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ov1etlerin Baltık filosu her 

Fin murahhasları diin 
Stalinin iştirak effi_ği 
bir göriişme yaptılar 

l'inland.iya Bafvekill diyor .Jd = "Finlandiya 
bıiUeti her ihtimale kaqı koym.ıya azmetmi,tlr,, 

Müzakerelere bugün de r···Mil.ii·ş·eı;··-, 
devam edilecek · son nutku 

Helsinki 
T ah/iye edildi 

.. Eir g;zeteye göre bütiin 
\l tnid er bir ipliğe bağlıdır 
d' Londra 4 (Hususi) - Sovyet - Finlan
/Y_a :müzakereleri, bu.gün daha ümld vc-
ıcı .bir mahiyet almıştır. 

l{ Finlandiya mur.a:h.hasları bugün tekrar 
rnrern

1 
lin sarayına giderek, dünkll görüş-

e ~re devam et.m.i.şlerdir. 
d Bır saat eüren btııgi.inkü görüşmeler -
ı:·~talin de hazır hulunmu.ştur. Hatır -
tl r dır ki, Stalin dünkü toplantıya iş -
ra~ etmemiştir. 

ltuı li'inlandiya heyeti, bazı noktalar hak -
ttr. da Helsinkiden yeni talimat istemiş-

... (Den.mı '7 ııuıı .sayfada> 

• 
Finlandiya m.ıı.rah.ha.n Pcııakiııi 

Bir lngiliz gazetesine 
göre Romanya yeniden 

telıdid ediligormuş 
Sovyetler Bulgaristanı da tazyik ediyorlarmış 
~yli Herald yazıyor: "Romanya elçisi acele Ankaraya 
Onmüştür, b·r taarruz vukuunda Türkiyenin alacağı 
tedbirleri Ankara hükumetile müzakere edecek ,, 

.a l.ondra 4 - Daily Herald gazetesinin 1 
~~i ınuharririne göre, ALman mareşali 1 
r rı~ önümüzdeki hafta Romaya gide -ı 
. ek. İtalyayı bitaraflık siyüetinden vaz
,.~ırınıeğe ve Almanyanın yanında harbe 
lfil"lneğe iknaa ç.alı.şacaktır. 
.~Undan 25 sene evvel von Blow'un 

~asil bir vazifede muvaffakiyetsizlt
){~: Uğradığını hatırlatan bu gazete diyor 

1taGörin, iyileşmeğe yüz tutan Fransız -
lyan münasebetlerini bozma~ u~ra -

Şacaktır. Tunus ve Cibuti etrafında ye -
~d.en :rn~külat çıkar.arak t talya ile müt
~ fıkler ar.asındaki ımünasebatı bozma~a 

vc.ssu1 edecektir. 
So Göringin diğer bir vazifesi de Alman -
ti Vyet anlaşmasını İtalyaya tasvib et -

llnek ve Alman - İtalyan anlaşmasının 
~<l;Sı olan antikomintern paktile bunlar 
~ıf edilir oldujtunu kabul ettirmek ve 
li suretle de Rusların Balkanlardaki faa
trı~tine karsı İtalyanın kayıd'sızlığını te-

ın eylemektir. 
..__!Jrnurni J>ir siyasi taarruz karşısınrla 
~uy.aruz. Bu taarruz bitarafları Al -
~Ya yanında harbe sokmaktan ziyade 
-.ı.rı Alma.nyaya mü7.ahir bitaraf kıl -
~ auretile İngiltere ve Fransayı tet:ri<l 

"-r&ektir. (Penma 1 iMi S&1Ma> 

4 -

Bir Fransız ajansının 
1 Türk - Sovyet dostluğu 
~ etrafında dikkate 
j 

1 
şayan tefsirleri 

Par.is 4 (A.A.) - Radyo ajansı bil
diriyor: 

cBugün olduğu gibi yarın da mem· 
leketimizi harb sahası haricinde tut
mağı .sa.mimi surette arzu ediyoruz, 
şu şartla ki, bu hal emniyetimizin teh
likeye dü.şmcmne ve taahhüdlerimi -
zin !hllline sebeb olmamalıdır .• 

Türkiye Reisiciimhuru İsmet İnö
niinün B. M. Meclisinin 6 ncı devre
sinin küşadı münasebetile söylediği 

• nutkun ,bu esas cüımlesi Türkiye, İn .. 
,liltere ve Fransayı birleştiren görüş 
beraberliğinin sıkılığını parlak bir 
aırette ~termektedir. Üç millet 
harbden nefret ediyor, fakat felaket 
Jaorkusile istiklA.llermi feda edemiyc
cekleri gibi ta.ahhüdlerfni de bir pa -
çavra ,gibi telAkki edemezler. 

(Devamı 1 inci sayfada) 

\. ............................... ·-···-·· .. ···········./ 

Mussolini iki 
dakika süren bir 

nutuk söyledi 
Duçe, lta ~ya _yann için· 

hazırlanıyor, dedi 

Roma 4 (Hususi) - Umumi Har.bde, 
Vittori<> - Venetto'da İtalyan ordusu ta
rafırıdan Avusturyalılara karşı kazanı -
lan zaferin yıldönümü münasebetile Mus 
solin i bugün Venedik sayan balkonun -
dan halka hitaben kısa bir nutuk söyle
ııllştir. 

M'USSOlini, bu zaferin. ehemmiyet ve 
mana&ını tebarüz ettirdikten sonra, ltal

( Devamı 1 inci sayfada) 

Buzveltin 
1'1olotofa.n 

nutk una bir 
m ukabelesi 

Vaşington 4 (A.A.) - Mac Cormack, 
ıneb'usan meclisinde Amerikanın Mosko-

1 \'a büyük elci.c;inin Molotofun nutku üze-

1 
rine geri çağırılmasını istemiştir. 

Reisiciinı.hur Ruzvelt bu mesele hak-

i kında ıgazetecilere yaptığı beyanat tal 
, Çirkin bir harekete ayni çirkiu bir tarz
da .mukabele edilmez• demiştir. 

...................... ·--··-· .. -········-········-································-···-··-·------··----
Ankara anlaşmasının 
tasdikına dair liyiha 
dün Meclise verildi 

Anlaşmanın önUmDzdeki Çarşamba veya Cuma 
gonu Mecliste tasdik edilmesi kuvvetle muhtemel 

Ankara 4 (Hu · 
ıuıi) - Ankara • 
da imza edilen 
Türk - lngiliz • 
Franaız müteka • 
bil yardım anlat
maıının taıdiki .. 
ne dair hazarla • 
nan li. yiha bu • 
gün hükiimet ta • 
rafından Büyük 
Millet Mecliıine 
verilmiıtir. 

Mecliıin Pazar• 
teıi içtimaında 
encümenler inti · 
habı yapıldıktan 
sonra lfıyihanın 
milli müdıtfaa ve 
hariciye encüme -
ninde tetkikine 
derhal basla.na • · d'l' k 

k ·· Anlaşma f ngiliz sefiri tarafında:ı ımza e ı ır en 
ca tır. M l" d"k 

Anlatmanın önümüzdeki Çartam ba veya Cuma günü ec ııte taı ı 
edilmeıi kuvvetle muhtemeldir. 

Amerika yeniden 
95 harb gemisi 
inşa ettiriyor 

Amerikanın Milli Müdafaasına aid siparişler harici 
siparişlerden evvel yerine getirJ~cek 

Londra 4 (Hususi) - Cürnhurreisi 1 rika saati) imzaladığı sırada iki kalem 
!Wzvelt. ambargonun kaldırılmasına da - kullanmıştır. . 
ir emirnameyi bugün saat J 2 de (Ame - (Deıraaı 7 .oa UJ'faü) 

Alman tayyareleri 
dün Alsas üzerinde 
uçuşlar yaptılar 



- - -- ---
- -

2 Sayfa SON POSTA 

Hergön 
Tanzimat bahsinde 
Mazi hesabına tenkid detil, 

0

stikbal h~sabına tenbihl 
Yazan: Muhittin BiYıeft __ , 

T anzhnatı Hayrt,.en1n yüsiincü yıl
donümü mün~ bu mühim 

tarih hMiseslnin tahlilini yapanlar arasın
da Peynml Safanm dün netrettiği makale
yi okurken, gördüm ki, bugünün dahili aktü.. 
aute.si olan bu bahsi biraz daha kurcalıunat. 
ta fayda vardır. 

Peyami derecesinde tarlfı ve cemiyet kül
türüne sahlb bir fikir ndamı için Tanzima
tın, Türklük bnlfunından kll6urlarını gör -
nwmck ve görenlerle beraber olmamak el -
bet kabil değildi; b\lnun içln Peyami, Tan. 
2"Jmat diışmanlltı i.invanlle vuaığı makale
de, her eyden evvel, Tenzlmata yapılmıt 
olan hücumları - ki bu hücwn bayrağını en 
e-vvel Ziya Gökalp açmıştı - haklı buluyor. 
Eminim ki aziz dootum, benim dün söyledl-

Resim it •akala: 

!Um şeyleri de haksız 'bulacak de~lldir. An - Garb dev:ıetıerinin birinde bir adam dolandırıcılık cür
cak, Peyamlnln, bu dda da kendi hesabına miı ile mahkemeye verildi,"bu adam 1914 harbinde bir kah
:tnı.klı olarak, Deriye sürdüğü bir fikir vardır: 
o, bu fikri, Tanzim.at duşmanlarma karşı bu ranıan glbi çarpışmış eski ibir askerdi, adı 7 defa ordu em-
müesscsey1 müdafaa Jçin bir sllAh olaralı: t'lnde takdirle ySdedilmi§ti. fakat şahidler: 
1tul!amyor. - Sonraları bozuldu, içmiye koyuldu. Günden güne cfüş-

= Görenek meselesi .. 

Bazı irsi hastalık müsrıbları müstesna olmak üzere lıet 
insan annesinden ruhan sağlam olarak doğar, çocukluğu
nun ilk yaşlarından itibaren onu iyi veya kötü yapan rnuhi· 
tidir, iyi görenekler karşısında iyi, fena görenekler karşı
sında da kötü olur, ~klarmı.za iyi görenek veriniz ve iyi 

Hült\.saW:n diyor 1tl: eB:ışka türlü olmam m'y':' ·ba~ladı, diyorlardı. 
mümlı::ün muydu? Bir ucu Kafdağında, b • ==ı~=~~~==~=========::ıı:::======================-ıı:====ı:::="!"""'::::::.=ı'~:::::"=::===::=:::= 

:::~·:~:.~:::.~::::~:::b;rı~E'. ı~~ 
misaller r.rasınrla yaşmıalarıru temin ediniz. 

dl?• • T _. t Os .-...-..-..-. .-. .-. .-. .-...-. .-. ..-. .-. ..-. .-. - ..-...-. - .-. .-. - .-...-. .-. .-...-...-..-. - --- .-. - - - .-. .-. - __ } Sonra da hilkgledıyor: • anLıma, man- ~~w.v•.x.•n_.47......,~~"'*7~~~"'"~4'~~"-"-.) 
n - Türk tarihinde yarım, fakat Ueri, ekalk, Londranın çöltJ diJnen r···--............................................... , S:gara tirgakilerlnln 
taltnt, doğru bir tlamlcdir.. ı· H ~\ h • f 1 

Attı dostumun bu ıörüırü. bu memlekette M,.şhur parkı srgJn lr 1Kf8 Yeni sigaraları 
Tanzlmatı hiç obnazsa fazla hücumlardan 
alyl\Det etmek isttyen müneıner~rin umumi 180 d k 
surette Uerl sürdükleri fl'kirlerln e.sa.sını ve 8r8C9 $1C8 
hftlAs:ısını teşkil eder Bunun için, Peyami. 
nln yaZlSl hatckmda bana, bu nokta hak -
kında da flkirlerlml hülA.sa etmek imkA -
nm1 verdi. 

Marsilyada bir kahvede sıraktar. 
bahsediliyordu.. Mübalagacı Marsil -
yalılardan biri: 

- Ben bir kere doksan dereceli S1· 

"-1. cak olduğunu. görmüştüm. 
(,. j 1 Dedi. Bir başka Marsilyalı tudik : 

~~ i 

İkinciteşrin 5 
=-

Sözün kısası 

Alev almaz kumaş 

' e. Ekrem Talu 

D ootumuz İngilizler ateşe daya • 
nır ve hiç bir suretle alev almat 

bir nevi k~ icad etmişler. Ötedenberl 
büyük .şöhret sahibi bulunan İngiltere 
mensucat sa.nayiinin bu zaferi takdire şa• 
yandır. Bundan böyle, sık sık tekerrür e
den acı vak'alardan ibret almıyarak ben.
zinle elbise temizlemcği ad'et edihen ba
yanlar için tutuşup yanmak tehlikesi kal• 
mıyor demektir. Erkeklerden de biperva 
ateşe atılmnyı itiyad etmişler vars:ı onlaı:ı 
da yanmak tehlikesinden masun kala • 
caklardır. 

Ancak, İngilizler bize şu icadın sırrını 
söyleyiverseler de, alevlenmeğe kumaş 
kadar ve belki ku.ma.ştan ziyade istidadı 
olan sair bazı şeylerde <le bu usum tat
bik ederek beşeriyeti daha büyük ölçüde 
faydalandırmak imkanı hasıl olsa! 

Mesela gönül.. dünyada bunun kadat 
iştiale ırnüsaid acaba bir şey var mıdıd 
Gençlikte demez, ihtiyarlıkta demez, mib
barek ani.&? parlar mı parlar. Öylesine 
bir parlayış ki İstanbulumuzun o meşhut 
itfaiyesi tekmil vesaitini kullanarak, o -
lanca kabiliyeti ile uğraşsa söndüremeı:. 

Yukarıda bahsettiğimiz İngiliz icadın~ 
işte, gönüllere tatbik etsek, fena mı olur? 
Artık, o zaman: 

Yüzünden alev almış, 
Zülfünde tüter gönül!. 

şarkısına, çalgılı gazinoların sundur 
malarını kaktüs saksıları !{iobi tezyın e
den sayın bayan hanendelerimiz: 

Nafile, alev almaz, 
T~n da beter gönül!.. 

mısralarını ilave ederler ve bu da asrı • 
mızın sevda telakkilerine da-ha uygu11 

1 
d{lşerdi. 

Diğer taraftan, mevzuubahs icadın bu; 
""Ünkü A vr.upa diplomasisine ve daha 
0

'>ğru ıı Avnıpa durumuna d'a tatbikini 
ırzu ederdim. , 

Her 'halde, kumaşa bu alev almamak 
h~ını veren bir mayi olsa gerektir. İli· 
te bu mayii, gökten, hususi tayyarel~r 
vasıtasile ülkelerin üstün<> boJcn serpi .. 
vermek, ondan birer miktar da harpcll 
devlet adamlarının dam.arlanna şırınj(a 

Evet. mademki, Tanzimat bir vakıadır; §U 

halde, i>ugün, tarlh bakımından onun ol -
maml\Slnı istemek boştur. Yani, d<ltStumun 
yerıien göte kadar hakkı 'Vardır: Batlı:a tür
lü ola"7lazdı. Tarlht,. o1ması, en dotru ve 
en zaruri olan hAdlseler, •olmuş bulunan 
hldi3elerıı dir. İlim batımından bunun ak
mıı iddia et~k detll. d(\.tünmek bile caiz 

- Böyle §eyler mümkfrııcl.iir, ben 
.K.;illlll,.•-1ı1 : de yüz seksen derece sıcak olduqunu _.., ı gördüm. 

Dok8an derece sıcak old,ıüu.nu gör
Londranın meşhur : 

etmek ~riyeti muhakkak ki fel5kctten 
Londrada sigara tiryaıkisi işçilerin, ge- korur ve kurtarırdı. 

Harbdenberi, 
düm, diyen bile şaşır~tı. 

olamat. Ancak, Tanztmata hficum edenler, Hayd parkı eski rağbetini kaybetmiş 1 _ Niye şll§ırdınız, birbiri arkası _ 
bu hücmnu, ne 00$ "ir tarih fantezisi ter - "ib" görünmektedir. Artık bura<ia ne : 
tıb etmek için, ne de tarihi tersine götürOp ::. t 1 d vl 1 t rfb 1 na iki giln sıcak olmuttu. İki gün·lı:? 
hldtseıerı bundan yüz sene evvelki azimet a. yarış arı, ne e eg en~ e~ e 1 e- j termometre doksan dereceye çık. mış
nqttaSlndan ~rar harekete ıı:eclrlp bu de- dılmekte; ne de halk gezıntılerde bu- ! tıı. Yekunu yüz .seksen etmez mi? 
fa başlta bir '8tikamete do~ sevk:tmek lunmaktadır. Resm~z, .ıssız parkta \ 
mat.!adlle yapmam~rdır. zı.va Gökalp, güneş!enmeğe çalışan iki Iskoçyalı as- ._ -----' 
ntnzımata hücum etııse bu memıeketın hA- keri gösteriyor. D!!nyanın en ga~lı 
ll Tanzimat gafleti içinde uyuvan mllnev- ~ 

verını uyandırmak ve ona, Türk görüşlü. tür tezebzübü bizim 1çımızde vukua geıı - Piyes muharriri 
yeni bak~ ufuklıı.rı açmak 1çln yaptı. Ben yor! Bunun ne kadar hazin bir vakıa oldu
de bugün Tanzlmatı tenkld ediyorsam, bu. tunu aziz d<'.16tumun herkesten iyi anlıya • 
nu, onu tesis etmiş olan adaml.,rın ve on - cağına eminim. 
lan t:ıklb eden nesıı1erın nıhlannı taztb 1 - Bıı:ıun içindir ki Tanzlmatı tenkid etme
eln yapmıyorum. Maksadım. düne dikkatle ıtyiz. Hem de 'bunu her veslle lle ıve her za
Dakarnk yarının istikametini iyi tayJn ede. ma-::ı yapmalıyız. Bu tenkidi yaparken ga _ 
t>Umelttir. Ben de. Pryaııni de heı:) Tanzlmn- yenılz. Tanzlmata küfür etmek, onu ortaya 
tın çncuklarıyız O da, ben de pek iyi bnt- atanlım hata lJe itham etmek değildir; mak 
rtz k.I bugünkü Türk mfine\"Ver!nln kanın - sadınuz, yeni Türk deVleti için, temiz, yük _ 
dn _ yani kafasındn ve kalbinde - Tanzlma- sek ve her mflnııslle _ bllhassa fazıı mana • 
tın bfitiln tarihi, f('tlmat ve siyasi usarec;I &ile _ asrı bir Türk kültürü, Türk tarih an _ 
.tıal"ı yaş:ımaktadır lhttft, bu memleket mü- l~yışı, Türk siyaseti yaratmaktır. Öyle bir 
nevverlerlnl lüzumundan çok f'azl:ı OJ>;><>rtü- siyaset kl Türk hal'kı, karşısında hakiki ve 
nlst yanan ruhun da Tnnılmnt ruhu oldu. sar.timi bir huşu ile diz çöksün ve bütun 
ğunn Peyami benimle blrll"te tasdik e müt- kuvvetini 0 hnlkın kınk dökük de olsa, fa
tehlddlr. Gene eminim ki Pevami. Osmanlı kirPne de olsa sağlamlığından şüphe olmıyan 
tnrl1'J için zantrl ol n bir hareketin Türk 
Cil'1llıurlvetı ve T":rı:Jiik leln de zaruri ola- halk v:ırlığından al:sın. Bunu yaptıktan son 

ra da, Türk küUesinln bütün milli kudreti. 
ca~ını kl"bul etmemekte bf'n.!m'e i'ıemflklr ni temsU eden bu görüş, anlayış, bu duyuş 
olıı.cak+ır. Cünkü bir ueu Kn!da~ında. öte- ve seziş, kendisini, enternasyonal o.lemde 
k1 Tuna daha öbür ucu da Afrika çö1lerln- efendi olarak duysun ve Avrupalı bir efen
de olnn bir lm"03ratorlul'l>un ölümünü gecik- dl, dünyayı nasıl görür, anlar ve idare eder

Dünyanın en 
Ya§lı piyes muhar
riri İngiliz Walteı 
Reynolds'dur. Ber 
ınard Shaw'dan 
tam dört yaş bü • 
yükrur 88 yaşın ~· 
<laki muharririn 
en meşhur piyesi 
cGenç İngiltere, i~ 
simli eseridir. Bu 
piyes, bunda~ al -
tı sene evvel Londranm altı muhtelif ti -
yatrosunda ayni zamanda ve aylarca oy
nanmış ve muharrir 'tam 30 bin lira pa
ra kazanmıştır. Rey.nolds şimdiy09 kadar 
20 piyes yaZllll§ ve cGenç İngiltere• eseri 
müstesn~. hepsinde de rol .ilmıştır. 

tlrr.ıek Ü!.f'"'e kullanılat'a'lı: bir 115.cın. ylrmln-
se o d!l öyle yap.c;ın. E k • / / V l el :ısr·n hııvatında Türk olarak varlığını ızö.s s ı ngi tere nra ı 

terme~e tarthen d'llVet edilen bir mllletln Türk kültUrünü, Tanzimat opportürlzm1 _ 
:riİ~"Pl"lPo;i -Ye kuvvetlP-nmesl fçln de faydalı nln hl'r renee giren ve her kalıba sığan, sey- Maj:no hatitnda 
oJnca~ını knbul l'tm4'k hatalı 0 1ur. Peyami yallyetlnden, şelı:l.lsizlltlnden, salabetinden. Vinıd.sro Dükü Lüksemburıf dan İsviç-
bövlı> bir h'ltavn c!fıcrmıv .. rek derererle !iR~- yarnalacılığından ve uyduruculuğundan kur- re hududuna kadar uzanan Majino hat -
lam l{:ıfalı ve temJz bilglll bir milnevver _ tarmalı: lfızımdır. Bu, Türk vatanını müda -
dlr. faa için omuzlarımıza slllhı alıp hududlara tını gezmiştir. İngiliz ve Fransız kıt'ala-

Tan.,.ımata l.-!ırı1ı bO'J bir dümıanlık yap _ lt'o'11\aktan daha mühim, ondan daha mu- rını da teftiş eden eski kral, askerlere 
mak ır•n de&tl. yeni Tfü1t küJ•ürüne, vı>nl azzıı.m blr vazifedir. Çünkü sllfıhla hudud - bazı nasihatlerde bulunmuştur. 
Tiirk •srfhlne ~ :veni Türk ruhuna, Türk dan kovduğumuz her dii,fman, eğer blz Tan- =============--:::. ===== 
Cü'Tlnnrfve•ıne ve 'J'ı"\rk ceml:vetl"M hizmet zimatın her mlıaca göre fet'9'9. veren rolün- lerlnl olsun, Tanzlme.t hastalığından kur -
Vll2•reml"'1 ifa etmelc 1,.lndJr k• TamJmatı der: kendlmlzJ lı::urtaramaısak. ruh hallnde, tnrmalr içindir ki onu t.en.kld edeceğiz: Mazi 
tf'nkld pı1tvonn;: bu. bizim en esaslı bir va- aramıza sokulmak içln, her delikten tendi- heşabına tenkid değil, istikbal namına ten-
zlfemb:dlr; borcumuzdur. slIM! genl.ş bir yol açabl11r. bibi 

celeri iş bqmda, hava hücumundan ko- Buı::i.in muharib olmasına ra~n (Su~ 
runma kanununu ihlil etmeden .!igara cephesi) nin mühim rükünlerinden bfr 

bulunan İnı;(ilterenin bu fedak~dığı in • 
içmelerini temin için bir tayyare imalat- sanlıktan esirp;emeyip, bir takını mülA .. 
hanesi pratisiyeni resmini gördüğünüz hazalarla giz1i tutmak iste<liği bu yenf 
şekilde bir icadda bulunımu.ştur. Sigara, keşfin, istisnaen harcialem olmasına mil" 
alüminyamdan yapılmış ve kenarlarında saade etmesini. yer vüzündeki iki milya .. 
dumanların çıkmasını kolaylaştıran ve ra yak~n ~'em ev18dı namına ehemmi • 
ateşin parla~ını göstermiyen bir buru yetle dılerım. 
içinde saklıdır. C. Ckl!e111- ~altt 

ita/yanın siyaseti 
ganlışlık 

vı bir 

Bir Fransız muharriri Rornaya git -

............................................................. 
Cemiyetler kanununa 

iki fıkra ekleniyor 
rniş, du.~rlardıa büyük yazıiarla (Viva Ankara 4 (Hususi). - .c~ml.:yetıe~ !rn • 
guerra • Yaşasın harıb) diye yazıldığını nunun 35 ne~ mad~csıne ıkı ~1~stakıl fı~~ 

·· ·· cıe...ı..-ı t . 1· 1 1 ra eklenmesıne daır kanun fayıhasını hu" 
gorunce. nuu gaz.e esme, ta yan arın kılmet meclise .göndermiştir Bu fıkralar 
bir sözleri diğerlerine uymuyor. Bir yan d . 

şu ur. 
dan emelimiz, hedefimiz :rulhtür, diyor - Bilumum spor klüıbü. cemiye~. yurd 
Iar, diğer taraftan da halkı harbe teşvik ve teşekkülleri Beden Terbiyesi Gçneİ 
edici .afişler asıyorlar diye ateşli maka _ Direktörlüğünce tesbit, tan~im ve Icra 

" · · ı · · vekillerince tasdik olunan mzamnarne ve 
leler gondeıınıiştır. şı tahkık eden altı - talimatnameler dairesinde ı;eşkil, tesis 
kadarlar neden sonra meseJeyi anlamış - ve idare olunacaklardlt. 
lar, ve Viva Guerra'nın yaşasın harb ma
nasına gelmeyip, İtalyanların meşhur 
bisikletçileri Guerra~ın kazandığı mu -
vaffakiyetleri alkışlamak için duvarlara 
Viva Guerra - yaşııısm Guerra diye ya -
zıldığını ortaya çıkarmışlardır. 

londrada boş:ınma 
dava!arı arttı 

LondTadaı 'boşamna davaları ile uğra
şan mahkeme bir ay içinde tam 2657 bo
şanına davasını rüyet eylemek mccburi
yeti.OOe kalmıştır. Bu rakam bir rekor 
teşkil eylemektedir. Hakimler vazif ele -
rmi tahfif eylemek üzere yard'ım<:ılar is
temişlerdir. Bunun üzerine adliye neza-

lzmir limanına bir ayda 
girip çık~n v purlar 

İzmir 4 (AA.) - İlkteşrin ayı içinde 
İzmir limanında 105.514 ton hacminde 
190 vapur gelmiştir. Bunların 157 si Tµrk 
beşi Amerikan. dördü İngiliz yedisi Hal 
ynn ve altısı Yunan bandıralıclır. Diğer 
leri de muhtelif memleketlere mensub • 
dur. _ 
-·-···-··;:··""A:··i<··-v···i···M-········· 

İKİNCİTEŞRİN 
f\.uınl HllO 

l 56 -Bıriııcitcıvio 

5 
Res"TII 'le,, 

Arabi .., .. ., 
Ul6i -Hızır 

* 
Blzler, o nMlin ve kiiltürün çocuklarıyız. _ il / rzı reti muavin hakimler ve azaJar gönder-

Bizlerden ümlıd yoktur. Türkün yeni ne.sil _ (A{;uhitfin U Ji.l!q.'-H miştir. 
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g.,et. Trım:'mat butanbasa bir sivaset op- ~~~~===;:;::;;;;:=::==~====;::=:;;;:;;:::;::;;;;::;;;;::;::;::;::;::;::;::;;;;;;:;~::;::;:;:;;;::;;:;;:;;:;;;;=:;:;::;;;:~"""" 
porUlnlnnl. bir lnJı:ıl~b taklidi. bir Rlya.~et ' 
macıke~ idi . .-A'ltn devll> karavı kasdetmevf. 
arkadnn ldifür edin yl17.e ~ü1meyl, en derin 
kuvve•ıe lıı.and•~ım1z hn lclkatlert bile açıkça 
lflll,e ,.tm<'k ll'ımn geldl~i zaman yan c::lz _ 
mel!!. h'"" 'T'anztma ö~ettı. Osmanlı İmna
rnt.orl~u Mbl avak'a durması tarlhen im -
kfınsı" hale geJm ~ olan ıblr c.::ımlanın bü -
tün unsurlan .nasıl tı 1rb•rlnl' namuk ipll~l:ı 
den d:ıhn cürii'k ba~larla ba~lanmış şeyler 
ise Tanzlmatın büUln lnkıH'tb un..<nırları da 
blrhlr1C'rlne o tarzd:ı baıtıanmış eeylerdl. Os
ml:'::ıh İmparatorlu~u parcalandı: yani, bü
tün o çürüt pamuk lçU~lle ba~Janmış olan 
tr.ltlar koptu. Onunla beraber Tanzimat kül
tilrO d" p:ırçalandı dafıldı. B~nkü kültür 
buhrcınımız, bugilnkfi manevı zAflanmız hep 
o hfıdlsenln aklSlerldlr. Elimi de şuradadır 
ki Osmanlı tmp.aratorluitunun lnıhllo.JI Tftr
klytnln hududları haricinde vA.lı::I olmuş b!r 
hM!sf!den ibaret kaldığı halde Tanzimat 
klUtnrünün kopan ballarla hftsıl olan kül _ 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Faris meb'usu Louis Rollin gazetesine yazdığı son maka

leye uzun bir başlık koymuş: 
- Memleketin iktısadi faaliyetipin tekrar başlaması is

teniliyorsa neden idare kandili ile yaşıyoruz? diye o1rnyu
cularından soruyor, burada idare kandilinden kasdcttiği 

mana herke$in kesesini. sıkarak mümkün olduğu kadar a?. 
para ile geçinmiye çalışması, işini oluruna bağlamak iste
mesidir. Fakat bunun aksi nasıl yapılabilir? 

Bugün muharebeye girişen büyük devletlerden her biri
nin sı1Ah rutında dörder milyon askeri bulunduğ:.ı tahmin 
edilebilir, her neferin dört kişilik bir ailesi olsa vaziyettetl . 
miiteessir olanların yekunu 20 milyonu bulur, büyük bir 
munleketin ınüfusu yekununun nısfı demektir, bir 

memleketin nüfusum.m nısfı yarın hayat şulesinden de 
mahrum kalmak ihtimali karşısında buJunursa o memle -
kett?n iktısadi sahada faaliyet göstermesini nasıl bekJiyc -

bilirsiniz? Sonra iktısadi faaliyeti feJce uğrıyanlar sadi'Ce 

muharibler değildir, Amerikayı, o da bir kısım harb sana
yii iÇin bir kenara bırakınız, bütün diğer bitaraf memleket-

ler de sıkıntı içindedirler. İthalRtta olduğu gibi ilıracatta da 
ya bir tarafın, yahud da ötekinin ablukası ile l;arşılaşıyor

lar. Binaenaleyh biz haı:ıb bitmedikçe harble alakadar sa

nayi haricinde iktısadi faaliyetin canland~rılabfleceğine, l 
yani idare kandilini söndürüp kesenin ağzını açmanın m:.im
kün olabileceğine inanmıyoruz, ey okuyucu sen: 
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S İkincitcşrin 

City of Flint vapuru 
serbest bırakıldıktan 

Müttefikler Amerikaya 
bir milyar dolarlık barb 

sonra 
Devlet reislerinin Vaşington 4 (A.A.) - Amerika Birle-

MI.,,, Şefe tebrı·k şik devletlerinin Norveç elçisinden gece 
~ geç vakit ıhariciye nezaretine aşağıdaki 

• Harbin en kazançlı 
devleti : ltalga 

E 
telgraf gelmiştir: tel fi cCity of Flint Amerikan mürettebatı- Ya 7

An' Sı:'liin Rtıt:ın Rm~ g r a arı n~ iade c~lmi.ştir. Amerikan bayrağı ye- B ir müddettenberi Ege kıyıların-zemesi sipariş ettiler Anko.ra 4 <Hususi) - Cümhuriyetln 16 nıden gmn.ıye çekilmiş !bulunmaktadır.» da ve doğu Akdenizde etrafa 
ncı yıldönilmil münasebetlle muhtellf Ameri~.anın Bergen konsolosunun ra- eınni,Yet havası yaymak ister gibi görü -
rlevlet relslerl Milli Şefe tebrik telgrafları poruna gorc, Citf of Flint gemısinin Al- 1 nen ltalyanm bu vadide kendisile müca
gönde.runlşler 'Ve Relskilmhur bu tebrik- man mürettebatı kumandanı, Tromsöden mele.kar muameleye giri.ştigı tek mem _ 
lerc mukabelede bulunm\J'jlnrdır. Tebrik itibaren Norveç kara sularından istifade leket Yunanistandır. Arnavudluğun işga
t~.Igıaflan gönderen devlet reisleri §un- etmek müsaadesini istihsal etmiştir. City lini müteakib Yunanistan.da hasıl olan 
lardır: of Flint, refakatinde .. ıo .. h~rb ~emisi ol - emniyetsizliği gidermek için olacak, Epir 

Bir lngiliz gazetesinin istihbaratına göre sipariş 
edilen tayyarelerin adedi üç bindir 

\1~· 
sonra ıngton 4 (A.A.) - Dün öğleden 
~lit 'e~planan ayan ve meb'usan muh
ltat" cumcni, !bitaraflık kanununun 
liikı ~etnini, ~ükfı.met lehine olarak bü
?tun ~ r :kserıyetle kabul etmiş ve bu
&kteduz{•~ne her iki meclis kısa celseler 

llu~re bu. metni tasvib eylemiştir. 
irnzaı velt, bıtaraflık kanununu bugün 
liJı, ~~~ır. Bu dakikadan itibaren si -
leştk du ımrnat ve tayyare Amerika Bir
lere d<>cyletıerinden muharib memleket -
tarafı k ~r.ac olunabileC('ktir. Ruzvclt, bi
lağve~ akkındaki eski beyannameleri 
tevfik e<:ek ve yeni bitaraflık kanununa 
~kti an Yeni kararnameler istar eyliye -r. 

fikler tarafından Amerikaya yapılmış er Efganıstan Kralı, Belçika Kralı, Mısır duğu ıhalde, Cuma gunu oğleden sonra hududundan askerlerini çekti. Sonra da 
lan lharb levazımı siparişleri daha şlm • Kralı, Amerika cümhurretsi, Fransa Haugesund'a var.rmş ve Amerikan mü - daha geniş bir dostluk tesis etmek ister 
diden bir milyar doları bulmuştur. Cümhurreısı, Elenler Krallı., Irak Kral rettebatından ~irinin hasta olduğunu ve gibi notalar teatisine başladı. I<'akat, bu 

Müttefiklerin Amerikaya sipariş Nn1bl, Japon İmparatoru, Lltvanya Re- bWlun k.araya çıkarıhnası lüzumu bulun- arada, İtalyanın ammece malfmı olan ha-

k 
ı.~cümhuru, Meksika Relsicüm.huru. du~u ileri sürerek limana girmeği ta- rici siyasetinin istikametinde bir de~i _ 

etti leri tayyareler leb etmiştir. Norveç amirallik dairesinin şiklik vuku bulmadı. Buna dair resmi 
Nevyork 4 (A.A.) - Nevyork Herald'ın gemiye gönderdiği doktor. Amerikalı gayri resmi hiç . bir şey söylenmedi. Bu ~ 

ö~rend!ğlne göre, Fransız ve İnglliız a.ja.nlan Al t ı • ba:hriyelinin geminin limana girip demir günkü ha.r.b başlamadan evvel İtalya. Al-
Amerikan tayyare 1malA.tçılarlle 175 mllyon man ayyare erı atmasını icab ettirecek derecede hasta ol- manya ile vücude getirdiği meşhur mih-
dolıırlık blr mukavele yapmışlardır. madığını müşahede etmiştir. Fakat gemi, verin bir ucunu teşkil ediyordu. Alman -
Bazı kaynaklara. göre sipariş edilen tayya dün Alsas Uzerı·nde her şeye rağmen li.mand.a demir atmıştır. ya harbe girdi. İtalya bitaraf kaldı. Bu 

re adedt 2500 ııtı 3000 dtr. Bunuaı üzerine Norveç makamları da, en- bitaraflığın Almanyaya iaşe ve ilk madde 
İngı'liz gn:ı:etelerinin mütaleası 1 t 

1 
ternasyonal hukuk mucibince, malum ka tedariki bakımından ve ayrıca İtalyanın 

uçuş ar yap t ar r.a.rı almıştır. iktısadi vaziyetini düzeltmek noktasın -
Londra 4 CA.A.) - ingı'uz gazet.elerhıl Almanyanın protestosu dan pek ç.ok yardımı olduğu muhakkak -

meşgul eden meseleler bllhassa. Amerika.da tır Fakat İtalya · · .ı.. ·ı f k Imı ., A.m.sterdam 4 (A.A.) _ Tanınrnı.ş Ho- · nıçm vı arn a şur. 
B•rlinde t~fsi .. ler ambargonun kaldırılması, iktısadl harbinin Iand'alı gazeteci Van Blankestein, Alman- Oslo 4 :-- A?leri.k~n. City ~f ~ li~t ~a - Alınanyaya. yardım etmek ~çin mi? 

Lona muvnffaklyetl ve Rus - F1nUn<tiya münase- yan b .... k ta . . .kt. di puru bugun şunal ıstikarnetınde lngil - Yoksa ooğrafı vaziyeti icabı Ingiliz -
bar.,... ra 4 <A.A.) - Amerikada am - betlerlndekJ gergtnllkttr. ın uyu arruzu, ne ıçın gecı ır - tereye doğru Hengesunddan hareket et F do dan k k 
l'ar.ivnun knldırılmasınn dair verilen ka·· ğini tahlil ederek diyor ki: mi...fı·r - r;tl$1Zy hud ndanmasınh b üd. ochaltuğundan 

• .. ıcı.n hah d B Gazeteler başmaknlelerinde Amerlkada Almanlar muazzam ihtiyat kuvvetle _ ıı• . . . . . . • •. ~. a a ~ e m a e etmek 
«Harbd .se en erlin radyosu bunu sllft.h ambargosunun kaldırılmasını birinci . hta ı.. •• 

1 
B . .. kü" .. ,_.,, Berlınden resmen bıldirıldı~ıne gorc ıçın fırsat kolladıgınds.n mı? 

Virdw b~ ıstifade eden Yahudilerin çe - derec,.de mühim blr tıAdise olarak karşılı- rıne ~ ç uru unuyor ... ugun . su~un- Oslodaki Alman elçisi bu vapur hakkın- Malfunurnuzdur ki İtalyada, bundan 
tlıadıj';ı ır :ntrika• d'an başka bir şey ol - yorlar. dan ist.ıf?de ederek henuz askerlı~ ~ız - daki hattı hareketlerinden dolayı Norveç birkaç gün evvel mühim bir kabine d" _ 

N ını sovl('mektedirler. Harb sahası met~frmı yap~ olanların yetıştıril - makamatı nezdinde protestoya memur e- ğişikliği olmuştur. Bazı İtalyan gnzetcle-
evyork T~ymis gazetesinin me;:~ rne~~ ~fi 

1 
h h··- dilmiştir. Elçi, Alman rnüretteb~tın ser - rinin ifade ettikleri gibi bu ·hal, faşizmde 

•• ._ l H v11aşbingt<mh . 4 ~~-:A·> - Hariciye nazırı 
1 

nya, ngı fefrekY.e Yts8:P1ı .ğa~ dava. u best bırakılmasını da taleb etmıştir. rne\'cud nöbet değiştirme usulünün tatbi-
'b mu~cı ası u , , a rıye, -.uıye, maliye, tıcaret ve cum arının ımuva a ıye ız ı ın en ın - katı netı· esı· . 1 t ., y k. bi k 
~,evv. k h b" . k- . k" ıı.. l ,,. _. So ··tt flk c mı o mus :ur. o sa r ı-

ga~"t"~·or 4 (A.A.) - cNevyork Tirnesıı arı ıye nezaretı er anını toplıyarak bı - ısarı uaya e u,_ramış~ır. nra mu e e· • . • 1 • sım d k t em1 k tl tb t 
.... -.::.ınd 1 taraflık kıanunu ne alakadar olmak u··zere lerin hava tefevvuku gün crccHkçe daha tr lnQ ,ız gaz& . -Sln8 ı'ddı·aı emo r~·ımAı e e er 'tna futa ırub.n I<: e su satır ar okunmaktadır: h . . .. . .z tmaktad n.. . "' Al 1 ~ _ arı veçuı e ınanyaya ara ar ır 

lahıaonl!re azasının büvük bir kısmı si _ arh mı.hc51 hakkında reısıcumhurun ıs - zıyaue ar ır. DUi ıse man arın hük. t k " · · · t" d h ..... 
harbı·rak kon:ın ambıraonun kaldırılması d:ır edeceği emirnameyi hazırlamaya baş- İngiltereye kütle halinde yapacakları R •d t ~m~ .. e ~r;ıı :.~~ı.ne ~·~ıye t~ . ~ ~ 1.Jı-ısaıt ~ A "k h lam.ıştır. hücumun muvaffakiyetini çok zayıflat ~ göre omanya yenı en ar! t~onırk. 1~ u. umb e 1 .~ye ını .. 1~. 1°8~.ı-t'lirüıkJ aca ı ve merı anın aı be H b b ,.,... d ş 

1 
maktad na ,.,e ırme ıçın mı una uzum goru muş 

tıataarc>nrncsi tdhlikC'<;itııi azaltaoağı ka- .ar . sa ası~ın ınanış cnizile im~ ır. hd•d d·ı· tür? Bu noktalar da meçhul kalmıştır. 
ındt- hıılunmaktadır. de!1ızinı. de ihtıva edecek su.rette tesbıt Benzin tasarrufu te 1 e 1 ıyormuş Maamafih şunu kaydetmek lfizımdır ki 

,., Manevi müzaharct edılmesı kuvvetle mubtemeldır. İtalyan siyaseti hariciyesinin ana hatla -
ra:tis S h k Bundan başka, Almanlar benzinlerin -
Silalı. 4 (A.A.) _ Gazeteler Amerikada ivil al ı bomb:ırdıman eden ~ tasarruf yapmak mecburiyetinde bu _ <Baştarafı ı inci sayfada) rında bir değişiklik vukubulmuş olsaydı, 
dırıırn"e mühimmat ambargosunun kal - devletlere tayyare yok lunuyorlar. Polonya harbi benzin bakı - Rusya ve Balkanlar bu .cihet derhal ilan edili:: n.utuk~~r söy-

C ası ka:rıı rile meşgul olmaktadır. V. in 
4 

. . mından Al.manyaya pahalıya malolrnuş- lenır •. ya~lar yazılır ~e dun)~ efkarı u -
nasv:azett-ıer. bu kararın milli ve enter _ . aş gtoll: . CA.:A·~. :-- Amerı~a harı . - tur. Alınanlar keza tayyarecilerini ve Şimdilik Almanya lbüY'iik b1tar~.f .devlet- :1'1u??ı~ı tıp~ı. H~rbı Umurrudc yo?~ldı: 
tna{f~p 11 akj~lerini tahlil ederek bunun cıye. nezaret~~ın GOzcuru. gaz7te.cıle~iıı bır tayyarelerini de tasarrufla kullanmıya ıerle meşgul olmakta, Rusya ise kuçbk dev- gı ,gıbı ~u ~egışıklikten haberdar edılırd'i. 
teti / o~maktan ::rivPde manevi müzahe- sual~n~ verdıgi cevabda demıştır kı. mecburdurlar. Çünkkü Fransa ve İngiİ - letlE"rle uğraşmaktadır. Rusy~ Flnlindiyaya Kaldı kı fıkren Almanyaya merbut bu -a· ·tıennde t"vrıkkuf edivorlnr. Sıvıl halkı bom'bardıma.n ede~. dev - terenin tayyare imalatı ve pi1ot yetiştir- y~tı~ı ta.lebler münasebetlle" Isveçe de İngll hın.an İtal~·anın ~yrıca! bu mc~1ckete 
,., ı.r milyar dohrhk harb lev~~mı lctlere tayy~re satma.m~larıı:.ı ~uklırn~t rneleri Almanlardan üstündür. tereye karşı fnzla sempati gostennemesi yo- m~ur mıhver mısakı ıle de ?aglı bu -
.f"<Uis tayyare fabrıkalarından tsternıştı. Amerı- • v. ıunda kapalı ihtarlarda bulun uyur. Roman- lunduğu unutulmamak ,gercktır. Her ne 
tbıi !T (A.A.) - Petit Parisien gazete - ka:ı. ~ü~ı1metinin bu siyasetinde hiç bir Fransız teblıgı ya yeniden tehdid edllmeğe baslanmıştır, 0 kad'ar Almnnva, müttefikind. en, . aralnrın-

11 ~'levyork muhabirine göre, mütte - d rnc kl k ktu d .:ı 1 h d bl _ _ ........ __________ e_r._..,ı_ı_-_Y._0 __ r_. ----- Pnris 4 (A.A.) - 4.11.939 akşam teb - derecede ki bu memleketin Ankara büyük el- a ~evcu~ o an. ı:n~a e e.nı~ ıca am~ı 

V 
liği: çisi Bükreşl ziyaret ettikten sonra aleU'1cele y:rıne getı:n:eyı ıs .cmerruc;tır. Fakat hı; ug 1slavyadan Amerı·ka etr~fın"da Bugün Mosellc ile Sarre arasınd.ı her tekrnr Ankarn.yn dönmfi1tür. Ve Romanya- ın.ın bun~ ıstıyecek olur.53 . ne .o~ncaktır. 

Vi iki tarafın hafif ke.şif kolları faaliyeti ol - ya bir tnarruz vukuundn Türklyenln ala~a- Demek kı bu noktada da şımdıbk vuzuh 

m h t k b·ı f t k muştur. ğı terfbirlert Ankara hükUm.ctlle müzakere yoktur. . u acere yasa 1 ara mın a a Parls 4 (A.A.) - 4 Te-rinisani sabah edecektir. Bulgaristan üzerinde de tazyik 1ta.1Y_a, geçen~erd~ ~ene ?1r t~~l':an ga-
~ t.ebliği: yapılmaktadır. Rusya ne Bulgarlstnn arasın zet:sının yazdıgı . gıbı ~.ntıkomunıst ve 
a~ lgrad 4 <A.A.) - D. N. B. Vaşington 4 (A.A.) - Muharib devletlere Cephenin muhtelif taraflat'ında devri- dn yapılmakta olan hava münaknH\.tı mü _ antıd'~kr~ttır. ıdeoloıı bakımınd ::ın ve 

tll.u}ır eınırnnme ile bugün Yugoslavyadan ald denlznltıların Amerika sularında seyrı- ye faaliyeti kaydedilmiştir. zakerclerl daha şimdiden Karadeniz sahil- -askerı bır ıttifakla Almaııvwa ba~lıdır. 
buaceret yasak edlim1"tir. se"--'ne dair Amertka Relslcümhuru tara _ . v. Gc>nçlik Almanyaıva tanftardır. Fnkat 
Q v n;.u Al teblıgı lerind!' bir «Sivil» bava üssünün teslslni der- • 

a ... ,,. cUrnıeden olarak hiçbir Yug'OS}av tebe- fındNı bugün bir nizamname imzalamıat.ır. man orta yaşlı ve bir k1S1m as'kı>rı ı;efler Al -'"""'-.. ~ piş eylemektedir. Belki de yakında öğreni. - Irtt a· 1 B h · 
"At.•ı P~rt verllmediği gibl bize de Relslcümhur dl11or t.ı: Berlin 4 (A.A.) _ Alman umumi ka - · manyavı sevrneme.~e ır f'r. unun arı-

""<l nıeın~kt dl fı. 
1 

" lecektlr kl, Rusya mesela Odesayı bir tnar- cinde ftal~an çizmesi İn{?iliz ve Franslz 
otuııtn A e r. Hntt ~cneb mmnlekette Amerika ıttJ.badının kara sularına veya 11- rargahı bildiriYQr: ruı:ı knrşı müdafnn için şiddetll tedbirler donanmalarının koV:ıvlıkla tı>hdidin" ma-
l)w. "a muvakknten Yugo&avyaya gel nı Fr Alnı 1 · Garbde. dünkü <rfüi mevzii top"u ve k h'---"' ~~ --<J Olan y - ma :ınna O.IlS12, an, Po onya, Ingll - ,.., "" alma ihtiyacını """"""ecck ve buna hakkı ruzdur. Bu s<>bf'blf' ftalva bitı:ırn'lılb tPr-
Cle"'e"'ek ugoslav devlet adamlan bile gl • tere, Hindistan, Avustra.ıva Kanada, Yeni !keşif kolları faaliyeti olmuştur. olacaktır . ... , ... ted ;,-. cih edivor. Kaldı ki bu sav('riı> iı;lcrine rle 

ir. Zelfında ve cenubi Afrika denlzaltılal'llnın Hava muharebeleri AJm!\nya. Balkan devletlerlle müttefikler dü7.en verm,,.kte ve iktıc:~di vazivctini 

Bratislava' da 
Kar1şıklıklar 

~~~dapeşte 4 (A.A.) Bratislavada 
liaı1ı:~ karısıklıklar vukubulmuştur. 
her ~car p!lrtisinin binasına girmiş ve 
~ sevı tal--rib etmiştir. Macnr gazete 
ka~~an~lerinin camları kırılmıştır. Bu 
atn.d lıklar. Ribbentrop ile Ciano ara -
~k a !apıJan anlaşma mucibi!ıce çok kü
tlldi~ır Cek arazisinin Macaristann ve -
\'\ıkUb glirı\in yı1dönümü münasebetlle 

ulmuqtur. 

z· ga1 şi--ketinin Hava 
1<.urumPna y-rdımları 

'Ri>~nkar~ 4 (AA.) - Ha.her aldıi?ımıza 
~re, Zını?al şirhti Avanr.ık isletmesi 
~ hPyetinin Hava Kurumun9 buqfine 
~ r Yaph~ı 56 bin liralık yardmf9. ila
lter n b~ndan sonra sirkrtin işliveccıiti 
~tenın hf'"ıer mPtre mik3bmdan da 20 
tltn ş tebcrn•<l!l bu1 unmııvı karar altırıa 
~~ v_e keyfiyeti Hava Kurumuna bil -

ıştır. 

Ztıı'l'ürk .Hava Kurumu genel ~erkczi 
\>~~al Şırketi isletme idarPc;\nin :rr.i11i ha
~ ~~lrnıza k~rsı gösterdiği bu vardım
ılat olayı -::ir~Pte mur~a tayyare rna -

\'ası VCM°f\ictir. 

yas:nk olduğunu beyan ve ilO.n ederim. Pruis 4 (A.A.) _ ASkeri vaziyet hakkında arasınd::ı mukarenete mani olmak bakımın- düzeltmektPdir. Demek oluvor ki f talva 
Panama kanalı mıntakası ile mücbir a.h - Havas nJansı gu malılınatı vermektedir: dan Rusyanın bu slyasetlnı tasvib etmekte- buırün oppc'rtünizm ynowor VE:' her iki ta-

val bundan müstesnadır. Bu takdirde mez - Dfinkü gün bütün faaliyet hemen hemen dir. rafa hos l!ÖI'ÜnPr<'k l!iinünü ıtün cdivor. 
kiir denl?.altılnrı su üzerinde kuleleri ve gü- havaya inhisar etmiştir. D'ğer büyük bitaraf devletlerden Amerl - Amma he.~ab !!Örme ı:ri.ini.i ;~in de bütün 
vertelert meydanda ~ a1d oldukları muharib A!.Dlan keşlt tayyareleri gerek hatlnmnız kayı Rusya ve Almanya ümldslz telflkkl e _ kuvvetlerini mal-lfuz tutuvrır. İtalya, işte 
devletin bayrağını taşıyarak girip çıka.blle - üzerlnrte, gerek cepheden çok uzaktaki yer- dlyorl!lr, fakat bütün gayret ve dikkatlerini böyle bir sivaset takib edivor. 
ceklerdtr. !erimizde uçuşlara ~bbüs etmişlerdir. on Jn,ponyaya c;vlrmlşlerdlr. 'Alma~ Uzak- 5 , (/) G 

Dahiliye Vekilinin 
tetkik seyahati 

lki tayyarelik bir düşman hıııvn kııvvetl şid- şnrkt..ı İngllt.ereye karşı müşterek bir harb el111t ur aqı.,1, (_ llUlÇ 
detll hava dafl toplarının mütemerkiz nteşl yo..pmak üzere Rusyayı Jcıponya ile barışa ............................................................... . 

karşLSmdn gayet yükseklerden uçarak For- davet eylemck~dir. Bunun iç.in de Rusya - Egpde zelze eler 
bach üzerine gelerek tarassudlarda bulun - nın Çini Japonyaya knrşı sebebsiz olnrnl': İzmir 4 (A.A.) - Dün öt!leden '"Onra 
muştur. taarnız etmiş olmakla itham eylemesi kafi- hmirde hafif bir yer sarsıntısı duyulmuş

Fak!ıt ccph•e civarında gizlenmiş tayytlt'P dir. Rusyanın bunu yapmnsı da pek muh - tur. Evvelki gece ya,rısın<lan sonra Diki -
Kayseri 4 (A.A.) _ Tetkik seyahatine çık- meyd::ınlnrından kalkan Fransız avcıları gö- t«!mcldlr. Ancak ııüphell olan blr clhet varsa !ide 7 saniye devam eden sarsıntı Berga

mış olnn Dahlllye Vekili Faik öztrak bu sa- zükilr gözükmez hemen uzaklaşmıştır. o 1:ı. Japonya Almanya tarafından ynpıl- ma kazaları ile civnr nahive ve kövlerde 
bah buraya gelmiştir. Valimiz ve Vlllı.yet er- Forbach il:z.erindekl bu mühim keşif uçuşu dığı ~lbl, Rusynya tavizlerde bulunmab de hissedilmiştir. Bu zelzele şiddetli gü -
kfl.nı tarnfındnn karşılanmıştır. DaJılllye Ve- son günlerde bu mınt.alı:ada Almanların gö.s muvafakat gösterecektir. (A.A.l riiltülc>rle karı.şıktı. 
kWmlz muvasala tından sonra kaza kayma- tcrd!ğl faaliyetle blrJeştlrllebilir. Evvelkl gün ............................................................................................................................. . 

knmlarmın da hazır bulundukları bir toplan Forbach uzun menzllli Alman a~ır topçu..;u 
tıda vlliiyetln idari işlerlle alakadar olmuş, tarafından bombardıman e~llmiştır. 21 o -
izahat alll'l!ştır. büs dl.işmüş ve mfihim hasar yapmıştır. 

Fı:ı!k öztrıık saat 17 de hanı: müesses t Dl~er taraftan Fransu kumandanlığına 
blrll!tlcr ve teşekküller mümessıİıerinl k : i gelen malüma.t.a göre. Forbachın şimali şar-
etmlştlr a u tlsindP Alman topçusu takviye edllmiştlr. 

oan Alsace'de Alman tayyareleri tara -
tından bir sefer ya.pılmıştır. Ct>lmar ve Mul
oou~e üzerinde uçan tayyareler Fransız av
cılım tarafından taklb edllmiş ve bunlar 

Göring Romaya 
gi r.1 e cek m1 ş Rhlnl•ı öte tarafına Qe.~llmlı,ttr. Ancak blr 

"-· "' kaç Alman tayyaresi yukselerek Fransız top 
rakla n üzerinde llerlemelerlne devam ede

Roma 4 (A.A.) - Rö)1erin siyasi me- 1 rek Bourgone lstikametlnde uçmuşlardır. 
hafilden öğrendiği~ göre Mareşal Gö -
ring önümüzdeki hafta Romaya gelecek
tir. 

Sabahlan Sabaha 

Kendi aramızda 
Eski meslekdaş Ak.a~düz bay 'H baran kelimelerine bir yenisini daha ilave 

ediyor: - Bayın .. bu da Madııme knr,ıııtı olacak. bu k• imeler ilk ortaya 
çıldıldar1 rünler ben de Mademoiselle kılrşılıtı olarak <bayancık) ke1imesini uy -
durmuştum. Hatırunda kaldıtına röre bu kelimeyi ilk defa bizim Matbuat balo -
sunda çıkan Eğlence ıazeteslnde kulı:ınchm. Bu da gÖ'lteriyor ki bayancık da bi
li ısınamadıtım ve kalemime yakıştıranı:Jdıtun bay ve bayan kadalr bana aeı bit 
latife ıibi gelmiştir. 

P . F ir Fran.~ız l"·pıırıı 
U'"san1lı ımarı l 1 

l>~~t~ 4 {AA.) - Ş"ıhlrclllk mütehassısı Dala f,':-f,;rı.(.t.I 

irıgiltere - Japonya 
münasebatı 

Sırası gelmişken bu bahsi tazelemek fena olmaı. Türkc;enin yumuşak ahenkli 
şivesi ile kaynaştırmak için tecrübe ettıtiıniz yeni kelimeler ara!iında ne yau ııe 
de koınw;rna diline ısınamıyanla.'rın ba~ında muhakkak ki ilk relcnler bu bayla 
bayandır. Direktörün, inspektöre k:ıdar kullanıldık.lan saıhamıı darlıtına rat -
men yürlerce yeni kelime Türk(enın bünyMine yayılıp ka,nadıkları halde mah -
ke.me kapılanndan. resmi ka.yMllara kada.r bercün bin bir ve-ille ile tekrar edi
len bu iki nlime damla sakızı gjbi apımızdıı. "çiğ'nedlkçe şişti, şlştlkc:e 
baya!ıl:ıştı ve bir türlü ha:r.ım kablliyeti göcıtermedi. Kanaatimce bu iki kelime
yi ağ:r.ımızdan çıkarıp atmadıkça dilimiz r:ıhat etmiyecek. 

brıar ~İ Procıt burrıyn ~emıııı ve Bursanın Faris 4 (A.A.) - cBaouleıı ismindeki 
' ft.nı lslf.'r! üzerinde nlfıkadarlarln tc- Fransız şilebinin bugün Atlantik deni _ 

t!ur:aıııamı.ı,tır. 1 zinde bir Alman tahtelbahiri tarafınd:ın 
bt1t.ı ı~ıanın imar planının tanzımı ve tat- torpillenerek batırıldı~ resmen bildiri! -
l\~a~ · nın Prost Ilı> bir mukaveleye bn~la - nektedir. 
~ı hlldlrtlmektedlr. Bir Fransız muhribi sa~ kalanlardan 

J)llrı r.sa 4 ( A.A.) - Bursanın imar üç kişiyi kurtararak bir Fransız limanına 
~ e~~ın tanzimi ve tatbiki işi buRün im- çıkarmıştır. 
~V<f· ılen mukavele ile profesöi' Prosta cBaouleı. mürettebatından iki kişi öl -

1 edilmiştir. milş. 11 kişi kaylbolımıştur. 

Tokyo 4 (A.A.) - Tokyo Asabi Shim -
bum gazete.sinin Londra muhabiri İngi -
!iz başvekili Çemberlayn'in bir mülaka
tını .neşrctmektedir: 

Çembcrlayn demiştir ki: 
Eğer Japonya İngilterenin Cindeki ah

dl haklarını ve menfaatlerini tanırsa İn
giltere de J aponyaya karfl o!an hattı ha
reketini de~ştirecektir. Hatta İn~ltere -
nin merkezi Çin hükUm.etini de tanıma -
sı muhtemeldir. , 1 

Yıllardanberi yazı ve konuşma Usanmıia pişirmeye c-alıştığınıız halde kalın bir 
sinir ribi afzımızda rerilip katılaşan bu bayla bayan bi7e o kadar vabanrı kaldı
lar ki o munis ağa, bey ve hanım rene dt:imizden düşmedild~. Bu kelimeler ortaya 
çıktıfındanberi birkaç roman ya:ıdıtun halde ılık birisinde bo iki kelimeyi kullan
mak imkanını bulamadım. Jbna o 'kadar atır rridJ. 

Bana kalırsa· bayla bayandan iştikaklar yapmayı d~ünmeden bu iki bi(ar@ 
kelimeyi arsıulusal, yönkorul, üre rlbi arkadaşlarının mukadder akıbetlerine &ev. 
dl etmek münulb .(ur. 

• 



ION POB'IA 

c·~~ ,,ehi~ a,aberleri 
Ma,c~ll nes . vapuruna 1 
konulan hac·z kalktı 

iki senedenberi Haliçte duran İspanyol vapuru 
yakı!ıda İspanyaya gidecek 

Universitede 
serbest 

konferanslar 
Üniversitedeki .serbest konferanslara 

Salı gıününden itil:Jaren başlanacaktır. İlk 
ke>nfera·ns profesör d'oktor Neş'et Ömer 

Kumar ynznnden işlenen 
cinayetin muhakemesi başladı 

tarafından verilecektir 21 İkmciteş.rin Sa- Tophanede kumar <>ynamak mesele - Suçlu ~ dün mahkemede yapıla1J 
1ı günü Hayvanlar ileminde devlet teş - sinden çıkan bir kaıvga sırasında arkada~ sorgusunda. va.ırayı mle anlatmı.ştır: 
kili adlı konferans pr~fesör Ko.ssvig, 28 Mehmetli 'bıçaklıyara.k öldüren Eminin - Vak'a günü ·bankadan 300 lira al .. 
İkinciteşrin Salı günü Kadın psikoloji.si m-uıhakemesine, 2 nci ağır ceza mahkeme-- mıştım. kahveye gidince bunun farkına. 
adlı konferans profesör doktor Tevfik sinde dün batilanılmıştır. Mahkemede o- varan Abbas ile Mebnned kumar oyna .. 
Remzi, 5 Kanunuevvel Sah p;i.inü Dante kunan son tahkikat kararnamesinde vak'a mannzı teklif ettiler. Ben ~eddettim. Böy
adlı konferansı profesör doktor Auerbach 1 şöyle anlatılmıştır: lece aramızda münıazaa çıktı. Bıçakla üs-
19 Kanunuevvel Malul çocuklarda bt?den Emin bir gün bankadan 300 lira para tüme hücum ederek, beni oyuna. icbar et"' 
terbiyesi adlı kcmferans profesör doktor 1 al.arak kahveye gitmiş, arkadaşları pa - mek istediler. Kendimi müd'afaa vaziye-< 
Akif Şakir. 26 Kanunuevvel Salı günü rası olduğunu anfa~a, Emine kumar tinde kalmıştım. Ben de bıçagınu ~ıkar .. 
Goethein adlı konferans profesör dokt~r oynamayı teklif etmişlerdir. F..ınin bu dun. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyo .. 
":?11 ~s~er, ~- ~anunusani Salı günü ?,-- teklifi reddedince, aralarında şiddetli bir 1 rum. 

H' 

hun fızıy?lo]ısı ~d'lı konf~ransı pr?fesor kavga zuhur etmiştir. Bu kavga d'a, ci .1 Dünkü celsede dinlenilen şahid1et'in ek 
, doktor Vmtersteın, U} Kanunu.sanı Salı nayete müncer olmuştur. 1 fDevamı 6 ınct sayfada) 

Mace!Zanes ı•apuru 

~nü Tabiatteki şekillerin teşekkülü adlı 
konfer~sı profesör d>ktor Dember, 30 

ı Kanunusani Salı günü dev1etcilik adlı 
oonferMısı profesör doktor Dcbretsber
ger. 6 Şubat 8alı ~~ü Ruhi ve asabi has 
ta1ıklarda veni tedaYiler adlı konferans 
profesör doktor Ma21hnr Osman tarafın 
dan verilecektir. 

Ticarrt it~'t:-rl: 
Bundan iki yıl kadar evvel Çanakka -ıbir heyet İtalyan acentasınm buradaki 

lede Naraburnu mevkiinde İtalyan ban - ~besile ve İtalyan konsolosluğ;ı vasıtr. - Bazı maddelerin ihracına miisaade 
d:ıralı Kapaıfıno ve İspanyol bandıralı sile bu mesele etrafında e&Ulı şekilde gö- edilecek 
M.acellırnes vapurları ar~sın<l:ı bir mü - rü~eler yapmış., ihtilaf halledilmi~ir. l Avrupa .harbinin başl?ma.ı>ı üzerine mem
sademe ıolm~ ve Kapapıoo vapuru bat - İspan~ol vapu~ . a:~n~ı Kapapı:ıo !ek.et Ihtıyacım kar,ııamak: ve he1·hangi bir 
mıştı. Batan Kapapino vapuru acentası - vapuru ıçin. lOO bın lngıliz ~ası t~ı • ı gıda ve iptidai madde darlığına mabıı.1 b\-

• k· 1 ·· t ·· · M ı nat vcrane~ kabul \re taa.hhü.d etmıştır. rakmamak iiz~rA bi.rcok madoeler!n ihracı nm va ı o an muracaa ı uzerıne ace - B ·· · k ı ı · '" . . unun uzerıne -vapura . onu mug o an me·ı ve kı.'!mell de müsaade alınarak 1hrac 
lanes vapuruna hacız konulmuş ve gemı haciz kaldınlmışt1r. Vapur bu hafta i~e-

0
+ o ··dd t 

ıf'::llm• SİNEM l. YA ALINAN YEGANE BÜYÜK OPERA ..• 
Dnny."lnı ı en boy .1k mug rnniy si t tr .. ırından FRANSADA 

FRAN~ILCA olar;ık çen ıe:ı yegane bilyllk film ... 

iki yıldanberi Halicde kalını.,ıı. risindc tamir edildikten sonra İspanyaya edilme.!! kararl&şm1'7"1. eçe~ .. mı ui eb!rzakr -
. tında ihracı menolunan mauue er n ts-

!&p~yol vapur acen~ı_nm me~kezm- ~itm.ek üzere limanımızdan hareket ede - mının memleltette dahili ihtiyacı tamamen l 
den tbır hafta evvel şehrımıze gelmış olan' cektır. 1 kanııladıktan ba,ka gene miihim bir mik - o ıfimUzdeki ç .. rşamba akşamından itibaren 

,ç k p // , tarda artacağı yapılan tetkiklerden anıa,ıı- ..__mm!lilllil!l!ltr!!!?~??'F??!?S!llll> SÜMER Sinemasında M-/Jte1 erri : o · s ": mıştır. , *** ~=· 
Bunı~~~~llinm~hlr~t~u-~••••~•=~u~~ammmmmm••••••••am••m~ 

Eski Şurayi Devlet binasının Bir işçi kız pann?lldannı makineye tunıı .~ebeıb olnrnmak ve gerekse mal ihracı ~ 

tamirine başlanıyor kaptırdı mukabilinde ltlıalatl <la artırmak mabad.1- • m f l E H 
.. .. . . . ıe eneloe ihracı meoolunan maddelerden 111 

Adl~eye terki ıcararlartınıan Babtalldekl CibaJl tutun Inhisa.r Idaresi fabrıkasın .. - bir lamıının lUıanta t~hi. tutulmak suretHe • 
eski şfı.rayt devlet binasında yapılmuı ieab da çalısan Hayriye rıchnda genç b!r kız, dun 1.lı , .. d dil iti laşıl ltta 
eden tadtl!t tesbtt edilm1,fttr. Blnanın tldll makineye tttttt.n verirken ellnl dtfllye kaptı- d rac.na. musaa e e ece an ma -

Sinemasımn gösterdiği ve bütün İstanbul 
halkının zevkle seyrettiği senenin en güzel 

ve en nefis şaheserlerinden 

ve ta.mtrl., bJn lirayı müUca'Viz bir maarata rarak parmaklarını, ke&tirmi~Ur. Yarah kız ıbıracatçılar önüm.ir1.<'.leki günler zarfında ç k s k k 
ballı bulunmaktadır. ônümüzdekl. Per4eın - ber~:vt tedavi Hueld ha&tanesine kaldırıl - miilıtrn lhrac harek'etıerlne sebeb olacak bir l . m az o a 
be p:linil bu 1.ş bir müteahhide havale edilerek mı~ ır. kanıra intizar etme~d'rle'". 
sür'atle faaliyete geçilecektir. Hazırlü:lar ni- !leş eroin kaçakçı!'lı yak.alandı H'\rb dolaYJ.!ile haric-te birçok intida1 ve 
ha,-et bir ay tçer.,lnde ikmal oınnacağmde.n, " . . . . . 1 bı h . .. ,." 1 .. !b n bütün Asli e hukuk Sulevmaniyede :Mimar.<;lnan camisi içınde gıd? mncide1ermm rıat arı .r aylı yuıuıe - Filmini henüz gOl'meınişseniz, acele edin Baş rollerde: 
yılba~ndan i't arbel d 1 by 1"' e.k bazı k•m.selerin eroin alıo .sattıkları zabıta- ~le; olduaundıın, bu vaziyetin mallarımınn 
mahlt('IJ'llelert bu na a mesa:ye a, ... .,ac - ya Jhhıır ed11m1ş, eTI~Jkl ·gün buraya ant b1r 1dürya .plya.c;3farfl.e ötedenberı mevcud fıtr- CQRRINE LUCHAIRE - ANNJE DUCAUX 
l'ardır. baskın yapan aHıkadar zabıta memurları kı c.'a kald1rm1c:: oldu~u VP bu &beoble enıtia. 

Kalilr
• Mehm:?d, Koço, Ali, Hıfzı ve Mehmed adla_ mı:nn kolavlı!d~ dıı; olyagalaTda mt\,teıi Filme ilave olarak : ANKARADA CÜMHURİYET BAYRAMI 

lşll!r/: rmda 5 kaçakçıyı eroin satarlarken suçüs- buhcağı temin edilmektedir. Bugün saat 11 ve 1 de matineler tenzilatlıdır. 
---------- tü yak':ı1amışlardı:-. 

Mekteb1erde pasif konmma hazırlıktan Kaç:ıkç:l~r. haklarında tanzim kılınan ef
rakla be~lncl ettza mahkeme!lne tesllm e -
ı:lllmf,lerdlr. Şebrlmlzdekl biltün mek:teblerd.e pasif ko

runma 1Ş.t etrafında yap1lmakta olan hazır
J.ıklar bltir11m~lc üzeredir. Bütün mekteb - Jlir sarhog iki arkadasmı yaraladı 
ı~e ta.ıebe ve muallimler ar~ından seçi -
len pl).91! korunma eiiplcti faaliyete geçmiş. 
tir. Mekteıb idareleri talebelerin kısa bir za
mand:ı birer gaz maskesi almalarını blldlr
mı.tır. 

Rımnt 'Ve husual lmele.r ve orta okullar dL 

Tophanede Necatibf'y ca<ldesind'? bir mey
ban"edt' rakı içen Ywuf, İzzet ve Muammer 
adlarında Oç arkadaş ar::ı.ınnda çıkan kavıa 

sonu"lrla Yusuf. kunduracı lxzlyle izzet ve 
Muar.ımeri muhtelif yerlerinden yaralamll}
tır. 

relctömrtıe azlık ve ya'baneı okullar yardi- Yaralılar ha."taneye kaldırı.lıruş, auçlu ya.. 
ıektörlerln1n lştırakile bugünlerde Maarif kalıınmı,tır. 
Mildilrlütünde umumi bir toplantı yapıla - ---------
oalc Te pamf konınma işi etrafında alınan 30 köy okulunda tedrisata başlanıldı 

tedbit'ler görüşülecektir. Maarlf Müdürlüğü, İstanbul vna.vet mın:tA'l.kasl!ndald köylerln 
okullarda pasif korunma ~akkında 'imdi .- meıtkb lhttyaçlarını temin maksadile evvel
ye kadar yapılan işleri bır raporla Maarıf ce hazırlanan programın tablkına devam O

VekAletlne bildirmiştir. lunm1ktadır. Muhtellf köylerde ins:ı.sına ka
Mcktcblerdeki doktor adedi artırılacak rar verilen 80 okuldan 30 u tamamen bitiril. 

Maarif VeUletı, mekteblerde okuyan ta- mtş ve bunların açılı.ş törenleri Cümhurlyet 
lebenin sıhhi varzi1fetle~le d'aiha yak.Uldan bayra'l'lında yapılmıştı. Yeni açılan bu kciy 
alAkadar olmalr üzere okullardakl 8ıhht ıeş_ okul:ınnın ders levazımatı köylülerin yar -
kllatı genişletmeğe karar vermiştir. Maarif dımlle Vilbet tarafından temin ediimlş ve 
V~klletı bu maksadla okullardaki doktor a- bu ny ba<ıından lti'baren tedr~at3 başlan -
dedini fazlalaftıracak, orta tedrlsat müesse- mıştır. VllAyet _?'?Jntakasın<ıa yapılmakta O
aelerinde vazife alan doktorlar ot.ulun açık lan 50 kadar koy okulu da gelecek der_, yı
bulunduğu aaatlerde herhalde melttbblerde lın~ kadar ikmal edll~lrtlr. 
bul1ın:ıcaltlardır. ·····················•········································ 

Mes'ud bir evlenme 
iki vapur ithalat eşyası geldi Orman Koruma. Genel Komutanı Tümge _ 

Giimriik mii11h~ll,.nne me-mur 

GüMrük bamıüdürlü~ii acılacak münhaJ
Ier-e tny1n P.dilmek üzere önümür.dekl ay l.e'e
rl<ıin·lı> yiikc;ek m"'kteb mPmınları arasında 

bir müc;a.bak.a imtihanı acacaktır 
Bu tmUhı:ında muvııffqk olrınlar açrn.c:;\k 1 

mün!ıı.llere 25 lira asll .maa.şla tayin edfle -
ceklerdir. 

Giiınriik muamelelerini kolaylaştıra
cak bir talimat hazırlandı 

Deııizüstü gümrük muamelelerini kolay -
la.ştmnak üzere Gümrük ve İnhisarlar Ve -
kfilotl yeni bir talimatname hazırlamıştır. 

Bıı talimatname, ı Birincikanundan ltl -
barr;ı tatbik m~vkiine konulacaktır. 

:se*S FMW&i4§! 

Senenin İkinci Büyük T'ÖRK Filmi 

Dayanılmaz derecede eğlenceli bir kahkaha tufamdır. 

'tM ,.-
oONY ANIN KADIN NAPOLYONU 

l\4ARIE 
Cth •n tıuihioi sars ııı ış olan bü.Un 

ANTOiNETTE 
mtıcfüal&riyle Dnnyanın mL.yonlarca insanlannı hayran etmiş olan 
1939 un en büyak filmleri'1de 

ALEMDAR ve lYI i L L i Sinemalarında GörUnUz 

Mümessilleri: NORMA SHEARER va ·TYRON POWER 
• İki devre birden - Tütkçe sözlü 

Diin ıımanunıza biri Norveç, diğeri Sof - neral İbrahim Bekenln kızı bayan MelAhat "Alemdar,, da: Pazar matiııelerı: 11 - ıa.5 - 16 - 18.5 Gece: 21 de 
matineleri: ıo - 12.30 - 1ö - 17.5 Gece : 20.15 de 

tı 

1 

yet bandıralı iki ecnebi vapuru gelmiştir. ~ken ile. Emniyeti Umumiye Müdürü Mer - u MiLi,, ôe 

Noneç bandıralı Orland vapuru 125 bin hum ~·H8waınr'eddd~~~-nıotlu ytik.sek mühendis "-ı.._••a&eem•• mmasıım••••••••ammm•m••••••••••••••••••••••••••" 
kilo maden kömürü, ava.net.ya Sovyet vapuru Necaw ua m ue;u eri geçen akşam Or -

1111;;;;;;;.;;mmmmallllillll•••••••••ıDmmmm•••••••••••••••••••••••••" 
ru da 200 kab yağlı fernlk getirmiştir. duevl .'!alonlarında her ik1 tarafın güzide da- 1 * 

Aynca .Ceylanı Ba.hrlıı adındaki "Yapur vetlllerl huıurund'fl. icra edilmiştir. Genç çU- M~mleketimizde hiçbir filmin kazanmadığı muvaffakıyeti kazanan, 
da ~ bin tno odttn kömlirü getinniştlr. te saadetler diler, a.ik!lerını tebrik ederiz. Hiçbir filmin gö·mediği muvaffakıyeti gören büyük Türk filmi 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
İltlnciteşrln ayı içinde İstanbul ve Anltarada Türk Hava Kurumu tarafından amatör 

tayyare modelcileri arasında te.şl'ik mütıabıtkalan tertlb edllecektır. 
Müsabakalarda ilç esas ttöz önünde tutulacaktır: 
ı _ Beynelmilel havacılık teşekkülünün şartlanna uygun llstJk motörlü modelliır a~ 

rasında, el ile havalandırma. ve modelin kendi kendine yerden kesllerek havalanma.sına 
göre 1lti serl. 

a - Mesafe. 
b _ Zaman müsabakaları. 
2 - Beynelmilel Havacılık teşekkülünün şartları dışında kalan küçük ve büyük ola-

rak tasnır eıdlleoek lk1 .seri lastik motörlü modeller ara.sında. 
a. - Me..c;afe. 
b _ zaman müsabakaları. 
3 Modellerin 1y1 yapılmaları yani ~çil!k bakımından müsabaka. 
4 _ Her müsabakada birinci, ikin.el, üçüncü seçilecek ve bu!'lara kıymetli mükMat-

lar verilecektir. 
5 _ Fazla malfunat isteyenl~r İstanbul Türk Hava Kurumu Şubesinde Türkkuş•ı 

İspekterliğlne müracaat etmelidirler.• 18682> 

'iN CENNETi 
v~ınız i PEK Sinem3sında devam ediyor. 

ilave olarak: ANKARADA CÜMHl7RIYET BA YRAfrll 
Bugün seanslar saat 11.15 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da (Dikkat: 11.15 matinesi tenzilatiıdı-.) 
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A·merikanın silô.lı 
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ambiıi-ğôSUnU kaldırması, 
harbi uzatacak mıdır? 

Sayfa 5 

•Son P05ta. nın tarihi tefrikası: 45 

BİNIİIDİREK 
IA 1 AK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Eşsiz güvercinler 

(Arkan var) 

terbiyesizlik de olsa gözlerimi bu güzel a
yaklardan bir zaman ayıramadım. 

Erkek yaşlı ve yorgundu, kalabahAı 
sönük bakı.şiarla süzüyordu; kadın genç-
ti, canlı idi. arzufo ve hareketli idi; mu -
sikinin 11ağmelerine uyarak olduğu yer-
de ahenkle kıpırdıyordUı. Tıkız, sıkı et -
1C!rinin icinde dalın\ hareket uyandıran 
küçük ·bir dinamo bulunduğu zanncdile
biJirdi ve daima taşma~a hazır bir ruhun 
kabına sı~am.adığl görülmekte idi. 

KPndimi baska Sf'ylerle meşgul c>tmek 
'c;tedim, dans edenlere baktım, kalRbalı-
:-, ~evrettim. saf!ıma soluma döndüm ve 
gfö:lcrim dönün dola~ıo tekrar bu ~üzel 
manzaraya takılıp kald~. 
Unın bir süHıt kinde vudum yurlum 

i<'tiklni kadPh ı"r boşa ld•ktan sonr:ı bir 
;ı..; kPHme konu~ular. Sırlxa konuşuyor
fordı. 

Analar c1Pni7inri"n kıvılarına avak ha.sa
rak ccnub k3nı]"rma davnnıp içindı>ki u-
iTıılhıvu cHnlı>rnpcrp başladıl{1m Balkan • 
lar. bana <l:ıha Pk arl'Jmda bu Slav dilbe-
riniıı nnavi 1tözlerinde (!iilüm.süyordu. Bu 
kadın mutJak:t vukarı Balkandan ohn'.l -
lı. Tıırı<ı kı vılar•.,.,,,fan ... M"'\•i gözlC'rinde 
mtıvi Tunanın n-:ığmeleri akseden bir J!Ü
zel! 

Kin 11 J<>ri otf:'linin vcnıPk salonu nrta 
kattadır. K:ıhve VP sigara .salonlarıııt ve 
bir iki SPparevi ıreetilHen sonr.ı b:ivük 
salona giriliyor; a;şağıki gazinonun üstı.i .. 

l Arkası var) 
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' emleket Ba.berieri) 1 Hadiseler 1 

VDKOLANLAR 
Samsun da a pıl makta Vu:dda in~a ~dilen Meraklı, dün matbaaya goldi: yıkılacak binalar var. Sonra meydan tan 

1 • . ı yenı Halkevı bınaları Yu""zuço~;~damu··:andır görünmüyorsun? zim edilecek . 
..,....... - İyi, hoş amma, tam öteki binaların O an yenı eser er Ankar.a - Halkevlerinin açılmı - - Bu sefer güzel karşıladın! yıkılacağı, meydanın tanzim edileceltl bir 

ya !başlandığı 1932 yılından beri yeni , - tnsan her gün baklava yese bıkar .. zamanda. 

Samsun istasyon, Halkevi, Hava.:uru~u, Türkkuşu 
Nafia tamirhanesi gibi yeni eserler kazanıyor 

Samsundan bir görünüş 

Samsun (Hususi) - Bu sene Sam • ht\.kim bir mevkide çok geniş bir yer 
sunda kıymetli yeni eserler kazanıl • işgal etmektedir. 
maktadır. Bunların başında Cümhuri- Ladik kazasında küşad resmi yapılan 
yet bayramında temelatma merasimi hilkumet konağı da çok güzel olmuş -
yapılan Devlet Demiryolları istasyo - tur. Biızzat mahalline giderek inşaata 
nu, 148,000 liraya mal olacak muhte- nezaret eden Vali Fuad Tuksal, bina
şem Halkevi binası, profesör Lamber- nın matlub sekilde olması için çok has
tin planı mucfıbince vücude getirilen sas davranmıştır ve Ladikliler buna 
muht-cşem Türk Hava Kurumu, Türk- cidden müteşekkirdirler. 

1binalar yapmak teşe'bbüs'.ine girişilmiş, Hergün ~elirsen sı:ndcn bıkar, bu yüz - - Ha11b çıktı değil mi? 
yerlere Cümhuriyet Halk Partisince de den güzel kar.şılamam. Arada sırada uğ- - Gene laf karıştırma, harb çıkma 
nakıden yardım edilmiş ve bu suretle bir rarsan başımın üzerinde yerin var. sına çıktı amma, bu işin onunla a1Alnı 
çok Halkevlcri mahallerinin ve <.,ümhu- - Ba.5ının üzerinde mi? sı yok. Ne diyordum. Ha şu: Eminönüııü 

-Söz gelişi öyle söyledim. Sen bir oldu.ğu gibi bıraktılar, Taksime geçtiler 
riyet Halk Partisinin müşterek )'.lrdım - sandalyeye otursan daha iyi edersin. orayı yıkmaya başladılar. 
larile yeni binalara kavuşmuş bulu.nmak- Bir sandalyeye oturdu: - Taksimin de tanzimi lazım. 
tadır. Bu sene içinde d'e mahalli ııa.pct- _ Söyle bakahm. - Amenna; Taksimin de tanzimi la . 
lerle mşasma girişilmiş Halkevlerinden - Soracağım. zım amma. Eminönü meydanı bir kcrı:ı 
40 ına nakden yardım edilmiş ve bun . - Ne soracaksın? yıkıl<l'ıktan sonra evvela onu tanzim et 
!ardan isimleri aşağıda yazılı 36 Halke - - Şu Eminönü meydanı! mek sonra Taksime çıkmak daha doğrf 

- İllallah! olmaz mıydı? 
vinden bir kısmının inşası bitmiş olduğu ı'lk _ Belki Eminönünün planı henüz ha 
gfüi digv Prlerinıiın de bu yıl içinde bitiril- - Bu meydan hakkında seninle 

defa konuşuyorum. zır <l~ğildir. 
mesi temin olunmuştur. - Do.fhu aımma, senden başkıa konu - - Planı hazır değilse niye yıktılar? 

Yıukarıda sayısı söylenen Halkevlerinin şanlar çok. - Yıktılar işte. 
adları şunlardır: - Ben merak ediyorum da... - Bu sözün ·benim sualime cevab ol · 

Aksaray, Akhisar, Artvin, Ahlat, - Senden başka konuşanlar, senin gi- muyor. 
Bayıburd, Bor, Biga, Babaeski, Çivril, bi meraklı insanlar değil amma onlar da - Daha fazlasını nereden bileyim? 

k tm. l d'i - Bil bilme, onlar bana aid' cre~l. şıı Çorum, Çermik, Elmalı, Eminönü cİstan- mera e ı.ş er · 
- Neyi merak etmişlerdi? da var ki, Taksim yıkılır yıkılmaz, tan -

bul., Ergani, Erciş, Errurum, Gümüşha-- _ Neyi merak etmemişlerdi ki! zim edilC'cek mi? 
ne, G€libolu, Gebze, İnegöl, İzmit, Jspar- _Ben neyi merak ediyorum bilir mi- - Zannetmem. 
ta, Kars, Kırklareli, Karamürsel, Kadı - 1 sin? - D~sene yandık. 

köy cİ.stanfbuh, Lice, Nev~ehir, Ovacık, _ Söyle neyi merak ediyot'SUn? - Nı.ye? . .. .. . . 
Sorguın, Savur, S~~ri, Sarık~la, Yal - _ Meydanı yıktılar. . - Bır E~nrmu har~besı vardı, şım<lı 

Y · y ld h - Meydanıı yıktılar mı yahu meydan j bır de Taksım harabesi ortaya çıkacak vaç, enıce, ı ız an. • · d 
yıkılır ımı, yerinde duruyor. a .. · . 

Kaşta klJy diiğiiniinde 
iki kanlı vak'a 
Kaş (Hususi) - Side köyünde iki dü. 

ğiinde günde iki vak'a olmuştur. 
Düğünün birinde demirci Hüseyin, 

elindeki silahile havaya ateş etmiş, si -
Iah patlamamış, müteakiben yere ko -
yarken ateş almış ve orada bulunan -
lardan İkiz Aliyi ayaklarından yarala. 

- Hayır canım, meydanda bulunan - Canım bunların ~epsı yap-ılacaktır. 
binaları Yıktılar. -::- C~n~m ne olur, hır tan:sı yaoıı.~, 

_ Evet ytktılar. da otekının de yapılacağına ınansak. 
- Sonra bnıakıverdiler. · ,.--, ~ l ı l"" , 
- Bıraktılar tabii, plana göre daha ' J crıner;; d-1 u 11-trt 

Kıymetli bir Türk 
tozmm cenaze msrasimi 

1rusu veni .binası, nafıa tamirhanesi gi- Ha\-za kitabsaraymın açı~ töreni de 

Kumar yozunden 
işlen5n cinayetin 

muhakemesi başladı bi ~sc~ler sayılabilir. Bunların hepsi de yanılmıştır. Bu sene elektriğe kavuşan mıt.1:· k' d d D" v .. . 
muhite ayrı güzellik veren Cümhuri • Ha"vza, ıslah edilmek ve fenni bir şek- ..J·· ıgekrt va 

1 
a 

0
a şu ur:d udgunb. evkı~e . . (B1aş taraf~. 41 

ü:ıcptsy~dfadda) 
... 

~ · · ,. .. b 1 h 1 l!Onmc e o an sınan a ın a ır oy serısı suç unun soz erını eyı. e er ma -
yet abıde1erıaır. le konulmak uzere u unan amam a. d l'k 1, ld k d' . h b' j hiyette şehadette bulunmuşlardır. · · · ·ı · b. kil c ı an .sı, yo a en ısıne asım ır . . . . Inıar planının hazırlanmasına inti • r1le, kıtabsara)1ı e yepyenfi ır şe k ·k· d t düf' tm' b 

1 
Muhakeme, gelımiyen şahıdlerın celbı 

aç aı u aşma esa e ış, un arı · · t ı·k dilmişt' tarr.n bucrüne kadar istasyon binası in- alacaktır. ld f k t h 
1 

t f d . ıçın, a 1 e ır. 
• 

0 

yı ırmış, a a asım arı ara ın an DU b. · ı· ·· t• 1 şasma tesebbüs edHmemişti. Samsun Kı~rmetli bir idare amiri o~n ka~ - atılan 4 kiloluk bir taşla sağ omuzun. n lr emmye 1 SUllS ıma 
i~inde birisi merkez, diğeri yolculara ma~ıu1:. T~vfik Kılıc~s:an_'ın hım:netıle dan ağır surette yaralanmıştır. davasma bakıldı 
mahsus iki istasyon vardı. F~kat bun- Vezırkoprude de cahbı dıkkat bır kal. 

lar şehrin güıclliğlle mütenasfö bir kmma vardır. Muhtelif köy mekteble

~ek lde"değild1. Yeni istasyon binasının rir.in temelatma merasimi yapılınakta

mşası, çok ihtiyaç hissedilen bir esere dır. Halkevi de, mesaisine hız vermek 

Sanısunu kavuştuf\Mktadır. istiyen ve ıbu hususta her türlü feda -

Gem''kte şiddetli fırtmafar Müddeiumumilikçe bir emniyeti suHs
' timal ve dolandırıcılık. iddiası etrafında 

Gemlik (Hususi) - Gemlikte son fır • tahkikat yapılmaktadır. 
tın anın tesiri oldukça ehemmiyetli ol -1 S.uçlu Teoforos. ~akkında~! ıddia. ~u -
muştur Denizde ve karada insanca za - dur. Teoforos vekıli bulundugu Yanı Ek-

. · . . mecioğlu verese.sine aid Büyükadadaki 
yıa~ olmamakla bera~r •. iskele ve ıskele ! iki binayı satarak, parasını Atinada bulu
gazmosu fırtınanın tesırınden harab ol - nan varislere göndermemiştir. 

Yeni Halkcvi binası ise, eYvelce de karlığ• yapan reis Mahmud Tek€r ve 

4bildirmi~ olduğumuz üzere cidden bir Halkevi işlerine yakından alakadar 

san'at eseri olacaktır. Plan çok zen • olan 'başöğretmen Fuad Pınardağ gibi 

gindir. Halkevi 'binası, Gazi caddesi kıymetli elemanlarla gitgide inkişaf et

muş, sular şehrin ortalarına kadar gir - Varisler de adliyeye müracaat ederek, 
miş, sahildeki evleri tamamen su bas - Teafor-0~ hak:kındJa emniyeti suiistimal 

1 
mıştır. ve dolandırıcılık davası açılmasını iste -

ii:eıinde ve Cümhuriyet maydanına mektedir. İk . .. .. th' h .. d h mi.şlerdir. 
ı gun mu ı.ş eyecan ıçın e e em • Başka bı'r t kuf ı-. ı T . . . . . . · suç an mıev vu unan eo-

( __ L_ü_l3_b_u,·~g_az __ ~a_l_ke_v_i_b_!n_as_ı_o_rt_a_o_k_u1_a_t_ah_s_is_e_d_ild_i __ ) 
mıyetlı tohlıke atlatan ~ehrımızde tabıi . f.oros adliyeye getirilerek, yapılan istic -
vaziyetin avdeti üzerine fırtınada harab vabında demiştir ki: 
olan yerlerin tamirine başianmıştır. - Mukavelemiz mucibince bütün em-

Hen·h~kte zelzsle 
laki sattıktan sonra, parayı birden gön -
dcrecektim. Fakat, bunlar iki binanın pa
rasını göndermedim diye hem beni azfot
tiler, hem de aleyhime dava açtılar. EsaHendek (Hususi) - He!!dekde dün 

gece saat 23 ü on geçe iki saniye devam 
eden şiddetli bir zelzele olmuştur. İnsan
ca ve malca hiç bir zayiat yoktur. 

sen ölen babalarının bana borcu vardı ve Merhum Müfid Ratibin kızı; denizaltı 
bu para ancak bu borcu karşılıyabilircü. sübaylarından Afil Tuğrulun refikası, E· 

Adliyece, hadise etrafında tahkikata mirgan orta olrulu ingilizce öğretmeni 
başlanacaktır. Betul Tuğrulun ölümünü dün teessürle 

Bir ote · h ı rsız ı tevkif edildi habe~ ".~rmiştik, bu müne~v~.r vı:. kıy Karaman balediys ebeliği 
Karaman (Hususi) - 13 senedenberi Muhsin isminde ·bir ad!am sahte hüvi-

se!ırimiz belediye ka'bileliğini bihakkın , Y~~ddt~ak .
1
. ~e thı~-:lıkd'lsu~lt~rından 

~ • . mu eıumıum.ı ıge es e ı mış ır. 
ıfa eden Muzeyyen Bozkurt terfıan Ak- Muhsin ismindeki suçl'U, hakkındaki 
şehir belediye kabileliğine tayin edil- iddiaya göre gene Muhsin adında bir baş-
mis ve evvelki gün şehrimizden ayrıl. kasına aid hüviyet cüzdanını kullanarak, 
mıŞtır. Açık bulunan beJetliye 'kabile1i- Sirkeci ch"arında bir otele girmlştir. O -
~. . . . telde bazı kimselerin para ve elbiselerini 
gı.~e Kebsut ~ledı~·e k~bıl:sı Bay~n çalmış, iş anlaşılınca yakalanmıştır. 
Sureyya Ceylan tayın edılmış ve bugun Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat -
şehrimize gelmiştir. ta, Muhsinin diğer bir suçtan da 3 aylık 

Berpamada fak'r lere yardım 
bir mahklımiyeti bulunduğu tesbit edil -
miştir. 

metlı Türk kızının cenazesı dun goz yaş-
ları arasmda Ortaköy Şifa YurdU'lldan 
kaldırılmış, cenaze namazı Bebek cami
sinde kılındıktan sonra Rumelihisarı kab
ristanına gömülmıüştıür. Resmimiz cena
ze merasiminden bir intı'baı tesbit ediyor. 

Allah rahmet eylesin .................................................... -·--·-
Hendekte kar yağdı 

Bergama (Hususi) - Bergama be1e
Edirne (Hususi) - Lüleburgazda ye j edilmiştir. Bu hareket maarife olan divesi fakirlere ve asker ailelerine buğ

Di bir orta okul binası yapılmaktadır. 
1 
~ üksek bağlılığın güzide bir işaretidir. d~;y tevziatına başlamıştır .. 

Bu binan.m ikmaline kadar orta okulun 1 Resim muvakkaten orta okul ittihaz Bu gibi kiımselere yapılacak yardım 

Hendek (Hususi) - Hendeğin Dik -
men köyüne kar yağmıştır. Hendekde so
ğuk hüküm sürmektedir. Ekseri evlerde 
oobal.ar kurulmuştur. Giyinişinden, konuşmasından, hal ve 

tavrından tahsil görmüş bir adam oldu~u 
anlaşılan Muhsin, suılh ceza hakimi hu - f 
rurunda yapılan sorgusunda: Ankara borsası 

f8aliyete geçmesini tem.in için Halke- edilen Halkevi binasını göstermekte için hali vakti yerinde halkın ianesine 
vi binası muvakkaten orta okula tahsis ldir. müracaat edilmiştir. 

_ Hasan Bey şu Boğazf .. 
çi dünyanın ne güzel yeri· 
dir ..• 

Pazar Cla Hasan Bey Diyor ki : 

Şöyle bir iıstık ağa
cının altında oturdun mu 

· ne ka<l.ar yorgunluğun, ne 
kadar derdin varsa hepai. 
gider •.. 

.... Gazetelerde görüyo -
runn, bu güzel yer ileride 
daha parlıyaçakınış. 

Hasan Bey - Sahilleri 
benzin ve gaz d'epolaı·Ue 
dolmuş olduğu için mi? 

- ····-
- Ben, otelde hırsızlık yapmış deği -

liın. Gösterdiğim sahte nüfus kağıdına 
Açılıt - Kapa.nış fiatlııl'ı 4 • l t • 989 

gelince; yanımda başka bir vesika olma- ı----------------ı 
dığı için, ·bunu kullandım, demiştir. 

Müddeiumumilik suçlwyu 4 üncü sor
gu hAkimliğine sevketrn.i.ş ve Muhsinin 
tevkifine ka:rar vermiştir. 

Erzincana kar yağdı 
Erzincan (Hususi) - Erzincan çevre -

sindeki dağlara üçüncü. defa olarak kar 
yağmıştır. ................................................................ 
r " Sada.kai fıtır 

1stanbu1 l\IüftfilüC"ünden: 
En iyi İyi Son 
K . P . K . P . K. P. 

Buğdaydan: 12. 20 10. 00 9. 10 
Arpadan : 16. 30 15. 00 o. 00 
Üz1imden : 83. 20 86. 30 50. 00 
Hurmadan : 00. 00 133. 20 00. 00 

Londra 
Nev - Yort 
Parl.8 
MllAno 
Cenevre 
Am.<Jtcrdam 
Berlin 
BctHt.'lel 
AUna 
So!ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Budapeşt• 

Bükreş 
Belgrad 
Yokoham 
Stolr:holın 

Mostova 
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1)•24 . 1Uı4 

180.025 180 025 
L 9 IJ76 2 .9687S 
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An{2.ra - İstanbul 
muhteliUGri m::çı 
bayrama yapıhyor 

Sayfa 1 

Sovyeilerin Baltık filosu her ihtimale 
karşı hazır bulunuyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Moskov~ ya göre vaziyft 

d-Olayısile hükıimet radyoda bir beyan • 
name neşrederek halkı sükılnete ve di • 
sipline davet eylemiştir. 

Gomarın keşifleri 
İstn!'l'bul muhtellti Şeker bayramında 1kl 

maç yapmak üzere Ankaraya davet edil -
mlşt.lr. 

Bu davet üzerine mıntaka futbol ajanhğı 

Moskova 4 (A.A.) - Bugün Finlan 
d~yalı1ar1a Sovyetler rüesası <'ra.sında ya
pılan konuşmalar hakkında bir şey bi -
linmiyorsa da, bu konuşmalarda sialinin 
de hazır bulunması. neticeye do~ru yak
laşıldığını gösterir. 

Sulh ı.a.mamnda oldu.ğu gibi harb za • 
manında da alınacak pasif korunma tedof 
birleri halka hatırlatılmakta, ve şehir .., 
lerde kalanlara gruplar halinde birleş ., 
rnelerf ve her ihtimale karşı yiyecek ve 
giyecek tedarik etmeleri tavsiye olun • 
maktadlr . • Yalnız gider ayak son kozunu 

~Jlalnak istedi ve katibi umuminin ya
ından ayrılırken. 

haınk Duyduğuma göre matmazel Perret 
<lnlll en mühim insanı imiş, dedi. 

~aydudun •bu cümlesi ~arşısında şaşı
l'aıi Schreiber: 
B - En mühim insanı mı? diye bağırdı. 
..ı~ sıfatLa neyi kastettiğinizi anlıyama
~n. efendim. Matmazel Perret meclisi 
1darc azası değil, aleliıde bir daktilodur. 
eh - V~llahi bu sıfatlara ben pek fazla 
. ern.mıyet vermem. Bir alayda kantin 
~$1eten kıadın ekseriya alay kumandanın
b~n daha mühim bir insan olur. Bazan 
hır bankadn .d:a bir daktilo müdürden da-
a fazla kudret sahibi bulun~bilir. 

h.....R~ttbi umumiye baka1'3k dostça te
~ın etti. Katibi wnuminin yüzü ,ı?it
l;ldc ciddileşiyordu. Gam:ır kurnaz bir 
bakışla bakarak ilave etti: 

1 
- Hele patron beldir, daktilo da güzel 

o ursa •. • 
. Katibi umumi bu gevezP.liği uzatmak 
~erniyord\ı. Sert sert baktı ve soğuk bir 
ısanıa: 

di - Bunlar baştan aşağıya yalandır, de-
' 'Patronumuz Mösyö ZanE>tte dünyanm 

j1 .dürüst adamıılır. Onun kendi memur
a~ıe sergüzeştleri ola·bileceğini mi tah
iın ediyorsunuz? Bu kadın hakkında ne 
erlerse desmler; bu beni aJakadar et

lll{>z. Banka haricinde yaptığı işin mües
s~~in namını lckeliyecek bir mahivet 
a • .,ıadıkça bunlarla meşgul bile olmam. 
l<aç St"vgilisi olduğunu bilmiyorum; çün
~ .rrı:emurlarımın hususi işlerHe alaka-
~r olmaktan şimd'iye kadar daima çekin

dırn. Yalnız size Şlm'U kat'i olarak söyli
~ebilirim ki Mösyö Zanette ile matmazel 

erret arasında bir patron ve memur mü
~Se-bctinden gayri mahiyette herhaugi 

1 ~. alaka ve münasebet yoktur . Esasen 
rOsyö Za:nette'in bank.adaki memureJer-
en hiç :birile bu şekilde bir münasebeti 

olmamıştır. Sizden de çok rica ederim, 
trıösyö, ·bu kabil kötü dedikoduların v.:ı
Pıhnasına yardım etmemiş olmak için bir 
daha bundaın bahsetmeyiniz. 
Mülakatın ıbitmiş olduğunu ihsas etmiş 

0lınak için G<ımara arkasını döndü. Go
lllar artık fazla ısrarın mana.sız olduğu
nu anlıyarak selam verdi ve odadan çık
tı. Süratle yürüyerek bankanın holüne 
Rekri. Orada l>irden'bire yürüyüşünü ya-
\rıaşlattı. 

Belgrad sokağı cinayeti kurbanının 
r<ışarnış olduğu yerleri tetkik etmek is-
ıy<)rctu. İ.şlerine dalın~ olan veya müş

terilerle konuşan memurlar arasında do
laşırken 'bir yandan da düşünüyordu. Ka-
Sadarın bulunduğu vezne dairesini bir 
kere daha tetkik etti. Buraya ilk geldiği 
~'illan öğleye birkaç dakika kalmıştı ve 

anka kapanmak üzere olduğu için her 
şeye icab ettiği kadar dikkatle b:ı.kama-ı 
tnıştı. Şimdi etrafı dikkatle muayene et
~ek istiyordu. Veznenin sağındaki yer 
hır kasa ile tamamile kaphnmı~ı. Bina
enaleyh bir tarafta· çalışan memurlar ka
sa dairc>sindc gcçl"nleri göremezlerdi. 

- Bu suretle küçük Mimi solda rahnt
Ça c:alışa'bilirdi, diye düşünüyordu. 

Fakat bu faraziyeyi çabuc::ık bir tarafa 
bırakmak icab ettiğini anladı. Zira, vez
nedarın parmaklıklı locasının solunda 
takriben beş adını kadar ileride parmak
lık ile bir zaviye teşkil ed'en büyük bir 
~OSya dolabı vardı. Bu dosya dolabının 
0 ntinde de üzerind.e birçok dosya ve def
terler bulıunan ~ir tek masa bulun.uvor
du, masanın ~ın<'la hiç kimse yoktu, 
Go:rnar ıbunun kimin mRSast oJdu~ıınu 
a.nıamak istiyordu. Simililik bütün ala
kası bu acmm üzerinde toplanmış bulu
tı\Jyıorclu. 

Veznedar ~senin önündPki .müşterile
re Para saymakla meşS('Uldü. Masa hala 
hos dumvcırou. G·omar ~itıride nrtan bir 
sabırsızlıkla beklirordu. 

Birdenlbire cid<l'i tavırlı b;r delikanlı 
bu nıasaV1\ yaklaştı ve üzerinden bir dPf
tPr alarol!!k salonun öbür tarafına doi{ru 
Ritti. 

.. cBu l?Pnç adam kim olnbilir?, dive dü
$\.iııüvonfo. Gözlerile Ptrafmı ara11d1. Bu
nu ~-0rarak birisini anvnrchı. O höv1e tf'

Bugünkü temaslardan .sonra Finlandi
gişe gözülonüyordu. Sol tarafta ise kasa mü~ab:ıka ~artları hakkında Ankara mm - ya heyeti Helsinkiye lbir rapor gönder -
bir şeyin görülmesine imkan b1rakmıyor- t.P.~nsından malfımat ıstemı~r. miştir. Finlandiya hükumeti 'bu rapor U
du. Vezne dairesinde olup bitenleri göre- Il;I mmtaka arasında malı vaziyet ve o- zerine heyete talimat göndı?recektir. 

B:ılhk Y. ızıl filosu hazır 

bilecek insan sadece soldaki masanın ö - yun ~:ı.rtıarı üzerinde_ muta.bakat hA:sıl olulrl- Yeni mülcikatın yarın .:ıkşam vukuu 
- de tu 1 bT d' B t sa bir ma<' yapmak uzere Istanbul muhte - muhtemeldir 

Moskova 4 CA.A.) - (Havas) : 
Donanma kumandanı Mologln bugün raci. 

voda söylediği bir nutukta deml.ştlr ki: 
ndun baok randmkeikmurd o a ı ır l. runed- ti An'~nrqva gklecektlr. F" 1 . . B • ·ı· . h" bes" 

en ş a o a a a masanın yanın a I İsta .. bul _ Ankara ·muhteUUerı maçı Bay- ın :ın ıy l :-şve· ı P11D ıta ı Baltık kızıl filosu her ihtimale karşı ha • 
zır bulunuyor. Hükfunet emir verir verıncs. 
Sovyet Rusyanın dÜfDlanlarına karşı hel! 
nereden gelirse gelaln harbe atılacağız. 

bulumnuş olan memur bu hırsl?lığı ~ör - .-ıır.ım üçfincü Çarşamba giinü ya.pılacak - Helsinki 4 (A.A.) - Finlı\ndiya baş-
müş <>loon-ktı. G-Omar salonu ikiye bölen tır. vekiti Kajander bu akşam radyoda söy-
uzun sıranın önıünde durd'U: .. - ]ediği bir nutukta dem.iştir ki: 

Bu hırnızhğa şahi<l olan muhakkak ki A.~ ·r rı U· e er Bizim bitaraflık azmimiz Sovyetlerin Helsinki tahliye edildi 
Mimi idi. Fakat bu kadın hlrsızlığı ~öre- A _. ~ pf ·-_, r · /"t:ıp 'f..pb_ ~ f n rt metalibatmı mütemadiyen arttırma lan Hels1nk1 4 CA.A.l - Finl~ndlya hükümet 
bilmek için nerede bulunmuştu. A~:c"ri ll.seler ıij)Or birlnclllklerı diin Fener- için bir basamak olamaz. Kabul edemiye- merkezinin tahliyesl ii?.erine bugünlerde §e~ 

fib·ka~ı varı b:ıh~e stadında yapılan atlet!zm müsabaka _ ceğimiz bir şey varsa o da bitaraf olan rin normal nüfusunun ancak yüzde 10 w 
.................. ....................... .............. ....... ıarlle başlandı. ıoo den :ılyade gürbüz atıe. memleketimizin hürriyetinden vazgeç - Helsir.kl'de kalacaktır. 

Mussolhf iki d~ k 'ra suren tin girdiği müsabakalar, muvaffakiyetle ne- mektir. Biz Skandinavya memleket - -MüoakalAt durdu 

bl
·r OUtUk ~o·· yıedt" ttccı?"lml.,Ur !erile tarihi ve iharsi bin senelik bağlarla e1a1 k 

~ " · bai!l• bulunuyoruz. Tallin 4 <A.A.) - Tallin - H n i ara " 
U:ııum\ puvan tasn\flnde: Kuleli 46, Bur- H ·· . d R 1 b" ·· smda' .. mu-na'"-1 .. t 3 gündenb'""' dul'Dl"'' • 

(~tarafı ı in ci s:ıTfada > 

vanm yarın için hazırlanma!ct:ı oldu~unu 

ango cıvarın a us ara ır us ver - ıu ... • .. u ........ 
sa ve Dentz llst:lert 20 şer, Maltepe 16 pu - · F' ı· d' · t• · · t h1' t _ ü anemız ın an ıyanm emnıvc ı ıçın e u- ur. 
rnnln derece almıştır. Musabakalara bug u ke teşkil eder. Halbuki Le~ingradın mü-

söylemiştir. 
Nutuk valnız iki dakika s-jrmüc:-tiir. Fa 

kat Mussolini. VPnedik mevd->nırıda top
larunıs olan 50 bin ki~nin sürE>kli alkış -
ları karsısmda. halkı selii:nlamak Ü".ere 
vedi <l'efa balkona çıkmak mecburiyetin

de de-vom eclllecektır. dafaasma hiç te liizu.m yoktur. Dünya ef-
Bu ~iln yr p ~c k f u bol karı umumiye.si tehdidin hangi taraftan 

f edbinlik 
Kopenhag 4 (A.AJ - cPoliUken> gaze ~ 

teslnln Helsinkl muhablrtnln blldlrdiğlne td 
re snbartım saat 3,10 una kadar Mookova htı• 
kiimet!, FinlA.ndiyamn tekll~rine ka111 he. 
nüz cevabını bildinnemlşti. 

m~ ,",'arı eeldiğini muhakeme edecektir. Her hal-
de bu, Finl~ndiya ve İsveç tar.aiırn.dan 

de kalmıştır. 

Ka!l ıköy sahasında: lıeykoz - .istanbul
sp'lr s:ıat 12.30. 

ıı;eLmemektedir. 
Daima muslihane bir tesviye tarzını 

ümid ediyoruz. F.akat icabında h~r za -
Dün gece kremlin sarayından Pasaklvi teı. 

··· ı:;-~~~·yd~··b~·~·ü·~·· .. ;·~ı;,~; .. ·· Onlataaaray - Topkapı saat 14.30. 
T ak'lim stadında: Beylerbeyi d · -~ "tt h'd b ı Finla·n Jefonlı:ı aranarak ehemmlyeUeri 1.klnci de .. Kale man an zıy<KR: mu e ı u unan d .... 1 

d. ·11 ı· h tü' l" iht· ı k . koy recede olan ba:ı:ı noktalar hakkın a ta.D .. 
.cıa'.\t 12.90 . ıva mı e ı er r u una ~ aı şı - l .. t ll ı ıst i tı · · t' .., ver mes enm ş r. seç· mi y"p111Vf'1' Femrrbahçe - Vefa saat 14.30 
Şerd stadında: AJemdar - Şlşll 

10.30. Ant<>kva 4 (A.A.) - Yann burad:ı 
YN'b'us sPcimi vamlPC"ktır. Ctlmhurivet 
Halk Parlisi,.,den •bu secim icin. bes v~ 
rİN' 1?. namı0d ~österilme-si bütün lfa -
tavda derin bir memnuniyet husule gc -

mıya .azmeu:ıış ır. • • , Pas:lik1vl'ye telefon edildiği esnada Krem. 
saat Fınlaodıya Harıcıye Nazırının Un'de bir kabine meclisi aktedllmiş bulu 1 

bf'y~ra .. ı nuyordu. 

tirmictir. 

( - TiYA-T-R OLAR 

Kasınıpaşa - Hll!l saat 12.30. 
Beşiktaş - Sfileymanlye saat 14.30. 

Sli'F\''m~''i"A S"' h"'st maç·arı 
Hnvnlanrı yağmurlu gltmM! dolayıslle ta

' mamllıı bozulmuş olan Süleymaniye .cıaba -
J sındaltl iklncl küme maçları tehir edilm1ş -

Ur. 
Şehir Tiyntrosu Teu!"b:ısı dranı kı.snıında 

Gündüz saat 15.30 da 
Süleymanlye sahasınaa bundan 80nra maç 

yapılmıyacaktır. 
akşam .c;:ıat 20.30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 
i.stıkll\l ujclMI ~Omf'cU kısmı 

OünclUz saa!. 15 30 da 

····· ................................................. ·-···· 
lta(qan - Yunan 
D <1 s lu~u 

Helsinki 4 (A.A.) - Finlıindiya hari - Muhabir, rwni Fin mahfellerlnde nsnbl 
ciye nazırı Erkko, dün a-kşam Finlandi- yet ve bedbinlik gfuterlldiğini ilave ctmeır1-
va gaz"tecilerine ~ğtdaki beyanatta bu- dir. 
lunmuştur: 1 li"' b "') ü 'd 

cPravda:. ~azetesinde intic;nr eden ma- P ge ag 1 mı 
kaledeki hücınnlar. bir İkinciteşrinde Berne 4 <A.A.) - İskandinavya memle • 
söylemiş oldu~m nutkun yanlış tercü - ket~crl efkfm umumiye.si, Ru.,, - Fin1A.ndty• 
mE":'i frzerine müessestir. müzakerelerinin netıce:d hakkında çok bed

Maliye nazm Tanner ve diğer Finian -ı bin olmakta devam ediyorlar. ~mafih ttl 
diya delep:esi Pasakivi bu ak5<lm Molo _ ta:-afm karşllıkh t&Tlzl~rle .. ~a.tnbllec~ 
tof ve Potemkin tarafından kabul edil - , ümldlnde bulunmasından busbütttn vazge .,. 
mişler ve Finlandiyanın nokt'Ciı nazarını, çilm<'k Jstenllmiyor. 
Sovvet deleı::elerine bildirmişlerdir. Fin - Fak'lt. Basler Nachrichten'ln Stokholm 
Iandiya delegeleri, Sovyetlerln taleble - muha!:!.rlne göre bu Omid bir ipllle bağlıda. 
r.inin ür.te ikisini kabul etmi.şlerrlir. Ka - SoYyet hnrtctye komiserllğ!nde Finlfuıdlytl alı:şam saat :?0.30 da 

Hindistan Cevizi Atina 4 (A.A.) - At ina ajansı bildi - bul edilmiyen kıs1m. Finl9.nd\ynnın ce - murahbMlarııe Sovyet ricali arasında ya "' 
mı.bu garbisinde Sovyetlere bir deniz üs- pılan bir .aatılk göriifmeden aonra Flnlln "' 
SÜ verilmesidir. Bu talebi reddedişimize 1iyn :nurahhasları htikümetlerile temas etıoı 
sebc>b. şimal memleketlerinin ve Finlan- meı:t ve yeni talimat lüzumunu ~etmiş .. 

Raşid Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece Edirnede son temsil, yarın 

akşam Üsküdarda 

Nur Baba 
Salı akşamı Kadıköyünde 

Be~te Gelen 

Halk opereti - Bugün mA.t!:ıe saat 16 
Akşam 9 da 

Sevda Cte"i 

riyor: 
Gazeteler İtalya ile Yunanista'!l ara -

sında teati edilen mektublar hakkında u
zun uzadıya tefsi.ratta bulunuyorlar. 

Etnos gazetesi Duçenin barış lehinde
ki uzun ga\Tetlerini kaydederek Arna -
vudluk IJı.ududundaki aıskeri kuvvet lerin 
kar~ılıklı olarak ll7,aklaştınlmasının bu -

1 nı.ıl' mü.<:bat bir delili olduğunu bildiri -
ela y.or ve diy.or ki: 

Elen milleti, iki mf'mlPkct arasında 
karsılıklı itimad ha,•ası var3tan bu ıştcn 
rlolayı derin bir sevine auvmaktadır ve 

1 İtalva ile Yunanistan bu surc>tle müsmir 
ı tec:riki mesailerine devam <?<lebilecekler
dir. 

Vradini _gazete.c;i. iki memlek"t müna -
Bu 'ece nöbetçi olan caaneler Ş'Unlar. scb:ıtmdald samirpivetin. mcnıb<ıını mü~-

dı·: terek medenivetleri"'de bula.!l ve kuvYe-
istanbul cilıethulekiler: tini barış dahilindeki menfaatlerinin 
Şchz:ıdebaşıncla: (Asan. Eminönünde: bPnıerJii!inden ::>.lan kıırşılıkh nnlayış e -

<YorgD, Aksarayda: <Sarım), Alemdar- ı s:ıc"n'1 <iavandı~ı bildiriyor. 
da: CSırn Asım), Beyaz.dda: CBelk!s), Djğer ~az,,telnr de buna benzer tefsi -
FaUhte: (Vltall), Baku'köyünde: <Mer - ratt'l bulunuvorlar. 

kP.~y:t!b~~~e~!~~~,. ···H~y-~f~~;i;·~·~····Ni·~~·~;;;~·~···· 
istıklAl caddesinde: <Kanzuk), Tepe _ 

başında:~ (Kinyom. Takslmde: CTak _ l " b ~rrü ettiği p:ı:a 1a-!a bir 
siml, Tarla'başmda: (Nihad), Kurtuluş - t ..,htelb~h"r fiJOSU ''apıhvor 
ta: (Necdet), Beştktaştıa: (Vldln). q ' 

Botaıdçl, KadlkÖJ 'ft Aaalardakller: Lon1r:ı 4 (Hu.sus!) - Hayc!arabad Nizamı-
Kadıköyünde: <Kadıköy), Üstüdarda: nın İnglltereye teberru ettiği yüzbln lira lle 

<Ömer Kenan), Banyerde: <Nurl) , Ada - bir tq~telbahlr tiloou inşa edllecektır. 
larda: (H11.lk'l. Bu filoya mensab bütün tahtelbahlrler ü -

l..., ______________ ....JJ ter1n:fe. Nizamının arması olan ay hakkedl-
lecektlr 

İstanbul Cefte rdarhğından: 
l"atlhte Davudpaşa orta mekteblnln 125 lira muhammen icarlı bakkaliyesi üç sene 

müddetle !ciraya verilmek üıere aç:k nrttırr.uyn konulmuştur. 

Senelik kira bedeli dört taksit ve her tab t peşinc!lr İhale Hilll/939 Per,embe günü 
saat 14 ~ Mlllll EmlA.k Müdürlüğünde miiteşekk!I Komisyonda yapılacaktır. 

Hüsrıülral §ahadetname.cıl, sıhhat raporu ve snbıkam olmadığı.na dalr vesika llc 
blrllkttı 

Tallblerin 28 Ura 13 kuru., muvakkat temlnııtn munyyen gün ve saatte komisyona 
mfiracaatları. <8834) 

diyanın bitaraflığının idamesjdir. lerdir. Müteakıben geceleyin Ruslarl!l. Fin • 
Halka beyannamP. ~andlyalılar ıbirk:ıç saat süren yeni bir mil • 

Helsinki 4 (A.A.) - Günün hadiseleri zakere yapmışlardır. 

Mf ii Şefin so·1 nutku An1erika yeniden 
(Ba.şt:ırafı 1 inr.i sayfada) 95 h~rb g~mı"sı· ı·nşa 

19 Teşrlnlevvelde 1.mza edilen muahcdenhı a, \J · 

gayesi Avrupada bir emniyet mıntaknSl te - ettrrı•yf'.r 
sis ve Balkanlarda huzurun ldamesidlr. 1 U 

Nevine Çemberlayn bunu ce~nlerdt;, ~ - ( Bast<mıfı 1 inci sayfC'da) 
varr. Knmarasındn söylemişti, Ism~t Inönü Ruzvelt, biahare bu kalemlerden biri • 
de 1 Teşrinisanlde tekrar etmiştir:. iyi ni.~et ni ayandan Pittmann'.n ve diğerini de 
sahibi olan bir devlet adamı bu sözleri şup- rn~b'usan meclisi (Kongres) azasındnn 
he ile karşılıyamıyacaktır. - . rı(' m'a hediye etmiştir. 

Londrn, Parl.s ve Ankarn hukumetlerl, Kongresin Kanunusani toplantL'iında, 
barışı her mUlet.ln hukukuna mutlak suret.- Amerikanın milli müdafaas1 için 95 par
te riayet edilmesi suretııe tekrar t~ıs _et - ça yeni har.b gcmisile 2500 yeni tayyare.. 
mek veya korumak bahsinde ayni ülku lle nin inşasına müteallik bir layiha tek -
muttası!tırlar. lif edilecektir. 
İsmet İnönlinün tebarüz ettirdiği gibi, bu Bu inşaat için 260 milyon İn~liz lirasl 

ülkü her memleket için kendi hususl blln- sarfedilecektir. 
yeslne, co~rafi vaılyetine ve imkrınlnrına Di~er taraftan ambargonun kaldırıl .. 
!!Öre :mubtell! tedbirJerl istilzam etmekte ması dolayisile verilecek siparişlPrı kar .. 
olması pek tabi~ bir şeydir ve bu noktni na_ şılamak ve Amerikanın milli müdafaası
zarn Londra ve Parlste tamamen iı:ıtırnk e- na aid siparişleri di~erlerinde!l üstün tut-
dllmektedir. mak üzere, bir kontrol komisyonu kuru • 

Tü- k .. Sovyet mfin11sebetl '"~İ Iacaktır. . . • . . 
Dl~rr taraftan, üç devlet arasındakı ~ Bu komısy~n.' evv~l~ da~1lı sıpar~ 

rlkl mesainin bunlardan her birinin diğer rin yerine getırılmesını ternın çdecektır. 
devleUerle olan dostane ve norm.al mllna - Yapılac8k yeni gemfü•· İı 11nıflan 
sebetlerlne zarar verecek mahiyette olma - Londra + <HUBU8i) - Amerikanın lllf& .,. 
dığına şüphe yoktur. Bu münasebetlerden decf'ğl 95 yeni ':harb gemlainln müfredatı §11-

hlri _ iti şüphesiz bu anda en mühlmmidlr- dur: 1 
Tilı-k - Sovyet müna.c;ebetlerldlr ve Fransa 8 kruvazör, 3 tayyare gemi.si, 52 dletro .. 
ııe İngiltere Türklyenln Sovyet Rusya ile yer V" 32 tahtelbahir. ' 
mevc11d ve ilrl memleket lçln istifadeli olan 
dostluk münasebetlerinin idamesi hususun- büttn devletlerin harb ~mllerlne kapatıı... 
d k endişe.sini tamamen teslim ve takdir macıını Ukllf etmiştir. 
,tına ·k. d"~ler Bu ~retle - zira bizzat Molotof bu husua.. 
f' e e ı. · .. k götü b~ Bu dostluk sağlam temelaerc dayanıyor ta mutabıktır - muna .~şa rmez 

rc_'cJclüd içinde iken bac:ka bir m<>rnur Pel- •w••• 
dı ve ma<;<ının ü'Zerindeki d<>ft<-rleri ka
;;~tırar~k bir !':C'yler kaydetti ve gitti. 
0 11"<1? ronr3 kır saclı ve v1c;1ıra bir bac;'rn
sı da ~1ind" bir takım E'VT"'kla bu ll'ı.ı::ava 
:Yaklastı, o da bnı rokamlan korıtrol ,.._ 
derek avrıldt. Daha S(ml"a dıı trt>nc bi'r 
l'tıeınur ve masanın ba~n:ı oturrlu. Bir 

www ™ 

ve Türkiye ReLc;~ümhuru. Türk hükumeti- surette anlaşılıyor k1, Turk~ye Başvekm SL\U 

11ın !11r.ıskavada Türk _ SO'Vyet münasebetle- nutku'1da Mookovadakl müzakerelerin bu 
rı ı veni ve mes'ud 'bir merhale teşkil ecte _ de!a netlcelenmeme.sinin Saraco~lu-Molotol 
bf~er.:k bir anlaşmaya varmak için son hnf-1 nrasmrtald görüşmeler esnasında Türk-Sov
talnr zarr•nda hiçblr gavretten ı:ekinmem~şl yet münasebetlerinin an'e.uevi çerçevesine 
oJduliunu bilhassa hatırlstmaktndır. Mu _ yatJ:>?ı<'l metalibatın ortaya 91kmasından 
vaf!ntivet bir an için pek yakın gibi görün-ı mmevem.d olduğunu ihsas etmekle hata l.f-

bı:~\1lcr yaptı ve kn 1ktı ~·ti. 011rı"n c:orıra 
ırkaç memu.ı. daha bu rn1c;:ıv1 u(1ra~ıhr. 
Gomar ba~ın1 ka~·aı: 
- Pel{ mü!him bir <;"V ;;-nopnprrıı>:iim. 

dive dürundii. Bu övle ff"'"ih ·r;r TI"<ıc;~ ld 
herk(><; 0raya bir 'L-ı:>re u~rruvor, fakat bu 
l"rıasa kimsenin rl"inl. 

Baş, Diş, Nez~e, G, ip, Romatizma 
Nevralji. kırıklık ve büt~n ağnl 1 rınızı d~rhal keser. 

icabında gün~e 3 kaşe almabifö·. 
\T('?.tlenin önihı1en S!!'Cti. Fıfc>r hırs1z -

~ ık tahmin etti~i c:nkilrlfl' <'t>rı:>v:>n ı>tmiş 
~~" ·bun~ın kimin tarı.:ıfından gör..ilJT'ü~ o- -
abiJeceğini anlamak istiyord~. Sa]!dan 

Her yerde pullu kutulnrı ısrarla ist~yiuiz. 

------~ 

üştl' Bu muvatfaldyet elde edilememişse lemPmlştır. 
;.. ın~ı<ıkereler iki memleketin anlaı:ma nr;;u 1 Molotof'un, Almnnyanm arzusunu tatmin 
., ' armini bozmamı.ştır ki esas noktn bura Pttikte:ı sonra, vazlyetı Ank.~raya lz~h..ede
de d biklP"ıl'll zannatcmeğe imkan vardır. He• 
~~· t:tlikln mühlm sebeblerl Molotof'un haldr ikl mr'm:ek~t arasındaki müzaker~er 

nutkunda nydınlatllmıştır. halckı_n~.a .. Molo of un kull:lndığı Usanın I.I. 

M 1 .. I l • met Inonunklnden esaslı bir surette farldl 
CS <ova mt•za {Cte erı olmnınnsına ve Molotof'un aTürklye He fi • 

Molcıtof diyor ki: kir tcotlsin1n karşılıklı noktal nnzarln.rın 
Sovyetıer Birliğinin bidayetteki mnksndı ay:tmlanmasına geniş bir suretre hizmet et.. 

Türklye ile Karadeniz ve Boğazlara mlinha- miş olmasından11 dolayı ..fevkallde memnıı ... 
sır bir müzaharet paktı ldi. Fakat Sovyet - niyet göstermiş olma.sına bakılırsa, Sov~t 
!er Birliği, Almanyaya karşı olan dostluk hn.riclye komiserinin Türkiyenin azimli hattı 
pol'tıkqsı mucibince, Türkiyeye Karııdenlz hareketinden dolayı fazla mutt>er olmadıtı 
1~letıeırl mibtesna olmak üzere Boğazların aşağı yukarı muhakkak gibidir. 

• 



1 Sayfa 

NEDEN 
diitün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
diş macununu tavsiye ediyorlar ? ÇünkO: 

Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

Sabah, Öğle, ve Akıam her yemekten 
aonra günde üç defa diflcrinizi 

fırcalavıoız. 

l 
Muhtelif sergilerden ~ 
18 diploma, 24 altın 1 

madalya i 
kazanmıştır. ~ 

~ ... 

"' RADYOLINI 
daima kullanınız 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
ı - Fabrlkn blnası tamlrt açık ekslltmeye çıkartimı.ştır. 

2 - Ke~! bedell (4751,16) muvakkat tem1natı (357) liradır. 

3 - Eks1ltm<? 17/11/939 Cuma günü saat (15) te fabrikada müteşekkil komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

4 - Mukavele, ekslltme, Nalla İşleri umwnl, Husus! ve Fenni şartnameleri, proje keşif 
bulAsıı.slle buna müte!errl diğer evrak Fabrlkn mildllrlüğünden parasız olarak alınabilir. 

5 - Tallplerln, bir taahhütte işbu münakasa mev-ıuu tamlr gibi 5000 11ra mertebe -
ıslndeo olan herhangi blr 1ş1 muvafakiyetıe ffn eylediklerlne dalr vesikalara istinaden 
ist:ı.nbul Vllliyetlnden, en fazla ek.slltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 
039 yılına· ald Ticaret Odası vesikalarını Mmllen müracaat eylemeleri lüzumu ıırm 
olunur. (0055) 

.. 

em:r ve Tah a Fabrikaları T. A. Ş. 
Merkezi : Ankara, SeIAnik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi : Deta - Adapazarı 

S~b , Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassıstır. 

.. --•~ Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. "'•-•" 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet Orman işletmesi revir 

amirliğinden: 
ı - Dursunbey Devlet Orman İşletmesi İstasyon deposunda 1Btlfde mncud (76lU 

adcd muadili C«3> metre mlk'ab (613) desimetre mlk'ab çam tomrulu açık arttırma 
ile satıhta çıkarılmıştır. 

2 - Tomrıtklann ayrıca baş kesme paylan mevcud ve kabukları soyulmUf olup ha _ 
eim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmı.ştır. 

3 - Tomruklara aid .satıt vartmunesi İJıtanbul, Ankara, Balıkesir orman çel'irge mü _ 
d urlüklerlnde ve Dursunbey revir Amirliğinden görülebilir. 

Tcmrukların beher metremlk'abının muhammen bedeli (11) Ura 70 kuruştur. 
4 - İsteltlllerln % 7,5 muvakkat pey akçelerlle 11/11/939 Pazartesi günü sut 15 de 

Dur.,unbey revir Amlrllttne müracaatJan llfm olunur. (9088) 

Satlhk Çam Tomruğu 
Or. U. Müd. De.-Iet İşletmem Alaçam Revir Amirliğinden: 

t - Dursunbey Devlet Ormıı.n İfletrne.sl İstasyon deposunda istifde mevocud (17341 
adede mua.dll (1225) metremlk:'ab (289) deslmetrcmlk'nb çam tomrutu açık arttırma ile 
s:ıt:hğa çrtnrılrruştır. 

2 - Tomrukların nyrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş olıc> ha
cim kabu'ksuz orta kutur ilııerlnden hesablnnmııtır. 

3 - Tomruklara o.ld satış ıartnamest İstanbul, Ankara, Balık~lr Orman Qevil'1re Mü. 
dürlüklerlnde ve Dursunbey Revir AmlrUğinde görülebtllr. . 
Tom~kların beher metremlk'a.bının muhammen beMll cıı ı Ura (70) kunqtur. 
4 - Istekllrerln % 7,5 muvakkat pey akçeleri 16/11/939 Perşembe günü saat 15 de 

Dursu:ıbey Revir Amirliline müracaatları UA.n olunur. 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Sirkeci rıhtımında Gümrük ka.pı.sı açığında bulunan zincir ve demir tüUelertnin ıe_ 

mlzlenme ameliyatına başlanmıştır. 
Bu amellyat. devam ettıtı müddetçe bu işte kullanılan ve gündüz iki siyah türe Te rece 

çırt. kırmızı fener ta,turan aıııarina· ve dalgı~ sandallarına çaparlz verilmeme& n lca _ 
bıntla deniız altında atılacak dinamit sademeıı:lnden masun kalınması için bi17fik kü
çük bu.tün gemi ve meraldp ve sandalların bu vM&Itten açık geçmeleri llAn olunur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
ı - Anknra Polis Enstitüsünün ayda 350 ıtra ücreti! doçentliğine aşafıdald Jartları 

haiz bir doçent alınacaktır. 
2 - MezkQr şartlan hnlz tallblerln derhal EP.,tıtü Müdürlüğüne müracaat etmeler! 

Te 1st1dalarına vesikalarını da raptetmelerl llA.n olunur. 
Şartı:ır: 

ı - Türk omak. 
2 - Frıınsada veya Pransa İsviçresinde tıb Tcya kimya - fizik ta'h.Sil etmiş bulunmak. 
3 - AskerUğlnl yapmış olmak. 
4 - Hariçle lınşka bir iş almıyacağını tanbhüd etmek. 

5 - On sene muddetle Emniyet Umum MÜdfr:lüğün emrinde çalışa.cajına dair noter-
llkten mwıaddak taahhüdname vermek. • 

6 - Fran.sttca lisanından yaplla.cak Labdri n '1fallt müaabaka imtihanında muvaf
fak olmak. <5562> .oooı. 

, 
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Sayın halkımızın nazarı dikkatine: 
939 - 940 senesi mahrukat kanununun tatbik olduğu yerlerden 

Eti Bank mahrukat ve sobaları satış ajanlığından: 
Her nevi maden kömürnnn kurumu ve dumanı ile birlikte yakan, soba borularını tıkatmıyan 

Sıhhi, fen~t ucuz ~uhtellf SOBA nQmu~el.eri SOBA ve kaloriferler için en elve~iıli 
metin zarıf ve tıplerde gelmıştır ve en temız 

' Yıkanmış rekompoze kömür ve sobalarımız 
ıçın aipariş kabul ve derhal ifa olunur. 

Adres: Galata, rıhtım caddesi Kefeli HUseyin han 4 uncn kııt No. 28/29, Tel: 4~992 

i3u basit ve kolay 

GOzel:ik 
reçetes;ni 

tecrübe ediniz. 
Ayni genç kıztn 
tedavidcıa evvel 
ve souraki re
simlerine ba -

Bayan M. 
S. dıyor ki: 
ch.eıdimı 

kınu:. 

aynada gördüğüm vakit, ade -
ta gözlerime inanamıyorum. 
Cildim evvel:k.inden daha gü
zel, daha ywnuşak ve daha 
nermin, bütün arkadaşlarım 
:tenimin güzelliğini gıpta na ~ 
ı.arlariyle bakıyorlar... Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 
hayret bir tene malik olabi ~ 
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 
basit ve kolay güzellik reçe • 
tesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yüı.ünüze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kre
mini sürünüz. 
Terkibinde Viyana Üniversi -
tesinin meşhur bir profesöıii 
tarafından keşif ve cBİOCEL• 
tabir edilen kıymetli ve cazib 
gençlik cevheri vardır. Si21 
uyurken, cildiniz bu kıymet • 
li cevheri mas edecek ve her 
sabah daha genç görilnecebi • 
niz. Ertesi sabah ya~sız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu da, siy.ah benleri 
eritecek ve açık mesameleri 
sıklaştıracaktır. Ayni zaman -
da cildi yumuşatıp beyazlata -
caktır. Bu tarzı tedaviyi tat -
bik eden (gilnde 3 dak ika) her 
kadın, kendisini birçok sene 
gencle~miş bulacaık ve yeni gü
zellikte bir tene malik olacak -
tır. TOKALON kreminin müs
mir neticeleri ~arantidir. 

Yatak, yemek ve çalışma oda -

larile salon takımları velhAsıl her 

nevi mobilyalar; BAKER (ES-

Kİ HAYDEN) mağazalarında teş

hir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak. 

tadır. 

T. İŞ BANKASI 
KÜÇÜK CARI HESABLAR 

iKRAMİYE PLANI 
Keşıdeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
1940 ikramiyeleri: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • c::: 3000.- • 
40 • 100 c - 4000.- « 

75 « 50 • = 3750.- • 
210 • 25 • - 5250.- • 

Kumbaralı ve kumbarasız hesablarında en az elli 
lirası bulunanlar kur'aya dahil edileceklerdir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul tersanesinde bulunan 415 lira muhammen kıymetli 17 kalem hurda meraklp 

ve eşy:ı açık arttırma yollle satılığa çıkarılm~tır. Satış bedel! nakden ve peşindir. i
hale 16/11/939 Perşembe günü saat 14 de A<Illli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Komi&. 
yonda yapılacaktır. Satılacak meraklp ve eşyanın ne\•'l mahiyeti ve şeralt.i etrafında 

hcrgün Milli Emlfı.k Müdürlüğünden izahat nlınablllr. TaUplerln 21 lira 12 kuTUf mu -
vakkat teminatla muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatları. (8838) 

Memlekette ağzının tadını bilen herkes, 

ALİ M.UHİDDIN HACI BEKİR 
Ticarethanelerinin müşterisidir. 

Merkezi: B::ıhçekııpı, Şub{jleri: Beyoğrn, Karaköy, Kadıköy 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR TiCARETHANELERi 
Ramazanı fer;f münasebetile muhterem müşterilerine KA YMAKU 
LOKUM, KESTANE ŞEKERi. MEYVALI ve SÜTLÜ KARAME

LALAR ile SARAY BAKLAVASI, TULUMBA TATLISI 
\. Yapıldığını ilan eyler. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 250 aded Ma.w. telefonu ka.palı zarfla eksiltmeye çıka.rılm.ıftır. 
2 - Muhammen bedel 7500, muvakkat teminat (562,5) Ura olup eb:l.ltme& 21!İtlıı

c1teşr1n/m Salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Sa • 
tıne.lma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat te~at makbuz veya banka teminat mektublle kanuni n -
salkl ve teklifi muhtevi kapalı zarfiarını o gün sut 15 e kadar mezkftr KomJByona " 
receklerdlr. 

" - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım AJnlJat 
Şube.:Ji Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. (9138) 

Bütün muallimler, Üniversiteden 
orta okulıa kadar tahsil gençliği, bü
tün uyanık halk, Türkiyeyi esaslı 

şekilde tanımak :istiyen herkes bu 
büyük seriyi takib etmeli ve bu haf
ta çıkan (B O L U) sayısını alıp bak
malıdır. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun 
dan· 

Müflis Adapazarı ahşab ve demir mal
zeme imalathanesi masası idare lzası a
vukıat Fethi Başaran öl~ olduğmıdarı 
tetkik ve iceob eden kararlar verilmek ü
zere alacaklılar 25/10/939 tarihi için da· 
vet edildikleri halde toplanma kabil ol 
mamı.ştı. Alakadar alacaklılar tetkik v~ 
ic.ab eden kararları vermek üzere her • 
halde 7 /11/939 Pazartesi günü saat 15 d• 
dairede hazır bulunmaları ilan olu -
nur. (21676) 

• Çiçek Meraklılarına 
Feı~meııgin meşhur licaretbane

.ier,nden getirtmiş olduğum anm-
bül, lftle, şekailc ve sair çiçek 110-

ğnnl rını ehven fiatiarla satmıtk
tııyım. 

Renk 
Stıın bUl 1 inci boy 12 
Sllmbtll 2 nci boy 12 
Lllle 18 

Adedi 
20 Kr. 
12. 1/2 Kr. 
8 Kr. 

s ıir çiç k soğanlttrı ııız mevcuddur. 
Kfttl\loğ ınPccanen göador,lir. 

Aıirt's: Şark Tohum nıağnzttsL 
Balıkpnz•ır Lonca sok. No. 3 

Bu sayıda 6 lbüyük tablo, 100 den 
fazla nefis resim, bir rölyef harita 
v~ şu yazılar vard~r: Fizikli coğraf
ya, İklim, Akar sular, Pınarlar,A -
band ve diğer göller, Hayvan besi -
mi, Ormanlar, Yaylalar, Nüfus, 
Köyler, Mengen köyleri, Ziraat, 
meyva ve sebze, yollar, ticaret, san
at, sıhhat durumu, Maarif, Bolu leh
çesi, Adet ve an'aneler, kız alıp ver
me, sünnet düğünleri, tarih, Kör -
oğlu, Dertli, diğer meşhur simalar, 
Evliya Çelebi Boluda, Günlük ha -
yat, Akç.'lşehir, Düzce, Gerede, Göy- İstanbul İkinci İflas l\femurJuğun -

.............................................................. nük, Mud'Urnu kazaları, milli oyun- dan: 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: SeUm Ragıp Emeg 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

lar, M~eli oyunu.. İflası üzerine ,alacaklılara yaptığı kon-
ÇIKARAN kurdato teklifi mahkemece tnsdik cdil<'n 

Türkiye Yayınevi manifaturacı Ali Enisin alacaklılar kara-
İstanbul, Ankıara caddesi No. 36 rile satılan mallarının pay cedveli yapı-

30 Kuruş larak iflas idaresince daireye bırakıldıfı 

- - -----------• ilan olunur. (21670) 


