğenmiş ola- kAfi vasıtaları bulabileceğine kat'iyen e-
cak kı Gomarı tebrık ettı: · · u:---tl' 11 · 'zd k tl" 

D h f 1 1-k 1 k ld gv h 1 mınız. n.uuıu.u:: ı e erını e ·uvve ı ve - a a az a u se a~ışı o u um a - ~ . . • _ . . . 
de ben bile bu evde zevkle oturabilirim, saglam bır millı bunyenın, devlet ıtıba -
diyordu ... Ne garib tesadüf, patron, Ma- rını ve hazine intizamını daima rnuha
rie - Therese otelindeki ressam da bu a- faza edeceğme asla şüphemiz yoktur. 
partı~anda .. oturuvor. On.a merdivende Millet ve Meclis 
rasgelınce oyle şaşırdım kı. 

Gomar: Muhterem e.rkadaşlar; 
- Sahi mi söylüyorsun. diye bağırdı Türk milleti, Büyük Millet Meclisinjn 

ve sonra kahkaha ile gülme~e başladı. etrafında bölürunez, sarsılmaz bir kale 
- Asaletmeab efendimiz içerisini tek- gibi, dünya hAdise1eri karşısında toplu ve 

rar teşrif ettikleri zaman daha fazla hay- dimdik durmaktad1r. Büyük Meclisin vi
ret edecekler. 

Büsbütün şaşırmış olan Tilki: fa:k ve ahenk içinde yapıcı ve yaratıcı ça-
- Ben mi? diye sordu. lıpna ile beraber millet işlerini titiz ve 
- Hayır, yavrucuğum, ressamdan temiz bir surette müra.kabe etmek hü-

bahsediyorum. viyeti, tarihimizin bir abidesi olarak ya-
Bu andan itibaren neş'esini bir daha şıyacaktır. Yüksek vazifesini hakkile ifa 

kaybetmedi. 
Tilkiye kendisi 1?eri dönilnc~ye "!eya eden Bü~k Meclisin h~ç ?ir ~~arşiye ~ 

yerine başka bir arkadaşını gönderınce- saade etmıyen kuvvetlı bır hukumet vu
ye kadar apartımandım ayr1lmama:ıını cude g.,, irebileceğiıne, muazzam hır misal 
emretti. Şişede kahn şarabı önüne l!Pv- halindesiniz. Hepimizin en büyük zev -
d~ ve dışa;:d~n. ~ükemı:neı bir de ~emek kimiz ve iftiharımız, büyük milletimizi 
gonderecegım ılave ettı. Başındakı sar- . . 

karıp bir tarafa attı. Yara kapan- memnun edecek surette hızmet edebıl-
gıyı çı B""yük M'll t M 1' . . rnağa başlamıştı. Rii7gar gibi dışarıya mektir. Altıncı u ı c ec ısının 
fırladı. Merdivene gelince aşajtıva ine- en değerli v.atan bizmetlerile mümtaz 
cehi Vl'rde vukanva çıkmajtcı başfad1 A- olacağına sa.mimi olarak kani olduğumu 
yağınır: aıt•ı:ıdaki halıva di~katle bakı- ifade etmekle bahtiyarım. 
yordu. Merdiveni tekrar en ust kata ka- ı_r.; ı•~ hM 
dar rıktı. na KID teza uratı 

Her kapının önür.ü dikkıüle tetkik e- Ankara 1 (A.A.) - Cümnurreisımiz İn 
diyordu. Ar dığını bulamamıc:tı. Tekrar önü, ·bugün Millet Meclisinde nutuklarını 
baktı Bu sc-f er avni dikkntle tetkik ede- ir.ad ettikten sonra saat 16,50 ye kadar 
rek aşağı k"ta kadnr indi. Gene yukarı va Büyu·· k Millet Meclisinde kalmıc:lıır ve 
çıkmağn bao:;ladı. Bu sefer ha1ıya bakmı- :ı 
y rchl. Merdivenin trabzanını tetkik cdi- Meclisten ıayrılırkerı gelişlerınde olduğu 
ye rdu. Birdenbire durdu. J'\rac1 1ğını niha- gibi m<>rasimle uğurlanmışlardır. 
~ t bulmuı::tu. Eğildi ve tırmığile tahtayı Meclisin önüOOe toplanm19 olan kala-

zıd-. Ni'ha:et nıu;:afferane: balık bir halk kütlesi de Milli Şefi en iç-
- Kan, dıvc baınrdı. . zah" til lAml t 
Bu. kendisine h\icum eden adamın e- ten .evgı te ura e se a amış ır. 

28 - Birinciteşrin - 1939 Vaziyeti 
AK T t F 

Kasa: 

Altın: san kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

15 500.313 

Dahildtki Muhabirler: 
Altın: Ba.f1 tllôgram 678,111.-

Türk llra.61 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: ean kilogram 10.010.238 
Altına tahvil! kabil serbest 
dö'Ylzler 
Diler döY~er ve Borçlu kllrtnı 
baklyelerl 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e:lll~n evrakı nakdiye 
kartüığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine te'ffltan hazine tarahndan 
"flki ted17at. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SBNKDAT 

Eab,am ve Tahvilit Cii:ıdam : 
<Deruhde edilen evrakı nak

A - ( diycnhı kar4üığı ~ham ve 
<Tahvilat 1tıbar1 kıymeUe> 

B - Seroest esham ve tah'Yllü 

Avanslar: 
Hazineye t.ıaa vadeli avant 
Altın ve OOvlz üzerine 
TahvtlA.t nzerlne 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

21 .802 .430 ,68 
14.607.100,-

1.552 870,13 

953.816 81 
318.467,94 

14.080 200,14 

17.920,13 

2.830.845,48 

158.748.563,-

17.30'1.666,-

202.906.315,28 

f'l .630.464.97 
7.560.191.08 

7.406.000,-
9.454,22 

'J .837 .421,66 

Lira 

37 .962.400,81 

1.272.284,75 

16.928.985, 78 

141.440.897 ı-

202.906.315,28 

55.190.656,05 

15.~.875,88 

4.500.000.-

P ASlF 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve !e.,t.alade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edllen evrakı nakd\3'• 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
VA.ki tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
baklyeal 
ICarf1lılı ıamamen altın olarak 
llAveten tecıavüıe nsedllen 
ReMtont mııkablll lllveten tedL 
-yazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taallhüdatı: 

Altına talıvı.ı( .bbll dövtzler 
Diler döv1zler ve ıılacaklı tllrtnl 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.'148.581,-

17 .307 .886,-

141.440.897,-

17.000.000,-

136:b0o.OOO,-

2.810,'18 

40.0IJl.120,14 

Ura 

15.000 ()00 ....... 

10.21 'J .1"'1' 

294.440.~·~ 
:u. 782.SUV-

~ to.oa.'71 

101.861.Jt',d 

l IJ .88UV1 ,40 ., 4 
Yeldtn 49UB6.'m,90 Yekfuı 493.335-~ 

1 9Temmas 1938 tarildnden ltl'bal9: t.konfe haM % 4 Altm men- * 



ıı:::: 2 İkinc:itepJn 
SON POSTA 

Bu hatta yapılacak 
lig maçları 

.. 
Sayfa 9 

.Son Posta• mn tarihl tefrikası: 42 

,,,.., __ __ 18 ncı asırda lstanbUJa gala. Bonam1aıı 
Baron Wratislaw'ıı hat~raJarı: 86 Beden TerbtJed İstanbal Futbol AJanb -

tından: 
YaUln: Re~cl Ekrem 

e f/ll/S39 Cumartesi rinü 
yapılacak maçlar 

Taiuıim .stadı: Beyoğlmpor - Dandpap. 
çevirene Silti')7a Dilme. 

r• ı rı• saat JUO. Hakem: f"j.kret Kayra!. 
6/11/W Paz.aı' ıünü _ Efendim 
ya.Pılaeak maçlar a ~ sultanım.' Ka:a Mehmed ve renksiz billCırlardan güller, laleler, 

Taksım stadı: Ortaköy_ Demlrs,J>Or saat ağ _0~1:':: hanedan_.kimse~ır. boru çiçekleri, zamb-klar yapılm:ştı. 
~Atlanmızı yemlemek üzere, kiliseden ıar kurmuş olınalan ldi G"kt b 10.30 da. Ha.kem: Halid öııbajtal. Beyterbe- buld bQ 1 ğa taş fed~de. a_gı.rdır, İ~an- Yüzlerce mum, bu rengarenk billur çi· 
~ mıştık ki bı.z.ım koye geldiğimizi hn- en.sına ys.ğan 'bu pdd tll o - en orn~- yl - Ktile aaat 1130. Ha:kem Ahmed ~.dfin. 1l n ye saray vezlrktmdır. Vezırlcr ~klerin gôbeklerinde yanıyordu. Tam 

f
r alan Tatarlardan iki yüz kadarı, et- ve korkunç bir karan~ık !~g-:f'ur ~ tın ka Fenerb~ - Vefa şaat 14.30. Hakem; Iı:zet eKÜ k ~1 ı.~h . avizenin altında .kücük bir mermer ha-

tq unızı sarmı lar ve kim olduıı;.umuzu y. •· • 
1 

k . .ıcın_ e yo 3 çı - Apck. r çu er AU yası cvezırlerle aşık at- vuz, havuzun göbt?~inde kü"ücük, zarif 
sorm 1 • 6 maıı;ı goze ama .şilphesız ki şerlerin en rnak gerekmez edebe sıl!rnaz diyecek b" ~ 
hU uş cırdı. Yanımızdaki yenıçerı de da- ehvenini ihtiyar etmek d kt" Cü k"' Şeref stadı; Alemdar - Şl§li saat 10.30. Ha- ti ~akat ··zn ' ğ k d .. O - ır fıskiye vardı. Havaya savrulan sular, 

6 
ui:ıliiugij hnldc. bizler, bunları turkçe ıslanmaktan, sırsıklam olı:'~t ı. k ~ u kem: Basri BQtftn. Altıntu~ - llllftl saat d;mını di:~nh a zı?a tı_ ;n 1

• anga 1 a- a~ize~in ışığı altınrlıı. yakut, mercan, 
~ Jadıktan sonra 'saadetlu padı ahın ta köyde kalmak her şey ~ tt~r ÖP 12.30. Hakem: Eşftf Mutlu. Beşlkta4 _ Bil - nuyord ki ~~~nın eşı ı~e ba~~ı~ . u u-ı zumrud, zeberced ve inci t:ınelcri halin
ll\c~ buyıuklaıına tev!ıkan Budıne ,r.tit- trumlı pndışahırulı fcrnuıe ve a ,;...,.. s- 1 ıeymnnlye .saat ıuo. Hatem: Şazi Tezcnn. güzel kin/ .~ıv~~ ~apıkı, ınbıbrmdken d<" dökülüyordu. 
kt tc oldu u ll'UZU» bıldırdık, elımizde· Tatcırlıırın esareti altına ~~n"~ekraı-;~uen, F.t:le? l'ftadı: }leytoz - İst. Sf,'-f .şaM. 1:1.30. hepsi' de arı h ı' ~ı?ı .ayBtan ıkyı lı,j Birinci salon gibi, burasının da ctra-

lllektubları gö:>terdık ı " veya Hnke · F ld Kı.ll Oal tasa T çu a ar gıymmış oşna ve f d ....,ı· ~ 
}<' k t . on arın kılıç darbeleri altında parçalan-, m. er un ç. a rny - op - Arn vud köleleri önüne dizilmişl r v m a. cepC<"vre bt"UJrJ.er va!'dı. Fakat dö-

latı aH a .ı fiıcl de. en bu T_at ı lartt lif an~ rnak demekti. lrnpı saat 14.30. Hakem: samı Açıköney. hep.si bir ağıman: e e şemeleri birinci salon ile ölcülemivecek 
b · erı lcr, müstehzı hır tavırla, bızı Binaenaleyh yı:tğmura karanlığ , Süleymanlye stadı: Fcneryılmnz - Anado- _ More ef eli lt 11 cld' ka-dar muhtesem ~e güzeldi. Salona dört 
ğ ı,rakmanın doğru bır ~are~et oln~ıy ca- uzun bir yolculuğtm yo;gunluğun: rrı.~: u saat ıo.so. Hakem: Sitkı Eryar. Galata - More efendi s~ta ~· anf't?.ş b~ .1~ ... duvanndan aort 'katıı açılıyordu. Bu ka· 
~/c bınacnnl7_Yh bızlerı ken~ı ku- men, yürllyüşe geçmeği tercih eylemiş Spor - Altmordu saat 12.30. Hakem.: Necdet Diyerek ellerlnr a:: ~ü~~çüler şı~ah: pıl~r ilf'. ~lünmüş. ol.an,5cJ?çevre .dört 
old kanlarına goturmek mecburıyetinde bulunrnaklığımız tabii olmaz mı idi 7 Gezen. Karagümrftk - Anadoluhlsnr saat vasına uzatm··.,ardı H A"ft 11 h . serl1rdPn hın <!'l k~dıfe. d ı?en mor ııtlas. 

u larını söylemezler ml? Amıın ya y ~ ... 14 30 Hak · R tik oıv..n "'' ~ • acı LJ<U a şa$ıı- - - ·· - ş ·~1p1· · b. ·~ rabbi• 1 . ···. • .. agmurun şiddetle ya~ası gece va- · · em. e .. .....,. mış, zencinin yüzüne bakakalmıştı. Zen- ucuncı..ıru sarı am ı!'."= ısı, ır di5 erl de 
ne s~ şte o anda ~eçı~diğmu~ korku~u ~sına kadar devam etmişti. Bu müddet AUet:er kış çalışmaları a cl, YAzünde tatlı Dit tebessüm ile: ipek İran halılan ile döşenmişti. Arka 
ben anl~run, ~Y azız 0 uyucu ar, ne e ıçinde biz de hiç durmadan yürüm5ş, a- • - Efendim sultanım sizin fakir Boş- yastıklarının üzerine, -pahn biçilmez sır· 

Buıılaarnybı?: ... ··ı·· .,.. t bb et rabı:ı ve ihayvanlanmız çamura battıkç1 başladı far nak ve Arnavud köleJerinizdir. Dört b~ş ma islr-melPri örtüler konulmuş, sedirle· 
ızı go urme,;e eşe us - onlan 'te k k ek d alt "hs .. . .. .. h . h d . . . l 

~kle neyi istihdaf ettiklerini Allah bi· ı. re. veya çe er. yar ım etmek İstanbul Atletizın Ajanlığı kış idm&nları 1· ın ı. an.mızı gozlerler... rın .onune eps~ sır.ı:ıa ya •1 ıncı ıc; e~ 
lırı .. Eh .. artık aklımız kesıyorcu ki iş.- mecburıye~ınd~ kalmış ıdik: çln hazırlıklara 'b~amıatır. Dedi. Bıraz evvel uşağa pnra vermi§ melı atlas. kadife. ıpek avak yastıkları 
ler bizim için iyi gıtmıyor' Bura a ka- Bu ge~ti~imı~ yerlerde bırçok vanmış, İstanbul atletleri Milli takım ve Gençler olan Hacı Ataullah zaten kesesinin ağzı- atılmıstı. Dört kapının üstüne de dört 
dar geldikten sonra şim::li d~ ya T~tarla- talan ed.ilınış koyi~ görmüe, zavallı hal- namile iti grupa a~ılmışlardır. m ba~lamammı. El~n~ sokup beş altın biiyük altın kafes oturtulmuş idi. Kafes
rın esiri, kölesi olacak veynhud da onla- f~n f~a:nn~.~ıf{aınl!r!n~ ah ve vah- Mlll! takım atletleri Pa-ıarte5i, Çarşamba, ~: ~e ic:ı;:nden _blrmın avucuna koydu. lerde de, isimlerini en meşhur kuşbazla· 
tın kılıçları altında can verecek idik! •• hannı, ya_ .. a • ! ıp g_?t~ru~me~~ ~l~n Cuma ak§a.ınlan yedide, Genç atletler lae ın arı n del_ıkanlı: . .. rın bile bilemedie-1. Hind v~ Afrika or .. 
Bu iki ihtimalden birinın tahakkuk et- ·~~n surulennın boğurtülennı ~ıt- Sah ve Perşembe günleri akşamlan altıda - Mo~e efendi ımltann yo~ verın, tu- manlanndan ı:?etirtilrniş nadide ve ren• 
ınesini nasıl ve ne ile önliycbilirdik?- mıy ,.;_ k Beyoğlu Halkevi salonunda çalışacaklardır. tükn r:. bahş.ış. a.ı~ık, more efendi sultan be- gnrenk kuşlar vardı. 

Bu d d 1 k ıı.. . . . d a,.. ... ur. çannır, aranlık ve yorgun- • re cıt versın... B k . k ~ır. d 
tinlikn ~n ° ayı gene a .. ıcr.ımızm e- luk dinJemfyerek ve bütün maddi ve ma- Galatasaray, Beşıktaş Dedi. Yirmi deliknnh, geri geri ceki- osna gencı . apı '"f>zın. an: . 
b. . lerınden Cenabıhakka yalvarma~a. nevi enerJ'imizi sarfederek fl 1. d k· 1 k K"" k .. 1 k~h 1 d'l - More efendı sultanı sıze teslım!. 

ı.zı koru . si i dil k er ıyor u , "hf"l"f ere ur cu er ıı vasına yo ver ı er D' 1 . 1 1 i 
ı yup esırgeme n emeye o- Cena'bıhakkm da bu huııusta "er k h maçı 1 1 a 1 Bu bü .. k di h . d. . ıve SPS enır ses enmez. sa onun c ta· 

Ylı duk. Bu dileğimiz de l'anrınm kabule • 1 k bi ."' e. ay- .~ .. va!' &llenın e pencere rafından iki el uzanmış ve Ataullah <'fen· 
ınazhar olmuştu l\an arımıza, ge:e zlerc azım bır gay- 12 Teşrlnlsan1de Taksim at.adında nı maç perdelerı ındınlmış ve sımsıkı kavuştu- d' f k ltuih d t t t 

Ulu Tannn.ın 'v;ice kudreti neye yetiş- retpbve kuvvet ihsan etmiı bulundu~una ı ıarınw bl.rlncı denesi için tarşıla§acat 0 _ rulmuştu. Belli idi lfi, dışarıya bir damla mBn ° bı~ Man u ~~5

1 u: d' p k k" 
ın "' - şü e yoktu , la o 1 tas -n ... atk+... ıoı:ık bile sızmıyordu u, genç ır ~ar !\O Psıy ı. e U· 

ez ve harikaların hnrikasını yaratmaz ş f kta :. 1 n a a aray - """'<i ......, arasındaki ma - .. · elik b'r ta ber' .. a··v.. ..k ı 
ki •. Allahın büyüklüğüne bakın ki 

0 
,gün. a a n uç saat evveldi ki bir !unda-

1 ~ın haaılab dolayıstle 'bir ıhtDU çıkmıştır. Tavanmdan mua7.zam billur bir avize b' ı y~ş b~ .; g~~. ~mı .mu1 em~e1 'emada c f k b' b 1 • kk lıb vlısıl olmuş ve burada hayvanlan- Bu yüzden Futbol Ajanlığı ilk devrenin sallanan ve yüzlerce mumun billlır :par- !r s~ray er ıvesı e. ur cesı. s!an ~ 
giin 

1 
n u a ır u .ut p~rçası yo en, mıza yem kestirerek biraz istirahate geç- Şeref :.stodında· mncı de'vre ln d Takshn calarındaki akislerHe beraber 1sıl!a boğ- sıvesıle pek tatlı konuşuvord'u: Kurkçu-

latıreşvo anrtca lparlakltığkılc dunyayıdaydınd- mistik. Fakat aUanmızın yemlerini l;itir- de yapılmasına . ... ft __ verm'~tir e - duku bu büyük divanhane navet kıy- ler kahvasının koltu(tuna J!irerek: 
e o n ığı ısı ır en o ~c:na a şı - 1 · - d ed • .• ,......u "il • • - ' "' • • B lt B f detli bir .. • k ? Ö 1 "d rnc> erme musaa e ememış, tekrar yu- H k k "h il d" metlı halı seccade1Pr1e dosenmıstı. Orta- - nvurun su anım... uyurun l' en-

detıı· b" :.uz~arkçiı mtalz mkı. .. ky e c:ı - rüyüşe gec.miştik. Kılavuzlarımız, gece 8 em UrSU nl &ye .8n 1 da büviik 'bir pirine mane:al vnrdı. Man- dim ... KamPr hatun cariyf"nizin fakfrl1a-
ır ruzgıtr or a ı~1 asıp avuru- k 1 . .,.. d "dd li - · ~ t" d" · B ı Yor ag~ 1 d b .oıı· ·aran ı$\ın a ve şı et yagmur altında İstanbul Hakem Hey'etl ta.rafından açılan galın kenannda da, sahile cekilmis '(~ nesıne sPr"t ge ır ımı... uyurun su ta-

' aç arı sec eye mec ur euıyor, bizi ilk tutula l k d 1 ·1 'b" .. d.. "k' 'k .. w f diın Yerden toz toprak bulutları kaldırıyor ve • n Y? U? <'0. . ışına rı tar- hakem tursu mesalsinl bit1rmlşt1r. Kursa mı er 1ll ı, uç ort tane J ıh . uclnk k11h- mm e en · • · 
bir anda gökyüzünü kesif buluthı.rın knp- mışlar, nereye .ıtetı.:dı.~ll?rını, _nerede bn- denm eden hakemler artısında. dün aqam ve cezveleri sıralanmıştı. Divanhanenin Diyerek ihtiyar asıkı al kadife sedirin. 
lamasına sebcb oluyordu lurıduklarını bır tü;Iu kestırememekte son defa olarak ta.rşıııtıı tonlJ,fl'Jlalar n mü- Ptrafı. Cf'Pcevre seciir idi. Sedirlerin üs- iistüne oturttu. Ay~i!ının altına da bir 
Fırtmanm baskın şeklinde zuhurile bulunrnu~lar<lı. ~ynı zamanda bu biçare- nnkaşnlar yapılmıştır. tOne de halı seccadeler serilmisti. Bir kö- inek vastık C'Pkti. d:ıvannıac:ı için koltu .. 

korkunç bir yağmurun başlaması arnsın-1 l~ tle,_ bızd:n bıran ev~el ~yrıl~k .Ye Yen! hakemler imtihan edilecek, kazanan- şede de virmiden .!a!la çub~k d~_rllm~"1:i. ğunun altına da bir kadif0 vastık kovdu. 
dan çok zaman ge~miş deftildi. .. Bu ynğ-l koylerıne donmek ..endı.şesıne duşmuş- lara llsanaları verilecektir. Bosnak ııenclerınden . bl:ı. K~rkçül.er Hacı At8'Ullahın dili tut•ılmuştu. Bir 
ınur değil Nuh t f k- tik bf ö lerdl. kahyasının koltu~•ına ~ırdı. İhtıvan JZ- aralık gözleri. kapı vanıııt'l.., kalmış olan 
ll~ği id' ' ki .. u anının uç r r- ~ılavu1Jarın bu ~nriic:elerini hisseden o- ti t od .. clisi zet vP ikram ile bir kaoının önüne kadar zenci harem al'~ının koltu(!ıındaki kiirk 
ıüne 1·

1
· sanb gokler yar1ıımış ta Yı:1'~- venıçcrl. kendisinden biran bile ayrıl- un care ası umumı me (!Öt\irdU. Ceviz üzerine ~"def kakma na- bf-icasına dikildi Yer varılsa Hacı Ata· 

su ar oşanıyordu. şte Leklenılmı- mamaları c:ı'd,J-tl t b.h t · b to l d 1- 1 J • 1 · l b k · · ~ · Yen, umulma , . . nı , ~ ~ e em ı e mı~ .•. ~ p an ı Kı~ ara sus enmıs o !in ıı aoı, msıma, uJJalı utancından yerin dibine girec"lrti. 
rahinı ve ef?'kan lbu Afılrltı~a .., ekyağmd. ?r, tembıhı de kafı. bu.I~..ayarak her llrısını Oda MecUal düntü toplant.ıaında el doku- acıldım zaman zivnet Vf' ihfüamt l'Ö?'. Jrn- Ei?er kendisi1e alay edilmiyorsa "bu 
t~ ş ı o an a .• ın, en ısıne bovunlarından bırbırıne ba~lıyarak ken A'-• .. ft mft_. Tnc"k bir -ı ·1 x.,: h' i ı ~ · "nan edenleri unutmadığının deUlinden ' .. - 4 ·"' - ma te?.gnıu.ıarı .-kkında hazırlanıp idare . -~ı " vere l.!;rı ece~, ıss n ve- muhteşem saravın hanımı hakikaten 
b k dı onune katmıstı. Y .niçerı arama bun- heyeti kararına 1.ktlran eden projen tasdik rıvordu. Hacı Ataııllah zenci harem a{?a- be kl K h t · t' 
a~ a ne olabilirdi? ları sıkıştırıyor, gösterPceklcri volun iyi etm'şt1r sının ~rünrne bakarak· ~:; .. va~a ~·ı a.~~ a un ı~ .e;.!r· 

1 n.şkaları için belki semavi bir afet o- bir vol olmasını. Qksi halde ikisinin de _ ... : .... : •..••.•.••• -.OH---··-....... _.......... _ Bre ağa 'bu, ve7Jrane saravdır böy- ~- mucev eı:_ / ez\ ı ~- samt~r .. Y ~~~ 
an bu anıl fırtına ve yağmur bizim için kafalann1 keseceIDni s;-ivliverek adamca- ( ) le saravcla ulakbası oturmak ~lma~ 1

•• on~n en. a ı .• ora ız_m~ 1 ~o~~n .. r 
ç~k kıymetli bir nimet olmuştu. Çünkii l!"ızları dehc:etle tıtretlyordu. T İ Y AT R Q L A R D d" F k t · . . ... d . .. carıyesme bıle la vık değıldı. Mumkun 
hırka d k'ka .. d k" .. . . . 1 l e ı. a a zenr.ı. vuzun e avnı ma- Is H Ata Hah he I la P Ba 
Jnıı. kç" a ı ıçın _ıe oyun ı~ını se a - YeniC'erinin koTlmnç tehdidler:inden nalı tPbP,.sürn ne ıSl'ar· etti: · ho 3:• da~ı. 

1 
u .dme~ ır 

1 
Yl h • 

"' oy etrafındakı hendekJerı doldurup, ürken zavallı kılavuzlar. ellerile volu Şehir TJ,yatrosu Tepeba§l dram tı.snunda _ E! d' _,,t M h d a:::.a arıye <" ı ya ısına gı ece ' ya ının a· 
taşırın T 1 1 . . .. a- . en ım ~u..ı. anım, e me "" . od . k d d" t h .. ış ve atar ann ateş erını son u- voklava vok1ava bizi sevkedivorlar ve fa- akfam .sa.at 20,30 da . hanedan kişidir olur. zıne asına gırece '.o. anın oşeme a : 
rup ortalığı zifiri knran!ık içinde bırak- kat bu eötürüc:lpril~ bizi do~nı voldan Azrail Tatil Yapıyor Boşnak genci kapıyı açtı; içeriye: talanın kal.dırar.ak ıozh kapısınd~n ~ı:ızı-
lluştı. da~a cok uzaklarttnnı~ bulunuvorlardı. _ More eff'ndi snltanı size teslim ... ne mahzenıne i!lecek ve orad~: ıncı, e~-

Tatarlar da, bu anda bizi ihmal ede- Şafak sökmek üzere iken, kılavuzlan- 1stı.klA1 ca.1des1 komedi tınu Diye seslendi mas ve kıymetlı taşlarla dolu uç sandıgı 
~k. atlarının kaygısına düsmüşlerdi. İşte m1z. nPrf'de oolunduldarını kat'i olarak a.qam .saat 20•30 da Bura.ı;ı. Hacı AtauJlahın dedi~i aibl açarak, kendi elile seçti~i mücevherler 
k" fırsatı ganimet bilen bizler, zavallı bilemAdiklerini rovlemekle beraber. bir Hindi.tan Cerizi ~z alan bir azamet ve ha!;mette vezira~ ile bu sar8'YJn hanımına lAvık bir mücev-

oylülerin de tavsiyesile, hemen atları- cok atların yürüvüsündr.n mütevellid ne bir ~alondu. ' her bilezik yaptırtacaktı. Sonra, Zerrin 
~ızı arab~aı:a koşar~w~ v_e yanımıza, ta- '>P.s1:r ve 'bıı ara~a fn:oan haykın!i'lan .da Halt opereti bu aqam 9 da Birincisi srlbi. vere kıymetli halı sec- adım taşıyan ve bir eşi daha bulunmıyan, 
bib etmeği nıyetlendigmuz yoldan başk:ı ic1ttiklerlni ve bınaerıalevh bu havalıde Kadınlann Beaendigıv• cadeler serllmisti. PPncerelerin kalın at- 1stanbuhın Kürkçüler kahyası tarafın· 
. r Yol göstermek üzere köylülerden bi- Anlasan ve ver yer orduıtAh tesis eden ° las perdeleri i~dfrilmis ve sımsıkı Jca- dan cihana hükmeden Türk imparatorla-

rını de al~rak, yola düzüldük. Ta.tnr süvarilerinin eline düşmekten ~turulmustu. Tavanda i~e. birinci sn- n için sureti mahsusada VP. tam otuz beş 
se Sa~a. bır yol tutmuş olmaklı~ımı~ın kork:u_kJıı:ırıı _hevan ederek bizi de bir =e R~ Tei'.fb~!~ T:ı::..ı: Iondaki avizeyi yam~dıı sönük bir kan- vılda yaptırtılmış paha biçilmez nadide 
d;bı -~şlek yollarda v.~ bu. yoll8:1" uzcrın- haylı urkutmuşlerdi. dil l?ibi bırı~kan renkli bi110rdan bir avi- bir postu altın mahfazasile alıp getire-
......__ ı koyler<le Tatar suvanlcrinın kamp- ( A,.ka.n 1'nrl Saçlanndan Utan 'Tf> vardı. Mor. kırmm. sa"ı. v<>sil. mavi cekti. <Arka!! var> 

~Dedi. Jan Benova. tekrar anlnmıyan Benim güzel gecemin katili Fransız 
gozıerJ 'k· · · ·· .. b kt b - •Son Posta• nın yeni edebi romanı: 13 . e ı ınuzın yuıune a • ı,. unun u- gazeteci de dahil olmak üzere herkes 

~erıne Liza Dimitriyadu ayni cümleyi ~'~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~§§§~~~~§§~~~~§§~ uyumak üzere kamarasına çekildi. Yal-ransızca olarak tekrarladı. Fransız ga- -:: nız ben ayaktayım. 
fetccisi gülümsedi, c;abırsızlanı:ırak·telaş- ~ ·u~purun orta kat güvert"sine "ıktım. 
a sordu: " ( lE Y 1. A N A Y 1 Yüzüme çarpan serin hava nlnımın ıı.te-

- Sonra, sonra?... şini a1dı. Çanakkaleyi geçmişiz. Sahiller 
- Balığın zok&ya geldiği hafif dokun- arkamızda karaltı halfnrlı> uzaklaşıp 

lnalarından anlaşılır; evvela yemı mua- kayboluyor. Acık denizde P,enişleyip çal-
rene eder, koklar, ucundan tırtıklayarak _olanan fevkalade ı?lizel bir mehtab var. 
kUtar, bu saniyelerde ipi çekmek balığı f Aydınlık ve hududsuz denize baktıkça 
fçırınak demektir; heyecanınıza hakim içime sonsuzluk doluyor sandım. Yavas 

B·Up bırakın, istediği kadar oynasın.•• y Refik Ah d S ·1 yavaş üzüntülerim rüzl!ara kar1.,.tl"' 
ır aralık birdenbire elinizdeki olta gev- azan: me evengı - 11 

Şer · kavboldu, Rahatlık ve hafülik duyuyo-
l , ışte tam zamanıdır, kuvvetle. sürstle Genç kadının gözleri korkudan büyü- iradesizlik ayni noktada, çılgın ve para- - Aranızda hayatımı tehlikede hisset-k tayı çekmek lazım . Böylece balık Z;J· müş gibi idi, Fransız ~azeteci doğrulmuş, layıcı bir ihtirasın goz alan parıltısı için- meğe başladmı, dedi, sızlerle daha fazla rum. 

Y
aya takılır ... Lakin, demin de dedim gözlerini açıp gözlP.rime dikmiş, not al- de birleşmiş gibi idi. Genç kadın\ cevab oturup konuşamayacağım. Ben uykuya Liza Dimitriyadunun kamarasında VU• 

h~' çekilecek saniyenin tayini çok mü- madan ve bir küçük kelimemi kaçırma- verdim: çekiliyorum, geceniz bayrolsun! musak yastıkların arasında çırıl çıolak 

Y
un meseledir; biral acele edilirse balık dan dinliyordu. Ben balı.~ı o saniyede tu- - Elbette ... Asıl büyük zevk te bura- - Geceniz hayrolsun, madam. sı-re.c;C'rpe vatımakta olduğunu diişündüm. 

1 
eını taınmnen yutmamış olabilir, 'kurtu- tuyormuşum gibi ve galiba bir cinayet ı da ya .•. Öldürmenin zevki... B mun i- Jan Benova, genç kadına bu sözleri 'Kabuğu soYulmııc; taze bir muz .l{ibi isti· 

nup gider; ağır davra"lRCJk olsanız olta- gecesinin heyecanını ya~ayarak, • gayri çindir ki ben hemen hemen b, lık ye- söyledikten sonra bana döııdü. Salonda hava arzedilen bir l!C>nc karf"m vücudii ki 
d!~ g7vşemesinden istifade edip mic;inevi ihtiyari dişlerimi birbirinin üstüne basıp mektcn hoşlanmadığım halde zaman za- iki erkek ayakta. karşı karşıya ve yal- o kııdar hoşuma gitti~ halde ben sahibi 
h ış enle keser. kurtulup gider... Çok çeneleri.mi sıkıştırmıştım, yavaş bir ses-1 m~n rüzgnra, yağmura bakmaz, dalgala- nızdık. . delti!im. 
d assa,'> bir hayvandır ... Bulığı çek rkPn le, iki elimle bir insanı boğazlar gibi işa-

1 
ra göğüs gerer, balık neşinde koşarım. - Siz garıb zevkleri olan bir adamsı- Bir İneiliz r-dibinin dediği gibi nef!:i-

h e oltayı gevşetmeğe gelmez, çünkü dc>r-1 retler yaparak ilave ettim· Lizanın güzel vücudünden soğuk bir nız! mızın istediklerini yapamadığımm~an 
al keskin dişlerile mi::;ineyi koparır, ka-ı - Yavaşça zokayı a~zından çıkarıp ürperti geçti. Jan Benova, sigarasını yak- Dedi. dolavı cezalandırılmış buhınuvoruz. Boğ-

~ar .. : Sonra bah~ı sudan alırken de ~c- balığın başını iki taraftan kuvvetle sık- tıktan sonra yanı basımızda ayakta mü- * mağa çalıştığımız her arzu dimab yt>r-
e dıkkat etmeli ... If avvan su s:ıtlunn malı ... Derhal ölür; onu balık kovasına tenasib ve güzel çiz~li. ahenkli vücudü Ben hakikaten gar!b ve münasebetsiz ]eşip kalır ve bizi zehirler. ı;-ücud bir de--

~lince sa~ eli suya kadar indirip mh1- kovar ve hemen yemi değiştirip oltayı ile abideleşmiş bir halde duran genç ka- bir adamım. Elizanın bütün heyecan ve fa günaha girer ve günaha girmekle de 
d n olduğu kadar z.okayn yakın misine- tı>krar suva bırakırsınız! dına dönerek: taşkınlığını uyandırdıktan sonra genç ka- onunla nHikasını kesmiş olur· çünkü fiil 
t ~n tutup sandala ahı alı... Sudan çık- Liza Dimitriyadu bir faciaya şahid ol- - Düşünülürse bütün avlarda ayni dının ciçimde delilikler yapmak istekleri temizlenme alametidir Artık' ortad'a blr 

6
1 tan sonra balığın kendisine mahsus muş insan·ın heyecanı ve korkusu He, di- hissin hakim olduğu ,11örülUr, dedi, az çok duyuyorum> demesine ve benim onu ~it- h hat · . 

8 
Yle.hisli, öyle içden bir çırpırıı~ı vardır ki mağına çöken kabu71ı yırtıp atmağa uğ- hemen her avda ayni duygu, şuura çık- tikçe artan bir şiddetle Przu etmeme rağ- razzın k. ~ras~d~ ~ahud ~ı; neda~e-
AYtıne do)lum olmaz; o ne manzaradır, raşıyorrnuş gibi aya~a kalktı: mış olarak, yahud çok defa fUUrumu:run men bütün bir gecevi bu yabancı :Fran- ın ~ev 11: e_n . aş ır ;ey a mamış ır. 
Uahım, ne zevkli, ne güzel bir mnnza- - Çok vahşiyane bir ş"y! altında yaşamaktadır. sızla laf atıp kaybet:ımekte ne mana var- Lıza Dımıtrıy~du b~n.ı mun milclclet 

k~dır! Can çekişirken o kadar sert titrer Dedi. Heyecanım devam ediyordu. Ci- Dinlediği sözlerin tesiri üzerinden si- dı ... Ölen bir fırsat, daima hazin bir :O~şgul etmemeli; bu ışı kısa kes.meli r\ bu çırpınışı civardaki sandallardar1 i- nayct, bana irade hamlesinin vardığı son linmeğe b~lamış olan Liza Dimltriyadu şeydir. ıdım. ~ 
1 nıek mümkünd'ür. yükseklik gibi gözük:.iyordu; irade veya şakacı bir tarma: Kendime kıZJyorum. (Arkası var) 



• ,. .. 
L 

Mütej assısların iddi sı~a göre Çukurova buğdaylarının 
la?namile istihsal bölgesinde istih1aki düşüncesi sakattır 

Erzincan (Hususi) - 24/ 2S gecesi 
belediye salonunda Erzin~n meb'w-
1nr1ndan Abdülhak Fırat ve Aziz Samih 
İlter ile vali Osman Nuri Tekeli'nin iş
tirakile büyük bir toplantı yapılmıştır. , 
Bu toplantıda Halk Partisi vilAyet v~ 
kaza Halkevi, belediye, umumi m eclis 
r~si ve azalarile Kızılay, Çocuk Esir
geme, Milli ıktısat w tasarruf cemi • 
yetleri ve ticaret oda81: reis ve ~dare 
heyetleri de hazır bulunmuşlardır. 
Toplantı m evzuunu memleket ihti • 

ya~larını tesbit ve memleket te şimdiye 
kadar yapılmış ve yapılmakta olan iş. 
ie-r üzerinde görüşmeler teşkil etmiştir. 
Vali bu işler hakkında izah at vermiş ve 
sözleri memnunıiyetlt ka~anmışttr. 
Meb'uslarımız amme ihtiyaçlarını ve 
halkıh dileklerini halk m ümeS!illerin -
den sormuş, aldıkları cevablan not et. 
mişlerdir. Samimt bir hava içinde ge-

Adana:nırı güzel ev terinden birkaçı çen. bu konuşmalarda şehrin elektrik, 

Adan<! (Hususi) - Çukurova ug - vo ur. ug yın ozu ve e. t . . t · · t ah mu" ad ı 1 gö b v 1 kt Çü"nkü" b vda .. .. ekm har1ta, plAn ve su işleri, memleket has-

d h '... ,J 1A "ki . . . ed nnesının evsıı, r aın c e es • 
dı:ı,:. larırun istihsal mıntakalar•n a ar- gin fü:aa~et ve e astı yetmı temın en rüsülmü tür. 
canması için alınan karardan sonra A-ımaddei asliye tamamen alınm:ış oluyor. · ş · -
tlanada bir «Ekmek meselesi• doğmuş- Şu muhakkatır ki hugün Adanada yedi- Bigadiçte Dikili fe,Aketzodeferine 
tur. Büfün halk yeni ekmek ç.eşnisinden ğimiz ekmekler le?:Zetle yenecek bir d 
mü .. ekidir. Çünkü dış piyasada revaç ekmek değildir.> yar ım 
buJrnıyan Çukurova )~erli buğ'dayının Mütehassıslar şunları da il!ve edi Bigadiç (Hususi) - Teşe'kkül eden 
bö1 e d~hilinde istihlak suretile çiftçi. yorlar: bir komisvon marifetne Dikili felaket .. 
nirı zarardan vikayesi diişünülmüştür. - <Çukurova buğdaylarının, tama- ze::iele:rine" yardım maksadile iane top- . 

P u bak•mdan güzel olan bu karar, mile istihsal bölııesinde istihUki dü - lamasına başlam:ıqtır. Bu hayırl1 işe kar. 1 
di · er ccrreden hiç de yerinde değildir. şün~esi sakattır. Bu buğdayın memle • Şi. halk büylik bir arzu ile' teberrüata 
Btı '11evzu iizerindc sahibi salahiyettar ket pivasasına vevahud dı.ş piyasaya devam etmektedir. 
kirr c:;.clerle t{'maslarda bulundum. On - dağıtılması yerinde olur.» --------
lar ö\·le divor: HalJce,1 fotoğraiçılık kursu Şerefli Koçhisar kaymakamı 

Doorudan doğruya bugün Çukur- Bugünkü insanların hayatında ve iş vazifesine baş,adı 
ov:ı piyac:asında satılan yerli undan i. sahasında fotoğrafcılık mühim bir mev- . h' • 
mı-1 edile>n ekmek lezzetsiz ve gıdasız. ki alını~ bulunuyor. Bunu düşünen A- Şereflı Koç ıs~r (Hususı) - Kaza-
dıı-. l3u tınlar ekmek hamuruna ancak dana Halkevi burada bir fotoğrafçılık mız ~!ymakamlıgı~a tayin . olun~?- ~k: 
yü7de on beş nisbetinde katılmalıdır. kursu açtı ve mükemmel bir l~boratu. r~m var darlı g~lı:nş, şerefıne ~um. u 
Ye•·li buiTdaydmı _ikinci nevi ekmek ya- ''?r tesis etti. Foto~af meraklılar! bu n:et ı:aı~ ~artısı tarafından bir zıya-
pı.labilir. Anca1-, bu ekmeği elde etmek laborotuo.rdan istifade ede<.:ekler ve fe~ venlm_ış_t_ır_. _____ _ 
brıi'ı sar~farla mümkündür. Buğdaylar ~aıas:z ders alacaklardır. Halkevi ö -
un haline "vetiri1dikten sonra içerisin- nümüzdekl ay zengin bir fotoğraf ser. Muradlmm Aşağısırt köyUnde 
den valn• 7 kaba kepe~i alınmalı, ekstra gisi açaeaktır. yangm 
irn, ;k VP. i:r yıldız olduğ·u gibi bırakıl- Adana stndında bir revir yapılıyor M dlı (H .) M dl Asa 

. . ura ususı - ura ınm 
mal ıdır. H:-ılbuki Adana un fabrıkaları Adana stadvomunda beden terıbıyesi k"" .. d k ık b" gı. 

v .. v .. '"kt . . b""l "d" 1~.v .. t f d bt · . sırt oyun e azaen ç an ır yan n 
yerli seı·t bu~dnyı oguttu en. ve_ ıçın- o g€ mn ur uııu ara ın an r revır neticesinde Receb oğlu İbrahimin iki 
den alfa. ekstra, üç yıldız nevılerı çı - vapılacaktır. Hazırlıklara başlanmı~tır. .. d 'b t . 'ki 

1 
k b" ahı 

· · · f b d b" · Ad goz en ı are evı, ı saman ı , ır r kardıktan sonra, ışe yaramıyan ve ınce Dıger tara tan e en ter ıyesı ana • . v h ld .. dürülrn" .. .. r· 
'b l ı ·· il a·· h'"l ··d·· ı·· · .. ·· t w j' yandıgı a e son uş ur. ker"klen ı aret rn an ozs z una uz o ı:!e mu ur u~nun yap ıracagı ım-

kır ' "'3 namı vermektedir. Ve bittabi nastik salonu bölge binası ve atış poU
bı.• . fan iyi ekm~k çıkmasına imkan gonu için 26000 lira sarfedile<.:ektir. Muradhda kaçak tutun 

En büyük -bayramımız olan Cümhuri - mış, gece yarılarına kadar bayram de ~ 
yet bayramı yurdun her köşesin.de çok vam etmiştir. Yukarıdaki resimler İzmir 
büyük ve coşkun tezahürat içinde kut - ve Somadaki bayramdan intıbalardır. 
lulanmıştır. Kır~lareli, Amasya, Çorlu, * 
Bigadiç, Bursa, Izmir ve Soma muha -
birlerimizden aldığımız mektub ve tel - Bursa (Hususi) - Bayram münasebe
graflar bu 7 şehir ve kazamızda bayramın tile dün gece, Vali Refik Koraltan, Me -
ernsaUıiz bir neş'e ve l-ıeyecan içinde j{QÇ- rinos fabrikası salonunda mükellef bir 
tiğini göstermektedir. Pazar sabahı nu - ziyafet vermiştir. Şehrimizin seçme da -
tukları müteakib resmi geçidler yapıl -ı vetlilerinin hazır bulımduğu balo aabaha 
mış, haTh: tarafından milli oyunlar oynan- kadar neş'e içinde devam etmiştir. 

Yozgadda Çamhk bekcisini 
ö'dUren katWer yakalandı 

= 
Kızılcahamam f:a yakacak 

buh ··~m 

c::::: 

(Çarşambada bir Ort~melcteb acı1m·;;sı isteniyor 

Yozgat (Hususi) - Geçen gün Çam- 1 Kızılcahamam (Hususi) - Dört tara
lıkta bekçinin ö~ olarak bulunduğu fı ve civarı büyük ormanlarla kaplı bu .. 
h::\berini vermiştim. • lunan Kızılcahamam<la odun buhranı 

Aıi.liye tahkikata devam etmiş ve suç başgöstermiştir. Fa'kat buna rağmen 
Muradlı (Huscsi) - Muradımın aşağı yeni iskan edilen beş göçmen üzerin de henüz kazayı yakacaksız bırakmamak 

Seviııdikli köyünde göçmenlerden Meh- toplanmıştır. için bir teşebbüs yapılmış değildir. Kış 
meri oğlu Salihin evinde 11 kilo 200 Hadise şöyle olmuştur: Göçmen Ali bastırdıktan sonra harekete geçmek, 
grı'\m kaçak tütün bulunmuş ve müsa- ve çocukları Bayram ve Mehmed, Tahir faydadan çok uzak kalacaktır. 
dere edilmiştir. oğlu Ahmed ve kıpti Tosun Ali ismin-

dtki beş şahıs bir müddettenberi Çam. B f H lk ' · ı. •• • • 
Muradhda bUyUk fırtma lıktan evlerine ya~a.cak kaçırmıya ba~- a ra a ... vın ı n ı! Oy gezısı . 

A •• lamışlardır. Bekcı Ihsan bunlan bır Samsun ( Hususi ) - Bafra Halkevı 
Muradlı (Hususı) - Muradlıda ıki , k'" ·1··k b · M t"k ı s ı t k " · .. . . . . gün evvel yakalamış ve buradan odun oycu u şu esı, ı:ır ı a c, u aş aş oy-

gundenberı şıddetlı bir fırtına devam k k k ld v ö l · t' lerine bir büyük gezi yapmıstır Bu köy 
etmektedir. Damların kiremitleri uç - E- e~m~ .~asa ob ubegunu h s ydeınıt ır. gezisine kaymakam vekili, hüJcfunet ta-
tu vu "bi bir ok ava lann dallan kı. r .es. gun ı;ene u ş şa ıs 0 un es. . . . . . . 

g gı ' ç g ç . .. .. mek üzere Çamlığa gitmişlerdir. Akşam bıbı ve bırçok Halkevlıler ıştirak etmış, 
rılmıştır. Fırtınanın tahrıbatı buyük - .. . bek . r·h t""f v • • al k köylerdelri hastalar muayene olunmuş .. uzerı . çı san av u egıru ara • -· • 
tur. Çamlığı kontrol etmek üzere evinden köy bahisleri üzerinde hasbihallerde bu-

Konya icrasmda çahşmalar 
ayrılmışbr. Çamlı~a vasıl olduğu za • lunulmu~. ncısihatler verilmiş ve k6vlüye 
mnn gene göçmenlerin sırtlarında çu- kitab ve gazete dar,ıtılmı :::tır. 

Konya (Hususi) - Konya icra daire- vanan ile sehre doğru ilerlediklerini ~aat on ikid.~ !aşköyden ha~eket ede.n 
sinde son günlerde işler çok artmıştır. görE>rek bunları takibe başlamıştır. Ve kafile., Sulaş koyunde ve Martıkalede bJr 
Fakat buna rağmen eshabı mesalihirt . ÇpmJıktan 2-3 yüz metre harice kadar müddet kaldıktan sonra Bafraya avdet 

. ., ~ bütün i şleri çok büyük bir kolaylıkla ve' cıkmıs V(' Camlıi:bn ~nündeki dere içe- etmi~tir. 
~~amsun (Hususi) - Samsuna bağlı~ tir. Resmimiz bu mekteblerden birisi • sür'atle yapılmaktadır. ris:nde zavallı bekci Ihsan bu beş şahıs T k d 

Çe'·şam.ba kazası, Cümhuriyetin kurtu 1 ni göstermektedir. cKurtul~ mekte - tar~fından kPndi tüfeitile öldürülmi.ic;, o ~ içme suyuna ~avusuvor 
lu~undan sonr:ı birçok güzel maarif , bi:t modern ve sıhht şeraiti haiz bir e • orta mektebe devam edebilmek için tüf~!!i de kırılıp bir kö~eve atilmıştır. Tokad (Hususi) _ Vekaletçe 14'7 bin 
eserleri kazarıımıştır. Bilhassa son bir. serdir. Burada bir de orta m ek teb açıl- hergün Samsuna gelip dönmek mıec • Beke:' İhsanın üc çocui!u ltimsesiz kal- liraya mühendis Hüsnü Sonada ihale 
kcıç sene içinde inşa edilen yeni mek - rr.ası için 18.zım gelen teşebbüslerde bu- bcriyetinde kalmaktadırlar ki bu çok rnışhr. Sorgu Hakimi Esat bu had~se ~1e edildiğini bildirdiğim şehir içme suyu 
tebler, muhite ayrı bir canlılık vermiş- . lunulmuştur. Çarşambada bulunanlar, mt.şkül olmaktadır. bizzat meşgul olmu~ ve canilerin bu • tesisatı esas itibarile ikmal edilmiştir. 

• lunmasında ehemmiyetli mesai sarfet. !s.~le hattının, su deposunun, şehir şe-
P azar Ola Hasan Bey Diyor ki · rni!5t1r. beke:;ne çeşme ve yangın musıuk1arının 

- Ha.san Bey, eh azi -
ıim bize de talih güldü . .. 

. . . Bir iki ay sonra be
nim de iki yakam bir ara -
yıa gelecek!.. 

... Ne o, Hasan Be~'. rnı
ras mı yiyecek.'lin? .. Yok -
sa p iyango bileti mi ahna
ğa başla din? .. 

Hasan Bey -- Gazeteleri 
okumadın mı ::ızızim, Av
rupadan iğne gelmediği 

için bir iki ava kadar pi
yasada bir tane bıle kadın 

çorabı lW:m..ıyacakmış! . 

Hendekte mPkt~hler derslere 
· baş'ad1 

tecrübeleri de yapılarak tesisatın ihale 
sartlarına uygun olduğu görülınü~r. 

Suyun tonu on kuruştan halka verile-
I-fondek (Hususi) - Hendek ilk okul. c:ektfr. Dahili şebekenin açılış töreni 

!arı derslere bu av basmda baslamış ve Cümhuriyet bayTarnında yapılacaktır. 
talebenin tehacümü karşısında Ba~ı -
naı rnch:-llı:oc:inde de bir ilk okul acıl

mı~ t ı :- T'l1"hP. mikfon çok fa:r,Jadır. Ha-
l ı0r.. J-Tvndekte üç okul vardır. 

Sarlııs,a i'k ~l1 u , ~ns~atı ' . . 
Sivas (Hususi) - Şarkışla merkezin -

de yapıl.makta olan ilk okul ınşaatı sür • 
atle ilerlemektedir. ! Za"•t~ ~'8. h"f'a'"ei ArfA11 &'la ~ız 

J K0ny~ (Hususi) - Çarşıda vazife T k' d " d · "d tf' f t 1 
ı~rnas PdCI ikrn he}o!"dive zabıta memur. 9 er agtn a Ş'tı fl 1 !r ma ar 
ı lnrnıcı hol•arct ed 0 n Hatice jsminde bir Tekirdağ (Hususi) - Fırtınanın .ş.id
kanmfa k!Zl Zahide adliyeye verilmiş~ detinder. Tekirdağın ahşab iskelesi par . 

1 l~rc~ir. ~alanmıştır. Zarar büyüktür. 
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Şehir Meclisi dün içtimalarma başladı 
~--.

Alman Lufthansa A. Ş. 
fstanbul Uçuş idaresi Yeşilköy Hava Limanı 

ı Soate,r1a 19 3 9 dan ltlbarea 

İSTANBUL - Sofya ( Seltinfk - Atina)- Belgrad .. Budapeşte -
Viyana - BERLIN arasında 

hava seferleri her iki istikamette tekrar başlamışhr 

Uçuş 

Kalkış 

> > > Varış 

> > > Kalkış 
Orta > > Varış 

> > > K..:ılkış 
> > > Varış 
> > > Kalk1ş 
> > > Van~ 

Pazardan maada her ıfuı: 
Doğu Avrupa saati 

lt > > 
1 

Kalkuı 

l' V&rış 

İstanbul 
Sofya 

• Sofya 
Belgrad 
Belgrad 
Buda peşte 
Buda peşte 
Viyana 

Viyana 
Berlin 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cwna günleri 
Doğu Avrupa saati 

Orta 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

lt 

> 

> 
> 

> 
» 
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Pazarlan uçuş yıı.pılmaz • Yolcuların beraberlerinde fotoğraf makineleri getirmelerine müsaade olunmaz. 

Mizah : K :pıcı~ar 
mektebde 

Bi'et almak ve tafsi!At 

Otomohi' hareltel zamam : 
(BG.§tarcıf\ 6 ncı scı11fuda) 1 r:il--------------

- Al tebeşiri eline, adıru tahtaya yaz 
(Baffarafı 5 inci sayfada} bakayım. • 

takriben 20 şer tümen. Garb, şark ve - Yok ben yumak 
~el'lub cephelerine derhal harekete ha- - Sen ne bılinıinl' 
Zır olmak üzere umU'm ihtiyatta tak - - Ütü bilirim, alafranga sofra yapa-

tiben 50 tümen, Lehistanda ve şurada zayim. 

H va p staları He eşya nakli: 

i~in Lufthanea vekili: cHans Walter Feustel - Telefon: 4 t 178 İstanbul • 
Galata, Rıhtım caddesi 45 - Telgraf: cHansaflug> İstanbul müesseeesine 
rr.üracaat edflmelidir. 
Hans Walter Feustel müessesesinin Galata Rıhtımı 45 numaradaki eeya. 
h3t bürosundan 6abahleyin saat 7,00 dC- hareket eder. 
Kabul ve tevziat Hans Walter Feustcl müessesesinin Galata Rıhtımı 45 
numaradaki bürosunda yapılır. 

b - O değil okumak yazmaktan ne bi-
1.ıraua asayişi temin için bir takım lirsin? 

SahrJ ve sabit J0 andnnna kuvvetleri. t - Poliseğnpo sarkisin okunırn! 
şte şimdiki Alman ordusunun kuv • - O nasıl şey o. Bir (O da bir) 

"et, teşekkül ve durumu takriben bu • Şarkıyı makamla söylemeye başlar, 
dur. KRrsısındaki Fransız ordusunun muallim: 
'!a~"ca a~aj!:ı olmadığı ve üstelik terek- - K~fi kafi, ben de bir ltitabdan filan 
küı halinde 32 tümenlik bir İnı!iliz ka- bahsediyorsun samnlfhm. 
rfı:, ordusunun bulun<iu~ ve bunların Zil çalar, ders bitm~tir. Muallim sınıf-
ı:v· tan çıkacakken hopsi birden sıralardan 

,,. lt're hududundan t~ şimal denizine 
··ad-:ır UZflyan müstahkem bir cenhe fırlarlarla. Kapı~ ıiden yerde dururlar, 

içlerinden biri kapı11 açar, diğerleri ön
~.~t:cıin<JP vavılm1 oldu'klan dü ünü - lerini kavuştuıımuflardır. 
u,.~.,. o halde Alman ordusunun ~arb Muallim sellm verip çıkar 

<'ephesini ic;tpr Ren - Mozel arasından - Ne cimri adam. 
~e i"tE'rc::e Belcika ve Holanda üzerin • - Böylesini de ı~rmedJk. 

• 
1 cebe: 

e:ı zorlamasında veya yarmaya veya İnsan kapıdan çıkarken kapıcıya beh-

atf\"ınva kalk1Smasında hicbir kat'i mu §İ§ vermeyi unutmu. 
\'ai'fAkivet sansı olmadığı kendiliğinden - Pişkin adam vessellm. 
ll>tvdana çı'kar. - Böylelerine kapıyı açmamalı! .. 

0.?rci İsviçreli albaya göre Al~an ......................... --···········-·~ •. ~.~ •••. 
~rdusu en modern ve kudretli bir tes • ,. , Doktor. 1. Zati Ogal .. 
hhııt v l m""lik olmakla be- 1 e ma zemeye " Bel'3diye k~r<ııS"tndald muıtyen9"'"'· 

8,000 
10,000 
15,000 

Lira da 
Lira da 
Lira da 

girer! 
girer! 

girer! 
l'ı~ -4~ 1 ı· .•. , 
. ~ kuvvetli bir suretle maAıne eş ı- nec:in ıs Oğl' 1e'1 so, "'l hııst:ıl ırı ıı 

l'~~rniştir. Yani Alman ordusunun bu • kabul eder. ··-ıtE~J" 
~un nıalilı: oldul'u m<>tör ve tank ade<i-
hi.'rl. anmdir. Hafif tü'!llenler ktunilen p T T F b fk •• •• Jftğ •• d 

af f tan'l<lardan, motörleştirllmiş ton- • • • a r ası ... u ur tın en: 
~l.i Ve.sair birliklerden mürekkeb olduk- ı - Fabrtkıı btnut tamın aoık eksiltmeye çıkarümıttır. 
l1rı için hareket kabiliyetleri pek yük- 2 - Keşi! bedeli (4751,lS) muvakkat teminatı oı~> ftradır. 

"e'k 3 - Eksiltme 17/11~ Ouma eünü .saat (15) ıe :tabrikırıda mtrteşekkll tom1qon 1Ml-k· tir. Ayrıca ağır tümenler de vardır zurunda yapılacaktır. 
2 bunlar zırhlanmuı ve motörleşmiş 4 - Mukavele, ebllltme, N&ti& İl}lerl Umumi, Hua~ ve Fenn.1 prt.nameıeri, profe Mflt 
tı.ırnenlerdir. hüldsastle buna :ınöteterri dJter ~rak Fabrika müdM11t\indm paru.ıs olarat 'aıınalıWr • 

.. A1m:tnva, 1936 danberi, te!;lihata bü 5 - Te.Uplerln, bir iaab'hiltt. ı.t>u münakasa meftllu ta.mU 111>1 5ıOOft ftr& :merl* -
Yku'k yek\mlar sarfettiği için bunun baş- slndeo olan hetb&nct bir 1f1 mvn.:taklyetle ifa cyledikJertne dair ~ ı.tınadea 

l tü İ.st.&nbul Vil~yetlnden, en tam elcelltme tıırlhtnde:ı ae!dz rftn ~ alınmlf ehlı,et " 
F' rlü olınası zaten düşünülemez. 939 yılına ald Ticaret Odıuıı 1'911lkalannı hlmilen mtıraeaat .,Jıemeıert ıtnumu ıltn 

akat karsıdaki İngiliz - Fransız ordu- olunur. C9055) • 
~~buhu~~h~~ma~a~ana- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

şa;ı kalmazlar Bununla beraber Al - 1 D 1 d · il ı· 1 · 1 l · "d · 'IA 1 ~~nva o külliyetli m?törlerd.~~- ve o ev et emır o arı ve ıman arı ıs e mest umum 1 arası 1 an arı 
3· f fırkaların süratlennden butun bir isim. mıktar ve muhammen ıtedellerlyle muvı kka\ t.emin&t.l&n •48-tıch. yaJlh ı l'lıRe 

tjh anı aleyhine ayaklandırmak paha • muhteviyatı muhtelli malzeme ı '11/1939 Perşembe ıünü .saaı 15 ~n ltlb&ren ara lle, 
sı kapalı zarf uauıtt ile Ankanıda İdare binasında ııatm alınacaktlı. 
k 1'.a olma'k üzere Belçika ve Holandaya Bu ~ girmek ı.st.y~nlerln hlıalannda yuılı mu'füb.t t,emtn.M tla taa11nu \&Ji1ı tı&-
.a!'şı bir hareket için mi is • tığı vestkalan Te tekıınertnı ayni gün saat. H de kadar xomı.,o.ı ~ 'Nl'IOılılıld 
t~fa~ye kalkışaca'kbr? Biz bunu va - lAzımdır. 
lid görmüyoruz. Şartnameler (144t) tıır111a Anta.ra ve Haydarpa.§& l'Ull~ atıJmt.ktıadır. <1'111) 

11 No. Miktar imı1 Muhammen 'bedel MUTaktat tad"t 

1 
üttef:iklerin de taarruz imkanları Ton Ura ı.ııa 

::ndığına göre, harbin karada, htç ol-
1 400 

lıl--' t8000 1100 
tl'\ ~sa şimdilik böylece sürüklenip git-

3 
(400 Petrol 89500 me 

ege mahkum olduğunu zannediyoruz. (160 Pli ıu 
iL E. Erldlet ı ıoo Bensin ıııo 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl:ırınızı derhal keser. 

icabında gfinde 3 kaşe abnabilir. 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. --------

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı - Muhammen bedeli (lft10) Ura tutan 42000 metre muhtelif eb'adlı yeraltı 11e de
ıııaıtı ltabloa&n paarlık lfUl'eWe satın alınacaktır. 

3 - Muvakka~ Wlll.nat ('210M) liradır. 
ı - Pa-..tık 1T/1U919 OUma gdnft aaa 15 dıe Metro ban binasının beşln.c1 tat.ında 

tq)lanacak cma ..-ı.rma Te ek&lltme ltoml8,Vonunda yapılacaktır. 

f - Bu 1f1 Ud p.rtnemMır idare TeZD~lnden 296 kur~ tedru-lk edlleblllr. 
5 - :tstekmertD bnunl fta11talan ft muvakkat teminat.lan ile üln . edilen ıtn .,. 

aaatte tomiQODda bulr bulunma>•n. (8812) 

. . 
• 

. . 
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12 Sayfa SON POSTA 

GRiP, NEZLE, NEVRALJL BAS, Diş, KIRIKUK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 
A~RıtARI TESKiN EDER. 

,. DÖKÜMCÜ ALINACAK -
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

TlJRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazarında bulunan Fabrikamız dOkQmbaneleri için on adet dOktım
cnye ihtiyaç vardır. lsteklilerin sarih terctlmei bal -ye bir kıt'a Fotoğrafla 

( DET A - ADAP AZARI) adrtıSioe tahriren mtıraeaatl11n 

Emlak ve Eytam Bankasından 
~s No. Yerl Nevi Senelik kira I>epoato 

A. 1309/ 6 BllyUkada Balıkçıl caddesinde 
14 No. Ju dilkkA.n. 

2. 1309/ 9 Buyükada Balıkçıl caddesinde 
DQkkln T . L. 400.- T. L. 80.-

18 No. lu düklı:O.n. Dtılckln T. L. 300.- T. L. 46.-
Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkuller a91k arttırma sureıt.lle kira,a ftl'1-

lecektlr. 

İhale 17/ 11/ 939 Cuma günü saat ondadır. Kiralamak ıat81enleriD h1zalarında g4ate-
rllen depozito akçesini veznemize yatırarak arttırma,a cirmeler1. (906&) 

MÜVEZZi ARANIYOR 
lstanbulun her semtinde gazete s11tRcak mnvezzllere ihtiyaç var, nakdi 
teminat ve hUsnU ahH\k vesikası şarttır. lsteyeulerln İstanbul Ankara cad
desi 99/l Adalet han F erdi Selek ilnn ve Tevzi Bnrosuna acele mnracaat. 

'------------------------------... ~ 

ilan Tarifemiz 
Tek aütun aantlml .......................... 

Birinci .ahil• 400 Jrqruı 
/irinci ltlhil• 250 » 
O çüncli sahil• 200 ,, 
Dördüncü aahil• 100 ,, 
iç sahi/ela 60 » 
Son sahile 40 » 

Mua17en bir mQddet sarfında tu
ıaea miktUda llln yaptıracaklar 
aJflea tena:litıı tarUemisdeıı iltilade 
edeceklerdir. Tam, yarım Ye çeyrek 
aayta illnla! lçln •Jn bir tarife derpif 
edllmiftir. 

son Poata'nın tloart Ulnlarına aid 
wer için "' adreıe müracaat edll
melld1r. 

tıiııcıı .... Kollektlf Şirke&! 
Kabramaıuade Han 

Ankara cadd"8i 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Kulagınu;ıt :k U ı·t' ol~Hll 

Daimn RADVOtJU: _çtlnt.t\: 

·····,~ 't;> . • " • 

R.'.ı\D Y O L.ı . N 
' ;w;·... -~.>·· • .. , ' . .. . .. .... 

İkindtqrla 2 

Ticarethanemiz eskisi gibi kOıtı: 

m&.ntolarını 10 sene garanti ft 

ay \ ade ile kefaletsiz olarak atmakta -
dır. Anadoludan ayni şeraitle slparif 

kabu:. etmekteyiz:. 
Mahmudpaşa Kürkçü han içerillnd• 

BEVKO T;!:ı: 

Londra ve Parisin en metbar 
fabrikalımndan gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yUksek fantasf 
MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyo~luuda BAKER mağazalano
da teşhir edilmek ve gay.st mtıaald 
şerait ve ucuz fitttl.ırla satılmakta
dır. Çeşitler tUkenmeden enel ih
tiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

• ~._. ... J>.:._ ~ •• ' •• l 

T. İŞ BANKASI 
KÜÇÜK CARI HESA P LAR 

1940 
İKRAMiYE PLANI 

Keşideler: 1 Şubat, 1 ~ay ıs, 1 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacakbr. 

1940 ikramiyeleri: ------...... 
1 adet 2000 liralık 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1000 
500 
280 
100 

BO 
25 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

= 2000.- lira 
= 3000.- • 
= 3000.- • 
o::: 3000.- • 
= 4000.- • 
= 3750.- • 
- 5250.- • 

Kumbaralı ve kumbarasız hesablarında en aı elli 
lirası bulunanlar kur'aya dahil edileceklerdir. -Eskişehir Naha Müdürlüğünden: 

Sivrihisar kaza merkezin.de .&M,10. Ura ke4if bedelli ilk okul ln.şaatı D /1.,.._ ta
rihinden 20/ 11/ 939 Pazartai ıünö. aaaı 141,30 a kadar kapalı zarf usuıu. "U~ ko
nulmuştur. Eksiltme Vlllyet Dainı1 Jlnc1hnenin~ yapılacaktır. 

Muvakkat teminat d570.06• Un.dır. 

Bu ite ald evrak: Proje, ltetlf hi.ilbua. busu.si fenni şartname, vahidi f17M lilellt. 
bayındırlık ~eri genel ~ ve J&Pl lfleri umuml fennt şartnıı.me.s!nden ibare• 

' olup her zaman Nafı Müdürlü~ ıörebllirler. İsteklUerln benzeri i4Jeri YBPtıtm& daJr 
en az 15000 liralık reslkaya 1at.J.naden eek1.a gün evvel vıı~te müraca.atıa alrıcatlan 
1 ehliyetname ile Ticaret Odul nslkuını teldlf mektublanna eklemeleri ,..ntar. Met
tublar yukarıda yazılı ihale sa.atın.den en az bir saat evveline kadar makbm :mubM
llnde Dalnll Encümen riyasetine teTd.1 edilecektir. 

Poota ile gönderilecek mektubla.r mühür mumu ile mühürlü ve iadeli taabh6dlt ola
caktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. •877'h 

Yalmz Güvercin dejil, Şeker ds Sulh alAmetidir. 

Ali Muhiddin 
RACi BEKi 
Merkezi: Bahçekapı - Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

DET~ 
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 

Merkezi : Ankara, SeIAnik Caddesi Arda Apartmanı 
Fabrika adresi: Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etüv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mllteha.uutır. 

~·--~ Bilumum dökftm, Demir ve tahta işleri yapılır • ..,.._,,,, 


