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HALKIN DiLi 
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llmaDJIDID sulh için JIDİ 

Rusya askeri harekôlı 
durdurması için Hilleri 

iknaa · çalışıyormuş 
Alman sefirlerinin çağırılmaları da 

sulh teşebbüsü ile aliikalı gösteriliyor 
Londıa 3 (Royter) - Almanyanın gazetesi, ezcümle şöyle yazmaktadır: 1 ............................................................ .. 

ougünkil vaziyetini ve rasladığı güç - - Almanyanın maruz kalacağı ilk Amerı·kadan 
itikleri tetkik eden cYorkshire Posb (Devanu 8 inci sayfada) 

ovyet. - Finlandiya 
~üzakereleri 
tikçe güç eşiyor • g 

silah sevkiyatı 
bugün başlıyacak 

·············································································-·······························-··---· .... ··· 

Yüzüncü yıhnda 
tanzimatı hayırla 

yid etmeli miyiz? 
Tanzimat, Oıma~lı devleti için ıekıen ıene daha yafıyabilmelı 
imlıanlarmı veren bir ıiyaıet oyunundan baıka bir ıey değildir. Bu 
•ek•en •ene içinde imparatorluğun o koca vücudii parça parça diif
tii. Bu arada Anadolu biraz daha çölleıti, biraz daha viran oldu ve 
nihayet Türk kendi varlığını, yalnız kendi difi ve tırnağile müda • 
laaya mecbur kaldıiı zaman ortada harab ve nüluHuz bir vatan -

dan baıluı bir feY bulamadı. 

Yazan: Muhittin Birgen 
( Yazısım ikinci sayfamızda bulacaksmıı) 

Müthis bir , 
keşfe doğra 

Amerikalılar dinamitten bir milyon defa daha kuvvetli 
bir infilak maddesi bulmak üzere imişler ! Yeni bitaraflık kanunu 

bugünden itibaren 
meriyete giriyor 

Altı ay zarf mda dinamitten bir milyon 1 dan beri Amerikalı, İngiliz, Fransız ve 
defa ddıa kuvvetli bir surette iştial eden hatta Alman fen :adamları bu hususta 

' bir maddenin meydana getirileceği söy-1 hummalı bir şekilde ç.alışmaktadırlar. 
Ienmektedir. Sandey Dispeç gazetesine 1 Bu yeni kabili iştial maddenin esasını, 
göre, Amerikalı fen adamları, böyle bir eski bir hülya, yani atomun parçalanma

maddenin '--iioude getirilmesi imkanlarını sı; bu suretle enerji elde edilmesi teşkil 

görünce derhal Beyaz Saraya telefon e- eylemektedir. Fen adamları, kendileri 

derek Ruzveltle konuşmıya talib ol - berhava olmadan \'iÜcude getirecekleri 

lngi ·terey e sevkedilecek 
bombardıman tayyareleri 

hangarlarda hazır 

Vacıington 3 - Reisicümhur Ruz - muşlardır. Bundan dört ay evvel de böy- bu maddeyi emin bir şekild~ ortaya koy
ve!t, gazetecilerin bugünkü toplantı - le .bir mülakat vuku.bulmuştu. o zaman- mak için çalliŞmaktadırlar. 
smd• me~~n m~lisinin amba~o • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nun kaldırılması için büyük bir ekseri -

' yetle ''erdiği karardan dolayı memnu
niyetini bildirmiş ve şu beyanatm neş
rine müsaade etmiştir: 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Finldıı.dıya ord•!b"tmun Tl&Otörlü kuvvetlennd en bir göri.i.nüş Dahiliye Vekili 
Londra 3 <Hususi) - Evvelki günlyeti, ancak bu akşam Sovyet mümessil- Diyarbakır& 

Fransız askeri muharrirleri 
vaziyeti nasıl görüyorlar? 

Almanya, nereden, ne va.kit 
~oskovaya varmış olan Finlandiya he. (Devamı 8 inci sayfada) 

1 
hareket etti 

ltalyanın hangi tarafa temayül :=::?::·~E.~h:;:.::t~:~r::l~ 
edebilir? . taarruz 

edeceği baharda anlaşılacak 
r .......... "E~·~·kii .... Gen;a~ z:. N Em~·~····°E~k·i·İ~~ ........... l 

. 
Diyarbakıra hareket etmiştir. Dahiliye 
Vekilimizin bu tetkik seyahati on giln 
kadar devam edecektir. 

Parti Hatay 
meb'us 

namzedi eri 
Ankara 3 (A.A.) - Beyanname: 
Hatay vilayeti nwb'us intihabı teftiş 

heyetmce vilayet in umum nüfusuna nn
zar..:.a ve intihabı meb'usan kanunutl6 ; 

(Dan.mı B inci sayfada) 

Belçika ve Holandada 
asl<erl tedbirler 

Londra 3 (Hususi) - Almanyaya 
hemhudud bulunan Holanda ve Belçi
kada ittihaz edilen aSkeri tedbirler kuv 
veUendirilmektedir. 

1 Hol:md!lyı doğrudan doğruya Alman-

İ " Son Posta ,, nın askeri muh•rriri _j 
t ............. ..... --- -

ı yava bağhyan Jullyana kanalında sey . . . . . . R si 
· d'lmi bOt" k " Garb cephesinde FranBıılar gıbı Almar.Ia1 ela bir mıktar e.nr alrı~lard'1'. e. ıt 

rfü;efeı mene ı ş ve un mera ı . . . . . .. 
kl
. d · · Almanların bu esir lere aıd c ı'r4 kı tetJ:ık ctı>·..clcrım gost~rıyor. hin kanaldan uza aşmasına aır emır . . 

. . . [Yazısını 5 ıncı sayfada bufacnkMnız) 
venlmıştır. 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Tanzimatın 
Yüzüncü gılı 
Yuın: Muhittin Bh·ren -aarif Vekaletinin kararile, Tan2i-

. matın yüzüncü yılı, bugünlerde, 
bır hatırlanma mevzuu oldu. Osmanlı im.
para.torluğunun tarihi ile Türk mliletinin 
hııll'yatuıda büyük ve derin bir tesir icra et
iniş olan Taru:imıatı, tarihi ıbir had.ise ola
N.k dalına hıatırhmı.ak bizim için hakika -
ten bir ıborcdur. Fakat, bu hatırlamayı, 
eğer sadece bir chatır1ama,. şeklinde ya -
par ve Osmanlı tarihçilerinin bıraktıkları ı 
edebiyata uyarak, 'f.anzimatı bayırla yad 
edip bu yAdın arkasına bir iki de aTh:li 
ilAvesile iktifa edersek yanlış bir yoldan 
gitmiş oluruz. Zannedersem~ Maarif V&
kaletinin istediği şey de bu değildir; o, 
Tanzima.tı.n yüzüıncü yıldönümünü, yüz 
senelik bir tarih devrinden sonra, bu ha
reketın esaslı fbir tahlil ve tenkidi vesilesi 
olması için batırla'lllıştır. Tanzimatın, 
kendi kendisini dalına metheimi$ olan 
tarihini hiç bir tahlil, tetkik ve ten kid 
süzgecinden geçirmeksizin, olrlınğu gibi 
kabul et~~e Maarif Vekaletini::l razı o -
be.ağını hiç zımnetmeyiz. Hatta, çok kuv
vetle tahmin ediyoruz ki, Maarif Veka -
Jeti bu vesileyi, Tam::imatın ilmi bir tab
ın ve tenkid objektifi önüne konulmasını 
temm maksadile .ortaya atmıştır. 

* Osmanlı vak'anüvislerinin ve Os -
nıaınlı devlet zümresinin .cTanzimatı Hay
riye. diye yacieyit-dikleri bu tarih dö -
nümü üurindıe zihnini hayli yormuş o -
lan vat&nd.Qlarda.n biri de benim. Bu hu
sustaki fikirlerimi bundan on beş sene ev
vel bir takım makalelerle de yaunıştım. 
Ben, Tanzimaıbn o kadar ha yulı bir in
kıllb olduğuna inananlar:hm değilun. 
Fikrimce, Tanzimat, Osmanlı devleti için 
selmıen sene daha yaşıyabilımek imkanla
rm.t veren bir siyaset oyunundan başka 
bir şey değildir. Onun Türk tarafından 
göl'Ü.nıÜşÜ. bir tözle, yüzde yüz Türk gö
zile, yeniden QOk esaslı bir tahlil ve tet -
kikten geçirilmeğe muhtaçtır. Hiç değil -
se, birçok fikir adamlarile birlikte, benim 
göl'Ü.$Üm, hadi.leyi böyle anlar. 

so 
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Bestmıt · makale: == insanın içinde daimi bir ateş vardır Sözün kısası 

Toplu v~ dimdik 
Duracağız/ 
_____ E. Ekrem Talu 

Dl illi Şefi her ın.e zam.a.ıi dinlesem, 
ıbelağat ve vecazetinin saatlerce 

tesiri altında kalırun. Dün de o, Büyük 
Millet M~lisinin altıncı devresini açı; 
nutkunıu soylerken tane tane sözlerini, d 
kıymet dolu sözlerden her bit'ini doya 
doY'a içime şuuruma nakşettim. 

Lozan kahramanının hitabet kudreti, 
esaslı ve alemşümul şöhretini elzeden 
yapmı.ştır. Bu itibarla, onun dünkü nut
kunu gazetelerde şüphesiz okumu.ş bulu
n.an vatan~lara, o nutkun belagat ba
kımından kıymetini izaha ve tebarüz et· 
tirmeğe kalkışmak hele benim gibi aciz 
bir kalem sahibi için lüzumsuz ve mana· 
sız bir iş ol ur. 

lnsan kal'binde muhtelif hırs, sevgi ve emelleroen müt?.
şekkil binlerce kaynak vardır, bunlardan biri sönünce öteki 
coşar, ve sıra zincirleme olarak hayatın sonuna kadar cte -
vam eder. 

Hayatta hiç l;>ir hırs, sevgi ve emeli lmlmadığını söyııyeı. 
bir adama mı rastgeldiniz? Biliniz ki o adamyı bu toprak 
üzerinde <)ynanacak rolü de kalmaanıştır, yeri t\)prak Usfa 
değıl, altıdır. 

Ancak, baştan başa. hir mant1k seyli ha
linde kulaklarımızda ve be..1.liğimizde a.
ki'sler yapan bu hitabenin, memleketim~ 
zin iç ve dış durumunu apaydınlık tasvir 
~den bütünlüğünden şu son bir iki satırı 
bir emniyet ve necat beratı olarak ezber
lememiz lazımdır. 

Milli Şefimiz buyurdular ki: 
c'I'ürk milleti, Büyük Millet Meclisinin 

etrafında bölünmez, sars.ı.1maz bir kale 
gibi, dünya hadiselerinin karşısında top,. 
lu ve dimdik durmakta&..r!> 

=ı •••.n•"74?...W.V+v•n•.r..-r-·••.n.wr~~ ..... '*~~~·•r.•r~~'4?~~ 

lnglltere iizerindeki 

İsmet İnönüırıün şiddetli alkı.şlarla kar
şılanan bu sözleri, bir Şefin milleti hak
kında izhar edebileceği en büyük sevgi 
ve itimadın ifadesidir. f;."ökten düşen 

Bir s~rvl!t 
~·······················································\ 

1 Hsqün _!ı.k_ tı:<n 
1 Kuzuyu gönderdim, 
· davayı kazandık 

Köylii.nün birinin bir komşusile da
vası vann1.§. Avukat tutmuş, davanın 

ı. ilk celsesinden çıktıkları zaman avu
kata: 

· - Ne dersin, demiş, hakime bır ku-

l
i zu göndersem iyi olur mu? 

Avukat: 

!lava muharebeıl 
Türk varlığının en büyük vasıfların .. 

dlan ·biri onun vahdeti olduğu esasen kM
na tça malfun olaın .bir keyfiyettir. Bize, 
inkılablıllllzın başındanberi gösterilen fti• 
mad, hıürmet ve hayranlık. başlıca, arzet
mekte bulunduğumuz vahdet manzara- · 
sından ileri gelmiştir. Mıuazzam devletler 
sırasına geçmemizin en mühim ilebebi ge-
ne budur. Devletlerin siyasi manzumele-
rinde önemli bir mevıki tutmamızın sır· 
nnı da gene bunda aramalıyız. 

İleri hamlelerimizin muvaffakivetle 
neticelenmesini, içerideki ve dışarıdaki 
kuvvet, şevket ve azametimizin gün gü~ 
den inkişaf etmesini de vahdetUnize borQ< 

- Sakın ha, diye tembih etmiş, luyruz. 
göndereyim deme .. dava aleyhimize Btm·u iyice bilmeli ve bu vaziyeti ila· 
döner, hakim rüşvet almaz, ve rüşvet nihaye devam ettirmeliyiz. Aziz ŞeFimi• 
teklif etmek istiyenlere ı:ok kızar. zin dedikleri gilbi: cBüyük Millet Mecli• 

sinin etrafında .bölünmez, sarsılmaz bir 
Ayrılmışlar.. mahkemenin ikinci kale gibi, dfuı.ya ha<liselerinin karsısında 

celsesinde hakim, köylü.nün 1ehıne toplu ve dimdik» durdukç.a, o M.disele-
karar vermiş. J.\.fohkemed':!n çıktıkları rin ne kendileri de, ne de serpintikri bi~ 

Bundan yQz ~e evvel, Osmanlı im -
paratoduğu batmak üzere idi; impara -
torluk her ta.l"afta inhila.J. halinde bulu -
nuiyıordt.ı. Osmanlı Sultaınları. taç ve taht
lM"ını kn.u1ıamııak için, tıpkı 919 da oldtığu 
giıbt ecnebi h.Jımayesine ilticadan başka 
·Qa1'9 ka.hnadı~ırn görm~ler.di. Fakat, o 
uına:rılıar, 919 &ıkinin aksine olarak, 
.ultaplw bu himayeyi İngilterenin kuca- ! 
lmda değil, RU3YM1m kolları arasında a- Londrada yaşıyan Hamburg ismin -

1 
~ 

zaman Avukat: z.e kadar sıçrayamaz; sıçra.sa da onların 
-! Bak, demiş, davayı kazandık, e- ko1oylıkla üstesinden geliriz. 

rzyorlardı. T.aım, o sırada gözleri Avrupa- de bir viyolonist oduını süslemek me. :. 
hhfa }WIİ açılnuş olan bir takım cyeni 
Omnanlılar>, lmpttrMorluıtu kurtarmak, rakile bir resim almak istemiş, müza- ! 
hiç olmazsa ölümü ~eciktirmek için ln - y~l~C saİonuna git.miş ve kataloğda cİ- ~ 
ıUtere polit!kuuıı tutup ona dayanmak talyan mektebine aid bir resim> kay • S 
.btediler. Fak.at, bunu yapmak için de o dile gösterilen tabloyu 150 kuru~a al- : 
zammki İnKflterenin. demo1.'l'asi fikirle- 1 7 . ı : 
r1ne daha hasM 'bir alaka ile baifö olan mı~. Bugün tablonun ncı asrın en : 
siyaset rlimrelerini h,e.şnud' etmek lazım- meşhur ressamlarından Murlllo'ya aid : 
dı. Osm.anlı h:nparatmluğu, bütün o eski olduğu anlaşılmıştır. FA!ere bin İngiliz 
Orta Tarih ım"aneleri üzerine oturmuş lirası kıymet biçilmektedir. 

ğer sen, kuzuyu göndermiş olsaudm Atatürk bize bir müşterek ideal meşa-
lesi bıraktı. O meşaleyi bugün tutan el, 

kaybederdik. İnönünün, herhangi bir vatan ve millet 
Köylü gülmüş: İskoçya üz.erinde uçan Alınan tayya davasında bükülmesini bilmiyen kuv vet-
- Kuzuyu. gönderdim d.e davayı releriniın İngiliz tıayyarederilııe müthiş li ve kudretli elidir. 

kazandık. Sen buna emin ol! surette çarpıştrltlannı okudunuz. Bu O, bu nurun etrafından ayrı1mıyacağı· 
- Kuzuyu gönderdin ha, sana gön- . Alman tayyarelerindetı birinin pilotu, mızı ıbiliyor .. ve bize güveniyor. Bu çok 

derme diye de tembı'h etm1'<>ti ...... ı. makinesinin delile d--... olmasına ve yüksek itimada l~k~atimizi, bundan böy· 
~ ·' : "'"f'A v le de toplu ve dimdlik durmakla isbat • 

- Gönderdim amma, kendi tarn • ; ~ndisinin de ağlI yaralanması.na rag. deceğiz. 
fımdan göndermedim. Davayı kaı1be- E m.en, itidalini kaybetmem~ ve tayya-

dura'll müeS9l'!Selerile, İngiliz efk~rın a ya
şamıJllll Jftyık bfr varlık olarak ta.nıtıla -
mP.ldt. C>.smaınlı imıparatorluğıınu bir ta
kım yeni prem;ipler üzerine oturtmak ve
}"8huti oturmu(I göstermek 15zımdı. Bu 
maksadla, onlar, bir Hattı Hümayun neş-

ruhlu Türk i:syanmı crnecnunane bir ser
güzeşt ıııolarak tanımllta ve üyle tasvir 
etmekte tereddüd f()stermiyordu. 

den komrı.ı.mun tarafından göncler - ; res~ni arızasız ·bir surette bir tepenin 
. dim. ~ kenarına indirmiştir. Tayyareden dı -

............................................................... 
Polonya hükumetinin 

yeni merkezi 
* rettiler ve bull'U herkese duyurmak için Acaba, Qunanh ~a.torluğu bun -

de y.t\z bir J)M'e top attılar. c!İln yüz sene evvel mi yıkılmış olsaydı, 

\. j ~arı sendeliyerek çıktığ'ı zaman da ga. 
'-;---·········---.---·--··• rrb bir talih eseri olarak yaralanmı • 
Esrarengiz hir kudret Yan nsıdı k~disine yardım etmiştir. 
SBhibl muhllrrir Ru sırcıdcı gel~n bir polise ingilizce o -
İsmi Clark En1il olan 27 yaşında bir A- larak «teslim oluyoruz> demiştir. Res

merikalı muharrir kendisinde eEraren - mimiz, tayyarenin gövdesini gösteri 
giz bir kudretin mevcu<i bulnnduğtma yor. 

Londra 3 <A.A.) - Yeni Polonya bU 
kumetinin Paristen Angere nakledil& 
ceği Paristen bildirilmektedir. 
Başvekil Sıkorski ayni zamanda Po. 

lonya ordusunun başkumandanı da ol' kanidir. Geçenlerde, pek büyük bir mu -
v.uffa:kiyet kazanmış olan bir es~.r neş 

reylemiştir. Bu roonıan tam 80,000 keli -
J · 1 d · k b h l • duğundan1 harbiye nezareti ile temas
n[!ı de re t! çrçe a çe erıne da bulunmak üzere Pariste kalacaktır 

Öte.!i ımaltrmdur: Rusv.anın fı;;tanbul ve Türk bakımmdan daha iyi olurdu? Yoksa 
Bo~az:lara hlkinı olmama~ı icin her seyi seksen sene eonra yı.Xıınlış olm:ı.sı mı <la
yapmıya zaten hazır olan İngiltere im - ha iaydalt olm~? Ben öyle zannedi -
dada geldi ve lmpaI'a.torluğu tuttu. O tu- y-oruın ki, ııtrf Avrupa siyasetinin verdiği 
tuş sayesindedir ki, imparatorlıı~n koltuk ~tne~i lle .emm sene fazla yaşa
hastalıb uzadı , nPzi h~leti denilen devre mış olan tınparat.o.rl.Wt, Türk rönesansı 
se~ sene sürdü. Bu sekSf'n sf'ne içinde, bakımından. hayırlı delil, zararlı ol1Xl4.lş-
o koca vilcud parça parça düştü. Bu ara- tur. meden mürekkebdir. Altı gün<le yazıl - sebze dikİ/ec~k Polonya harbiye nazın da gene Parisdc 

kalacnktrr. da, Anadolu 'bfraT. daıha cöllesti, biraz r!a- _Y. üz ~ ~. el, Tlli'kiye, bundan yir- ı mıştır. Muharririn iddiasına gt\re bu ro- İ 
h · 1..ı..- 'h t T .. k n-:ıoilizler memleketin istihsal kud a vıran o uu ve nı avf" . ur ~ ~e evvelkı.ne rı.labet1e daha ~z h~_rab manı düşü'l'J.rneden yazmıştır. Yazıya baş- e> Polonya ordusuna kayıd muamele8 
1rendl varlıbm yalnız kendi di- ı~ı. .. o .. za~a:nki A~ı:n belkı, Türk- l.a<lığı vakit ne vazs-cağını bi!e bilmiyor- r~t:ni artırmak için yeni yeni tedbirler ilerlem€ktedir. Bir kaç bin asker kay 
ıtıf ve tı:rmakile müdafaaya mf'cbur luğijnu müdafaa içaı techız.atı daha ek - .. · itt:haz eylemektedirlM. Bu cümleden riedilmiştir. 
kaldı~ ztıman. ortada h~r::ıb ve nüfus - sik, fakat, milli ve ~tbnai teşkilatı bun- muş ve gun!c_on saat _!alı~ıştır. I k \..-h ''"1 t d b k b' b 1 - -- -- - - - - o arn çi~k u.. çelerillin kaldınlma • ·········•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6lVl 'l.J r va an aın aış a ır şey u un - dan yirmi aene evvelkine nisbetle daha di~imiz inkişafa ~itti. Onu değiştiremeyiz. ma.dığmı gl:ird'Ü. kuvvetli idi. Bundım başk!l, yüz sene 1 . * ~ı"'a v~ yerlerine sebze ba~çelerinin i- T A K V 1 M * evvel~i AVl'l.lpa, Anad:>lunu_n milli km~- Evet, Tanzimat, bu mem1ekf'te- bir t~ _ karrıe:;me kanır vermişlerdır. Bu ~re 

Evet, Tanzi.ınatı Hayriye, bu memleke- vetlerı karşısında daha eksık kuvveth. kım yrni ve güzel şf'y!er sokmuştur. Fa- ı derhal ittiba edilmiştir. Zengin çıçek 
te Avrupadım ıbirçok yeni şey getirmiş- çok ~~ha zayıftı. Kafkuva&ı y:ılnız Şevh kıat, aoeaha. o olmasa.vıdı bu yeni ve l?llzel bah~lPri sahjbleri buralara sebze dik
tir. Birçok yeni kitablar, bunlarla birlik- Şamılın Rus istilAelna .karşı ~em.leketi şeyler ,ITTremez mivdi? Gene girerdi ve mcktcdirler. '"um[ ııeaaı 

İKİNCİTEŞRIN 

4 Arabi IO.ı~ 
lBM tc birçok fikirler ve bu arada bir takım senelerce mildafaa etm.ıs oldugu bır de- u da girse temiz oları:ık. vüzde Y:Jz Türk 

kanunlar, ni7.ıamlar, hülasa bir takım si _ virde, An-adolu de~erintn Türk va - olarak ı?ireroi ve biz ıbuı:ıön. virmi sene- • Resmi .ıe u -
yaset ve idare edebiyatı &ı o sayede mem tanını :nmdafaav~ kadir bir ~uvvet. vücu- J!k ·bir müc~clı>ledC'Tl ronra hala halkı dev-1 Holiindanın yeni bir kararı Biriociterin 193} Hwr 
lekette geniş bir intişar sahası bu1muşt:ur. dle getır.me~ daını.a ım.ıktcdır olaıbılecek- Jete ve devleti halka da yavklaştırm;ık .....,=-=2,.,2 =--==""""'~~~-=-=-1_88~=-ıı 
Fakat, bütün bu giren iyi, güzel ve yeni lerine taırnrunen kanlirn .. Eğ'er biz o sek - için uğraşmıy.a mecbur kıalmazd':k. ~u 1 Hol8.nda dahiliye nMareti tanfından CUMARTESİ 
şeyler, bu memleket içinde Türk ruhu ile seın Osmanlı seırıesi.ni Türk .. olarak yasa - halde. Tamimata, bir rıtıoh ohrak belki ı verUen şiddetli bir emre göre bundan 
taım bir intııbak haline bir türlü gelr->me- ...,ıs bulı.mısaydık, yiıml. yıl once bu mem- havırlı 0bir müessese şeklind'"' bak::ıbi1i - böyle Holandada bul si ı h' l>lJNl:::Ş 
cfl. Aradaın sek3en Osmanlı. yirmi de Türk ıeketi daha ~alim ve &:ha milli bir te - ri~: Bir siyaset olarak. onu daima hüzün- b' . h rlb · ~ıan nema arın ıç ~. lı. Ramazan lMSAı( 

1) • 

.eneırl. geçm~ olmamna. rağmen. bı~ün kimül içtndc 'buhrrdıuk. le hatlrlıyac'1ih7. ve üzerin~ uzun uza - ~." mu. 
8 

!ere aıd aktflalite filmler 
dahi tam bir kıat'iyetle kMia edemevi~ ki, Fakat, Osmanlı ile A"TUpanın karŞl - dıva dtüsünece~z. gö.rtermıyeceiderdir. Hükt'llnet halkın şu 
Türkiye ht.ıdudkm. içinde hakim olan bü- 'ıklı siv~t ovıunla.n, Türkün o zamanki · _ il /. . 'A, ve)"a bu taral ı .. .h ve aleyhinde n6rnnyiş -
tün yeni fikirler, Tanzbıat fikirleri, kuvv+>tlPrini ıma?!lUb Pttf~i ir.in. t.1rih bil- (M. ,uhtfltn ( ' L,.n~1-ı lerde hulunmaıDm arzu eylememektedlr. 
Tilrk ruhile tam bir intıb:ı.k halindedir. ~r~;;;;;;;::;;;;;;,;;;;;;;;:;:;:;::=:;=:;:::;:=;;;;;::;;;:;;;:;;;:;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;:::;:;;:;;;;==:;;i=;::=::;~;!;;=~~~ 
Bugünkn münevverlerimiz arasında koz- ~ 
mopolit unsur, mealesef, bir köseve sinip. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
orada korka korka y.a.sıyıaıı ve günlerinin 
pek mahdud aay:ısını doldurmayı bekli -
yen btr unsur de~ildir. HAia bizim içimiz
de cbiz bir müre'bbive mutlaka muhta -
cı.z!:ıt deme~ btr ırnarlfet cıayan insanlar 
vardır; nitekim., bundan tam yirmi sene 
evvel, Osmanlı Un.parator1uğıı için kat'i 
ınırette yıkılma devri geldiği zaman, bu 
unsur, kuvvetli bir varlık c>larak mevda
na çıkmış, fal811 ve~ filan devletin mu
hiibbt olmuş, falan veya filan devletin 
cmandastnı:ıt ist~i. 
G~ne bu \lllsurdu ki, Atatürkün büY:Jk 

Bir arkadaşımır: aıılattı: 
c- Hava sof?ınmy.a başladı. Bu saba.lı uyandığım zam.an 

dereceye baktım. HJ yı gösteriyordu, yeni doğmuş bir de ço

cuğum var, üşümesinden k<>rktum, oturmakta olduğum 

apartım.anın kapıeımnı çağırarak sıord'um: 

c- Ayın 15 inden &vvel kal-0riferi yıak.a.mayız, d'edi 
cYa hava biraz daha soğursa, ya kar yağarsa? 

«Binanın sahibl Anmluda.dır, baoo da ayın 15 inden 
evvel kaloriferi yakmamay:ı tembih etmiıştfr, hava daha 
fazla soğusa dahi maalesef bir şey ye.pamam. 

cÇaresizlik karşısında apart:ı.mana kilçWc bir soba kur • 
durmayı düşündüm. Fakat baktım 1d bu ~ da, kalori -
ferli olarak yaptırtıldığı için sobe dellği yoktur. Şimdi, bir 
gaz sdbası aramıya gidiyorum.,. 
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General Metaksas ile İtalyanın Atina sefiri arasında 
teati edilen mektubların metni 

1 

1 
Lord Ha lif aks 

Romanya Sefiri dun 
Bukreşten geldi, 

akşam Ankaraya gitti 
l·ngı.lterenı·n harb Hariciye vekilimiz şukru saracoğ • 

lunun Moskovadan avdeti esnasında 

1 • • ı ti kendisJle uZlll1 boylu bir mülakatta gaye eruu a.n 1 bulunduktan sonra Bükreşe gitmiş o. 

Lond:ra 3 (A.A.) _ Lordlar Kamara • lan Romanyamn Ankara büyük elçisi 
smda yapılan müzakereler esnasında Stoyka, dün tekrar şehrimize dönmüş 
Lord Halifaks. sulhe yaklaşmak için ya _ ve a'k~anı ekspresile Ankaraya hare • 
pılacak her teşebbüsün esası itimad ol - ket etmiştir. 

~~~ 3 (A.A.) - Atına ajansı blldiriyor: sulh siyasetine devam . niyetini ve ayni ıması lazun geldiğini söylemiş ve demiş- Stoy'ka. Bükreşte kaldığı müddet 
e~~ ekU B. M<ıtaksas ile İtalyanın Atına zamanda Yunanistanla Italya arasında ye. tir ıld' zarfında Majeste Kral Karol tarafın-
~ B. Emnıanuele Grazzi arasında teati e- nl bir dostluk ve karşılıklı en büyük ltlma. · . . . .. A • • dan kabul edildikten maada Ro 

n aşağıda.ki mektublar bu sabah neşre- do. dayanan bir antantın başlamasını gör- - Şimdıkı Alınan hukumetının orta- . . : man .• 
11lhn~tlr: mek bahsindeki samimi arzusunu yeniden dan kaldırdığı itimadın yeniden teessüs ya hancıye nazm Gafenko ıle de mü. 

a Atına, 30 EylOl 1939 teyiJ için iki memleket arasında mevcud etmesi Jazı:mdır. Bu itimad, Alınan mil- teaddid görüşmelerde bulunmuştur. 
~elçi, olan ve Elen hükfuneti tarafından QOk hu - Jeti tarafından yeniden tesis edilebi _ Stoyka, 'bu görüşmelerin rueticesini 

,.,. 1 l~nsınız tarafından 12 Eylül Hl39, Du- sus\ bir memnuniyetle karşılanan samimi- lı'r Bun 1 t..Jl..akkı k d b"l w· • Hariciye Vekilimize arzedecektir. 
~n n taıı t . ıl "b hl . un nası ıı:u u e e ı ecegıru 
tnu.ı ma ı üzerine tarafıma yap an ve yet havasından istifade eylemekle mu a ..Jl.'! _ k ıb" w. .. 

hern olduğu ruh ve fikir kraliyet hUkU- oldu~unu bildirmek lftttunda bulunmuştur. uuşunme • ıze d:egıl, Almanlara duşer. 
:etı tarafından yüksek surette takdir edi- Ekselfinsınız ayni zamanda bana şu ciheU Harb gayelerinin tarifi İngiltereyi olduğu 
tn. nı tehl!gattnn kraliyet hükiı.metinln ahzı bildirmek Hitfunda lbulunm';l§tur ki, bu si - kadar dominyonları ve müttefiklerimizi 
rıt ümat etmiş olduğunu ekselansınıza bU- yns,.tten mülhem olan ve Italyan .hUkt1:ıne- de alAkadar eder. 

hekle kesbi .şeref eylerim. tinin bu siyasete tamamile lqUrak ettlğln - Silahlara sarılmamızı icab ettiren ga-

Fransız ve Alman 
tebliğleri 

Sayfa 3 

ltalyan · Yunan 
münasebetleri 

Yazan· ~rıım Rae-m F.mıe, 

ir müddettenberi İtalya ile Yuna· 
nistan arasında mücameleknr mü· 

zakereler cereyan ediyor. Bundan mem
nuniyet duymamak mümkün değildir. 
Çünkü, bu hal, Doğu Akdenizin emniyeti 
ve sulhün hiç olm.azsa bu mmtakadn te
~sü için bir fali hayır c;ayılabilir. 

Italya ile Yunanistan arasındaki mü
nasebetler bir hayli zamandanberi sami
mi olmaktan uzak, sadece resmi bir ma
hiyette idi. Buna, daha ziyade İtalyan si
)ıasetinin sebebiyet vermekte olduAunu 
söylemekte hiçbir mahzur yoktur. Bil
hassa Arnavıudluğun i.ş~ali, Balkan Bir
liğinfo bir rüknü olan Yunanistanı, birli
ğin diğer azası gibi ciddi olarak kuşku
lan<fımnştı. Şimali Epirde bu yüzden ya
pılan taıhşidat, İtalyanların Cenubi Ar
navudlukta, Yunan hududu üzerine as-lle aı~:ının Yunanistana karşı olan dı>sta- den emln bulunan Elen ·htikftınetl, enternııs- . . 

de t"'llnyUUerinl bildiren bu tebligatta mün. ıyonal vaziyetin 1nkişa.fınm iki hükfunete yelerın tahakkukuna medar olacak şeraı-
n:lç Yeni teminat, en hararetli iblr mem - yakın bir istlk1balde, bütün' sahalarda iti ~ ti:n tafsilatını tcsbit etmek zamanı belki 

Paris 3 A.A.) - Büyük Ull)umi karar- ker yığmalarımn bir mukabelesinden 
gahtan te'bliğ edilmiştir: ~k~ ib~r ~e..Y değil~i. Vakta ki bugüı:kü 

tal niyetle tkarştlarfnıştın Yunan1stanın i - madlı ve semerell bir iş birllğ) için, araların gelecektir. 
ıa{ay, karşı olan hissiyatına tnmamlle t.e- dn.k1 munnsebeUeri daha müsbet blr şekle Hiç bir memleket veya hükumet basi
lek Uk eden bu dostane temayüllere iki mcm k<iymak ~uısatınıl ıvereoeBnden katt ümld ret inhisarını alamaz. Dünyayı şimdiki 
1tnet :ırasında, kTaliyet lhükfunetinin hass~- beslrmek~edlr ve ouna lntlzaren, Elen hü - facianın tckerrfrrüne karşı koruyacak 
Yet rnenınunıyetlnl muclb olan blr samimı- kuıneti, Italya ile Yunanistan arasında 23 .. . . . 

havası yarntmı.,tır. İtalyan hükiımet re- ~mı 1923 tarihinde Romada imzalanan şartlann teessus ettığıne kanı o1madığı-
itlnın .. ""3 

.. dd t .. •;: .. ld v • da.· . Yunanistan - Arnııvudluk hududun. dostluk, uzln,şma ve adli müzaheret hakkın- mız mu e çe, usvumuze a ıgımız vazı -
~ Italyan kıt'o.larını uzaklaştırmak hu - da ltnde edllen dostluk ve iş blrliğl pren - !enin ifasına devam etmeliyiz. Bu hedefe 
sıı.ı~~d:ı kendlllğlnden ya~tığı Jest, Duçe'nin Rtp~r;,-Jnden mülhem olmağa nzmetmlş bu - ıne za:man ve .na"Sll v.aırılacağmı şimdiden 
•ar:ıı n. klamesi bahsindeki gayretlerini çok 

1 
ıunr.ı:ıktadır. tayin etmeğe imkan y~ktur.> 

:ıı:uu nıı sc.m.patl !le taklb etmiş olnn E'en Hü'·Ometimden o.ld~nn talimat üzerine 
~U ~tını derin surette mütehassis etmlştlr. ekre13nsınızo. şunu blldlrmekle kesbi şeref 
ten CS~U ilham eden hlss1yattan hassa - eylerim ki, Yunan~tana karşı aynı hlsslyat
lllas nıutehassls olan kra.liyct hükumeti, mü- tan mülhem olan Italya, derin surette bağlı 
at 11 askert tedbirleri emret.meğe müsnre- buıunduğu sulh siyasetini ta'klb etmek nl-
:lt>rn~tr. vPt1nde ve Yunanistan ile İtalya arasında 

kaıd aııyet hükfunetı. derin surette bağ'ı yeni bir dostluk devresinin ve karşılıklı en 
l'e ıtiı sulh siya.setini takib etmek niyetini büyük itimada dav:ınan bir nntantın başla-
8lzı~Ynl zamanda İtalya ile Yunan!st.:ın nra- masını görmek bahsindeki samimt arzusun_ 
hltı a Yeni bir dostluk devresinin ve karşı - da h"mfiklr bulunmaktadır. 

Polonya Har·ci .. ıe 
Nazırının ifşaatı 

Almanya, Martta, Polonya· 
ya Rusya aleyhinde işbirliği 
yapılmasını teklif etmiş 

2 İkfncite.şrinde iki motörlü bir Alınan h?r-bın ınfılakı hatta. 1.talyayı b~ badıre
. . . . . . nın dışında bıraktı: ıkı tarafın sılah elde 
istıkşaf tayyaresı, bır İngıhz avcı tay - hudud boylarında nöbetçi vaziyetinde 
yaresi tarafında-n ·bizim toprağımıza dii - kalmalarının manası da kalınadı. Bunun 
şürülmüştıür. neticesi olarak, taraflar arasında yapılan 

Paris 3 (A.A.) - 3.10.939 akşam ten _ mlum anlasmaya dayandı ve hududlar-
liği: da'ki askerler geri çekild'i. Simdi, münn-

. . . . sroetlerin daha ivi bir şekle girebilmesi 
Cephenm heyctı umumıvesınde bu - icin yeni yeni müzakere esasları aranı-

gün sükunetle gecmistir. Temas unsur - yor. Tekrar söyliyelirn: Bunun bö;ıe ol
l&ı arasmd'a mevzii hareketler olmu~tur. mnsından memnun olmayacak kimse 1a· 

A •man tel-liVi swvur edilemez. 
Pu aniinıase>bc-tle kayd'edilmek lazım 

Ber1in 3 (A.A.) - Alman bü~.ik umu- gelir ki Balkanlar mmtakasındrı ve Doğu 
mi karargahı tPbliğ ediyor: Akdenizde bar~ın tee-ssüs etmesi ve bu-

Garbde pek mahdud olan topçu v .. 'ke- ralarda matlUb olan emniyet havasının 
şif kollan faaliyeti görülmüştür. e::-:f'biJmesi, daha ziyadP İt1lvnn siyascti-

ııin gösterebilN•rği inkisafa bağlıdır. Bu 
Askeri vaziv .. t sivas"'t. bu e'llniy0 ti vPrdfüi ızün, mevrud 

Paris 3 (A.A.) - Askeri vaziyet hak -
kında Ha\.•as ajansı bildiriyor: 

Askeri faaliyet garbden şarka doğru 

yerini değiştirmektedir. Geçen haft:ı Al-

anıı e'l büyük itimada dayanan yeni bir İtalyan kraliyet hükQmetı de, kendi ta _ 
•anı antın ba'ilamnsını görmek bahsindeki rafından, şu kat'i ümidini ifade eder ki, 
ııatt lını arzusunu yeniden teyid için bu fır- cntemıL"'Vonııl vaziyetin inkişafı, lkl hükft -
h.se an istifade eylemekle müb:ıhidir. Bu si- metP., yakın blr istl.k:balde. bütün sahalarda 
ra ttı:_n mfilhem olnn ve bu siyaset~ İtal - ttımadh ve semereli 'bir tş birllğl için, ara _ 
de~ hukfunetınin tamamen L5tirak ettiğin _ ı~ındakl münasebetleri daha milsbet bir 
lla:: c:nın bulunan Elen hükiuneti, enter _ şekle kovmak fırsatını verecektir. Buna ın. 
tıı.e:Yor.aı vaziyetin lnklşafımn, il'J hükt1 - t!zn,.en, İtalyan kraliyet ıhilklımetl, Yunanis.. 
lttır e, ;akın bir istikbalde, büUln sahalarda tan il" İtalya ar.asında 23 Eylül 1928 tarı -
Jar Mı ve semereli bir iş birliği i~ln. ara - hinde Romada im2'nlanan dostluk, uzlaşma 
l'lıa~c1nk1 münasebetleri daha lyi şekle koy. ve o.1U muzaheret paktında ifade edllen 
lem fırsatını vereceğinden kat'i ümld bes- dostluk ve fş birliği prens1.plerinden mill _ 
tı ikledlr. Buna intiznren, Elen hüktime- hem olmağa azmetmiş bulunmaktadır. 
l~ıı t~lya ile Yunanistan ara.ınnda 23 Eyhil YG~ek tazlmatımı kabul buyurmanızı rL 

Paris 3 (A.A.) - Polonya hariciye na- manlar Sarrc mıntakasında faaliyet gös
zırı Zaleski, Petit Parisien gazetesinin bir termişti. Dündenberi Orenthal çıkıntı -
muharririne •beyanatta bulunarak von sının iki tarafında har~ata b2-şlamıc;lar -
Ribbentropun 21 Mart 1939 tarihinde Br>r dır. Başı takriben :ıltı kilometre genıc:lik
lindeki Polony.a sefirine Almanya ile Po- te olan bu çıkıntı, Zweibru('ken şehrin -
lonyamn Sovyet Rusya aleyhinde ıne - den sekiz kilometre ve Alman hudurlun
sai ·birliği ya.pmasını natık bir plan teklif ı dan da bir kilom~tre kadar mesafede bu
e~ olduğunu i4a etmiştir. lunan Orent~al mevkiinin acını tasımsk-

c:ıkmtılı havanın da mün~lc>fi olacağ"ı siio
hesizdir. Simdive kadar İtalvan siyac;C?ti 
h"riciyec;i hakkırıda söylenen ~özler dııi
ma müphem knlm1s ve bu ipham, umu
miv"tl" kusku vnPn bir hava varatmıc;
tır. Gi5nüllere sükun ve em.niyet ırelebil
mek icin lbütiin o iohamların <l'n~lmac;1 
ve vaıiyetirı berraklasmac;ı H7tmdır. İvi 
niyetler acık surette mevd1na vurulnr 
ve Pİ7li mnks~cllnrın mevcud ol:ıbilecelri
'1e ci<>la J,..t ecJnn <'Ünheli ema r"l"r ortadan 
hıldrrılırsa karc:ılıklı itimarlın husulüne 
,.ıı., imk~n hasıl rlu'". En h,.1iğ c:özün if .. rle 
"~~rdiPini OC'lt ~nfa Pn bnsit bir harek<>t 
;n.. .. m c>rlrr. Bin<ır>ııalP'm .;öz bir taraf 
~n·~kılmalı ·e ivi h::ır<'kf'tlere VC'r veril· 
ır.elidir. 

U2J .arthlnde Romada imzalanan dostluk, ca ederim, bay b:ışvekll. 
Diğer taraftan 26 İlkteşrin 1938 de von tadır. 

edi~;ma. ve adli müzaheret paktında ifade Emmaniele Grazzl 
llıiiı~ dostluk ve iş •birliği prensiplerinden Taymisin mütaleast 
Qır ·Yn olma~a azınetmi} !bulunmakta _ 

T .ondra 3 ( A.A.) - Times gazetesi, 
rı:azınıatımı kabul buyurmanızı ·rica ede- İta"ya ile Yunanistan arasında teati o. 

Rih'bentrop, Pol<>nya sefirine müstem't' • Mu:hasematın b~ır.n~hıı'IJeri bu cıkm
kelere aid mebılibat sahasında Almanya tının Fransız kıtaatı tru-afıncfan işgal e
ile Polonyanın teşriki mesai etmesine dilmiş olması Alman münakalatmı La 
dair bir plan teklif eylemiştir. Blief ile Pirmasens arac:mda fevkalade iş-

_<.elinı. l9c"> aqt..11 f!11«2ç 

······························································ 
l\1üttefikler bir m!'yon ton 

kaçBk eşya müsadere 
ett le: 

• bay elçi. lunan mektublar.ı mevzuubahs ede • 
Zalcski, Polonyanın Alman hariciye kal evlemektcdir. Düıı A1man ke<;ii kol

nazırının her iki teklifine de kulak asma- ları l>ilhassa·bu mevkide çok faaliyet gös-
İtaı Jean Metaksa:ııı r('l{ diyor ki: 

Ya elçislnın cevabi mektubu şudur: Bu ımla.şma, İtalvanın, Yunanista 
mış olduğunu ilave etmiştir. termistir. 

ts Atına, 30 EylOI 1939 
n~Y Başvekil, nın .ve ~rk.i.venin Bal~a~larda ve Ak-

tlen &ilnktı tarihli notalarlle, ekselft.nsını?., denızdekı nufuzlarını ıstıkrar ettirmi. 
htlktnnetinin, her .surette bağlı kaldığı ye hadım olsa gerektir. 

Ahali mübadelesine 
dair Rus - Alma11 

BerUn 
anlaşması 

1 Almanya ticaret filosu. u 
Sovyetlere 

devrediyormuş 

ingiltereden 
Almanyaya ihtr r 

Tayyare ?kınlarına sürat~e 
mukabele edilecek 

Londr.a 3 (A.A.) - Dün sivil müdafaa 
meselesi hakkında Avcrm Kamarasında 

aı..uı...-._ 3 (A.A.) - Alman ve Sovyet Amsterdarn 3 (A A ) Be l' d 
~'Ulletleri bugün ibir anlaşma akdet _ 

0 
.. • • - r ın en cereyan eden müzakereler esnasında Her-

~lerdir. g:ıın. haberlere ~~re, Almanyamn en- bert Morrison, ezcümle demi;tir ki: 
Bu ın~ .. • dustrı merkezlerını dolaşan Sovyet e • - Hitlerin şunu bilmesi 15.zımchr ki 

~· .atl~uaya gore, garbı Ukranyıı ve k · h t' B ı· d k" · · ' 'elorusyad . · onomı eye ı er ın e ı daımı heye .. Alman bombardıman tayyareleri geniş 
di Alnı a bulunıan Alınanlarla .şun· ı tile beraber Alman • Sovyet ticaret mikyasta İngiltere üzerine akınlar yap -
~llYa ::;:;tak~ın~a :~una~keskı Po- mübadeleleri programını hazırlamak tıklan takdirde Almanya üzerine ayni 
~lı r, BilorusyaalırınlaraR• .. •l n R'"rtanya - üzere Berllne gelmiştir. ·suretle İngiliz tayyareleri de akınlar ya-

l , .....,, ar ve u enya - Al . .. . . 

~------~~~-----

Citv Of r:1:~ v ... pur· f\lrwv~ç 
Londra 3 ( A.A.) - Mu·hasamatın ha 

harb gemile ·i tarafından ıs~~danbeı~i Al~any~ya aid olduhıundan 
f;\';:;b edi•i~1or şu~he edılen ~ır ~ılyon ton harb k~ . 

çııg1 e!'yası anuttefıkler tarafından mu . 
Londra 3 - Amirallik dairesi, City of, sader; olunmustur. 

Flintin Norveç kara sularını terketmck- ı Bu eşyanın bir kısmı doğrudan doğ. 
sizin cenuba doğru yoluna devam eder - h b l · ı· t d ~. llanı . . _ ru\'a ar evazımı ıma a ın a ... u . 
ken İngiliz iharb gemılerı tarafından go· 1 ~ dd 1 t k"l t kt di 

. . . ~'iln ma e er eş ı eme e r. 
r.ülmüş olduğunu bıld1rmektedır. 

Bu münasebetle City of Flintin İskan
dinavya kara sularını terketmeden Baltık 
denizine varabileceği ehemmiyetle kay· -
dedilmektedir. Üç Norveç harb gemisi 
cCity of Flinb i yakından takib etmek -
tedirler. 

Pofnnuaua mal 
s r11kelmlş olanlar 

Avrupadan dönen 
TalPbPrer . 

ar, :SieloM•.cro-alılar Rusla Rü' t _ manyanın tı<:aret filosunun mü _ paeaklardır. Hava rnudafaa teşkılatı Al -
deb· - ~,, ' r ve enya hi b' k . k • 

ıleeeklerdir. m ır ısmını Sovyetlere devrede : manları ağır zayıata uğra taca tır. Ankar3 3 (A.A.) - Ticaret vekale . 

Ankara 3 (A.A.) - Fransa, Belçika, 
İngiltere, İs\•içre ve İtalyada hükiımet 
hesabına tahsilde iken memlekete alınan 
okuma yerlerinden hangi tarihte ayrıl • 
dıklarını ve hangi tarihte memlekete gel
diklerini açık a<lre;lerile ve en çok bir 
hafta zarfında birer mektubla yüksek öğ
retim genel direktörlüğüne bildirmeleri 
istenilmektedir. ~nların option hakları vardır. ceğine muhakk,,ak nazarile bakılmak Böyle b~r. mütekabil i~a harbin~. b~ş- tinden tebliğ edilmiştir: 

1kı hiikfunet bu meselelere mfüeal!ik tad•r. · lamak delılıkten başka bır şey degıldır. Polonyaya mal sevk etmiş olup da 
tşıe?'i Almanya ile Rusya arasındaki mü- Hitler, Gö:ing ve arkadaşhrını~ a~ırı lbir son vaziyetler do1ayisile alacakları he-
~batın bariz vasfı olan dostluk zih _ ı hava harbıne başladıkları ve buyük şe - nüz Polonya klering müessesesince 
tı.iyeti dairesinde halledecektir. ngilterenin Balkan birlerle halkın imhası siyasetini takib et- Türkive Cümhuriyet Merkez Banka • 

tikleri takdirde bizim de ayni suretle sına hııvale edilmemiş olan ihracatçıla-

ç 1 P devletlerile fİCaretı• hareket ederek İngiliz milletini zafere gö rımızın, malların Polonyaya c:evk, it • . örçi ariste türünciye kadar mücadeleye devam ecle- hal ve alakadar ithalatçı tarafından 
ti londra 3 (Hususi) _ Bu a'lqam balı Londra 3 (A.A.) - Ticaret nazırı Stan ceğimizi bilmelerini isterim... tesellüm edildi{!irli. :mübey~in ihracat 

MrssoHni Mareşal 
Bac!ogliyo ile görüştü 

Roma 3 (A.A.) - Mussolini bu ak • 
~'.1n1 İtalyan ordusu erkanı harbiye re • 
isi Mareşal Badogliyo'yu kabul ederek 
askeri meseleler hakkında uzun bir 
mühi1:atta bulunmuştur. 

l'e nezaret' ta f da redil b' ley Avam Karmarasında yaptığı beyanatta N ·ı • k t ı·kı beyannamesi, satış faturası veya mu -
;~~İ!, bah~ye r:a:n ç:~l'in ~ri~: İıngilter~n Balk~ ~e~let~erile olan ti- azı erın a n 1 ere sad1ak sureti, rnutavas.c;ıt banka dekan Fransız kabine~i Re"sictimhurun 

ttıgıni bildirmektedir. caret rnu.nasebetlennı ınkişaf ettirmek t ı tu vesairE> gibi müsbet vesaiklc bir -
r Çörçil Pariste, mü.tiefik donanmala- üzere rnezkftr devletlerle İngiltere ara _ aarruz arı likte· derhal Tkaret Vekaletine müra- riyasetinde top!andı 
s:rı müstakbel faaliyıeti hakkında Fran smda müzakereler yapıldığını söylemiş Londra 3 (Royter) - Bitaraf mem- ca:;ı.tleri _ıa_z_ım_dı_r_. ---~ Paris 3 (A.A.) - Bu sabah rcisicüm -
~ hah · fak t imd''u.. "-· &..-bd:a L.:ta 1 A · hur Lebrönün riyaseti altında bir nazır-r~ı rıye nazırı Kampinki ile istişa. ve a § ıını. ıuu ıuu ta....m11t vere- bllardan alınan haber ere göre, iman N b h ·· l"I • b" 
erde bulunmaktadır. miyeceği cevabını vermiştir. yada Nazi gençleri katolik kiliselerine" ~r~eç a rıye 1 erı ır lar medisi içtimaı yapılmıştır. Daladye, 

,...a . * İ:n,giltere ile Sovyetler arasında yapıl- girerek, Papanın neşrettiği son tami- lngıhz vapurunu e.radılar beynelmilel vaziyet hakkındaki haftalık 
.r- rı 3 k lan raporunu vermiştir. 

?laz s (Hususi) - Fransız bahriye ma ta o ticaret mü-zakerelerinin neti- mln kıraatine mümanaat .etmektedir • Oslo 3 (A.A.) _Dün Norveç sahilleri --------
ı:ıar~rı ile istişarelerde bulunmak üzere cesine ~~ so:ııan bir suale karşı d'a nıı- Ier. A • .. açıklarında Norveç torpidoları bir in.giliz N akid iş~ eri 
~trı'SÇe"g~lmiş olan İngiliz ba:hriye na. zır demiştır ki. Bu hfııdıseler, Osnabrukde ve Avus- vapurunu durd'urrnak istemişlerdir. Ingi- ··d;: · ·• w • 

Ye t orçıl, bu akşam Başvekil Dalad. Her iki taraf ta bu müzakereleri mem hıryanın bazı şehirlerinde tecavüz mA liz vapuru cevab vermediği için torpido- mu r ınuav n ıgı 
har ütttfından kabul edilmiş ve bilB. • nuniyet verici bir neticeye ulaştırmak ar- hiyetini aimıştır. Nazi gençleri, dua lar ihtar mahiyetinde olar:ık bırkaç kere Ankara 3 (Hususi) - Nakicl işleri u -
dıı.ne F'ransız donanması umum kuman zUSUıtldadır. Bumm haricinde, evvelce etmekte olan katoliklıere ve ayin ya - top atmışlardır. Bunun üzerine vapur 

1 

mum müdür muavinliğine merket mu -
tir. 

1 
Amiral Darlan ile yemek yemiş • yaptığmı beyan.atmwı bir şey ekliyecek pan papazlara ıhü<:umla bunları kilise. durmuş, içi .aranmış ve yoluna devam et- h~e~. müdürlerinden Gıyas tayin e-

değilim. der. dışarı atmışlardır. me.sine müsaade olunmtıitur. dılmıştır. 
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" Sa,.ra SON POSTA 

r·a Şe!!ir~Daberleri · J 
l~·--~-----------------~-------------------i h ti kil r y a p an .. 1 üniversitenin tatil 

d .. sistemi rleğişUrildi ukkinlar kapatılıyor Üniversite Rektörlüğü beş yıldan -

Bankalar caddesi cinayetinin 
faili mahkeme hnznrnnda 

Menni ihtikar komisyonu yeniden fazla fiatla 
mal satan iki müesseseyi cezalandırdı 

beri Üniversitede takib edilmekte o • 
Jan tatil sistemini profesörlerin ve ta
lebenin daha iyi çalışabilmelerini te -
mirı maksadile bu yıldan itibaren de
ği~tiryniştir. Beş yıldanberi Üniversi -

Bir müddet evvel Galatada Bankalar hakkınıda tevkif kararı alınmak :izer' 
birin-ci sulh ceza hakimi hu~uruna çıka ' 
rıhruştır. 

Men'i ihtikar komisyonu mutad top -ı yükselmesinde amil olan bazı mühim ti- tede birinci sömestr 1 Teşrinisaniden 
fantıları-na devam etmektedir. Komisvon carethanelerin seddine karar verilmiştir. 20 İkincikanuna, ikinci sömestr de 5 
bu toplantılarında bilhassa 31 Agu~tos 1 

Vilayetin tasdikı.na arzedilen bu mües - Şubattan 30 Mayısa kadar devam et -
tarihli fiaıt listeleri haricinde satış yapan 

1 
seseler zabıtaca d€rhal kapatılacaklardır. mek!e idi. Üniversitenin kabul ettiği 

esnaf ve ticarethaneler üzerinde ehem - Komisyon karaTile sedl.erine karar veri- yeni gisteme göre bu YJl 1 İkinciteşrin
nıiyetli bir surette d'Urmakta ve bu gibi- len iki müessese dün zabıta marifetile bir 1 de başlıyan birinci sömestr 1 O $ubat 
]erini polis vasıtasile mütemadi bir kon - h~fta müddetle ticaretten menedilrnişler-,1 t3ri:ıi.ne kadar devam edecek, ikinci 
trol altında bulundurmaktadır. dır. sömestr de 19 günlük bir tatilden son-

Bu arada yüksek fiatla sat!Ş yapan es- Bunlar, Galatada Perşembepazarında ra 29 Şubatta başlayıp 30 Mayısta ni-

caddesinde Ali adında 19 yaşlarında bir 
genç öldürülmüş ve einayetin faili mey
dana çıkarılamamıştı. Bilahare zabıtaca 

Rizeli Şükrü adıında biri diğer iki arka
daşile birlikte zannaltına alınmıştı. Ri
zeli Şükrrü hakkında zabıtaca yapılan ilk 
tahkikat evrakı ilmnal edilerek maznun
lar dün, müddeiumumiliğe teslim edil -
miştir. 

Cinayet hadisesi meşhudl suçlar kanu
nıu dışında kald~ğmdan suçlu umum! hü
kümler dairesinde sorgusu yapılmak ve 

Katil Şükrü 25 yaşlarında uzun boylu 
esmer bir gençtir. 

Karar hakimi huzurunda yapılan du • 
ruşmada :mazm.muın hüviyeti tesbit edil· 
dikten .sonra cinayet hadisesi etrafınd~ 

sorgusu yapılmıştır. 
Maznun suçunu taımamen inkar ede · 

rek. maktulle bir kardeş gibi samimi ol· 
duklarını söylemşitir. Müteakiben Şük< 

(Devamı 10 uncu !layfada) naf ve tüccarların bazıları, Ticaret oda - Aslan han.ında 7 numarada ticaret yapan 1 havet bulacaktır. 
sının tanzim ettiği günlük fiat cetvelleri Nikoli Zalomi ile Tahmis sokağınd~ 30 " 
mucibince satışlarını ayar ettiklerini ileri numarada kalay toptancısı Abdürrahman .~rh/r işler!: 
sürmüşler ve fakat ·bu iddia ve sebeb ka- müesseseleridir. 

~~1&9!lll!l1111111111 .. 111 ...... m11mı1111lilil .. lll! .. ll!llll .. •tCaaı•-m'Wmttı:ıa1111BiRHBil81ı±m• .... 1ai:iairg 

L A L E Sinemasında Bug:in bul edilmemişti. Kapatılan her iki ticarethanenin de İstimlak edilecek bina ve arsa 
Esasen Ticaret odası da müseccel esnaf kapılarına dün zabıtaca komisyon kararı HENRY BAT AİLLE'in en büyük Piyesi 

ve tüccara gönderdiği bir tamimde satış- yapıştırılmıştır. sahiblerine tebligat yapıldı 
lara günlük cetvellerin değil, 31 Ağustos Yaftalarda bu müesseselemı muayyen Bebekle İstinye arasındaki yolda bu - VİCTOR FRANCEN - ANNİE DUCAUX'un 
tarihli fiat taTifesinin esas tutulacağını fiat cetveli haricinde yüksek fiatla satış lunan 50, Emiınönıü meydanındaki 51, Be- eşsiz şaheseri 

lbeyan etmişti. yaptıkları tesbit edild'iğinden, bir hafta 
Düınkü toplantıda bu tarzda yeniden müdd'etle sedlerine karar verildiği bildi

vaki olan rodia\f.r tekrar !'eddedilmiştir. ril.mektedir. 
Dün yeniden muayyen cetvel ve tarife Komisyon, zaıbıta mal'ifetile piyasada 

haricinde satış yaparak ihtikarda bulu - ihtikar cürmü m~hudları tesbit ettir -
nan ve ·bu arada se~bsiz stoklarla fiat mektedir. 

Ticare t işl~rl : DPn iz işleri: 

yazıd - Kooka arasındaki 40 emlakin sa
hiblerine yapılan tebligatta birıa ve ar -
salarmın istiml~k edileceği bildirilmiştfr. 

Bir yolcu trenden düşüp 
yaralandı 

ÇILG I N B ~KiRE 
Omitsız bir aşkın dınmez ı:t.tırabım, Bakır bır ıbtirası 1 bllyük gtınah1nı, 
ô~dürllrücll bır r ekabetin derm hicranını yaşatan bir hayat faciasıdır. 
ilaveten~ Karad.t, denizde, havıtda bir h1ftalık son harp raporu ve 

RENKLi MIKİ Dün Haydarpaşa ile Kızıltoprak ara -
.sında bir kişinin yaralanmasile netice - '9'11111••••P• Bugün saat 1 ve 2.30 da ucuz matineler "lloCl•••naııl"' 
lenen bir tren kazası olmuştur. 

Kahve idhalinin serbest bırakılaması Dün iki İtayan vapur ile 4' Haydarpaşadan Kızıltıoprağa giden 
plyasnda alaka ile karşılandı ithalat eşyası geldi yolculardan Sebat vapuru makinisti Fev- ı 

Memlekete haricden ithal edilecek kah Dün limanımıza Kopo _ Mele ve Me • zi, vagonun sahanlığında bulunduğu bir 

velerin takas yolile serbestçe ithaline Ve- rano adlı iki İtalyan vapuru gelmiştir. sırada rnüvazene8i.ni kaybederek hareket 
killer Heyetince karar verilmiş olması ,Pi- . . halinde bulunan trenden düşmüş ve ıbu 
yasada büyük bir alaka ile karşılanmıştır. Kopo - Mele vapurile cam, demır, man • sukut t• . d ba 

1 - t ·ı il bı...• k. ne ıcemn e şı vagon tampona -
Şimdiye kadaır kahve ithali hakkı Bre- ar ve porsı en eşya e tı vı ve ımye - . . 

• . . d 00 rına çarparak tehlıkelı surette yaralan -zilya kahve şirketine verilımiş bulunmak- vı ecza geJımıştır. Merano vapuru a -
. . . mıştır. 

MacDOMAl.D • EDDY 
M E 'L E K Sinemasında ta ve ıbu şırket bazı madt\elerın ıhracı ya, vernik, elektrik levazımı, pamuklu 

ımukalbilinde kahve getirtmekte idi. Şim- mensucat ve eşya, kimyevi ve tıbbi ec- Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Pek yakında 
~ ............. :.-............ ı ................... .,, 

den sonra kahve de diğer ithal madde - za, ağaç. mantar, kağıd, cam eşya, jut, 
leri gibi takas yolile serbe~tçe ithal edi • mensucat, muşamba bezi. matbu kitah ve 
Jecektir. 

Alakadarlar hu şeklin memleket dahi
lin<lf>.ki kahve kalitelerinin tenevvüüne 
ve fiatlarda da maıhsus derece bir d:.işük
lük hu.sufüne sebeb olacağını iddia et -
mektedirler. 

gazete getirmiştir. 

Acıkll b ir ö lüm 
Merhum Müfid Ratlbin kızı, Denizaltı sü

baylarından yüzbaşı Afif Tuğrul'un refika -
sı, EmlrgA.n orta okulu İngilizce öğretmeni 

Diğer taraftan Brezilya kahve şirke- Betul Tuğrul geçirdiği feci bir kaza netlce
tiııin bir anonim şirket old'uğundan ti - si tedavi e<lllmekte olduğu Ortaköy Şifa Yur
ıoari faaliyetine devam edeceği ve bu ara- dund:ı çok genç yaşında dün s.a.bah .. gözlerl
da ithalat ve ihracat işlerile meşgul ola- nl hayata ~pamUJtır. Cenazesı bugun has-

~ .. . tancd€n kruodırılarak öğle namazı Bebek ca-
cagı soylenmektedir. mls!nde kıJ..ındıktan sonra Rumelih1sarı kab-

Dün k:ıhve şirketi müdürü bu husu~ rlstanına gömülecektir. 
ta, hükfıın°tin aldığı tedbirlerin bugün- Ark:ıdaşımız Afif Tu~rula beyanı taziyet 
#'il. şartlara göre en uygun bir tedbir ol- eder. merhumeye de Allahın ıahmetinl ni -
duğunu söylC'!niŞ ve siyasi 11adiseler do - yaz ederiz. · 
layısile rle bu ı..,irı bir elden idaresi için --···- ·· .. -······----···· ···--··-·-.. -

esasen bir mü.esse.senin taahhüde girişe - I TAK Sı • M 
miyeceğini ilive etımiştir. 

Mühim yapak satış!an yapıllı 
Siııeması 

• 1 
Hamin zuhııruırıdan ~vvPl Sovyetler 

piyasamJ zd;ım yap;\k m\i.b;ıvaası faallye -
tine ba§lamışlar ve üç milyon kilo mik -
tarında bir sipariş vermi1l"'1·di. Bilahare 

1 

harbin zuhunı üzeriıne bazı malların, bu 
meyanda yapağın da ihraeı menedilmişti. 1 

Dün de yazdı~ımız gibi elvvelce giri -

filmiş olan ıaahh~dıerin ihracına hüku - Char!es Boyer -
metçe müsaade edildiğind'en piyasada bü-
yük bir taa Ji vl"t h"~1 :ırr1". "arın limanı- Annabella 
mıza gelmesi beklenen 'Jir Sovyet va - Ü 
puruna yükk nm€k üzere 250 bin kilo ya- 1' • R K Ç E 
pak hazırlanmıştır. Görülmemiş muvaffakiyetle 

Bu mallardan Trakya cinsleri 6~. İz -

1 
devam ediyor. 

mir 60, An:ıdolu ">3 kurushın .<:atılmıştır. 

İzmir fabrikatörlerinden biri de şeh - Ayrıca: yeni EKLER JURNAL 
rimize gelerC"k stoklan tPtkik Ptmis ve 1 Bu~~ün ıaat l ve 2.30 da ucuz 
ınıü.bayaa içi'fl temaslara başlamşıtır. ~ halk aeanslan 

Bundan başka yerli fabrikalar da 67 • 

kuruştan vadeli 15 bin kilo mübayaatta ~-----------· Ge"en ıtme dillere destan olan 
bulunmuşlardır. Y 

Bu faaliyet piyasada yüzde 10 nis-be _ ve yalnız Beyoğlu sinemalarında 
tinde bir fiat farkını mucib olmuştur. bir aydan f 11zl!i gösterilen 

iki kadın kömil· l• Zf!hiT!endi 
Abanoz soka~ında oturan Emine ve 

Şefilaı a.dmda iki kadın yatmacfan evvel 
odaların.da söndürm€den bıraktıklar kö
mıürde!ı 1ehirlP11diklerin<l0 n. tedavi P. -

dilmek Üz<'re ha.staneye kald'mlımşlardır. ................................................................. 

Şehir haberlerimiz burada 
bitmemiştir. 70 uncu 
sayfamıza bakınız 

BUYUK VALS· 
Baş Roll jrde : MILITZA KOR
JUS - LOU18E RAINER - FER
AND GR A VRY'ı gören va gör
meyenluin t ·krar tekrar gör-

meleri için 

YILDIZ 
Sinemasına koşunuz. 

A L E Dl D A. :R ve 1YI i L L i Sinemalarında başladı . .. "' 
KADIN NAPOL YON ••. KRAL:ÇELERIN EN DİLBERi VE EN MUHTEŞEMi.. 

M ARIE ANTOiNETTE 
Nasıl yükseldi? Nasıl parladı? Nasıl söndü? 

Botun cihan tarıbini sallayan bu macerayı 939 un bu en büyük filminde hayranlıklar ve ibretlerle 
se, retmiyecek bir yirminci asır insanı olamaz. 

Mümessilleri : NORMA SHEARER ve TYRON POWER 
İki devre birden - Türkçe sözlü 

' 'Alemdarda: Cumartesi matlneleri: Saat 13 - 15.5 - 18 - Gece 21 de : 
"Mtlll'de Cu martesi matıneleri: ,, 12 • !4.5 - 17 • Gece 20.45 de 

Bu Hafta SARAY Sinemasında 
Görtılmemiş bir muvaffakiyetle göstermekte ulduğu ve Si nemanın ideal Çift a rtisti 

BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES 
tarafından yaratılan hisst, mOessir, ve beyecanlı sahnelerle dolu emsalsiz 

EBEDiTEN SENiNiM 
. ( Stella dallas ) 

lilminl mutlaka gidip görünüz. BUt Un annelerle kadmların görmeleri l!zımgelen bir filmdir. Annelik aş kı mı ? 
Yoksa •.. Aşkı mı dabıt bOyUk ? Seyircilerin kalplerini titre ten bir şaheser .. tı&vbten FOKS JURNAL 

ve Avrupa harbi BugUn saat 1 ve 2.30 da tsnzillltlı matineler. 

s - .. MER Sinemasında Bugün: u 
Htıtnn hası1a.t rekor unu kıran ve görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilen Genç, Şirin, Sevimli ve GUıel Yıldız 

DEANNA DURBiN 'in 

en sou, en mükemmel ve en fazla alkışlanan ve takdirle seyredilen 

UYAN 1 ş • 
1 L K 

neş'e, gençlik, musiki, şarkı ve dans kaynağını siz de mutlaka gidip görünüz. Keyif ve zevkle eğle
neceksiniz. lıaveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri. Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilAth 
~ ............. ••••••• .. ••.,_matineler .............................. ... 

Memleketimizde hiçbir filmin kazanmadığı muvaffakıyeti k azanan, 
Hiçbir filmin güremediği muvaffakıyeti gören büyük Tiirk filmi 

ALLAHIN CENNETi 
· Yalnız i P E K Sinemasında devam ediyor. 
ilave olarak: ANKARADA CÜMHURIYET BAYRAMI 

B.ugün seanslar saat 12 • 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da (Dikkat: 12 ve 2 seanslan tenzilAthdır.) 
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ION POSTA 

Almanya, nereden, ne 
vakii taarruz edebilir? 
Fransız askeri muharrir ler i 

vaziyeti nasıl görüyorlar? 
r·-··--·············· .. ····--· Y A Z A N __ ............ -............................. : 
fEmekJ; General B. Emir Erkilet ~ 
~ "Son Posta" nın askeri muhar riri ~ -----------·· ----·-·--·---·· .. ·········· .. ·••············· ... ·-

1 Hıaıl• K.,...c1a 1 

Kaloriferli apartıman 
K omşunmı tavuğu komşuya kaz 1 Bir müddet geçm.Udi.. birbiri arta. 

göründüğü gibi, .kalorifersiz a. sına duyulan: 
partımanda oturduğum için komşunun - Tak tak! 
kaloriferi de bana, dünyada ~i bulun. lan müteakıb: 
maz bir konfor vasıtası ..a.i görünmU•-g.ıu -s - Fısr 

tü. Ne yalan söyliyeyim havaların bir- Diye de bir ses çıktı. Fısm arkası ke. 
denbire soğudu~ bugünlerde komşu-
mu çnk mk~tıın. silmiyordu: 

Dün a~am oturduğu apartımana - Bu katlan da fazla! 
gittim, kapı açılır açılmaz, tatlı ·bir sı- Komşum nihayet kendini zaptede • 

caklık vücudümü okşayınca kıskanç • 
lığı.m bir kat daha artt;ı.: 

memi!l, isyan etmişti. Bu sefer herhal
de daha fena ıninalar çıkarmış olacak.. 

- Maşallah si-zde kalorifer yanmış! tı: 

Demekten kendimi alamadım. Müte. _ Bir de karşında oturana 80rsana, 

va ?I bir insan olarak tanıdığım kom - kalorifersiz apartımanda nasıl da tit. 
şum, rnahçub bir tavırla: 

- Daha •bugün yaktılar.. Pek de 
ısmmıyor ya! 

Dedi. Salona girdik. Karşılıklı otur
duk. K<>mşum 'bir sigara uzatırken ka
loriferin radyatöriinden 

- Tak, tak! 
Diye bir ses geldi. Radyatöre baktım. 

Komşnm da baktı. Yüzünde hoşnudsuz 

luk ifade eden bir sıfat vardı. Bu tak 
~al:lar san~i apartıman 'sahibimin bir 
• kazı idi: 

- Seni lSitıyorurn da, gene kadrimi 
bilmezsin! 

rer? ... 
. . . Farkında değilsen, ben sana ha • 

tırlatayım, bu akşam soğuktan don • 
mamak için buraya geldi. 

... Sizi ısıttığımız kili gelmiyor. Ko
nu komşunuzu da 151tacağırz ha! 

. . . Lüpe konmak buna derler, hele 
kunturat bitsin sen bu evde güç otu • 
rursun. 

Kaloriferin, kaloriferli apartıman 

sahibine tercüman olan, tak taklan, 
~sfısları bitmiyordu. Ki>m~ da hid.. 
detlendikçe hiddetleniyor, renkten 

- Tak, tak. tak, tak! renge giriyordu. Daha fazla oturmam 

Bu daha <3ert ve daha sürekli olmuş- abes olacaktı. Müsaade alıp çıktım 
ht. Korosunun yüzünden hiddetlendiği Ve kalorifersiz apartımanıma döndüm. 
beUi idi. Tak taklardan çıkardığı ma- Kap1)'1 anahtarla açtığım zaman, la • 
na acaba ne olabilirdi? caklı nefesine benzer soğuk bir hava 

Bl·r gu" nde n k d k'. .. beni karşıladı amma: - e a ar omur yanı • 
yor, farkında değilsiniz .. Kömürün to- - Adam sende, dedim, böylesi da· 
nunu kaça veriyorlar, umurlama7.5ı • ha iyi: hiç olmazsa bu cihetten kafaa 

nız. · · Fora yansın, parası sizin cebiniz- dinç kalıyor. ı' 
deu çık'lllıyor ya!...... l"J Jm.id ./Ju.U1.Jl 

F ransız osk•rl muharrlrleri•İ• Y•-J;~-::si~d::1:nta~:ti:~:;::;:ık1i o halde müttefikler için buıün bahi• I___ Bun 1 arı bili Yor m U İ d İn İZ ? :=J 
zılarından öğreniyoruz ki Fransız hır Alınan taarmızmıa, hangı mukave- mevzuu -Olan şey, Ahnanlar garb cephe- Polonya köY:Ulerinin telgrah Geceleri uçan ku~ 

başkumandanlığı Lehistana yardım için :n.~..?t hattın.~a kat'i müdafaa edilecektir. sinde bir taarruza geçmek isterles ise a- T 
Ey111ı iptidaJ.arında Almanların Zigfrid j ~u.za.:1 MaJMlO hattında mı, yoksa bu~~un sıl taarrurun hangi mıntakada vuku bu- Polonyanın, ba- !P: . P<'!iiiiii Gece .kuşlarının 
llrüstah~ mevzii.ne taarruz etmek isti· ılerisinde ve Alınan topraklarında dıger lacağı meselesidir! zı mahallerinde rı ekserisinin, gece-
Y<>rlarmış·, fakat Fra.nsada umwnt sefer- bir hartta mı? .. . Fransızlan göre, Almanların bir mtid- köylüler.in kendi 
L_ Fr l tab b ı · hs t 1 leri çıkıp gündüz-11erliğin birinci güınıü 2 Eyl\ıl, yani Al- . a:ısız ara gore ıye akunınd~n det evvel Firth of Forth ve Scapa-Flow erme ma us e 

. IX12nlann Lehtstan.a taarruzlarının erte- ild muteakıb mukavemet hattına malık limanlarına, herhalde tecrübe maksadile graflan vardır. Jeri yuvıalarına 
• .. günü. olduğu için orduları ve bahusus o~klık n_wıtık~.mutıallftir. Çünkü b~y: yaptıkları za.nnolıunaıı, hava akınları Bu telgraflar ağız girmelerinin se • 
Yüksek kudretli ağır Wpçuk.i'·ı henüz ha- le bır ~~~ı~t ~dafaanın kuvv~tlermı muvaifa.kiyetsizlikle neticelenmi§tir. Çün tarafı da:, diğer belbi, yedikleri 
~ değilmiş. EylO.l bidayetlerindt', elde ve enerJrsını dagı~n ~şka bır şeye kü.. Alman 1botribardıman uçakları, bu ka- tarafı genış ~~~- höcek, fare, nev' -
&llıcak örtme (setir) kıt'alan hazır bu- yaramaz. Buna muka:bıl duşmanı dur- dar uzak mesafelere av uçaklan refakat borulardrr. Koylüler bu horulan a • 
lunduğu için .başkum.8.ndanlık, Lehlilere ~k .. için intihab olwı~cak ~k ~ev- ettirmenin imkansızlığı ve bizzat kendi- ğızlarına yaklaştı:ıp bağırar~k 'konu - inden hayvanla • 
Yardım için bunlarla derhal Alman müs- ziın bü:~n. vasıtalarla ta.hkım edılmış en !erinin İngiliz av uçaklarına nisbetle şurJar. ~ak~t bagır~aları soz söyle - rın gündüzleri 
lahkem hattının ileri mevzilerini almağa lruvveth .b~r. hat olması ilctıza eder. muharebe kabiliyetlerinin azlığı dolayı- m<:k de:,.ıldır, kendı aralarında karar- toprak altında sak 
karar vermiş. Bunun ıçın Fra.nB1zla!', Alman toprak- sile, 1ngiltereye yaptıkları her bir akın- laştrrdıkları bir nevi şifrelere göre ses- lanan ve geceleri 

İşte gatb cephesinde, 3 EylCıld'en 15 lannda varmış bu~~an en öndeki da çok fazla ni.sbetıerde zayiata uğramış- lerini aynen telsrz telgrafta olduğu gi. çıkan hayvanlar 
tyhile kadar, devam etmiş olan Fransız hat_ıannı a.ncak .. zayıf ilen k~r~kol ~osta- lardır. Bunun netic6'i olarak, Fransada bi çıkarırlar. olmasındandır. 
~~~~~~~~~a~m~la~~tar~oo~~~~~~~~ö~zarm&~~~~~~ ~a-i··:· :··;··;-~-~-=·==~===~~=~-~=====~~=~~==~~ 
tazi.si .. ..JI k' ·1 . h k"tı bu sebeb ve doğru kademelendırrnı.şlerdı. Işte 16 Bı- miktarda kıuvvetli av uçaklarına malik 

ıçınue ı ı erı are a . 't · t 'h" d l-,..,.,.1 A •• 
~tle olmuştu. Fakat 15 te Zigfridin rıncnıcı .eş.rın.1 arılemınl e .~Frıyan lmban on- bir düşmana karşı b.ı kad'ar uzak mesa-
önüaıe gelmiş olan Fraosız !ufalan artık ennm 1 er e en ~nsızları u ka- felerdeki hedefleri uçak kütlelerile bom-
Uerli 1..:ı 1 ~; .... •-:: Fr nsız M- rar ve halde bularak netıcede FrnnsızlAr bardıman etmek t~•sleri artık bahis Yemez o uıu ar. ':l' ..... ~u. a bütü ", ___ .,,_,. kl • hl" · ~., .. 
keti ,,,_ __ . 1 . .. Z'gfn"d hattını n .n.ı.u.ıan ..., ... ra annı .a ıye etmtş- nıevruu olamaz Bundan dolayı Alman-

mwJ.d.lrır erme gore, ı . . . . · · , 
döl'.ı::p tahri:b• d k 1 .. ksek kud- lerdır. Fakat Almanlar da, esas ıtıb· rıle 1 }arın, İngiliz sahillerine daha yakın de-

g·u: eece oanyu M" ta · "d lm kl 
reıu ağır topçWar h8.la gelememişlerdi. aJınoya arruz nıyetin e.. o adı. a- niz uçak li.ma.nlan tedarik etmek ve sırf 

F f be lilcl 
.. nndan, Frall5lz hududunun otesinde ıler- bu teknik scbeble Holandayı istilA etmek 

ransız ordularının se er r erını 1 ğ .. . 
bitir . . w lın 1 eme e teşebb~ etmemişlerdır. Bu se- istemeleri müm.küru9liz değildir 
iti 2~rek hududlar g~rıs~ne y~gı 8.:rı beble tahliye tarihindenberi garb cephe- Filvaki VilhelrnL'!ıhafenin Londraya 
Ji.ııı ....... Eylfile doğru bıtmiş ve uk tarı tef sinde Sarre ''e Lauter ı~akları bölge- mesafem takriba 600 Km. olduğu halde 

--.ız ~andanlığı, 1mca zayı 1 ..:....a... h · li _,_ rt f ı· 
'A ,_ . • • l "ğ" z· f ·.ı enuuoıı: e emımıyet ~e aa ıyetler ol- ZcJande'nin İngiliz başşehrine olan me-
"-nan kuvvetlerımn ışga ettı ı, ıg rıu- Bu h d ı.... .. d · ba.t ... - _ . . . b . k marn.ıştır. cep e e uu mud et zarfın- ı saf esi 300 Km. den daha azdır ve bunun 

••.ua taarruz ıçm artık, ıca eden or- da 1 ,_, 1 eh · tJ · · kü" tar (k .. .. 
1 

o an vaa. a arın en emmıye ısı -
1 
için bu son üslerden hareket edecek olan 

olordwlar) la her türlü ma zeıneye - ıL~1- 1 . . 
blalik . . f Leh d çuk ~1nlar a ~ ateşıdır. Fransız- bombacılara avcılanrı refakat etmesi ka-
~.ı--~· Fakat bu 9e er rdu or ~ Jarm tahminine göre yakın bir Alman bildir. 
t ~·ıq bulunu.yordu. Rus 0 ları a, taarruzuna delilet edebilecek hicbir ema-ı Paık t l" -..:ı..·- ki .L • Al t 
~ top akl "..:ı-r.-1erdi - a ma Umuur ..,ır man aarru-

r arma yun.wı.ouq& • re yoktur (D 10 /ad ) 
Keza, Fransız muharrirlerjne göre, · evamı uncu say a 

llr.b hudıuduna ilk Alman kuvvetlerinin ( Holinda Kraliçesi orduyu teftiş ediyor ) 
~~~17~fil~B~~u ~--------------------------~-Zl VVetlerle tutulmuş olmak dola.yısile 

ifrid hattına k~ bir teşebbUs ne ka
dar tnakul görünüy.or iıciyse takviye e
dihneğe başlamasından sonra buraya bir 
~z artık hiçbir nmvaffa.kiyet ümid 
~~r.rniyen delice ıbir hareket telAkki o
&\lll'.Illağa başladı. Bundan başka mevcud 
01.rnıyan Polonyaya yardım bahis mev
~u ıolama7Xlı. 

Onun için Fransız başkumandanlığı. 
~klı.rnetin de tasvi:blle, Eylfil sonundan 
tibaren taarruzdan vazgeçmek karannı 
=~ş i.m.if. Zaten 15 Eylul 'tarihine ka
~ devam eden Fransız öncülerinin ileri 
~eketleri lbu tarihten itibaren Zigfrid 
&ttı önüırde müdafaaya inkılab etmişti. 
P'akat bu karar. askerlik cihetile, dJğer 

eaaaıı bir ~ın cfa!ıa verilmeatnl lcab 

Holfmda kr.aliçesi Vilhelmi:nıa Alma.n hududuna doğru uzanan Gelderlana eyale
tinde askerlerini tefüt etmiştir. Havanın yağmurlu olma.sına rağmen resmi geçid 
çok muaıtazaan yapılmlıştır. 

L SL·ER 
Fakat hayat budur 
Bugün cgarib• kelimesile tavsif e

debileceğim bir mektub aldım. Bu 
mektubu yazan okuyucum kendi 
kullandığı tabirle «yaşamakta• zevk 
değil zehir bulmuş• bir erkektir. 
Müsaadesile sergüzeştini biraz kı • 
saltarak anlatacağım. Diyor .ki: 

- c30 yaşına kadar hiç bir kon -
trole tabi olmadan gayesiz ve prog
ramsız olarak yaşadım. Hayatım 
eski devrin eğlence ve safahat Alem. 
lerinde manasırı olarak geçti, bu • 
nunla beraber çalı~aktan ziyade 
muharebe devrinin garib tesadüf -
!erinden istifade ederek hayatın pa. 
ra kısmını temin etmiş oldum. 
Hayatın birinci kısmı budur. İkin

ci kısmına g.elince: 
Programsız, hedefsiz, kontrolsuz, 

daimi eğlence içinde !feÇen hayat 
tarzı beni gUııün birinde evlenmeye 
sev kedi verdi. 
Karım sevmediğim, iste~iğim 

bir kadındı, evlendiğ1min ilk hafta -
larında aynlmaklığım lAzımdı, acı • 
dım, zayıf bulundum, tembellik et
tim, ayrılrnadnn. Yekdiğeri arka • 
sı.ndan üç Ç<>CUğurn oldu. Ve benim 
için hayat bu , sevmediğim kadınla 
çocuklarımın arasında müvazenesiz 

geçti. Bari çocuklanm istedilim gibi 
ol~lard: , hayır bu saadetten de mah 
rum oldum. Büyüdüler, birer birer 
üa~farını alıp gittiler. Ve ben gene 
sevmediğim kadınla karşı karşıya 
kaldım. 

Gazetenizi hergün köşemde oku -
rum vf' gönül işleri bahsine gelince 
gülerim, masal deı1m.• 

* Okuyucumun glSnül işlerini masal 
sanmakta hakkı var: Hayatı görme • 
miş, anlamamış, yaşamamış, tabi! 
zevkini de alınamış bir adamdır; bu 
itibarla ömrü beyhude geçmiştir de. 
nHcbi1ir. Hiç ~phe yok ki başlan • 
gıçta kaba·hat kendisinin değildir. 
Ai1e hayatından, programından di • 
siplininden mahrumiyet yüzde dok • 
san kisiyi küreksiz ve dümensiz kal
mış bir sandala çevirir, dalgaların 
akmtısına tabi olarak c;alkalar. Fa • 
kat t.başlangı~ kabahat. dedim, 
zira okuyucum düşünme çağına gel. 
diği zaman ken<lisini kurtarabilirdi, 
yüzde doksan bedbahtın arasından 
sıynlarak geriye kalan yüzde ona 
iltihak edebilirdi, onu da yapmamış. 
ttr. Fakat fazla şiklyet etmiyelim: 
Bir kısmıma: için hayat budur, böy-
le ~lir, böyle geçer. TBiZB 
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Karagöz 
( Oyunlar eğlenceler ) c Knçnk filin maceraları =ı 
Tavşanların taksimi 

muhaveresi: 

Bugünün çocuğu 
Hacivad perdeye gelir: 
- Hayhak. 
Karagöz bağırır: 
- Ne oluyorsun gene balkabak. 
Hacivad - Vay Karagözüm, bu ses 

senin sesin. 
Karagöz - Ne oldu, sen kimsin ner

desin. 
Hadvad - Benim ayol Karagöz! 
Karagöz - (perdeye gelir) Vay bi • 

zirn Hacivadmış. Ne yapıyorsun baka
yırn H advadım. 

Hacivad - Seni göreceğim ge1di de 
buralara kadar geldim. 

Karagöz - Ya demek göreceğin gel
di. 

Facivad - Oğlumu mektebe götür
müştüm de. 

' 

Karagöz -.Mektebe mi götürdün, 
roa~a!lah maşallah .. bari rihni açık mı? _,,.~,~ili 

Hacivad - Zihni açık ya. Hem şim. Karagöz - Olur mu canım, elif E • 
diki mekteblerde insanın zihni açık ol- dirnc, B. Beylerbeyi T. Tekirdağ, S. Se 
masa da, gene öğretmek usulünü bili • lanik, Cim Cibali, Ha Hasırcılar, Hı 
yorlar. h}yar bostanı diye ezberler ezberler 

İki ·baba ve iki oğul bir sabah ava çı
karlar. O gün de av için müsaid gün • 
müş. Öğle. vakti bir kır kahvesine o • 
turduklan zaman çantalarım açmışlar, 
ortaya dokuz tane tavşan çıkmış. 

- Bunları müsavi miktarda taksim 
ederiz. 

Demişler, ve hiçbir tavşanı parça • 
Jamadan taksim etmişler, bu nasıl o -
lur? 
Düşünün olabilecek mi? Siz hallet • 

tinizse ne aıa, eğer halledemedinizse 
ben söyliyeyim. 

İki baba ve iki oğul şunlardır: Bir 
büyük ·baba, bir onun oğlu, bir de onun 
oğ1u. İki tane baba ile iki tane oğul et
mez mi? Dernek oluyor ki üç kişidir -

Karl\göz - Vah vah. öğrenemezdik. 
Haclvad - Niye vah vah diyorsun? Ha<'i vad - Tabii öğrenemezdiniz. ler. Tavşanlar da dokuz olduğuna göre 
Karagl5z - Ben mektebe giderken. Çünkü o zamanki güçtü, şimdiki kolay. hel' birine ÜÇ tavşan düşer. 
P.acivad - Sen mektebe gittin ha! Demjn de söyledim ya, o zamandaki * 
Karagöz - Gittim ya, Cevher ağa her ~Y· bugünkünden ayrıldı. Mek • Mr- ntar toplama oyunu 

mektebine gittim. tet, alfa·be, öğretmen, matta çocuk bi- B' k kad b 
Hac!vad - E ne a tın? le. . .

1
r. aç ~r .. aş u ~yunu oynayabi • 

, Y P K .. lirsınız. Bırbırmden bırer metre kadar 
Ka,.agfü - Ben de onu anlatacak • aragoz - Çocuk bile ayrıydı ha.. ar& la e e dört h..... h tt dah f 1 

tu'1, bırakmıyorsun ki anlatayım. B:tgünün çocukları btzim gibi değiller u Y 1 gu! r d Ü ~· . a .1ı ~ a~ a 
Hacivad - Anlat dl r . mi? ~m l~ .n ~ m vazı çızgı er çızersı .. 

n ıyorurn . . nız. Çızgılerın başlangıç ve bitim nok-
Karagöz - Anlatacağım amma sö - Ha<'ı~ad - Tabıt bizim gibi değil, tal"'rı ayn· t d 1 H . . . .. .. k • b' kia "' ı arz a o ur. er çızgımn 

zumu esrnezsen. ız o zaman çocu rı görgüsüz yetjş. b't: ri . . 
Hacivad - Ben senin sözünü nasıl tir.lirdik. Ne oyun hakkımızı tanırlar- ~a·nmtarylear nke muayyenB' ~ır ınıt~~ard.a 

k b
'l'rim ki d . wl . 1 ~ .ı.u oyarsınrı;. ır ışare uzen-

ese . ı , elimde ne makas var, ne ı, ne eg encernız e alakadar olurlardı. h bi · · k d' . . . . . ı...,.ak Dalıa ne dı'veyı·m B .. kü' kt ne er rınız en ı çızgmız ıstıkame. 
uı,. . .. ugun çocu an t' d k b' 

Kar:tgo"z - S" .. .. .. 1 k . her b~kım.l~n ayrı dk B .. k" ın e oşup ır mantar alır çizginin . ozumu soz e eseI'Sln· wı. Y ı · ugun u co • 'h• r k d d" .. · · 
Haclvad - $imdi1ik o da mümkün cuk hür ve müstakil Türkiyede d~ğ _ m .ayte mel oşar orab:n1 onup ık~nci 

d 
w Cil h . w m:m ::tn a ırsınız, oy ece mantarlar 

eiil. Evde ekmek kesmek için almış- mı;ş, m urıyet çocugudur. O Cürn. bi+;nceye kadar d ed · · K' 

1 
~ u t h · t' b"t" f . . ·· evam ersınız. ım 

arı..:ı. nut um. urıyc ın u un evızlermden istifade t 1 ·ık 1 k to 1 
Karagöz - Neyi ekmek kesmek için ettirilerek yetiştirlliyor. Tabii bize makn ar arını 1

1 0 
ara Parsa oyunu 

b 
o az~nınıs o ur. 

almışlardı da unuttun? P.nzemez. . ............... : ......................... ·--···-···-·-
Hac1vad _ S<Szümü. Karagöz - Doğrusunu istersen Ha • r™ y • b·ı • -, 
Kara~öz - Canım sözle, söz kesilir ,~ivad, tekrar çocuk olmak mümkün ol- enı 1 mecemfZ -

arnıM ekmek kesilmez. Zevzekliği bı. ss. çocuk olacağım geldi. 
rak da beni dinle. ' Hacivad - Çocuğumu gördükçe ben 

Hadva<l - Dinliyorum Karagöz. dE: senin ltihi düşünüyorum Karagöz. 
Karagöz - Vah vah dememin sebe.. . ............................................................. . 

bini söylivecektim. Ben mektebe git • ( E L i Ş L E R i ) 
mi~tim. Zihnim açık değildi. 

Hacivad - O malô.m. 
K~ragöz - Lafımı kesme, kızdırır • 

sın Hoca zihnim a~ılsm diye hergün 
beni btr nöbet falakaya yatırır. Döver 
döverdi. Fakat bir türlil de zihnim a - ı 
çı lmamıştı. Bir şey de öğrenemedim. 

Mukavvadan fil 

Küçük filin eaıhibi, yeni bir apartımana taşınmıştı. Apartamuı sahibi, apartı

manınd.a hayvan beslenmesine mı!isaade etmiyeceğini sö1le.mişti. Küçük filin sa

hibi bu yil<zden fili apartımana gizlice getirmişti. 

.ı.ctLJ. ıwıı:ı:a. öteye beriye çıkmak, kapı dışarı - Bak, dedi, bur~a "'--1 a gürül' .. tü' yap--'-, · 

atılırız. 

Bu sıra:da .aıyıak sesleri duydu, kapıcı geliyor®. Fili saklamak lazımdı. Fi1in 

sahi:bi hemen buna bir çare buldu. Fili alçak bir masanın üzerine 91kardı: 

- Şimdi, dıedi. kapıcıya senin için bir ıheykel, derim. Canlı olduğunun nere· 

den farkına varacak? 

Kapıcı salonıa girmişti. Fili gördü, 

filin sah?bi izahat ve:rdli: 
- Ben de şimd~ onıuınla meşguldüm, 

1:m fil heykelini salona koymak için 

yapıyorum.. 

- Güzel değil mi? 

- Çok güzel olmuş, deyince fil ol
duğu yerden SiıÇrad!ı: 

- Gerçi bunu yapmamam lazımdı 

amma, dedi, benim için gü -rel denildiği 
zaman teşekkür etmeden duramam. 
Si.re çok teşekkür ederim bayan ka-

Harivad - Ya demek öyle o}du. 
Kar~göz - İşte öyle oldu. Simdiki 

rnekte'blerde, zihni acı-k olmıyanlara da 
öğrettiklerine ıtöre kim bi1ir, onlar be
nim yediğim dayakların kaç mislini yi

Hacivad _ Canım Karagöz mekteb- Kapıcı uzaktan file baktıktan sonra: pı.cı. ym·1 al"tlır. 
. Mukavvadan bir fil yapmak · t · İki arkadaş dere kenarına geldiler. w: · =~ de dPyak olur mu, şımdiki mektebler- . . ıs er mı- K kl d' K v •• d.. ve resmi gazeteden kesip bize gönde - ye cevab verme müddeti on beş gün .. 

de ocu w a fiske le bile vurulmaz sınız? Gayet kolaydır. Bir mukavva par- arşı ya geçece er ı. ayıgı gar u • . . .. . . .. d ç \; ~. Y · çası alınız R · d ·· d .. ~.. .. k'ld ler. Fakat kayıkçı meydanda yoktu. rin. Doğru bılenlerden bir kişıye bir dur. Bılmece cevabını bıze gon erdi ~ 
K.aragoz - Öyleyse nasıl ders akıl - . esım e gor ugunuz şe ı e . . . . ği . .. . b'l k ı· . . . . oyunuz ve sonra katlayınız. Masanmn Acaba nerede? kil<> çikolata, bır kışıye bır futbol topu n·z zarfın uzerıne ı mece e ımesını 

larna gınyor. . . ~ . . . d .. 1 bilın . ted kt w t 'h' 

H 
· d D k d'kl ri . . üzerıne koyunuz .. bakınız işte size mu- Resimde siz kayıkcıyı arayınız bu _ di crer elli kışıye e ayrı ayrı guze ve I ve ecenın gaze e çı ıgı an ı 

a("lva - aya yeme ı e ıçın, . . ' · "' ,.w . . . . . kavva bır fili lursanız, olduğu yere bir işaret koyun kıymetli hediyeler vereceğ-iz. Bilmece. yazınız. 
o~etmenler ders verrneyı bıldıklen ı. •·······················-·········· .. ··················............................................................................................... ... .......................................... . ................................................. . 

çin, okınnak yazmak kolaylaştığı için. 
Daha ~yayım mı? 

Karagöz - Şimdilik bu kadar kafi. 
Hacivad aklıma geldikçe, içime de kor
ku gelir Ebcedi tam iki ayda öğren ~ 
mi~tim. 

Hacivad - Yalnıız elbcedi mi? 
Ka rngöz - Ha, yalnız ebcedi. 
Hacivad - 'O'vezi öğrenemedin mi 
Karagöz - Üvezi öğrenemedim am-

ma gördüm. Manav dükkAnında satı • 
yorlar. 

Hacivad - Kelemen. 
Karagöz - Bu kadar fazlasına ge -

!emem. Ben yalnız ebcedi öğrenmiş ( 
tim. . 

Hacivad - Şimdiki mekteblerde eh -
ce~. hüvvez falan YQk. 

Karagöz - Ya ne var 
Harfvad - Alfabe okuyorlar, ve az 

:zaman içinde okumayı öğreniveriyor • 
lar. 

Mg,tlnle Jakı iki kardeştiler. Blr gün 
Jale güzel elbl..5ealn1 giymLşti. Metin 
başı.'la kolonya sürerken Jaleyi gördü. 
Ve kolonya şişesindeki kolonyayı Jale -
nın üzerine döktti. Bundan cam .sıkılan 
Jale: 

- Görür.sün Metin dl!IDÜ§tl, ben de 
sana ne ya.pacajlım. 

• 

Metin o gece b1r rüya gördü. Jale ban
yoya girmi.Ş, rafın üzerinde duran lnba
larının saç UA.cmı al.mıttı. Metin: 

- Jale bu saç UA.cını ne yapacak? 
Diye kapıdan bakıyordu. 

Jale, saç ilkı şişesi elinde ban'YQ<lan 
çıkmıştı. Metin1 gördü: 

- Sen bir şişe kolonyayı başımdan a.-
oa~ döker Jlrls1n? 

Dedl V-e saç UA.c1 şişe31nde bulunan 
blltün lllcı Metinin 00.,ından aşatı bo
falttı. 

' r 

Babalarının saçları dökülmesin, dokü
lenlerin yerine yenileri çıksın diye sür -
düğü bu ila<; Metine hemen tesirini gös
termişti. Metinin saçı uzadıltta.n başka 
sakalı bıyığı da çılonıştı. Fakat bu bir 
rüya id'i. Uyandığı zaman eskisi gibi 
kalıonıştı. Bir da.ha kardeşine kolonya 
dölmıeğe tövbe etti. 



4 lıdndfepla 
Ot 

Biiyiik Harb içinde 
Londrayı nasıl 

bombardıman elmislik? 
' • 

Eski bir Alman taggarecisinin lngiliz 
gazetelerinde çıkan yazısı 

' 

1.9 39 Ramazanında 
Aksaray kahvesinde 
Karagöz seyrettim 

Yazan : Nusret Safa Coıkun 

Sigfirid veya Majino hatlarından bi-I ne olduğu belirsiz bir göstermelik du
ri yarılmış deselerdi, Çembelaynle Hit. ruyordu. Bir el çocukların: 
leri sarmaş dol~ görseydim, işitseydim - Kı.şt, kışt! .. . • . . 
ki, şehirde ihtiklr yapan esnaf ve tüc- . Sedaları. arasında g~~~lıgı • 
car kalmamış, 'bunlara olmaz şeyler de- bır zırıltı ıle ~a.ldır.~p go~urdu: . 
ğil, der geçerdim. Dün Aksarayın bir ~erde gazelmı mu~akıb. Hacıvad se. 
köşesinde Karagözün illnıınll · gördtl • maı okuyarak boy gosterdı: 
ğüm zaman düştüğüm hayret öyle de- Naqi sun'mı remıeder hüsnünde .;!ie:! 
rin oldu ki, dibini buluncaya kadar yu- Bir hacet btlkmi eseldendlr baklkat 
varlandığım mesafe çocukluğumla bu- perdesi 

günün arasını geren yılların uzunluğu- Çocuklar bu söylenenlerden bir te • 
nu buldu. kinin manasını anlamıyorlardı amma, 

Ramazan demek Karagöz demektir. belli bir zevkle seyrediyorlardı. 
Karagöz deyince de muhakkak Rama- Bana, bilhassa Hacivadin belini kırıp 
zan hatırlanır. Karagözle Hacivad ne harnkfannı sallıyarak söy~diği.: 
ise Karagözle Ramazan odur. Birbir]e. Etrııiş istlli cihanı babı ıanet perdesi 

rinden avrılmazlar. Mısraı bilmem neden pek manalı gel. 
Halbuki vıllar var, Ramazanda şeh- di. Bu deve derisi hayal birkaç asırlık 

rin bir kö;~sine tek bir hayal perdesi bir dille adeta bugünü anlatıyordu. 
Büyük Harbde kııllanııan Alman jeplinlerin den biri kurulmuvor. V§kide bütün dünya tür- Karagözle Hacivad kapıştıkları za • 

31 Mayı;s 19UJ ıabahmda borazan ses-,' heyecan anaforuna tutulacak olan bu BWla rağmen ıbütün kl lü ihtim~11erin hayali içinde hayal per- man çocukların neş'esi görülecek bir 
lenıe erkenden uyarıdlk. tayfalardan biri de bendim. Havalanma- ımız söndürülmüş olduğu ~\d:r~i= dcsini düşünerek halde deı?il amma, ne şeydi. Muhakka'k. ki, Karagözl_e ~ac.i-

Biirüıksalde Evere 2eplin sund\ırmala • dan evvel yemek yedik. Sonra, deri ce- zi, yakalamış bulunan ı.şıld~k - olsa Ramazanla beraber gözümüz Ka. vad garb cephesınden daha cıddı hır 
:ua alt:rıq arkad:aııpbk. Bizi böyle ?on- ketleri sırtımıza, kürk ~lilhlarımızı ba- la.r, teknemizi gündü~ gibi aydın • ragözü arıvor; ,E?eçen ~ünkü yazımda döğüş yaptılar. 

l1llcu, rilıtubetli eahahırı erken vaktınde şı.mıza geçirdik. Yerlerimizi ald'ık. l~tıyordu. Bu ı§1k pek .. goz k~maştırıcı i- hfr bir t<ırafta Karagöz perdesi kurul. - Of bittim, muşmula gibi yerlere 
aaaı ıbeş ~çukta uyan<lrdığı için bora- Havalandık, ve harb paniğine tutul- dı. ~evra yapıp, ~onmemıze ve tam m~dığmdan ıŞikavet etmiştilrn. Bunun serildim, of omuz başlarım. samur kaş-
ıancı başıya epeyce veriştirdik. m~ olan Belçikanın ü2erinden geçtik. yol ile hareket etmemize rağmen .. bu ışık- 1 hemen ertesinde Kara!!ÖZÜ sevimli ceh- farım, küp kapaklarım! diye Karagözün 

Fakat, yapılacak işlerin de rnevcud ol- Şüphe yok ki, jeplinimiz, gece sefere çık· lar<la:n kur~ulamıyo~, çok su~meden re(ji}e kahvenin camekanında görünce dayağı yedikten sonra sızlanmasile ma-
duğunu biliyordık. Daha henüz isimleri nuş olan modern bombardıman tayyare- ve ancak bırkaç dakıka sonra da, ızleyici 11 d ·· d' ~ · · çok sevgı"li bir lfım muhavere başladı. 
n.ı.'\- dbüslerin vınlay•4:ım ve mermilerin vı- y ; nr ır J?orme ıE!ım . . K ·· l H · d k I·'- p 1 u.uı <>hruyan bir gnıpumuz Londrayı lerinden daha sessiz idi. Fakat buna rağ- ld 

1 
""' doc:tln karsılasmıc:; .vibi sevındım. aragoz e acıva şar ıcı ıA ya: m • 

boJnbaıdıman etmiye gidecekti: men. dinleme aletlerile izimiz bulunma- zı B~yış artınık dduydukLo ·dr _ . Bir kahveni~, e~kiden düi!iinlere tah. ya karar verdiler. 
O di k ır saa a ar n a uzermde ve ce- h ı · · d ·· U Rilnü ve Oumı takib eden müthiş sın ye de i i 'bin metreden fazla yük- .. lın,.,..Pki . . .. . -:o je: edil.on üst salonu Ramazan müna~- Bana mu avere er ıçın e en guze 

ıec~ _ ...... ..a:ı- .... ı......a k da •1...ütil ı..:ı:ı- n.....,~ sa'h.illerınde, muthış ve terle- ~ - b ı· H · dl Ka ·· h ıı 
.. -:· -lı&l ~ı ~....,. a .. r ıu n te- se uıA. ı· . b' 1__ k heflC' Karat?öze kanılarını açm1~ı. A- u ge ır. acıva a ragoz ma a e 
'eJ'rüatil h .__1 İn liz t ıcı ır ın.oşe apmaca oynadık Her otuz 1 

• 1 H · d" kul kl ku e. _au, ı~ . gı . ayyare Binbaşı Linnarz yolu biliyordu, üste- · d b' ıbamba · ı::aö-ıda tavla saklrtılart radvonun ~si- mahalle dola~iT ar. acıva ın a an 
ha VVetl~mın faaliyetle~ da~~- g~l~n lik te ayni yolu daha beş gün evvel katet- ~~yed ed ır~r t kal sall:~ıkİ Isa?,etle- ~.o-bir parazit gibi kan~ırken, yukarıda ağır işittiği için pencereden seslenenle-
a.. berlen okuduğuma. gulumsedı.gım. ıç .. ın mişti. Dolayısile, bizi Thames kör.fezin- rlı ay ke lelr: kpoSr .~ t" r~~ a~ev sut~n_- ·1~1k . balkon. kanısınm önünde keman, rin hangi şarkıyı istediklerini acemi bir Qan.a z 1.....-.:ı d arını o auı . ura unızın uereccsını . . .. K .. H . d t ·· 

Ş&flil&yıruz. ıra uuııı.uan yırmı ort den geçirip, Southend üstünden, ve ne· b 1 "t 1 ğ • , def v~ cümbüşten ibaret üç kic:ilik bır doçent gıbı aragoz acıva a ercume tene 1 •• ..ır, d- .. Lo d t u a ev su un arının yarattı ı şelaler- • "'Ç ' • • • ..._1_~- . 
evve ~na ommış n rayı e- bir yukarısından Londraya ulaştırdı. Ço- den ve yangın bombalarınuz düştükten sa;, heveti icravı ahenk etmekte idi. ede~. Sıze bırkaç ~n~ıni ntı:A ~yımt 

Ped~ inme bir şekilde bombardıman et- cuk iken Londraya gelip meşhur parla- sonra havaya ,,.:;ır..,...len siyah duman . .,;;~ Kapının önünde varısı yırtılmıs hattı Blr kadın seslenıyor. . . 
lrılşti}[~· Halbuki, bu<ain ise vaziyetler ta- J........., -.. H k b "--1 s de Firka ,.,~. mentoyıu, Avam Kamarasını ve milli ga- tunlannda.n k ı· dik h ı...·ı dk E mihi ·e ben-ziven bir vazı ile süslü bir - u, şar ıcı 8

Uö ar, ız • • 
~ e değişmiştir, ve eski çamlar bar - es ır • es:ı.u a ı · vet, · ... . k , 
~k ol~tur. leriyi göraneği çok arzu ederdim.. işte bize verilen emri hakkile yerine getiri- afic;in öniin<le bir adamcaıpz muttasıl tınt- c~nlar dayanmaz• şar ısı ~a~ mı., 

Bence sivil ahaliyi bambardıman et _ şimdi fırsat düşmüş, Londraya gelmiş- yorduk. c•rrıırak çalıyordu. Hacıvad - Ne diyor Karagöz. 
!bek için en iyi tayyareleri, zeplinleri gön tim. Amma, Londranın içinde değil de, Southimnsterde dafi tayyare topların- Tll.{ hakı~ta vukarısının bir ilk mekteb Kara~öz ' Fırtınaya camlar dayan. 
derınek bir hatadır. Zira bundan ord'U üzerinde bulunuyordum, ne beis vardı, dan kurtulmak için yükseldikçe yükse- tcıv>ffüshanesinden farkı yoktu. Çoluk nıaz, dıyor. Elbette bu lodosa cam da. 
r,k şey kaY'beder. Onun için de Berlinde- sanki... lerek sahne doğru yol aldık. Buna rağ- çoru',{, henfö: salon tenha olduiru icin yom.: mı?.. . . 

1 •en bU~.ün~ lleplinlerimizı ha- 10 bin kademe yükselirken dondurucu men tehlikeden kurtulmuş değildik. ö- kC'vcılnmnra ovnuvorlar, mantar taban- Dıı:~~r hır ev?en ... seslenıyorl~r. 
~lamak üzere emir verdiğini öğrendiği- bir soğuk Y,Jzlerimizi kamçıladı. Parlak, lümden pervaları olmadığı anıa~lan in- rnl:'ırile Amerikan filmlerini taklid e- - Sız <le Şakir aganın bestenıgArı var 
tııiı ıa.rna:n hayretten dona kald1k. Filha· berrak bir gece idi. Bombardımanı mües- gilizlerln kullan<tığı küçük İngiliz tayya- der iPstler vanıvorlar, sandalva altla- mı?. 
Jı::iıt., muhtelif vesilelerle dört kere İngil· sir kılmak, 'bombaları tam yerine atmak releri, jeplin~izi:n yanına tehlikeh su- rınd~ ıı fırlavorlar. beton direklerin ar. lTacivad - Ne diyorlar Karagöı? 
tereye havadan hücumlarda bulunmuş o- için çarçabuk süratimizi, akışımızı hesab- rette eridahtlarda bulunarak altımzıda u- kasından birbirlerini teslim alıyorlar. Karagöz - Şakir akanın pestile engf .. 
lan bhıbaşi ErlOOh Lenn&ft bizim kampta ladık. Her bombacının y~nında btılunan QUŞUyorlardı. Jeplin hidrojenle şişiril - nı . n:m \ar mı?. diyorlar. 
bulUJunakta idi. Lenınarz şahsi Fokker bir muavin önfu)de duran, harita ve mü- ~ş~i. .B.ir kurşun isabeti!~, H!ndenburg Bittabi bu ırürü1tü arasında sazın bir Hele şu cidden nefts: 
ı.l'Yaresile Loodrayı bile bombardıman hendis cetvelile mesafeyi ve sürati ko- J:plını?ın Lakehurstta ugradıgı akıbet curcunad<ın förkı kalmamısh. Sisman - Havdi bakalım, cAçtım yüzünü 
etmişti. KQıçilcük bir Fokker ne de olsa }aylıkla tesbit ediyordu. Havada 120 mil gıbi, bız ~e '~.rh~va olur, alevler ıçınde bir aclamca P'ız kan ter içinde, durun, falAtı didarına baktım!> şarkısını söy. 
~.ıla bir kuvvet ifade e~ezdi. Bizde süratle kayan en modern bir bombardı- kaynar gıdebılırdik. v~nrnavın, dive cocuklan yerlerine o. ll'>vin' 
~elerle bu tip makinelerden vardı. man tayyaresi bu derece kat'i atışlar f ~~~· ~eye~llı:ir .~aç~an sonra,::· tur'mıva calıı::ıvordu. -H~~i~ad - Ne i8tiyorlar Karagöz? .• 
Llkbı emir 90k Whaftı ve anlaşılması da yapamBZdı. lua so rduer ken ,r ~f a .u.zerıne varmk ış u- Knrc:ıki Valide camiinde teravih ni- KaragÖ? - Bunlar k imyager jlali't>a 
~-~'-" v •. _ d'a nuyo . vazı emızı yapmıştı , sağ d'k 1 b" h ı· " 
--1DtUll değildi. Yeni hücumda LZ 38 .nJUlluan n: r . döndü~; -· . . havPle Pr 1 ten sonra sa on ır av ı HPcivad, baksana,: cAçtım gözu.mü T~. 
~linkıi Jrullanmamız teblil olunmuştu. - V-0rsicht!.. (Dikkat!) diye bağırdı duveksaBuım gerı h 6 

... ~ubz~ sevhınıyor1- kt\labalıklastı. Yac:h baslı havanlar, tat bevin idrarına baktım• diyor. 
-.:pliniırnlz 0 mman1&r, cephede iş göı"l- . uçuş, ce ennemı ır seya at o - k ,_1 .3 1 d .. ~ ve birinci elektrik düğmesi basıldı. Altı- tu. 11cııc kızlar ve er Pı<. ~r oue sa on a ver Muhavere, Rusya-Finlandiya muza • 
~~sadece bahri i&9tik.tıafta bulunu - mızdaki siyah ve gümüşi renkli ay ışığile ~ 1 . . d'" .. b' . h tl k P.l•ncd. C'ocuklar da daha fazla yaramaz. ker~leri kadar uzun sürdü. 
"'-•'\IU Allah öat · bö' ı k tll us erımıze onunce ızı arare e ar- . . . d 
bir haİonu -~~~°,:. fe~aeol~~due. yanan haritada portakal rengindeki bir şılaıdılar, alkışladılar, kumandanımız teb- l•k etmekten çekınıp yerlerme otur u. İkirıci perdede Karagözün ge~n ol • 

'..,..._.. ........ alevin parlamasından evvel geçen da ki- lar ttun" Za"'-n hayalı İrfan F.ak rikte ·bulundu. Su gibi içki içtik. Sonra, · . . .. . masını seyre · ı.c 
btı at verilen emirleri münkaşa etmek kalar, bana tıpkı asırlar kadar uzun gel- 10 saat dev$ı2D eden bu ba4:tan·bcişa heye- Salonun nıhavetıne bfr Karaı?oz bır Açık11(iz, içeri girerken: 

e dütmezdi. Bütün gün canımızı dişi· d' M 16 ·ı· d' l' k" :r .3 k kl • . kurulmuc;tu eo-at .... _ . ı· . K .. .. ~ takarak ah ı. uazza.M sı ın ır ı ma ınemizın canlı maceranın ~rgunluğu ile yatakla- ue u a per-0esı · ~ ~ _ Bu aksam nıye ımız aragozu ge. 
38 boğaz aey ati için L. Z. çıkal'dığı uğultuyıu, ıboğuk, tıkanık bir rımıza kendimizi dar attık ve saatlerce kiz bucue-u bulunca balkondakı saz lin etmek, demişti. 
1 

i hazırlamaya ça!ıftıık. Bomba yatak- - ·· t• 
aı:ına bir buçuk ton yangın ve yüksek gürleme bastırdı. Bomba hedefine isabet süren bir uykuya daldık. heyeti T'l~rdPnin onune geç ı:. Cocuklar olsun, büvükler olsun, oyu-
lttıaıı· etmişti. Bu seyahatimiz, masrafına değmedi • Ah o ne bakıs, o ne PozleD. . _ tlU sonun" kadar alaka ve zevkle takib 

ı bombalar yerleştirdik. Fakat :l'l· kl b l d N - 0 

tarunız için bu bir buçuk ton mühirnma- Yükseklerde, karanlıkta rahat rahat dersem inaınınız. Zira, evvell be§ yüz bin Sarkı~ile ku a as a ı. azı ıstıCJTI:ı ctfler. Ren kendi hesabıma 1939 Ra· 
~ k uçtuğumuzu sanırsanız, aldmırsınız. Hiç İngiliz liralık bir jeplini tehl;keye koy- ile kuklanın perd~~i kalktı. İoli bir kuk. m".nl'l'l..:ı.., Kar·~no""zü hic de earipseme • 
..._ afi gelmiyeceği anlaşılıyordu. Alela- ... u " "'"' 
~ bombardıman tayyarelerinden daha bir bombacının vazifesi kolay değildir. m~, bir ıbuçuk tonluk mühimmatla yola )o, alit nullu, bir Plbise sırtmda ortava rll . T.:tnt+a ııarioseyenlere hayret biraz 
fatıa Dondurucu 'bir soğıık vardı. Daracık rılanış ve en iyi tayyarecilerimizden hir P'<'ld~. kırıla, döküle, sarkısını sövledi . .3 rnhı".ldnt ettı'm. 
h 

yük kaldınna kabiliyefüniz olduğu :. n:ı ll <.. 

al~ Londra.nm binde birini silip süpü- gondol gibi mevkiimizde hapsedildiğimiz, kısmının hayatile oynamıştık. Bir günde Bittik!('on sonra da aerdan kırdı . crö~k Modem ki Karal1ö7 e, eski, bueünkü 
l'~ek kadar mOlıirnmat alamadığımızı için adeta her tarafımız uyuşmuştu. Ara- hazırlanmış, bir ~ece içinde ~n~~~!1 calk2ladı. titrecli. VP .. onu zevbe~te!), 7 evklcrimize teka•bül etmivor, divornz. 
~lersem şaşmayınız. Neden mi? .. Ala- drn birkaç saniye ge9Jnell1işti ki, büyük, bombardıman etmış ve .S(>n_tJ~~a .~a .~tun canı baza kadar bircok ku'klalar ta'kıb ~!- Bunu divece'k kadar cür'etkarız da, ni-
lbachk işte!.. uzun ve enli ı.şık sütunları göğü tarama- kazancımız ancak yed'l kışıyı o~durrr:ek ti. Cocuklar, valnız rocuklar mı va. bu- cin Kar~!.!ÖZÜ biraz modernleştirip, bu. 

() g\in 'kindi 00,._. b" k 1 h l"nd ya, ıbulutlarm arasından süzülmeğı.> baş- ve 35 kişiyi de yaralamak olmuştu. Boy- viikkr bile kukladan pek haz1etti1er. ..... · t:bak ettirmek .yoluna gitımive. 
ı.... _- ı ı ye ,..... ır o a ı e . . b. h t bu .. kü tl 1 1 . K .. d . "'ı ıne ın • . . 
;~nda.nm önönd'en g~çtik, sefere i§ti- Iadılar. IŞ1ldaklar harekete geçmış~ı. .Bun- le ır seya a , gun şar ar a as a ya- Kukla biter bıtmez, araqoz pcr esı - cek kadar alakasızız? 
~it edecek olan tayfalar seçildi. On aaat dan 24 sene evvel Londrada hakikı ışık pılamaz. nin 1sıkları yaooı. Nmret Safa Coşkun 

'cı.nde bütün ömriilıcıe duyama:)'aca~ı bir barajları mevcud değildi Çeviren: lbrahim Hoyi Perdede keçi mi, merkeb mi, hı~'k mi 
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' 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) (Baştara.fı ı inci ııayf:ıda) sini tanımaımazlık edemez. Finlandiyanıı 
«Bu kanunun Birleşik Amerikaya !erile resmi temasa geçebilmiştir. aldığı tedbirler, ancıak havb yapmak is 

tarihi bitaraflığını iade etmiş olmasın.- Fınlandiya heyeti akşamüstü Krem. tediği takdird-e kabili izahtır. 
dan dolayı fevkalade ımemnunum.ı. lin sarayına giderek, Molotof ve di,~er Sovyetlerin teklifleri 

Ueisicümhur, kanunu imzaladıktan S:lVyet müımessillerile bir saat süren Kopenhag 3 (A.A.) _ Scandinaviaı 
sonra bunun tatbikatına aid birkaç e • bir görüsmede bulunmuştur. Stalin, Telegram ajansının Helsinkiden öğren 
mirr..ame de imzalıyacağını bildirmiş • bu görüşmeleM iştirak etmemiştir. diğine göre Rusya, Molotofun nutkıund• 
tir. İk: heyet arasındaki görüşmelere ve Finlandiyad'an istenen.Ierden başkaca 

Fotografı uıomann elinden aldı ve sa- işe yarar malumaıt toplayabileceğini tah- Bu hususta Reisicümhur hariciye ne vakit devam edileceki henüz belli Festsamw .ınıntakasının da terkini taleb 
tıcılara göstermeğe -başladı. içlerinden miın edi:yordu. müsteşarı ile görü.şmüııtür. Haridyte dez]dir. eylemektedir. Bu suretle Rusya bTorveç-
bir tanesi: Mösyö Schreiber gecikmemişti. Elin· Nazırı Hull ile de yarın görüşecektir. Pravdanın bir makalesi le de heınhudud olacaktır. Buna. muka-

- Ben bu kadını tanıyorum, diye ba- de, üzerinde matm&7.el Ferret'in adresi Reisicümhurun mezkur emirnamele. bil Rusya Finlandiyaya Ladoga gölünün 
ğırdı. Birine Noel hediyesi olarak benden bulunan bir kağıd parçası vardı. ri yarm aksam saat 6 da imzalıyacak • Bugünkü «Pravıda» gazetesinde neş- şimalinde 3000 kilometre murabbaı top 
bir Brovniıllıg taıbanoa.sı aldı. Bu işi biraz Gomaır kemali nezaketle katibi umu- ' ,.. . . d"l M k d t f d 
da merak etmiş olduğumu hatırlıyonım. miye teşelokür etti ve onı.ın bu iyili~in· tır ve bu. ~retle layıha kanunıyet kes- re LC'n ve os ova ra yosu ara ın an rak verecek tir. 
Cok sinirli bir hali vardı. Bu iş için bu- den istifade etımek isteyerek içini çekti bedecektır. aynen tekrarlanan Finlandiya aleyhin Fetsamw mıntakası Finlandiyamn 
raya polis te gelmişti. Evet, evet, şimdi 'Ve: Vaşington 3 (A.A.) - Meb'usan mec del:i bir makale, iki memleket arasın. Beyazdenize yegane mahrecini teşkil 
çok _iyi hatır~~~r~ Ba ooktor kadının - Şq noter mesleği kadıar yorucu bir lisi ve ayan meclisinin muhtelit encü- daki müzakereleri daha fazla güçleş • etmektedir. Bundan başka bu m.ıntaka 
katli ımeselesı ıçındi. if yoktur. dedi. İı.mı hazan en mana- meni bitaraflık kanunu h 1..rı. d h" tirıniştir. 

- Marraud meselesinden bahsediyor- ırız küQi.iıcük lbir işin üzerinde haftalarca " . al\.Ktn a u : Finlandiya'nın demir sanayi ve ma • 
sun':12, değil mi? Evet, evet. Fakat bunun uğııaşma.k mec'buriyetinde kalır. 1nanmız kumet tar~fı_ndan tevdı olunan metni. cPravda> ·bu makalesinde Finland'i- d(lnler merkezidir. B inaenaleyh, Fin • 
aynı kadın olduğWl'U nereden tahmin e- bana, ben Parise paıra için gelmedim. İh- kabul etmiştır • ya hariciye nazırı Erkko'ya şiddetle 19.ndiyanın bu talebi reddedeceğine m u 
diyorsunuz? tiyarm matmazel Ferret'i varisi yapma- Tayyareler harekete hazır hücum ederek, Erkko'yu eski Leh ha- hakkak nazarile bakılıyor. 

- Bu kadının kim olduğunu bilmiyo- sıııı temin için .ne kadar uğraştığı.mı, ne- Nevyork 3 (A.A.) _ Nevyork rıhtı • r·cıye nazırı Bek'e benzetmekte ve Rusyanın, Alaınd adalarının cenu -
rum. Belki de doktor kadın bu değildir, ler çekti~imi bir biL~niz, söz aramızda, k h b tah ., ~t 
polis benden Noelin arifesinde bir genç matmazel Perr~t'in 61mcası ile :trası hic mındıaki İngiliz seyrisefain kumpanyala- Sovyetlere arşı ar rv;:a ı yap - bunda bulunan Utoe adasını da istediği 
kadına silah satıp satmadığımı sordu, o bir zaman iyi olmamıştı. Bizim matma- rının hangarlarında büyük Amerikan makll\ itham etmektedir. söyJeniliyor. . 
gün de yalnız bir tek kadına silah satmış zel, !l'\ac;ıl söyliyeyim. Hiç 1e ciddi değil- bombardıman tayyareleri sıralanmağa Ayni gazete, İsveç hariciye nazırı Diğer taraftan Helsinki'de beyan c. 
olduğum için evet cevabını verdim. dir. Öyle d'eğil mi efendim? başlamıştır. Bunlar bitaraflık kanunu ni Sendleri de tenkid etmektedir. cPrav. diliyor ki. Hangeo'da bir Sovyet üssü .. 

- Fakat yanılmışsınız, dootum. Bu Mösyö Schreibere dikkatle bakıyordu. hıai surette kabul dilir" ed·ım k d' ld ·· Sa dl b. be anatında· nu"n tesı·sı· Fı·nla"ndı· yanın hakimiyetini kadın doktor değildir. O benim kuzinim- Bu sözler hoşuna gi11ti~ halde Mösyö . e ı ez sev e ı- a> ya gore, n er ır, y . 
dir, ona. b~r .mbvning tabancası satt~ğı- Scyrei:ber sad~e tebessüm etmekle ikti- lecektir. Finlandiya. tarafından Sovyetlere her- kat'iye-n ihlaI edecektir. 
nıza emınsınız demek? fa etti ve cevıa.'b vermedi. Gomar konuş- Amerika tayyare endüstrisi halen tam 1 hangi bir arazi tetkedildiği takdirde, Daladyenin izahab 

- Yüzde yüz eminim. maıyaın insanlardaın hoşlanmazdı. Binaen- verimle çalışmamakla beraber. salahi -
1 

Skandinavya devletlerinin istiklaline ni- Paris 3 (A;.A.) _ Daladye, bugünkü 
- Ne ise ötesi beni alakadar etlll.C'z. aleyh artık d!aha fazla uğraşmaktan vaz- yettar mahfeller seri imalat usulünün hayet verilmiş olacaktır> demiştir. kabine toplantısıındıa harici işler hakkın-

Bcnim için en mühim mesele kuzinimin geçmişti. · b •v t kd" d d h 
buradan böyle bir silah satın alınış ol- (Arkası v:ırl ıca ettıgi a ır e ay a er neviden bin «Pravda» Sandler'in bu sözlerini de da verdiği izahatta Rus - Finlandiya mü-
masıdır, o halde şimdi ba~ına lıir felaket .............................................................. lerce tayyıare çıkarılmasına imkan vere- bir taıhrikat saymakta ve makalesine zakcrelerinden bahsetmiş ve Papanın be-
gelmiş olabilir. Bu aile için cidden çok cı:ği kanaatindedirler. şöyle devam etmektedir: yaınnamesinin şümulünü gr:istermiş ve 
fena bir şey olacak. Bizim ~ibi namuslu B• d k ı k Fransızlar memnun Leningradı ve civarını hem karadan Molotofun nutkUınu izah etmi.~ ve akisl~ 
insanlar için ne ayıb, ne ut-anılacak hal 1... o torun gün Ü 
değil mi? İsmimiz Razetelere geçecek. Ya 1 Faris 3 (A.A.) - cHavas:. Matbuat ve hem de denizden emniyetini temin ey-j rini tebarüz ettirmiştir. 
zavallı kocası ... Ne ise ben gidiyorum. l nnı.~'.ar'nr'an hiilasaları: . lemek Sovyetler Birliğinin yalnız hakkı Daladye bilhassa Aımerikada ambar .. 
Allaha ısmarladık. ul ı \... Paris matbuatı, Molotofun nutku hak- değil, ayni zamamda vazifesidir. Hususile 1 gonun kaldırılması ve bunun müttefikle 

Acele çıktı, bacakları öyle hafiflemişti kında tefsirata devam etmekte ve Sov _ ki bu civar halkımn nüfusu bütün Fin-1 rin haııb levazımırnca !beslenmesi husu -
ki otobüslerden daha hızlı gidiyordu, u [ k , - v t Alın 1 d h Al ta· ndiyanın nüfusuma muadildir. Finlan-ı sund'a verecegıv · mes'ud neticeler üzerin· şimdi öğrenmek istediğini öğrenmiş bu- .HU a ıBrc...a Bgtr ye - an an aşmasının a a man -
lunuyordu. Matmazel Joordain kendini ı }şı"fm e yanın Folonyaya yaptığı taarruzdan önce diya, Sovyetlerin bu hakkını ve vazife - de tevakkuf etmiştir. 
6ldü~~iş katledi~işti. bütün te~rrüati~ ne dereceye kadar'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gomar evvela meyhanasine girdi. O- Kulaklarda nğır işitme hali baş göste. tetkik edilmiş olduğunu isbata çalışmak- Almanyanın su'.h ·ıç·ın 1 ı·ıalyanın hang·ı tarafa 
lan biteni anlamak ve yanına para almak rirsc evvela mevzii vaziyeti naz:m dik - tadır. 
istiyordu. O şimdi işin içinden muvafia- ı kate almak laıımdır. İlkin kulağı düşün. ı d ""• 

Bununla ıberaber, Amerika meclisi ta- • • ka 1 t u 8 eceg kiyetle çıkacağına emi.n idi. 1 mek icab eder. Kulalt mecrasında fazla yenı ım n ar emay 1 
Meyhanede sükunet val'dı. Kimse dün-' kir toplanır ve gitf;ide sert bir hal alır. rafından ambarg<mun kaldırılması hak - l 

denberi kendisini aramamıştı. Deve ve Bütün mecrayı tıkar. Kulakta ağırlıkla kında '\erilen karar geç vakit gelmiş ol - araştırdıg""' ı bı.ld ı· r ı· ı ı·yor baharda an laşılacak 
Mickv kendilerine ·bir iş olup olmadığını beraber u~uldanıa dahi. olur. Bunun ça. - makla beraber Petit Farisien gazetesin -
sor<lular. icabında bildireceğini söyliye-

1 
reci gayet 'baslttır: Oksijen ve kulak şı - de Lucien Bourgues bu karan mermıu -

rek çok durmadan meyhaneden çıktı. raıgasılP bir mütehassıs tarafından ku - niyetle karşıla.makta ve şu satırları yaz-
Karnı çok acıkmıştı, doğruca büyük Iağm yıkanması. Derhal biriken pislik - maktadır: 

(Başta.rafı ı inci sayfada> Roma 3 - (Royter) 
askeri mağlubiyet, muhakkak sure~te İtalya, bu iki aylık harbden sonn 

bir lokantaya koştu ve tıkabasa karnını 

1 

ler bir koyu kütle !halinde dışarı çıkar ve 
doyurdu. liasta akabin<k! ra'hatla.,ır, kulağı da a _ * çılır. 

Latulliere bankasının katibi umumısı 
Mösy6 Schreibere müracaat eden Gomar: 

- lmıim a~ton Diboistir, diye ken
dini takdim etti. Ben Aix-les-Beims'te 
noterim. Matmazel Ferret ile görüşmek 
istiyorum. Onu çok yakından ' alakadar 
eden ımühim bir iş için kendisini görmek
liğim !Azım. 

- Matmazel Ferret bugün işine gel
medi. 

- Acaba hasta mı? 
- Vallihi •bilmiyorum. Sadece bildi-

ğim bir şey varsa o da kaç gündür ban • 
kanın semtine uğramadıiZıdır. Matmazel 
ne için gelemediğini de bildirmek zahme
tinde bulunmadı. 

- Bu .ne kadar büyük ihmal. Onun 
.bulunmayışı benim için, bi1mezsiniz, ne 
kad'ar fena oldu. Parise onun için geldim. 
Acaba bu kız nerede olabilir 

Gam.arın bu teleffühleri katibi umu
miye oek tesir etmişe benzemiyordu. O
na hikayesini anlatmak lüzumunu hissPt
ti. Haline ehemmiyetli bir tavır vererek: 

- Su vasiyetname işi için buraya gel
dim diye söie başladı. Herlıald~ isin ne 
ol~ğunu biliyorsunuzc:hır. Havır mı'? 'J'.u
haf şey. Hayret ettim doi!rusu. Ben ısc 
matmazel Ferret'in sevincinden çılgına 
döneceğini zannetmistim. Amcası evini 
kendisine miras olarak bıraktı. 

Bu saadeti ona temin eden de benim. 
Amcası ona hiçbir şey bırakmak istemi
yordu, onu buna ben ikna ettim. 
Yavaş yavas işle alakad'ar olmağa baş

hyan Mösyö Schreiber: 
- Bu ev ne kadar ed'er? dive 80rdu. 
Gomar kısa süren ·bir tereddüdd:en son

ra: 
- 50 bin frank, dedi. 
Mösyö Schreiber saklayamadığı bir 

hasedle başım sallaıyarak: 
- 50 bin frank divc tekrarladı. Bu kı

zın da hakikaten büyük bir talih1 var. 
Gomar: 
- Hiç te değil, dedi ve sonra birden 

kendini toplayaral~ vaziyeti düzeltti. 
- Eve 50 bm frank kıymet takdir e

a'ilmiş arrıma bu fıata bir 3lıcı bulmak 
kolav ~lmıyıacak. Ben de işte bu mesele 
hakkında Matmazel Perret ile görüşmek 
istiyordum. . 

Bir cevab vekler gibi katibi ıımumıye 
ba1dı. • 

- Beni bir dak1ka "IY-kleviniz, mösyö. 
Gidip bakayım. Belki bu 1nzın adresini 
öğren<'biliriz. • . 

Gomar bir müddet yalnız kaldı. Katı-
~-= umumi ile beraber çıkmıadığına tees
• •• r ediyordu. Memurlarla biraz konuşsa 
· ,.Jı?rad sokağı esr.an hakkında epeyce 

Kulakta atırlıklar, işitmemekllklerde 
bilhassa gençlerde ve çocuklarda buru -
nun eğrlllkleri ve burun arkasındaki et
lı>rln fazla büyümesi (röjetasyonl un çok 
:iahll vardır. Hemen büıtün kulak has _ 
talıklarında burunun ve boğazın tesiri 
bü::,ril'ktür. 

Bu fena vaziyetler ihmal edilirse ku -
laktaki bozukluklar da yerleşir. Ve o zn_ 
mRn gayrikabili tedavi bir hal alır. Bu 
seoeble çocuklarda burun, bademcik, ve 
hurun arkMındaki fazla etlerin tedavi -

. !erine büyük ehemmiyet vermelidir. Ba
demcikler çıkar fazla etler kazınır. Hat.. 
ta burun kemiklerindeki eğrilikler de 
dürelt!Ilr. Bu sayede ekseriyetle şifa te. 
min edilebilir. Hiç olmazsa vaziyetin va
hamet kesbetmemesi ve ayni halde ip _ 
kası temin edilebilir. Bir çok gençlerde 
görülen kulak ağırlığı bu gibl fhmallerin 
ne~lcesidlr. Burunun ve boğazın esruılı 

bir-surette tedaıvisi yalnrı kulak için de. 
ğll bütün bünyenin tekA.mül ve neşvüne. 
mnsı ile şiddetle alil.kadardır. Badem -
ciklerln büyük, vejetasyonları fnzla 
dahame keSbetml.ş olanlar111 büyüme • 
leri ve neşvüneınalan ç.ok geri kalır. A _ 
na ve babaların bu hwnısta e~mmiyetıe 
nazarı dikkatlerini celbederiz. 

Cevab iatıy~~ okuyucularımın po.,t3. 
pulu yollamala.r•uı rica ederim. Aul tak
dirde istekleri mux"-belesiz kalabilir. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler ~n -

JardU": 
İ<ıtanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: (İ. Hakkı), Emlnö -

nünde: (Necat! Ahmed), Aksarayda: (Şe 
refı, Alemdarda: (Abdü1kadir), Beya -
zıdrta: <Ceınill, Fatihte: (Hüsameddin), 
Iiakwköyünde: (Hi!a.I), Eyübde: (Eyüb
sultnn). 

Beyojf _u eihetindekiler: 
it:Uklal caddesinde: CDellasuda), Bos -

tanbaşında: <İtimad), Tak.simde: <Li • 
monclyan), Pangaltlda: (Narglleciy:ınl, 

Karo.köyde: (Hüseyin Hüsnü), Beşiktaş
ta: <Nail Halid). • 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: <Büyük, üçler), ÜSkü -

darda: (İmralhor). Sanyerde: (Osman), 
Adalarda: (Şinasi Rıza ) . 

Amerikanın iki meclisi, Ruzveltin ta
lebini kabul ettiler. Adalet ruhu ve de -

dahili bir isyana müncer olacaktır. I~- bidayette olduğu derecede bitaraf kal. 
tc bunun içindir ki, bu ihtimali gözö. mak istemektedir. Her halde bu, aske. 
nünde tutan Alman hü'kı1meti, muh • ri hazırlıkları yeni bir merhale daha mokrasiler lehindeki hal'eket, ınfirad te- 1 telif merkezlerdeki sefirlerini Ber i - katetmiş olacağı ilkbahara kadar böy .. 

m:ı.yülüne karşı zafer kaza:::ıdı. Kongre -
d k . .. k Am .k t· . h k ne davet ederek, bitaraf devletler vası. le devam edip gidecektir. Şurası mu • 

·e ı muza ere erı anın sempa ısı a 1...ı...·· .. d b · - 1 · 
k d h. b. .. h b k k tasile yeni bir sulh teşeU'Uusun e u • hakkak ki, Italya her şeyden evve bız.. 

b~n ta ah1~. 1ır ~hp eytebyelmr 11 ~~uar mıyaca ıunulması imkanlarmı tetkik etmekte. zat kendi menfaatleri il~ meşgul ol -
ır ez ur e nı aye ' u · -s· . 

dir. ml\ktadır. Ve bu menfaatlerdir ki onu 

lı.giltere ::'en gelecek kitab 
ve mevkuteler için 

mu ıtazam kontenjan 
.Ankara ~ (Hususi) - İngiltere ile ara

mızda mevcud 27 Mayıs 1939 tarihli 
munzam tioaret Ye klering anlaşmasının 
1 inci maddesinde zikredilen listeye İn -
gilteredeıı memleketimize gelen kitab ve 
mevkuteler için her 3 ayda bir (6000) 
Türk liralık munzam, lbir kontenjan ila
vesi hakkındaki kararname, Heyeti Ve -
kilece tasdik edilmiştir. 

Şimdi Almanya, yeni bir düşman şu veya bu tarafa temayül ettirecektir· 
karşısındn bulunmaktadır. Bu düşman İ7alya doğrudan doğruya bir teşeb .. 
dahilt ihtilaldir.> bib<le buJunrnamakla beraber Balkan-
Marcsal Göring'in İfalyaya seyahati lardaki mevkiini tarsin etmek emelin.. 
Lo~dra 3 (Royter) - Mussolininin dedir. Her ne zaman müş'külatın iza -

nnc:iri efkarı olan cPopolo d'İtalia» ga. lesi. mevzuubahs olursa tavassut tek • 
zet,!"'sinin verdiği habere göre, Mareşal lifinde bulunmaktan hali kalınıyor. Fa_ 
Göring önümüzdeki Sah günü Roma • kat Bulgarlar Romanyadan istf'dikle ~ 
va gidecektir. rindcn vazgeçmek niyetini gösterme • 
• Göring, Romana yeni hükumet ve mektPdir. Bu, bir mahzurdur. . 
fac;ist C'rkanile temaslarda bulunacak- Rusların bugünkü vaziyette Balkan-
tır: brda bir şey yapması İtalyada beklen-

ftalyanın günden güne mihverden rniyor. Olsa olsa Ruslar Bulgaristan -
uzaklastıibm hisseden Almanyanın, dal·i nüfuzlarını takviyeye çalışacak .. 

P k h • • d Roma hükfırnetile eski sıkı münasebe. larclır. 
rag evra azınesın e tını yeniden ihya etmek ve Mussolini Balkanlarda olup bitenler İtalyayı 

bulunan bir vesika va$ıtasile yeni bir sulh teşebbüsünde doğrııdan ck>ğruya alakadar eder. Fa • 
Berlin 3 (A.A.) _ Alman matbuatı, bulunmak tasavvurunda olduğu söylen kat bugün için atiden emin gözüh--ınek .. 

dün Pr.ag evrak hazinesinde bulunan giz- mektedir. .. . . tedir. (A.A.) 
li bir vesikayı hararetle mevüuubahs et- I...on ·Jrı:ı 3 (Royter)-Mareşal Gorın~m 
mektedir. hususi katföi, Göring'in Romayı ziyaret Parti Hatay meb'us namzedleri 

Çekoslovakyanın Faris elçisi tarafın - edeceğine dair verilen haberleri tekzib 
dan Südet buhranı esnasında Fraga gön- etmiştir. 

der ilmiş olan bu vesika, .gazetelerin kay- Sovyetlerin gayretleri 

<Baştarafı 1 inci sayfada.) 
tevfikan bu vilayetten beş meb'us seçil" 
mesine karar verilmiştir. 

cfettiğine g6re, İngilterenin harb mes'u- Londra 3 (A.A.) - Daily Herald gaze- Cümhuriyet Halk Partisi genel baş • 
kıanlık divanı açık bulunan bu beş meb'
u.sluk için isimleri aılfabe sırasile aşagıya 
derccdilm.iş olan on iki zatın Parti nam -
:wdi olar,ak ilan edilmesine karar verdi. 

liyetini ve şimtliki harbi senelerdenberi tesinin diplomatik muhaıbirine göre, Al -
hazırlamakta olduğunu isbat eylemekte- man hükuımetinin mutedil un.surlarım tu
d'ir. tan Sovyetler askeri harekntı durdurmı

Yunanistanda tek cins 
ekmek ihdas edildi 

Atina 3 (A.A.) - Bütün Yunanistan 
için bir tek cins ekmek ihdas edilmiştir. 
Bu tedbir sayesinde senede bir milyon İn
giliz lirası kadar tasarruf yapmak imkanı 
hasıl olacaktır. 

Büyükadaya su 
Ankara 3 (Hususi) - Münakalat Ve

kaleti Elmalı suıywnıın:ı. imla ve tahliye 
masarifi dahil olmak üzere Büyükadaya 
kadar nakli için son zamanlarda almakta 
olduğu ton başına 25 kuruşu 20 kuruşa 
tenzil etmiştir 

ya ve sulhçu olarak gözükerı>lt harbi fıi -
yaset sahasında yaprnağa Hitleri iknaa• 
çah<:ıyor. 

Miifrit naziler ise, İngiltereye karşı 
muazzam bir taarruz yapılmasında israr 
ediyorlar. Bunların istediği Ingiltereye 
karşı kütle halinr!e hava hücumları ya -
pılması, harb filosuna taarruz edilmesi ve 
lngiltereve asker çrkarmıya teşebbi; ... o -

Vilayetin ikinci rriüntehib1cri reyle -
rini bu on iki namzetten diledikleri beŞ 
zata vereceklerdir. Bunlardan en çok reY 
alan beş zatın kaınuncn meb'us seı;ilmiŞ 
olmaları 'tabiidir. Muhterem ikinci mün
tehiblere tebliğ ve ilan eylerim. 

C. H. P. genel başkan tıeJdli 
Ba~veJdt 

Dr. Refik Saydam lumnası<lır. 
• 1 - Abdülgani Türk.men, 2 - Abı:Iul-

Oıs ticaret dairesi lah Mursal, 3 - Bekir Sıtkı Kunt, 4 -
• . . .v. Hamdi SelQUk, 5 - Mehmed Tecirli, 6 -

rBIS mU&VlnhQI Nuri Aydın Konuralp, 7 - Bn. Saffet 
.Aınkıara 3 (Hususi) - D14 ticaret dai - Bereket, 8 - Samih Azmi, 9 - Selim çe

resi reis muavinliğine Loındra ata§eii Ce- lenk, 10 - Suıphi BecJl!r Uluç, l 1 - Şel .. 
ifil Yaıman t.ayio edildi. hum Devrim, 12 - Dr. Vedi Bilgin. 
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SPOR 
b.gil terede 
harb devresi 

macları 

llNIİIDİRElt 
IA TAKHANESİ 

-
Tanrıya şükran 

' 
Şimdiye kadar yapılan 40 

maçta 193 gol atıldı 

Yazan: Reşad Ekrem 

Kuşlar ve kuşbazlar 
İngnterede harb devresi futbol maçlarının Gümüş aynalar kadar ber;ak sisele~i·ı • Takla'baz, Cevizi, Şami, Mısri, Bağda· 

ikinci baft:ısı oyunları her tarafta silkıl - ?çık~. Sırtlarında sandal demlen a~ır b~r di, Alara, Mar.selüs, Demkeş, Tılazlı, Pe
llltEh .. ar~ık Tatar korkus".lndan kurtul- nette yapılmış, 40 maçta 193 gol atüm!ş. ıpeklı _ k~~ şalvarlar vardı. Bellen- lenk, Kızılala, Keraala, Tekirala, Sade 
tı~~a· ol<!umımuza sevinmekle beraber, dekar lbir va~iyet a.lıruşlar ve ses çıkar- maı larda 130.000 kfJJ bulunm~tur. ne mucevherli ~lar ba~laD:?~tı: . Got, Taclı Got, Çakşırlı Got gibi isimleri 

QJ Tü kl mamış ardl. • . Şalvarlannın rengı nar çıçeğı ıdı. Ye- vardı. Bunlann içinde de en makbulleri 
tak t k r erin _sonradan adam koştura- Gemimiz, hisara yaklaştıkça içimizi Arsenal 6 Clapton Orıent 1 lekleri limon küfü atlastan<i\. Üzerlerine Tuklabaz ile Bağdadi idi Bunlar ın · e r~r tevkıf edilmemiz emrini ver- tatlı bir heyecan kaplıyor, =evincimizden · ır. hal lm ·,,... l f tr k1 ·· h k l ·· - · ' nereye ş.ıS olabıleceklerinden eodişe ediyorduk. Ik1 haftalık maçta 14' gol yaptıaı de e as ınue er, ı e er, mucey er uş ~ goturülürse .götürülsünler, on yıl sonra 
l3" abahley.in, paşa ~ehre avdet etmişti. ne yapacağımızı şaşırnuş bir halde bfrbi- 5 gol yi~n Arsenal maçlara da aüraW baş- ~kılmış o~. hoto:l~rına gelınce hepsı da olsa yuvalarını arar bulurlardı. Bir 
ı}rnnhena. ıe.yh ilk ic:imiz·, bizlerin en yakın rim1izi kıuoaklıyarak öpüşüyorduk. lam11 vaziyettedir. bır başk~. ·bıçiJ;n<ie ıdı. Bu hotozların, Aza- yumurtası elli, yüz kuruşa satılan kuş-
uı .. şte tam bu ~nada kuleden iki şimşe- Arscnal hücurn~an karşıaında birdenbire manın külhanı kadınları arasında aşık lardı. 
l'llJ ır.ıstıyan hisarına isal olunmaklığı- itin çaktığı görüldü ve birbiri ardınca iki erly"n cıapton takımı llk devre 2 ""'l yemlş, fısıltısı, aşık ,.imdiır.i, felek han,.eri, aşii- H Ik ıa ve sefirım· ı'zı· ··ru· - d her. B '-- ~ .. ~ ... "' " a güvercin beslemesini .. ~ursuz sa-d" d n ° mun en 1 u- :ıwrkı.mç top tarrakası işitildi. Ayni za- ikinci devre sonuna kadar oyun 6-1 ıı.ek.llnl te bohçası, yar yıkıntısı gibi isimleri var- ....,.. ın e Jnahpus bulunan be~ k · · d nd ., yardı. Yalnız kırnuzı tepeli, ayaöı .-ak-tahıı· . ~ ışının e ma a ateş açan bu iki toptan biri yeni- alrrıştır. Ma"ta 8,000 kişi bulunmuştur. Ar d'ı. Cennet hurileri gibi salınarak Hacı h ... 

Ye edıler-1- bı'zlcre kat 1 d · ~ şırlı. got R'ilvercini olursa, beslemesı· su··n-oı t:.n. ı masına aır çeriye ve biri de bizim gemiye tevcih e- sena! Jfgde ikinci vaziyettedir. · Ataullahın eteğini Öpen kızlar da Kürk-
an lllektubları kcnd·sı· k Id d nettır derlerdi. Hazreti Ali İmam H"'san P ı ne sunma o u. ilmişti. Everton 1 New Brı hton O çü başının karşısın . . da el _bag~layıp durdu- -1 ı "' aşa mektub

1
- k d kta 1 g 1 e mam H5se"in için beyaz ve bensız· tıız ıan ° ·u u n sonra. ya - Bereket verdn dost top.-ular hır· az kı- . lar. Hacı AtauHa.h efendı etrafına şaşkın J 0 beş arkadaşımızın heme h- · t ....... ... ı... ı b k çatal ibikli horoz i1e Jnrmızı "atal tepeli le · · · n urrıye - sa nişan alınış olmalılar ki ....:nıe aemı·mı·- Inglltere l""' şa.mp yonu u maçı azanıı- şaşkın bakındı. Gözlerini birkaç defa açıp " ruıın ıadc edilmesinin e · · kl .111.U "' zı bl t çakşırlı güvercin beslemişti. Kuşbazlık, ~eaklına.nıış.' bizlere de bol ~~:e~~1;1~ç:: zin yanı başında su~ düşmüş ve su ser- blmr-k içlnl haddinden ra a r gayre sar- kapad~. Ne. oı:ı~rou? ANere~e. gelrniş.~i? erkek çocukları baştan cıkarttıjtı ve ser-

... Verd' . • pin tileri üzerimize gelinişti... fe~mı,tır. Cariyelenn ıçmden afet Rtbı bır G:ır~ seriliğe alıştırdım i,.in meslek ve san'at w ını:ıış ve ertesı günü bizi To- Eh .. hani .. ·bu kadar mihnet bu kadar Tik devrtde bir t.et sayı yapan Everton cü kızı ayrıldı. Hacınm tekrar eteğmı ,.,. ._ 
k aschow hısarına götfümck üzere bir • r ~ 1 0 t abllm'-+lr sahibi aileler çok hakir ~örülürdü. 
aYığ h ~şakkat, bu kadar elem ve ıztırab çek- ma 1 ancb • azan "i• • öptü: . _ _ • . . . ~stan.bulda dükkan sahibi ku.!U>'l•lar altı 'l'u ın azırlnamasını da emretmişti. tıkten ve bütün bunlard'an yakayı sıyır- Maçta 8,000 kişt bulunrnu~ur. - Sınıe bülbüllen carıyelerınız sa- .. ki ...... -

r· na yolile kendi hisarlarımızdan bi- drktna sonra sen tam ,ı?e] de. vatanın .eşi- Everton ligde beşinci vaziyettedir. kız ve kına bahşişi bekler efendim sul- yuz ·şi idi anml3., dükkansız ayak kuş-
"f!.~ne. bu kadaT kolaylıkla gönderilebilece- ""inde ve kendı· --"'·erıen·rnı'zı·n mennı·sı·ı... Manchester Bity 6 Werxham 1 tanım.... blazlan.nın sayım hesabı yoktu. Çoğu bir 
h ~z hakkında evvelce beslediğimiz ŞÜP- ~ cs:sa. D d a ay beldmçıplak olup, gençlerin de ka-
.::!ın b~yüklüğüne nisbetle paşanın bu öl!··· Bu .. bizim için çok hazin bir akıbet Büyük sayı farklarUe iki haftadır parlak e ı. ıı h lini k . _ •. d"" d'ir ve kıymetlerini bilmeyip Babullukta, 
-"", enır dah olurdu!... oyunlar yapan Mancbester, ll'k devreyi 5-1 f 1:::tackı Ata~ ~ . e keıseSJlne Kgotuers·nuı: Fundada, Kumkapıda. Sambola zindanı hr a· ıne a çok sevinmıştik. Hatvan B" . . aK.'Cl e ı"'nın ı~ıne so mac ı. es ı . 
tıa. ıs~m:ıden sonra Türklerin duydukla- ızı getıren Türk gemiciler de tehli- blt!rmlş ve iklnd devrede bir gol daha yapa kuşağının kıvrımından olduğu ~ibi çıka- cıvarında, Tersane meydanında, Kilise 
1' ı~fıaJı ~a~ırlayarak, arkamızdan tevki- k;yi görmü~l?°. ve ateş menzili.'ld~n _ha- rak 6-1 galM> gelmiştir. Maçta 4,000 kl•l bu rarak cariyenin eline bıraktı. Sonra. tit- ardında, Tatavlada ve İstanbu1un sair 
bl?r)ız eınrını hamilen cs:ıifor» göndermiş rıcc C'ıkmak ır>rn Tunanın aktıqı ıstıka- Junmuştur Manchester ligde b1rincl vaziyet k 

1
. . k . d m- uzatt Kız fisk ve fücur yerlerinde dolaşırken Süba· 

ulun-~ı b k m;:ıte sevretmnğn -.--;. t l · 1 d" tedlr re e mı ızın ç.enes_ıne .. 0"?: u. ı. ~ının eline ae · d ft ı· ı ki ı .,ı.u arını saat esaat be l\yorduk. . " ... ...._c;araa. ey emı~ er ı. . bütün işve ve cılvesıle \'Uzunu Hacı Ata- ~ ,., çıp e er ı o mu~ mse er-
b'·Fa-kat Cenabıhakka hamdolsun ki bizi Fakat gemicilerin bu suretlP. hareketle- Stahe City 4 Stohoerl: 2 ullahın dudaklarına yaklaştırdı. İhtiyar di. BuınlaT bağ ve ba.hçele!·in kenarlnrın-
a~ı·ı,e bir akıbetıe karşılaşmaktan esir- rini.t.el ll~~inl dde;ık zAorJa: kürekleri b" almak Kral kupası galibi Sto,pe takımı maçı pek Kürkçüler kahyası, müthiş bir korkunun da ökse ve tuı.aklarını kurarak serçe. is-
...... Y sure ı c on e ı ynı zamanda ır kan .. - kete, florina. baştan kara. ispinoz. "'."' ka ·• •• · . • ' • haı aretu olmuş. devre 1-1 berabere bitmiş doğurduğu sinir buhranı içinde kızı optu ~ * caırım uruna şapka gecırerPk. kaldırdık, tlr. İk•ncl devrede sıkı bir taeylJı:a ba.şlıyıın \'e sonra. sırıttı, kesik kesik gülme~c ku"u. kuvruk atan., kara bülbül. bokluca 
ıu·· Ertesi günü, sabahleyin erkenden, köy- ahnanca. macarca "OOl!ırar~k kim olduğu- Staıce 3 gol dnha yapmaa muvaffak olmuş başladı. Bu sahne de pek kısa sürdü. Giir- fbülbüJ, boz baokkaJ, İS'hak koşu, Yusuf 

arabacılarımızı, arabalariJe ve bazı muzu dost tarafa anlatmaga çalıştık. tur. cü kızı: Mısırda sabldı. •bev.az kumru, sarı asma. 
~şyamızıa birlikte, Twoaschow hisarına Bunu ,gört>n kule kumandanı Rooen- Macu 2.000 ~ı bu'unmuştıır. Stake ta- _ Hik berekat versin efendim sulta- karatavuk, kervan kuşu, üvevk gibi kuş-
~ ileri sürmüş ve bunların oradaki lıah.n - ki b;r Almandı - t<lpçulara kosa- kırı Everton ve Man"hester'!n bulunduğu mm .. inşallah hergün nice nice sakız ve ları tutarlardı. Bunların içinde de s:ıka-

erlerimize bizim serbest bırakıldığı- rak tekrar ate<: edilmemesini emretmi!f.i. llgt'e tfördüncü vaziyettedir. kına b:-ı"h<:islerinizi alırız!... cılar ile bılJbülcüler aıyrı birer ihtic;as sa· 
~Zl ve Tuna üzerinden gelmekte oldu- A h:i tn,,.dirrle i1<:inci bir atı"1a s2nd'11ım1z.ı İngiltere _ Gal mil1i rn..,çı Dedi. Kızlar birer birer Hacının ete- hibi idiler. Terbiye edilmis saka ku~ları-
l.. um~zu _bildirmelerini istemiş ve orada \>.,f•r;ırak V<' bi7i:m de T lTl'>da rıronrn c•r- l1ini öptülPr ve bir turna !mşu.sü_rüsü gi- nın k.sic-sleri altına bir canak su konulur. 
l{end'ıl · d b ,.__ 1 b b" t ·ı kt"' İ!l.~llt~re ile Oal takıml:.>rı arns:nrtak! bey- " 1 F 1-·c:I .. r '""nala 1 · ·1 b. · • erını memnun e eccğimizi de prnıı n ... 11 rn2m17a se e n•e verı ece • ı . •· bi geldikleri kapıdan cıkıp gıttı c:r. a- ı<:ıu ~· • ""'" n ve pencc crı ı e, ır ıp-
Vadeylemiştik. Fjllınlri'·ı. bil;h.ar". an'<ldl~!"I" ~ör~ nelmil~I futbol maçı Card1!f .şehtinde 11 k~t kapıyı açık bıraktılar. Hacının gözle- liğe b~ğlannns yüzük kadar kovac.ıkları-
'l':akat, maatteessür, bu biçareler yolda ton"'nl;lr ikinci merrnivi tam ~;ıncfalın ki- Teşrln!sanlde yapılacaktır. ri kızların arkasından açık kalan kapıya nı kafeslerinden o çan.ağa sa!arlar. su 
rn frların eline düşmek fetaketine uğra- nr ~c:ürı>cek surette dah:ı sıhhatle nişan Am i"ikada p~ıfaflon ı;a,planıp kalmıştı. Aradan ı;-ok geçmerrıis- doldurup kafeslerine su çekerlerdi. ffjl-

ıış ar ve kılıçtan geçirilmi~lerdf. almı lardı. 1 v ti ki Kürkçüler kahva~ı birnı>nbire do~- bülcülii~P l?Plinre. o dah.ı:ı ba~ka bir ihti-
~~ gün bize tahsis edilen kavı_b bine- fArkrr~ ,.,..,.1 Samp·, 01 U~U nı!du. avai'!a kalktı. Kapıya do~ru bira- sas isi idi. Büfüülü kafe.c;te öttürmek on-

~CI\ !uına nehrinin ak.ıp geldigi istikame- ......................... ·-·~·············· .. •···••·••••···• Amerika ~tatlon ~amplyonasında Ame- dım attı v,.. ağzından iki kelime döküMU: lraın bir sırn idi. Bülbül kafesleri de di-
te Y_?ksclmeğe başlamıştık. Bu aralık r T i y A·T-R o LA R- '"'J rlk'Jlı atlet Borlcam ~-· dereceleri elde et - - Prmbe vasmaklı!... /!er kuş kafeslerine benzernezdi. tndler, 
ereunıanla yeniçeri de nehir boyunca, \.. _ mlcıt.lr: Kııpının cerçevesi içinde bir gene ka- akikler. mercanlar1a örülürdü. Bu ay-ak 

at}ı ve bize müvnzi olarak karadan J?idi- Uvm atlama 6.81, cJ ... id 41, 200 metre 23 ı, dm curuvordu. kusbazlarırun bilhruat bulundukları ver-
Yorlardı. Şehir Tlyatrnc;u Tepeba'1 dram kısmında d!s~ 27.991. 1500 metre 4.29 d:ıkiltadır. Pu - ler. berber dükkanları idi. İstanbulda 
'I'cwa~w hisanna yaklaştığımız za- a\s:ı.m cıaat 2o.:ıo da Yanların mecmuu 2947 dir. JAPON Giı~İNLERİ Jru951.1z berber dükkanı yok ~ibiydi. 

illan kuleler ve burçlar üzerinde, Alman Azrail Tatil Y apryor A' it 1 Bursalı Sa<iizade Cafer Celebi, Btırsa-&skerJerinin kavnaştı;;mı a0··rmu··ştrik. A- manya - a ya maçı 1 
talı J Ft Ft ·~ İstlkll\J cajdesl Jtomedf kısmı Kırımlı Hacı AtauUahın pembe yas- dan stanbula kendisine sureti mahsusa· 
1_ acılarımızın buraya muvasalatla dost- Almanya, İtalya milli tai:unla.rı arasında. nı-ıklı Kamer hatıına -"tti;;.i ve mirasyedi da ha'l..-r ·1 b" ·rt T - • >ti.-..... ,,eı 1·.,.;""'";zden haberdar .,,ttı·kıen·- Gündüz saat 14 de ~ .. '-il r ....,,.1 ., ... "' ut: verı en ır çı . apon guvcrcı .. 

.. ,,1&41 ,.., ..,~·~ ,. :d .. eyne.11ıı el u........ maçı 26 Teşrinisanlde .l" • .l c k "fffl!inde · · - k ~ı 1 ~'ÜJ1hesiz sanıyorduk. Halbuki mesele J(eI Ogvlan ·(üı:;ük«>!enuının uf> e mPce cı ı :nını ,ırorme , ve eğer mümkünse satın al-
oy e degıv·ımış· !.. yapıl:ıcaktır. t>l?len"e tı:>rtib Pttiği ,gecenin srb:ıhıydı, nuık icin Rehnişti. 

A1m-ın milli takımı bu maç için sıkı ha. - b 1 ..:ı R 1 "' dı"zad" · Af akşam .saat 20,30 da mn~lJ.ur lruc: az arnan ursa ı ... a '" Iki yüz elli üç yüz 6enelik bir şöhrete 
k ~ğe~ ~irk.aç gün evv~l, bazı Türkler, Hi d zırlıtl:\ra .,aşlamıştır. Cafer Ce1ebi de İstanbu12. gel mi eti. Bir sahih E>Ski bir ıailenin vari~ olan Cafer 
S:~ılerını kadın kıyafetme sokarak bir 'n istan Cevizi İ~t;~~b~i .. fİcin·~j'"hib .. ~l~-;·,::·i~~~~~~~ hana rridio oda tutm adan. Istanbul:ı ayak Celebinin serveti. İ.9taınbullu mirasyed'l 

ala atlamışlar, yelken, kürek ta hi- b-ısar · oo:<:maz so:uğu Ku~ç!.llar çarsısında Kiiçükefondinin serveti ile denk idi: ve 
sar ditme yakla~rak orada ak ı d k Müflis İstanbulda P<ıstane sırasında ları 'ki b 1 k . . ' Y a a ı - Halt operet.J oıı akşam 9 da at'll.lstı. parasını. Küçükefendi ile atbaşı ber .. l>er 
:S ı a r çı ile bır kadını beri tarafa, Sevda oteli 43 No. lu mağazada Hacı Hüseyin oğlu Kuc:rul::ır ('ar~Lc.ı 500 rliikkan. ku~cu es- harcıyord'u. Berikinin Çekmece dftliği 
k~~ilıe kaçınnışlardı. Bundan dolayıdır Mehmed Evrimin idare azası avukat fs- yı.afı ela altı ,'"Ü? J.ric:i ı-'.'lcfrır idi. Kusbazfar "" Aynalı sarayın:t karşılık, onun dP Ce-
~ı OWaschow'daki askerlerimız, daha mail Agah istifa etmiş olduğundan yeri- ca V(>T:';i7. P<m-3ft::ın idi. Atalar ckuşbazı k t 
dtı~e Türk çapulcularının J;elmekte ol- Raşld R•za ve Sadi Tek tiyatrosu • kurnar'b~ı kat1ede"'1 l!r7.i,, d<'mMi. Bu- irge ba/!ları ve ncili kon.aJtı Yardı. Beş 

1;unu ve burılarm bu defo tutsak rolü Bu gece EdJrnede fiçüncü temsJ1 ne diğer azanın intiha'bı için alncaklıla- r.ım irin n zamsınfaır kuc:b'l71ı\ "'~"nlcr bin altın sarfederek iki bin çift J?ijverciıı 
~~ak kuleye daha .kolayca yaklaşm3kf Pıızartesl Üsküdar Hfilede rın 7 /11/939 Salı günü saat 10 da daire- !<l'r&ri k~lltaniln]"' mirasvedi celPbiJf'r "~~~~~~.~~· ........................... .<.~~~~!.~~~~ .. . 
~ihböylece hıristiyımlan ~afil avlamağı Nur Baba de hazır bulunmaları ilan olunur. idi. Ku<:Mı rtükkanlı:ırı~da papağan. dudr 

daf ettiklerini sanmışlardı. (21612) tavııs. ka.,,"rvıa. cPnn"'t ]rn<:u ve C!iivPr<'ir 
te ~ndan başka, 6ahilden de yeniçeri ile s:ıtılırrlı. BiJlıa~ ı:rih•1>rrin m"'rak1. f s 
d l'Cti.lna.nın atlı olarak ilerlemekte ol- Ha:lk tiyatrosu - Kenan Gfiler ve arkadaşları ZAYİ - İstanbul Liman Dairesinden al _ 1~..,bul1 ıın 7

1'>'rlcin v~ 5'.ım~rık mirasyeni 
b~kla_!"Jnı da görmüşlerdi. Binaenaleyh büyük varyete. Pro!acıör Hans Akolta, dığ.m liman cüzdanunı zayi ettim. Yenisini b"vzad"1Pri ara~nmı S"al!?ın halincfo icii, 
R ır ?üşman koJunu bnha edebilmek için telf!Patl tecrübeleri çıknrnc:ığnndan eskisinin hükmü yo'ktur. fY!İw>rri"'lPrin pek çok çeı;;idleri vardı: 
eıtıinin top menziline girmesine müsaa- Kasımpa.şa GeyLkll t.lyatrosunda her altşaın Mustafa otıu Hayri Samur bunların: 

• 

Bize <Fltrenizi Türk Ban Karannına 
nrhıb) declikhH uman biç t.ecıdüd 
edebllfr miyiz! Göklerin lı:onumuu11na 
tercih edebileeetiınb hiçbir mesele ftl' 
mıdır! 
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Kırklarelinin sa 
lıal lediligor 

• • 
ışı 

Arteziyen tesisatile 130 metrede su bulundu. Yol, 
elektrik ve diğer imar f aaHyctine de d~vam ediliyor 

Arteziyen taaliye tinden bir intıba 

Kırklareli (Hususi) - Açılmakta ol-ıgir "kuvvetindeki motörün gelmesi la • 
duğunu bildirdiğim arteziyen işleri ni- zı_mdı. Y:~i. gelec~k . motöre mevcud 
hayet faydalı semeresini verdi. Fenni ı bmaya bıtışık bır. hına. yapılmıştrr. 

t 
· '} b' b k d b . 1 Bundan başka· beledıye hır de gazhane 

esısa ır ucu ay an erı ça ış - . tt' kted' • ınsa e ume ır. 

Munakalat Vekilimizden 
' 

Manisa gençliğinin dilekleri 
l\Tanisa (Hususi) - Manisa ve kaza • 

lan daılıll olmak üzere ı;ençlikte okuma. 
fa karşı büyük bir heves mevcuddur. Bu 
yalnız Maniso ve kazalarma değil en 
hii<'ra bh' kö~ köyünde de mevcııddıu·. 
V'U 1yetinıiz ve kıızalarunızda mevcud 01'

ta okullar bu arzuyu yerine getireme -
ınoktc ve civar vilayet olan İzmir okul • 
brına da yüzlerce genç okumak için :it
mektedirler. 

Geçen sene orta mekteb ve liselerin 
dersleıe başlına. ve dtnslerden çıkma 
zamanlarına göre talebe treıı ve otoray. 
ları seyrüsefer tarifeleri tanzim edilmiş 
ve bu yüzden veliler yavrularını okut -
tarmakta o kadaır müşkül bir vaziyette 
J.nJm1ş değil Jdi. 

Bu yıl l\Ianl'if Vekiletinin lise ve orta 
okullarda dersleri g~en yıla n:uzaran 
bir saat evveline alması Manisa ve ka
nıları "Ye köyleri velileri üzerinde çok 
teessür husule getirmiş ve gençleri ü -
nıicl<il2f:1~e süriikleıniştir. 

Velilerin vaktü hallerinin müsaid ol
mamasından leyll okuyamıyan ve ancak 
talebe tren ve otoraylarındaki kolaylık _ 
Jardan istifade ederek okunıağa gayret 
e(len gençlerin bu derdlerine bir çare 
bulmalıdır. 

l\lanisadan saat 6,42 de kalkan ve ;\fa
nisadan itibaren Muradiye, Emiri.lem ve 
Menemenden talebe alan otoıray İzmir 
orta mekteb ve liselerine tam ders saa • 
tinde yetişememektedirler. 

Ders saatine yetiştirebilmesi için Mü
nakalat Vekilimizin tek bir emirlerine 
bakıı.n bu derde çare bulmalarını ken -
dilerinden l\Ianisalılar dilemektedirler. 

Kendine müfettiş sUsU veren 
biri yakalandi 

Son Dakika: 
~~ 

orveçliler Amerikan gemisini 
serbest bıraktılar 

City of Filintteki Alman mürettebat 
makamatı tarafından nezaret altına 

Norveç 
ahndı 

Londrn 4 (Hususi) - Alınanlar tarafmrlan tevkif edilerek Sovyetlerin Mur. 
nmnsk limanına götürülmüş olan ve bilahare bu limanı terkederek Norveç 
kara sularına sevkedilen Amerikan «City of FJint» gemisi, bu sabah Norveç 
makamları tarafından serbest bırakılmıştır. 

Gemiye vaz'ıyed etmiş olan Alman miirettebatı nezaret altına ahnmışhr. 
Bu hususta Norveç bahriye ne7.aretf tarafından neşredilen tebliğde ezcüm .. 

le deniyor ki: 
- Norveç kara sularında seyrine müsaade edilen Amerikan «City of Flint» 

gemisi Cuma akşamı Hagesund limanına gelmiş ve burada demirlemiştir. 
Geminin Jıerhangi bir Norveç liınamn da demirlemeğe hakkı olmadığından 
dolayı, gemiyi sevk ve idare eden Alman miirettebatr tevkif edilmiştir. Ge .. 
mi, asıl sahibleri bulunan Amerikan mürettebatına teslim edilerek serbest 
bm~kılnıışhr.» 

İngiliz Başvekili Kral tarafından kabul edildi -
Londra 4 <Hususi) - Başvekil Çemberlayn dün akşam Kral 

kabul edilmiştir. 

Ruzveltin parlamentoya mesajı 

tarafından 

J,oııdra 4 (Husus-) - Bitaraflık kanununu tatbik ederek silah ambargo -
sunu kaldırmış olan Amerika parlamentosunun fevkalade içtima devresine 
nihayet verilmiştir. 

Ruzvelt bu münasebetle kongres re isine bir tebrik mesajı göndermiştir. 

Bu mesajda ezcümle deniliyor ki: 
- aDiinya hadiselerinin yeni bir fcvfevkaJade içtimaa lüzum bissetmiye .. 

ceğini ümid eylerim-• 

12 milyon galon benzin müsadere edildi 
Londra 4 (Hususi) - İngiliz kaçak eşya kontrolü makamları tarafından 

şimdiye kadar müsadere edilen emtia arasmda 12 milyon galon benzin de 
bulunmaktadır. 

Almanyaya aid olan bu benzin, bir moföı·lü fırkanın 170 günlük sarflya -
tına kafi gelecek miktardır. 

mnkt:ı olan şirket, 1 30 metre derinlik- • 

te içnıP. evsafı çok iyi bir su elde etmiş

tir. Fakat belediye ile yapılan muka • 

Samsun (Hususi) - Abu vapurun -
dan çıkan Yasef adındaki bir komisyon -

• • • ~.b~~ineM~y~~wrmGb~m~=================~~~========~=-~~=~-===~ 

Erzıncanda yol faalıyell murlarına müfettiş olduğunu söylemiş ve Alman a ed 
Erzincan. (Husus1) - Erzincan Pöske I otele de lbu ~uretle hüviy~tini vcfo~iştir. y ' ne r en t ne . 

velede çıkan su istenilen miktarda ol- ve Kelkit şosesinin Erzincana aid kısmı Fakat Yasefın bazı haUerınden şuphe - k 
nrndı rı için dahn derinliklere inilec.ek • Erzincanın son hududu olan Ahmedli l 1enen zabıta icab eden takih ve tahkikte v ı•t taarruz edebı• ıı•r ? 
tir. Bu su bugüne kadar. memlekete köyüne kadar ulaşmış ve bu yol üzerin- bulunmuşlar ve Yasefin bir müiettiş de- . • 
takriben 18 bin lirava mal olmuştur. deki menfez ve köprüler de ikmal edil- ğil, doğrudan doğruya bir komisyoncu 
d~nç Belediye R€isimiz Saim Pek _ miştir. Bu vesile ile Vali Tekeli Ahme- olduğunu meydana çıkarmışlardır. Yanlış 

diye köyüne kadar giderek yol inşaatını hüviJet verdiğinden dolayı sahte mü -
söz memleket işleri basına geçtiği gün- tetkik etmiştir. fctti.ş cümhuriyet müdıdeiumum.iliğine 
denberi mütemadi bir çalışma eseri o- verilmiş ve neticeye intizaren ikamet -

brak pl5.na aıctığı bütün işlen ba~ar • Çorlunun l·urtuluş yı14önümU galıa rapteauerek sernest bırakılmıştır. 
maktadır.' Su birinci planda idi. O da Çorlu (Hususi) - Çorlulular bir ....... ş·~·İ;i;··M;~ii;C'du;··t~F"!~;·;i;·· .. ··· 
nallolunmuş demektir. Şehir içindeki' Teşrinisanide kurtuluşlarının 1 7 nci İstanbul Şehir Meclisi dün toplantıla
yollar ise günden güne düzelmekte, ye- yıldönümünü içden. kopan bir sevin~le rına devam etmiştir. Reisicümhur, Mec
ni ve reni~ caddeler açılmaktadır. kutlulad:lar. Merasıım. progra~ına g? - lis Reisi ve Başvekilden meclisin açılması 

Eleldrlk isine gelince· Eldeki mev. re gcçmı~ zaman aymle tanzır edıl • münasebetile gelen telgraClar okunmuş 
· '..' . · micı, bu!'ünün büyüklüğünü anlatan v lk l t 

ead nıotor ihtıyacı karşılamamaktadır. -< 0 
.. • • • , e a ış anmış ır. 

. nutuklar soylenmıştır. Gece de mıl1ı Ruıınaımedeki teklifler aid oldukları 
27.600 !ıraya Çekoslovakyanın Anka - havalarımızı çalan bandoyu takib e - encümenlere havale olunmuş, meclis Salı 
ı:ıda'd K. P. C. şirketi ile yapılan mu- den fener alayı Çorlu içinde bir teza - günü toplanmak üzere d'ağılmışttr. 
k<.'1velc mucibince bugünlerde 200 bey- hür dalgası halinde dolaşmıştır. 

C:Yurd a, spor hareketleri _t 

·~ 
j 

Okullar tarihçesi hazıdamyor 
Maarif Vekaleti, memleketin muhtelif 

mıntakalarındaki tahsil müesseselerinin, 
kuruluşlarından .şimdiye kadar geçirdik
leri safhaları göstermek üzere bir okul -

lar tarihçesi hazırlamaktadır. Vekalet, hu 
maksırdla bütün teşkilatına bir tamim 

(Baıjtarafı 5 inci sayfada) mukabil müşkülatla doludur. Onun için 
zunun Holanda<la muvaffak olması bas- böyle bir taarruz, İtalyanın tarafsızlığı 

kına bağlıdır. Çünkü orta Holandada devam ettikçe, Fransada muhtemel ad
Am.sterdam istikametinde yapılması ik· dolunmamaktadır. 
tıza eden bu taarr.uz, su taşırma]arile Belçika üzerinden bir taarruz gerçi 
durdurulup akamete uğratılabilir. Bu se- Belçika ovalarında Fransız ve İngiliz or
beble harbin üçüncü ayında böyle bir dularile muvaffakiyetli bir meydan mu
baskının muvaffak olabileceğinden. Fran- harebesi verebilmek noktasmd'a.n Alman-
sızlar şüpheli bulunuyorlar. 1a . . 'b Ih T fakat neticede 

Asıl Alman taarruırunun, İsviçre ile ı ~ ıçU:- cazı 0 
. aı ır, .. 

B ı 'k d . Alm T.'- muttefıkler Belçıka hududları gerısınde-e çı a arasın an, yanı an - ~ .ı.ansız 

hududıu üzerinden Ren nehrine veya Ma- ki tahkimata çekilerek hareket harbine 

jino hattına karşı vukuu Fransızlarca da 
beklenmemektedir. Çünkü böyle bır cep· 
he taarruzundan Alınanlar için hiçbir 
muvaffakiyet frm.idi yoktur. Ve mu.vaf
:fiakiyet ümidi olımyan bir harekete Al
manların iptidar etmelerine d'e bir sc
beb yoktur. 

O halde Almanların İsviçre veya Bel
çika üzerinden bir taarruza girişmefori 

ihtimali baki kalır ki İsviçre üzerinden 
taarruz Fransız 011dusıunun cenub cena
hını ihata ve ric'at hatlarını tehdid ede-

nihayet vermeleri kabildir. 
Bütün bu mütaleaların neticesi olarak 

Fransada şu fikir hasıl olmuştur ki Al
manlar için ıbütün garb cephesinde her
hangi büyük bir taarruz ile istihsal edi-

lebilecek hiçbir kat'i netice yoktur ve 
onun için böyle bir taarruz, hiç olmazsa 
yakınlarda beklenemez. O halde bugün
kü harb neticesi ve inkişafı hakkında 

şimdiden kat'i bir şey söylenilemiyen bir 
ticaret ve bir intizar ve sinir harbi mahi
yetinde devama mecbur ve mahkUmdur. 

göndererek okulların faaliyetlerini bildi- ceği için pek müessir olur. ·Fakat buna 
renm~Qmah ~a bir umanda Mauli ~~~~~====~~~====~~~~==~~~~~~~==~~~~~~~ 

H. E. Erkilet 

Vekaletine göndermelerini istemiştir. Bankalar caddesi cinayetinin faili mahkemede 

D. E. T. A. Spor klübii azaları idarecilerile birlikte 

3ir evin k5mürlüğür.den 
yangm çıkh 

Samatyada Abdiçelehi mahallesinde 
eczacı Yorgiye aid 9 numaralı evin kö -

Adapazarı (Hususi) - Dört yüz iş - '!kamı aidine müracaat etmiştir. mürlüğünden dün yangın çıkmıştır. 
~yi .m~teca~iz ~ir kütl~ye .iş ~eren Henüz .. teşek~~l eden bu klüp oyu_n- Hadise etraftan gö~lerek i~faiyey~ 
şehrıınızdekı dcmır ve agaç ışlerı fab- 1 cuları Cumhurıy et bayramında şehrı - haber verilmiş; ateş eyın merdıvenlerı 
ı'ikası iş kanununa göre bir spor klübü miz spor klüplerinden Yıldırımsporla 

1 
yandıktan sonra yeti.şen itfaiyenin yar -

tesis etmek mecburiyetinde bulund~ - I hususi bir maç yapmı.şlar ve 2-2 bera-ı dımile etrafa sirayetine meydan veril -
ğundan bu kere (D.E.T.A) namıle ~re kalmışlardır. D.E.T.A sporda spo- meden söndürülımüştıür. 
fabrika işçilerinden müteşekkil bir run muhtelif şubelerine aid teşekkül • ı Hadise etrafLnda zabıtaca tahkikat ya-
kllib tesis etmiş ve tasdiki için ma • ler de yapılacaktır. pılmaktadır. 

P a z a r O la H a s a n B ey Diyor ki · 

11 

(Baş tarafı 4 üncü syafada) vain ettiği takdirde onu işinden çıkara -
rünrün polisteki ifadesi okunmuştur. cağını söylemiştir. 

31/10/939 gününde tutulan bu tahki - Maktul Ali ustasının bu sözlerini mu.-
kat evrakında katilin mahkeme buzu - tad huşunetle karşılıyarak müthiş bir de 
rundaki inkarına rağmen cinayet hadi - küfür savurmuştur. Bu mukabeleden fe
sesini başından sonuna kadar ikrar ede- na halde hiddetlenen Şükrü d'e yanında 
rek Aliyi nasıl öld'ürdüğüna tafsilatile bulundurduğu bir kunduracı bıçağını A
itiraf ettiği bildiriliyordu. j Hnin karnına saplıyarak oradan uzaklaş-

Bu ikrara nazaran cinayet hadisesı şu· mış ve köprüye gelerek kanlı bıçağını 

suretle vukubulmuştur: 1 de.nize atmıştır. 
Tophaıne Diki.mevindc ayni makinede Hakim Salahaddin ıbu ifadesine ne di-

bembcrce çalı.şan katil, maktul Alinin yeceğini suçluya sormuş, o da: 
ustası ve hemşehrisidir. Usta., çırak çok - cTazyik neticesinde bu şekilde ifa-
samimi bir iş ha.yatı yşaamakla beraber, de verdim> demiştir .. 
arada bir olur olmaz hadiselel'den kavga Karar hakimi suçlunun tevkifine ka -
etmekte ve bu yüzden de araları açıl -ı rar vermiştir. Dünkü dluruşmada dinle -
maktadır. Cinayet hadi~b.in ~uk~_bu.~~ yicil~r arası~da. bulunan maktulün ba -
duğu gün de, maktul Alı ıle katıl Şukru bası Istinye ıtfaıye mensublarından Mus
arasında Dikimevinde .bu tarzda bir mü-ı tafa, katilin sorgusu esnasında hüngür 
na.kaşa olmuştur. hü!'~Ür ağlamakta idi. .• 

Az sonra tekrar barı~an iki _heınşei:ri 
1 

'f" ..................................................... , 
paydosu müteakib ·bcrnbcrce Dıkımevın- .!il k • f t 
dtn çıkmışlar ve T.ophancde Azizin lo - tt- au.& 3,1 1 lr 
kantasın<la yemeklerini yedikten sonra İsttınbul :uüftillüğilnden: 
Gnlata rarl.:ı.~sine ctıvğru yürümeğe başla- En iyi iyı 

1 d 
K. P. K. P. lC. P. 

- Hasan Bey, sorma ba
pnu.a gelenleri .. 

... Bizim peder dün sabah 
erkenden eyden çıktı. 

Aradan yirmi dört saat 
geçtiği halde hala gelmedi. 
Bir kazaya uğramı.ş olma -
ı:;ın? 

mış ar ır. 

Hasan Bey - Zannet - Bu 5ırada Şükri.i çırağı Aliye bazı na-ı 
me~ .. ~az~t~leri ~~umuyor! sihc.Uerde bulu111mu~. ezci.~.ı::~e i~çiler a · 
mu:s~n. ·: ~:Iaa~ .\- oı.damusı •

1 
rasında kendisine kat"$ı kürurle mukabe· ı 
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Fotoğraf tahlilleri Bir Haftahk 

RADYO PROGRAM& -- -
Arkad~larından 

geri kalmamak 

htısusunda icabla -
ra uyınak iiter. 
Rederli ve gamlı 
işlerden uzak kal -

mak ister. İhmal 
edilıntye taham -

Inül edemez. Ev işlerinde becerikli 
tanır 

dav-

* Hisler'ni haili eden bir tip 
.. lstanbulclan Al>- ~. 

dulkenm, karak • 
te · · 7'tnı soruyor: 

Sevdikleri ve 
sevmedikleri hak • 
kırıdakı' h. ı . . 

ıs erın• 

k<ılayiıkJa belli e -
der Arn 1· 
1 · e ı zorluk· 
ara tahammül 

8Österir. İyi mua
tl'ıeleden çabuk 

>umt!~ar. Kızdığı zaman tok konuşur. 

'* 
Daha der:i toplu olması 

beklenen bir tip 
ô Çubukıan lsmet 

Ver, karakterini , 
10t'uyor: 

Aklına ge1diği 
&ıbi du··şu .... h nur ve 
t'<ıteket eder. İn -
ızam kayıdlarile 

rek Yorulmaz. Hi· 
le ve fesada taal • 
tık ed . en ı~lcri b~ 
cereıne.z. 

* 
Zeki favı.·h bir tip 

.Ankaradan Ah • 
?rıed llgaz, karak • 
te-ı; · nı soru.yor 

İşine seimiyen 
bareketıerde ve 

~esabsız muame • 
~!erde bulunmaz . 
suı ve kaide ha

l'i.cine taşmaz. Fi -
°kirlerinde sebat 
@ttfği g"' .. ı bili 
~ oru c r. 
enfoatıerini feda etmekte kolaylığa ya

rıaşrnaz. 

Neş'esini ve çe. 
vikli!i.ğıni muha. 
fazaya mütemayil. 
dır. Çetin ve mft
cadeleye bağlı it
Aeri medeni cesa. 
retile halletmefe 
uğraşır. Görgülü 

bir genç 

- -- -- --
cUMA.Bnst "'11/Uıt Ankara Radyosu 120.so: KonUfJll& <Haftalık ı>OIM tutuu.>: 

13.30: Proııra.m. w memleket aut l,.an. 21.10: Müzrt <RlyuetJctımhur Bandolu ~ 
lS.35: AJan.'1 ve meteoroloji haberleri. 13.50: DALGA UZUNLUt.U _ Şef: İhsan Künçer.> 1 - Theo. RupprechN 
Türk mftsttı: Çalanlar: Vec:lhe, RU§en itam, ~ Marş. 2 - P. Lacoıne: La Feri& <İ.!ıııaDJd 
Re.ş~\t Enir, Cevde\ Kozan. 1 - Okuyan: Sa- 11&1 ııD. 182 Kes. 120 Kw. .sfilti.) Loo Toros. Lareja. La zarneıa. ı _ 
dl HoŞBN. ı - R&A pefl'evi. ı - Dede - Rast A.Q. 19,7' m. 15l!tS Kca. 20 Kw. J. J. Mayan: Denizde gece. 4 - B. Maqu8'f 
şarkı: (Hatırımdan 9ıkmaı ula.) 3 - ıc. - A.P. U.7t m. HU Jtca. ze ıtw. Aruunlı'lar dansı. 22: Memleket aat A.yar\ 

mnnt R1za - Rut f&?kı: <Bu rftn h19 bat - ajana haberleri, ziraat, esham - tahvil&\ 
mac!ın.) 4 - ~m Fersan - Mahur tarkı: tuyan: Radife .art.en. 1 _ Hafız Yusuf _ su. kaır.b!Yo - nukut borsası Cflat.) 22.20: Ser • 
' B'r net'f' yarat huta gönW.> 6 - Şemaet - zinAk prkı: <N.clir bu tegafül.) 2 _ Hristo- .best saat. 22.30: Müzik (Opera aryalan • 
tın Ziya - Mahur prkı: <.ŞU ıtı.zele bir :M - Buztnü §arkı: (Jl;J nice daA"lar batında.) Pl.> 22.55: Müzik CCazband - Pl.) 1.1.25-23.IOı 
kın.) 6 - MahtD' .. ıemaill 2 - Otu1an: Arif Bey _ 8us1n&t şarkı: <Hüsnün Alemi YarınkJ program ve kapanış. 
Melek Tokgöz. 1 - Refik Fersan - Tahir - tuttu sentn.) 4 - Ahmed Rasim - Suzlnti.k PERŞEMBE 9/ 11/ J.e39 

bir muhitte yetipmş olabilir. Bir ife u· 
zun müdciEt bağlanmaktan sıkılır. 

puscllk şarkı: (canlandı hayalimde o tuh fQ?'kı: . (Pek rendır sevdiğim ettiklerin.> 12.30 Program ve memleket, saat Ayan 
sazı.l 2 - Retnt Fersan - ıtürdlllhlcazttAr 3 _ Okuyan: Necmi Rıza .Ahıskan. ı - şe. 12 35 Ajnns ve rne~roloJI haberleri. 12.SG 
şarkı: (CJ&h!rtn mut mine) 1 - Renk Fer rlf İçU _ Mahur tarkı: (Alamam do~rusu Türk müziği: Yeni tarkılardan mürekketJ 
san - Nihavend 1)8.rkı : C~n pek gl\~tn.) desLl emele.) 2 _ Rahmi Bey _ Mahur şar- kan~ılt ;program. Çalanlar: Cevdet Çalla, 
4 - Arif Eay - KürdlllhlcazkA.r tnrtı: can. tı: <Servi nua eeyret çıkmış oyuna.) 3 - Hasan Gür, HamdJ Tokay, Şerli İçli. Oku • 
zel!m hiç arnmu mı.) 14 3tl: Müzik (Riya - Ari! Bey _ Muhayyer şarkı: <İltimas etmeye v nlrır · Safly{' Tokay, Sadi Hoşaes, 13.30 .. 
setlcümhur bandoLru - Şet: bı.san K11n~r.) yare.) 4 _ Dede _ Gülizar şarkı: (Nazlı naz. 14 MüzJk (Karışık hafif müzJt _ Pl.) . 

* Şakacı bir tip 
A dapazarından 

Mehmed Gezif, 
karakterini soru • 
yor: 

Neş'e.sini muha
faza eder. Arka -
daşlarlle alaylı hı· 
rcketlerde bulu • 
nur. Mücadele ve 
münakaşadan zi -
y"i:ie geçim husu
sı.:nda anlaşmıya temayül eder. 

* Çabuk müteessir olan 
du ,,·gulu bir tip 

Beşikt~tan Bas -
ri, karakterini so -
nıyor: 

Hadiseler kar -
şısında cıı.buk mü

teessir o r, en er · 
jili hareketleri 
pek görülmez. İn -
tizam kayıdlarına 

kayıdsız kalmaz. 

Bir şeyin sonunu 

:ınlamakta acele eder. 

* Becerikli bir er 
Afuondar.. isuıa. 

ıl, karakterini •o. 
TU!/O'f' 

Okumağa ve 
vazmağa hevesli 
\'~ becerikli halle
rile etrafının talk. 
dirinı toplıyabil'ir. 

Başkalarına kolay. 
1ıkla inanmaz ve 

bağlanmaz. 

J - E. C. Bagley: Mal"fJ. 2 - G. Parea: Yıl - ıı çıkıp gider.) 20.15: Konuşma. 20.30: Türk 18 Program. 18.05 Memleket, saat Ayan, 
dızlar altında <eerenad.) 1 - H. VUlette: müzl~l (Fasıl heyeti.) aı.ıs: Müzik (Küc;tlk ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25 Mtl!UI 
Le.~ Burcrne.ı; ımtrtill'ü. 4 - Verdi: Ayda o. o11teatra _Şet: Necib Aşkın.) ı _ Paul Llnc- (radyo caz orkestrası) . 19 Konuşma (ziraat 
pern.sından fantezi. 5 - Rachmanlnorr: Pre ite: Dlrılma <Fantezi.) 2 _ Nevaldaa: Lore- ~aatJ>, 19.15 Türk mfrzltl (fasıl beyetJ). 20.11 
ltıd. 15.15 - 15.30: MOzik <Dans mfizlıt-Pı .ı .!ey ıarkısı llzertne fante:ıl.. 3 _ Kler Bela: Konu'1'Ila (doktorun saati). 20.30 Türk mü.. 
18· Program. 1808: Memleket saat Ayan, a. Ren nehri kıyıl&rında. 4ı _ Paul IJncke: Ve- zl~!. Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal Niyazi 
jan.c: ve meteoroloji haberleri. 18.25: Müzik nil.s (Vals.) 5 _ Hanns Löhr: Hülya geces' Seyhu!l. Vecihe, RefJk Fersan. 1 - Ok:uyaııc 
tR'\dyo ou orkestruı.) 19: Tilrk müz1~1: (vnla.) 6 _ Rıobert Vollstedt: Şen kardeşler. Melek Tokgöz. 1 - Nezahat _ mcaz şartM 
·r~ık ttırktı.ıerı _ Mahmud Karındaş '"' Sadi 7 _ Bernhard KutBoh: Çigan fantezi.si. 22: <Mev.sJmı bahar geldi). 2 - Sel Pınar - m. 
·.,"er Ataman. 19.15: Türk ml\zlğJ. Qalan - Memli!ket .v.at lyarı, ajans ha:berlerl; zl _ ooz şarkı: (Yüzüm gülse de kızlar). 3 -

!ar: Vecihe, Rcftd Erer, Ruşen Kam, OH. - raat, esham, tahTUAt, kambiyo _ nukut bor- ......... - Hicaz tünltü: CŞu köyHlntln yosmada 
det Kozan. ı - Okuyan: Radife Neydik. saaı <F1at.) n.ıo: Müzik (Küçük Orkestra - kızı>. 4 - Dede - Şehnaz şarkı: (Gönül dur. 
l - Şevki Bey: U'fP.k şarkı: (Dağl8l' dayan. Yutanda'tl ııroeramın devamı.) 22 35: Müzik maz su gfbJ çağlar. 2 - Okuyan: Müzeyyon 
mnz enlnlne.) 2 - ~vkl Bey - Uşşak tarlc: (Senfonik plltıar.> 23: Müzik <Cazband _ Senar. l - Taks1m. 2 - Rabml - Mil.stıeaı 
ıoüçan hicri yar olalı.) 3 - ......... - R\cu: Pl.) 23.25 _ 2.'S.80: Yarıntı program ve kapa. ~rk.: (Oel ey sAtı şarabı tazelendlrl. 3 -
koşm1: <E'brularmın zahmı.) 4 - Arif Bey. nıt. Zeki ArJt - Maye şarkı: (Açıldı bahçede rm. 
u.nak şartı: <SaltJ yet~lr uy1rn aman ıeı) &ALI 711111939 ler. 4 - Sel. Pınar _ Hürzzam şarkı: <Gece c 

2 - Okuyan: Mmatfer Tikar. 1 - - Nlhnond 
1 

k t t a nln matemi). 5 - Şükrü _ Hüzzam şartlı 
• v1 2 Ali !ttt t Nlh d -..--· (Ah 12.30: Program., ve meme e saa ~:rarı, <Ay ;;..... k ) 

6 pee.e . - a - aven .,.,.,,..... . teo 1 jl hab 1 1 12 50
. vl""'r en . - ......... _ Bayati şa.rtJı 

zü!!ün görenlerin bahtı sivah olurmuf.) 3 -
12

·85• Ajana '"alme 
1 

ro ~ ~r er 'c ·d t tEv &>renlerl. 21.15 Müzik <küçllt orkestra • 
Arif Bey - Nlhnend şarİt:ı: <Yanılma ateşi Türk müzi~l. C an ar: uşe~ am, e; e Sef: NPcib Aşkın). 1 - Ludwtg Slede: bit ~ 
aş1!1.) 4 - Udi Clemll _ Niha.vend şukı: (Ez- Koı.an, Reşad Erer, Hasan our. ~-;- ~ u - b:ıhar melodisl. 2 - Armandola: İspan)"OI 
vaki cihar •. > 5 - Vecihe: Kanun tablml yan: Necmi R1u. Ahıskan . 1 - uta~ ye - :ışk şa:-kısı. 3 - Mascagnl: Kavallertya Rua. 
6 - Sadettin Kaynak - Nihavend tarkı: gô.h P.~şrevi. 2 - Dede - SultanlyegA ağ~r tlk:ına. 4 - Lanner: Romantik vals. 5 _ 
tBrvr:ı kanunun aldım o lllhl sesini.) 7 - semaı. <Nihan etUm setıl.) 3 - Lemi - Su· Moı:ssorgsky· Bir glk yaşı. 6 - Haydn: Ya. 
Miinlr NttrPttln - N!havend farkı: f3ens1z tarılyegli.h şarkı: (Andıkça gC9en gilnlerl;> rad•Jış. 7 - Tschafkowsty: Eleji (hazin par
Ç\Y ~uh gözle-im hare.l 8 - Tanburt Ali Bf- 4 - Yesar! Asmı - SultanlyegA.h şartı: . (B.? ce) 8 - J. Strauss: Büyük vala. 22 Meml• 
vı11:ıvend Yürük aemal: CBllmndlm özttmJ Heybelide.) 5 - Dede - Sultanlye.?Ah yilrük !cet. sRat Ayarı, Ajans haberleri, ziraat, es. 
n - Nihavend sas semaım. 20: Konuşmıı. semai: <Şadeyledl.) 6 - Hasan Gur: Kanun ham - tahvil{ıt. kamt>lyo - nutud borsul i ?O 15: Türk miizttı <Fa.c:ıl h~tl.) 21: Mtıztk tllt.slml. 2 - Okuya~: a Me~are(tG_ S~ğ°:k ı flatı. 22 20 Müzik (kiiçUk orkestra • yulca. 

1 rKf\çük orkestra - ~f: Necib ~n.) 1 - 1 - Arl1 Bey - Suz n k şar ı: oz. m en rıdakl programın devamı). 22.35 Müzik (ao-
1 P11•v·Melll: La 01oconda operıuıındnn d~aat- gitmiyor.) 2 - Leyl§ Hanım - Hlcaz~ar şar. 11st'ler - P1J. 23 Mfizlt (cazband _ Pl.). 23.25. 

ı .. rın dan.<n.» 2 - P'ranz Lehar~ Ç.oculc prens .ltı: <NertJ.es.ln nerde acap.) 3 - Ar f Bey - 23.30 Kapanış. 
l'.'P<'-e•ındt!n vrıls. 3 _ P:>pi Mililer: La Palô. Segt\h şarkı: <Bülbül yetişir ba~rımı hu.n et-,.---------------... 
ma sarkw üzerine fantezi. 4 - Walter 8c - Un!"> 4 - Arif Bey - Mu~nyyer şarkı. (Ey CUMA, ıo İkinciteşrin U39 
hrnde!": Ak~ıurı üzni <H:ızin pa~a.) 5 _İta. ateşi gam.) 18.30 - 14: Muztk (Karışık ha -
ıo ?"uccl; İlkbnhann ('ke!trert <İntermeu.o fit mlizik - PlJ ıa: Program. 18.05: Memle- 8.30 İstasyonların açılışı. 
marş.) 8 Ziehrer: vıvanalı klçtnı: kır ret saat Ayarı, aJaruı ve me~rolojl haber - 8.35 Ajans halberlerl. 
<v'lls) 22· Memleket uat· !yarı, ajana ha _ !er!. 18.25: Mliztlt <Cam>and - Pi.) 18~55: K.o 9.05 Ebedi Şer Atatürkiln &8müntbı 
~rlert, ziraat haberleri. 22.16: Konu~n nu,.ma <Halk 1ktl8ad saati.) 19.10: Turk mu- Uk • yıldönürnü "inuebetllı, 
tRrnrbl dll'e~df'.) 22.45 : Müz:!t (Cazband _ ıo:•~ı: Tuna gece&. Ankara Radyosu ktime Milli Şet İsmet İnoniintln Türk 
Pl ı 23 ~ _ 23.3o: Yarınki ıırogra.ın .,,. ta _ heyeti. Dr.t leycn: Kem'll Altınkaya. İdare c- milletine hitaben yaptıtı beya.. 

den: Mes'ucf cemll. 19.50: Konuşma <Orman natın tilrkçe ve muhteııf ecne-pıı.nış. 

larımnı tanıyalım ve koruyalım.) 20 05: Tüı:k bi dillerde okunması. 
m6zııtı. Çalanlar: Vecihe, Rulien Kam, Cev. <Bu neşriyatı müteatıb Tilrtt.. * 

PAZAR 5/11/1931 det Kozan. ~ad Erer. l - Okuyan: Mü . ye radyolan Tilrt mmeUnin btl-
12 30: Program '" memleket aa.at lyan, ?.eyyen Senar. 1 - KürdiUhlcazkAr peşrevi. yük elemine katılarak tazlmen 

12 ~5: Ajans ve meteoroloji hnble.rerl. l2.50 : 2 - ~rlt Bey - Kürd!lhlcazkft.r şa:kı: <Kan- susacaktır.> 
Türk :nilziğl Yuıd Panoramuı Okuyanlar: lar dokiiyor.l S - Sel. Pınar - Kurdlllhlcaz. 12.30 İstasyonların açılışı 
An'karo. Radvosu tft.ıne okuyuculo.rı. ~ ke _ kAr şnr!tı: (Aşkınla yanan.) 4 - Sel Pınar - 12.35 Ajans haberleri. 
mençe, tanb~r ~ saı:. refakatlle. İdaN eden: Kü:-dllihlcazklr şarkı: ~-Nereden sevdlm.l 12.50 Tüııklye radyoları, Türk mllle-
Mes'ud Oemll. 13.SO - 14..30: MUzlk CK.üçUk 6 - Osm~n Nihad - KurdillhlcaıkA.~. ş~~kı: 'tinin bü;ilk elemine tatılara.k 
Orkestra - Şef: Nec.lb A..~kın.) l - Kari Blu- {A~am gunefi kalmalı.) 6 - Halk turkusü : tazhN•11 susacaktır. 

-======================~-==~-~==~me:Gü~e~~>2-~mL~ar:En <Ahrl~emha~P~e~~l~.) 2 -mu. 18M~0 • lırm ~ıl~ 
operet!nden potpuri. 3 - Bnmo Hartmann: yan: Nermi Rlza Ahıskan 1 - Haşim Be:; • 18 05 Ajens haberleri. Kaplh zarf usu~ile eksi~' mll ilanı 

Ankara Di!, ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk
törlüğünden: 
lltlO/lJ/1939 Cuma günü saat ıs de Ankara Mcktebler Muhaaebecflltt oda.mıda top!a
Jl ~k eksııtme komisyonunda 4450 llra muhammen bedelli mubtellf clns yazı tahtalan-

ııı kapaJı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. 
~kaUtrne §art.namesi ve teterrtıatı Ankara Mektebler Muha.sebeııılne 1a.tırılaeat 5 lira 

l.f l mukabJllnde Fakülte Muha.sebecllI:lnden almır. 
UYakkat teminat 333 Ura 75 kuruştur. 

btr iat.eklııerın teklif mektublarım muvakkat teminat ve 4artnameıli.nde yıızılı ve3!kalarla 
Ukte aynı ıtll.n saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde JtomlsyOA& ?ermeleri.. 

15485• c8767t ..____ _______________________________________ _,.. __________________ ~----

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazama:ı 

dişle,.inizi fı c+wımz. 

3m 

Emniyet Umum Müd:=rlüğünden: 
b. 

1 
- Ankara PoHs Enstitüsünün ayda. 350 llra llcreUt doçentlıttne aşatJdakl şartları 

aıı bir doçent alınacaktır. 
'te 

2 
- MeztOr tartları hnlz tallblerln derhal Erstitü Müdürlütüne müracaaL etmeleri 
lstıdaıanna vesikalarını da raptet.meler! llAn olunur. 

eartJar. 
l . 
2 - Türk onuı.k. 
3 - Fransada veya. Fransa İsviçreslnde t1'b veya kimya - fizlt talhall etmiş bulunmak. 
i - Askerliğini yapmış olmak. 

- Hariçle başka blr 1ş a.lmıyaca.tını taahhüd etm6k. 
5 

llltt - On Mıne mltddetle Emniyet Umum .Mtldil:-lnttın emrinde 9"ı.-ea~ dair noter
e Etı ınusaddak taahhüdname vermek. 

ftk - Fra~ızca lisanından yapılaca.Jt tahdr1 n fllab1 mülabM:a imilh•nmcla muw
OlınaJc. (IWSU) dM>Oh 

Parlak gi)neş ışığında daM (Entermezzo.) HlcazkAr ş:ırkı: (.Şeb t! seher.) 2 - Asarlye 18 '20 Türk.Iye radyoları, Türk mllle-
4 - J Strauss: Dlnamlden <»rrareng!z Hatibi - HicazkıAr farkı: <Yok hllMım.) 3 - tinin bilyük elemine kdJarat 
val~. • - Hans Bchneider: Me~ur Röf~ıı- naıom - Hicazklr ,arkı: (B kledlm tA fecre tazlmen susacaktır. 
lerc!en potpuri. 8 - Rudolf Niltııader: Hay. kaenr.) 4 - Lt\tfi Bey - Hicazkar şarkı: tı.55 İ<ıtasyonların açıl~ı. 
dl hana blr h&va daha çal. 7 - J. Straugg: <Sana noldu röntll.> 5 - Ruşen Kom - HL 22 oo Ajans haberleri. 
Rlttcr Pa...oman komik opera.s.ının bale&.' 18: cazkAr sarkı: (Bir n:vctvandır A~u~u c~n - 22.15 Türkiye raclyoları, Tllrk muı~ 
Pro~ram. 18.05: Memleket saa.t Ayan, ajans dır.) 20.50: Türk muzlğl: Halk .. türküleri. tinin lbüyOOt elemine btılarat 
'TC meteoroloji haber~ri. 18.J:>: Mllzlk (Rad- <Badi Yaver Ataman ve Azl7.~. Torem.) 21 : tazlmen susacaktır. 
""° caz orke.5urrun.) lll: ~uk saati. 19.30 : Knnser t-nkdJml: HalJl BedU Yonetken. 21.15: 
Turk müzlll (P'Mll heyeti.) 20.30: Konllfllln Mil .. lk (Radyo Orkestrası - Şef: Dr. E. Prae- CUMARTESİ 11/ 11/1939 
(Til·k tarihi.) 20.46: Türk müz1ti Çalanlar: tor!us.) 1 - M. Ollnka: Valse Fantesie. 2 - 13.30 Program ve memleket, aaa.t Ayan. 
Vec!he. Reşad Erer, Ruşen Xam, Cevdet Ko- ~· ~~~~!ı l!lg~~13 ;- L. ~el:es~.C~ppe. 13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. lS.50 
nn. 1 - atuy&n: 8ıı.dt H~. ı - Evi~ a a e.ı en an · · - · ıze · ar - Türk milziğl. Çalanlar: Vecf.he, Retad Erer, 
J>eŞrevl. 2 - Dede - Eviç ı,arkı: (Büibllın a. mer. ':J'era.c;ından par('a!8r. 5 - Salnt - Sa - Ru~eıı Kam, Cevdet Kozan. Olı:uy1Ln: Sema. 
c-a rıızi §e'b > 3 - Sel. Pınar - Eviç 9arkı: t'ns: 

1
' :ımson Vt' Dallla dan Bacchanale. 22 : hat ~zcenses. ı - Kilrdlllhlcazklr peşNvt. 

(Göz vnşla.rmız.) 4 - Zeki Rlf. - Ferahnftk Mem.,.ket .c;aat barı, afans haberleri, ziraat. 2 __ Blmen Şen - KilrdllihlcartkAr şarkı: (A. 

şar!tı:. CKöçWıı;ün ~ncalar açmış.) 5 - Halk eırham · ta~v1lAt. kambiyo - nu~ut .. boras.c;ı teşl ;şkın dile etti eser). 3 - Kemanı SadL 
tii.rlrü<ıü: AJ!.~lmtn taşları kara. Köşküm var. ıFlat 1 ,22·.20 · &>rbe.'t saat. 22·30 · l'v!.uzlk <O- Scg~h şarkı: <Ruhumda ölen). 4 - Fat. 
2 - Okuyan: Semahat Özdense.cı. 1 - IJa - da mfiz.*!. Schubert - _Genç kız ve olilm ku- Nlkr!.z şarkı: (Gönül ~ için a• yarmnl. 
detrtl"I Kayna.k - Hicaz aş1ra.n şarkı: (A~ıldı grtet\) CPJ.l 23.ıo: MuzJk <Cazband - Pll 5 - Faiz Kapancı - Nihavend prkı: (Gel 
~Qn.l 2 - Hamdi Tokay - Garib hicaz .. rkı: 23

·25 - 23 JO: Yarınki program ve kapanış. g{lzeıım Çamlıcaya). 8 - Rı!ıen Kam: Ke-
<Şu rla~lar tılu datıar.l 3 - ......... - Buzt - ÇAR~AMBA S/11/ 1939 mence taksimi. 7 - Yesari Asım _ Buzlnalr 
nAk ~ın.ı: <Ben cfilleni aşkınla.) 4 - U:ıt 12.3!>: Program, ve memleket saat Avarı. sa:ı'!cı: <ÜmldlerJm hep kırıldı). 8 - Fi.is 
Ahmed - Karclğar •arkı: (Nazirin yok .se - 12 '35: Af:ıns ~ meteoroloji haberlerl. J'? 50: Kıınancı - Hüzzam türkü: <Büklilm büklftm 
nln.) 3 - Okuyan: MU3ta.fa Ça~Jar: ı - De Türk Mü~lf,1 (Pl.l 13 30 _ 14: Müilk W• Alık mrma saçın Emlnel. 9 - Halk ttlrttbtı: TL 
de _ Ferahfeza ,artı: <El bt'nlm için .M'nl OrkP.stra - şer: Necib Aşkın.) ı - Tschal - rü dilber yürü, ömrilmtın varı. H .90 Mtlllt 
sarmış.) 2 - ...... - U§Şak şarkı: (Salıp sev. kowsky: Millet1er süiti. 2 - Vlktor Hruby: (Rtya~etıcümhur band~u) <Şef: İhsan Kthı. 
dolara zülfi\o.) 3 - ...... - Uşe&k türktı: <Ba- Viyana ooeret1nden pot.purl. 3 - Martin cerl. 1 - Franz von Blmı : Marş. 2 - Ohopln 
bah olsun ben bu ~~n gideyim.) 4 - ...... - Uhl: Herkese. 4 - Heuberger: Şnrk'da. 18: Ağır vals <La minör). 3 - Auber: La Mueı.. 
TJ\c«nk tfirkU: lAll da~•dır dl\~ların ha.!lı). Prozrn.,, rn O!'I: M~mleket s'.l.nt !\yarı. ajans te de portıcl uvertürü. 4ı - J. MaMenet: (1)1 
:>1 30: M!lzlk <Dans müzi~I - Pi) 22: Mt'm - ve meteoroloji ha-berlerl. 18 25: Türk müziği. Ma"li (2) Balet · haıvası. (S) An.gelua (4) n. 
lek<>t .~aat lyarı, -ve aj3ns haberleri. 22.15: A- Cal,,nJ<ır: Fn.hlre P'er.~an, Refik Fersan, Cev. te Boh~me. 15.15 - 15.30 Müzik (dans mt1-
1anr, spor servisi. n.25: Müzlk <Cazband. Pl.) det Kman, Reşad Erer. ı - Okuyan: Me!ek zlğl - PeD. 
23.25 _ 23.30: YannkJ program ve ka.panıf. To''1;?öz 1 - Şetarahan pesrevl. 2 - Faize _ 18 Program. 18 05 Memleket, saat Ayan, 

PAZARTESİ G/IJ/l!SS Retnraıb:m aıırkı:· CBadei vuslat içilsin.) 3 - ajans ve mete<:ıroloJI haberleri. 18.25 Mlldlr 
Snc!ettln Kayna - Setara.ban şarkı: CGe - !rndvo caz orkestra~ıl. 19 Türk mtftl,l: Ge-

12.30: Program, Te memleket saat Ayarı, c!'!frlz ır.,,..,,,.nrn ı 4ı - Dede - Şetarab:ın şar. cld konc:e,.\ (14 okuvueu sıra llel. İdare e -
12.35· Ajan:; ve meteoroloji haberleri. 12 50: la: <Gö7fimden gönlümden.) 5 _ ...... _ Şet- den: Me.s'ud Ct"mll. 20 Kommna: 20J5 Türlıı 
Tür t milzlli CPl.) 13.30-14: MU:zlk (KArlşık ıırnban ~a,.kı: {Bahcelerde aşlama.) 2 _ O _ >nfıılM: K~rısık pr~am. CaJanlar: Haktı 
harıt müz.lk - Pl.) 11: Pl"Oo"?am. 18.05: Mem- tuyan: Semah&t Özdeme6. l _ Reşad E _ Derm'\:-t St>"lf İ<'ll. HMan Gür. Hamdi To • 
ıeı:rt saıit Ayarı, ajans ve ~teorolojl ha - :-er: Keman taksimi. 2 - Lemi _ Uş«ak şar kav, 'Rasrl Üfler .. 21 Müzik <küçük orkestra
beT'erl. 18.25: MO:rtk <Radyo eu orke_,tr&.!l.) kı: fGfinler geçiyor.) 3 - ArtakJ _ U<:·ntc !=;pf: Nocfl> Aşkınl 1 - Bralıml'l: Macar dan 
19: Kl')ntJ~a (Su nimetleri.) 19.U: Tilrt şarkı: <Sevdama yakın gel.) 4 _ Klarnet sı. No. 20 2 - Paul L!ncke: Emine (Mısır 11-
mü~•ğt. Qalanlu: Vecihe, Reşad Erer, Ruşen Şftkril _ Uşşa.k n?'kı: <Ge.zer doaşırsın.) 5 _ r("'n'tdtL 3 - Hartmann: Thrym efsanesi 
Kam. Cevdet Kozan. 1 - Otuyan: Muza! - UTıak saz sı>ma!sl. 3 - Okuyan: Sadi Hoş_ (b3lel. 4 - Tomon· Viyana hülyalan (vals). 
!er İlk:ı.r. l - Zavfi ~vi. 2 - Mehmed a- &es. 1 - S:>IAhatttn Pınar - Karcığar şarkı: 5 - KoTsakow: ı:t<>hrnzad. 6 - Malvezz\: Bn. 
Rn - Mahur beste: <Ey gözü ahu.> s - Me-h. <Sana gönül wrdlm.> 2 - ...... _ Karc!gar ctülüs çiçekleri ci~anvol dancı). 7 - Brahml 
med a(ra - Zhtl atır ı9emal: (Bu!unmu bir ~:ırkı: <Blk!'sÜ biçareyim) 3 - ...... _ Hlca?. Gr~v cıuit. 22 Memleket, saat Ayan. aJant 
nevclvansm.) 4 - İbrahim ata - Mahur tür tnrkil: <D:ı~Jar dallar viran dağlar.> 19.25' ha':Jerlerl, ziraat haberleri. 22.15 KonU1JDA 
itil· (~abah olsun ben bu ferden gldeJ1m,) Kor.ufma <Dış politika hAdlselerl.) 19.40: IEcnel-ıt dilJerdeL 22.45 Mllzl't <cuband _ 
5 - Üçtlncft Sellm - Zl"9"11 Ji)ı1lk eemaı: <AI- Tftrk mllzitl <1'aaıl heyeti.> 20 20: Temsll : PU. 23.25 - 23.30 Yannki program Te kapa .. 
mış ntşanL) 8 - Zln11 sas sem&J&l. J - O - ıBlr ad k'oya1Mlhm > (Yazan: Rtfat Nerln.) ~. • 
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~ .A.Afa ~llM·"B.A 
BAŞ, . DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA, NEVRALJİ, KIRIKLIK ve bütün aQnlarmızı derhal keser 

D ·, K K A T 'Gripin kutularının üzerinde resimde gördüğünüz şekilde 
: kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 
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L 
Kömür, Maden, Tahta, Taş ve Toprak gibi 

bütün maddeler için 

NAK iYAT T SiSATI 
Büyük mıkyutaki nakliyat tesisatlan için 

Satış yeri: ~ Beyoğlu istiklal cad N. 48 - 1 
' 

LiMAN TAHMil - TAHLiYE TESiSATI 
J, POHLIG AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN 

Ankara Yfiksek Ziraat Enstltilsll 
Rektörlilğlinden: 

ı - Kurumumuz erkek ve kız talebesi için 18im, miktar .,., muhammea bede.ll 1le mu
Yakkat teminatı aşağıda. yazılı dört kalem muhtel1f JrımıQf 18/11/iH P~ (1ln6 
saat 11 de Rektörlllk binasında müteşekkil lı:omls,yon tan.tından ~alı zart U8UlDe iha
le olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muv*°' tıem.ln-* ft t.ekll! mektubıartııe kana.. 
nun tayin ettiği ve.sik.alan ihale saatinden bir aaa.' enelirıe kadaır tom.ı.o-ı reWn.e 
vermeleri. 

3 - Kumaş nümunelerin! görmek -ye dahatarla JzahM .,. parın prtname almak ıstı. 
yenlerin Enstitü daire Müdürlüğüne müraccı.at.ıa.n. •5D8Cb c893a11 

Cinsi A.sgart Azam.1 BShıer metn Tutan 
Metre Metre J'l. 

Elbiselik ktımaf 1176 1310 015 7232,40 
P:ıltoluk 420 604 450 2268 
Tayyörlük: 82' 100 fOO 400 
Mantoluk. so sa f-00 112 

10052,48 

Her şey T aklid edilebilir amma, 
Bir buçuk asırdanberi tek rakibi çıkmayan meşhur 

Mamulatı müstesna ... 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmıyan 70 aded b1s1klet paa.rlıkla aJmaeaktır. 
2 - MUhammen bedel (4620) muvakkat teminat (344,1) lira. ol\lp paza~ • ~ 

ctteşrin 939 S:ılı günü saat (~) da An.karada P. T. T. Ulnum Müdürlük b1nuanda.k1 Sa
tmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tali:blerln şartları ö~enmek üzere her etin Ankarada P. T. T. Leın.ztm. İatanbtıL. 
da P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüklerine ve pazarlıta lftirak etmek için a. 18/hınc1teş.. 
rin/939 tarlhlnde mezkur gün ve saatte o Komiayona mQracaatlan. (5mff (9093) 

· DÖK0MC0 ALINACAK 
DEMiR VE TAHTA FABRiKALARI 

TÜRK ANONiM_ ŞiRKETiNDEN: 
Adapazıırında bulunan Fabrik<.!mız döknmbanelerl için on actet döküm· 
cnyo ihtiyttç vardır. lsteklilerin sarih tert>nmei hal ve bir kıt'a Fotoğrafl t 

( DETA • ADAP AZARI) adrtısine tabriıen mtlracaatlan 

Londra ve Paristn en meşhur 
tabrikalanndan gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yllksek fantazl 
MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazalann· 
d~ teşhir edilmek Te gay.,t müsaid 
şerait ve ucuz fitttlarla satılınakta· 
dır. Çeşitler tükenmeden evvel ib· 
tiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

•Bir Sabcı Aranıyor 
Almanca ve İngilizce bilmesi 
şarttır. Ankara Akba kitab 

evine mOracaat 

.............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun aanthnl .........................• 

Birinci •alaile 400 k~ruı 
1 kinci •cıhil• 2so » 
O çüncü sahil• 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
1 ç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 >> 

Muanen bir mdddet zarfında fu
ıaca miktarda Ul.n yaptıracaklar 
ayrıca tenzllith tarlfem!zde:ıı ısııtade 
edeceklerdir Tam, :yarım -Ye çeyret 
sıı.yfıı. uA.nıa.ı: için ayrı bir tarife derı>1f 
edUın1şt1r. 

Son Posta'nın Ucarl UAnlanna a14 
ışıer içln GU adrue müracaat edU

Türkiye için umumi Vekili : 

Keşfiyat ve :l:nşaat T. A. ş. 
Sodet 

Galata, Voyvoda Caddui. Assikürasioni Generali Han, Kat 4 
İstanbul Posta kutuau: 1321, Telgraf: Tanre - İstanbul 

Tel: 42501 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı · 
Ankara Dil ve T arib - Coğrafya fakültesi DirektörHiğtindea : 

10/11/939 Cuma günü sau ıa de Anll:ara Mekte'bler Muhasebeclllği oda.anda topil... 
nacak eksiltme komisyvnunda iSMi lira 50 kuruş muhammen bedelll muhlıelU ctu .... 
sala.rm kapa.Jı ıa.rf usullle elWlemM. yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrhil A:ıılıara M.ektebler Muha.sebecislne J&tmla.IK ı ısr• 
bedel muk&bll1nde Fakülte m\lhuNeltııden alınır. 

Muvakkat teminat 439 llradır . 
İsteklllerln tekll.f mektublanm m11'ffJcb.t tem.inat ve şartnamesinde yasda "f'Wtele•.W. 

b1rikte ayni gün saat 12 ye D.du JDUi>m mukabilinde komisyona vemUlleıt. (1'111) 

ŞEKERCi 
·u. MUSTAFA ve MAHDUMU 

Bayram içln netiı t•ker, Şekerleme ve Çikolatalannı 

Her,On tue çıkarmaktadır. 

'-----• lstaubul BatıoeJcapı No. 90·92 Tel; 21194 ..-----~· 

-
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. · Ş. 

Merkezi : Ankara, SelAnik Caddesi Arda Apartmanı 

meUdir-
Fabrika adresi : Deta - Adapazarı 

tıiucıı.t J[ollektil §irkeU Soba, Poyra, Etuv' Her nevi araba 
Ka!:::z;:;d:a ve yedek aksamı ile kerutc kurutma hususunda mütebuaıatır. 

\---."""~~"""".......-ı~""""'~~~ ~--, Bilumum diSkftm, Demir ve tahta işleri yapılır. ~-.,,,,, 
-·····················~······················~~~-~-·~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son Posta Matbaası 

Neşr;yaı Müdürü: selim Ragıp Emcı c Öksürenlere : Kiatran Hakkı Ekrem _, 
SAHİPLERİ:~. ~::mE~;kıatL Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 


