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Amerika silih ambargosunu 
dün kat'i olarak kaldırdı 

Kanun Meb'usan 
Meclisinde de 

dün kabul edildi 
Ayan ve Meb'usan Meclisleri bu sabah bir toplanb 

yaparak yeni kanunun kat'i metnini hazırlıyorlar 
Vaşington 2 (A.A.) - Meb'u&all meeJlsL silAh w mftlııht•ıaat ..,.... ı•• 

llun muhafazası hakkındaki Verya takririnl 1 n ı..,. bl'fl M4 ,.,le ı ı 11• 
nıiştir. 

Birnz sonra da ayni mealdeki ShanJe7 takrirlnl tekrar 111 NJe bqa aG 
l'eyle reddetmek suretile meb'usaa meclitl dWı w tafthlwwmt --"' ıım • 
D.uu kaldınlmasını kabul etmi§tir. 
ıa:leb'usan ve ayan tmeclisleri marahhaslan yana ...,. müfteı* Mr ... 
..., h yaparak bitaraflık kanununun kat1 metnbai ba~m. 

Sovget - Finlandiya 
müzakereleri ·dün 

f ekrar inkıtaa uğradı 
Pinlandiya. körfezine maynler 

döküldüğü bildiriliyor 

Finlandiyanın mudaf aa 
teşkilatı kontrola 

tabi tutulmak istenmiş 

' ----......... --··· ·-···-·······--·············-···················-··---·----... ---···--·········....._ 

. Milli Şef in nutku haricde 
ehemmiyetle karşılandı 

italyan matbu&tı, Tilrldyenln harbe karı,mamak 
hususundaki azmini ehemmiyetle kaydediyorla. 

Miııt Ş-f Mecliaie tariht nutuklannı ira4 bqwurkn 
Rana 2 (A.A.) -ttalyan mat'bu.atı, _.. raıber bı vaziyetin inkif1.fım. deriıa bir bu.k.IDulmuy.or. Fıakat yaballcı mealekct-
~vaziyet karşısında muhafaa alaka ile takrö etnM!ktedir. lerdlıld akisler bariz bir aaka ile kayda. 
.Wif kat'i ihtiraulae ayrılnuurıa.kla be - Molotofuın nutku hakkında tet.irler<W dili,.-. (Devamı 8 inci ..,.,.._) 

____ ................ - .......... -······-~ 

ft olotofun 1 

Türkiyeye aid ı 
nutkunun metni 

Ankara anlaşması 
önümüzdeki hafta 

tasdik ediliyor 
An1cara 2 (A.A.) - Sovyetler 

B.irli.li Komiserleri meclisi ve ha~ 
A!ınsterdam 2 (A.A.) - Helsinkiden 1 dy~ komiseri Molot.of tarafından i-

'l'~Igraf gazetesine lbil<firildiğine göre rad olunan nutkun TUrkiyeye aid 

Mecliste Pazartesi encümenler seçimi yapılacak, 
encümenlerin teşekkül tarzında değişiklikler olacak 

Sovyet - Finlandiya müzakereleri inkıtaa kıstmlan tam olarak aşağıya de~ 
'1ğranuştır. cedilmiştir: 

Ankat.a 2 (Hususi) - Önümil.ıdeki Pa- zı cfeiifiklikler olacağı anlaşılmakta~r. 
zarteıli ıünü mecUst• e11cümenler ll8ihni MeclMı encümenleri teşekkül ettikten son 
yapılacaktır. ra hariciye ve müdafaa encümenlerinin lı :Su sabah Moskovaya gelen FinlAndiya cTürkiye. ile olan müzakerelerin. 

eyeti hariciye komiserliği ile tema.sa mahiyeti hakkında ecnebt memle • Parti Grupu:nwı idare heyeti, enctl - tetkik edecekleri 'başlıca iJk iş, Ankara 
menlere seçi.rµleri teklif edilecek namzed- anll.flJl&Bl olacaktır. Meclis umumt heye -
leri huırlaımakbRdır. Bu namzedler Clld - ti, !Xlümüzdeki hafta içinde anlaşmanın 
vel halinde lba.sılaraık meb'u9lara dajıtı - tasdiki hnkkmdaki layihayı müstaceliyet
laoaktır. Encümenlerin teşkil tarzxıda ıbfl le mQ7J8kere edecektir. 

Celrniye beyhude yere uğraşmıştır. Molo- ketlerde bir~k ~allar neşrol~ 
tıor ile Stalinin yüksek Sovyet meclisi ile muştur. Bu masallardan bazısında 
Jlle§gul oldukları ve binaenaleyh bugün İ Sovyetler tttihadının Kars ve A:r-
~Örüşmiye imkiln o0lmadlğı Finl!ndiya 1 dahan ımıntakalannın kendtsine iı.. 

• eyetine bildirilmiştir. 
1
. adest talebinde bulunmuş olduğu -

~~~(=~=v=~~-2=i=n=ci=~=~~a~~)~~~fi=n=M=~=~~=~~· -~·~n~~"-~~~~. nun ~~~ e~l~l~e~ ~~lrnak-

Çemberlayn dün harb 
vaziyetini izah etti 

E tıdır. Bunun btr yalan ve. uydurma i 
1 haber olduğunu .8&yliyec~~'l· : 

lngiliz iktısad hegeli 
i (Da,.... S tnci -.yfada) : . . 
\-. ...................................................... .ıi 

Molotof un 
nutkunun 
akisleri 

ile bir prensip 
anlaşmasına varıldı 

Moskova 2 (A.A.) - Reuter rnuhıl· 
biTi bildiriyor: 

Moslrovada.ki Amerikan mahfell•ri, 
Molotot'un Ruzvelt'e yapt~ hücumlar 

( Deva.Ml 8 inci M1/f ada) 

izmirde 

Dün Ankarada yapılan 
görüşmelere Hariciy~ 
va Ticaret Vekillerimiz 

da işt~rak ettiler 

İzmir 2 (HU6USi) - Şeh..nınUe ı•len 1 
malUınata göre Ankarada İngili:ı iktı.a.d 
heyetil• cereyan eden müzakereler mü -

'

iddetli bir said bir sa!hada inkişa.f etmektedir. h -
gün )'Pıla.n görüşmelere Hariciye Veki -

zelzele oldu limlı: Ştikrü Saroooğlu ile yeni Ticaret 
tr::mtr ı (Hususi) _ Bugün 18.55 de İl- Vekili N~2J1'lli Top9uoğlu iftirak etmif -

mirde şiddetli bir ıahele olınUftur. Ka - lerdir. . . 
palı yerl{!rde buhıılanlar 90kaklara fır - Göıi.ifmeler neticesinde İngılızlerle 
larnıışlardır. Zelzeleden bazı binaların dv.- bir prervfl.b anlaşmasına varılmlftır. An
v.a.rlan ~füımışt.ır. I cak İ.ngilizlerin pi~~zdı!ln ~tm ~ı-

S»t 19 da Dikil~. dün alqam da sut caklan 27 bin ton uzfun ve 8 bin ton ın-
19.54 de Ödemişte ol1a ıiddetde bir •r -ı cir için fiıat farkll'lıln izalesine çalıplm&k-
smb obm.ıştur. . tadır. 

Ticaret Vekili NClZfJ'M Topçııoflw. 
makamında 



Hergün 
Yeni Ticaret 
Vekilimiz 

esimli fiiakale: 

Lehistan muharebesi bittiği zaman: 
- Yeni bir harb usulü icad edildi, denilmişti. 
Bu eümleyle Almanlarm cephede piyadeyi ve topçuyu bı

rakarak motörlü.. kıt'alarla cephe gerisine dalmak surctne 
tatbik ettikleıi yeni takttk usulü ke.stohmuyordu. 
Hakikatte kad edilen hnrb usulU bir d'cğll, ikidir, blrinci
sınin ne olduğunu biliyoruz, ikincisine gelince: 

Tam tki ay oluyor ki garb cephesinde iki ordu karşı kar
şıya yer almış bulumnaktad'ır. Bu iki ordunun ikisi de top-

;;;; Zayıf damarımız 

~antılarmı yapın1şlar, her türlü hl'Zlrlıklannı bitinni~ler
dir, fakat içlcıfode kıımlda.;yan yoktur. HergQn gazetelerde 
blnbir çcşid ihtimalden bahsedildiğini göröyoruz. Bugün 
cephenin bu noktası, yann öbilr noktası taamır.a hedef ola
caktır, diyorlnr. :Fakat re.ırmi tebUğler& g&<lyontz, en kti
ç!.ik bir hareket dahi yapılmamaktadır. Anlaşılıyor ki ikinci 
bir harb usulü daha icad edi~tr, fakaıt bu Ddncl harb uru
lünUn ne olduğunu herillz uzaktan, yakındlaırı keatirebflen 
yoktur. 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA~ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olclutu için 

Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Almanyada tek 

1 

kumanda 
makamı yok mu? 

I Londra 2 (A.A.) - Havas ajansı bil 
dirjylJI': 

York shire Post gazetesinin askeri 
muharriri Almanyada tek kumanda ma 
kamı bulunmadığını söyledikten sonra 
diyor ki: 

Göring bir hava taarruzu yapılma • 
smı istiyor. Amiral Reader, hareklltıı 

den:ze teşmil etmek arzusundadır. Ge-
neral Keitl, Sar'da umumi bir taarnız 
taraf!andır. Ve Ribbentrop, büvük as
keri taarruzdan evvel yeni bir diplo • 
matiJ~ taarruz yapılması mütaleasında;. 
dır. 

lngilt~re tereyağı 
sarfiyahnı tahdid ed ·yor 

Lond'ra 2 (A.A.) - Röyter: 
HükUm.ct, tereyağı ve jambon snrfi • 

yatına tahdidat koymuştur. Adam be.şı ~ 
na haftada dört ons tereyağı ve dört ons 
jambon almabilecıcktir. Bunun sebebi, 
Avrup:ıdan az miktarda tereyn~ı l'!elmesi 
ve hükUmetin •Uzak memleketlerden 1t -
halat için ldzrrn gelen tertibatı henüz Wı 
mamilc almanuş ibulumnasıdlr. 

:Margarin istihsali, İngiltere için ta • 
mnmile kAfi ımi.ktardad'1r. 

Sov ·et· Finlandiya müzakereleri 
dun tekrar inkıtaa uğr· dı 
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Irak Kral Naibi Ankara 
paktından si ta yişla 

bahsediyor E Garb cephesinde gece 
harekatı yapılmıyor 

1 Çemberlayn dJn harb 
ve siyasi vaziyet ıe!:!~::u 

2

a~~:Je ~u~:~!~~~~t~r: 
h k d• le !rakın Türk. İngiliz - Fransız müte-

• Bag Moloto/un 
Nutku 

8 kında izahat ver 1 kabil yardım paktının imzasını mem -
nu:ıiyetle karşıladığını söylemiştir. 

Londra 2 (A.A) - Çemberlayn bu - Na' b B kt, Tü' ki nin · t 'kb l s .. · ı ' « u pa r ye ıs ı a e ovyet Rusyanın bazı ko~ula • 
gun Avam Kamarasında mutad nutkunu daha emin bakmasını mümkün kıJ. • · ~ · 

ıık hUcum taburları lıullanıgorlar söyı~tir. maktadır> demi tir. n1e son zamanda yaptıgı ve bır 
A imanlar u/alı taarruzlar için cephede •ılı 

p . Çemberlayn demiftir ki: ş kıs;mlarile yapmakta devam ettiği si • 
llb arıs ~- (A~.) - Büyük umumi karar-ı Cephede aramra A1man hücum tabur- Son beyanatıand'an sonra geçen hafta • • • • y:ısi müzakerelerin doğurduğu tered • 

c:eblıg. ediyor: . lannm mahaill taarruzlarla ihll1 ettik - içi.nde havaların ve rüyet fenalığı kara- ısvıçre muhım müdafaa düdlü havayı aydınlatması için göste -
ı~ Phenın her tarafında gece silk1lnet leri bir sü.ktmet hüküm sürmektedir. Son da olduğu gibi havada ve denizde de as- • • rilen intizarın uzun boylu devam et • 

l>ae · ~çmiştir. defa tutulan Alman esirlerinin büyük bir keri harekat üzerinde müessir olmuştur. tedbırlerı ahyor mesi beklenemezdi. Bizzat Rusyamn 
tebı/~ 2 (A.A.) - 2/11/1939 akfam ekseriyeti, Hitlerct gençlik teşekkülle • Fransız - Alınan hududunda harekit kendisi de, salahiyetli erkanmdan bi • 
ot:ı· .. .. . rinden gelen pek genç çocuklardır. Bu mevzii faaliyetlere ve münferid topçu a- ~me 2 (A.A.) - Röyter ajana bil- ıinin lisanile bu vaziyeti tavzih etmeyi 

kt§if di.izun Rhin ile La Blies arasında hAdJse, geçen hart> ile, AJmaıı.yada u - teflerine inhisar etmiştir. dirı~: . lüzumlu gördüğünü defaatla ift.de et. 
kollarımız faaliyette bulunmuştur. k lik h' tinin ih daki ü~ Sojuğa ve yağmura rağmen İngiliz he- Hükılınet tarafından mbul edilen iki mirti. Sovvet komiserler heyeti reisi ve 

At hl. w. er ızrne Y88l arasın m . f . . ,. __ .. ha İn ili kararname tsv· ~...:....ı-:- b" t...- 'll • 
Ber. man te ıgı . . det zarfında askerlik çatınıa girenlerin yetı se er~y~ .ı.nld)JlıllO ttının g .z . :. ıçre ar~u.u ır ~- dı~ işleri komiseri Molotof'un ahiren 

diri hn 2 (A.A.) - D. N. B. a3ansı bil • eskerf teroiye mkMD!N teyid eden bir kuvvetlerıne isabet eden kısmında tahki- nın .b~ ~~evli tarafından ~al edil - Moskovada söylemiş olduğu nutuk, iş • 
c{or: noktadır. mata ayni gayretle devam etmişlerdir. mesı ihtimali bulunduğunu göstermekte- te beklenen b~ tavzihten başka bir şey. 

lif ~ başkumandanlığı tuafından teb- Kumandanlık bu efradı. küçök ta Cepheden çok uzakta bulunmaları.ne. dir. de:;.ildir. 
edilıniştir. ' ar • rağmen deniz8§11"ı kuvvetlerimizi de u - Bu kararnamelerden biri, böyle bir hal Ao .. d t kkilb 

GQ b nız hareketleri için llrullanmakta tered - __ , ___ ~~ halk ibi hakl yn ayrı uç parça an ere e • 
ı:. . r cephesinde birk~ noktada ha • ~'d ~---....ıd-.:u- nutımamalıyız. Bu kuvvetlerimiz de va.- VUA.u:uı&Nlll. 1ıt1 ne gı. an ve mec- den bu nutkun hep b ir arada ifade et. 
~ bır to faal' t" -...J u:u &.,.. • .:ı·ı1ın::ıucuu.-. ..:.ı 1 . . ulma""~ kta zam! buriyetlen olaoal'h .... zıkretmekte ild.ncl 

P9U ıye ı V'd.l~ır. Ce b L.-u ti ..'--M al ,.,, düzıe ~e erını yorı \Nıu yapma ve a &"'• ' tiü~ mana sudur: 
Al h- b ( P e .lölLLl}'e ~..,.;a Y nıs 6'An te alCkuz ld bırakmamaktadır kararname de hududa fazla yakın sına! 0 • 

l> . man ucum ta ur an inhisar etmek tema;y(Uü göstennelrtedJr. Y . u e . ~ · . • .. ' . . . Sovyet R usya intizardadır ve ahva -
arıs 2 (AA) _ Havas ajansının bil- Denız baroı ilk saıfhalara :naz.aran hl- ve tıoan muesseselerın yer değıştirme - r "nk' f .. h k t ed ktir. 

dirdiklııe ... ~ • . t Dün gece, diğer geceler gibi sakin geq • diısesiz geçmiş~ir Düşman denizaltı filo- leri hususuındaki kanwıt meselelere mü- ın ı ışa ına gore are e ece 
.\ı-- gore, rı vazıye : • .. nrlştir. . d'. kte d ttik tealli.k buluınmaktad'ır Nutkun muhtelif parçalarına gelirıoe; . 

.. ,ı.anlar ufak taarruzlar içın hucum suına zayıat ver ırme evam e ve · B b" k f So t R 
ba._ ' ' Dil •~-· km& "ddetli ..... _ B d b k 1 A · unun ır ısmı sır vye usya.. '""'U\ll'larını gitgide daha f.azla kullanmak- şman ""l"ı...... ve şı a • ...,... biz de bir miktar ticaret gemisi kaybey- eme e u arar ar manıdar olmakla A . .. d · 
tadırlar devam etmektedir. ledik beraber bu.nlıwdan telaşa duşıneğe ma _ nın hadiselen mutalea noktasın an i ., 

b.._ • B' AI ta · dA·tı-Jd• · hal lma• d ğ ·· 1 k · declojfk görüşüne ayrılmıştır. ı ı....~ mütehassıs efradın ınıevcudiyetl, ır man yyareaı ""9 .-u u Tayyarelerin faaliyeti 0 1 1 soy enme tedir. n·;ır k k 
1 

·ı 
1 

t 
~ . .. . . . .. Bu '---,_ 11 ı0er ısını omşu arı e o an emas-

ecnebı m;..ıı:ahıdlerı hatayıa düşur - Bille 2 (A.A.) - sauıııı sa.at e Hafta içinde gerek kıı>eifte bulunan, ı h' ı· · t ·h · ah tah 
lhııı- Y -y ç· ı·ı b• h • d h arının ma ıye ım eşn ve ız a . 
-'"t Ve Alman taarruzunun başladığı doğru 'bir Alman bombardıman tayyarem gerek vapur kafileleri.ne hücum eden Al- !n 1 er ır şe fi a a · l t Ü .. ·· k · So 
~nı Uyıandımuştır. Halbuki böyle bir Fransız topraklarında iki İngiliz tayy.., man tayyarelerile birkaç kere çarpıştık. 5 sıstoRum:ıuş ur. 'h çu~cu 1 ıhsı-::nd. ıset h kv. 
let Yoktur · tar fıaıdaıı d(lşürülm~. • ld 1 ye US) anın c ı anşumu a ısa a -

· resı a Bu çarpışmalarda ıne tayyarelerimiz. ne gerı a 1 ar kı. r.d:ıki telakkisini ihtiva eylemekte • 
•ı G 1 F F . 1 • dıe vapurlarımız hiç bir hasara uğram~ d 
1 alyada Almanyaya enera on rıç 1 llll§tır. Halbuki düşman bazı zayiata uğ- . ı;rongkong" 2 (AA) - Çin ajansı bil-

1~merika s iyasi mehafilin in kanaat • 
r)l:m.uıtır dirıyor. 1 . . b'Id' · h be ı · i .ı . k k 1 ··ıdO 3 Al __...,, · . . . er!nı 1 ıren a)ans a r enn n Uıl arşı azanı an Q ren man Bu hafta için.de pilotlarımız bilhassa Şıddetlı bır çarpışmadan sonra, Hon- k dettikleri gibi S ovyet Rusyanın be, 
Almanyaının şimali garbisinde yaptıklan an'm ş~m~~i.nde Tankia şehrinin istir - n:imilel duru'ro içindeki vaziyeti mut Zaferin yıldönUmU askeri idam edilmict mes'ıud ve kahramanca keşif uçuşlarile dad edildıgı haber alınmıştır. la'k olArak Almanyanın yanında de~lSf 

Y temayüz etmişlerdir. Tayyarelerimiz va- Japonlar, 250 telefat vermişlerdir. bile demokrasilere taraftar da göriln . 
~l!erne 2 (A.A.) _ İsviçre ajansının ıstl.h.- Bii.kreş 2 (A.A.) - Röyter ajansı bil- zifelerini Almanların mütekasif baı:aj a- Bir ~k. mühinunat da Çinlilerin eline m iiyor. Bundan dolayıdır ki Amerlkt 
~a göre, cumartesi günü İtalya veli- d'iriyQr: teşlerine rağmen ifa eylemi~lerdir. • geçmıştır. rnehafili. haklı olarak bu devletle Al 
tL Ve Mwısollnl ~ hazır olduğu halde Bülr~··'"''in iyı" haber alan mahfelleri Var M l t f tk 
ı;ınacıa büyiık bir dinl Ayin yapılacak ve :ad~ Alınaın d başkum d 0 0 0 un nu u T • 100 manva arasında hakiki bir anlaşmı ta!a de Almanya ve Avusturyaya karşı ka- §OV: Fr" . öı.Jı:~ o;, ~1- _._ anhaanaf Berlinde büyük blr sabırsızlıkla beklenen anzımatın Uncu meVl!Ud bulunmasından şüphededtr. 

l!an zaferin 21 inci yıldönümü kutlana- von ıçı yıyren uç -eu.u geçen • V'! takat zannunca o kadar memnuniyet u-
ca~. ta idam edildiklerini söylemektedirler. 7andırmıyan Molotof'un nutku hlikQmetl - yıldo .. numu merası·mı· Sovyet Ruc;yanın komşular-ile yaptı· 

Ayni mehfaildıe iddia edildiğine göre, mlz tarafından dikkaUe tetkik olunmuştur. m temasları da iki m aksadla yapılmıt 

Yugl!\slavyadakı· bu idam hadisesi., vun Friçin, h.arbde de- Hükümetimlz bu nutkun muhteviyatını b~ t h. d·ıd· saymak doğrudur. B unlardan bazıla . 
iJ ~·ı b. 'k--ıı t"ceısİıtld öhliğü" h • hassa BovyeUerin müstakbel emelleri hak- e ır e 1 1 rınJnn, kendi merkezlerine karşı yam. 

A gı ır suı Cllo.'llll.l ne ı e • tındaki kısımlarını allka ile kaydeylemiı -iman ekalıı·yatler·ı berlerini teyid etmektedir. tir. Burada şunu işaret et.ıneği faydalı bu - Maarif Vekfileti Tanzimatın 100 üncü labilecek taarruzları Ö'llemek için ara· 
• lurum ki Molotof bundan evvelki sı Mayıa yıldönü.mil münascföetile Tanzimatta her zi koparıp müdafaa sistemini takvivc 

.Aı~lgrad 2 (A.A.) - Yugoslavyadaki Çekoslovakyadaki nutkunda hükfmıetınin entemB.S1Q11al bir sahada vukua gelen yenilikleri ihtiva e- etmek. Diğerlerile de görüşüp sfyasf 
i'ııatılnrın gazetesi olan cDeutsches harbe sürüklenmek lstemedlğlni ve her tiir- den bir eser hazırlatınağa karar ~ermişti. kanaat vf hedefler in i iskandil etme& 
~ll<blatt. Almanl8.I'l4'1 nakli meselesi hak son hadı·se kurbanları lil tecavüz tehlikelerinin t.evessüüne ~artı Eserin hazırlanması için Üniversite pro- Sovyet Rusyanın ciha:ışümul hAdis& 
"'il.da . koyacak gayretlere iştirak edecettnı soyle- l h kk d k' k t• fidi M dıyor ki: · mitti B İ mz hükümetlnin de hattı ha- fesör ve doçentlerine ihtisas sahalın da- er a ın a 1 anaa ı men r. 
ı.....!u.ıoslıaıvyadaki Almanların nakli Buda]>efte 2 

(A.A.) - Reuter Ajansı - reketldlru, F:::at müttefiklerin hart> gaye - hilinde vazifeler verilmiş ve alakadarlar Molotofun açıkça SÖ\•]emiş oldu~ gi· 
~'iyen mevzuubahs değildir. Bu mese - nhabm, ~emıöl Çek tayncatıar~i ~ ":~ .~ır Jeri hl\kkında Molotof'un ıntüfkAr kelime o- yıazılarını tamamlayarak Maarif Vekile- bi, bu devlet, bu harb devam ettiği ta1ı 
cqıf.n ·· er · g re, ~en uma • ....., ., .. n 81 a l h i t k kült tini lh ..l b b 'ht' lAtl ğı ~ rnun.akaşası beyhud'edir. Alman ve cereyan eden Nazi aleybtarı teu-hilrat neti- yun arına e emm ye verme e • tine göndermişlerdir. dir\:e unun azı ı ı a ar yapaca m 
~~lav hüktımetleri aramnda g11ya mü- cesinde ölen ve taybolanlar altı ktfldlr. Pil- tJyar etmiyecei\m. • Vekaletçe eserin hazırlanmasına de- k::ıbu1 ediy?r. Ve. umumi Ao1~rak da ha.!\ 
b eıeıer olduğıu haberi asılsızdır. Böyle sen .ve Tabor şe'hlrlerlnde Alman polls1 te - Harb gayelen vam edilmekte olup, yakında tamamlar bin, bu sırayetıne rnanı olmak !çır 
'iıtr tedbire lüzum h3sıl olursa bittabi zahüratçılara ateş aQm.1Şlardı.r. Ölülerin Harb gayelerlmizl ga~et açık ifadelerle ev- nacaktır. mevzit kalması lüzumunu ileri sürü . 
~OSlav hükfunetinin muvafakıatile ce- mlktan henüz malQm dellld1r_. _ ?elCll izah ettik ve kat iyen ~a~Um ıcı, bil - D"ğ t ft 1839 Iı lk' •t · · yor. Bitaraflardan ne kadar fazla işti • 

"'•- ti1n dil milletlerinin buyilt ekseriyeti ı er ara an yı ıncı eşrının . . . . . . . 
u "~edebilir ve .nakil işi de kat'iyen ih- T 7ekı.{ler Ueyetı• bunu :amue takdir et.mittir. üçüncü günü ilan edilen Tanzim.atın rak olursa ıttısa ıhtımalımn o nısbett• 
'lti ola'bilir. v ~ n ~ İmparatıorlutta ham et.mek karannın ne 100 üncü yıldönümü münasebetile bugün artaca~nı bildiriyor. 

V•ı f l d kadar umumi olduğunun son günlerde göz- ' üniversı'tede bir merasim yapılması ve Netice sudur ki Sovyet Rusya henilr 
1 nada Polonyalılarla op an ı lere OaJ'P&n bir del1Uni bulduk, Kanadadan, Tanzimatın hususiyetlerinin tebarüz et- son c;özünü sövlememistir. Simdilik bt. 

Y Ankara 2 (A.A.) - İcra Vekilleri He- tan.Aıvud tralyaLoddan, yelrnidZdlandaclal n, mndish- tirilmesi kararlaşmıştı. taraftır. Ve tam mechullü bir muadele 

ah d•ı t 1 .. . an n raya a ar nam ar ve mura - . .. . . · . U 1 er çarpış 1 ar ~eti bugün saat ~6 da ~ekil doktor Re- haslar geldi. Bunlar İnglliz naZll'larını ve Hazı~la~ta olan eserm henu~ ik- obrak sahneı sıyasette mevki alın14 
ita fik Saydanun nyaset111de mutad toplan- yaptıtımız gayreti gözlerlle e-örmet için mal edilmemış ~lması dolayısile 'O'nıver-,bulıınuyor. 

bfldi unus 2 (A.A.) - D.N.B. ajansı tısını yapmış ve ruzııamesinde bulunan reldiler. Onlarla komll!Mya b!\,la.dıt ve site idaresi mukarrer olan merasimin bu- S m h 
l'iyor, maddeleri tezekkür etmiştir. imparatorluk aksamından her birinin müş.. gün yapılmasından sarfınazar etmiştir. ~lbn (/{' a-qq1 C ı · 

lı,ı~:::da dünd genç Polon1yalıl.almrla Ya- l l :ı:~=:~~i l~~:~Je::~:r::.uretle tanzim -·-················ .. ······················-········--·········· .. ··-············ .. ••••••• .. •••••·••·•·•••·•·· 
lıs nı·· arasın a çarpışma ar o uş, po ta !'Q ve Harb b84lar b84lamaz İmparatorlufun her Sabahtan Sabaha 
~ ~dahaleye mecbur kalarak mü - !' tnahndan · bize müzaheret temin eden 

dd ıd tevkif at yapmıştır. VUn QR istan mesajlara Mktimet namına teşekkür et -
to "tt:.a.unllJ 2 (A.A.) - Dün gece blrdf!nbire 6 j miştim. Halbuki blz onlardan hiçbir şey 
1fıtt ka:tar Sovyet. tankı VUna'ya gelmlttlr. Atiua 2 (A.A.) _ Röyter muhabiri !Btemem}1tlk. İngiltere onları kendi rızaları 
h-

11 Oldutu bllinmiyor. İkl saat evvel Llt- b·ı..ı · . hllltma harbe glrmete mecbur <.tmly,cet-
. 'llh k t ı "ırıyor. 
ıa~ 1 aatı ,ehlrde Yahudiler aleyhin~ .. İ 

1 
.1 y . h'"k11. Ur. 

l: •'ltşleı· olduğu için devriye geziyordu. Butun ta ya ı e unanıstan u "' • HütQmet müstem1ete "da.mlarını tullan-
~hııııuere evlerinde blle tecaTiiz edUınlf • rne+j arasında, iki memleket bağlan - ma.t "liyetlndedlr. Bu hmuataki pllnlar tat-

;,1 nın t2kviyesi hedefini güden bazı no - tını:. edl!mete baışlanıbnlıftu. Müatanleke -
t.ıı. na Ye Kaunasdakt Yahudi cemaatleri tnbr teati edilmiştir. Bu notalann me- lerde alaylar teştll edllmettedlr. Meall gar. 
«ft •tın hütdmetlne müracaat etmişler - t ' l . l kt bt Afnkadakl kuvvetler bir misil Ye ~rld 

. ın en yarın neşro unaca ır. Afritadati alllhendazlar mevcuda i.se tıç 

lloıt1ndada IJrft -
idare ııan edildi 

* m.lall artırılmıttır .. 
Roma 2 <A.A.l - Slyul mehafllde beyan 

olunriutuna göre İtalya ile Yunanı.tan ara
sında yeni doatlulc ve ademi tecavtn pattı-

c\ınst d 2 A A ) Ü . ı nın metni yarın neırolunacaktır. hat· er am ( · · - ç vılavet Diğer taraftan, İtalya ne Bulgaristan a 
Milletler Cemiyeti 

ve Sovyetler llfa ıç, nıemleketin her tarafında örfi rasınd:llci ticaret muahedesi de pek yatm
ıl. bre ilan edilmiştir. Hofandanın ald! _ rta i!ll2'alanacaktu. 
'5l u t d'b _ ____ ,__ _ Londra 2 (-A.A.) - Cenevreden ~e-
herh e ir, Almanyadan gelebilecek Kahv~ idhalitı serbets len ve Sovyetler İttihadının Milletler 
~ij <lngi bir tecavüze karşı en esa c;Iı _ _ . t' d 
... d:ıfaa vasıtnsını teşkil eden meşhur Ankara 2 (A.A.) - Bugunku İcra Ve- Cemıye ın en çekileceğine dair olan 
~ı.ı 8ed1 · h kill"ri Heyeti 1. 11.1939 tan'hı"nd.,, mu-..a haber Sovyet sefaretince teyid edil -ı.. 1 t>rı altının her tarafına şamil ' - '"' \.r-

"lJ Unrnaktadır. df:' ti biten Brezilya kahve şirketi muka • mcmektedir. 
~ Ye1PSinin tecd'id edi1memesine ve gerek 8'Jvyet sefaretinde ifade edi1diğine 
on Papen ön•imüzdeki kliring anıaşma1an ne ahdi takas hüküm- g:öre böyle bir karar verilmiş olsaydı. 

h f 1• leri ve gerek 2/7005 numaralı karama • Sovyet Rusyanın Londra elçisi olup el-
~ a t~ ge •1V01" menin 4 üneü maddesi hükümleri dahi _ ~·evm Milletler Cemiyeti reisi bulunan 

hthe hıa 2 ( A.A.) - Beri inden alınan linde olarak takas yolu i1e kahve ithali _ Maiski'nin bundan haberdar olması j. 

btı~~ere .g?~· Almanvan~.n .. ~.nkar~ nin tamame.n serbest bırakılmasına ka - cab ederdi: . . .. 
hatta el~ısı. Von Pa~~n. on~.muzdekı rar vermiştır. Ha]~ memlekette mev • Mais'ki'nın Mılletler Cem~yetini, dort 
~~ vazıfesı 'başına donmek uzere ha. cud kahve stoku dorıt ayhk ihtiyacı kar - Klnunuevvelde içtimaa çagıracağı da 

edecektir. plıyaolk derecedecHr. illve edilmektedir. 

Amerika için ideal 
Çotumu• Amttikayı harita iııerlntle ye ldtab, ructe ı:ıyf:\1-ıımda tatunL A· 

md:lkanm keşfi ile başlayan kısa tarihi, irıtlklil mubarebderi Ye itlli\ deni im • 
dar birbirine yakm olduktan için mır1ıtına ratmen m99hul tarafı kalmam .... 
\merilı:a hakkında eskJ dünya mabarrlrlerloln yazcbklaln romanlar ye S8Jalaa& • 
nameler bile · bise Amerikayı tandmata killdir. Mesel bpatıyol romaaem B. 
tbanez'ln ~Bir romancmm dlDJa ııeyabatoamesı.. isimli iiç büyük cDd tlltaB e. 
serinin bir cildi tamamen Amerika,. aTnlmqtu ki bıt·ada Amerikayı bitin ND• 
p Ye '8)1 ile rörebDlyonm. O.,. Mdllleler de Amerikanın kanlderlsllk ....ıa. 
nı bize tanıtnuş&ar. 

Tarlhirıl, harsını Ye me4enl7etlnl tue nslkalaria tanıdatunıs Amerika ..... 
)'ftll bir AYl'llpa blllrbl karıpsındadır. Yirmi "' yıl eneı Amerika mittefllder a 
nbma bütün senet ka111&ldannı atmakla iktifa etmiy..O harbe nnea alda -
bale etmlştL Almamann Amerika ınllanna kadar yaptıklara tab&etbablr bMttl A
merik:ıyı müsellab lnlne&lerte AY111pa kıvılanna kadar retlnnlftt. Kencllıdnla .._ 
bil oldutu rnaP harbi kazanma Amerlkaa çok samimi bir ~t ft ._.. -

Jet hayam estl Milletleri ebedi bir sulh ve s6k6na kuuşturmak rlllt ,..bell Mır 
far.net Ye insaniyet ;JıaftSL Bu temiz hanyı eski dünya1a ya,-mak kin .._ 
pim• Anapya re dl Mille!ler ara.~ndakt lhtlliinan bak Ye adale& ...,......._ 
nna röre halledecek bir Mllleeter cemıy .. tl kurdu. Fikir ~lı: yiluıelltl. lhl llblm 
arkasında belki inrtllz tarihçesi Wellı;'in ı\Yr11panm ırıelimetl leln dlfGnffH Cea
fed.,ration' da vardL Fakat Kös dini4=1nlş "~ki dünyaya ba fikirler ltlr kaahleebıtmı 
talrane hayalleri, mübaılgalan rfbl reldi. Devran rene ayni denan olarak 
kaldı. 

Anutrlka bugün JaY&f yaY&f rene Anupa .almeslnde rörünmete ..... am ...... 
Ambar~oJ11 kaldırmakla lllib " ~•hane depolannı mötteflkl~re aean ~ 
nın yann insan depolarım da açması ihtimali nrdır. insaniyet beı.a.bına ~ 
nl edilir iri Amerllranm materyet kaYYetlfll'e el koyup nihayet verecett mloedea.. 
yl bu dela d&ha esaslı •e isabetli bir emniyet teıtkllitma baltamak mat taka et
sin. Karakterini eserleri Ye mlueı Ut tamdıtımn Amerika için ba bir ..... 
olabilir. • 
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.Adliyede ] 
Maarif sahasında 
görlilen noksanlar 

Dlilli Sefin 
' 

Bir nakliyat ambarının 
sahibi tevkif edildi Şehir Dleclisine 

iltifa. tla.rı Diyarbakır - Mardin nakliyat aanbaıt 
sahi'bi Abdülgaıni, d'iin emniyeti suisttnıl1 

İstanbul Şehir Meclisinin yeni suçundan, adliyeye verilıni§tir. 
sene toplantılarına başlaması mü • İddiayıa göre, vak'anın mahiyeti ıudUJ'C 
na.c:ebetile çekilen telgrafa Reisi • Abdıülganinin MardL>'ıde tic-uretle :me,. 

l b . hh t . t . z · ..., • ·ı cilinhur Milli Şef İsmet İnönü şu gu1 Abdül'ahed isminde bir biraderi var-a e en ın Sl a. l ve em lZ zgı l e cevabı göndermişlerdir: dır. Bu zai., tstanbuldaki bazı tüccarla -
ra mektublaT göndererek, 1000 lira. 500 Dr. LUtfi Kırdar 

Vali ve Belediye Reisi rt d h k d l Ak d l k lira ve diğer kıymetlerde muhtelif sipa • a a ga ın an a a a ar o unaca İSTANBUL ~~~~:t::1::~1=~~ronf~~:::lş;a .. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, her noksanı görmüş, ehemmiyetle not et _ Şehir Meclisinin samimi duygu. mına, cDiyarrbakır - Malatya n akliyat 

sene muhtelif vilayetlerimizi gczıerek miştir. larına teşekkür eder, başarılar di - ambar11t vasıtasile gönderilecektir. 
te1!kiklerde bulunaooktır. Vektil, bu 4 - Vilayet, kasaba ve köylerimiz - lerim. Tüccarlar da Zirıaat Bankası adına gön 
maksadla şehrimizde tetkikler yapmış, de mektebe devam etmiyen binlerce İsmet İnönü derilmek üzere, istenilen siparişleri Ab .. 
Erzurum hattının açılması münasebe- çocuk mevcuddur. Sıvas, Erzurum vi- dülganinin ambarına teslim etmişlerdir. 
tile şark vilayetlerine kadar yapılan Iayctlerile. bu vilayetlerin kazaların • Avrupadan do·· nen Fakat, nakliyat ambarı sahibi, bunları 
yolculuğa iştirak ederek tetkiklerine dan geçildiği esnada istasyon ve cad - Zirnat Bankası namına değil, doğrudan 

devam etmiştir. Memleketin her tara- deleri dolduran toplu mekteb çocuk - talebelerı"n vazı"yelı" doğruya biraderi Abdül'ahede gönder : 
lı k k · ·· ·· 1 ı ~- d kt b d d k ı mic:tir. Fiatı hüyu""k bir yekun tutan mal-nı arış anş gezmış ve gormuş o an 

1 
an "a ar, me. e ışın a a mı~ ço. ıt 

Vekil, maarif sahasındaki eksi'kleri • r ukJara da raslanmışbr. Maarif Vekili Avrupanm mtihteijf ~lNt.leiinde lara, A'bdül'ahed bedelini öd'emedcn te • 
mizi tamamlamak için büyük gayret Hasan Ali Yücel, tetkik seyahatleri es- tahsilde iken harb vaziyeti dolayısile sahü'b etmiştir. 
sarfetmektedir. nasında mekteb dışında kalan çocuk - memlekete dönen Utlebelerin vaziyeti- İşte, bu suçtan dolayı dün adliyeye 

Son şark \rilayetleri tetkik seyaha - larla meşgul olmuş, birçoğu ile bizzat le meşgul olmak üzere Üniversitede te. sevkedilen Abdülgani, huzuruna çıkarıl· 
tind~n dö~en Maarif Vekili Hasan Ali temasa gelerek konuşmuştur. şekkül eden komisyon mesaisini bitir - dığı Sultana'hmed 1 inci sulh ceza haki • 
Yücel, Ankaraya döner dönmez derhal Vekalet, maarif ve mektcb müdür- miş ve neticeyi Maarif Vekaletine bil- mi tarafından yıaıpılan sorgusunda: 
müdürleri toplamı.ş, tetkikleri sırasın- lesi~e muallimleri ikaz edecek, çocuk- dirmjştir. Avrupadan dönen talebeler- - Bu, bir yanlışlıktan ibarettir. Tüc-
da gördükleri noksanlar hakkında mü. Iarm temiz tutulmasına itina gösteril. den 164 Ü Üniversiteye yazılmışlardır. carların paralarını öd'iyeceğiz, dem~ştir. 
dürJere izahat ve direktifler vermiş - mesini istiyecektir. Bunlardan 60 1 İktısad Fakültesine, Haklın suçun mahiyetine ve elde mev~ 
tir. Vekalet. hastalıklarla mekteb dahi- 44 ü Fen Fakültesine, 29 u Hukuk Fa- cud delillere n.a<üaran, suçlunun tcvkifint 

Yeni Vekil vazifeye başladığı tarih- Hndeki mücaıreleyi şiddetlendirecek kültesine. 26 sı Tıb Fakültesine ve 5 i karar vermiştir. 
tenheri maarif sahamızda yapılan tet- tedbi.,.ler arıyacaktır. de Edebiyat Fakültesine devam ede - Torununu zehirl iyen kadmm 
kiklcrde şu noksanlar göze çarpmış - . . . .. !(aza ve nahiyelerimize doktor gön. ceklerdir. Gene Avrupadan dönen 150 k · b k ld 
tıı: Maanf Vekıli Hfl$(1n Alı Yucel derilmesi için Maarif Vekaleti elinden talebe de Yüksek Mühendis mektebi • muha Sm3Sln0 a I I 

1 - Mekteblerde talebe sıkı bir şe- pek ndksandır. Bilhassa bu nokta, şark gelen tavassutu yapacaktır. nt:> kaydolunmuşlardır. Tarlabaışında 7 aylık torununu sütle 
kilde temizlik yoklamasına tabi tutul- ve cemro vilayetlerimizde ziyadesile Mahallin en büyük mülkiye amiri Komisyonun tesbit ettiği vaziyete karışık sürur vermek suTetile, zehirliy~ 
mam:ıktadır. İlk tedrisat talimatname nazı:ın dikkati celbedecek mahiyette - mekteb çağında olup da mektebe gel • göre Avrupada devlet hesabına oku - rck öldüren Amorfiyarun duruşmasın~ 
lerlnr göre muallimler her sabah ta - dir. Doğu ve cenub vilayetlerimizde mi·vcl'l çocuklan mektebe davete her y:.n 2 72, Sümerbank, Denizyolları, ve 1 inci Ağırceza mahkemesinde dün de • 
)ebelerinin ellerini, ayaklarını, yüzü • trabom ve sıtma hastalıkları mevcud- zaman şalfihiyctlidir. Şehrin maarif a- Maden Tetkik Arama Enstitüsü hesa - vaım edilmiştir. 
nü görecek, temiz olup olmadığını tet. dur. Sıhhiye VekAleti, bu hastalıklarla miri mektPb çağındaki çocukları tes - bına okuyan t 85, hususi surette muh- Dünkü celsede birçok kimseler, bu 
kik edecek ve ayrıca iç çamaşırlarını mücadele etmekte ise de, bu hastalık. bit et'11~1i. takibleri için hazır1a-dığı lis- telif Avr~pa merkezlerinde tahsilde arada çocuğu muayene eden doktor Ni • 
da gözden geçirecektir. Yapılan ani tef lar•n çocuklar arasında yayılmaması- te~i mahallin en büyük mülkiye ami - bulunan 360 kişidir. koli Foakaçelli ile suçlu kadının kızı ve 
tiş ve tetkikler esn~ında mekteb1eri - nı temin için mekteblerimizde de mü- riııe vermelidir. Bu nokta ihmal edildi- Komisvon devlet hesabına okuyan ölen çocuğun annesi Efistradya da şahid 
mizde tırnağı uzamış, elleri, yüzleri cııdele açmak zarureti varoır. ği için mektebe devam etmiyen çocuk- talebede~ 33, Sümerbank hesabına 0 • olarak dinlenilmişlerdir. Efi.stradya, de • 

• kirli, elbisesi bak1msız çocuklara ras - 3 - - Birçok kaza ve nahiyelerimiz lcırm sayısı ehemmiyetli bir vekun ol- kuyanlardan 24, şeker fabrikası hesa- miştir ki: 
1anm1ş, mekteb idareleri ikaz edilmiş.. doktorsuzdur. Met.teb içinde veya dı. mak!a devam etmektedir. Maarif Ve. bına okuyanlardan 6, Denizyolları he- - Bir gün saat 4 sularında, eve dön • 
tir. • şıntfı:ı. hastalanan çocukları tedavi ede- !~MP.ti, mekteb müdürlerini ikaz ede - sabma okuyanlardan 1 kişi olmak ü - müştüm.. Çocuğum hastalanmıştı, dur • 

2 - Muhitin tesirile çocuklara arız c"k doktor bulmak imkansızdır. Maa. cek, ellerindeki salahivetlerinden isti- 7.Pr<? 64 talebeyi turada tahsillerine madan kusuyordu. Baktım ,yatağın üze-
olan hastalıklarla yapılan mücadele rif Vekili, son doğu seyahatinde bu !ad<> etmelerini istiyecektir. devam imkanını verecek müe.c;sese hu- rinde de rurür vıar. cAnne, b~ ne?> de • 

Universitede yoksul talebeye 
yardım teşkilatı genişletiliyor 

Geçimi olmıyan talebeilİn iaşesi, barınması, tedavis· 
ve kitabının temini işi esas~ı bir teşkilata bağlanacak 

Ticaret f ş ,. t:ri: 
Jııııarnad ığı için, bitar;ıf memleketler • d'im. cBilmiyorum, bir şey değil~ ceva~ı
den olan Belçika ve İsviçreye gönder. nı verdi. Sonra çocuğu doktor Cezvccı : 
rneee karar vermiştir. yana götürdüm. İlaç ve yoğurd vereli. 

Türk· Rumen ticari mÜZ"'kereleri Fakat, çocuk iyileşmedi. Gece, kocr.m Şe-
Ba~ tatili clolayısile bir tevakkuf DPniz işleri: ha'b da gelmişti. Çocukla beraber, mer· 

devri geçiren Türk - Rumen ticari mü- keze giderken, yavrum yoldıa öldü. An • 
z:akereleri yenicren başlamış bulunmak - Dnn limanımıza mühim miktarda nem, İslam 'bir a&mdan doğan bu ço .. 
tadır. 

Müzakerelerin esası mütekabil ticarc- ithalAt eşyası geldi cuğu sevmezdi. Buna, bir başktı .scbeb de 
tin genişletilmesi ol<luktma göre, Roman.. Dün limaın.ımıza 6 ecnebi , yedi Türk Şehabla aramızda nik~h olmamasıydı .• 
yadan yapılacak geniş ınıikyasta petrol ve kbandıralı 13 vapur gelmiştir. Reis, şahide sormuştur: 
müştnkkatı ile kereste ithalatın.'l karşı Bunlar~ _İtalyaın ba.ndıralı Asiryan _ Peki, bu iı::i al'l'!len mi y3.ptı, dersin? 
memleketimizden de mühlın miktarda vapuru, glıserın, İsveç. bandı~~lı Vaıselant :o-
pamuk afuıder:ı-~51· ve 0··tedenbcrı· ı"hr"'ç vapuru tereyağ, pcynır, İngılız baındıralı - Evde, yalnız o vardı. Başka kım ya-Üniversite rektörlüğü, bu ders yılı için heyeti mecmuası için yılda 25 i geçme - "' .uıı~ .. 

de, Üniversitede okuyan fakir talebelere mek üzere tahdid edil~ olduğundan, edilen susam, zeytin, fındık, balık, kuru Esneh vapuru makine ve ak!.-.ımı, Roman- pabilirdi ki? .. 
yardım işi etrafında _yeni tedbirler alına- burs alma şeraitini haiz talebelere bu m.eyvalar ve kömür miktarının arttm! - ya ban~ıralı Da~y.a vapuru şeker, kınakı- Diğer şahidler de .aşağı yukarı buna 
b kıa.rar vemıiştir. U.niversitede şimdiye yüzden. tam.amile yardım edilememiştir. ması imk~nlan tetkik edilmektedir. na ve 1.ın:on, Sov_yc~ ban~alı Suvanesya yakın şehadette bulumnuşlardır. Duruş .. 
kadar talebeye altı türlü yardım yapıl - Üniversite rektörl~ geçen yıl rnem- Aradakı şıınj farklarının da hallini vapuru sınema f~lmı, Lat~. F,enzya adlı m.a elmiyen şahidlerin celbi için, talik 
makta idi. lek r 'zd k' · 1 ·· t d müteakib mukaıbil ticaretin ıa:bii olarak İtaly.a:n vapuru zır.aat makınesı, araba, at,, • g 

e ıımı e ı zengm ere muracaa e e - . li ~· h "k" f .. manda yavrusu inek gene İtalyan ban- edilmiştir. 
Bmılar: kampta iaşe temin etmek, rek Üniversitede tahsilde bulll'Ilan çalış - genışd ybcce ı "..e er ı ı tara tucoorları- d ral Ekitetu v~puru' elektrik malzemesi ...................... - .................................... .. 

BUM venmek, fevkalade seobeblerle bir kan ve ki:mse6iz talebelere burs verilme- nın .. a 1:111a. g?re ~~aşmış bu~und~kları- ! bı ksamı tbu k d d M E v L u""' D 
d !alık • .........ı.- · · · tmi.,.. nı oğren. ılmiştır Muzakernlerın şımdiye Ia:m a ve a , ma evra , ra yo, e e J< ..... ......., .. , sanatoryom veya pre - smı nca e ~.ır. · . - . 

1 
. 

nın.toryomda tedavi, talebe yurdunda Üniversite tara:hndaml bu şekilde mü- kadar de":am oocn-~yrın~ bakılarak ya- mır~ paırm.ık ve mensuoB:t!. tıbb v_e k~m. - H!Hilspor klübü umumi tatlbllAlnden: Klü~ 
)'etırma, kitab verme şeklinde yapılıyor- racaat edilen varlık sahfbi 140 kimseden kında netıceleaıecegı tahmm olunmakta - yevı ecza ve gMCte kagıdı getırmıştı~. bümüzün kuru~ları ve ldnrecUerı arasında 
du. ancak birkaçı bu talebelere yardım et - dır. ,. . • . _ş~~ef, .. Necmi, Alb~l, 1:ayyan B~hrı, mümtaz yeri olan memeketlmizln değer~ 

Burs1rar şimdiye kadar liselerden ~k miş, 'bir kısım bank.alar 2 ne 10 arasında Men ı ıhtikb komısyonu toplandı Lutfu. ~uda, Kevkcbı ~rrı adı.nd.akı __ ge- avukaUarından kıymetli büyüğümüz Fett' 
tyi derecede ÜJ1iversiteye gelen veya Ü- burs vermişkr, bazı varlıklı kimseler de Men'i ihtikar komisyonu dün de top _ rnilerımızle de muhtelif yerlerden kül - Başar:ının aziz ruhuna itıha.f edilmek. üzere 
rı.lversitede pek iyi derece ile sınıf ı,reçen muhtelif nakdi yaTdımda bulunmuşlar - J.a.mnı.ş ve şikayetleri tetkik etmiştir. İh- liyetli mikkırda odun kömürü getirilmiş- 5/ 11 / 1939 Pazar günü Ercnköyünde Istas -
talebe arasında hiç geçlıni olm:yanlara dır. Bu suretle p;eçon yıl fakir talebeler tikar mahiyetinde satış yapıldıitı ileri sü- tir. ;on karşısında Zlhnip:ı.şa. camUnde öğle na-
wrlhnekte idi. Burs m1ktan ise her ta - için 4750 lira kadar bir para toplanmış - rülen maddeler deri, seraciyP., kalay w Fırhna hafifledi :nazmı mütcakl'b mevliid okunacnğında.D 
lebe ;başına ayda 15 lira olarak tesbit e - tır. Üniversite rektörlüğü hu yıl için, Ü- soba saçıdır. B" k " d be . d d f t methıımu sevenlerin bu dinl merestme If1t 
d'llmiştJ niversitenin muhtelif fakültelerinde o - Komisyan tüccarları da dinlemiştir ır aç gu~.en ;ı başevla.m et en Fırtına fen iştirakleri rica olunur. 

ft..._ • • ı....... la - k"lt l . (D 11 . . f d ) ··t k"b to l t d ı-- ·ı k . ' yav~ yavaş ınmcge am.ı.ş ır. ır ına ............................................................ . ,,_ resmı 'Uurs rın sayısı ıa u e erın evamı mcı say a a mu ea ı P an ı a AUra~erı~ tır. _ oola.yısile yola Çl'kamıyıan ve yollarından 

Yeni D~imi Encümen dün işe başludı 

Şehir M~clisinin evvelki günkü içti maında yeni daimi encümen azaları 
1ec1lmish ~csmimiz encümeni dünkü ilk· toplantısında gösteriyor. 

1 
1 
1 

1 

,, ........................................................ 1111~ kalan vapırrlar birer ikişer lirnıanımıza 

M •• k •d d [ gelmeğe başlamışlardır. 
Ut e Q l I U Evvelki gün gelmesi beklenen Güney-

su vapuru dün ve Karadc:oiz vapuru da 
T Te yef ;m lere gece gec vakit limaını:mı;ııa Jtelmiştir. G:i-
V ~ c .neysu vapuııuiJ'llUn fırtına vüzündcn uğn-
fstaırbul Defterdarlığından: Mütekailj yamadığı iskelelere u,ğny.arak bırakıtğı 

dul ve yetimlerin nazarı dikkatine: n:ıallari ahnaık üzere d~ Konva vapu~ 

' i 1 

ı lımanıımızda'l'l Karadenıze hareket etmış
ı - Bilftmum zat mao.şları ımhlbleri - i t ' r 

' l • . 
n!~ ikinci ~b a~k~~~~an 6/ 11/ 939: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~M~~~~kft~ll~~-:~--~----------------~WWW---------~,~ h!~de bitecektir. 
Şarkın 

Ses kralı 
c 2 - Yokamalar hergün saat 9 dan 12-

. İ ~: ve ve 13 den 17 ye kadar devam edecek-
tir. 

i 3 - Zat maaşları sn.hlbleri; fot'oğrafll 
I nüfus cüzdnnlarlle re.smt senedlerinl ve 
~ l;);rer tane yeni çekilmiş fotoğraflarını ve 

mest edici bir m ·iz ·k.... gaşye:Hci bülbül nağme· 
leri .... Iahu ti sesler ve haz· n bir aşk ile dolu 

S ma1111 o anlar malüllyet raporlarını yok-
J lama llmuhnberlerlle birlikte bizzat ge - : L 
·~ tl!'ip lbrn.z etmeğe mecburdurlar. : . : 
: 4 - 25/ 11/ 939 tarihine kadar yoklama : 
j vıı gelmlyenlerln muameleleri ancak u- ~ 
: mumi mna., tcvzlntından sonra yapıla - : ... rkce sözlü . .A.rabca. ~ar kılı 
~ l:>'lecektlr. Alakndaranın buna göre men. : ' T 

1 
E sub oldukları malmUdürIUklerioe ckırhal i müstesna filmi 
~ müracaatlnn. ~ İstanbul sayın sinema meraklılarına en büyük bayram hediyesi 

\-. ........................................................ ,f:ı ~-••••••••••~ olacakbr. ·--••••••••••r 
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Ramazan muhaveresi Bugiinkii vaziyet 
A h b 

e e - Hele blru daha geçsin. 1ıop patlı· - Yirmi bir, yarın yirmi Od, 61J09 vrupa ar 1n1 n yac~ birkaç gün soma büyük bir gfln ~1r!!tekir vay, herg{ln artt1. 
harbin başhyacağmı mı zannediyorsu- ny<'rsun ha. 
nuz? - Yok anım. Ram•unın. ıtınJ.erlnl 

Uzayacagw ını go··sıerı·yoratde~~r~~big=~·~;hesablıyorum. * 
patlıyacak, oruç bozacatım... Bu da bir fıkra: * ~ tdtmıyan her gece sahur yer • 

Y A Z A N 
Yemek masasına pide konulnıuftu; miı: . 

... - .. -·-.. ·- ' dört yaşındaki 90Cllk, annesine sordu· - Bu nasıl lft dem1fler, Ol'1J9 tut• 
-..ı.u~._.. ..... &eneral B. Emir Erktlat - Anne bunları tiinelclen mi aldınız? mazınn ne dtye sahur yersin? 

•So p - Tünelden pide aimır mı' Cevab vemıif: 
n osta. nın askeri mu!!_~!~!..L............ - Ne bileyim anne, ba~ ctibıelle - Oruç fama, sahur da silnnet. 

geldim, pide oldum• diyordu da. Farzı yapmıyorum dl~, athın.eti ek 
yapmamam mı !Azım geliri.. 

* * ÇoCllk babasına sordu: Bir fıkra daha: 
- Baba, bayramda ~k masraf ol • Esk' devirde, btr Ramazan gftnQ 80o 

riu~u i~in mi, bütün Ra11U17.8n aç du - kakta simid yiyen birini görmüşler: 
ruyorlar? - Ramazanda oruç yemek kadar fe * mı şev yoktur. 

- Her ne yersen oruç bozulur mu? - Ben de duynn.ı.,tum. 
- Evet. Yalnız birkaç müstesnası - Ya öyledir de neye ytyomm? 

vardır: Dayak yemek, rüşvet yemek. Sfmid yfyen sormUf: 
hak yemek- - Ne zamandanberl simidin adı, o. 

* - Bugün kaç? 

ruç oldu? 

• A1- - ... "'ı;lio ::--=-:... ~ı: ·-, 2Vrpllia ı.ıı.eı. ı.tıl4lo C Bun lan biliyor mu idiniz ? --, 9'1 e "-- • de mıı-..f""111 ~ ...- ..,.ı.ıtlleJ', bundanldoleri oan1 olanılc ı..ııı..ı -edlrler _J 
lerin Garbi Avrupada biriblr- befk.a bir ,.adlıın t-.nıen ile mAtteflk- ve bu ersatz.J.arın. harbin sevk ve idıare- Beyaz dovgub soıradaı 1 Harbde kaybolaı sernUen"ı 

lerine bt'l mahiyetli bir taarruza llrit- lerln.ln ~ ticM'et gemisi tnp Bindeki rolleri P* büyüktür; fakat bun-
lraek hnlrAnJan olnwdıpn .m(iteaddjd ve- nllllltJMıktadlJ'. Dıaal bftt(io bunlar gÖI- lar çok pah8lcy8 umlolmaktaclır. kararular aranması 
lileJerıe imb etndftim. Yabuz uçak veya teriJOr ki denizaltı buiMle müttefiklerin Almanya zaptettili I,hi1tıan toprakla- Tibet yerlileri Harb ba§Jamadm eneı, elld harbı.. 
daııb.ıtı nmıı.ebelerOe de harbi kazan- ,..uerln1 bitiftrek lncUiz adumm dün- nndan da biı\'Ok ta,aaıar elde edebilir. beyaz doğarlar. ~ de kaybolan kıymetlerin aranmuı lfint 
~ ve bitinnek hr*lm yok libidir. o ya ile mamıalaam Jrwmıek ve bu mret1e Meeell senevi 40 milyon ıon kömürle Fakat ısınmak için -= hararetle devam ediliyordu. 1792 de ba• 
laaJde harbin fimdilik lllmk ilrtılacU ve OllU aç, iptiıcW maddem ve mahrukatsız 800,000 ton demir ınw1m1 buractan alabi- yaktıkları nebat- - DUf olan Fransız doıwımaaında bulunH 
~Jıcım.t ..m&arc1ıa • çat müellir ~ bıralmıK ilıtimd '* lfbidlr. Bu he.sab- lecelf teYlerin lwııpnda getir. J'akat Al- ların dumanı za • 1ervetin tekrar ele geçtrilmeal için deni• 
llrQ: devam edıeceli •l•plıyor. lan yaparken bU de. bu8iln İnıtlterenin manlarm Smek, mevap, kereste, teker manla Üzerlerinde de akandiller yapılıyordu. Flııltndiyah • 

lktuıadl hmi> diba d1'Mle İnJiltere ile ya)mz JrıeıxUn.tn ve mtıstemlekelerlnln ve patatesi alabilecekleri Leh viltıyetl• bir daha çıkmıyan lar da 1721 de batnuf bir Rus ıamilbıdeki 
~ ar.nnta fiddeW bir abluka ve gımnilerinden delfl ayni zamanda ve na- riAin çot.ı RmJann eline aeçmifUr. Ay- siyah bir tabaD 4--.,,,,,..._ iki yüz milyaıı altın martın taharrilindl 
~ abluka ml1cadıalelf §eklinde te- vwterı bltanınann tiearet filolanndan da nıi zammda, yılda ~.ooo ton neft veren peyda eder. Böylece dotuştaki beyaz idiler. • 
'-ruz e1mektedlr. İn&ilteraıhı Almanya- t.tlfade etmekte oldalmıu dll..ıliinınek ik- petrol kuyularım, Şark! Galiçya ile bir- ı:enklerini kaybederler. • + 
tl Clukaaı bug(İll her ne kadar yalım tua eder. ilkte, Ruslar aldılar. . * Bır çok hayvandan yapllmı• 
...._. dmıtzi.ne tnhiar e1ımekte ile de bu U98kJa İngiltere,t m6essir surette ah- Şüphe ,ok ki teslihaıt ve harbe hazır- tek h 1 Y ~eketin bdtıaıı umk ve büyük d.U. 1uJıa ba1Mdne gelinee, 1aıc!an ~tam bir lık için büyük yektlnlar aarlec:len Alman- . En eski ~il .. .. a1van ar 
.-ıe muvua'- ba dıdz üzerinden ol- Dllnl8ffaldyet elde etmek ihtimali: pek ya kencHslnde IDeYC'Ud olmayan veyahud n·· d k ~ Dünya muzelerin ..-, -
~için own dmb 8flrl Jtbalit ve ih- fillilelidlr. Ç8ı*t1 İngilizler evvelA, tic~ kıt bulunan mevaddan mütepkkil büyük ul un~a a onu- '~ , de bulunan. eski ~·~::~il 
lllcatı tmwnDe ~. Buna ret amıilerini uçala brşa da teslih ve ölgllde dapolar yani ibtiyatkr ricude ae- ! an bırçok diller hayvan müsteha -
~ JWtık denkl AlmaJQ-a için _... a,nm, bunJmoı refabt harb gemllerlle tirmistir. Ancak o, bu ihtiyatlardan ,... b::dır. Bun~ aelerfntn ekserisi 
bıı.t oJduiu gibi. Kwwfenta _ Tuna yolu mubafa• ederek bile halinde eevket- pacatı .arfl)Wbn ~ clolclırmek .. " kısmına bugun tek hayvana aid 
~- &••lw• ı..- AlmanJmJD, b- mektecfirla\ Bu ...O. bfile mulilnln, mecburiyetindedir. Abl takdirde bu ih- olu: derlerj Çtmkü arbk o dille konu- olmayıp ayn ayn . 
lla ~ lttıaıat ft lıracatı WJkuv- dmblltdlınm brfl cıldulu glbl uçak tiyat depolarm. eftıOmesl nilbetlnde onun pıı ' ya':'n ar ~· Muell l&- hayvanlardan kal 
l't deıvmı etmektedir: tumızluma ı-.. da mfteallr bir tedbir harb laııbillyet ve kudreti ele ebilmefe tince bu dillerden biridir. Fakat d5nya- mq parçalarm bir araya getirilmesill 
Aın+•m fllml • cllDld abJpbsmı olduiu ~- mahkOm olacaktır. dald en eski dil~ aene 1apyan dil- meydana getirilmlştir. Çünldl tek ha7,. 
~ WJllhud ~ karp tat- O Wde Almmlarm bagtln bilhassa Albay Groasleide göre, Alman milleti ~:1:.~~;~~tr. VL"l pek nadir olarak bulunur. 
~ galtft*lln mrbHI ablub71 Jil· ~ brp açbk1an pddetll de- milttehid kaldıkça Aıman harb kudreti 
l'lltznet içtn.. Jllı)na ld tarıtl v&ntalan nüaltı ve uçak ~ ile İngiltereyi ab- ~k bilyüktür. Onun Vıllktile U1f8. ettiği 
~: Biri dent.ıtı ve clilerf u~aktır. h*- e1ımek veyalwd 1ncftiz ablukuuu kanallar ve ot<Wtnıdlar şimdi ooa büyük -.,,! 
~erin idclMW>a a&e harb pmilerl- tamamJle bormp bldll'lnak imklnları yok hizmetler ifa ediJur. Fakat bütün bunla-

hhnıaıye olumn Ucaret pmi bfl)elerl gibidir. Bu Rbeıble bu aavaşlarm gayesi ra rağmen onun hmbi nasıl bitlrebilecelf 
"'uıil ilıdılB ohWl.IJıadadıeri A1mm de- bG7tik inçıftde taciz, W'tb ve tahdidden bilinemiyor. 
~ batmna bbOiyet w im- ibaret blacaktJr. Elhaml, u,1>o11n sulh ümidi yerine 
~ fevblAcle •• 'n•.-. ŞıöJJe ]d bu B6Jle o1masrne ,.m Ahnanyamn ln- geçen, uı:ımı bir 1.-b ihtimali bugün yal
~-koıwıhdmıt>erl 2580 ticaret aemm llltlnJI ll>Jub ..... mMlne ralmen mz mubarib delfl bttar.t mfiletlerl de 
'-.wz lllmnlanna ıtrtp çı1mııf w tim- İnlfitenınBI AhmnyaJl lıfç 0ımez. ıı- tehdld etmekte ve aynca harbP.ı umumi
ctt,_ .__. lrılllle1.-dan ,.tıııs 1 ıenıl mlll denizinde tıblukul fiilen devam et- leşmek istidadı A vnıpayı endlfelere aok-
~ dm.l•ltıı.n waflnM& IJatın1a. mettec:Ur. o ı.Jde mlttefiklertn ticaret maktadır. 
~. barblJe kat'! lıir netice eld'e edip edemi- Harb, kant. haıva Ye denk muharebe-

Buodan b8fb WtıGn, harbin bldaye- yec:ekleri bakkırıdl bir fikir edinmek i- lerile netlcelexımea ve tlcanıC: ve propa
tbıde oldulm*Mıtıeri d9 miaU arttırıkmt çin Aluwıyanaı bu flmal denizi abluka- gaında barblerl de 8l!ri ve kat1 neticelt"r 
ıoJan İngiliz denizaltı takibine mahıRJa andım ne dereceye kadar m6teesıslr ola· veremerae. o.telle -1h te olmazsa hlll"' 
~ gemilerinin -fevlııllAde faaliyetı do- bileceğini mı.mak icab ed~. bin uzamuından w imanlann bunun za. 
ı.'11ile A1mm dmtgJtlan B!lyük Bri- Bitıarafw tet:ldkatile bu gibi mesele- nırl neticelerine mıçaro '8hlmmill etme
'-,_ dıenia ticaret yollanndan ugaldq- !erdeki !hı- umumiyetle tasdik olu- lerkıden başka ,.ıaaıt bir teY kal1r 
~ imifl•. mn İ8riçrell al>ay Gromleine göre Al- ~.m.. ........... _!; .. ~· !!J:!.1~ -:vaki haıtıiD b~ taJr:ribe eo mm topraklMı Dimbtt " zengindir. Fa- Bir artistin kaybettiji 

ol-. A1lmn dııntıe•t•lan bu it içtu kat ..t neftle al11m w barbin sevk ve 1000 ı· b 1 d 
----· ÇOntil burılmn bir miktarı bat- lduemne lWlımlu birp madenlere ma- ıra u un u 
~ ve,. hmM'a ujNlmftlr. lmtebakl lik dejildlr. Her ne imdir Almallya ken- B!r müddet evvel Şehir tiyatrosu 
~ l~ nOn tamirde, t-3 naıı Mu. dl toprakl.-mdan .-ede 11 mil1on ton artistlerinden Şe9tiyenin mkaftr bu:'-tte okNkJan bıbu1 ediline dea•ı• dı!mlr latihaal ecl,aaa ela bu miktar lunduğu bir evde çantasından bin Iira-

bulunm A1ımlıı denbalt&lannm ayı- barb lçtn utı deflldtr. Çekoslovakya ~ sın1u alındığını yazmıştık. 
~ 13:1G i teamıs etmiyecell arıl•pbr. nk1an dahil oldutu halde Almanyadıa, Bu çalınma veya kaybolma hldise -

Bununla beraber AJnwnlann verdik-~ saıı.,t1 lç:ln lhlm olm lrilldlrt, man- sinin tahkikatile menuI olan zabıta, 
lert rakamlara ,are, bu&ftne kadar Al- g..z, Jr.alar, balar, Dqun. tutya, nikel, diln Necati admda bir gencin lStedebe. 
~ denia'ltılamun batırmış oldutlan matnezyom w e:lomfnyomlo bauxlte rlde fazla para sarfetmekte oldujunu 
'-Purlum ıu.j yekdnu taJaiba yanm madenleri ,stor ve bmı1ann Rusya ta• g<Srerek kend1sfnf takrb ve taraanıd aL 
llaıllJondur. Bılılbılı1d bal'biD hat'enıacm- rmfv>dan tammmıe 'Nl'fUp vertlemiyece- tma almlfbr. 
"- lbıilttefttleriD menuct bulunan ticaret il hmilz ıbilbı~. Molotofun yenf Bir ~ yanında iri~ 
:nı aayı:]an ile tonajları takriha fÖYle nutkunda da buna dm delil bir vld bir ilk yıtptıitm ~liyen Need aorguya 
.,.:..., İngillzJ.erin cema'n 17,780.000 tonluk tek kelime bile yddıur. 9Kilinee; İstiklAl ~ Japon 
~ gentll, fıııilis milMmıleke ve do- Almanya tencH kendml de lqe ede- malazasmm önbde .tek bir bin Ura -
~ cem'an 3,186.000 tonluk mez. O her aene kendine llzım olan me- tık bulduiunu w bu parayı Mmu 
!t-- gemW ve FraNW&nn cem'an \Wldı lıı,.,. " 17 lfni Ye yemek yağmm Bankaamda boalurarak harcamakta 
~,000 tonluk 1307 l§l!llDl!l vardı. O hal- (tıereyajı ile ~ dahil) % 50 sini oldu~u beyan atmittir· Neeattmn t1-
~ dellUaltııarmm fimdlye kadar c:bFdan ithale mecburdur. Vesika ve zer:nde 350 lira bulummftur. 
-..uı; ganlledn tonajının ya1nu tw'nıf uaıili'le gerçi bu noksan miktar• Artistin kaybolan paruı da tek bir 

tnıparMıorlufuna a1d olarak mev- lar hayli ltlllır, fabıt bO.abütiln ortadan binlik olduğundan zabıta Necatiyi :4 gemilerin taıajım nlabeti talaiba g)1mıııH. kaybolma vaya çalma hldilesfta mflna
llQ 2.8 Jcadlldar. J'akM batırılan ,.mıe- Gerçi Ahnenl•r, eratz u111Ule, pamuk, bettar g8rmekte ve ta!ıJdbtmı bu 
"- h9Plf fftllliE oJınwlllı gibi İnglllzler ~ bemln ve mekJne J9llan gibi hmç-~ blrlDlla ~ 

ta1aiba batırılan tmıiler• mukabil tm 1thaJe ...... oJclulrJen birçok mad- dlr. • 

Yaşamalı lıu vvetl ••• 
Bir genç bd:m, Bayan cC. D.a ba

yatmdan tfk&yetçi: 
- cAilem JJengln, fakat hem cahil, 

hem de görgiliıüzdQ. Kocam kaba. sert, 
r&hatma diifkün çıktı. Çocuklarım dı 
bana evlAd zevki vermNten çok uzak. 
birer mahalle çcwıta. 

Düşünüyorum da blltthı kabahati 8• 

ilemiın bana muhitımın çok o.tünde 
bir tahsil vermİf olmumda buiuyo • 

rum, ~- aram ==•• açlldlqıa •· 
çıldı.. bedbaht oldum.• 

Bu genç bdmuı 8IJfalar tuta u • 
ZUll met1ıutıundan pbrarak bmadıl 
naklettijim .arlan dmylllllar derhal 
hükmü verirler: 

- Bir eer&Cizefte •lm•t lw'edlr. 
Kendi keodWW ima etmenin ,_,1n1.. 

m lllP""Tft bafJNms• ı. Yann evini 
barkını ~ lılr ...... lı.ooUan 
...,. MdNWr, o --ela: clte ya
paymı, bec:lblhtbııılw clJwcekttr •• 

* Tethis lla•••te 1IYIUD mudmT 
c:ıeaç bdamn awktnhıaeda fClpbe u • 
,.......,. ...... b~ 

tndlıll '"""'"'· -- zayıf, """" );udtetl raımtlt bm s-nı.- ftldlr. 
toıı.& bir Brlalun ........ derhal 
.,....ıer, b ı• na dllrlar, ufll 
Wtm edeıı'W, ~ biri olma • 
il da mftiuk111ldDI. 

m Dıtimal ..... bndtmne"" 
rllecek bir tavalya baJauwwnıc, ili> 
dmı Wectill .... Dil c!alll, bren • 
.. .... t't.ti•ıw4:ttı, - dartenlz din • ...,..tir. JWuııt ldml lbtt-ı kal'-

psmda ona keın4 meıs'uliyetini hatır . 
laiınaklıpmz m&nlriindür. 

1 - Tahııil görmiif bir genç kızdı • 
nız. ailen.izin ı&rterc:Ull namud1 tewıı 
etmek hakkı.na malik olmanız llzundı. 

2 - Kocayı intiha~ yamldum. 
onda gördülöndz noksanlan d11ıelt • 
meje çahf"M'\U icab ederdi 

3 - Çocuta verilecek terbiye Ü 
ilk çağda erkekten ziyade bdmı all • 
bcfar ederdi. 

Demek ld mde )'f8m&k kuvveti 
,stu. J'ekat hatayı dQzeltmek, kuv • 
wtl edi:N•wıt •••u ıeç mit mic:UrT 

OOn YepıkBye gldl,ordum. Kum .. 
bpıdaa bir bdmb erkek kcımpartl • 
mamnua bindiler. ön tarata geçti • 
ler. Aıi-hfrm blalama fı•Jdedı: 

- KadJın bira diba pyret etle a
damı bir deltkarıhy. benzetecek! 

Ger\'ekteın e,te. Kadım tamftm. İki 
tıç ... ene! l'leuclm dltkfln. ta,.
mıde y8fllDllktan bqb bir 181 dtl • 
flkamez Wr erkekle evlendi, lfte bu 
erlııak fimdi gBz1erimltı &ıilndedir: Ter 
temiz gt,.mtJıor, dimdik J(lrilyor, göz. 
Jertm • bhu fer •lmif lfbldtr. 
Aıbd : .. lmlalmta bir daha fı • 

.ıclac:lı: 

- Gllvennet '""''"' olan - kG .. 
çlk bir famıta kafJımlZJar. Erkeırt. 
bira bbllı,.t Wl9 hdtnın mu çok 
n~ t6Phe etmiyorum.. 

Baran cC. D.ıt bndl kenctt.lne 80l"

melıdır: 

- Acaba hiç çalışmayı, tecrllbe ettt 
mi? 

v.mat kuvvetini edimnele muh
~ . 

'I'EnB 



8 Sayfa. 

C:EDEBİVAT::::J 

İki ,air ve 
yeni 'iirleri 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Bu yazımda iki genç ıairden b&Mede

ceğim: Orhan Veli ile ôktay Rifat'tan.. 
c Vzu.n boylu adamdım aağlı$1ımda. 
clnanmanamz elbiselerime bakwı/;, 

Onlardan bahsedeceğim, çtinkii yeni 
türln bütün kar8kt«isti41ni onlarda bu- Biri diyor ki: cBen de aakerim 

•ON rosTA 

iki ay sonra istanbulda 
kadın çorabı 

kalmıyacakmış ! 
Ortaya, çıkan yeni çorap 

davası etrafında 
kimler neler söylüyorlar? 

Harbin kadın çoraplarına kadar tesir 
edeceği kimkı. aklına gellrdi ! .. Kadınla-

ra harbin deh§etini daha güzel anlatacak 
olan bu keyfiyet maalesef hakikattir. E-

luyorum: hem kuvvetli, hem zayıf cep- cNe farkım var dlf1er 6lü!erden 
lıelerfle... cEskiden evlerde otururduk · ter maddei iptidaiye ve iğne tE>min ecH-

Öyle 91llllyoruın ki, bu tairlerin şiir- cDJ.ftnda kaldık bil.tün kapıların. lemeı:se ild ay sonra kadınlarımız ayak-
lerindeki bu iki cepheyi aydınlatış, az cŞimdi duvardan geçiyoruz.,, laruı.a giyecek çorap bulamtyacaklardır. 
~k. şiirimizin bugilnkü ve yarınki tema- \ VakıA bu vaziyet bir kıstm bayanları!'l 
yüllerini gösterebilecek bir hizmet ola- Diğeri diyor ki: 
caktır. Buna aramra lüzum var: zira ha- cUz1Lnl~rnı kollarımın hatıra&: canına minnet amma, çorabın ulüvvü ce-
kikt ve samimi yeni ile bu kıymetleri bo- cHcilô. b(lfım a{jrıyor. nahına Stğmftt'l bir kısım bayanlar için de 
zan sun'ilikler anoaık böyle araştırmalar- cidden mühim mesele. Bu iki ay içerisin-
la kabil olabilecektir. Bu araştırmada cY~Zan hep8i bunlann, inanmayı7'! de çorap ftatlan barometresinde aile re-
yürünecek yol iae meydandadır: muka- cBiz yokuz,, diyor bir başkaM. islerini bir hayli terletecek terefft.Her ola 
yese. t_ 

Neyi mukaye.e? Dünkü pirle bugün- ıuııt~ 'bu şiird~ ~enç fQirin bütün mezi- cak.. lakin bundan sonra aile bütçesi-
künü. .. y~tm: açıkça görüyoruz. Oriilnaliteai bu- ntn dörtte birine ambargo koyan çorap 

Ba'hsettiğirn şairler bu mukayeM için gfinküb. hbarbd A vrupsaıkı kar$tsında hakikt sarfiyatı halJle sıfıra düşecek, binaena
bugünkü "iriınlıde en tipik birer çeh- ır mem a an çı yor. Yukarıdan aeaJl-

İkinciteşrin 3 

C. Resimle Tarih =1 
MAZEPPA 

redir. f1 'Y!- k~r b<ltnn manıınnede bir ritm bfr- leytı biraz diş sıkılırsa, harbin biıdeki * ı lıkf, bır fikir birlljti, bir terktb vv. Son 90r.ap. dava~ halletmek gibi bir fayda- İvan Stefanoviç Mazeppa, J6.f.f te,da Boltava muharebesinde bulundu ve 
Önce 1\1 dteti i(ıaret "?tmeli im. Okta ~ acı bir çı~ıkla ~lli~ün ebe~ lı netıceet gönılecek!. . . Ukranyada Bielo Tserko civarında Ma-,hezimetten sonra İsveç krallle beraber 

Rif.a.t'ta mQfrit bir ~k h~iyetl va!. bu man.z=;rkı:ıa~1~rı:ler~ B~rkaç gfindenberi şehrimizdeki ço~p zepintzi köyünde doğmuştu. Namuslu,, Bender' de Tüı'.kiyeye sığındı. Demir • 
~u h8898Siye~.e uyjfU.Il ~~an_ muha~~ rwm.ma sOröklıüyor: ı z ucu · fabrıkatörlerini derin bir düşünce almış ..erefli bir ailenin oğlu idi. Polonya ba~ Şarl'ın memleketine gönderilme • 
sınde ~a büyürken kü~uy?r, ku~- buhınmaktadır. Zira çorap fabrikaların- Krallarından Beşinci Jan - Kazimir'in siden sonra, Deli Petrodan intikam al-
lllrkcrı büyüyor. itte son Pirlerınden Wrı: cBiz .,,.L....-,, dı"•,,,... bir '---ı.,... da kul! ı ·~ 1 A · "l k Ü 'dl 1 · k b d M :.-~ a-· vı:.ı.ırl\;....... aru an ı6 .. e er lmanyadan gel- ıço6 anlarından (pajlarından) idi. A • ma mı er nı ay e en azeppa, 

Tayyare 
Tayyareler gelecekrni.t 
Korkum yok be7tim. 
KdıjıtUm gemilerim, 
KurfWı akıtrlerim hazw. 
Zatn btınUır Janhrsa 
Babam yeniftni alır. 

$imdi V.arbk't.6'ki ikinci şaire ~i~ 
rum, yani Orhan Velf'~·· hanJ Nurullah 
At.acın pek be~endiii cYazık oldu Sfilev
man efendiye,, mt.'D"aımıı. ya un garab.et ı 
merıaıklıSJ g4!nce .. . fste onıun da cT .. Akırdı
larım:J> isimli yeni bir manzumesi: 

mektedir. Harb hali dolayısile bu iğneler stl bir Polonyalı kıza Aşık oldu; ve bir t 709 da Bender'de zehir içerek intihar 
gelmeı: oJmuftur. Bu yüzden yavaş ya- gece kızın koynunda iken basıldı. De- etti. Ölümünden evvel elindeki bütün 

likanlıyı anadan doğma çırılçıplak soy hnttra ve vesikaları da yakmıştı. Bu • 
dtılar. Azgın bir atın üstüne- bağladı - nunla beraber, ismi ve macerası, hey • 
lar ve kıra saldılar. Hayvan, sırtına keltraş, ressam ve romancılar için zen· 
bai!la"lan çıplak delikanlı ile, Varşova- gin blr kaynak olarak kal~ı. Lcml Bay• 
dan tll Ukranyaya kadar geceli gündilz ron ~nun ad'.~ı trujıyan hır eser bırak: 
lli müthiş bir süratle deli gibi koştu; t~ .. Vıktor Hugo, (şarklı~ar) adındaki İşte bir nümune daha: 

Y :ar.a:maz çocuklar 
Yaramazlık eden çocuklan 
Kömürlüğe kapatırUır, 

Hırıızlara. verirler, 
Tavcncı asarlar bacağından. 
Peki ama hepai de mi yarama> 
Polo1'ya çocuklannm? 

1914 de doğdum 
1.5 de konu..ttum 
Halıi kon~yorum. 

Ukırdılanm ne oldu? 
G/Jk yü.zi1fte mt g{ttf? 
Belki de hepri geri gelece;c 
Tayyare biçimfne girip 
1939 da. 

'..4 llah varM e(te1 
Ba~ka bir şey istem«m ondan. 
Bununla beraber !stemem 
Ne Allahm olmaftN, 
Ne de !sfmtn 
~llaha kalma.nnı. 

Bu QOCUk haauiyeti ihtimal dünkü 
pirle.rde de v.ardı. Hatta bunu daha ev-

1
: 

'telden baıllatarak mi.ıallerle .göstennek 
te kabildir. :MeıeelA Recabade Ekremin, l 
~len aeviili oğk.ı Nejad içiıı yazdığı pir- : 
lerden 'birinde odasındaki eeyasını say- 1 

-ıbi 5 ... x. 1-.11. b" Tevfik Flkretin cTarltı-i Kadfm:J> fndMı ınaS'l iP • • • cııt1lılllBı ı.nıı.lyol", lr iI'.aJlla- b 
fon görilyor: c.Aıb oğlum, uamafooda se-~ u maın-ıumenm eoo fikri ne zıav1f . 
.m var,, cliya-; .ahına bakıyor, bir köfede ne renksiz ve rıe tatsrz ıreltvor. Bir VE'ni
merhuımın küçük fesini görüyor: .vah lik (ona da Yenilik dmntrse). yalnız son 
yavn.ım, flll"acıkta fe;in var. diyor. Ude- fkf mısram fı.a.tk tAbılrldlr: işin Allaha 
lıeyı Ceclideden Hüseyin Slrat için, aece ka~'l'l'\a<:'I . 
yarısı aevgilistnl:n kafe91.i cumba.11 altın- ıtfraf ederim ki. bu neviden mannı -
dan ~k bile 88ı&d'ettir. Nihayet, u- meleri V9mnıtkt adevam cderft'. sairin 
saktan bekçinin sopa sesini ltitince uzak- qm'-at Alemtndekt ~ muhakkak ATiaha 
laşır ve manzumesi, vaktUe Yahya Ke- kalacaktır! ı 
male meşhur nüktelerinden birini aarfet- Nerede ötf'!kt maaırumenf.n tierinliği, 1 
tiren şu mısra ile biter: 'nerede btmtm bfr Pftl"'Q& mu!Ikfsi bfle oı-1 

1 
mıVMl sathflf~! ı 

.....•...•.••..•....•.•. Horoz. Varlık'ın o ~Shasındakf ayni imza ;ıl-
Ediyordu benimle istih.ıG. 1 tmdaki oflter fkf mmımmevi de avtı"ıı 

bUTava hvd'etm~ ı?~emiyeceAUn. İş
te birincisi: Dünk aruz '8-irleri ve onları takib e

den hececiler hiç dejtilse çocukluklannm, 
~ raziyetlerinin mürnkiri değildb-ler. 
:- .flarlllt biliyorlar ve aklamıyorlar. 
Tevfik Fikret bile: 

ÇocukUınmla, çocukluklanmla mes"udum 
Bugiln bu saatte. ı 

ı 

Bt7.im ırlbl 

Arzulu m'Udıır acaba 
Bir tank nlyasında 
Ve ne d~nür tayyare 
Yalnız ka.ldıl/ı zaman? 

Hep bir ağızdan farkı söylj?me8ini 
Sevmez mı acaba gaz m(Ukelm 
A 'IJ ışı~nda? 
Ve tilfeklerfn. merhameti yok mudur 
Biz insanlar kadar ol.run? 

İşte ikincla: 

"h t b" tl k d'" tü ,ur mecmuasında, ona daır bir manzu-ve nı aye ır gece, ça ıyara uş . . . 
M , k rd xlm·· bi t ıne ncsrettı; bu arada, bırçok meşhur 
azeppavı ı a, u uş r a ın sır - • .. • ezerler ıçınde ressam Horace Vernet. 

tında bulan Ukranya kaz.aklan onu te t 826 _ 1827 yıllarında gördüğünüz 
kendi aralarına aldılar. 1687 de de, re~mi yapmı.ştn, Adı cMazeppa kurd
ölen batman (reisleri) yerine rei8 seç. 1ar içinde,, olan bu tablo, genç Ukran-

• tiler. Mazeppa, İsveç Kralı demirbaş yalının korkunç macerasını bütün deh 
Şarl ile ittifak ederek Deli Petroya ~tile yaşatmaktadır. Eser Avinyon 
'karşı beş bin Kazak ile cenk etti. 1709 ! rnüzesindedir. 

üç Horas Kardeşler 

Romanın en eski krallık devrinde cengi kazanmış oldu. 
Kral Tullus Hosttlyus zamanında, Ro - Kahraman Horas, galiıb olarak dö .. 

Demiyor mu? Halbuki bugünün ~nç 
.,airi, çocukça duygularını baytikçe fikir
lerine denk düşürmek merakmdadır. Bi
ze yanıımazlrk eden çocuktan kömtırUlle 
kapadıklanndan, hırsızlara verdiklerin
den, bacaklanndaın tutup tavana astık
lanndaın bahsediyor. Arkesından, bunlar 
hangi zammım ~klandtr"! bugün bu 
cezalar tatbik ediliyor mu? diye düşün
me~ bile vakit bırakmadan büyükçe 
fikrini ortaya sürüyor: 

Hakkınız var, güzel de~ldir ihtimal VAC işler azalmağa ı-.. l:imıştır. Bunun da ma şehri halkı ile Albe şehri halkı a - nerken, kı2'kardeşi Kamil'ıin ağladığı·. 
Mübalıiğa sanati kadar ~ ~ Varşovada iSlmesi °" bin ki~inin neticesi olarak, bittabi arz, talebi kar§ı- rasında cenk oluyordu. Hangi şehrin nı gördü. Kız, Kuriyas'lardan birtnı 

Peki ama hepsi de mi yaramaz 
Polonya çocuklannın? 

Ve benzemem lamadığından basit ·bir ikttsad kaidesi galib geleceğinin tayini için her iki şe .. seviyordu, sevgilisinin ölümüne ağlı • 
Bir motörlü Jcıt'anın Mr karanfile, fi tl ··0emı· . Ço 

1 
h ' hir halkı da üçer kahraman çıkardılar: yorıiu. Horas, bir düşmanı seven kız -

c Ydrin duda~nda" getirilmiş.,, a ar yu ı~tır. rap. ~rımı~ın em IWmnhlar üç Horas kardeşleri, Albeli- kar~cşlni de öldürdü. Bu sefer, Roma 
kel, hem fodul bır hale gelışı yemden bir 1 d ü K . k d 1 . 1 k .. k .1 1 -ı. id h Bu beııst ·· · d-rdti - er e ç unyas ar eş en seçm • • anununa gore, atı o ar~ ama ma 

ser şıırın o. ncu nuaraı mec-ı çorap meselesinin alevlenmesine sebebi- Jer.Ji Altı cenglverin mücadelesinde idim oldu 
muadıa c benzemememı ,,şeklinde çıkınıı, · 1 B ·· d b' k f b- "' · ' · · 

İşte $iirin bu son iki m'IBI'aı teknik ve CUmlelerin ,geli4fnderı do~usunun c~ yet ver~ış 0 ~yor. u yuz .en ı~ço a Horas'lardan ikisi ölmüş, Üç Kuriyas - Büyük Fransız ressamlarından Luı 
tahassüs itibarile yenidir. Aktüaliteyi bu zemesh 'Ol~ anlaş1lıyor. Buraya o su-1 rikalar ışçilenne yol vermışlerdtr. 24 ço- lar da yaralanmıştı. Üçüncü Horas, Davirl, cHoras'ların yemini:. adı ile 
kadar sade bir ıztıraıbla dile getirmek, retle düzelt~rek ~aklettim. . . rap i§~iyen makineler an~ak bunu~ ya- kendisini önl~k istiyen Üç Kuri - yaptığı tablosunda, Delikanlıların ba-
herhalde uzun beylik mısralar sıralamak- Ge~e1im şıt.rlenn k~ te~kikıne... nsını ımal eder hale gP-lmışlerdir. Bır lu- lr.enı:lisini önleme'k istiyen Üç Kuriyas- baları tarafından uzatılan kılıçları 

" ld' y 1 bu f"kri b sad li'" cBızim gibıı. deki fikir de~ıl, sadece ses f b .k . · tan ~ze ır. anız ı ' u e ~4 Nazım Hikmeti hatırlehy• İlk k t' mn çorap a rı alan da mesai saatlerıni lart birbirinden ayırmağa bu su - k!lhrarnanca kabul ederlerken, güzel 
içindeki hür..iınlü sualin o t'OCUk cezaları · ı asın- ltm l d Pi d h Ak• 1 k · . ·· k nclım getirmek nedense gene in- da yamız kalan tayysenln ne düşündü- aza ış ar ır. yasa a a ım o an a- retle muvaffak olduktan 60nra, onlan Kamil'ln ıztırab ve endişelerim goster• 
=nı~ahatsız ediyor. 'ooşünüyoruz, belki ~nü so~k oldukça aıcatb ~f~ <flls}!_~ce! naate göre, fabrikalar r.e kadar dişlerini birer birer öldürdü. Roma şehri de misti. Bu eser, Lilvr müzesindedir. 

. Bunda şıınyet nMd bukınabılır? uunci . . . 
teessür de duyuyuruz. fakat hepsı o ka- , · ıı.. h b x. d mkarlarsa sıksınlar bu vaztyete ikı av- . .. 
d Hissin derinliği yoktur. Tek satıh- kıt anın ~Y ı,ı,,..ndır ep ir a~ız a~ farkı d f zl dayanamı acakl H 1 "htl- bir diğer tiiccar fabrıkatore götürdü., liralık ijne JAzmı gelir. Lu 2000 liranın 
lıa~i~· çizgidir Kim bilir belki şairin yap- ~tylemke6~ni özbliey~-ı..~~ Hmasbkel~~--blldA- an alma f brik yl d ahr. e elı i 

1 
Hepmnin etekleri tutuşmuş. Bu tanınmış 1 mevaddı lptidatyeye giden kısmı 700-

. . • 'b d F k t bu J\ s ço ınce r U\.ln.oır. ar sc:ıır~ın a yatı• o yıan a a ar a a evve ~ e- . ...x . t h k k 
mak istedı~ı de u ur. a a nu ne b"l -·lhü özleyen insanların hissi tam . du k . . 90rap tüccarına 6 vre vazıye a f att'n 800 dür. 
b 

·· d kolavca kabul ettire- ı e ~ ·· nni rdurma tehlıkesıne maruzdurlar. . . . k ugun, ne e yarm .. . . . psikok>ilk bir tesir!.. Anlattş ta j{(izel... . . tehlıkelidır. Yerli çora9 sanayh atıl al- Geri kalan kısmı ücret, vergi vesaire-
miVf'Cek .. hatta hl! şıırının son i~ı ~ıııra- Fakat tüfeklerin merhameti insanlar ka· Bu durum karşısında, t~k bır şış kaçığı, mağa mahk\ımdur. Bakmız ne diyor: dir. Aym zamanda bu 51J·60 liralık iğne, 
ındak ~i i_çtien "~ennd ıztıdrab bseflsicneıkbkuılelabk~ dar da vok mu wali okuyani ııayri ıhtt- yahud i~e gözü kadar bir delik için kal- c- Bugu··n çorap sanayii iki mühim yedi sekiz işçinin bir ayhk işini temfn 
te cızgm n WSl.u en uva e ı1 "ldilrmemek k b"l d ı.·ıı Gö ·· · , __ bile zaımetti~nden bile az bir sayı- va Ji?U. 8• ı . e,,.ı · · · · nı- dırıp yepyenı çoraplarını atan bayanla- mesele karşısındadır: l~ne ve mevaddı eder. Almanya ile olan ticaret muahede-
~ lilyor kı. QOCl.lk hassastyetınde, bu tair de . . . . dadır: . . .. . . . bazım arkadaşmdMl j?eri kalmıyor. rımız, kış ortuında Temmuı: ayını ıhya ıptıdaıye.. . . . sinin münfesih olmast üzerine, bııraya 

Şaırm. yenı şıırlermden bır mısal daha Fakat 
900 

$iire bir kulp bulup uydura- edecekler, demektir. İğne meselesi: kıymet ıtıbarıle ehem- iğne ve mevaddı iptidaiye gelmeme~• 
vereyhn. madıım. Bilhas9a bir motörlU ktt'aının bir Bu herhalde garb c~phesi tebliğlerin- miyetsiz bir şey ifade etmekle beraber başladı. Bunları Amerika ve İngiltereden 

Şehitlik kannfile benzetilmesi, hem de yArm du- den daha heyecanlı ola~ haberi aJınca çorap sanayiinin yürüme•nnde mühim temin mümkündür. Ancak bunlar ser-
cBen bir bahriye neferiyi~ da~dan ~rllmi• bir karanfile tek ke- hemen bir çorap fabrikatörüne müracaat rolü vardır. Ayda 2000 lira ktymetJnde best döviz ile muameJe yaptıklarındatı 
.Gazlerlmi balıklar yedl lime ile aOHmç! Aaleltlan Qrh- Veli ttim O da beni .piyasııya daha AAldm mal istlhsaltnde bukuıan makineye 50-60 <DeYamı 111Ac1'.aJfada> 
.aam.eıc .,1 GfJ1amGk friııi beMM teM. CDeınm U indi ~ e · . 



Sayfa , 

Sade fakat güzel En yeni say 
modelleri 

CZiRAAT:=J 
Okuyucularımızm suallerine cevablar 

Yabani arılara karşı ne yapmalı? - Anaıon ziraati 
karlı mıdır ? - Benzine ispirto karışbrmak 

meselesi • Fasulye ununun bir faydası 
Yazan: Tarımman 

1 1 Trııkyoda kulla.nılan f en•t an kovanlanndan birkaçı 

Yabani anlara kup ne yapmalı? 1 içeriden temin etmek ve her ne pahasına 
Bay Hakkı Soykan'a: olursa olsun bunun ziraatini genişletmek 

Bütün bukleler arkada toplanmıştır. Ballarda ve daha ziyade çardaklı as- mevkiindeyiz de. Çünkü Türkiyenin dı• 
Alında yalnız iri bir rulo var. Ensede malarda üzümleri delile defik eden ya- pndan anuoın ithali, çay - kahve ıthall 
ayni şekilde içe doğru !bir rulo ile to • ~ni arılara karşı şimdiye kadar iktıa~ gibi. ~bil ve basit göriilec~k ~ ~e~l~ 
parlall1lllftır. Bu hal, arkanın sık buk. bır çare bulunamamıştır: Salkunlan ku- değildir. Anason bugün içın koylwnuzu 
lesine rağmen kuvaföre umumi bir kıv. çük ve ince tülden yapılnı11 torbacıklar kazandıracak derecede kar vermekle be
raklık veriyor. Onun yünlü görü.rı.rM- içine almak, arıların ziyanını önleyebi- r~ber, böyle olmasa da hükumetçe ted-
. · 1 r lirse de, bizde böyle bir tedbirin astarı bırler alınması ve heı·halde ithalatın ön· 
sıne ınanı o uyo . . . 

. .. . .. . . yüzünden pahalı olur. Avruparun bazı lenmesı zaruridir. 
Hıç şuphesız böyle bır saç tuvaletı eml k tl . d f b '-~ d . . ha * . . m e e erın e sır u ma..sa ıçın -

bergün için tavsıye edilemez. ~uayyen 1 1.~ğ d k :ı.ı dır ' 'I Benzın' ispirt" ı.. .. -tırmak ı · . . 1 .. b kad zır 8.Dllllf Aö ı esec.uucr var . .ı.v e- e o -.a.19 mese esı 
kabılıy~tte s~ç ar mu~esna,tut k b~r raklılar. ·bahçelerindeki nadir üzüm ve Husu.eı otomobillerin benzin sarfiyatı· 
~u~eyı hergun ya~~ ~ t m~ bır meyvalarmı, mevsiminde bu kesecikler nı tahdid için bir kanwı projesinin hazır
~t:r. ~~ar~ gunl ~~~eb~ u içine sarmakla arıların zararına karşı landıfı şu son günlerde, tarımmanlar a
derece ıtına luzumsuz da go r. koymaktadırlar. Bu k~ğıd kesecikler o rasında eski bir mevaı tazelenmış bulun-

memleketlerde çok ucuz bir fiyatla satıl- maktadır: Mallmı. olduğu üzere memle
dığı için, bu usul amatörler arasında re- ketimizin ispirto çıkarmaya elverişli 
vaç bulmuştur. ilkel maddeleri pek holdur. Atılmaya 

Orijinal modelleri sever misiniz Bu sonbahar ve kış şapkalarında böyle • 
le:rine nadiren rutlıyacaksınız. Yeni modanın umumi hatlarına büyük bir 
sadelik hakimdir. Bununla beraber sadelik içine sı~tırılmış göre çarpar 
ba~kalıklar yok değil. Resimde gördüğünüz şapka bu neviden sayılabilir. Sa
dP. olduğu lnkAr edilemez. Fakat muhakkak ki değişik, pek değişiktir. Yük. 
lek tepe]e-ri fiti yıldır çok görmemize r·~ ;;men bu· nasıl gözümüzü alıyor de
ğil mi? Sebeb? çt1nlril son derece değ:§ik. Erkek fötrlerini andıran bir tepe ... 
Amma çok daha yüksek. Kenarları da rntarınkine benzemiyor. Modelin ren. 
gi yeşildir. 

Diğer bir kısım Itl€raklılar ise, asma- mahkfrm meyva artıklarile üzümlerin, 
Lann ve meyvalı ağaçların civarına ciğer ispirtoya çevrilmesi memleketimizin. 
parçaları asarak bunlara hücum ettiriyor mahsullerini kıymetlendirmede büyuk 
ve böylece ötekileri fazla sarkıntılıktan bir rol oynayabilir. Fakat bizde ispirto 
koruyorlar. Bu ciğer parçaları zehirlene- sarfiyatı pek cüz'i olduğundan şimdiye 

cek olursa, çöplenmek için gelenler bir kadar 17µ yolda bir harekete imkan gö
daha geri dönemezler. rülmem.iştir. Başka memleketlerde de zi

Yabani arılara karşı bir başka çare de, rai mahsullerin kıymetlendirilmesi ihti
hususi kapanlar kullanmaktır: Tel bir yacı, nihayet jspirto sarfiyatının artırıl
kafes §eklinde olan bu kapanların birkaç maaı çaresini keşfettirmiştir: Şimdi bir 
yerinde küçücük delikleri vardır. Bu de- çok memleketlerde benzinlere ispirto ka
likler ·içeri doğru daralan hunivari iki rıştırmak suretile mesele :halledilmiştir. 
kanadla mücehhezdir. Kafesin içeraine Filhakika bugünkü benzin sarfiyatı dü
konulmUf olan üzüm, ciğer vesair teYleri §iinülürse onun yanı sıra sürülecek ispir
dışardan gören ya.bani anlar, bu delik- tonun miktan d:8 gözönüne getirilebilir. 
!erden içeri girebilirlerae de nususl tekil Benzinlere ispirto karıştırmanın, ben• 
dolayısile bir daha dışarı çıkamazlar. zinin dmamik vasıfl!mna hiçbir zarar 
Böylece yabani arıların zararı tamamen vermedikten başka billkjs bazı mahzur
önlenernez anuna, mütecavizlerin sayısı lan bertaraf ettiği ve kuışık benzinin 
olsun azaltılır. motörler için daha faydalı olduğu uzun. 

Son bahar 
mantoları 

Güc kıvrılan 
' saclar 

' Birçok genç kızlar, kadınlar. saçlannın 
kıvırcıklığının çabuk bozulduğundan şı
kayet ederler. 

Saçlanru.zm Qabuk kıvrılm~ını ve kı- Tüy ve püskül modası şapkalardan 
yı~crklığınm ~zun. zaman bozulmamasını kuvafürlere de geçti. Hem de bu ikinci
~;~o=~ ~1ı;;t~~ sarmadan şu man- ler: akla hayale gelmiyecek kadar oriji

Borax 60 gr. Gomme arabique 1 gr. naldir. Çünkü: Herhangi bir tüyden, ku-
bir litre sıcak su. maştan ve saireden değil, doğrudan doğ-

İyice çalkalayınız, hepsi eriyince içine ruya kadının kendi 98Çından yapılıyorlar. 
ü~. ~~ kaş~ .<katirulu alkol) ilave Daha doğrusu saça 0 şekli veriyorlar. Ta-
edmız. Goreceksınız saçlarınız ne çabuk b'A . . G" d" 1 · b k fü -
klvrılacak ve kıvırcıklığı uzun zaman ıı, gece ıçın... un uz erı u uva run 

bozuJmadan kalacaktır. 1 bahsi bile olamaz. 

Nasıl şık uoronebilirsiniz? 

Bununla beraber bu kapanların aayı.sı tecrubelerle anlaşılmııtır. Bu anlaşılalı

çok olur ve mıntakamn her tarafına yer- beri, zirai mahsulleri klymetlendirme yo
leştirilirlerse, yabani anlara karp bir lunda ispirto sanayiin.in inkişaf ve tces
mücadele vasıtası olabilirjer. Zaten ya- süsü de kolaylaşmıştır. 
bani arıların hakkından gelecek en iyi Bugün birçok memleketler kanunen 
tedbir elbirliğidir: Bütün bir çevrede benzinlere ispirto karıştırmakta ve böy
herkes, yabani arıların yuvalarını bozar lelikle hem yüksek randıman elde et
ve yukarıda sayılan çareleri gene umu- mekte, hem de zirai mahsulleri kıymet
mi bir şekilde yaparsl bu yoldaki müca- lendinneye imkan bulmaktadırlar. Bu 
dele de hem kolaylaş:r, hem bir netice memleketlerden İtalya VI! Bulgaristan 

Şıklık, çok vakit, nerelerdedir, neler. verir. % 30,.Fransa % 25, Macaristan o/o 20, Al-
dir bilir mişiniz? Elbisenin ehemmiyet- Sırası gelmişken ilave edeyim ki, bal manya o/o 10, İspanya~ 4 nisbetinde ben· 
siz gibi görünen yerlerinde ve teferrü- arılarının meyva ve üzümlere hiçbir za- zine ispirto kanştırınayı kabul etmiştir. 
atmda .. giyeceğiniz şeylerin iki aykırı rarı yoktur. Bunların ağız teşekkülleri Bizde yıllık benzin arfiyatı 30 milyon 
rengini birbirile uzlaştırmak üzere se- meyva ve üzümlen )'!rtmaya müsaid ol- litreyi bulmaktadır. Halbuki ispirto sar-
çilen ilçilncü renk bir garnitür, bir iğne, machğından ancak diğerlerinin açtıkları fiyatı ancak 3 milyon lftredir. Bunun ço-
bir çiçek, xopkoyu bir elbiseyi açan, yerlerden faydalanabilirler. Garibdir ki ğunu üzüm, incir ve pancar artıkların-
şenlendiren açık renk veya göz altr meyva sulan anların sıhhatine son de- dan çıkartmakta ve ekseriyetini içkıye; 

rece muzır olup, ekseriya bu yüzden haa- kalanını da sıhhi ihtiyaçlara harcamak-
renkte ufacık bir süs, bir sentür, birkaç talanıp ölürler. tayız. İspirto sarfiyat1mızı başka memle-

düenıe. .. * ketlerin tuttuğ'U yoldan giderek birk:ıç 
Bunlar, sihirbaz değneği gibi bir vu. Anason ziraatı kirb madır? misline çıkarmak ıruimkün görülmekte-

ruşta bütün giyin~ umulmadık deği- Bay Selim Gürle'ye. dir. Böyle olunca da memleket içinde 
ş;klikler getirir. MemJeketimi:zde her yı1 400-4!ro ton kıymetlenmek için teı>ineıı birçok zirai 

İşte, mesela şu yakaya takılan örgü I' /J1 kadar anason istihsal edilmektedir. Hal- artıklarımız canlanıverecektir. 
demet... Onu olduğu yerden hayalen buki ihtiyacımız bun ur. iki misline yakın Diğer taraftan benzin sarfiyatımız o 

Önleri kımnen açık kalan mantoların çıkarınız. Ne kalacak?. Dümdüz bir ya. olup, bu yıl 900 ton olarak hesablanmış- nisbette azalacak ve sarfiyatın tahdidi 
\'ücudü ince g&termek bakımından tır. Bu yüzden, bu sene anason ithaline gayesi kendiliğinden husul bulacaktır. 
kıyınetli hUSU5iyetleri vardır. mecburiyet hhıl olmuş ve hüktimet biz- Birkaç sene evvel Bay Said Tahsin 

Bu modelin belinde şöyle nervürlü zarur anason\111 ·gümrük resmini 54 lru- Tekeli tarafından bu babda geniş etüdler 
bir ktsmı var: Köşelerinden biri sırta, Bir demet çiçek renginin -ister açık, ruştaıı 10 kuruşa indirmiştir. Vaziyet yapılınlJ ve bir kanun projesi bile ha~r-
bi?i arkanın kalça hizasına uzanan, ikisi ister koyu. bir roba vereceği canlılığı, gösteriyor ki, bugünkü istihsalimiz bir lanacağı söylenmiştir. Acaba bu vesıle 
&ndelti sentüriin yanlarmda kalan bir ---ı tazeliği anlamak için görmek lazım ge- misli daha artsa da, kolaylıkla iç piyasa- ile benzinlere ispirto karıştırmak mcsele-
ll'lain farzediniz. Bütün bu muayyen lir. mızda harcanacak ve değer fiyat bub- si yeniden tetkik edilemez mi? 
bıervürden meydana gelmiştir. Kolların Bu demet -gördüğü hizmetin büyük- caktır. Nitekim bu yılkı mahsul kamilen * 
('ırnuzlılra yakın tarafları da nervürlii. lüğüne mukabil-zahmetsiz yapılacaktır. satılmış ve 30-35 icuruş gibi iyi bir fiyat Fasulya ununun bir faydası 
dür. Yaka diktir. Önü açıktır. Ufak biri Yeşil yapraklar arasında biri mavi, bulm~ur. Deliği deşiği çok olan, derme çatma 
eşa .. pla bağlanmaktadır. Ayni eşarpa pembemsi, mor, t~tlı pembe, y~~? sa- İyi şa~tlar albnda, bir d.önüm_ t~r1a~1~ ambarlarda buğday k'Jrdunun ne yaman 
benzer bir sentürle beli kapamaktadır. rıs~ renklerinde çıçekierden, oburu be- 80-100 kılo mahsul ve~eceğı ve tutun gı.~ı bir haşere olduğ'unu köylüler pek iyi bi-
Ara yer eteğe kadar açık. Ve içinden 1 yaz, kırmızı, mısır sarısı, ~avi v~ ~rdo ~k. u~un ·boylu eme~ı de. ol~ayacağı du- lirler. Bu haşereye karşı şimdiye kadar 
""ıl nk · ı l' bi b .. .. .. 1 renklerinde çiçeklerden L'baret ıkı de. snınülürse a~n zıraatı içın (klrh:iır) birçok mücadele usulleri bulunmuş ve ~ ~ re , ış eme ı r ro gorunuyor.

1 
w-· ' . .. 

~ robun ~ka.•.nnı da mantonun altın.,ka ... Daha bunu resimden bütün tesiri. met... Hepli de krote ile aık iine örüle- demek, atılmış bir .soz. olmaz. tatbik edilmişür. Boğucu gazler ne§l'eden 
elan pek az görilyonn. re anlamak da mümkün değHdtr. cektir. Kaktı Jd. l!'ant thtiyacmım mutıa'ltl (Devcmla 11tRd141/fada) 



8 Sayfa SON POSTA 

Poeta• nm zabıta romanı: Molotofun Turkiyeya ıid 
nutkunun metni 

Molotofun nutkunun akisleri --------------... , 
(Baştarafı t inci sayfada) zamnak istediği halde, Molotof Ru~y~~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) dan ve ezcümle.Filipin ve Küba hak • bı.ı harbe sebeb olan Fransız ve Ingılız 
Mevzuubahs olan mesele kındaki telm.ihlerinden inciruniş bu • emperyalizmleri ancak takbih edebilec~ 

Fl.lh"'kika mevzuubahs olan mesele ı ktad ğini açıkça ihsas eylemiştir. 
d unma ır. Muhab' So tl B' uv· . k Kr..radeniz ve Boğazlara münhasır mü. Molotof'un nutkunda Romanya ve . . ır, vye er ır gının uv -

'-.kabı'l hır' mu" zaheret paktının akdi .. B b hakkında bir tek 'kelime bi- vetli ıbır Almany.a.nın Avrupada devamlı ır- esara ya ıı... bar . · 1 .. -·-, t ld ~ h k 
Nakleden: Hatice Hatib dir. Sovyetler İttihadı bu yolda akdo- le bulunmaması da nazarı dikkati cel- kuındır .aki ışbeıçın ~LJwuı: şar . 0 t'uı;;ub~~ 

!tınacak bir paktın kendisini hiç'bir va- betmcktedir. ka d 
1 

yanak ı.ned. e emmıye ını b•r mend•ıı "'f ,. R ı· sa y eyeme t ır. 1 kit Almanya ile mü.sellah bir ihtila a Ayrıca, Moskovada, halen u~1· ~~n Fraınldurter Zeitunık clıiyor ki: 
sevkederek hareketlere yol açmaması Iar:nda bulunan Alınan gemı ermın M 

1 
tof S tl B' ı·v· . e-

• • • • • y o o lli!l, ovye er ır ıgırun y 
Kanlı 

ve harb tehlıkesı halmde Karadenız Sovyetler tarafından satın alınacagı . . • t ır.1.1.· . • t li · t kil d n 
nı sıyası e UAAlSının eme nı eş e e 

- Allahım diye düşünüyordu. bu le- kerrer ·ateşli bir İngiliz pistolesini tercih devlet!erinden :rı:adud . 0~mıya~ d_e~let- hak~~nd~ki şa~aları teyid eden her - kat'i ·beyanatı, Alman hariciye nazırının 
&eyi polis llboratuv.armda tahlil ettire- etti. Satıcı onun tercihindeki bu is~bett~ lPre aıd harb. sefınelermın. Boga~ıçı. ta- hangı bır ~a~umat, bu ana kadar, Da.n.zigde söylediği ln'Utuktaki bir parça~ 
bilseydim, her şeyi anlıyabilirdim. hayrete düşmüş bir halde onu tebrık ettı: rikile .~kdenrne ~eçme!~mne :urkıye. rnevcı~d degıldir. . ının ıayınidir: ~uvvetli bir Alımany:ı Av _ 

Po&in takib ettiği usulleri tatbik ede- - Siz bu i.şden çok iyi anlıyorsun~z, nin musaade etmı!ecegıne ?aır Sov -yaşıngton 2 (A.A.) - Ruzvc~tın se~~e- rupa barışı içiın elzem şarttır. İşte Al _ 
miyor idi ise de onun da kendine mahsus mösyö, bı.ı da in.sanın doğuşundan gclır. yet Rusyanın temınata ımalık bulun - terı, Mo1otofun nıu~kuırıuı Amerıkaı reısı - manya ve Sovyetler Birliği teşriki mesai-
·metodları yok değildi. Meşhur anahtar Sonradan öğrenilmez. ması fikrindedir. cüm:hurun-a, tam bıtaraflık kanununun A~ lerini bu esasa istinad ettirmekte ve yal-tomannı çıkardı. Kapı)rı açmak kolay ol- Nihayet pazank etti ve silahın bede- B 

1 
y • b ·ki r · d ·· k dileceğı 

muştu. Gomar içeriye daldı. Birkaç da- lini ödemek için portföyünü aramağ:ı Türkiye Sovyetler ir iginın u 1 merika mec ısın e muza ere .. e nız orta Avrupayı değil, bütün kıt'arnı· 
•kika sonra tekrar dışarıya çıktığı zaman koyuldu. O zaman aklına. geldi' ki port- maddesini reddetmiş ve bu suretle pak- bir sırada bu kadar ~arar:tıe hucum e~ ~ zm hayati kuvvetlerini ihtiva eden bir 
yüzü memnuniyetle gülüyordu. Elinde föyü a.şırı~tı. Satıcıya silahı eve gön- tın imzasını gayrimümkün kılmıştır. mesinin pek te tesadüfi bır şey olmadıgı- nizamı istihdaf eylemektedlr. Keza İngi-
kanlı bir mendil vardı. deıımesini tembih etti ve: Sovyet - Türk müzakereleri bir pakt m söylemiştir. !izlerin haııbi kadın, çocuk ve ihtiyarlara 

Gomar şimdi kendini çok iyi hissedi- - Kuzin±min işini bitirememiştik, diye rıkdine müncer olmamış bulunmakla Manidar bir cevab da teşmile tevessül etmesini protesto e-t yordu. Şanzelizenin güzel caddelerinden ilave etti. Size onun bir resmini göster-
~birind~ neş'eli bir gez~nt~ ~aptı. Silah sa- sem acaba hatırlayabalir misiniz? beraber, hiç olmazsa bizi aiakadar e - Vaşington 2 (A.A.) - Beyaz saray, den beyanatı ·da 'bilhassa kaydeylemek 
tan bır mağazanın vıtnnını uzun ~zun Onun cev.abını beklemed'en cebinden den muhtelif birçok siyasi meselelere c1 in akşam, Amerika Birleşik devlet - icab eder. 
tetkik ettikten sonra satın alacaJ?ı. sılahı d Zanette in futografını çıkararak temas imkAnını vermiştiır. Bu~ünkü lr ri Reisi Ruzvelt'in, 15 Mayıs tarihli Türkiye 
seçmiş gibi dük~andan içe7i~e .girdı. Pat- ~ıc~ uıxıttı. Satıcı resme dikkatle bak- bevnelmilel siyasi '\•a;.f yette bizimle s• !h mesajına cevaben Sovyetler Bir- Türkiyeye gelince, Sovyet 'hük\ımeti 
rona yak!aştpı;hili~ırah bDere~ı ın;dı~araN: aho tı ve ıba .... nı iki yana sallayarak: mu·:·nase'betleri ciddi bir ehemmiyeti 1

1
· ,-;; vu·· ksek Sovyeti divanı reisi Kali-

- tsmı.m ppe uneux ur. ş ~ . . .. s• ~ muhtemel bütü'll ihtilafları bertaraf eden 
bir iş için size müracaat etmek mecburi- - Ha.yır, dedi. Bu ~ını hıç gorme- haiz olan devletlerin hakiki çehresini nin'dcm aldığı cevabı neşir için tnat'bu- bir sureti tesviyeye vaı-mak için çalışmış-
yetinde bulunuyorum. dim. ~e!k~ ona hizmet eden memurlarım- Ye siyasetini tanımak çok füzumlu bir at'.ı vermiştir. tır. Rusya Alman.ya ile olan dostluğunu 

Dükkan sahibi çekingen bir tavırla daın bırıdır. (Arkası var) ~eydir. Gerek Moskova görüsmelerin- Altı ay evvel gelen bu telgrafta, Ka- hatı.rlatmak ve 'bu iki memleketin har.b 

G~a~~:~~ mi? diye tekrarladı. -----· .. -·----····-·····-· den ve gerek Türk hükfunetinin siya - linin, ~Finiandiya da dahil olmak ü • sahnesini tahdid arzıularını tebarüz et -
Sonra Gomarın başında yara!lın etrabn- Almanyadaki vapurlarımız set sahasındaki son ef'alinden sonra zere, Avrupadaki müstakil devletleri tinmek suretile tekliflerde bulunmuştur. 
daki kaın lekelerine bakarak: d bugiin 'I'ürkiyenin siyaseti bizim için i~ı!Al etmemesini Hitler'den taleb eden Bunu:nla beraber, Türkiye, Sovyet teklif-

- Bir katil teşebbüsü mü? diye sordu. .oakkında bir rapor hazırlan 1 
daha çok sarahat kesbetmi~tir. Türkiye R~z"elt'in bu asil hareketi karşısında lerini reddetti ve mukadderatını garb dev 

Eğer ·böyle birşey v.arsa resmi müsaade Doğu vapurunda y.apılaoak tamirat ve hükumetinin kendi mukadderatı~ı har d~ı~·d'Jğu derin sempatiyi» bildirmek- letlerininkile birleştirdi. Bu meselede. de 
olmadan size hiçbir izahat veremem. tadilat esnasın.da hazır bulunmak ve va • .be ı"st.irak eden A vruna devletlerı tn"l1. S ..Jı~tııu;ı.., s t d~o: 

Gomar ona cevab verdi: puru getirmek üzere Devlet Denizyolları • .,,. ~ te idi. Alınan - ovyct uu:ıo 6 ..... nu.n ovye -Y 

_ Yok canını, cinayet filan değil Bu idaresince bir müddet evvel Alma~ya.ya pmıa h!l 01amağı tercih ettiği rnalUm • Bu telgrafın nesri hakkında ayrıca siya.setinin başlıca arnillerinde:ı biri ol -
yarayı bir otomobil kazasında aldım. Şu gömierilmiş olan Aziz kaptan şehrımıze dur. Türkiye hükfuneifi, ~lınanyaya h0 rh<lngi bir izahat verilmem-e!ktı:;iir. duğu tesbit olunmuştur. 
şoförler de ne Alla-hın belası şey~er. İn- ~ür. kar~ı iki aydanberi harb halmde bulu- Fakat Molotof'un dünkü nutktmıda Fransızlar ne diyorlar? 
sana geçid çivilerinin arasında bile çar- Aziz ka'J)tan, Almaınyada kald'ığı müd- nan İnıtiltere ve Fransa ile karşılıklı Ruzvelt'e yaptıg·ı hücumları müteakıb H 
pıyorlar. . . det zarfında gerek vapıurı.m vaziyeti, ge- k kd t · t" B " A f Pari:s 2 (A.A.) - « avas>: 

Satıcı biraz ferahlanuıµ ben~ıyor~u.: rekse diğer vapurlar:Jmlzın !cabiliyet ve bir muzaheret na tı a e mı~ J>r. u " ncsredilmiş olması sarih bir mana i a- Matbuat hülbaları: 
- Polis, ekseriya bu ~arz~a ışler. ıçın evsafı hakkıiı.da. çak esaslı tetkikatta nu yanmakla. Türkiye tri11 ihtiyatkar de· etmekte ve bizzat Ka1inin'in tel • Bütün gazeteler Molotofu.'1. evveHsi 

bize müracaat ede~ de,. dı~e ızah ettı. bt.rhmmuş, bir rapor hazırlamıştır. Bu ra .. bitaraflık siyasetini iterek, inkişaf et. ara'fı kafi ve vazıh bir cevab teşkil ey- gün söylediği ınutu.k hakkında tefsiratta 
Gomar. ~~ ye~ evli bır gen~ ka~ın por DanizyıoUarı uımum müd~rl~ğü ~a - rnel-'te olan Avrupa har.binin mahre - leme'ktedir. bulunuyıor ve nutku derin bir tetkike ta-

olan kuzınııun dun sabahtıu~berı evme n.alile Müna:kalat VekAletine gonderıl - kine dahil olmuştur. Kendi harb saha- Protesto bi tutuıyorlar. 
gelmediğini söyledi. Kocası bır~aç .zaman ·miştir l'.''"ına mu'"mkı"ın o1du(1u 'kadar faz1.a W'-diınir' d'O 
için seyahatte bulunuyordu. Aılesı koca- · A " va~!ngton 2 (A.A.) _ Massachassets Figaro gazetesinde J.cı. rmes-
sına ha:ber vererek onu 1-lzurnsuz yere Bu kaptanmıızın rapor:ı Vek:ıl~~çe t?t- bitaraf memleket çekmek arzusunda mcl/u~u demokrat Maccormack, Mos _ son, geçen 31 Mayısta Sovyet hariciye 
meraka sevketmek istemiyordu. Bugün- kik edildikten sonra Dogu ve dı~er ık- bulunan İn"iltere ve Fransa bundan kov.'".]!>kı' Amerı·ka büyük elçisinin Mo. komiseri tar.afuıdan söylenen nutukla ev-kü kadınların en namushıları bıle bıraz mal edi~~ ol~ vapurlarımız,ı,n lıma~ı-

1 
" ,. di 

garib oluyorlar. Kocalarırun bW:unma- ~za get.ırıhne~ htı6t~tmda katı karar ıt- r.ıemnun bulunuyor ar. lotrıf'ım nutkunda Finlandiya • Sovyet velisi günkü nutku mukayese e yor. 
malarından istifade ediyorlar, ne ıse ~e- tiliaız edılecektır. Türkiye acak'ba ~di: ;un M b~·htrek~~e iht·i~afına Ruzvelt'in müdahalesinden Geçen Mayısta ModlotofT:Mü~ anl;dş-
çelim ... Şimdiki nesil böyle ... Çok hafif- ~f etmiyece mı ır. • ec ıs e m e l:ıahscden kısmı protesto etmesini iste .. ılllBSlnı takıbih. edliyor· u.. eşrmıevve e meşreb oluyorlar. Dış piyasalardan ihrac lıf hareketler -. Polonyadan hıç bahsetıruyor. 

· i fikri ·ı· mLc;tir. ni:zrle~t, ben de tamamiJe sız n - emtiası iste"I ıyor Türkiyenin hattı hareketi M eb'us, bu nutkun ımeclisteki bita _ Leon Blumun hücumları 
Gomar artık' işe başlıyacak zamanın Şehrimizooki birçok ihraoatçı firma - Biz yalnız komşumurun harici siy~se- raflık kanunu müzakerelerine müda • Populaire gazetesinde Leon Blum, Rib-

,geldiğini .anlamışh... .•. . . . tara Avrupa ve Amerikanın muhtelif tindeki yeni tezahüratı gözönünde tuta- h:tlcı için bir Rus manevrası olduğunu bentropuın ve Molot.ofun nutukları ara -
_ Bir.az evvel soyledigım gıbı, dkıye memleketler1nde.n mühim siparişler ve - rak hadiselerin inkişaıfını dikkatle takib iddia eylemiştir. sında meraklı bir mukayese yapıyor ve 

devam etti. bu çok güzel ve genç bir a- rilmek-tedir. etmek vazifesile mükellefiz. Eğer Türki- şu satırları yazıyor: 
ki .......... d d kocasına - Her ıne kadar bn tekliflerin bir kısmı Almanyada tefsirler dındır. Bel · şe.Y .......... a uy u a ye hükUımeti, şimdi ellerini bir dereceye Haıkikatin inkarına Molotofun yaptı -sadık kalmak lüzumunu ~n.uttu. Bu !eı_ıa, ihraç emfümunn .bazılarının ihracım~- kadar bağl.::ıımn~ ve muharib devletler Berne 2 (A.A.) - Alman mat?uatı, g~ından daha ileri gitmek imkansızdır. Bü 

çok fena bir şey! Fakat ışın asıl mühım rw oldu~ındta.n karŞ'llaınıamamakta ise e -·-y ,_ ı Molot.r.f'un nutkundan ehem:nıyetle 
tarafı şu ki kaybolan kadının ar~ada~ı tütürı louru ımeyvalar, küçük baş hayvan zümrelerinden bir tarafın maruz ulı u - ·J • • tün dünyanın yüzüne karşı söylenen bu 
bu kadının intihar etmek nuı.ksadıle bır derilerl ve diğer bazı maddeler üzerıne ~bileceği tehlikelerin ağırlığını kendi b:ıhS€tmek:e d.ev~;rı edıyor. Gaze~:ı:r, J sözlerde insani hürmetten eser bulun -
tabanca satın almış olduğunu sbylüyor. angajmanlara girişilmekted'ir. üzerine almağa muvafakat etmiş ise, pek Ruc::~·qyı, sımdı dunyanın en buyuk maanaktadır. Molotofa göre, Hitler mü ~ 
Zannedersem bu tabancayı da sizden al- İtal)'a Bulgaristan, Yunıanistan ve Fi- sarihtir ki deruhde ettiği. mes'uliyetı her devletlerinden biri olarak vasfetmek- tearrız değildir. Molotofa göre har.ı.şı is -
mış. Eğer bu doğru ise hic .~kit ~~vbe~; listir~ U:.7 e, tuzlu 'balık ve lakerde, İsveç, halde müdrik bulunmaktadır. Fakat bu tedirler. tiyen Führerdir. Harbi istiyen de mütte-
meden polise haber vermelıyız dei?il mı. İsviçre, Danimarka ve Çek:yava fınıiık. tarzı h"'reket g

0 
.. yetler İttihadı tarafın- Di5-er taraftan, Türkive Reisicüm - fikl · So t ha · s t cı· İtalya ve Ramanyaya susam ihracatı de - ... v ~ fiklerdir. Bu mütte erın vye n -~ ~o.ğru, diye tasdik etti. Fakat bu e~tedir. dan takib olUJ'lıan harici öiyaset hattı de- hurunun nutl~u hakkındaki tefsirlerde ciye kamiserine göre, harbi menfaat, mad 

kadının tabancayı bizim mağazadan alıp V'8lll Dün )aniden 100 bin lirayı mütecaviz ğildir. O hat ki Sovyet Rusyaya hat'ict cl'o~ Türk - In~iliz - Fransız paktının eli hodbinlik ve ihtiras ve.silesile 'istemek
almadığını nasıl anlıyabilirs~niz? ~ğer müteferrik ihracat yapılmış, bu~?~n baş- siyasetinde pek çok murvaffakiyetler te - imzasır.Cian müteYcllid memnuniyıet • tedirler. Böyle hir nutuk her tarafta ha-
bu tabancayı hakikaten bnraaan _dahı aAI- ka evvelce So;'Ye.tlere satıla:ı mu hım ;r.ar min etmiştir. ı:frdiiiin akisleri görülmektedir. kikati, yani insamlığı hiçe saymak gibi 'bir 
mış olsa bu hususta size doğru bır ma11:1- pa_k partile~.!?'bı~l:adcınat ~eac~ae ~ : Rusyanın sulh ~iyaseti Berlin 2 ( A.A.) - D. N. B. : his uyandırıyor. 
mat veremeyiz; çünkü bizim d~. fazla ~ır mış olup, :nı:uU<.a ı m e ıooı , . .. Ze't a b'lh . . ba uh 
şey bilmemize imkan yok. Gunde yuz- den1 mamulat ve kontr plfilc siparişleri Sovyetler İttihadı ellerini istikbalde da 

1 

B(>rlıner Borsen ı un':'.' 1 assa Petit Parisien gazetesmın şm ar -
!erce müşteri ile işimiz olur. verilmiştir. hi serbest bulund.Ur.mayı ve bitaraflık si· Mo!otorun Rus - C~rmen munaS€bet - riri Eliens Boisgn Molotofun müttefik -

- Biliyoru.'ll. fakat düşün0.ük ki ekse- yasetini idame ettirmek .suretile yalnız !erini ve Fransız - In15iliz harb h:c1ef. Ierin mütearrız olduğunu isbat için sar -
riya silah. satın alan kadm :ıadirdir. Bel- Eir cıgara atı<·şinden b~nzin parladı harbi körüklememeklc kalmıyı:ırak bila - lcrirıi tav"'ifteki vuzuh ve sarahatı te- fettiği bu hayret verici batıl delilleri tav-
k:i bu yüzden satıcılar bu karlını hatırı~- Galatada Neoatibey caddesind'e 15 nu- kis sulhü iade etmek için mcvcud tem't - b~riiz ettirmektedir. sif için tam bir Fransız ifad'esi olan şu yıa.bilirler. Hele bu kadınM~ırtmı_z1ı ~ ~~ ı ""'·"rıalı Kolidorun atelycsind'e çalışmakta --

1
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mizel bı'r kadın olursa .... uş? erı erınızın ...... k .... k . . yu"le iştirak eylemcği tercih Anqrjf g-azetesi divor ki: cüımleyi kıullanııllCl!Ata tır: o<> o, en ısı 
~- o1aa'ı Niko lastik aynıagı yapma ıçın . .. R Al · fhuml ~~v· • ld g~undan sa isimlerini kaydetmez mısınız· benzin b ltırken kardeşi, sigara yaktığı etmektedir. Bız emınız ki Sov- Dtınva A VTupada us • man sıy~- için me ar ~gışrnış o u • • 

- Aşağı yukarı het zaman! Bilhassa ki'britl s~ .. rmeden atmış ve bu yüz - yetler ittihadının, zafa uğ - si ıe~riki rnesaisile hasıl olan yeni bır zan balığına tavşan dıiyıor. 
kadınlara karşı çok dikkatli davranın~. den 'benzin birdenlbire iştial etmiştir. Ni- ramadan, taJcib ettiği sulh siyaseti istik- vnziyetin istihalesi lüzumunu görüvor. h d 
Fakat bazıan buna dikkat etmeden de sı- Ü 1 . d v B' b 11ıı:.: Al v Mı·ı rı Şefı·n nutku arr·c e l~h sattığımız ohır. Bu nasıl bir tabanca 1ro vöotı<iünün muhtel' yer erın en a~r bal için daha iyi vadlerle doludur. ız u Sovyetler Bir bı manyanın ersay • 
. . ., 91.ll'ette yanmıştır. . ->'iyaseti Karadleniz havzasında d'a, gerek sisterrıinin son enkazını da ortadan kal- 1 k ı d 
mıış. Bir brovning tabancası. Yaralı Beyoğlu hastanesı'1.e kaldın! - Sovyetler ittihadının ve gerek onunla rlımıak için sarfettlğl gayretlerine mü- ehemmiyet e arşı an 1 

_ Bu işi ·büsbüıtün güçleşLiriu<>~· Jll1'tır. • ....... ..... ...................... ........... ctoot olan memleketler memlfünin lüzum zaheret ediyor. (Bqtaralı 
1 

inci sayfad:ı) 
Brovning tabancaları en çok satılan sı- ·••••••••••••••• gösterdiği şekilde tamamen tahakkukunu Yalnız başına Türlriye Reiskıı1m!ıııru İsmet lnönü-
lihtır. Bu kadın tabancayı ne zaman sa- temin edeceıl-imize enu. ·n olarak takib e - be nun·· ........ kuna ..._ geni~ L.:- ~r ayıran 1ta·1· • f t 6 Nachtausga yazıyor: . m•" uu ,. ~· J _ 

tm ~~~~edersem Kanunuevvel ayında. Sadakaı 1 ır deceğiz. . . İnr,iltere ve Fransa, Sovyetler Bir • yan gazeteleri, billwısa Türkiyenin har-
Noelden evvel. Anadolu a)ansırı·ı·n notu. Egıy 'nin bitaraf kaldıgy ı d"""~ncesile mü- be ka.r1.am!'lmak bUSUSU11daki azmini ifa -İdanbul Müftiilüğiinden: ı f kk b l Moloto ""i... -:r-·-·· 

- Oh ... İş daha güçleşiyor. Noele ya- Yurdumuzun hava. müdafaası esbabı- 25 te gra t~n. mu.re e , 0 an - teselli oluyorlar. Anl~ılıyor ki, Lon - de eden kısımlan ehemmiyetle kaydey • 
kın işlerimiz çok artar ve 

0 
zaman da ı nm temini hususunda pek kıymetli me- fun nutku elımı~e .maales. f dageçT~~ ;k - dra ve Paris oldukça mütevazi bir hale !emektedir. 

bütün müşterilerimizin isimlerini yaza-ı .-ı.n görfilmek:te olan ve aldığı teber _ san olarak gelmıştır. Bu ara ur ıye -
1 

. 
1 

d' Alına a kend'sin talı lU16 _ Finlandliyaı müzakerelerine ge -
cak vakit bulamayız, maıu.m. ya N~el ~a- rllat.ı Kızılay ve Çocukları Esirgeme Ku- den bahis iki telgraftan biri hiç aimma- g~ mış ~rbır. ed'I ny b' h bı • e .. k Fi 

d l b·ı k n guzel hedıye ıyi v • mıl ve ıc ar ı en u ar ı sonuna lince, gazeteler Rus talebleri.ne arşı n manın a a ına ı ece e rumu gibi hayırlı teşekküllerle paylaşan mq ve diğeri noksan oldugu bılinmeden y d rıı · teba 
markalı bir tabancadır, sizi temin ede- Türk. Hava Kurumuna her veçhile yar- dünkü bültenlerimizle neşrolurınıuştur. kadar yalnızh.i)~~ma. t?'apAlmacagını dabha landiyanın ileri süröüğU e ı en -rim ki bugu··nıerde iyi bir tabanca her ev.e dımda bulu---•· mü;ı....•- bir vazUedlr. başlanCl"lçta · uııttmı"' ır anya u rüz ettir iyorlar. 

· odell ıl.llU:LA. 'u.u.u. Beyanattakı· noksanlık yaptıqyım?z 1:.on - ıy • . '-<. • U---~r. İsterseniz size en iyı m erı- Dl et i•1eri t .l.- ko km e· Al t sı"nin miitaleası 'ül~··•.u .. . Blnaenaleyih bu babda yan "" 
1 

. .nd l ld. y d n Hariciye muharebenın ne ıcesın{ren r a - ır man gaze e 
mizden birkaç tane gostereyım. relall1'1 tarafından verilmiş olan • .v .. a tro netıcesı e an aşı .ıgın a S tl B' l' y. i h b" .A ) D N B 

_ Dog·ru, hakkınız var, benim de ha- "' V kAl ı· ·· t d"l k nutkun bi makta ve ovye er ır ıgın n ar ı Bertin 2 (A . - . . .: 
mucl'blnce sadaka! fıtır ye zekAt Ue mu.- e a e ıne muracaa e ı ere - d ğl id ki b"' ük Beoba-ı...t t si 

kikaten ta:bancam yok. Eh, bana da ?ir kelk!f olanların mezıı:o.r Türk Hava Ku- ze aid aksamı Vekalete gelen metinle it - tak!bde göster i ra en uy se- .Volkischer \;il er=> ~a~~ ~ 
kaç tabanca gösteriniz. Yalnız çok rıca romuna yardımda ve bu ve..'ltle ile de mam edilmiş, heyeti mnumiyesi tekrar vinçle karşılamaktadır. . Türkiye Reisicümhunı İsmet ~n~un~n 
ederim, en iyi cinsten ol~~: . memleket'lmize hizmette bulunmaları lil- 1 •• ..+., Hambur~eı· F'enndenblatt gazetesı - nutkunu :mevzuu!bah~ ederek Tilrkıyenın Satıcı hiç ümid etmedıgı sırada b~.r zumu sadakat fıtınn nev'l ve mlkdarlle neşro unm~~ .... r. nin Berlindel:i muhabiri yazıyor: harb dlŞlnda kalacağı ve ancak hayati 
müşteri bulduğundan çok m~nnı:ı go- •k } 'ği tak:dird i 
rü.nüyordu. Kendi satış kabılıyetındeı: beraber ilin olunur. İyi son Bitaraf gemilere vesı a ar Molotof, Sovyet siyasetinin bitaraıflı - menfaatlerine tecavüz ettı e s -
adeta büyük bir gurur duyuyordu. Eskı En iyi ·ı k ğını idame etmekle beraber, Ruzveltin Iaha sarılacağım ifade eden k.ıslillları te-
haydudun önüne ~r yığın tabanc~ yı~<l;ı· K. P. K. P. K. P. VerJ ece hattı hareketini takbih ~tım.lş ve bütün barü.z eden kısımları tebarüz ettirdikten 
Gomar sanki müdaeti ömründe elıne !11

ç Buğdaydan: 12.· 20 10. 00 9. 10 Londra. 2 (~-!"-·> -:-. Yab~n<:1' mernle - dlin}"ayıa Rus hissiyatının han~ tarafta sonra diyor ki: . 
tabanca almamış gibi şaşkın ş~ş~ır:_ ~~l~- Arpadan : 16. 30 15. 00 O. 00 ketlerdekı İngıliz clçılıklerı bıtara~ ge - yer aldığını gÖ8tıerm.iştir. Fakat Amerika Her ne de olsa •bu, Türkiyenin lngıl -
laı a bakıyordu. Faka:,t satıcı gorunuşu ıtı- fü:ilmden : 83. 20 66. 30 5-0. 00 milere vesika vereceklE>r ve bu vesıkalar reisici.iımhurn Amerikan· bitaı:aflığım tah- tere ve Fransa ile paktı imzalamakla d~ b rile güzel olan bir küçük tabancayı al: Hurmadan : oo. oo 133. 20 00. 00 d k" h ul · tırıl 
r sı için onu ikDaa çalışırken,. kem~? mezıkCir gemiler e ı an: erun aras - did suretile müttefiklerin. sempatisini ka- tüğü şüpheli bir vıaziyeü değiştiremez. 
- _zaketle bu tabancayı reddetti ve mu- masının önüıne geçecektır. 
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18 ncı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 
Baron Wratislaw'm hatıraları : 87 
Tfi.rkçeye çeTlre.n: Si rena DBmea 

Bir Türk süvari kolu 
Kııav.uzlar, biz.tın yere uzanarak bir anlıyan yeniçeri, kendilerini türkçe se

kulağınuzla toprağı dinleyecek olursak, lamlamıştı. 
l:Yısı kestirilemese hile, birçok süva~ Atlılar bize kim olduğumuzu, nereden 
t~~e ~o~ !8~laşmakta oldukıannı ışı- 1 gelip nereye gittiğimizi sormuşlar ve ye
ket~ğımı~ soyl~yor ve bu suretle hare- niçeriden lazım gelen izahatı alınca ku-

ta~sıy~ e?ı:rorlardı. rnandanlarının: 
bediklerı gıbı yaptık ve gerçekten ka- _ Yürü bre yu··rüı 

labalık bir süvari kuvvetinin yaklaşmak- . . . · 
ta olduğunu hissettik ve sonsuz bır kor- Emrıle bızı bırakıp. a~~~r~ı mahmuz-
ku ile irkıldik. Bunun üzerıne yürüyüşe lamış~ar ye ov~nın genışbgı ıçınde kaybo
biraz fasıla vererek ne yapacağımızı bir- lup gıtmışlerdı. 
birimize soruyorduk. Bu Türk süvari kolu, Bosna beylerbe-

Btı aralık, orta.lıık biraz daha aydınl:m- yinin fırkasına mensub ve onun tarafın
nııştı. Bu hafif aydınlıktan istifade ede- dan hünkarın nerede bulunduğunu ve 
tek nazarları.mızı önümüzde uzanıp gıt- Eğri üzerine ne vakit yürümek niyetin
lllekte olan ovanın içinde gezdirirken bu de olduğunu anlamak üzere ileri s:irül
Renişlikler içinde küçük bır korunun ka- müş bir nevi csüvari keşif kolu. idi. 
raltılannı gördük. Bu karaltının ne ol- Artık iyiden iyiye sabah olup aydın
duğunu kat'i olarak seçmek mümkiin ol- Jı;ta kavusulması ve binaenaleyh her ta
ınadığından, müttefikan, bunun ovada rafın görülebilmesi üzerine kılavuzların 
harekette bulunan bir l'atar atlı kolu ol- da akıllan başlarıng gelmis ve nerede 
d~ğunu birbirimize ilôn ettik. Hatta içi- olduklarını anlıyabilmişlerdi. Bunun ü
ırnızden bazıları bu kolun bir de bayrağı zerine bir kavis cizdirerek bizi Peçe ı:i
olduğunu iddiaya kadar ileri varmışlardı. den yola çıkarmışlardı. 

Eh .. artı~ sü~atlc yak.laşa? korkunç ve Bu esmıda, yani güneş do~ak üzPre 
aınansız bır du~1!1a1: suvarı kolu k(Jrş~- iken, Budinden atılan top seslerini ic::it
~~~~a ne yap?bılı:dı~ v~ ne. yap!11alı l- mekle hayret içindi" kalmıştık. Cünkil 

:··.Bunu bılemıyoıduk .. nilıaye. karar Budin şehri buraya b!r hayli uzakta hu
ş~ ıdı: Hemen dagıJmak ve herkes ken- lunuverdu 
dısini - muktedir olabildiğı kadar - gizle- · 
lllek ve başının çaresine bakmak!.. BuE"Ün de, öğlt>ve kııdnr lnc::ılac::ız viirü-

Nasılsa bu esnada emekleye emekleye vüı:ümüz e~"Slnda Allahın bır kuluna 
ilerleyen arabacılarımızdan biri, gördü- bile raslamamıştık. 
ğünıüz karaltının hakiki mahiyetini an- Fa-kat t-.m ölTJe üıeri icii ki mua?.nıM 
lamaJc arzusuna kapılmış ve bir hayli i- bir süvari O"'Üfrezeffnin ovada bize dri! 
lerledikten sonra karaltının bir süvari nı vaklac:?Y''l'lı:tn oldu~ı u ~Örl'Tlfümik 
ırnüfrezesi değil, fakat küçük ağaçların Y'.lklnc;a vaı .. 1a-sa n~a\•et v:l7. \"Ü7e ır<>lrli
leşkil etti~i bir koru olduğunu J!Örmüştü. ğimiz bu S<'ln derece <tine .ru~1ari askeri. 
Bu müşahede üzerine de: t:"lrribcn. 10 000 kisilik ,,,, p Bosn~ be"-

- O .. hazreti Yesu!.. lrrbf>vil"i,.., 1r..1 n•ptini tec::1-;ı "ch·cır vP bh-
Diye haykırmış ve bize korkacak bir zat paşa. Ehi üzerine viiriıwm hünkar 

şey olmadığını yüksek seale anlatınıştı. orduc:-unu ta~viveve f!idiv0rdu. 
Arabacının böyle hazreti Mcsihın adı- 'Bütün bu atlılar U7.tın mPr:ıklar :ı mü-

nı zikretmesinden ve sevinçle korkma~a c;,,n;ı., nlun Tl"ınaklar• ll"llnda r"nj?ar<>nk 
lllahal olmadığını söylemesinden, bu de- (p.:-~mabr <hlcralanıvordu. 
fa hıristiyan süvarilerinin ~elmckte ol- Aksi isti1·amc>ttcn bize v~klnc::<>n bu fır
ınasından kuşkulanan zavallı aziz yeni- ka. biri ~öriir (!Örmez frlori:-dnn vüz ka
Çeri, derhal atının başını çevirerek kaç- darı mıun kları mutad vürüYüs va.,.ive
ına hamlesinde bulunmuş ve fakat bazı tinde oJ<luTr•J haldıt> dört'lala kn1kmışlnr 
arkada.şiarımız atının dizginlerine kuv- ve bizi önlemicılerdi. 
Vetıe yapışarak onun firarını önlemiş- Gelenlerin Türk old'ukl"lrırıı i";den ivi-
lerdi. ' 

V(' bilen :v('niccrimiı. heme:ı çtıno:ın at-
N~ayet, adeta geçirdiğimi~ bu korku- J.avarak. onhrı ~lamlamı" VP 7?.bitlr>rin"' 

lu ruyadan ~onra, ~onıya d~gru yaklaşı- bizim kim oldu~uzu ve bizi nerevc 
Yor ve sankı daldıgı.:nız ~e:ın .. bı_r uyku- ı ~vketteR"ini ar7.etmis-ti. Tercüman da y('

~Jakn . uyanıyo~duk. Gozlerımız on~n~.e- ar- nic<>ri He birlikte, daha ileri at s:irPr"k 
ıyıc~ ~ellı olan ou koruyu gordukten oasav.a ~itmicler ve mPlr+AJbJar1 kendic;i

sonra b~zı bu. kadar k~rkutmuş .ve ara- ne.' ı?östcrcrek hakk•mı.,.<l!i lR.,.ım ı?elen 
::ızda bır panığ~ s~~b.ı_yet vermış olın~- nı:ıIUmah vemıic:l<>rdi Bu m.,1,imatı vı>r
ba ~an dolayı bırbırımızle alay etmege dikten ronra da terC'üman. hünkarın cır-

ş ~ıştık. .. .. 4 •• •• 1 dunun bacı.,,rl-a olarak E!iri ic::tikametind" 
Bızı bu kadar uı,:kuten ve telaşa duşu-, h"rPkete EteC'mi~ olduğunu da ayrıca bil

rye!l koruyu dba 1aştıgımıdz zaB~an o.:tdadlık ~ka <l;rmisti. 
ıce ışımış u unuyor u. ır mu etçı 1 " . · 

sonra da, sabahın pembe sisleri içinde, . ~'lc:-na suvarı f~rk:ı~ vanı:nı:dan e.r>rıo 
ovada rnızraklarında flamalar dalgala- l?~t~kt~n- ~.:ılCI bız de Pı:ç ıc::tıkam;.tı"~" 
nan otuz kada.r Türk atlısının dolu dizgin j vı.ınıvu~·,.,.,u7c. h1z vermıs ve !!tlnesın 
bize doğru gelmekte olduklarını gördük. (ttırubuT'A~rı ~ı~ saat evvel şehre_> muva
Bu hafif ~Jvari kolu yıldırım hızile Ye saJ~t edrbıJ,..,ı.-tik. 
•Allah Allah!• diye haykırarak üzerimi- Buraya varınca yeniçerimiz, kadıyı zi
ze gelmişler ve bizi ihata etmişler, mızrak varc~Je m~~tu''?l~ı kendi~inr•. ı:!Östermis 
larının sivri uclarını da göğüslerimize ve bı?.ler ırın ıst1ra1ıat edı!ehılecek bir 
dayamakla bizi dehşet içine salmışlardı. ver l!ÖSterihn<'sini dilem;~i. Yeniçerinin 
Fakat bu anda kendisini toplıyan ve on-I bu dileği derhal is'a-f edilmişti. 
ların bağırmalarından Türk olduklnrmı f A.,.kn.sı var> 

SON POST.& 

.SOn Posta. mn tarihi tefrikası: 43 SPOR 
Bu hafta yapılacak 

lig maçları 

IİNIİRDIRIK 
BATAKHANISİ 

Yuan: Repd Ekrem 

Kürkcüler kihyası 
Önümüzdeki Razar günü de, dört sa 

hada birden. fikstür mucibince lig maç
larına deva.m olunacaktrr. Bu haft:ıki 
karşılaşmalarm. en mühimmi Taksim sta
dında ~pılaıoak olıaın Fenerbah~ - Vefa 
maçıdır. Vefa takımı G. Saraya karşı a
nonnal bir şekilde ağır bir farkla yenil - Sibir. ız:m~klarının .. ken:.mnda yaş~- ' dalgalanan etekleri, bütün vücud:inün 
mesine rağm.en geçen hafta Fenerle be- y~n ve cınsı tükenmek uzere bulunan bır j hareketlerine bir hafiflik. litif bir uça-

be lo l B yk~-- d h .. b. t cıru; su samuru vardı; alnının ortasında, rılık veriyordu. 
ııa re a an e vou4ır a a ıyı .il" a- kü ·· k b" k d b. · · ·· ı j 

. ~ ır yara a ar ır vermın tuy erı, Hacı Ataullahın eteğini öperek kar11-
kımd:r .. Galataee.ra.ya karşı far~lı bır ı altın suyuna batır~lmış gi~~ ~~rıl parıl sında el pençe ~uran Macar kölesi, biraz 
mağlubıyete uğramalarının sebebı; yan- 1 yannı:<f~· Bundan b~r boy kurku yaptırt- sonra el çırptı. !çeriye, ayni boyda, ayni 
lış takım teşkil etmeleri ve açık bir oyun mak ı~ın, yarım mılyon s•ı .~mu:u a"":la-I yaşta, ayni kıyafette yirmi Macar köleai 
oynamalarıdır. Fenere karşı şöyle bir ta- ı mak lazımd~ .. Hacı Ataullahın ı:urk ım-j ~a girdi. Birer birer gelip Kürkçüler 
kım teşkil etmeleri muvafık olacaktır: bP?r .. ktorlarekı ıçUik~ yapdtırttığı Zferrdın ~0~1 u I k1fillyasınm eteğini öptüler ve karşısında 

. .. • . ır ısa c e , av a ve sc er e gıyı e- e pençe durdular. Bu sefer ilk hizmet e-
"Sa:a - V~hıd,_ Suleyman - Abduş .• Lutiı, cek b~r kısa kürklük idi. Tam y... eksen den köle bir adım ilerliyerek Hacınıın 

Şukru - Huseyın, Muhteşem.. Gazı, Hak- ı beş bın dokuz yüz seksen sekiz parçadan tekrar eteğini öptü: 
kı. l\fer~. mürekkebdi. Yani, bu post için bu kadar - Ciğerk(ışe Macar köleleriniz tütün 

Teknik ve enerjik oymıcular olan Muh su samur~ .avlanmıştı. Bu da ancak otuz bahşiş bekler efendim sultamm .. 
tcşemle Hakkının iç mevkiinde Heri, geri beş s~ne ıçı~de t~mamlanmıştı. . . Dedi. Hacı Ataullahın ~özleri karardı 

_ . . Ihtıyar kurk tuccarının lrnfası gıttıkçe ve düşüp bayılacak gibi oldu: Burası 
ı;alı.şmaları ve bkum ıdare elmclerıle karıncalanıyordu. Kendi kendisine ce- k k b" batakh "di Art k h1' 

d -'1..- k ·· f h · or unç ır ane ı ... ı ç '1.1~ ço muda aaya e emmıyet verme- vabsız kalan bir sürü sualler soruyordu: şüphe edilemezdi. Dudaklan titredi. Fa-
lcri Vefanın iyi bir netice almasında a - - Bu servE:t ve ihtişam bir vezire bile kat bir şey söyliyemedi. Elini kesesine 
mil olabilir. nasib olmaz iken bir paşanın uhkbaşısı- sokup beş altın daha aldı ve Macar gen-

Fenerbahçeye geJir..ce: son Fener_ Ga- nı, .b~az ıtibarlıca bir u53~ bu s:ırayın cine uzattı: Altınları alıp kaftanının ce-
1 tasa d 1 . l bal .. sahıbı olarak kabul etmek bıraz ıazlaca bine atan köle· 
a r13Y maçm an a ınan ın ı ar~ go- ı abdallık olmaz mı? - Hak ber~kat versin elendim sulta-

re takımda genç elemanlara yer verılm7-j - Bu muhteşem sarayın hanımı olan mm .. inşallah herRiin daha nice nice tü
~i takımın verimini arttıracaktır. Mesela; pembe yaşmaklı kocası tarafından ihmal tün bahşişlerinizi alırız ••• 
Cihad - Faruk, Lebib - M. R<'şad, Ali Rı- edilmiş bir genç kadın ise, gönül eğlemek 1 Dedi. Macar köleleri tekrar Hacının 
za, Ha:rati - Küçük Fikret, E:sad, Basri, için, emri altında ~u kndar genç ve tüva-1 eteğini öptüler ve 'bir dizi halinde çeki-
0 ha F"k t kl" k d an na uşakla-r dur.ur ıken bula bula Hacı A- lip gittiler. ilk hizmet eden ve altınhın 

r n, ı r" ·· · şe 1 en ço ran ım taullah efendi gibi bir ihtiyarı mı bula- alan köle de: 
verecek. taok'1lldır. . caktı? - Sizi şimdilik hüdaya emanet ede-

Taksım stadındakı bu karsılasmanın - Pembe yaşrnaklının dadl hatunu, riz, inşallah yarın hizınetlerinizd'e kusur 
.sıkı ve heyeoonh olacağı muJı'lkk3ktır. kendisinden pir ~ül yüzük istemiş ve al- 1 etmeyiz sultanım ... 

Seref st-adındaki K11s1mpnsa - Hilal mıştı. Halbuki, şu anda kerıcliı:;inc hizmet Diyerek etek öptü ve gitti. 
maçmıın bcrcrberlik veye az farkla Ka- c~en ~u .. Mac~ k~!esinin. parmo~ında~i 1 SalAonda zenci harem a~ası iJe Kürkçü-

! h · t Uisi beklenebilir A v-ı J?Ul yuzuk, Kurkçuler kahyasının vcrdı- ler kahyası yalnız kalmışlardı. Zenci, 
"1.mpaşa e ıne ece . · ~·: ğinden değerliydi. Pembe yaşmaklı Ka- kürk bohçası koltuğunda, ayakta, taş "1-
nı sahada ya-oılacak <>lan Besıktaş - ... u - mer hatun bir mücevher bilezik getirsin bi hareketsiz duruyordu. Kürkçüler kah
'"vmanive macını lm2anmak hususunda dem.işti. Halbuki. tavanda asılı duran yası büyük bir gayret ile kendisini topla
l3esikt:ışlı1ar büyük bir güçlük çekmive- , billıir ayize. bin tane mücevh<'r bilczjk yarak: 
erklerdir. değerinde idi. Şu halde, Hacı Ataullah 1 - Bre aRa beri gel!. 

Fenerbahcc stadın& ilk maç Beykoz _ parasına ta~ah :dilerek ~., çağ!nlmış o- Diye bağırdı. Zenci, işitm~ gibi, kı-
. i lama-dı. Kurk luccıırı, şoyle bır hesab mıldamadı. 

t. S"O_or ar:ısınd:ı .. o:acak.tır. Bu :nn~m da etti Kendisinin bütün serveti, her tarafı 1 - Bre eğa işitmedin mi, beri gel! .. 
kendme gorc nnıhım bır hususıyeti vzr- bu salonun ihtisamile ahenkli bir sarayı Zenci hala taş gı"'biydi. Hacı Ataullahın 
dır. Lig maclannın bac::mdnnberi g:jzcl 1 nihayet iki yıl çevirebilirdi. Saraya ~ire-ı vücudünden soğuk bir ter boşandı. 
neticeler alan 1. Spor bu maçı kazanırsa liberi, kE'ndisinden iki yerde ctü tlin hah- - Bre a~a uyur musun?! 
milli k-ii'JY'v>\·e secilınt>k ihtimali artmıı; 0 • şiş!• dive uşaklar para almışlt'rdı. Bu ih- Diye kekeledi. Elleri, ayaklan titreye-

.. .. · . tl . tişam içine e~rarcnıziz bir soygunculuk rek yerinden kalkmak üzere iken kapı-
lac·&tır 1' ·•ıusavı km-ve cnn çarpışm.a- · 1 · ·b· d" B b' b t kh 1 d ·k· · 1~ • • b" · d 

< • •• • • gız enmıc gı· ıy ı. urası ır a a ane lar an ı -ısı acılo(,.lı ve ıçerıye ırın en 
!tile gecf>cek nlan bu m 1 c1111 en~rJısı~ı so- olamaz mıvdı? yirmi tane zenci ve Habeş harema~ası, 
mma kooar kullanan hı1'ıım lr'htn<' bıtme- _ Belki Hacı Ataullah t?il>i daha kim diğerinden de yimıi tane akhadım gire
si mulıtf'ml'ldir. Avni salrnd1 son müsa - bilir kimler pembe ya~meklı, yahud 'rek, evveli zenei ve Habeş sonrn da ak 
bakavı G. SaravJa v- Topkaoı vapacaklar- pembe. mor' ve sarı yaşmaklılar tarafın- a~alar birer birer Hacının ete~ni öptü-
d G Saraym bu macı kolavlıkh ve dan buraya çekiliyordu. Bir batakhanede ler ve hep bir ağızdan: .. " :r... · · k,_ k ~lcla · ı olsa, pF'mbe yac:maklı ile diz dize, göz gö- - Eyvallah efendi sultan bize tut'Jn 
bu•'Uk far .w aZ2T1ması . . nı~.. .. ze olunca insan her feda karlığı ynpabi- bahşiş! 

SiUe'l."JTlanive ssJıası.rn:lı? ıkmcı kume lirdi. Fakat bu lezzet anı 'l<' kadar süre- Ataullah efendi elini kımıldatb. 'Fakat 
mfusabakalaxma devam olnnıııcaktır. cekti? Buraya giren çıkabil~cek mi idi? kesesine ~ötüremedi. Kürkçüler kahya-

T. Özeren~n Kürkçüler kahyasını kadife sedire o- sının korku ile adetA kaskatı kesildi~ini 
·•··· ·~············· .. ••••••·• .. ······ ····•••• , ···· turtan j!enç uşak. hizmetini bitirdikten gören Ha.beş harema~alarından biri iler-
r Y enİ neşrİvatJ' sonra Hacı Ataullahın c>t,,ğiı;i öpe~~ ledi. t>Uni efendinin kesesine so_kup on 
\.. • _ karşısında el pençe durdu. İht•yarın goz- altın aldı, •besini akajtalard'an bfrınc ver-
Atatü.rk'ftn öımes Sözleri - J!l>edt Şefln ]eri en son onu., üzerinde durmuştu: d'i ve sonra eeone hep bir a~zdan: 

V"nçll~e hlta00,1, omıneu yıl nutku ve bir - Bu Macar gencinin, zevk sahibi bir e- - Hak bereket versin efendi sultan! •• 
cok vcclzel<!r Un-re edilerek lltlncl tab'ı çık - fendi tarafından sureti rnahsusada icad 'f:\!>vip çekildiler. 
mıştı; edilmiş garib fokat cidden zarif, güzel Fakat onlar henüz çekilmişlerdi ki bir 

Cocuk ' 'f' G"'nr. ruhn - zı,.a Talat Ça<'tıl bir kıvafeti vardı. b:ıska kapı açıldı. İçeriye biribirinden 
arıı.fmdan yazılan bu eS('r nerts bir baskı Başında bir samur kalpak vardı. Sır- dilber, ·biri ötekinden fettan, sarışın, ea... 

!le kit.ah halinde çıkmıştır. n.tr bütün mu- tında bevaz Bursa ipeklisinden bir kaf- mer, kumral. kimisi Cerkes. kimisi Gür
alll'lllere. annelere ve babalara tavsiye edl- tan vardı. Kaftanın eteği, iki yanından, cü, kimisi Rus, kimisi Rum. kimisi fr~ 
lir yerden ta bele kadar yırtmaçlı idi. Yırt- narin, tombul. balık eti yirmi kadar kor-
. ......................................................... ::.·· maçların kenarına elmas dükmc dikilmiş, pe cariye girdi. Macar köleleri gibi, bun-

Fitrr.mlzl, gent k:ır ananmı.z iç1n, rök ı;ırma ilikler işlenmişti. Alttan dört beş larm da ayaklan çıplaktı. Büriirncük iç 
ıerden yağ:ırnk ö iimf' karşı brzi koroya- 1 düi{m<" cözüktü. Kaftanın sıtma çakşır göırileklerinin gent, ko~~"- ellerinin ~ 
c:ık Kn:ılııy i~in. yı:rdu'l yarınki koru - ı giydirilmemişti. Yalın ayak ve kolları sı- tüne dökülmüs. bunun ust:ıne sırma 11-
!'ll<'ulan yavrularımız için verecetız. vah olan Macar kölesi .hizmet için 1?idip 

1
1 lemeli atlıas yelekler giymislerdi. 

gelirken, çıplak bacaklarının etrafında <Artwn nrl 

- Sizin burada bulunacağınızı tahmin 1 
etmiştim. •Son Posta• nm yeni edebi romanı: 4 Denizden uzaktan bllılınea birçok 

hendesi şekillerin. dört kö,eli hacimlerin 
güneşin altında boz bir re'l'\.'(e bürünerek 
yanyana, üstüste, arka arkaya sıralandıfı 
görüJtiyor. Bunlann arasında yükselen 
Akropol her tarafa hakim dört cephesile 
şehre haşmetli bir tarih damgası vuru
yor. 

Diye yaklaştı. Gözlerim sevinç, heye
can ve ilıtirasla parıldayarak ccvab ver- .,,,.~,...,....ı• 
diın: 

- Bu gece uyuyamıyorum. Bütün his- y l a· N A v 1 lefi.ın ve heyecanlarunla ayaktayım. Ge- c IE 
cenin se~izliği içinde bu güıel mehtabı 
seyrederek sizi düşünüyorum. 

- Ben de .uyu.}'lallladım; kamara sı
cak ... Galtba gündüz de fazla uyumu
•unı; gecenin geç saatleri olduğu halde 
RÖzUme uyku girmedi. Sizin böyle şiirli Yazan: Refik Ahmed Sevengil 
manzaralardan hoşlandığınm biliyorum, 
herhalde bu güzel geceyi uykuda geçir- Oh, ey kalbim ... Bu heyecanın şidde- - Beni bırakınız! kün mertebe daha az utanmamıza imkan 
lniyeceğinizi tahmin ettim. İşte yanılma- tine tahammül etmelisin! Havya, asırla- - Niçin, istemiyor musunuz? ve fırsat verdiği içindir ki seyahati se-
lllışun, rın üstünden yürüyerek, çıplak ayaklar- - Bilmiyorum, beni bırakınız! veriz. Bana ve kendinize zulmediyorsu-

Y.anı başımda vapurun parmaklığına la, hülyalı gözlerile, stms1kı ~öğsü ile, Bir tayfa, uzaktan gemirJ'l işaret lim- nuz! 
dayanmış duruyordu. Ay ısığı. güzelliği- göğsünün altında kalbi isteklerle çarpa- bala:rını kon~ro~ ederek geç~I. . Göğsü derin bir heyecanın çarpıntısı 
ne harikuJade bir revnak vermişti. Elim- rak .bana geliyor. İlk erkeğin ilk kadını ı - Nasıl bılmıyorsunuz, Lıza Pol·nova ... ile kalkıp iniyordu; yüzüme bakmamağa 
le çene.:ini tutuı;> kaldırd~m: .. . . . istediği andan beri gelip geçen nesillı:r Bu ,Yolculu~n başın~a 5ize r~s~~ ldi~im çalışarak: 

- Rıca cderım, dedım, gozlerınlZl bu arzuyu eskitemediler hafifletemedı- mes ud dakıkadanberı nasıl buyuk bir - :SU dakikada hiçbir şey düşünmek 
tnehtabın parıltısı içind'c doya doya 1 lcr· 0 bÜakis her saniye 'hergUn. her se- heyecanın sarsıntıları içinde çarpınıp istemiyorum, dedi, böyle olduğu halde 
seYrctmem için müsaade ediniz! ne' daha çok bilenerek ~c keskinleşerek çırpındığımı görüyorrunu7.; hi8Sinizi sak- binbir fikir birden dimağıma hücum edi~ 

Teslimiyetle başını kaldırdı ve gözle- dudaktan dudağa, göğüsten göğüse, be- lamak isteseniz ~e muv~f~k olamıyacak- yor. . . 
tiınin içine baktı. Bu güzel gözlerin için- denden bedene intikal etmektedir. Haz-1 sınız. siz de benım gibısınız. O meşhur Onların .h~~ı or!'dan kovunuz, 
de sanki bir avuç kıvılcım vardı, biri ya- ların en latifi, hayatı devam ettiren ve kotra Alemindeki kıa.~şıla~amız~a ~şlı- yaJ.ı:ız bunu ~nun.ü~: Sız kamaranızd~ 
nıp biri sönüyordu; gözlerim bu kıvıl- sönüp bilmiş gibi görünen her varlığın I yan ahbablığırnız muddetince bız bırbi- ~ arzuladılınız ıçın UYU_Y~ma~ı~.ız, 
cırnıarı.a tutuşmuş J?ibi idi. .Manevivetini yanı başında yeni bir UYRntnanın, ayak- rimize karşı alAlr.asız ~knadık. An~ak benırn burada olacağımı ve ~ı~ı duşun
dolduran arzuların parıltıları ruhundan lanmanın, canlanmanın ba$langıcı olan bu son tesadüf hissimızı hAd devresıne ~kle. meşgul ol<l:!ğ'tımu bılıyordunuz, 
~ÖzlC'rine aksetmişti. müthiş ve korkunç kuvvet... getirdi. Seyahat, insanın bu nevi. arzula- ~ısl~rıniz sizi .snı:ıkleyerek buraya ge-

- D · ht b · · ı.,.. Gecenı·n serinliM irinıie vücudünün rını daima kuvvetli ve taşkın bır hale tırdi, bana getırdı; siz ve ben, arzulnrı-enız me 2 , gecem n sessız ıf>ı, ,... -. . ban ·· t Ni° ı..: .. tü d ·· ,... d b · 
bir kadının' güzelliP,ini tebarüz ettirmek sıcaklığını kollarımın araStnda hissed.i- getirir, macera mvkini arttırır, ya cı mızın gos e ıg• ve go r u~u yer e ır-
t"'n bfi ··k d d k ·· h""l yordum· insanların arasında ken<limizt daha fazla leızneı?e mahkfunuz. .,ı yu y.ar ımı o umm ~ur ve u - · ·n Ö 

1 
ise Pi • fsken-

~a ınal~~m<l'li arasındadır; !akat bö~le bir - B.eni bırakınız, rica ederim. ~=ı:~ı:euhi~e~k~ı et:~ı:~S: deriye}~ edo~a~~e~:ıu~er~e:ne~olunu-
kkor ıc;ınde olmasak ta sız }ene ı:ısana Dedı. k " •çttmat kontrol azalın1' gibidir. Her za devam etmezsin.iz, Atinaya ~elirsiniz 

a lDını ~aybc~t~~ecek kadk:ır guzclsinız! D d~ayır! ~r~ü ,..1gıınlıklan yapmamı& ve milin-• ve ilk fırsatta beni ziyaret edersiniz. 
edım. Gulumseyere sıı.ı;tu. e ım. .,..... 

Vapur vaklac;tıkca Pirenin binaları bi
riınci plana ıı-ecip derece derece vuzuh ve 
az.amet peyd-a edivor. 

Yolculann heni'en hemen hepsi l{ilver
tPde toplanmısJar, dürbünler şehre çev
rilmis. masum bir telAcı ve heyecanla bir
birlerine bir sevler sonıvorlar, bir seyler 
söylüvorlar. izahat alıyorlar. mütalea 
serdedivorlar. 

FPvkalade rarif sapkas1, şık sevahat 
kostiimü ile bir kat daha cazib görünen 
I,i za DimitrivRdu vanı "ac;ımda~ 

- İşte büyük silo, divor, bu da meş
hur Papastratos tütün fa·hrikası, şu beri 
yand-aki askeri mekteb ... Pire limanı i
çin burada sövlenilenleri dinleye dinleye 
adeta ezberledim, her veni gelen seyya
ha bunları söylemek u9Uldcndir. Ben de 
size söyleyevim: Pire limanı son serır>ler 
Yunanistanımn ehemmiyetli eserlcrin
dC'n biridir. Transit gemil€r için ayrı. ka
botaj vapurlan için ayrı, Yunanistanla 
dış memleketler arasmd'a işleyen vaour· 
lar için ayrı bölmeleri, rıhtunlan, antre
poları, yükleme ve boşnl+ ~ vcrleri ile 
modern bir liman ••• 

(Arknsı var) 
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~-e~_e __ e_t ___ aam:::aıs:=--~~i) ~nrd~a ~nm~nri!et Ba~ramı] 
0 nizlinin, Irk arelinin V8 !Şerefli Koçhisarda 

imar ve belediye 
ümüşhamköyün kazandığı eserler işleri 

. 
Deri lide hidroelektrik tesisahnın temel atma 

merasimi yapıldı, Kırklareli Halkevi açıldı, 
Gümüşhacıköy de bir çocuk bahçesine ve güzel 

bir cadde ve ka vuıtu 

Kırklareli Halkevinin açılış tören inde latikl4l marşı dinlenirlum 

Şerefli Koç'.hisar (Hu.susi) - Beledi
ye, pasif korunma işle-rindeld faaliyeti
ne devam etmektedir. Alarm işareti ve
.dlm~k üzere evvelce mübayaa edilen 
canavar düdüğüne mahsus olmak üzeN 
bir kule yaptın1mam. muvafık görül -
mi.iştür. Oldukça bir masrafı mucip o
lan bu kule, ayni zamanda büyük b!r 
çalar saat ilave edilme'k suretlle ikmal 
edilecektir. 
Kasabanın gerek içme ihtiyacını ve 

gerekse yev.mt istihllkini karşılıyamıya
ca k dereoode az olan suyunun miktarı
nı arttırmak üzere arteziyen Icutrulan 
açtırmağı düşünen kaza belediyesi 
''arıtırdığ1 il~nlar vasıtasUe bu hususta 
'"nütehassıslan bulunan alAkadarlarla 
muhaberelere devam etmektedir. 

Bunlardan başka kasabamn elektrik. 
le tenviri. de düşünfümektP.dtr. Bu hu
susta faa_1iyete başlanmıştır. Belediyenin 
imar planına dahil bulunan bu elektrik 
mt:selesinin de yakın bir Atide intaç 
edilmesi beklenilmektedir. 

Kızılc~hamamda bir köylU 
bir hiç iç;n öldUrUldD 

D ·~ı" (I·I ·) C" h . t b J Gümü' ,_ __ ı..~ (H .) Kazamı Kmlcah.amam (Hususi) - Kazamı - le büyük bayramımız olan Cümlıurlyet bay-
enı.w.ı ususı - um unye ay Şıtt:K:~Y U8U81 - .. Ç 1 ik . h' . da .. 1 .. ml d h k"' d k b" ...... ~ 'k' . p rt · .. .. u-ı b",..nı.. hl . 1 rı":-H.+a zın et ·cı na ıyesı pazarın o u ~ yur un er oşesin e ço u,- ve COi 

ramının ı ıncı aza esı gunu ı:.x: e • ı zm en uJ ........... na yesa o a11. uuıu~- . ~ . A • 

d' · ·· te hh · d t .1 Gö'k ar ll"Uan od.em dd . :resmi. 1.-i;.,.,,dı net•celenen bır hadıse olmu~. P& - it' 11.m tezahürat içinde kutlulamruştll' . .Kınlar• 
ıyerun mu a ı vası.ası e pm :ı: m ca enuı ..... "'"1"' k" 1 t k .. . ı, Korı:,,,a, Denizli, Şereflikoçhisar, l"lA..4 ..... cı· 

kavnağında yaptırmakta olduğu Hidro kaza amirlerinin ve kalabalık bir halk Zd,AraAe :~ a ım zs~ ım~l..~ap~a. lG~? .. gı- J ""'"""-..·-

1 ·k 'k . ö . en nl'l.aranın ır nt1.uıyesının orun- tay, Bandırma, Bergama, Kızılcahamlım, mu· 
e e trı tesısatı~m temal atma t r~nı kütle8inin i!tirakile yapılmıştır. di.is kövünden Mehmed isminde bir lııııb.rlerimizden aldığımız mektub ve telpflar 
yapılmıştır. O gun saat 12 de Beledıye Bü ilk ıı._ .. b ti'- ~ .. lü · . 1 B ö k" b' ' h · ..ı _......ııM-i 
otobüsleri davetlileri Delikliçınardan Y 1.11ı1yrru;n muna~e e a: panı.wı 1<:ov ile oazar mti tezimi aş ren o. ibu şehir ve kazalarımıma ba:yr.aa:mı. en:uıal&z ' ır nıeş e ve eyecan içınue • ..,, ......... 

Yaptırılan IV>l"u.k bahçe .. d• ~·lrlara 'iinden ölc.ücti Karabaso111u arasında gösteıımektedir. Bazaır saıhahı Dutukları müteakib resmi geçiciler yap•'-... h.al1ıı afarak 14 kilometre ileride bulunan y~~ ""~ "" "ı"""....... ~ 
Gökpınar mevkline götürmÜ!}tilr. açılmış bulwunaktadır. 4 kuru~ ölçü parası yüzünden bir kav- tarafından. milli oyunlaT eyneomıf, ıece yarılarına kadar bayııam de"'9m etmit 

"a çıkmıc: K"rabaşoır.ııu Mehmedı'n ba tir. Yukarıdiaıki reslınler ~wa, Kırklareli, Burnova, Bandırmadaki be.--...ıq Törende Vali ve askeri komutanlar • "' · ' " 5 ' - ı " ,.&_ ...... 
ıu askeri ve mülki memurlar. halk ve Harakh şelAlesinden elektrik sına büyi.lcek bir ta~ atmış, başından ıntıbaıardır. 

ywa~m~b~M~m~lladın~rts~··=====~-~~~----~=========~---~ 

'-1~1°1·vrnbı:rf dhaz:r buıdu1n1 m:uşıardır.t~a7veat- istihsal edilecek at sonra darbenin tesirııe ölmüştür. Nazilli muallimlerinin Havsada taınir 
er u e e ızaz e mış ve saa e Ad (H t) Ad ,,.. h . M'"dd · · ·1 h"ı-A t ı 11 Ed./ •• / IJ..../ I 

tob .. } } d t l t lpazan USUS - apa.arına l~tlffi unvet U eıumUmISl e UKU - op an 1 arı f en gaz ,P (1 r cam 
gene o us er e av e o unmus ur. H d k k d ki H kl 1 ... , · + d 1-t k' h 11· 'd "-

K k] 1. (H ') 8 . h . · . H 1 en e a7.asın a ara ı şe a.ı.esın - m~ OK oru va a ma a me ı:n ere.!\. N ·ru (H ") B L-~ta N--ııli 
)o.ır are ı ususı - e rımız a . . . azı ususı - u !MU -.ı . . . .. . . · den elektrık vermek üzere Nafıa Vek:l- ıcnb c:den tahkıkatı yanmışlar, Karabas 

ı 
1 

Ke'"l1ltn yenı ve buyük bınasının açılma 1 ti t tk~--t lın k+ d V k ... l _1 d C lt"k . h' . b t t · B~ş Eylfıl ilk okulunda mınteb ilk ~ğ .. . b"' .. k . 1 e noe e li=t yapı a ~a ır. e 11 e- mr 11 ~ e ı cı na 1ye51 za t ası ara- "'- -- _ 
torenı uvu merasım e vapılmıstır. t' tü'd b . 1 .,_ f d f · rı ~ k 1 t reti.m ispekteri Hüsameddin vı::ı!!IMtrln 
B b

. v 

1
. ld _ .. -.k 

1
. '. ın e şu esı memur an wua ın an ın ... an ya ~ anmıs ır. . b L.1.-.a- .,.. 

u ma teme ı atı ıgı gun ı ma ı ıs • H kl d t_,ıkikl d bul 1~ • ..t-... · riyasetınde ir toplantı a.ıuı~ .... a -
t 

'h 
1 

ara ı a e" er e unu~""'i'~""'. w 839 enen tarı te tamam anmıştır. Mera- . Mu dan ~a • Bursa yolunda zilli ve mülhakatı ögretmenı.rt 7 • 

simde Parti Ba~kanı Tahir Taner Par. Çerke•te e'ektrik f&SIS&fl 940 ders yılına aid mesleki hMbılıalde 
ti ,.e Halke.vlerinin büyük gavesini an- Y bisiklet mUsabakaSt bulunm~lardır. Bu ders yılı arfında 
lat:n bir nutuk söyledikten sonra ma- Çankırı (Hususi) - Çerke, kazasında Bursa (Hususi) - Mudanya • BuI'!& t:ıkib edilecek terbiyevi ve ldUttıftl e -
kaı::ı İhsan Aksova vermiş, Valimiz de elektrik tesisatı kurulması yolUJldaki tet- asfalt yolunun açılması münaEJebetile, saslar konuşulmuştur. Maarif ~ -
kordelayı kesmistir. Yeni binanın en kikler bitmit ve projeler hanrlanmıştır. bu yol üzerinde bir bisiklet müsabaka- nın kararlarına göre bu ders yılında de 
büvi.ik salonunda bir çay ziyafeti ve • Te&i&at ip münakasaya konmuftur. $1 1ertib edilmiştir. Buna dokuz genç ğiştirilmiş olan köy okullan mdfredat · 
rilmiştir. Zivafette komutanlar, me • Elektrik bir lokomobille işliyecektir. Be- işt:rak etmiştir. Mesafe 26 kllometre - pro~ramına ve okulların iki, tıç, dCSrt. 
nıerlar ve ha1k bulunmuştur. deli keşfi 15.922 liradır. dir. Gidişde Acaridman . klühünden beş sınıflı ve ayni miktar &ğretmenli 

Samsun kız san'at okulunda çalışmalar 
Hikmet bfrinci, gene Acardan Ahmed olduklarına göre köy okullannda takib 
ikinci, Akınspordan Bahaeddin üçündl edilecek ders sistemleri, rlrut ve iş 
olmuşlardır. Dönüşte Ahmed birinci, tatbikatı ve şehir ilk okullannda tat • 
Hikmet ikinci, Bahaeddin üçüncü gel- bik edilmekte olan talebeye aid !ıhht 
mişlerdir. Puvan itibarile heyeti umu.. ve ruhi tetkikler üzerinde meeleld ko-
miyede Ahmed ·birinci, Hikmıet ikinci. nurımalar yapılmıştır. . 
Bahaeddin üçüı:cü addedilmiş, birin - Bu toplantı 80 öğretmenin bir araya 1 Edırne (Hususi) .. ~ ~-~-~et w 
ciye bir saat digerlerine de btrer m.a • gelip tanışmasına ve kültürel saha.da • · Vakıflaı Umum Mudurlugunün alAka 
dalya verilmiştir. ki senelik mesaide yeknasa'k:lık temi - ve y:ırdımlarile Havsa'da Mimar 8ina-

Orgflpde patates mahsulU 
nine yaramıştır. nın eseri Sokullu Vezirin camii ta.mir 

Konyada bir b:siklet hırsızı 
yakalandı 

edilmektedir. Bir buçuk aya kadar ta
miri tamamlanacak olan bu cami bir 

ş:ıhcserdir. 

Ürgüp (Hususl) - Ürgübün başlıca 
ihracat mahsullerinden biri de papates
tir. Kazamızın her köyünde ekilmekte 
olan patates her tarafta birinciliği ka- Konya (Hususi) - Muhtelif tarih - Nazilli muall'mlf~ri arasmda 
zanmı~tır. Her senekine nisbeten bu vıl. lerr1e istasvondan bin.;ok b1s1k~t çalan 

'J d V• 1 
patates mahsulünün ekimi çok fazla ol- hır•nz -~iımdiye kadar bulunamamıştı. egışm~ :er 

• muştur. İstihsal dört milyon kilo tah • Zabıta son yaptığı sı'kı bir tahkik neti- Nazilli (Hususi) -· Bu hafta t.asdi'k. 
min edilmektedir. Tarlalarda s3külmiye cesindc bu bisiklet hırsızını mey.dana dPn gelip alşkadarlara tebliğ edilen 

Samsun (Hususi) - Bu sene açılmı:ı 'ma.mlanımaktadır ve öğretmenleri gel- ba!5lıyan patates aınbe.ra girmeden tar- çıkarmıştır. Fail olarak tutulan Übed 939 _ 940 ders y:lı kadrosuna göre Na. 
olan Kız Akşam San'at okulunun bü • miş bulunmaktadır. Mektebin taaa bi • lasmda tüccarlar taratından satın alı- mahallesinden Ali oğlu Ali Can adliye- zilli bölgesi ilk okul öf!rctmenleri ara. 
yük rağbet gördüğünü evvelce bildir - nım tamiratı devam etmekte olduğun- narak. An'karaya sevkedilmektedfr. ye verilmiştir. sın<la şu değişiklikler olmuştur: 

mlştim. Okulun bugüne kadar talebe dan bu binaya ancak birkaç hafta son. 250 gram büyüklüğündeki patatesin kt- Na.t:illi İstiklal okulu başöğretmeni 

sayısı 220 yi geçmiştir. Her sınıftan ra ta,1runak mümkiln olabilecektir. !osu yüz paraya satılmaktadır. Müstah.. Ürgüp ziraatçilerine para İsnıail Okcul Ortaklar köyü başöğret -
bayanlar müracaat ederek bu san'at Resmimi:ı, Akşam San'at okulunun sillerin birçokları tfiatlann dil.:şüklü ~ d~gıtıhyo.. merı1iğine, yerine Yeninazar nahiyesi 

d · t'fade t k · · b'..tr• d ı · d bir fha 8o - .. <l 11 tmak . te ek4-- vantı okulu müdürü Fehmi Yazıcwğlu, 
yuva&ın an ısı eme ıçın yarış • ı-,nı l!re erm en aa yı n pos.. gun en ma arını sa ı.s meıın ~ Ürgüp (Hususi) _ Ürgüp Ziraat M. _ -k ~ t tikl"l k 1 '"er tm 1 rln • 

· bj k 'fi ka ında ·· terın~-~ı . r. e,. s a o u u o re ene 
maktadırlar. Mektebın levazımatı ta • ta o e tı rşıs gos -.'-"Ulr. dirler. Bankası zürraa şimdiden tohum parası dPn Hasan Çetintürk Hamzalh köyü 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : teyzj etmi.ye başlamıştır. Tevziat mik- öi?r€tf"lenlii!ine. verine Hamullı ~ -
tarı yirmi bin lirayı bulmuştur. Zilrra r~t:neni Rıza Öz İst!k1al okuluna, İs • 

- Ha.an Bey sana biqey 
sorayım. 

Şu harb ldbuswıun 
kapladığı dünyada ••• 

. . . Rahat edilecek as O.do 
bir kö.fe yok mu? 

bu suretle büyük bir sıkıntıdan kur • tikl&.l okulundan Lerr.an E~e Nazilli 
tulmus, hükumetin bu yardınu halkı Tn··~h1 ilk okuluna, v.prlne İstanbul Bğ. 

k '. d' . t' reti1'1en okulu mezunfarmdan Fehamet 
ç0 - sevın ırmış ır. Eleman İstiklal okuluna, Beş JfylQlden 

GümUşhacıköyde bir ana ~~~1~ ~~~:r ~~~:~d~~v~~~:~~~~ 
cadde 8Çl

1

lyOr den Lutfive. Berrlrı:-tli kövü öğretmeni 
Gümüşhacıköyü (Hususi) - Bir kilo- $P~,·ket Öncül, Pirlibev lı:övü öğretmen.. 

mctrayi tecavi~z eden; kasabaııın çar§ı li§ine, Sultanhisardan Fatma Dalama 
içir..(]en geçen ana cadde işi plA.nlı bir su- köy\l okuluna, yerine İzmir muallim 
rett~ ilerlemiş, çarşı modern kübik ma - mel{~ebi mezunlarmcfan Zübeyde, İsa • 

Hasan Bey - Var. garb ğazalarla çok mükemmel bir hale gelmiş, bey1i köyüne İzmir öö-retmen okulun -
cephesi! yol; kasaba haricine çıkmak üzeredir. da"l Seniha tayin edilmişlerdir. 

• 
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• # .,..·r''{ . - . . . . ·.. . .. . ,, • Edebiyat: iki şair 
şiirleri 

ve 
• 

yenı Bir (Onda bir) 
(Fqtarafı fi ,.ı.cı sayfada) t1 defa.® A~ed Ha.şimin şilrlerile eğ

llnııek ıı.ienu.ş ..• Yoksa: 

Y tirin dudağından getiril mis. 
Bir damla aletıdir bu karanfil! 

halde niçin bu, iıltıeyvek Y111>1l&ll ftirsiz
llk? .. Niçin 1bu kuruluk? .. 

Yeni şiirlerin bu DGıoonelaindıen an
ladığımız bir h'LWUlliyeti de, mmt duyJ{U
ları dünya duy,KU1mile ~tırmak is
temesi ve hAdi8elerc:hı 1lhlım anmıasıdır. 
Fakat bunun bu t*fMe ~. garabe-

İLLi PİYi 
ibeytin.i kendi şiirinin sonuna fantezi tinden sarfınazar tdenek, yalnız gazete

olarak sıkıştırın.azdı! Fak3t kuzum, buna ciliki veya bilgiyi mızma. d~ olur. 
~" lüzum vardı? Yukarıda, eski divan aş- Birçok didaktik fltrlerin c!O.ftiikleri hata 
~!"~İnin mfü>~.l~~a san'atı ile eğlenmek gibi bunun da hata. bilhassa bu noktada 
afı gelmez mı ıdı? ğike fikirleri dilbeıdfi% Jfade ederlerdi. 

Biletinin girdiği cebe: 
b• n.asrlı bugünkü. şiire b'!- nümunelerlc ziyadeleşir. F.ski didaktik fiirler hiç de-
ır ı~.a~ arama-k laz.ım gelirse yalmz ş.u- Böylesinde 0 bile }dit. Netice olarak şu

~u goruyorwn: en ınce dUygularmı bıle nu söyliyeyi:m ki cdjina.)itesfni tnkAr e-
~nadın3 kıuru bir matervalizm ile boğmak . . ' , . 
ıstem<'k hevesi... Müşahhası bırakıp mü- demiyeceğimiz Orh~ Veli den bu ıfrat
Ce>rrcde gidiş ve bunda şiir tevehhüm e- laro.~~ sakınmasmı dilemek, bilhaMa ye
dişı Buna nncak .son devirde İtalyan ti -ınıf şıır~ karma bir-:zıu olacaktır. cYazık 
Yatro müellifi Lui.ci Pirand'ello muvaffak oldu Suleyıman efendiye:. mm-aile ka7.ıEln
o1a·bilm işti. O derecede ki, meşhur bir dı~ı ş~nret kendimle ~~ mi? Genç 
F'rcınsız temaşa münekkidi olan Pierre şafrimız mutlaka h4!r şıınnde Nu~llah 
Btisson cArtık bundaın sonra cebir mua- Atacı menmun etmek için mi bu nevı ye
d~leleri de birer şahsiyet halinde sahne- nilikler araştıracak? .. Biraz ela asıl için
Ye ~rlarsa hayret etmem. demişti. deki cevheri ~ iyi olmaz mı? 

8,000 
10,000 
15,000 

Lira da 
Lira da 
Lira da 

girer! 
girer! 
girer! 

F'akat Pirandello'nun tiyatroya tatbik et- Bu yeni (li.irler 1-lurine ileride tekrar 
tığim .şiire tatıbik etmek kabil midir? Şiir, gelmek Ü7.ere yazımı ~ilik burada 
her şeyden evvel, renk ve ahengini göz- kesiyorum. 
l~ri:ıniz önündeki tabiatten almaz mı? O Halid Fahri Ozansoy 

Bir roktorun gUnlDk 
notlarından 

Bir radyo dolandırıcısı Terfi eden orman ldrar1::a aıbomın 
yakalandı mUhen isleri nı~e~ra=:d~~::1 =~ ~::: 

Emniyet müdürlüğü dün bir radyo do- Ankara (HU81J8!) - Orman Umum Müdür- delfllet eden lrud&n blr1dlr ta.tat her 
la.n.dıncılı/tı hadisesinin failini yıakalams- JOuünde ba.,mtnıendtıl ft mühendilılerden bu. albomln vak'am muhakkak b&kik1 bir 
ğa ırnuıvMfak o~tur. lunduklan derecede mDddetlerlni doldura - blibrelt ha.stalJ4ı &:1.yılamaz. Berabttce 

Bir hafta evvel İstiklal caddesinde Or- rak terfi ~de~r: diğer anasırın da idrarda c6rMmea1 lt. -
'.Y'aıJn radyo sa.tı-ş mağazasına iyi giyinmiş, 55 llra maaşlı blr1ncl aınır orman başm.ü- zımdır. Me.sell C.t.tlvanat y&nl ılllnd1rlm: 
kibar tavırlı 'bir müşteri gelerek mağaztl hendls muavini Ankara Ormaıı oevirge mü _ glbl. Eğer bunlar eörfilünıe böbreğin baa 
aahfbi Boroma iyi cins bir radyo satın al- dürtl Alfieddhı Kiratıı. Denlzl1 Orman çe _ ncsclnin hastalıuıdığına delD.let eder. 
lll:!J.ı: istediğini söylemiştir. virge ır.ildilril Cafer Deter, Zlngal orman ko B obrek hasta!ıklan elteer17etle t.Alldlr. 

r"-11. •• kü"l d .. .. b .. mlserl Tevfik Knfan, 'O'ludaR orman komi _ Yani diğer herhancl blr ha3talığm 1ht1-
VVA nYUŞ pesen gorunen u maş - tAt l k d na g llr Mesel! btWi tertye 1' d ,0 b<>ğendir:mek bir mesele ol- sert Şeref Erdoğan 70 Ura maaşlı l\çilncil sı- u ı o nra mey ~ e . 

:ın· .. ~ ih Jl!O ı· b" • 1 nıf orman başmllhendlgllğlne. blr grip ha.stalılı 'teyahud anjin ha8ta -
-.• .....,, ın avet u ıraya ır tan~sıne a ıcı 4..5 lira maa lı lldnci eınıf orman başınil - l~ı böb~klerde Utihab yapabilir. DtAe.r 
~kıc~rak ~.u radvon'Ull a;rıba-H\Jlamnasmı hend1s muavini Kaatamonu orman çevlrge bütün hld ve .1Dtan1 hastalıltler bllhaaaa 
~{' bir muddet ~onra Relıp al~ca.ğını söy- milc'iirtl Kemal çagıar, Antalya orman çe _ kızıl hastalığı böb~klere çok aatafır. ltı
lıverek moğaz::.dan çıkıp ~tmıştir. virge mfidtırü Saffet Kunter, Dtınıunbey dev ~ 211 hastalıfınds 81k sık idrar tahllll 7•P-

Birkaç saat sonra annğaza sahibi Boro- let orman 1şletm~ M"rir O.miri Nazim Bıı - a tırmak llz.undır. Kızıldan ınaa.da T1icud
ll'lanın dışanya çıkmasını kollıyan bu tur, Eskişehir Somd.Olten devlet onnan iş - M de llt.lhab husule cetiren mikroplar, 11 -
lnüşteri mağ<ıZava gelerek tezgahtar Va- ıetme.d revir A.mirt samı Kar83ÖZen, Esklşe- tafllkoklar, pn.omoJıoklu, iatrtpltoklar 
sile bir müddet evvel bedelini ôdedi~ rad htr O!'tnnn çeTfrge m1.\dtırü Yaltu;p Gönen _ elhasıl d1l'er dötftntfilü hMtalıi.lar m.e.1e-

Vnsunım ha"Zır oluıp olmadı$nı sormuş - d1r, Konya orman çmrge mtıdftril Hayret _ 10. çiçek hastalığı gfül, tifo hutaııtı ılbl 
tur. tin Ö~en, İçel Kadmeık orman komiseri bunların hep8i böbreklerde 1htiltltiar ya-

V.asil patronla. mürt~i arasında cere- İsmail Şahab, Mu~ onnan ç.ev1?8'9 mfidü - pnrnk tdrıırda albomln ~ s1llnd1rler 
Yan eden konu-mı:a ve pazarlıktan ma - rü Osman Nuri Çamlıdağ, K:ocaeıı onnnn meydana ıetlrir. Qoculdarda böbrek ha.s-
lnnattar 'Olmadığı için patronun hazır - Ç-.NVlrıre müdürtl Mehroed Ali Erdotan, sıvn.ıı taldtlan tednvi lle ~r. Fakat Jatlı 
'-tt ~ d · ı: t · · t slı"m orman çev1rge mlldtır'ti Asım Darcan İsma insanlarda haklld bir böbrek hutaııtı -za ~· ra yoyu ve.nı muş erısıne e ö ' - -ıu. 
etmekte beiB ı;törmom:iş pişkin dolan _ il Hnkkl zkcn, Amenajmanda Aziz Elgin, nın tedavisi çot • ..,.. ve uauruiur. Çok •ıkı 
dırı d d alarak oradan uzaklaş- S5 llrn maaşlı btrtnci mııf orman başmU _ perhiz ve devamlı •ıhhl n tlbbl teda'ri 
!lıı fıı a ra yoy.u hendls muavinliğine. Ulzımdır Belsotuklağu da me&ane Yolu 

ş r. .. ile böbreklere tadar dayanarak böbrek 
Za'bı.t:ı, ~u, enteresan doland'mcı~}k ha- iki ay SOnra fsfanbuJda kadm iltihabı y~ab!llr. Oörillftror k1 M!ne:ı 

~'isesimn cür etkdr kahramsnını dun ya- calma böb~k hutahğl d1~e.r hld hu-

a1amıştır. ÇOrabl kalmıyacakmlŞ talı!cların lhtllAtından Ueri geliyor. Bü -
Bu OO:am Ahmed Nusret Con adında tün intan! hMt&Jıklarda idrarı mit sık 

biridir. Suclu dol13.'!ld·.l"d'ığı radyoyu 75 li- (BaştattJfı 6 ncı sayfada) kontrol etmek ıAmmdır. 
raya Bcşiktasta Kum iskelec;inde müte - getirtmek imkanı hlml olmuyor. Getir-

1
1-----------------1 

,.,ı.h'dl"k \T 1· tt C1 ·t· af et · cevab 1st1yft'1 okuyucularJltl4, '"'•ta v.·ı ı ı yapan c ıye sa ı,.,ını ı ır - tilse bile fiat iki mislıdir. Alınanyadnn 1 ..-
:mı t' pulu 70Uamalarım rica edrrtm. Ak.al tslı:-

ş ır. getirtmeğe imkAn olmadığı takdirde di- dlrde ı.steklerl muk .. beleslz kalabUJr. 
lfakkında müteaddid şikayPt ve ih - - mlek 

'h._.,rlar vapılon cür'etkllr dolandırıcı "bu - gC>r me etlerden getirtmek çareleri- l.~--------..... ----~ 
f!ÜJ:ı adliveye teslim <.>dilecektir. ni arayllcağız. Fakat .serbest döviz lazım: 

Memlel:ctin iktısadı bünyesine çok e-
l d ehemmiyetli yardımı dokunacak bu rnad-
il ng..., a ÜŞ3J denin serlx>st dövfale it!lali imkAnlarını 

~ • p •• 1 , •• hükfunet verecek olursa memle'k'et tc, iş-
'1 ya ın a D r ç ~U.< o. ~u çi de, fabrika da !avda görecekti!'. İğne 

olmayınca arz azalıyor, istlhl.6kı karşıla
Evvclki gün K.asımpaşada 3 ya~;la - yamıv cak vaıiyete geliyoruz. Maliyet 

tında bir çocuğun feci bir şekilde yan- fiatı yükseliyor. Bu da aatış :fi.atlarına te
l'rıasile neticelenen bir kaza olmuştur. .sir eder. Vaziyet g~e mil~terinin aley-
Kasmıpaşada, Küçükpiyalede Hacı hine oJ.uyor. 

SiHeyman sokağında 16 numaralı ev - Mevaddı iptidaiye meselesine gelince: 

de oturan Mustafanın 3 yaşlarındaki Bu. d~ iplik isi.·· ~tını~ da Almanyada~ 
O~lu Salahattin evvelki gün annesinin getırtıyoruz. Şhndı İwıçr'! ~eya ~mc~ı-
<l k - b" d od d kad:ın celb mecburiyettndeyız. İlvıçrenın ışarıya çı tıgı ır sıra a a a oynar. . . 
l· .. .. _ fa 1 s muamelesı yapması ve takas prı-
•<:n ateş dolu mangala dusmuş ve vu- . . d f 1 1m büyü,_ bir fi f . . . • rnının e az a o lt51 A at ar-
CUdüntln muhtelif yerlennden yana - kı tevlld edfvor. 

tak ağır surette yaralanmıştır. Can - Amerikad~n getirt.mek mfimkündür. 
kurtnranla hastaneye kaldırılan Salıl- Fakat bankalar akr~ttif l111lamele yap
hattin kısa bir zaman sonra aldığı ya- mıyorlar. Bu y:ihıden l"lal getirtmek fm
talarm tesirile ölmüştür. Ölüyü mua- kanı buhmamıvor. Halbuki Amerika ile 
YenP. eden adliye doktoru Salih Hişim olan ticarl vaziyetimn bu bir iki av için
defnine ruhsat vermiştir. de vaki olacak tOtiln satışımızla Ameri

Üniversitede yoksuz tatebeye 
Yardrm teşkilAfl ganişletil:yor 

(Baş tarafı 4 iincü syafacla) 
kuv.an ve hiç geçimi bulunmıyan talPbe
lere yıardım işini daha esaslı bir teşkilata 
ba~lıvaoaktır. Üniversite idaresi, şimdi -
lik Üniversite civarı.minki büyük bina -

kad<ın mal getirtmeğe müsafd olacağın

dan bankaların bu muameleyi yapmakla 
sanayie vaki olacak yardımlan büyük 
bir rist teşkil etmiyeceği gibi sanayii de 
ataletten kurtaracaktır.> 

Görülnyor ki ~p sanayii ciddi bir 
t<>hlikeye maruı:dıur. Bayanlıırn Allah 
bac;ka keder verme.Mn' diyecektim. Fa
kat bir dostum: 

- Bu baziçede ge'le bizler yandık! 
Dedi. Nu~et S«fa Coşkmı 

~ istifade ederek yo!tsul talebeler 
için yurdlar açacaktır. Maarif Vekaleti 
hu hususta Ür 1-·ersitevc yardlm yapacak 
\oe teeis edilecek yurdlara ~k çalışkan Terfih havudannda in~aat 
Ve geçimi obmyaın t~le~cler a~ınacaktlr. tamamlandı 

Bu yıl da Üniversıte ıdaresı yoksul ta- . 
lebeıere Üniversitenin bastırdığı kitabla- Şehre fazla su isale etmek maksadıle 
!'ı Parasız olarak verecek, hiç geçimi ol- terşih havuzlarında btr m1iddet ev:'el 
~P ta sanatoryıcxrn ve prevantoryom - baışla.nar:ı. in~t bt~r. Takviye edi 
da tedavileri i-Oah eden talebeleri ma." - len t~tm ~rbı fhtt,.cmı tamamile 
~bn.ı veımek .u.retile buralarda tedavi karşılayıp ~ Wldk olu -
~tirecektir. nacaktı. 

ZİRAAT 
<'Bastarafı 7 nci ~=ıvfrıda) 

ilaçlan yıtınlara kanşf:ırmeık veya hubu
batı azar azar 1>6yle maddelerle muame
le etmek bu usullerin en tanınmışlnndır. 
Bu arada ambarlan tütsillemeği. hatta 
sarımsak ıslatılımf aı ile badana etmeli 
bile tavsiye edenler vardır. 

Faka.t R. Satık 3dlı bir okuyucum. 
bunlardan tamamile ba~ka bir uml öğ
renmi~. Diyor kl: cBildiğhr.iE fasulyanm 
gerek kırılmış taneleri, ger~ ince öğ"O-

tülmüş unu, bu!day yığınlanna karıftın
lırsa, bu yığınlardaki bu~day kurdJan 
kamilerı telef o:tmHtaıiır •• 

Sahiden bir faydası vana. kolaylıkla 
yapılabileceği fliphe.fizdır. Berı fasulya
nın bu bQ.nerini ymıi işittim, bu bebda 
bir bilgim yoktur. 

TanTrıman 

t-~öbetci eczaneler 
Du re<-• nöbe~ olan ecMDeler flUI -

JardlJ': 
İstanbul clhetiııdekile.r: 
Şe'hz.1debatında: et Ha.W>. ıı:mıoo _ 

nünde: Cm.tmeı>, Abarayda: CZtya 1'u
r1), Alemdarda: (Baad), BeyuJ.dda; (A -
aador), P'ırt!hte: CEmllyadJ), .Bakırkö -
ytlıı.de: cistanbul), Bytibde: (&it ~). 

Beyoıta ciJwthMleidıs: 
İ.9tıklll caddMlnde: COalatua.ra.7, Ga

n h), ctlmhur11'1t e&ddMinde: (Xftrt.ot -
yan), P'O.rftmtada: <Ertutrul>. eı.ıtde: 
(A.-um), Tat.simde: CXenmll, ıs~: 
< Siileyman Rocett>. 
~ Kadıtı:ly n Adalardakller: 
K.adıJıörQnde: <Halk, HulOG Omnan), 

Ü.!lrllduda: (Ahmedıye), &uverde: CA
s:ıf), Adalarda: C(ftnul Ru!a). 

•• • • • • ••• • • • • f • • - ; • ' :" . t.' . . J 1 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet Orman işletmesi revir 

amirliğinden: 
ı - Duıw.nltef De-Cet Orman İşletmesi İstasyon de'J)()sunda J.Btl!de mevcud (782) 

&dod muacHll f.MI) met.re mlk'a.b (613) d8$lmet.re mlk'ab çam tomrutu aoıt arttırma 
De aahlıta t*anlmı.ştır. 

2 -~ ayrıca bllf kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş olup ha _ 
ctm tabutam orta kutur ttzerinden hesablanmıştır. 

ı - Tomrul::1an ald aatış "artnamMI l.,tanbul, Ankara, Balıkesir orman çmrce mil • 
dftrlüklerinde w Dursunbey revir tunlrUğlnden görüleblllr. 

Tomrukl&nn 'beher metremlk'abının muhammen t>edeli (11) lira 70 kurtı§tur. 
4 - İsteklllerlıı ~ 71> muvakkat pey ıakçelerlle lS/ 11/ 939 Pazarte.sı gUnn saat 15 dı 

Dursunbey MT1r blr~ne müracaatları HAn olunur. (9088) 

1 İstanbul Belediyesi ilan lan 1 
İlk 

Teminat 
MUbammen 

bedeli 

30,00 400,00 

4,13 N,60 

23,79 11',IO 

22,18 

Toplupıda Topkapı cadtlesın~ 92/ 117, 90/115 numaralı e'flerln en
kaz satıfı. 

Beyazıdda Soğanağa mahallesinin Büyilktulumba çıltmazında 13.ac> 
metre ylizlü 10,70 M2. sahalı Belediye malı arsa ımtışi. 
Aksaray yangın yerinde 24 üncü adada 63,44 metre murabbaı yllz -
&ftz arsa sat~ı. 
Bebek _ l.,tınye yolu üzerinde Baltalimnnında yıkılan blnala.rdAn ta
lıa.:ısttı eden mermer ve demirlerin satışı. 

Sena:ik kira 
9,00 ııo,oo Tepelbaşında M~crrutlyet cad:ieslnde ıo numaralı dükklnın lı:lra-

ya verilmesi. 
Tahinln bed~rlle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn ayn açık arttır

ma.ya konuhnQftUl'. İhale 6/ 11/ 939 Pazark>sl günü saat 14 de Daimi Encümende yapı.. 
IM:a1ctır. Şartnameler Zabıt ve Muameltıt Mudilrlüğil kaleminde görfileblllr. Tallblertn Dk 
teminat matbm veya mektublarllc ihale günü 111unyyen s:ıatte Daimi Encümende bu -
lumnalan. (8723) 

" !'"' ... ~ 1 :~.: • 

T. İŞ BA KASI 
KÜÇÜK CARI HESAP,LAR 

IKRARllİYE 
A 

PLANI 
Keşide!ar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde yapılacakbr. 
1940 ikramiyeleri~ 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 « = 3000.- • 
6 • 500 • c::: 3000.- • 

12 • 250 • -= 3000.- • 
40 • 100 « = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 " = 5250.- • 

Kumbaralı ve kuınbarasız hesablarında en az elli 
lirası buluna~ lar kur'aya dahil edileceklerdir. 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi illnları 
(111) lira muhammen flaUa 302 kalem bulunmuş eşya açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma 17/11/939 Cuma günü saat ·15 de Haydnrpa.şnda ııoıet.me komls;ronunda 1'&

pılac:ıktır. İsteklilerin kanuni teminat akçe.sile o gün hazır bulunmaları lAzımdır. ·-· 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 1000 aded tahta el araba& 8.11.1939 Pazartesi ıüntı 

-.at (15l oın bette Hayda'fPG'iada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından taı>tiı 
zarf u.!ullle aa.tm alınaca.kt.ır. 

Bu ife 11rmat ı.t1yenlerln 450 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettttı ved
taı.arla tekllfler1nı muhtevi zarflarını aynı gün saa.t (14) on dörde kadar komLl:von ~ 
:Lslll!ne vemıeıen lizımdır. 

Bu 1fe ald f&M;nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8668) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1/11/Sli39 t&rih1nden Wb&ren menim dolayı.sile TaJ1arı JQJcu aeferleriıWı ıaw edL 

Jece1t lWı olanar. ctOOe• 
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Memleketimizin en kıymetli ua'atkAn 

ÜN 
Filıntııde okUDHlf oldap 

270914 No. - AŞKIN SESi l :::,f 
270915 No. - Atkın ıstıraba ~ ~8:ı1 

270216 No. - DeH Gön&l 

ODEON 
ŞARKILARI Satışa Qlkanlmıştır. Pl&klarında 

SiNiR BOZUKLU~U, CAN SIKINTISI Ekseriya az ,eker 
yiyenlerde bulunur. Aradığınız neşeyi 

firmah bir kutu şekerin içinde bu1acak81nız. 
~ Tecrübe ediniı:. 

HEriSMfffiA - aa 

PATI KULLANINIZ 
Her tOrlO. yanık!m kan Qıbanlarını, meme iltlbablanaı n Qfttlaklan, 

koltukaltı Qıban.lımnı, dolamı, akneı.r, erıenlikler, ooouklarıo ve 
bUyQlderfn her tUrlU deri Utthablannı tedttri eder. 

· DÖKÜMCÜ ALINACAK ·~ 
. DEMiR VE. TAHTA FABRiKALARI 

TÜRK ANONiM ŞiRKET/NDEN: 
Adaµazarında, bulunan Fabrikamız dOJdlmhanelarl için OR adet dottım
oQye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sa.rih terotl.m•i bal ve bir kıt'a Fototrafh 

( DETA - ADAP AZARI) adnslne tahril'fıa. mUraoaatl.ım 

Gayrimenkul Satış İlanı 

. SON POSTA İkincitepin 3 

Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE EULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞİLİK ve yanmalannda 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoa marhasıaa diklıat. 

Ankara borsası 
-···--Atıht - lt&panq ttan&n 2- 11. 939 

Ç ıı: K L E B 
Açılıt Kapanı, 

Londra 6·24 ~.24 

NeT - Yort 180.02ö 180 026 

Pa.rtıs k.9.ı876 2 .9687S 

Mlllno 6.675 6. m; 
Cenevre 29.816 29 .315 

Amsterdam t.9.405 l t . 10.5 

Berlin .-
Bcftk.cıel 21.7426 21 7·126 

Atlna 0.97 0.97 

Sotya l.[i876 1.68'75 

Praı .-
Madrid ı,.1826 lll.1826 

Var!jova .-
Budapeftt 28.28875 28 28875 

Bükr~ 0.'18ri 0.93ö 
Belgrad r.ı.~6 2~3 

Yotoham 80.743 80 74ö 

Btokholm 81.19 81.19 

Moslı:ova .-
\ ,, 

Son Posta 
Yevmt, Slyasl, Havadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıoeıme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün halk.lan 
mahfuz ve gv.eteıniu aiddir. 

-····-

ile 
Her yemekten aoara günde 3 defa muntazaman 

diflerinizi fırç:-ılayımz. 

Londra ve Parisin en meşhur Fabrikalarından gelen 
B A Y A N L A R için de son moda ve Yüksek F antui 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

teşhir edilmekte ve ıray~ müsait ıerait ve ucuz fiatlarla ut»
maktadır. Çe,itlor tükenmeden evvel ihtiyacınızı 

fimdlden temin ediniz. 

Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Şe 
Merkezi: Ankara, Selhik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adreai : Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kerute kurutma hususunda mUtehaullbr. 

:;==:;=:=;:====::;;:::::::=11 ~--~ Bilumum dökftm, Demir ve tahta işleri yapılır. 
1 e 3 1 

ABONE FIATLARI 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 4:00 ıocı 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 14uu 800 i:iOO 

Abone bedeli pefindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur • 

Gelen evrak 6eri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~·············································-... 
·İ Posta kutusu. : 741 İstanbul "i 

Telgra.f: Son Posta i 
i Telefon : 20203 S . . 
~-············································· ·-' 

._•mamn illcıdır. 
Yara ve çıbanlarda lnıllamlır. Her .Eczanede kutusu 50 kanJttm. 

Türkiye Cümhuriyeti 

lstanbul Emniyet Sandığı ( Ti y AT R o LA R ) 
Direktörlüğünden 1 Şehir Tiyatrosu Tepebatı dram tı.munda 

Ku.ntlut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube w ajana adedi: 265 

lirai ve tlcuf ber nevi banka muameleleri 

Mı>hmed Salibin 9450 he.~ao numaraslle Sa.ndJjunızduı aldıtı (-1400) llrqa bZ'fl bL. akşam ıı;aa.t 20,30 da 
rlncl dereeede ipotek edip vadeainde borcun11 verm&d12'1nden hakkınd& ya.p.dıuı ta.klb Azrail Tatil Yapıyor 
üze:-ıne 3202 numaralı kanunun 4ı6 ncı madd&T.ntn ma~ 40 naa maddeslnıt &öre sa- İstiklal cajdesl komedJ kısmı 
tılması icab eden Unka.pa.nında eski İbnimeddM ın&balles~ ta.da.stro tıeıibitınd.t 
Haraççı Karamehmed maıhallesinde 5allhpllf& aolı:atında ilki 16 lııl1L yem ,. a.mnarat:a,1 a.lt§am saa.t 20,30 da 
241. 2411 kapı, 238 pa.fte., 1019 ada, lJ. parsol namaralı ~ ~ bir e..an Wnamı Hindistan Cevizi 
bir buçuk ay müddeUe açık arttırmıya konınaPar. 

Satış tapu sloll kaydına göre yapılmaktadır. &ntırma;ra ııırmek ~ (118> Ur& per 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birimn t.minat ıwtktubu da kabul ebmur. m
rlkmiş bütün vergilerle, belediye resimleri ve vat:ıf ica.res1 ve tavlı bedeli ,.. t.eıı~ 
ı·iisumu borçluya aittir. Arttırma şartnıı.meaı 1/11/939 tarihinden Nbareıı teıtadt etmA 
lstiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde aQl]c bulundurulacalltır. Tapu sıotı b1dı ,.._ 
~ ir lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dosyumcta. vardır. Al'ttırm&ra g1rmJf 
olanlar, bunları tetitlk ederek satı1ı~a çıkanlan ıayrtmmkul hakkında her feri etrenmiıf 
nd ve !tibar olunur. Birinci arttırma 20/12/939 tartbine mftaadlf Qaıtam1>& 1Gnft ~ 
oğlunda kMn Sandığımızda saat 10 dan 12 ye ltad9.r ya.pılAe&k.tır. Mankt:a.t UWıe 1&1>Jlar. 
bilinesi için ~klif edilecek bedelin tercihan aJ111muı w.I> ecli!n gayrimenkul mftıııieft _ 
yetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olınaın şıartıtı.r. Altsl takdtrde son vttırannı 
taahhüdü baki kalımak şartlle 4/1/940 tarlhiM mflsadtf Pertembe l'ftnft a,at mab&kle 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu aıttmnada pyı'i.mentttı en 9* arıt> 
ranın üstünde bır:ı.lalacaktır. Haklan tapu &ieillıertıe l&btt aımı~n alt.ke.dall&r ve ı.
titnk hakkı sahlblerinlıı bu haklarını ve huıııude hJz ,.. ına.sarlfe dair 1ddalannı Din 
tarihinden itibaren ylrm.1 ı;tün içinde evralcı mftı!bttıtle!Ge ben.her dairemtlt lılıl1dlrme

Ierl lAzımdır. Bu .\lttretıe haklarını bllcll?W!emif ol&nlarla, ha.klt.rı t.ap11 sl.oUlıerDe aab!t 
olmıyanlar .satı., bedelinin paylaşmasmdan harlq kalırlar. Daha faAla mal9ıu.~ almak 
!stlyenlerin 938/ 1174 dosya numaraslle Sandıturus Hukllk t4'eri serYbiDe möruaat M -
melert lüzumu ilan olunur. 

** 
DİKI.&T 

Emniyet Sa.ndıfı: Sandıktan alınan gayr1ııı.eakultt ~ göstermek tstirenı-t mu
hamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin " 4t nı teoa'Ytiz etmemek tlzert D.ae be -
delinin yarısına kadar borç vermek suretlle kola:J1* ~termek:ted11'. 

. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde l kaşe alınabilir. --------

Halk opereti 1>u akşam 9 da 

Kadınların Beğendiği 
Son temaili 

Cumarte.sı akşamı 

Sevda oteli 
Yazan: Yusuf Süruri 

Raşid Rıza ve Badi Tek tlyatro~ıu 
Bu gece Edlrnede Aziz İŞl>llenin 
Yeni sinemasında iklncl temsil 

Üvey Babam 
Pazartesi 'O'skttd&r HA.lede 

Nur Baba 

ilan Tarif em iz 
·························· 

•ııhile 400 kuruı 
ıahile 250 » 
•ahi.111 200 » 

Dördüncü sahile 100 ,, 
I ç ıahilel~t 60 » 
S•n ıtıhile 40 D 

Mut.nen bir m\lddeı zarfında taz
ıaea m,lkt..a.rda 1lln yaptll'acaklu 
aynca tenzılı\tlı tarifemizden tat.ifade 
edeceklercllr. Tam, rarıın n oeyrelı: 
aa.yfa. llAnlıı.t' Jçln •JT1 bir tartı. derpif 
edllmiŞtir. 

Son Poııta•nın tl.eart llAnlanna aid 
wer içln §\l adreae müracaat edll
melldir. 

tı&.ımlıl. Iollel.-tll (UrkeU 
Kahram.anzade Dan 

Ankara caddfl:IJ 

Son Posta Matbaası 
• 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ra.gıp Emeg 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Bknm UŞAKLIGlL 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira. 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
5 O lirası bulunanlara senıede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 AC:ed 1,000 Liralı :( 4,000 Lir .ı 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " IO " 4,800 ,. 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndak:I paralar bir sene içinde 50 liradan ...ıı 
dü~miyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 iazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı EytaL 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve ı Ba.u.. 
tarihlerinde çekilecektir. .,,,.., 


