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~i~r:i~i~d~::~~:~ ı taarruzuna beklırorlar 
N~~~d:ia:~;,!~;t:a,ve Garb cephesinde ı·-·Piii ~--s;v·y:et ... 
Pa::kar:~!~a;mıı müzakereleri 

.• ~rlinde her tarafta şu sözler i- to· pçu du·· eli osu 
Şt.ı!mektedir: Hitler, gal'b devlet - D - • " • 1 l d 
!erine teslim olmaktansa $talinin un genı goru-cmeıer o ma ı 
bütün şartlanru kabul edecektir. dd 1 d r 

1 

Fakat Hitler'in '.bo~vikliğe teslim şı· et en ı· Finlandiya heyeti talimat bekliyor 
0lrnası garb devletleıine de teslim 
olmaktan kurtaramaz. Binaena • lskandinavya Sİyasf mahfatlerinda müzakerelerin 
~~~ka~erı~ndeksadoı00aşaışn .şkaliğ~iaıaıcann Almanlar dün Fransız gerilerini muslihane naticelanecaGi Umid adilma~•~lr 

mı, yo evı e r. H 1sinki & Dün akşa i R tek 
~~e~irrn~~~~1d~ olduğunu kestir. OD bu~ukluk toplarla dövdüler lifi;nin Molotof ve staı:y~ar:nd.~ 

uş u ur. f I tevd.ünden sonra Finlendiya heyetinin 
\ · (Devamı 8 inci sayfada) • Meşhur bir ngiliz askeri muharriri diyor ki: "Düşman Moekovad!a ka1mıf oimuı Finlandiya et-

• ............................... -... ··~·-·-·-··""' duruyor, fakat bunu daha iyi hazırlanmak için klrı. ~~esinde nikbin bir a<lld\net 

A b kl• b·ı· . tevlid etm.iftir. 

ltalyada muhim askeri 
tedbirler ahndı 

yapıyor, iman taarruzunu e ıye ı ırız,, Sovyet ilıtllllinin yıldönümü 1enlikle-
rinin, milzakereleri tehir etmesi muhte
meldir. 

Moslrova 5 (A.A.) - Stalin dün akşam 
Finlandiyalılarla yapılan bir saatlik mü
zakereye iştirak etm~tir. Müzakerelerin 
seyri !hakkında bir şey bilinmiyor. Yeni 
bir mülAkat yapılacağı bildirilmemiş ise 
de Finlandiya heyeti Moskovada kalmış 
tır. 

Yeni talimat bekleniyor 
Moskova 5 (A.A.) - Dündenberi l<"'in

landiya heyeti ile Sovyet ricali arasında 
yeni hiç bir müzakere olmamıştır. 

Finlandiya !heyetinin Helsinkiden tali-! 
(Devamı 8 inci sayfada) Finlandiya Başvekili Cajancıer 

Tanl1.s ki ab , 
Garb cephesind~ Fransız topçu.lan rrıaliyette 

P.arıs :> - Havas ajansı askert vaziyet sarih hedefi bırakarak dün bu mevki et-
hakkında §U malftmatı vermektedir: rafında hakiki bir harb ate~ açmıştır. 

Cephenin heyeti wnumiyesinde temu Şehrin §imali §arki, cenubu şarki ve ce-
unsurlarırun k8§if ve devriye kollarının nub ıruntakasına bir çok ağır obüsler 

Hadise Maarif Vekilimiz için gayet 
mühim bir anket mevzuudur .•• 

mut.ad faaliyeti devam ederken, Alman. d\1.§müştür. Yazan: Muhittin Birgen 
topçusu atışlarını i•nifletmektedir. Franaız gerilerine ateş B ir edebiyatçımızın diğer bir ede -ı la yazdığı iki makale, gün dedikodula -

Alman .bataryaları bilhassa cephenin Dijer taraftan Alınan topçusu La Bli- . biyatçı tarafından ne~r~i~' ~ rının ~lıca rn7vzuu old~; Çli'!_kü bu ikl 
merkezinde faaliyet göstermif ve bqlı - eiiıı bir kolu olan East mıntaka.sile Sar- lan bır eser hakkında yukarıdaki wıvan- (Devamı 2 ncıde cHergun. sutunundo) 

Mussoıını ca hedef olarak da Forbach mıntakaaını re mıntakasında da at~larına devam et-
1.ondra, 5 (Royter bildiriyor) - Sin ele almıştır. Forbach tehri esasen bun - miftir. Forbaoh yaylasında, Sarregemi • 

Yor Mussolini., askeri şeflerle uzun ko dan bir kaç gün evvel büyük çaplı top - nes ile Bitche arasında oldukÇ3 düz ve a• 
~ (Danmı 8 inci sayfada) larla dövü~tü. Di.ifm.an topçusu bu (Devamı 3 Jincü sayfada) 

• 
lngiltere Amerikadan Siyasi 

muharebe 

Propaganda harbi 
gittikçe şiddetleniyor 

350 milgon liriılık 
mühimmat alacakmış 

Almanya eski Türk ltalyan, 
rekabetini istismara 

çalışıyormuş 

Göbbels, dün, Alman köylerine yağdırılan İngiliz 
ris~lelerinden bahsetti, İngiliz radyosu Alman 

propaganda nazırına cevablar verdi 

~.ovyet gazeteleri Amerikanın müttefikler lehine 
ıtaraflığı ih al ettiğini ileri sürerek yeni kanuna 

şiddetle hücum ediyorlar 

Par~ 5 - Berlinden Amsterdam'a 
(?elen haberlere göre, Amerikada si -
lah ambargosunun kaldırılması husu • 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Ribbentrop 
1'1oskovaya 

Çemberlaynın Japon 
gazetecilerine 
verdiği ziyafet 

Londra 5 (Radyo) - Bu sabah, cHit
ler gençliğine" radyo ile bir hitabede bu
lunan Alman propaganda nazırı Göbbels, ı 

ezcümle şöyle demiştir: 

g itmiyor cŞehirlerimize, köylerimize ya~dırı -
lan manasız budalaca İngiliz risaleleri 

Amsterdam 5 (A.A.) ·- Berlinin Sala- bizlere hiç bir zarar veremez. Alman hal 
hiye~tar mehafili Von .. R_ib~~ntrop'un Moa kı 1914 deki halk değildir. Politikaya kar 
.~vaya. ve mar~l .Gorı~g ın de Romaya şı derin bir alaka besliyor, milli ve içti -
gıdeceğı kaberlerını tekzıb eylemekte - mai bir dava için harb ettiğ;mizi bilıyor.,, 
rlir. Doktor Göbbels'in bu sözlerini nak -

R h b 
leden Royter, Alınan propaganda nazı -,usya ar rının. hitabesinin bir yerinde prop::ıgan-

. t • dadan bahsederek. propagand·-i yapmak 
ıs emıyor hususunda hiç de çekinmediğini, başka 

.... ' Moskova 5 - Pravda gazetesi, Teş. memleketlerde bunu yapamıyanların sırf 1 
• Amerika e!liha jabrikaıann~ büyük ıoptar ımaı ecııtıyor. rini~ni ih~~Ialin~ tahsis ettiği başma. mahcub olduklarından ı:nuvaffak olama -
~dra, i <Köfter büdlr1yor} - Amui -ıı79t er~ dilnya matbuatında tilrlü tilr· kalesındc şoyle diyor: ıdıklarını kaydetmektedır. 

l'91U bHaranık kaaununun kelb.l mer- (DaYUU 1 laot sa7f ... ) (De"Yaml 8 inci sayfada) · (Devamı 8 İlleİ sayfada) Göbbel.t· 



2 Sayfa 

Her gün 
Yanlış kitab 

Yı11n: Muhittin Bfrf'M' --r 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

makalede gösterilen yanl:ı.şlar, hakikaten 
herhangi bir şekilde olursa olsun, ne mil 
dafaa edilir, ne de tevil götüriır şeyler • 
den değildir: Sadece yanlış, hem de ba -
s:it billfli.ler üzerinde yapıldığı için :feci 
yanlıtlır, müellifin eski türkçeyi düz -
aün okumaktan aciz ve aruz vezninden 
bihaber bulunduğunu gösteren yanlışlar! 
Alellde bir müellifin neşrettiği bir eser
de böyle yanl.ı.şlar mevcud olması esas 
itibarile 'büyük .bir hadise teşkil etme -
mek lazım gelir. Fakat, bahis mevzuu 
bu kitab olmıca iş değişiyor: Çünki.i, e • 
ser senelerdenberi mekteblerde okutu -
luıyonnuş ve bu yanlışlar da birinci ta
bıdm değil, ikinci tabıd.an toplanılmJ11-
Her şey bundan ibaret olsa gene ıyi; hal 
buld alt tara.b da var: Bu esenn müe])jfi, 
Üniver&iteye, Köprülünün yerine. pro -
fe3Ör tayin edilm.i.cş veya ediliyormuş: .. 

Kitabın bu yanhşlıklarmı meydana 
koya.n İsrnııil Habibe teşekkür mü etme
liyiz, yoksa, böyle bir facfomn üstünü ör
tecek yerde oınu meydana attığ).ndan do
layı darıl.malı ıruYJz? Bu suale cevab 
vermekte belki bir çokları tereddüd ede
bilir. Fakat, ben onlardan değilim. İsma
il Habfh, bu faciayı ortaya atmakla el -
bet i.sa.'bet et:rn4tir. Bu suretle, eski bfr 
yara bir kere dajJa de.,.c:ilmiş oldu. Deşile 
deşf.le, belki bu yara, nihayet iltiyam bu
lur ve bu memleketin ruhu da taklidden 
ve sahteden., lbir türlü iyiyi, halis ve te -
iniz! arayıp bulup takdir etmeme illetin
den kurtu.Jmak yolunu tutar. 

lsmail Habibin teşhir ettiği yanlışlar, 
lbunda.n 25 - 30 sene evvel benim türkçe 
veya edebiyat hocalı.ğı ettiğim zaman -
larda idadi veya lise talebelerinin ekşe -
riyeile yapmadıkları yanlL'?lar nev'in -
dendir. Yani, biz veya bize yakın yaşta -
ki irumılarm, basit bir idacl:i tahsili sa -
yesmde, düşmekten ictinab edebilecek -
leri yanlışlar ... Bu kadar basit şeyler ü -
z:erincle bu kadar ağır hatalarla dolu bir 
kitab, nasıl olur da mekteblerde tedris 
aleti olarak kullanılabilir ve nasıl olur 
da bu kitabın m<ielH.fi bizim en yüksek 
illm müessesemiz olan Üniversitede, bu 
kitabm me"9"Zlruırm teşkil eden bilgiler· 
şubesi için profe.sör veya profesör nam - ' 

· zedl olur? Bu suallere makul birer ce -
va'b vere-cek olan.far buluııSaydı onlara 
ka~ minnettar kalırdım. 

"8.kat, m.aaleısef, buna imkan yoktur. 

SON POSTA' 

Resimli e Bir mimar öldü = 

Amerikada ismi, cismi tanınmayan bir mimar öJmü~tü, 

bıraktığı evrak ta.mü edildiği zaman dosyaların içinden 
Bir insanın bayatı mad<li ve manevı lrudrı:aı cesiiıin 

aynasıdır. · Hakkınızda bir hüküm vermek, kıymetiniz için 
bir ölç:i koymak lazım geldiği zaman o hayata bakarlar. is
terseniz mensub olduğunuz mesleğin kemal derecesine gf:'l
miş bir san'atkarı olunuz, eğer aöııü.tunezseni"Z. görünmesini 
bilmezseniz, küçük te olsa, çok mütevazı da olsa zevkiniz 
hakkında miyar olacak bir hayat y.aşamazsanız gölgede kal
maya mahkumsunuz, lazım old$ zaman hatırlanmazsınız, 
hatırlansanız dahi itima.d telkin etmezsiniz, hayatınız bey
hude gelip geçer. Görünmeyi ve zevkinizi gösterecek bir şe
kilde yaşan1ayı biliniz. 

muhtelif müsabakalara gönderilmek için yapıldığı h::ılde 

yollanmamış, yahad da sırf etüd olarak yapılm.şı birçok ser-

gi, tiyatro, otel, köok projeleri bulundu ve bu pro1elerin her 

biri bir şedövr mahiyetinde görüldü. Amerika gazeteleri es

lafa şahes~r olarak intikal edebilecek bedialar yapmaya 
muktedir <ılduğu halde bu san'atkarın sönük kalmış oJması-

nın sebehini araştırdılar. Bütüın hayatını sıCinü~ yaşayarak, 
münasebetsiz ve muhitsiz geçirm~ olmasında buldular. 

Al Jolson k11ı-ısındı;;:J 
Aurılıgorl 

f ···-············································· .. -, 

~ Hgrg'ln bir fıkra 1. 
: -- :ı 
; Doğru söylüyor !ı 

'1
1 

Sesi güzel olmayan, fakat şarkı söy- i 
lemek hevesinden de bir tii.rliL vaz- i 

• 
geçmiyen anlatıyordu: : 

1 - Geçen akşam bir nloında §arkı İ 
söyledim. Sa1on gayet büyilkt-il, benim 
sesim bu büyük salonu doldurmuştu. 

Orada bulunanlardan biri: 

- Doğru söyW.yor, dedi, sesi salo-
nu. o kadar doldu.rmu.ştu ki, salonda 

1 
sesıne yer ka1ma$t için birçok kişi dı
şarı çıktılar. , ________________ J 

Garb cephesindeki Fransız 
askerleri arasında 

sakal modası 

Kelepçelenen 
Meyhane kaoıtı 

Bu lritab .senelerce bizim gençlerin elle -
rinde dol~ ve dolaşmıık için de ev -
veli, Maarif Vekaletinin müsaadesini 
ahn~ Ondan ıırıonra bir çok P.debiyat ho -
calan bu kit&bı okutmuşlar, bir çok maa
rif möiettişlerl derslere ~ip çıkmışlar, 
bir cok rnfuneyyizler, imtihanlarda bu -
:tıı.n:mu,.lar, MJıaller sormuşlar, cevablar 
ahn1"lar, numaralar tayin etmişler ve ni
hayet ~adi?tnameler verilmiş de kaç 
senedenberi bfr insan çıkıp: «E.fendl1er, Cephede bulunanı Fransız askerleri a-
.ıman dikkat ed'in, bu kitab yanlışlarla rasında bir sakal modası baş göstermiş-
doludurh dememiş! Bütün bunlar böy - tir. Bu moda tercihan genç askerler ta-
le olup hltmt, ~ neticeden de o kadar rafından tatbik edilmektedir. Sakal afo-

• 
İkinciteşrin 6 

. Sözün kısası 
-···· -

Nefer kaydolan general 

~---- E. Ekrem Talu _J 
le on gelen Paris gazetelerinin bi

e;;;;JJ rinde okudum: Emekli General 

Kleman - Grankur. y~ı orduya rütbesile 
girmeğe kanunen mani teşkil ' eylediği 
için gönüllü nefer olarak kaydedilmiş. 

Meslek aşkı ve vatan aşkının insanda ne 
mertebeye kadar varabileceğini, bu çok 
iyi g&teren bir misaldir. 

Bu örneği bize Atatürk te göstermiş 

değil mi idi? İstanbul hükumeti onu asi 
ilfın edip te rütbesini refettiği zaman, 
Ebedi Şefimiz, mübarek sırtında hiçbir 

alamet taşımayan dlümdüz üniformasile, 
vatanın kurtuluşile neticelenen mücahe
desine bir ne.fer gibi devam etmişti. 

Ve bir gün, sırası düştüğü bir zamanda 
o, şöyle demi§ti: 

- Yaşım çok ilerler ve kumanda kabi-
liyetini kaybedersem, ordumda gönüllü 

l nefer olarak hizmet etmeyi şeref bilirim! 
1 Büyük adamların sözleri de, jestleri de 
! kendileri gibi büyük oluyor. Ve insanlığı; 
birçok küçülüklerden müteselli eden de 
bu büyüklüklerdir. 

Fransız generalinin hareketi, çetin bir 
düşmana karşı koymak vaziyetinde bulu
nan Frans aefkan urnumiyesini şüphesiz 
'ki derin düşüncelere sevketmiş, o efkarı 
umumiyenin üzerinde bu feragat ve fazi
let ziyadesile müelsir olmll§tur. 

General Kleman - Grankur elbette ne
fer kalmıyacak. harb meydanlarında ge
ne kademe kademe yükselerek eski rüt
besine erişecektir. Faksıt o ana kadar 
geçecek zaman zarfında nefer Grankur 
silah arkadaşlarının nazarında canlı bir 
kahramanlık timsali olarak kendilerini 
teşvik ve teşçi ederek vatanına ayrıca ve 
büyük ölçüde hi:zınıet etmiş olacaktır. 

Fransız dost ve müttefiklerimizin, ta
rihlerinde pek çok kahramanlar yetiştiği
ni biliriz. Onların hepsi de akıllarda hay
ret, gönüllerde de heyecan ve hayranlık 
uyandıracak menkıbelerle meşhurdur. 

Lakin bu menkıbeler nihayet tabii: şey
lerdir .. deruhte edıilıni§ bir vazifenin par
. l'k ve cesurane şekilde ifa olunmuş ol

ı masmdan ibarettir. 
General Grankurun hareketinde ise 

ben başka bir büyüklük görmekteyim. Ve 
böyle ferdlere malik bir ulusun kolay ko-

lay srrtı yere gelmiyeceğini de, yakın bir 
tar:i!hlıı misallerile, şimdiden iddia edebi
lirim. 

..........................•..................................• 
Ak~araydaki yangın 

mcmnun kalın~ olacağız ki nihayf:'t ese- lade bir surette bırakılmaktadır. y·· ·· bah k rln müellifi, Köprülüden münhal kalan Sunny Boy filminde $(1yledi.~i şarkıla•- um Evvelki gece sa . a arşı Aksarayda 
kıü.rsO. namı:edi olarak Ünivf'rsitenin ka _ le -şöhret ~ olan Al Jolson, kendfsi çevreleyecek biçimde ince ve zariftir. çıkan bir yangın bir dükkanm kamiloen 
pı.cıının önüne kadar gelmiş! gibi film artistliği yapan karı~ı Ruby~ Çene kısmında pek hafif bir kısım salı- Londrada geoe yansı bir gazinodan yanmasile neticelenmi§tir. 

Bu kadar şey nasıl olabilir? diye hay- Keelerden ·ayrılnmk üzeredir. K:ıdın verilmektedir. Bu sakal tarzı Fas ve Cc- 1şık sızdığını gören polisler, hava hü - Saat 2.30 sularında Aksarayda Millet 
ret etmeğ'e hacet yoktur. Bunlar böyle mahkemeye ~rd1ği istidada ckocasını 1 zayir Arablarının tarzını hatlrlatmakta-ı cumlanndan lrorun:ma nizamnamesini caddesinde Bedrosa aid ve üst kısmında 
d~hna ~lag~hni.ştir. ~smail Habi~ bl'~e bi-

1 ~ırı derecede zulilmlerde bulunmak:> ile dır. Bundan dolayı bu sakala cemir sa- tatbik etmek gayretile içeri girip ışığı Ali isminde bir bakkal çırağının yattığı 
rıncl mL'ınlı. vermedı. Maalesef, bunun itham etmektedir. kalı> ismi verilınişt" ir. söndürmek isterler. Gazinonun ka ısı. 
sonuncu mı.sal olmadığı da muhakkak -ı . . . , P turşucu dükkanından alevler yükselmi -
tır. Bundan on beş sene evvel ayni tarz- .. .. . . . . nı yoklarlar. Kapı kilidlıdir. Açmak ye başlamıştır. Yangını gören mahalle 
da acıklı hAdiseler üzerine bic kere de kün. ola~atmı goreceğiz .. Alabılece~ımız /!. '() ·çre hükumetinin tayyare gerek. Ne yap!ınlar, hemen bir demir bekçileri derhal itfaiyeyi haberdar et -
ben parrnal!'ımı kovmuştum. O zaman - ted'bırıe:ın bu .derdlere bır hamlede de - pnrçası bulup kapıyı 7.e>rlıyarak açar- mış· ler ve yangın bina kamilen yandıktan 
lar M ı k d b. k V·a teşkil edebılece.tfne inanacak derece- hu'·cu mlarına aid kararı ~ . . 

• « ese > mecmuasın a ır &.ç ar - de fdil d~~r F k t h' 1 b lar 1ş1gı söndürür w dışarıya çıkar - sonra, yet;cen itfaiye tarafından söndü • 
kadaşla birlikte ortaya koyduğumuz bu sa """' ız. a a •. ıç o rnazsa, u . ~ 
rıevi bazı h&dise1er üzerinde uzun uzun bahse kuvvet!i bir surette el ~oymuş ol- Tayyare hüau:mlaıno hakkında İsviçre lar. Fakat ortaya bır mühim mesele çık rülmüştıür. 
düşünüp bir takrm derdlerin dev.asını a - mak dahi bizun için bir teselhdır. hilkfuneti dikkate değer bir karar ittihaz mı~tır. Kapıyı nasıl kapıyacaklardır. Ateşin binanın dükkan kısmından mı, 
r~mak .. vazif~ilc. mükellef olan Üniver - Bu. v~sile il~ Maarif Vek~limizin dik - eylemiştir. Kilid kırı~. Binaenaleyh kilidli • yoksa Alinin yatmakta olduğu ev kıs ... 
sıte m\lm~ssıllerı, bunu yapaC'ak yerde katinı dığer bır. Dı?kta ilzerıne de .çeke - Alma.n d· İn .

1 
d F _, yemezler. Nihayet polislerden birinin mından mı çıktıgıy tahkik edilmektedir. 

Maarif Vekiline müracaat ederek Da - yiJn: Mekteblerımızde okunan kitablar . ya a, ·gı tere e, ransaua ge- klı d h" b" ~ .. 1-1_ li C b' . .. . . . . h ar~ında 1-~·- ad b b h dil • l . ta h" 1 dla. k k a na a ıyane ır ı.m.ı.r ge r. e ın- .............................. .-............................. .. 
rillfünunun cşahsıv~tı manP.vıyesıne,. a ..,., .. ıı..1.m1uı, ~ e u a. se en ese - ce erı yyare ucınn arın n orunma . . .. T A K V 1 M 
karet eden ben nabekarın tstiklal mah - re ımunhasır de~ldir; mekteb kitabları - için ışıkların söndürülmesi kararlaştırıl- d~.10 .. k'.:le~eyi çıkarır ve :resımde gor-
kemesine verilmesini istemişlerdi! mızın kusursuz olanları hemen hemen dığı halde, İsviçrede bilakis ışıkların ya- duğünuz gıbi kapının halkalarına a -

Türk ilminin müdafaasını İstiklal mah enderdir. San zamanlarda küçüklere sar. Nasıl pratik bir zek~ değil· mi? 

1 

h k ·t bl .... _ ı ·· d kılması emredilmiştir. kemesinde arayan bir zihniyet on beş se- m& sus ı a arın u.ızı arını goz en ı;{e -
nede elbet tam bir istihale yapamaz. Bu· çird'im. Bunlarda gerek di1, ~erek terbi - Bumın sebebi şud'ur: Muharib devlet - Ç1çek/er bira ife beslenir mi? ~uınt llflııo 

lKiNCiTEŞRİN 

6 Arabl ııoııe 
1858 nun içtn, 90n hAdisedetı dolayı hayret ye bakımlarından pek çok. kusurlar var· lere aid tayyareler geceleri yanlışlığa İngi1terede Croydonda ikamet eden ıııııı 

etme~ mahal yoktur ve biz her şeyi, ha-ı dır. B~~l~rm da en kısa hır .zamanda ı.c;- meydan vermesinler diye İsviçre nurla- - Resmi '18-ıı H:r 
knj etı ·ı ı· · k v lahı, kült<ir bakımından gerı kalmış o - . . bir nebatat mer.aklıeı yetiştirmekte oldu- Biriııciteş·lıı 
Ulı ç resı e yer ı yerme o:ymaga mu- lan bı'r memlekethı -. "7arıırı· ihtı·yaçla - ra. gaırkedılecektır. 24 193~ ıes 

vaffak oluneaya kad·ra Boğaziçinden ..... ., ğu nerkis soğanlarını bira ile beslerneğe 11_,_-=.._.-ı.,...,.==~-~----
M do~. dı-:ı.. b. h ı· k rındnn .birini teşktl ediyor. b I t H bah b d k b' Sİ ~~raya ,. .. u a:ııa ır ayı su a a- Eğer, bu vesileden bilistifade Ali Yü - ıpabilirse kendisine müteşekkir ve min - aş amış ır. er sa yanm ar a ı- PAZARTE 

cel Maarif makinemizin kusurlu i.şleyı _ nettar oluruz. rayı iki saksı arasında taksim eden bu 
şinin hiç olmazsa •'beb1eri.ni kesfederek _ " / , , tD. adam çiçekleri ild ay bdar evvel yetiş-

Hldise, genç Maarif Vekilimiz için ga- bunlara kar.şı kuvvetli bir reaksiyon ya- (A{,uhdt.in U._lt1u}.~"' tirmeğe muvaffak olmuştur. 
yet mühim bir anket mevzuudur: Bu ki-=:=::=;;;;;:;~:;::;;:;;;;;;;;;;:::::;:;::;;:;;;;;:::===~;;:;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;:;;:;:;;;:;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=:;::=::::=;;;.:::;:::;:;;;:;= 
tab, mekteblere nasıl girmi.s ve onu o - ,. " 
kutan edebiyat hocaları üzerinde nasıl f S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N · A N M A ! 
bir reaksiyon yapmış? Böyle bir reaksi -

* 
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yon vaki olm~ .bunun neticeleri neye !' 
varmış? Hiç olmamı.şsa. tf:'tkik ve talim 
heyetlerimizin bu lfıkaydisini ne ile izah I 
etmek lazundır? 

Bu suallerin her biri ayrı bir mesele 1 
teşkil eder. Yeni Maarif Vekilimiz. maa
rif makinemirln bütün lıastahklarını en 
yakından tanıyan j:!enç bir enerjidir. Ba
his mevzuu olan renafıkların derinliği 
hakkındaki takdiri de bizce yakinen ma
lfundur. BW'lun için, kendisinden bu ha
di.reyi esaslı bir tetkik meV2uu yaµma -
smı istemek hakkımız olur. Böyle bir an 
ket, bize maarif teşkil~tımızın bir çok 
noksanlarını meydana kovcaak ve biz de 

Gazeteler ihtikar yapan iki ticaret evinin birer hafta müd
detle kapatıldığını yazıyorla~. Bu ticaret evlerinin her ikisi 
de kalay alım satımı ile meşgul oluy-0rlardı. 

Kalay matbaalann döküm işlerinde de kullanılan bir me
tadır, onun için cis:mini yakından biliriz, şu harb gürültüleri 
çıkmadan evvel kil-08llllu 240 kuruş sularında alıyorduk. Pa
tırtı patlak verincf! 24 saat içinde fiatının 550 l<uruşa fırla-

görülebilirdi. Halbuki şimdi Allaha ~ harbin dışındayız, 
yollarımız açıktır. Her yerden getirtilebilir, telAş etmeye F.i
zum yok, diye düşündük. Dü.şündük amma fia.tı bir hafta 
s1nra 750 yi buldu, bize lazım olduğu zaman da on lira iste
diler. Şimdi: 

yarına aid ev kat cetveli 

dığını ~ittik: • 
- 1914 harbinde 40 liraya kadaır çıkmıştı, fakat o zaman 

deniz yollan kapalıydı, yükseliş bir dereceye kadar mazur 

- İki kalay ticarethane.5i ihtikar yaptıkları için birer haf
ta müddetle kapatılmışlardır, deniliyor. Adam rnevcud ser
mayesini~ ayda 4 misline çıkardıktan, y.ani atı alan ÜskUdan 
geçtikten sonra bu ÜıÇ satırlık haberin yüreklere ferah vere
ceğine: 

IS TER i NAN, i STER iNANMAl 
bımların ne suretle ıslan edilmesi müm - ~ ... -----------------------------------------------.._,~ 
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Garb cephesinde topçu 
düellosu şiddetlendi AI manya n ın fa a ..iye t Milll Şef ile Devlet (Baıtarafı 1 lnd sayfada) •lrnıf - miitlıif düşman hiç bir f'IVdm 

• Reisleri arasında çık bir saha üzerinde imtidad eden Fran çekinms. Bu düşman ümidsilı OJUD.UDa 

g O• st . L d da sız gerilerine de Almanlar on buçuklu&. elinde ne varsa koymuştur. Binaenaleyti 
ermemesı O r a telgraflar teati edildi larla elli kadar mermi atmı§lardır. Bu i- Naziler. İngiltereye tevcih edecekleri 

ki ınoktada FrllllSll topçusu derhal mu - muazzam darbeye daha büyük btr kuv -. h t d Ankara, 5 (Husmt) - Cümhuriye.. kabelede bulunmuştur. vet illve etmek için hazırlıklarını devaın ayre uyan ırıyor tin 16 ncı yıldönümti münasebetile Her iki tarafın gösterdiği müdafaa ettiriyor ve hareketi geciktiriyor. Her an 
ı Millt Şefle Suudi Arabistan Kralı, Ar- harbi bu suretle bir toP911 düellosu şek - geniş bir Alman taarrurunu bekUyebiJi-
'ltlgİliı) Al l h 1 d f •k 1 1 •hti• l' jan~hı milleti reisi, Bulgar Kralı, Çin linde ağır, ağır devam etmektedir. Fa - riz. 

er, man arın ava ar a aı O ma arı I ma 1 mim hükumeti reisi, Macaristan Kral- kat son gfuılerde vahimlcşmek istidadını Bizim için şimdilik yapacak şey İngil-
gittikçe imkansız bir hale gelmektedir, diyorlar lığı Naibi İran Şahi~hi, Romanya g6stemıeğe başlamıştır. 1erenin hava hakimiyetini temin eyle -

I.o KrıaJı, Şarki Erdün Emiri, Katinin, Alınan hatlarına topçu takviye kıtaa - mektir. 
ha b ndra 5 (A.A.) - İki aydanberl kilde harb huırlrklan yaptığına dair Nail.ı Prens Pol aralarında tebrik tel • tının geldiği haber alınmıştır. A.A. Fransız tebliği 
bir b~Iadığı halde Alınap.yanm hiç- haberler işae ettiği ayni mahfellerde grafları teati edilmiştir. Almanlar hazırlanıyorlar Paris 5 (A.A.) - 5 Teşrinisani sabali 

ı't r faalıyet göstermemeai siyast İngi- hatırls.tılmakta, :fakat balisttk ve ~ tebliği: 
z tno:ıhe 11 Londra 5 (A.A.) - Meşhur askeri mu-

tad - ıe erinde hayret uyandırmak.. ya sahasında yeni keşifler ya·p1ldığına ~ p harrir Garwin, cObserverı> gazetesinde Gece heyeti umumiyesi itibarile sakin 
h ~ ılr. Aynı mahfellerde bu ataletin se- dair elde malO:mat mevcud olmadığı i- rll: OD a en geçmiştir. 

er.ı eri araşt 1 kt .. 1 denil lA ean lrtedi B yi l k.o k B ı d.d yazdığı .bir makalede diyor ki: Bliea - Bliz'in şark bölııcsinde iki ta .. ?nekt . ırı ma a ve §OY e - ve ' me r. u şa a er r u e gra, a. Askeri harekatta bugün görülen dur - ~ 
edır: tevlid etmek mabı&dile çıkanldığı an- raftan topçu faaliyeti kaydedilmiştir. • d gıunluk münhasıran şund:ın ileri geliyor: 

•Harbin uzaması iaşe ve mühimmat laşılmaktadU'. treni kacır 1 Almanlar, Polonya harbinden sonra bll- Alman tebliği 
ll'leınb~ları mahdud olan Alınanyanın Hitler mtlttefikleri usandırmak ve ' hassa hava sahasında hazırlıklarını bi - Berlin 5 (A.A.) - Alman başkuman-
ıa:arına olduğu muhakkaktır. Alınan. aet!c('de bitaraf e1kAn umumiy~ sulh .. B:lgrad. ~ - Almanyanı~ Ankara tirmeğe ç.al~ıyorlar. Düşman d'uruyor. danlığuıın tebliği: 
~anın ürntdleri seri bir muvaffakiye • lehinde bir hareket vücude getırmek buyuk elçlS'l von Papen bugunü Bel • Fakat bunu, daha iyi hazırlanmak için Garb cephesinde mühim hiç bir faali-
te is'inad ediyordu. Bilhassa Alman or tamamile tedaftH·bir tabiye mi kulla • gradda. A~a.n elçitdınin ~sa(iri olao. yapıyor. Başka bir şey için değil. Düşma- yet olmamıştır. 
dıısu her şeyden evvel taarruz için tıı~,.or, yoksa kışın yapılacak harekttın rak geçırmıştır. · nın munzam kudreti artıyor. Hnva har - , Bir hava taarruzu 
hazırlarınustı. Bunwıla bera'ber Hlt • faydasıtlığını müdrlk: olduğu i~ orta Sabahleyin Berlinden buraya gelen bine gelince, bunda da tasarruf yapıyor. Brük!el 5 (A.A.) - Bugün saat 11 e 
ler V:.ıkit ka k . ti t -.ı ve şarkf Avrupada fi~ğt macer&la. von Papen, karşılık Simplon Orient Arttırıyor. Muamma olan her şey bir sır doğru Fransanın şirnaline bir hava t:t ... 
~. zanına ıs yor ve &ı-.ı - İ ,. · 
"'U:i ediyor.. . ra devam etmek mi i!tiyor? nglltı: Expresa ı kaçırmı' ve bızzaru~ bura. değildir. Binaenaleyh, bugünkü durgun- arruzu olmuştur. Bu taarruz Lille, Rou-

Si • . mahfelle.rl bu noktalan suale şayan da kalmıştır. Fakat resmi Yugoclav me- luk mantıki olarak başka türlü izah e - bais ve Tourcoing mıntakalarında vuku-
llaat~ns~. mahfelleroe bakım olan ka • !bul.maktadırlar. :H.dıaldli kat--ıyetle hafili ik hiç bir temasta bulunmam~ dilemez. Bu !harbde de bütiln hnrblerde bulmuştur. Belçika hududu civarında 
rl' gore Bitler Alman ticaretine ye- malftm olan lld Mkıta vardır: tır. (A·A) en salfthiyettar bir tav.siye olarak kabul Fransız !hava müdafaa bataryalarının a• 

b~y~ahreçler temin etmek ma1madUe J - Alm011 hava kuvvetlerinin kat. edilen şunu unutrnıyalım: Her şeyi rn~_e=t::::p::::c:i=a=cı:;;;;k=ca=iş=i=ti=lm=iş=ti=r=. ======::::1 
leri u~ Q~vletleri elde etmek ve küqük- iyen faile olduğumı idldia eden Nazile - B h b b• d -;; 
çi korkutmak istemekte ve bunun ı. rın bu iddialan ~ çıkmı,tır. 8n8Ş, ar lr sene en /ta.lyan - Yunan 
ı: de bir dereceye kadar diplomasiye 2 _Daha şimdiden Amerikadan ~ f ı • k d• Bir Yunan vapuru daha 

hattı, mürettebat 
kurtarıldı 

ta1Ve.nınektedir. Fakat bütün bu mü. darlk ettiği malı:emenin inzimamı ile az a sUrmıyece ' ıyor Anlaşması ve 
le ealar Almanlar tarafın&n g&teri • hava kuvvetlerini arttıran fngı·ıte~ - T -~- 5 (R yt blld" · ·) - c• - Bu /garlar n atal t' . h tın ektedi .uvııud o er ırıyor. ..-e 

Bt e 
1 ıl!':a e em ~· nin bu yolda!ki gayret~ sayesinde Al - koslovakya'~ ikinci cUmhu:~e.lsi Dok : Sof ya 5 (A.A.) _ Son İtalyan _ Yu I ondra 5 (A.A.) - cNiC?,laos• adı~ 

lun taraf memleketlerde faalıyette bu manl»rın havai.arda faık ohnalan ihtt- tıor Beneş bir gazete muharrırıne verdiği nan anlasması hakkında Sofyada mün rı-.._· Yunan vapurunun murettebatın-
/\hn an, Alman (propaganda teşkilAtının mali gittikçe im!k:A.nsu ibi'r ha.le gelmek beyanatta şöyle demiştir: tesir cSl~vo> gazetesi yazıyor: d .. 1 2 kişi bir Holanda vapuru tara -

anyanın gizliden gizliye :yeni şe - tP.d!r. cÇeloosJ..ovakya, gündn birinde istik!~ - Yunanistanın politikası Alkden.iz -1 f n , n kurtarılar~~ hu sabah İngilte • 

A lfni muhakkak surette elde edccektır. d d . t f k ha"z olan dev renin C'enub sahılmde karaya çıkanı .. •k ç· d k• AJ . . . e enız e evvu unu ı -merl a in e 1 man Cep Hiq şüphe yok ki sekiz mılyonluk bir 1 d . . . .. betl 'd mışlardır. 
· illet dalrnt ta ik 1t d 1 let.crlE aırna ıyı munase er ı a - 1 il t 

m ry a 1:1 a as a. yaşaya - mesine matuf bulunmuştur. Bu tefev- On dört kişiden ibaret o an m re • menfaatlerinden krU Vazörü maz.> la D kt vuk cvvelcmirde İngiltere \'e Fransa - tebat bakiyesi de başka bir limana çı· 
Hari> hakkında fikri. soru n o or . İ . · ka!'ılmıştır. Hububat nakletmekte olan • B •• '' k Qk B h bin ~ir ad f 1 ·· · ya niddir. Mtiteakıben talya gelıyor. .l-kl 

Yazgeçmıyor UYU yaDUSta erıeıt; c ar ·u sen e;ı ıız a surmı - . . d Yunanlı \'apur, infilaktan birkaç wı 
U yecejfne inanıyorum.. Ondan sonra da Hudud.lart için Ing'ltcre \'C Fra?sa an ka sonra bat:mıştır. Bu infilakın bir tor 

..ıJ'okyo 5 (A.A.) - Amerika bilyük el- Faris 5 (A.A.) - İngiliı deniz ma- tstikllline kavuşacak bulunan Çekoslo - terantı aldıktan sonrla, . :una~ıstantın pillcnme neticesinde mi veya bit ma -
•~• G vakyanın da müstakbel hududlarmdan ııalya ile münasebet erını tanzım e - ım· 
l'a . re.w, Japon hariciye nazırı Namu- kamlanıun 10,000 tonluk Alınan c.Ad- bahaetmex.. ...;......vımk lfuıımlu görmüyo • nıec-i tabii b.ulunuyordu. Herhalde, ye. vinE> çRrprna te~irile mi vukua ıre ıı 
1,~ ıle dün yaptığı mülakat esnasında şu miral Sclıeen zırhlısının böy11k Oky~ g• ~......... olduğu malum değildir. 
""i nokta ürerinde ısrar otmiştir: nusta bulunup bulwunadığın.ı tetidk n.mı. cevabım verinişttr. ni Yunan • Italyan anlasması Balkan -
h Amerika, mevcud muahedelere Ja - ctme'kte old1ilderına dair Şanghaydan Jar için bir barıs unsuru ve gittikçe İt.::. }yan - Bulgar 
~onyan c· f Fı· t h Ad. • daha <;arih olarak belirmekte olan yeni 
leler· .ın riayet edeceğini ve Çin mese - verilen ve cSunday T1mea> gazetesi ıty 0 in a IS8SI bir diplomatik faaliyetin başlangıcı - tica-i an!aşması 
h 1 ııı.ın anemnuniyet verici bir tarzda tarabndan n84redilen haber bun.da 
a1~dıleccğini ümid eder. alAka ile kıi.rş~ktadır. k da Almanya dır. Sofya 5 (A.A.) - Yeni İtalyan -

isted~gı~~r~a. Jap_ot?yanınlÇinçd~ k~u:mak Şanghay'da bir Japon membamdan arşısın Mo!lkOl1R - Berlin Bulgar ticari anlaşmasının hedefi i'ki 
tik nızama 1 ıraz ey er. un u .-ı.mc- verilen bir ha'bere göre Japon Ilınan - Brilksel S (A.A) - Sosyalist Le memleketi Avrupa harbinin zararların-

anın ç. d ki f.. . h d k I.J f r., '°ri b d 1 l . . v ın e mena ıını ma ve ece larmdn ve bilhassa cNagasa.kb de ~ PeuplP gazetesi cCity of Flinb vapu.. Tl 8118 S ~ e ıı:;; dun korumak ve ticari mü a e e en ın-
h e Uzakşark kapılarını Amerikaya ka - lunan Alman ticaret gemileri ço'k ınik.. runun serbest bırakılması key - . ki~ı:ıf ettirmekten ibaret oldu~ iktı • 
~aYa.caktır . Mo:.kova 5 CA.A.) - Moskova ıle · h ed"l 

Arn "k · trırda kömür ve benzin almakta, fakat fiyetinin Almımyanın açık denızlerde- B r d doi!rudan doğruva sadi Bulgar rnahfellerinde tasri ı -
rı1 erı a efkarJ umumlyesi Amerika - henüz limanlardan a ılmamaktadır - ki aczini gOOterdiğini ve buna muka • er ın arasın a ö • • • w mel~tedir . 
... _n Asya ve Uzakşarktaki menafiini ve yr t Fransa d . k muntazam hava seferlen ıçın yakında 
~1.itklarını ihlfil eden bazı hareketleri ka- lar. btl ngilt~rekuvde tl rlninm. bentız tt~~ni- müzakereler~ başlanacağı haber alın- f S ••t ·· •• Quı trolundaki re e ıs a e ıgı Maru ovyet paraşu cusu 
rıı ede.tnez. Amerika efkarı umumtyesl - H 1 d d . kta 1 ·ıave etmekte ... mı~t ır. k d 

. tatmin etmek lôzımdır. Aksi takdirde o an a a genış ~~~a ve şun an ı • • .. • yeni bir rekor ır ı 
Üti lllemlcket arasındaki münasebeUeri b k r. . . • • Alman ekallıyetınd n 3 hın Mos~va 5 CA.A.l _ Sovyct paraşütçü.sil 
duz }ı- • ;r casus şe..-e esı· cAlmanyanın Cıty of Flınb 1 hı - • • R" k . •v 

e ... uek imkiını yoktur. • u t k ks dil b" pma kı ~, ı aayı ter ettı Solodomlk paraşütle 10 bin metre yübet.. maye e rne ma a e ırşey ya - -t o • ıuı 

Am · h" b' Alm · 1 ten atlamıştır. Bu yeni rekor için hus 

lf atayın yeni 
lvleb'usları 

sterdam 5 (A.A.) - Almanyaya Ho ğa ~sare~ .~ememesı, ıç ır an Lo!'ldra 5 <A·A.) - Steubcn vapu • bir obljen cihazı kullanmıştır. 
landa üniformalarile geçrneğe teşebbüs harb .gemısı~~n b~ vapur~ refakat .et - ru Alman ekalliyetinden 3 bin kişiyi 1 22 dakika süren paraşütle bu ini• emasın
ederek yakalan~n ~br~k :ıdındakı ge~ç mek üzere g~nderılmemesı ~e g:mıde- hamil olduğu halde <lün akşam geç va.! da Solodovn!k rli7.gara kapılarak normal o
~ola.n~~~ı, ~llsi vası bır c.asu.s şebekeıu - ki Alman .:nurettebatımn bın ktlomet- kit Higa'dan ~lmanyaya hare~t et -ı rnı·ak ineceği yerden ıs kilometre öteye ln-

İskcnd 5 CH .) _ p rtl e nın ızı uzerme koymuştur. re kA<lar ~uren bir yolculuk esnasında miştir. mtştır. 
göstP .1 ~run ususı a de Bu haberi veren telgraph gazetesi di - Norveç gibi küçük bir <le\1letin hima - ...................................... ·-·········--··· ... ·············-.. ••••••••••••••••••·•••••••••••••••• ........ ····-
h -~! mış olan 1 2 namzed arasın a . . 

Un ün 1 .ı..~ t . t· . yor ki: ve"ln" muhtaç olma~ kevf ıyetlen, Al-
d <> yapı an ser-ut:s seçım ne ıcesın A 1 bil" ·• H 1 d ~ "' - · b 
" !\bd""l . .. km H a· Sel raştırma ar . tün o an ay:ı teı - mat"v::mın açık demzlerde m~ru ir 
~ • u ganı Tür en, am ı - . · · . . 

Çut~. Aıt.. M.. 
1 

B k" S k mıl olunmuştur. Ve tahkikat esnasında kontrol ifa edecek bır vazıyette bu -
l; udullah urse ' e ır ıt ı t 1 Hinı t Alb . k . . . f 1 b" b" f . 
~Urı<,, Me.hmed Tecirli meb'us intihab o,p nnanbc7 .. a ~ın ışı~ın l aa ~ lunmadığmı ~ yalnı~ . ıtara ı:?:mı -
~ihnislerd.ir. Seçim l'Y\k hararetli ol - casusğu şe ~dıednm meyah~na çedı .arıMmış o - lerin ~eyir VE seferim ınkıtaa .uı:n-~t -
tnu~tur. r du n~ teyı er m ı!.ett ı:. amı - m'.l',{la iktifa etmek mecbunyetınde 

A. k fih netıce hakkında henuz malumat yak- bulunduaunu göstermektedir. 
.. ~-ara 5 (A.A·) - 5/ 11 / 939 Pazar tur. ..., • • . • 

gunu yapılan Hatay meb'us intihabı 1 ngılızlerin takdırı 
~eticesinde Cümhurivet Halk Parti - ç·· ·ı b hes·ınde Lcındra 5 <A.A.) - Reuter: 
8lnc~ namzed göst~rilen 12 zattan orçı g r cep İn!dliz gazetelEri, Clty of Flinfi tah-

•Mehrned Tecirli, Bekir Sıtkı Kunt, t f t• ı "' t live eden Norveçi takdir tazimle y! · 
Abctüıgani Türkmen, AbdulJah Mür - O iŞ er v('.,p 1 detmekte ve İskandinav devletleri.nin 
;ı Ve Hamdi Selçuk> ekseriyet kar- Londra 5 (Royter bildiriyor:) - tngi- dürüst davranmayı bilen devletler ol-

arak meb'usluğa seçilmişlerdir· liz bahriye nazırı Çörçil, Frans&da bu - duğunn yazma'ktadırlar. 
lunmasından istifade ederek İngiliz or - Almanya tekrar Noneçi 

F ranstz vapt•rl::trı iz mir 
Sefer'erinA tekrar haşl yorlar 

be 1~ir 5 (A.A.) - Eylül iptidasından-
1" tı Şark seferlerini tatil etmiş ol:m 
~ansız vapurları önümüzdeki Perşembe 

~ nünden itibaren limanımıza mutad se
erıerini yaprnağa başlıyacaklnrdır. 

Dahil"ve Ve1 11i ~iv~~ .. ~ 
b Sivas 5 <A.A.) - Dahiliye Vekilimiz 
ı: sa~ah saat 9 da Sbasa gelmiş ve bac:
\1 Valı ve komutan olmak üzere mülki 

e <l.<ıkeri erkan tarafınrlan selamlan -
?tııştır. 

dulıın karargahını ziya~t etmiş, ve ken- protesto etti 
disini karşılayan Lord Gort ile birlikte Bern 5 <A.A.) - Buler Maohrlobten ga -
öğle yemeğini yemiştir. Çörçll bundan zeteslnln Bertin mUhablrlne göre, Alman -

· · f · · ya Norveçln Clty ot P'llnt vapuru hAdlseeln-
sonra Fransız askerlerını te tış etmış. on- dlıw lza'ha.tı kA.m ""'rmemı• ?e Osloda-
1 ı .. .. il tü de ver ıs• e.v "'l 

ar a goruşm Ş r. ki masla.hatgtızarını yenkren protestoya me-

l 1 b;n tonluk bir 
Dan1~ .. arka v::ıpnru hath 

mın etnıişt.lr. 
..;__~~~~~~~-

Mısır kabin esinde tadilat 
Londra 5 (A.A.) - Dan~rnarkanın 11 Kahire 5 (A.A.) - Al Mokattam ga -

bin tonluk Kanada vapuru bir infillk ne- zetesinin öğrendiğine göre, Mısır başve -
ticesinde batmıştır. Bu. vapurun torpil - kili Ali Maıhir Paşa kabined<? tadilat ha -
lcndiği zannolunuyor. 60 kişilik müret - zırlamaktadır. 
tebatı bir İngiliz vapuru tarafından kur- Aralarında hariciye nazırı da olmak 
tanlmı.ştır üzere nazırlardan \içli değifecektir. 

Sabahtan Sabaha 

Türkçe, Edebiyat 
Ankarada lise ve orta mekteblerin Türkçe, edebiyat muallimleri l\laarlf VekUL 

nin ıri,yaset ettiği bir toplantı yapmtşlardır. Gazete haberlerine &'Öre bu toplaııtlCla 
&'ftm~r ve imli.mu haklwıcla müta.:.ealar yüriitilmüş . 

Bu toplantıyı imli ve rramer davasının ele alınmasına bir başlantıç talak.ki 
etmek llzımdır. iııtfpıal ki Türkce ve edebiyat muallimleri talebelerine belU batla 
bir metod rösteremedlkleri lçin diiştÜkl~ri mü,küJ nzlyett anlattılar ve ihtimal 
ki şimdiye kadar edin.dikleri tecriibeiere ~öre bazı metodlar ortaya attılar. Dava 
böyle bir jki toplantı ile halledilemiyecek kadr.r nazik olduh için tellş e&medlk. 

Lisan bahi~ erinin karar ve kanllllla kalıba IOkulmalan ihtimali olmadıfn,a röre 
Ankara.da toplan:ın mütdıU8asların da böyle kesin b~ · iş yapacaklanru hatırı. 
mu:a retirmeyir.. Ve bu toplantı be1ld de birkaç yıldll' üzerinde işlenen Tün.cenla 
blr zaptö ırabıt altına alınmak samanı retip relmedifinl kontl'tll. için yaptlmış,ır. 
Maksad bu ise isa.bet n.rdır. Yenl kelimeler yufurduğumuz Usan ıız çok lunmtnı 
bıılmuştm. l\laya tutmu k&llmeler kendi kendilerine kaybolup ı'ltmlt. tin ve 
ahenılmise uyrun olanlar da hamura k:ıtılmqtrr. Türkcenin a.na kökleri 013 • 

fitler bu yaptda m.ıcild' bir mastar olduklanna &'Öre kiiçük bir ıramer tecribeslne 
ı:iripnek de· faydasız olmaz. 

Yahus terkibsiz Türkçeyi bünyesine, şivesine &'Öre gramer kaidf!l~rlne ~atlamak 
için yapılacak tecrübenin resmi mahiyet almadan uzan b•• tahlil ve _tatbik denesi 
~eçirm.esi li.zımdır. Türkçenin edebi olmaktan ziyade ilmi ve fennı m.ahemey• 
ihtiyacı otduianu da unııtnıanıak li:zundır. Mua.<tır ilim dünya ımın btcilnkü 
thammıza rirebilmesl için tabmlnimb:den çok yabancı unsurlara mubtacız. Da 
nokta da unutulmamak tartlle Usan b:ıbblerini kurcalamak ve radikal tıetlceter• 
nra.cak baz:trlıklar ya.pma.t çok faydalıdu. Her işte sürat ve ıbareket rttekfü. 
Fakat dfl işlerinin acf!leye ptmlyeeetf ni bizden evvel idrak edenlerin hail dof ra. 
dilrtist bir tutat yapamad.aJıllarını ıördükten sonra bizim ne . kadar beklememi• 
lcab ettliilll anhyorus. 
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Belediye bül çesi 13 milyon li.rayı buldu. Hükumet le 
her yıl büyük mikyasta yardımlar yapacak 

İ.staal'bul Belediyesi, sou on iki ay zar-: 
tında yapılan işleri ve vücude getirilen ı 
~rleri teabit e~tir. 
~bul Belediyesinin senelik bütçe -

1:1. on üç .m.il:yon lirayı bulmaktadır. İmar 
tuıfyetine geniş yer vermiş olan Bele - 1 

dfyeye, her sene hükU:met de büyük mik
,.ta yardım edecektir. Belediye bun -
ckrı aoıııra ~acağı işlere harcayacağı 

puıaları fU surette temin edecektir. 
1 - Hılldmıetin nakdi yardımı. 
2 - Belediye namına uzun vadeli ve ı 

• faizli isttkrazlar. 
3 - Belediye bütçesini daha sağlam 

•e dlha verimli bir hale getirmek. 

cıemin sokağı, Bakırköy Koşu yolu, Da -
ireönıü, Yeşilköy istasyonu, Ayasağa Sü
vari okulu yolu, Edirnekapı, Rami şose
si, Büyükçekmece, Çatalca yolu, Silah -
tarağa, Kemerburgaz, Ka.zlıçeşm.e, Ba -
kırköy, Topkapı, Küçükçekm.ece yolları 

1 

tamir ve inşa edilmiştir. 

Bundan başka belediye şubeleri tara -
fmdan 130 sokakta 73.629 metre murab
baı adi kaldırım. 14,119 metre murabbaı 
parke kaldırım, 4-085 metre murabbaı şo
se yeniden inşa edilmiş ve 196 sokakta 
100.212 metre murabbaı Adi kaldırım, 
23.566 metre mur.abbaı parke kaldırım ve 
~717 metre muraibbaı şose ile 100 metre 
murab'baı tretıuıve.r tamiratı yapılmıştır. Diler tar~ imar münasebetile sa -

tm .ı.ın.ma. iktiza eden bina vesaireden 
lııWl:Omete aid olanlar parasız olarak be ~ Yeniden yapılacak yollar şunlardır: 
tediyeye verilecektir. Kartal - Yakacık yolu, Ömerli parke 

Bu senenin muhammen varidat ıruk • kaldırımı, Sahrayicedid - Erenköy yolu, 
tan 12.423.000 liradır. 1938 senesinin mu-1 Caddebostanı - İskele yolu, Kurbağalı -
hammen varidatı 11.299.000 lira idi. Buna. dere - Göztepe yolu, Söğıüdlüçeşme - Kur 
nuaran iki bütçe muhammen varidatı .bağalı<i'ere yolu, İbrahimağa - Prevan -
arasındaki fark 1.124.000 liradan ibaret- Va!i 1'e Belediye Reisi Liltfi Kırdar toryom yolu, Erenköy - Etemefendi yo -
tir. bek - İstinye caddesi, Orhaniye, Ebüs - lu, Kadıköy - Acıbadem yolu, Şaşkın -

Bir sene zarfında Ayaspaşa - Gümüt-

1 

suud, Çarşıkapıda Çiftesaraylar cadde - ı bakkal yolu, Erenköy istasyonu, Eteme -
~ yolu, OOyükhendek - Kuledföi y<>- m, Aksarayda Karakol önü, Belediye ar- I fendi yolu, Paşabahçe, Beykoz yolu, Şile, 
lu, Galatada Kar~~İap.aş:ı sokağı, I kasında Dostlu~du. sokağı, Galata~ ı Ağva yolu, Se18.miçeşme, Maltepe yolu. 
Tabinı eu deposu onundekı tretuvarlar, Mahımud1ye caddesi, Tersane caddesı, ı Belediye faaliyeti mekteb inş3S1 iş -
:Vall konağı caddesindeki tretuvarlar, Be Galatada DomutZ ~kağı, Beşiktaşda Ha- lerind'e de tek.Bsi.i.f etmiş bulunmakıadır. 

Orta mekteb ve liselerdeki 
. tnrkçe ve er ebiyat dersleri 
Maarif \' kili, bu iki dersin randımanını arttrmak 

için tedbirler alıyo; ve görüşme!er yapıy<-r 

Maari·: Vekilliği orta n:ıekteb v~ li -1 müşahade, tetkik ve tecrübeleri tesbit 
sele:rdeki türkçe ve e<lebıyat tednsatı- edi!me'kte, imla w . gramer noksanının 
nm randımanını arttırmak ve bunu te- tel&.fisi İ"İn alının . -b ed tedb" . . u~-ı. lli 1 . . 1 '$ ası ıca en ır. 
inin ıçın ~ı..u'l\.çe mua m erının ça ış • 
malarma yen] bir veçhe vermek üzere ler görüşülmektedir. 
tedbirler almaktadır. Tüılkçe ve edebiyat dersleri talebe-

Bu maksadla Ankarada Maarif Ve.. nin daha iyi istifadesini temin ıçın 
kili Hasan Ali Yücelin reisliğinde orta plana bağlanacak, talebeye ö~reti1ecek 
mekteb ve liselerdeki türkçe ve ede • mevzular üç imtihan devresine taksim 
biyat öğretmenlerinin iştirakile top • edilecektir. Ayrıca orta okullardaki 
l.antıJar yapılmaktadır. Bu toplantılar- gn~mer tedrisatının ne şekilde yapıla
da trırkçe ve edebiyat muallimlerinin rağı hakkında da bir iza.hname hazır • 
lınlA ve gramer mevzuları etrafındaki hnacaktır. 

Yı·nt Norveç SF/iri 
D1~n saha.h gellfi 
Norveçin Ankara elçiliğine tayin o.. 

lunan M. Raeder, dün sabah Sernplon 
ekspresile şehrimize gelmiştir. Sirkeci 
garında sefaret ve konsolosluk erkanı 
tarafınldan karşıJanan yeni elçi! Park 
Otele inmistir. 

M. Raeder dün kendisile görüşen ga 
zetecHere şunlan söylemiştir: 

- Çok takdir ettiğim Türkiyede, ba
na memleketimi temsil vazifesi verildi 
ği için zivadesile memnunum. Türkiye 
ile Norveç arasındaki mevcud sami -
mi dostluk münasebetlerini daha zi ~ 
yade kuvvetlendirmek ve aramızdaki 
ticarM islerini mevcud klering anlaş. 
mo.sına uvıron olarak in'kişaf ettirmek 
jcin bütün 1.ayretimle calısacağ"ım· 

Norveç de Türkiye gibi sulh istemek
tedir. 

Norveç Avrupada cereyan etmekte 
--=====ıı::========================== olan h<ll'bde kat'i .surette bitaraflığını 

Müteferrik: 
Parti nahiye kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi ınahlye 

lrongrelertne evvelki günd-en itilbaren 
başlanmıştır. 

Dil11, Beyoğlu kazasının Hasköy, Ça
talcada Karacaköy, Eminönünde Kum. 
kapı, Kadıkayıünde Kızıltoprak ve E -

remt~, Kartalda Pendıik, Sa?ı'yerde 
Büyükdere, Yalava<la Çınarcık nahi • 
yelerinin lrongreleri akdedilmistir. Bu 
loongrelerde tesbit edflen halka aid 
dileklerin kaza heyE'tlerine bildirilme 
sine kı:ırar verilmiştir. 

OnUMu Yerli Ma llu haftası 

Ticaret işleri: 

Haşhaş ekilecek mıntakalaı 

Ziraat Vekaleti, haşhaş ekilecek mm 
takah:ırla bu mıntakalar içinden afyon 
sütü toplanmasına müsaade edilecek 
sahalonn tesbit ve ilanında takih olu. 
nacaıc usuller ve idare amirlerinin mu. 
rakabP şekilleri hakkında bir nizamna
me projesi hazırlamıştır. 

Yeni proje yakınıda Devlet Şurasına 
verilecektir. 

"Öniversitede Jtonferanslar 
Üniversitede halka mahsus Ber'best 

kor;fcranslara yarmdan itibaren baş .. 
lanacakt:ııı" İlk olarak Proresoc Neşet 

BirincikAnunun 12 nci günü Başve- Ömer 1roelp tarafından cmekteb hıf-
kfl Dr. Reiık Saydamın bir nutku ile zıssıhhası• mevzulu bir konferanB ve
ba~byacak olan Onuncu Yerli Mall81' rllece_lrtir. 
ve Ttlsarnrf haftası için simdiden ha - -·-·-·--.. ·----·---··
zı:rlıklara 'baş1anmı.1tlır. Yerli Mallar 
ve Tasarruf haftası bu YJl manalı ve 
canlı bir iktısad bayramı halinde kut. 
lulenacakhr. 

Dabillye Vclcaleti bu hususta vil~ • 
yıetlere bir t~rnirn g-öndererek hafta • 
ıun iyi bir şekilde kutlanmasını temin 
tçin tedl1irler almmasıruı bild'irmiş -
tir· 

Yerli Mallar ve Tasarruf haftasının 
devam ettiği müddetçe halkımız üzüm, 
tacir, fındık, elma, portakal, kayısı ve 
yurddcı yetişen diğer meyva ve yemiş
leri yiyeceklerdir. 

Bayram 
Pazartesi 

İk.inciteşrinin sekizine müsadif 
Çarşamba günil Ramazanı Şerifin 
yirmi altısı ol.malda akşrunu (Per
·~"mbe gecesi) Leylei Kadir, on 
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üçüncü Pazarteşl günü de Bay • 
ram olduğu ilAn olunur. 

İstanbul Müftisi 
F. Ülgener 

muh~faza etmeğe karar vermistir. Di
~er İskandinavya ve Baltık hükl'irnet. 
leri dP. avni şekilde hareket etmekte -
dirler. Stokholm'da dört devlet rei.si 
a.,.Ac;mda yanılan 'konferansın yegane 
hedefi de bunu bir M.in dünyaya ilan 
etmekten ibaretti. Harbin sonuna ka
dar hiçbir tarafa iltihak etmiyeceğiz.> 

Yeni Norveç elçisi, Cümhurreisimi
ze itimad mektubunu takdim etmek Ü

zerı:> bir iki güne kadar Ankaraya gi -
decP.ktir. 

Killtilr lşl~rl: 

İlkmekteb talebelerine aid yeni 
kararlar 

Şimdiye kadar, ilkokulları bitir • 
me imtihanlarında ikmale ka.lan tale • 
benin tkmal imtihanı biti~ imtihan • 
larınıian bir hafta sonra yapılmakta i
di. Maarif VekAleti bu müddetin az -
lığını gözönilne alarak, ikmal imtihan. 
lannm 'bitinM imtiihanlarından 15 gün 
sonra başlamasını kararlaştumı.ştır. 

VekAlet aynca, lise ve ortamektebler -
de olduğu gibi, U.kmektebleri bitirip de 
orta mekteblere yazılan talebenin de 
ilkmekteblerde!ki künyelerine hangi 
orta mektebe girmiş olduklarınm işa

ret edilmesini arnkadarlara bildirmiş. 

tfr. 
Ortn mekteblere kaydolunan talebe

nin çıktığı ilkmektebde bu hususta ma
H1rrat verecektir. 

Atatürkii.n 
ölüm 

yıldöniimti 

Parti umu~i merkezi 
tarafından hazırlanan 

ihtifal programı 
Ebedl fe1 Atatürkü.n ölümttnUn yıl. 

dönü.m6 münasebetlle yapılacak ihti
fale atd program ~eı Halk 
Parti.si umum! merkazl tarafından 
haZll'l&nmllJ ıve bil.tün alakadarlara 
tebliğ edilmiştir. Program fUdur : 

HALK'J:VLER:iNDE: 
A - lllbedi Şef Ata.türkün ölüm gün 

ve saatın.e tesadüf eden ıo İklnoiteş
rln 939 Ouma günü aaa.t 9,05 te bütün 
Ralk&VJ.erinde, Halkevl olmıyan yer
lerde Parti merkezlerinde bir iıhtifal 

toplantuıl yapılaca.Jrtır. 

B - Bu topla.ntı)"l, HallreTi olan 
yerlerde H2.lkevi relsleri, olmıyan yer
lerde P&rt1 reisleri t.amlın n idare 
edeceklerd!r. 

C - Bu 1ıoplantı mnum için olmak
la bera.bv blliha.ssa o tehir ve kasa
badaki en büyük mülkiye memuru 
başta oknai iizere ukeri makam a -
mirlerlle ~ re~ Parti Te Hal
ke<vi menaubları, N!Slll1 ve hususi te
Jekküllıırln mfunes&.lllerl darret ed1 -
leeektlr. 

D - Toplanılan yerin münuib ma
halllne Ata.türkün bir bilstü, yoksa 
totoğraıtı konacak ve bu JOOte Türk 
ve Pa.rtl bayra.klarlle ve çiçeklerle 
.stiısleneeelı:tir. Tam o .saa.tıe TaZifeU 
kılmaca.t ııır zat, Atatürt1lıı, o gün, 
o sae.ttA 6ldtlğünü bl& ve TeC1z bir 
ifade ne anlatarak huır bulunanla
rı ayakta ~ da.ldka a&flıı auaması
na davet edecektir. 

E - Bunda.n sonra bir ha.tlb Ata
türkün Utv&t4, lru!Unle~t ıre milletı 
için yçtıl:ı büyük himletıer hak -
kında bir hitabede bulunacak ve bu
nu mütea.la!b Mlll1 Şet İnönünün 
Atatürk hakkındaki beya.nııameai o
kunarak ttıplan~ son verllepektlr. 

F - Toplantı bu suretle sona er -
dikten sonra, varsa At&türldl.n hey. 
keli veya büstü olan meydana top _ 
luca gidilerek bir çelenk konacak ve 
merasime nthayet verilecektir. 

MEK.TEBLEIRDE: 
10 İklncl.teşrin 939 günü bütün mek

teblerde saat 9,05 te talebe mektebin 
müna.sib bir salonunda tıopla.nacak 

ve ayn! tekilde 5 dakika ayakta say. 
gı susmuı ya.pacat; müteatıben bir 
mualllm tara!lnda.n Atatftrktm. ha _ 
y:ı.tı, memleket ve mlllet için yaptığı 
büyük hlımıetleri hakkında kısa bir 
hJtalbede bulunulacalı: ve Milli Şe! 

İnönünün beyanna.mMi okunarak me
rasime ııllıayet verilecektir. 

RADYODA: 
10 İtinc:1taşrln 900 günü Türkiye 

radyosu &abalı neşriyatında ajanıs ha
berlerinden sonra: (Aziz yurdda.şlar: 

Bugtin Ebed! Şef A.tattirkiiıı öldmü -
nün ilk yıldoniimüdil.r. ~e rad
yosu, ba büyük a.cı dol&yısfle Milli 
Şef İnöntin.fin bib'ük Tilrk milletine 
yaptıtı beya.nnamey:t ok~ak ve 
milletin hu büyük elemhıe katılarak 
tazimen nsaeaktlr) diyecek ".e be -
ya nrıameyt .okuyaca.Jı:tı:r. 

Öğle ft ak~am nqrlyatmda ise ge. 
ne yalnllı ajans haberlerlnl .ııöyllye -
oek ve ajans haberlertnl müteakıb 
(Sayın yurddaşlar: Buıfuı Ebedt Şef 
Atatül'Hn lHiinıftnön ilk yıldönümü. 
dür. Ttlrldye radyoea, Tilrk mlltetl -
nin bu bfiyfik elem.lıuı katılarak ta -
i'.imle SUınJOr) söslle ~rt,a.tmı tatil 
i>decektlr. Konuşmalar, muhtellf 
bancı dillerle tek:rarlana.ca.ktır. 

Arkadaı kavgası 
Kumkapıda oturan Arpk ile arkad~ı 

ayni semtte oturan Hakkı arasında eski 
bir me.seleden çıkan kavgada, Hakkı ça
kı ile arkadaşını .bqıııdan yaralamıştır. 

Hadise polise aksederek, .suçlu yaka -
lanmış, tahkikata başlamnıştır. 

İkincite§rin 6 

1 Poliste 1 

Beylerbeyinde evvelki 
gece bir bahkçı boğuldu 

Evvelki akşam BeyleI"beyinde vukua 
gelen bir sandal kazası, bir balıkçının 
boğulmasile neticelenmiştir. 

Ruınelikavağında oturan balıkç1 Na '" 
zım ile arkadaşı Beşiktaşlı Sami Bcylel'4 

beyinin Vaniköy istikametinde balık tu• 
tadarken, civardan bir şirket vapurunull 
dalgasından sandal yakındaki rıhtrını 
çarparak, devrilmiştir. · 

Kazazedelerden Nazım etraftan yeti "' 
şenler tarafından kurtarılmlJj .ise de, Sa .. 
mi sular arasında kaybolmuştur. 

Bir hamurkar elini hamur 
maki ıesine kapbrdı 

Fatihde Fevzipaşa caddesinde Sahi "' 
bin fırınında çalışan hamurkar Osman, 
kazaen elini hamur makinesıne kaptıra• 
rak, ağır<:a yaralanmıştır. 

Yaralı, Cerrahpaşa hastanesine kaldı• 
nlarak, tedavi altına alınmıştır. 

Sarhoş kavgası 
Evvelki gece Tophanede fazla sarhof 

olan bir amele hadise çıkartarak, arka .. 
da.şlarma hücum etmiş ve iki kişiyi ya • 
ralamıştır. 

Yusuf ismindeki suçlu Potinin meyh1 .. 
nesinde bir hayli ralo içtikten sonra sar" 
hoş olmuş ve wkadaşlarile sebebsiz b)t 
kavgaya tutuşmuştur. Bu sırada birden '" 
bire yanındaki bir kunduracı bıçağile a:ı.-

kadaşı İzzete hücum ed'erek, kaba etin • 
den, Muammeri de elinden yaralamı~ "' 
tır. 

Zabıta, suçluyu yakahyarak, tahkik&'" 
ta başlamıştır. 

Kamarotla aşçı kavgası 
Sirkecide Rıhtıma bağlı Mersin vapU"' 

runda aşcılık eden Mehmed Ali ile, ka "' 
marot Mehmed arasında çıkan bir kav "' 
gada, Mehmed Ali arkadaşını eline ge • 
çirdiği bir demirle omuzundan ve koluu."' 
dan ağır yaralamıştır. 

Suçlu yakalanarak, vak'a etrafında ıa 
bıtaca tahkikata .başlanmıştır. 

·-················--······················,···················· 
Sinema aleminin en parlak 
yıldıı:ı, Sh:ema dünyasının 

ebedi güneıi olan 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLAN 

Filmi 
ERROL FLANN - OL1V1A de 
HAVİLLAND 9 lkinciteşrln 

Perşbmbe akşamı 

LALE'de 
Oösterilecektiı. Bu bUyük Bayra

ma şimdiden hazırlanınız. 

Şeker Bayramı Haftasında Daima en NEFiS filmini gösteren ... 

lYI E L E K Sineması, 
Bu sene de, yalnız en bQyQk şaheserler yaratan 

JEANETTE MACDONALD ve NELSON EDDY 
tara.tından şahane bır surette yaratılan, ilk renkli filmleri 

MacDONAl.D * EDDY 
lüper filmini takdim edecektir. 

Bu. ha.kiki bir gUzellik meşheri ve musiki zlyaf etidir. 
Dik!rat: Ç:ırşambo ve mQteakip geceler için numımıl.ı bilet:er bugiln 

satılmaktadır. -4---lililliım:• ll~Z::z:mıılll" 
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ureyen Oduna 

b. ' 
ıkc 

' kömüre dair uza 
'' 

• 
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._, .... 

Şimal denizinde karaya vuran. bir mayn 

1,' 11 
Adam ankadaşına kızdı: 

~ -Odun! 
Diye bağırdı, arkad~ı döndü; cevab 

r 
verecek, kavga .büyüyecek sanmıştım. 
Fakat kavga büyümedi. Çünkü cevab 
vermedi. Sual sordu: 

' ' - Nerede, çekisi kaça? 

* Genç erkek, kömürcüye girdi: 
- Bir tek kömür bulunamaz mı? 
Kömürcü sağa 'baktı, sola baktı. 

Dükkanın arkasındaki bir kapıôan bir 
yere daldı, elinde'ki bir kömürle döndü. 
G<?nç erkek sevin.miştıi.: 

- Şunu iyi bir ambalaj yapınız! 
Cebinden kartvizitini çıkarıp kömür

cüye uzattı.: 
- Kartımı da içine koyun, hediye 

götüreceğim. de! 

* - Yazın boştu· Kış geldi, gene boş 
kaldı .. nedir bil bakayım.? 

-Kömürlük. 

* - Bizim bay İsmail mühim bir ke -
şifte bulunmuş. 

- Devridaim makinesini mi keşfet
miş? 

- Hayır, daha mühim.. kömür bulu
nan bir depo keşfetmiş! 

* Hesabmı bilir adam kansına çıkıştı: 

- Bu zamanda, mtdem ağrımıyor, 

bah:mesile kömür tozu yutmak israfın 
en büyüğüdür. 

+ 
Bir sokaktan geçiyordum, pencereler 

a~ı1mış, birçok baş pencerelerden uzan
mıştı: 

- Ne var, ne oluyor? 
Diye merak ettim. Köşe başındaki 

bakkala sordum: 

- Göıımüyor musun bayım, dedi, 
pemtx> eve bir kamyon kömür geldi. 

* - Kızınıza bir daha böyle kısmet 

güg çıkar· Delikanlı içki kullanmaz, si
gara içmez. Üstelik, kışlık kömürünU 
de aJm15, kömürlüğüne .koymus 

* - Baba müjde müjde!: 
- Ne var kızım, ne oldu 
- Kömürcü bana lfıf attı! 

* Biz:m mahallenin çocukları çok açık 
göz şeyler! Kömürcünün karşısına ge
çiyorfa.r, dillerini çıkarıyorlar. Kömür. 
cü kı7..ıyor, eline geçirdi w i k&nürleıi 
ba~Jarma atıyor. Çocuklar da toplayıp 
kaçıveriyorlar. 

Yakmak için odun bulamıyan, odun 
deyince biraz ısınabileceğine aklı kes. 
miş oJs.a. ona da razi olacak. 

* - Münhal memurluklardan birine 
tayininizi istiyorsunuz, öyle mi 

- Evet efendim! 

- Çalışkan, becerikli olduğunuza 
dair bir vesika ibraz edebilir misiniz? 

- Böyle bir vesika ibraz edemem 
nm, dün evime iki ton kömür aldım. 

- Muvafrk, sizi derhal tayin ediyo· 
nur. • 

r::!!!.. eçen cBüy\ik Harl» de büyük or- başl~ı~nız. Lazımdır ki anbean kazma daima kabildir. Buna karşı mesela derin 

~ duların nisbeten dar savaş saha- ve kureği elden :bırakıp, dicynanın da si-
1 
olan Akdenizcre, mayin tarlaları tesisi c Bun 1 arı b 1' l 1' yor mu 1 d. . ? =ı la..."'inı fazlaca dolcburmalan yüzünden, ze do~ ~ir :ü~cl açmakta olup olma- ! ancak liman ve ·boğaz methalleri yakın- 1 1 n 1 ı 1 

hasmı ıma.ğlub ve imha için esas olan, l dığını dinlıyesınız. Yoksa yer altında larında kabil olur; çünkü mayin atılacak 
chnreket ve imha !harbi> yerine yavaş düşmanın .mukabil ıağımı tarafından mü-

1 
azami .. derinlik. wnumiyctıe kabul olun- Sı'p r·ı saı·ka·.ı ag"'aç'ar 

'Yavaş cmevzi harbi> geçm~ ve y r yüzü-
1 
kemmel hır baskına uğrarsınız. Yahud da duğu ~..ızere, 200 metredir. Maamafih 1000 

llS.n en }'Üksek sislsilelerinde bile döğü- siz düşman siperine varıp unu uçurma- I metrelik derinliklerde dahi mayin demir- Yıldırım ekseri- Malaya yerlile -
ŞÜ!meğe başlandığı iç.in ayrı silah, ayrı dan, düşman, daha A :vveı ve dah.1 se:i lendiği bazı memleketlerde iddia olun- yetle ağaçla~~ vu- i{ı rının ayakların • 
malzeme, nyrı techizat ve ayn tekniğile davranarak, lhcm lagammızı ve hem sı- 1 muştur. Fakat bu kadar uzun zincirli rur. Bu yuzden -r.· ,•.1 • da da elleri kadar 
sdeta müstakil bir cdağ veya Alpler har- perinizi uçurur. Y.ahud da, hatta gafil mayinler hem ağır ve hem de pahalı olur- yağmurlu havalar• ' · · \ hüner vardır. 
bi. türemişti. Ondan sonra in"anların, avlayabilirse, sizi, ker.di tüııelinizin için- lnr. Bundan başka ayarları da müşkül- da ağaç altına kaç- İyi ok atarlar ve 
Yerin yüzünü de kafi g-Ormiyerck, yerin de, esir edebilir. Bu gibi hallerle müte- dür. Onun için çok derin sulara, tercihan ı mak doğru değil • nişan aldıkları he-
altında da biribirlerine taarruz imkan ve yakkız bulunarak dil.,.cmıanı önlemek ya- seyyar mayinler atılır. dir. defe ekseriyetle i-
Yollarını araştırdıklanm ve dolayısile ni omm yolunu kesmek lazımdır. Büyük Harbde edeniz üstü harbi:. ya- Son sene1erde sabet ettirirler. Ok :atarken yayı cllerile 
eski ckale harhlerh nin bir yadigarı olan Fakat lağım hatbinin siper harbi ha- nında bir de cdenizaltı harbi, oluyordu. Amerikada yıldı - tutmazlar, arka üstü yatarlar ve iki 8 • 

dağım harbi> nin, mevzi harbinin bir zırlık devrelerinde ve hatta ric'atlerdc Fakat bugün bir edeniz üstü harbı.. ol- rım:ian korunmak yaklarile tutar, o suretle atarlar. 
fUbcsi halinde botrladığını görmüştük. ibile türlü türlü tatbik yer ve şekilleri 1 madığı halde cdenizaltı harbi. olanca ~le -ağaçlara siperi saika koyma • * 

Tasavvur ediniz: Me.sela Gelibolu ya- vardır. Mesela: Sahillerde düşmanın ka- şiddetile devam etmektedir. cDenizaltı ya b~lamışlardır. Bir insanm adale kuvveti 
runadasının :muhasım taraf siperlerinin raya çıkabileceğ düzlüklerde, düşman harbi.. nden ayrılmıyan bir harb dah::ı. j "* 
lbiribirlerine 25 adıma kadar yaklaştığı 1 ke.şif kolu ve devriyelerinin gelmelerı ve 

1 

var ki o da cticaret lharbh dir. Çünkü ll'incİ bir Seddi Çin Normal vücudde ( 'A 
Seddülbahir bölgesinde, kafasının ucunu ı do!~a!a~ı ~u~a~ yerlerde, dikc~li tel de~i~ltı harb gemilerinin başlıca hedef- ~ günde sekiz saat j ~~ ,,,. 
siperden çıkaran derhal kurşunu yiyip 1 ma~erının ılerısınde velhasıl duşmı:ın lcrı tıcarct gemileridir. Onlar denizin üs- Eskiden yapıl - fil: .:....,., ~ :.-- çalışan bir insanın ~- ( 'J 

Ylk1lıyor. Hem tepesini göstermeğe ne ayagınm basacağı her noktada bir sürü tüne hakim olamayan bir devletin elinde, nuş büyük surlar ~:V~~;".'; .; sarfettiği adale .,+ I /, 
bacet, iyice mas'ke edilmiş bir mazgalın kuyucu~ar v;ya çukurlar kazılır. Bun- denizin üstüne hak.im bulunan hasım yalnız Seddi Çin - ·..:-:::.:':. =...;::-:!}//,.,..: kuvveti, kendi a - ı'ç-.,=~" 
küçücük deliğinden bile bakarken nice Iarm dibıne lağım tertibatı konur ve bu devletin haıb ticaretini bilhassa ithalfıt!,- den ibaret değil • :~_._'-:---::~ ğırhğmda bir cis - \J 
silbay ve erler, bu deliğe dürbanle nişan çukur v~ya .~-u~.lar ? suretle nğlarla ve nı menetmek için başlıca bir silahtır. dir. Romalılar da · _ ... ,.._,.. ,. - , mi 3300 metre yük 
alınmış bir mermi ile, vurulmUilardı. Ge- çalı çırpile ortülur ki asla farkına varıl- 1 Bunl!nla bera·ber, denizi!'l üstüne ha- bu tarzda surlar yapmışbrdır. Bunlar -

1 
seğe kaldıracak 

madan ·· tı · d 'L---1-- • • d.. k. b ı dan biri 1skoçyalılann !narruzlarından kuvvete müsavi -
~in karanlığı bile, gündüzden tesbit e-

1 
_ •• •• ~s erın en ~~ı ve A ıçıne u- , ın:ı u urunay:ın devletlerin bazı mün-dilıniş tüfek ve makineli tüfeklerin ateş- şunulunce de deriıal infilak hasıl olc;un. ferıd seri deniz üstü harb gemilerinin tahaffuz için İngilterede yapılnuştır. • 1 dir. 

leriooen ve yerleri ve atış istikamet ve Bu~a insanın ne!e uğradı~nı anlamaya i denizlere .n~ılarak ~ınla~ !aptığı he~ za- ····-······-···················· .............................. -··--············---·----·-

lllesafcleri santimi santimine tesbit edil- va kıt bulmadan olmesl denır. 1 man -xakıdır. Mesela bızım Hamıdiye 
iniş bomba ibavanl..:Tınm savurdukları Almanların Büyük .Harode ric'at ettik kruvazörümüz, Balkan Harbinde Boğaz
kara kedilerden [l] insanları koruyamı- leri sahalardaki evlerin eşiklerinin altla- ı <lan çıkarak, Adalar denizine hakim bu
Yor ve zifiri karanlık ibir gecede siperden nna ve şurasına, burasına lağım terti - 'lunan Yunan deniz filosuna rağmen, Pi
atıayıp bir bücum tc.şebbü.,""fınde bulun- batı yerleştirdikleri birçok ta cazib eş- 1 reyi ve .Adriyatik denizinde Dracı bom
ntak istiyenlerin sonuncuları hiçbir şey yayı bir lAğıım tertibatına baÇladıkıan 1 bardıman etmişti. Umumi Harbde de Al
elde etmeden düsman sioerini:ı dikenli sık sık görülın~tü. O suretl:? ki meselU • man kruvazörlerinin muhtelif denizlerde ' .. . tel engeli (manil) önünde canlarını ve- yerde gördüğünüz bir sigara paketini ve- akınları görülmüştür. Bugün de bir veya 
riyorlardı. İşte böyle bir durumda mu- ya bir kibrit kutusunu kaldırdığınız za- iki Alman ceb muharebe gemisinin açık 
hasım taraflar kazma ve küreğe yapışa- man parçalanandt havaya uçuyorsunuz. dentzleroe dolaştıkları söyleniyor. 
rak yerin altında dar tüneller kazıyor ve :4te bütün bunlara clağım harbi. denir. Denizin üstüne haklın olan devletler 
burılar.ı içerden tahta çerçevelerle kap- Eğer Lehistand1a ve Avrupa.nın garbın- tabintile hasnun gerek bu gibi akıncı de
laya kaplaya düşman siperinin altına vn- dB cereyan eden şimdiki harbde yeraltı niz üstü ve gerek denizaltı harb gemile
l'lyor ve bur.ada vücude getirilen her ta- tagım harbi olmadıysa bu, buralardaı rini batırmak için mütemadi surette ko
tafı sıkı sık1')'ll kapalı barut dolu odaları cl'neVZi harbi> ve csiper harbi. olmama- valamak mecburiyetindedirler. İşte bun
ate~leyerek hiribirlerinin siperlerini, i- sından veya henüz ba'Şlamamasındandır. dan da ckovalama> harbi çıkmaktadır. 
çindcki muhafn:farile birlikte, havaya u- Bununla beraber gerek Almanlar ve ge- Elhasıl harb uz:ı.dıkça cdayanma har
ÇUruyorlard1. Bir tarafın, b~sız ve kol rck Fransızlar Sar mıntakasındakı aza- bh, csabı.r harbi>, cintizar harbi>. csinir 
Ve bacaksız insan gövdelerinin veya göv- cık ileri geri hareketlerde bile hasmın harbi> gibi harbler türediği gibi ciktısa
desiz insan azasının toz. toprak ve taş- geçebileceği yerleri Uğım tertibatilc tcç- di ve mali harb:. ler de kendilerini göster 
larla birlikte !havnda uçuşları diğer taraf hiz ederek biribirlerine karşılıklı lliğım mektc ve cpropaganda ve siyaset harb,
için bir muvaffakiy~t, bir teselli ve hat- latifeleri hafilrh•maktan geri kalm:ımış- lerinin veyahud cdiplomatik harb» in ya-
ta bir <.>ğlcmce ve bir seyir ve temaşa lardır. nmda yürümektedirler. 
lnevnıu t~şkil edivor. Yukarıda söylediğimiz sebebden dola- Fakat eğer bu türlü türlü harblerin 

Övle ya ~ayatları csiper harbi:. nde yı eğer şimdi henüz yeraltı crnğım har- altlarını çizip bir topyekıln çıkarmak is
geçcn veya göçen muhaTib1°re. gösterile- bh olmuy-orsa ibunn mukabil denizaltı terseniz karşınızda ctlotal harbi> bulur
bikcf k d,ha güzel ve (>P,lcnceli bir ş<.>n- cm.ayin harbi>, ibilhassa şimal denizi su- sunui ki bunun da manası mutasavver ve 
lik r e olabilırrJ? Filv d claıtım hı:ırbi»- larında, 'bütfuı genişliğile olmakta ve bu mfunkün bütün v.asıtalarla harbetınck, 
nin trhlikeli ve heyecanlı birçok tecelli- yüzden, en çok bitaıaf gemiler batmak- düşmanı yere serinceye kadar her nevi 
l~ri 10rülmfüıtür: Mcseia, yer altından tadır. 1914-18 harbinde ma)'1ne çarparak harb ve çareye baş wrmağa sava~makt:ın 
dü.,~an siperine doğru lftğım kazımaya batnn müttefik gemilerin tonajı bir mJl- ibarettir. Bu suretle görüyoruz kl bizzat 

.. yıon tondan Lzla idi. caskeri iharıl» total harbi yapan muhtelif 
[ll Ç:ı.ııakkntc siper .harbinde duşmanla- Şlmııl dcnizinfn deri.ııJiği pek az oldu- ve ımüteadidtd·haı1b1erin ancak birisi ve 

rı.n hava.ula veya. m:mjınikle attığı kana.dlı · 
\'e kııvruhlu büyük bo:m.bala)ra. blıı:lm nskc. ğu içhı hure.da lüzum g6r(ilen semtlerde ordu total harbde kullanılan türlü \'.ASI· 

tin verdiği addır. geniş mayin alanlan vücude getirmek taların yalnız bir tanesidir. H. E. Erkilet 

Okuyucularıma 

C11vablarım 
Bayan cKa»ya: 
- cBeni alacaktı, almadı• diyor. 

sunuz, ne yapılabilir, karanna h&. 
kim olmak hakkıdır, aranırken ara. 
yan vaziyetine düşmerniye çalışmak 
Eize terettüb eden bir vazifeydi, ben
ce ıslah edilmesi imkansız bu vazi
yeİ€ düşmüşsünüz, akibetine katla. 
nacaksınız. 

* Bayan cB. İ.:. ye: 

- cŞimdi çalışıyorum, mühim ol
masa da şahsi iht'iyaclarıma yetişe
cek k2dar para kazanıyorum. Be -
nimle evlenmiye talib olan erkek 
teklifi ile· birlikte işimi bırakınaklı
ğımı da şart koşuyor. Hesab ediyo. 

rum. Kazancı ve serveti evimizi ge
çindirnıiye kfıfidir. Fakat benim 
şahsi ihtiyaclanm için bugün kazan
pıakta olduğum kadar parayı da ay. 
rıca temin ederniyece'k, tereddlid edi. 
yorum. 

* 
Genç kızı hesab ya,pmasını bilir 

görmek hoşuma gitti, fakat mühiır 
bir noktayı unutmuştur: 

Evlenmek hayatta tasavvur edile
bilecek şirketlerin en esaslısını 
akdetmek demektir, bir şirket ne ka· 
dar sağlam esaslara istinad ederse 
daha ilk günlerde tesisinden bekle
nen maksada ulaşamaz, tedricen bil. 
yüyecek, gelişerek, yerleşecektir. 
Bugün az kazanırsınız, menfaatini1 
mahdud olur. fakat gözünüz istıik -
l:.alriedir, onu bekliyeceksiniz, bav'.ln 
cB.İ.» düşünceli, hesab yapmasmı 

bilir bir kızdır, rnuadelenin şimdi 
söylediğim kısmını da tetkik etmeli· 
dir. 

* Bay c.:S. S.>e: 
- - cAlımıyı düşündüf.i.lm genç kız 

bira2' saf, fazlaca saf> diyorsunuz. 
t3u elimle ile kastettiğiniz mana \''t 
,.ı<'k iyi anlıyamarlım: Söyleneni de 
.. nlcımaz, duygudan mahrum, çe\•re. 
:1ni de görmez mi demek isti) orsu. 
ıuz? Bu takdirde ne kad"r güzel, 
ihlaklı, zengin olursa olsun vaz re
,iniz. Heykel müzesine bekçi olacnk 
değilsiniz. TEYZE 
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l~_M __ i_Z_A __ M_I (SiNEM&) 
Karagöz Vecizeler Holivudun en maruf 

- Gülme komşuna 
Hay hak. 
cBak ne suret gösterir aslında ibret 

perdesi.> 
cHacei hüküm ezeldendir hakikat per-

desi> 
cSfyreti surette mümldlndür temaşa 

eylemek.> 
cHail olmaz didei irfana rilyet perdesi.> 

Ben de karagözcüyüm, fakat şimdiye 

kadar ne perde kurdum, ne şema' yaktım, 

ııe de kahve peykesinde oturup mahalle 

çıocuklarile ayni ağızdan: 

cBaşlar mısın. başlıyahm mı? 

cKaragözün evini taşlıyaylım mı?> 

Diye bağmhm. 

Benim karagözüm deve derisinden de-

ğil! 

Mukavvadan hiç değfl! 

Benim karagözüm canlı? 

....... Yenir mi yenmez mi? 

Diye, bilmece halletmiye çalışan mc -
raklılar gibi sualler sormayın... Yenir 

mi, yerunez mi onu ben de pek .bilmiyo

rum. 
- Bu bir karag~ kuz.u 01.masınl 
Diyorsunuz. 

Hayır. Kuzu değil, fakat kuzu gibi. 

Karagözümün gözleri, usta işçi eliJe iş-

lenmiş kehrıbaya benziyor. Kirpikleri u

zun ve kıvırcık ... 

Kara.gözümün başında ışk.ırlağ! yok; 

onun yerinde, gözleri kadar siyah, kir

pikleri gibi kıvırcık saçlan var. 

Karagözümün çakşırı yok; robu var. 

Camadanı yok, mantosu var. 

Perdedeki kar.agöııil herkes güle güle 

seyredebilir. Fakat canlı kara.göze ba

kanların bir anda gözleri kamaşıyor. 

Deve d'erisinden karagöz, asırlardan

beri bir tek hadvadla karşıla~tı. Benim 

karagözümün karşısında binlerce haclvad 
elleri •çenelerinde iki büklüm oluyorlar, 

yer öpüyorlar. 

cHay hak! .. Ben ..bendeniz, ben hAkipa

ye eli yüzü düz.gün, milsahebeti tatlı bir 

yAn vefadar olsa, o söylese bendeniz 

dinlesem; bendeniz söylesem o 
bütün hazırun safayab olsalar. 

Hay hak. 

dinlese 

İbret perdesindeki suratı seyretmek 

istiyen karagöze gitsin. Ben de karagözü

me gidiyorum. 

cAh yoluna fedayı can etsem.> 

*** -··-·--... -.. ._.. ...................... -......... _ 

- Gazetede ne 001'. Uydurma bi1' 

hub tebliği m.i, harb teblip-inın tek

zibi mi, yokaa., yola.n tekzibi ncıkze· 

dm bir teyid mi? 

Vecizeler 
Kadın davula ben· 

zer, sesi uzaktan iyi 
gelir. 

* ŞehlAnın tatlısını 

anlamam, ona da şa

tı denir. 

* Ne pirzolanın. nt 

de kadının sinirlis 

çekilir. 

* 
Korkak adam, zoru 

,.~~~;:a~oğrual!y san' atkirı: Paul Muni 
lemifler, koınfUlDa güldüm, başıma taş (" .................................................... _ ............................................................... , 

attı. j Paal Muni inziva hayatından hoılanu, can ve gönülden •evdiği kır ı= * i hayatıJu, &sade bir hayattır. Buna muluıbil gene batın lıalabalığa 
Kardeş kendı ken· ) lıanftıiı validir. Bir anda 4 lcoatiim, 12 6Ömlelı, 3 riiveter, düzüne. I 

dine gelir, dostu ae- \_ lerle ,orap ımtarlaclıiı ela görülmiiıtür. 1 

çer alırız. •• ••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·······-·······-······· .. ••••••• ••••••••• •••••••••••••• ••• .,1 

* Gençlikte tembel 

- Siz de torpillenen gemide t.mi idiniz? olan ihtiyarlıkta di
lenci olur. - E-cet, 1917 del 

(Karikatürlü Fıkralar) 
Tahk:kat neticesi 

yapılması yakın 

tamdıkları bir ba
ya.na havale edil
mişti. Bu bayan 
gilnlerce bu işle 

meşgul olduktan 
sonra tahkikatının neticesini bildirdi: 

- Nişanlınızın ailesi hakkında yaptı
ğım tahkikat bana bu ailenin iyi bir aile 
olduğunu öğretti, yalnız şu var ki nişan
lınızın dört sene evvel bir gece evine gel
mediğini haber aldım ve o geceyi nere
de geçirdiğini de öğrenemedim. İşte bu 
mesele zihnimi kurcaladı. 

Hangi sene? 
Gençler yaşlı erkeğe sordular: 

ı . ~> ..:.-~ - Siz hangi se-
l~ ;:-r,"\ ~.:;.? ~ nede evlenmişti-
~ ~~ -· · ~ niz? 
-1 r1 Yaşlı erkek dü-
[" • · .. 1 .: J()~' şu~ ndü, hangi sene-

• -'-J . '·l \ ~,. · de evlendiğini ha-
, 1 -

'\:::: , •ıt tırlıyamamıştı: 

- Şey, dedi, senesini pek iyi hatırlı
yamıyorum amma, o sene biriktırdiğim 
paranın yendiği, benim sigarayı terketti
ğim, kış geldiği 'Zaman kendime hır pal
to yaptıramadığım sene idi. 

iyiliğin mükafatt 
Oğlunun karısı kaçırılan adam söylü-

. f.r yordu: I IJ ... ~ \ , 
-Üç gün evvel t ,;~~ ~ 

, . •'\•·~ ... / 
ada.mm biri oğlu- 'F~· • ~ " 
rnun karısını ka- E.ı'J.. • 
çırdı, oğlum üç ~ 
gündür peşi sıra 

dblaşıyor, bir tür1ü 
bulamadı. 

Dinliyenlerden biri cevab verdi: 
- Fazla üzerine düşmesin, ne demiş

ler: cİyilik yap denize at, balık bilmezse, 
halık bilir.> Oğlunuz ona teşekkür etme
miş olsa bile ne çıkar. Ettiği iyiliğin mü
kafatını gün olacak görecektir. 

· Evlenmeler·nin sebebi 
Bir mağazada tezgahtarlık yapan genç 

kız, ayni mağaza-~ ·~~ 
da tezgahtarlık ya-~0 ~11'~ 
pan bir genç er- R q,: ;f. )';tp .. 

0 kekl~ evlenecekler~~.- • 
di. Genç kızın bir ,....ffa, ~lffi • 
tanıdığı sordu: ... ,...,~ 

- Siz birbirıni-
zi sevdiniz de onun için evleniyorsunuz, 
değil mi? 

Genç kız cevab verdi: 
- Hayır, iböyle bir şey yok. patron 

ıtıer ikimize bu sene ayni zamanda h.ın 

verdi de .. bu izin zamanında evlenm~k 

te mümkün olacaktı. 

- Dikkat, bir tank geliyor. .............................................................. 
Nükteler 1 

- Ben budalalardan hiç hazzetmem. 
- KencFinizi beğenmiş bir insan olma-! 

dığınız, halinizden belli. 1 

* Garson bana bak. 
- Emredin bay. -1 Paul Muni 
- Sizin ~arap deposunu su mu bastı? Bugün değil yalnız Amerikanın, fakat diğeriyim. Bunlardan biri olmuş oJsay-
- Neden bay , bütün diınyanm sinema san'atkarları i- dım aktörlük yapmazdım. 

Ş b · k 1 da' \ çinde en müstesna mevkii işgal edenlerin Namuslu ve temiz bir san"atkar yalnız 
- ara ınız ço su u · bllşUlda Paul Muni gelmektedir. chisseylediğini:11 yapar. Methiyeler onu * ! lfu çok kudretli san'atkarın hayatı zi- alakadar etmez. 

• • 1 y.adesile şayanı dikkattir: Ben ise her vakit istediğimi yapacak _ Bakkal bır paket kadın sıgarası ver. 1 B d 21 1 k b. 
. un an sene evve , pe genç ır mevkide değilim. Halkın eserlerime kar-

- İsmet mı? aktör olan Paul Muni bir gün aile dokto- şı göstermekte oldultu alakaya da müte-
- Hayır Naciye! runa müracaat eder. Doktor kendisini hassis bulunmaktayım ... > 
- Yirmilik değil mi? iyıden ıyiye muayeneden geçirdikten son- * 
- Nüfus kağıdına göre otuz beşlik! ra der ki: Paul Muni özlemekte ?lduğunu bil-* c- Kalbiniz çok zayıf! Bu hayat kat'i- dirdiği daha fazla, cdahaı büyük ran-

- Şimdi sizin evinizin önünden geçi
yordum. biri arkamdan taş attı. Herhal
de oğlunuz olacak. 

- Taş bir yerinize geldi mi? 

yen size yaramaız. Yaşamak arzusunıdla j dt.ı.ınan> ı maddi sahada dahı elde eyle
iseniz aktörlüğü terkediniz. Hasta bir a-

1 
meğe çalışm.ı.ştır. 

dam olduğunuzu nazarı dikkate alarak Buından dolayıdır ki Pa1os Verdes'tc 
ona göre hareket ediniz. Tam ınanasile inışa ettirmiş olduğu \'3'hane evi karısı ile 
istirahate çekiliniz. Size baba nasihatin- birlikte terkederek Waırners stüdyosuna 
de bulunuyorum!. .. > on dakika mesafede bulunan .sayfiye e· 

Doktown bu sözleri Mu!linin üzerinde vinde ikamete b~lamışlardır. 
attı mı pek büyük tesirler yaptı, hemen bu na- Bu nakli mekanın sebebi şudur. 

lsihatleri tatbik eylemeğe koyuldu. Stüdyoya Palos Verdes'ten gelmek o-

- Hayır. 
- Öyleyse oğlum değildir, o 

muhakkak vurur. 

* - Neye bu kadar sevinçlisin? 
- Dişçiden dönüyorum da. 
- İnsan dişçiden dönerken sevinir mi? 
- Tabii sevinir. Dişçiyi kabinesinde 

bulamadım .. 

* 

San'atını terketmedi, fakat arasıra rol tornobil ile bir saatlik yol;ı mütevakkıf 
aldı. Mesaisini hafifletti. M<:rdivenlerden ı idi. Bu suretle günde iki saatlik vakit 
ya.vaş yav~ çıkmağa başladı. Yorulma- kaybediyordu. Bu iki saati daha nafi bir 
mağa gayret etti. surette lı.timal edeceğine kanaat getirir 

Bedeni hareketlerin€ faslla veren Paul getirmez evini nakle karar vermiştir ve 
Muni, buna mukabil zihni faaliyetini iler- terkettiği evi de iyi bir bedel mukabilln
letti. Düşündü, taşındı. Nihayet şu ka- de kiraya vermiştir. 
r.ar!. verdi: . . Paul Muniyi inziva hayatından hoşlan-

Qlüm insanın mukadder akıbetıdir. maz .bir adam sanmayınız. 
Nasıl olsa bir insan ölecek ... Ha bir j{iln - Ben herkesin ahlakını sigarasınd11n O buna itiraz etmektedir. Onun can ve 
evvel, ha bir gün sonra!... d d•Y• k 1.. t d d bi 

anlarım. 

- Sigara içişinden mi? 
- Hayır, sigara ikram edişinden! 

* - Ne düşünüyorsun kocacığım? 
- Ehemmiyetli bir şey değili 
- Şimdi senin düşündüğıinü ·anlamak 

için yüz liram olsa feda ederdim. 
- Değmez, seni düşünüyordum. 

* 

Hay.attan tam manasile zevk aldıktan gönül en sev ıgı ır ~ıaya ı ır, asu e r 
sonra ölmek herhalde daha iyi bir şey! ... hayattır. Eski rahat ve iptidai hayat tar

Nihayet her şeyi göze alarak tam ran- zıdır. 
dman ile çalışmağa başladı. Karısı ve rıeşriyat memurları onun bu 

Fakat doktorun kendisine söylediği sa<ielik iptilasına, a.şkma karşı ilanı harb 
şeyler Damoklesin kılıcı gibi kendisini eylemiş haldedirler. San'atkarm bu ha-

linin kendilerine mazarrat vermekle kal
üzüy-0rdu. Aklı daima sıhhatıne ilişip madığmı; ckehdisinh dahi feda ettiğini 
kalıyordu. 

O vakte kadar spor ile .ne uzaktan, ne söylüyorlar ... 
de yakından alakadar olnııyan san'atkar O da., onlara hak vermiyor değil. bu 
ancak çalışmak suretile vaktini geçiri- yüzden arada sırada onların hareket 
yordu. c Vaktimi, yazmakla, o.k.umakl.a ts-zlarıın.a uymak meCburiyetinde kalı -

- Başında ağladığın mezar kimin me- geçirecek ola111 adamlardan de~ıhın. di- yor. 
zan? yordu ... * - Kimin mezarı olacak karımın eski * Buna dair bir fıkra anlatalım: 
kocasının? Paul Muni diyor ki: Ckçenlerde karısı evde bulunmadıiı 

???? • c- Ben tam maınasile bir iş adamıyım. bir srrada gardrobunu yenilemek arzu-
- · · ·-· . t~ çok severim. Fakat cbüyük> bir san'at surııa kıwpılır. Derhal Los Anceles'in en 
- O olmeseydı, kanm dul ka~ıya- kir değilim. Büyük saın'atkar da olmıya- büyük ına-ğazasıına gider. Dört kostüm, 

cak, ben de almıyacaktım ve bugun ra- cağım, İyi ve san'atını bilir bir san'at- iki paTdesil, 12 gömlek, üç FNeter, çorap-
hat yaşardım. kar olabilirim. O kadar.:.· . . ıar kravatlıar alır. Sözüne bakılır ise orı 

+ Her vaptığlm işde mukemmelıyetı el- sen'elik iMiyacmı temi'l'l eder. Çünkü ma-
Erkek - Bugün gene istediğin şeyler- de evleİnek isterim. Pek küçük ya~ım- ğazalara gidip alışveriş yapmaktan çok 

de-n birini almayı unuttum. dan beri böyleyim.· !'ıkılır. 
Fikrimce yirmi dakikalık oir radyo Bu alışveriifinden haberdar bulunan 

Karısı - Nereden anladın? neşrı"yatı yapmak b.;r fı'lm "CVirmegwe be- b" h 1· ki ı'n " karısı ile arasmda ır av ı çe şmen 
Erkek - Cebime baktım, paramdan deldir. vulrubu\duğumı tahmin ooebilirsiniz. 

on ku~ artmış ta. Çocuk iken iyi hatırlarım. Çalışmakta * * olcfu~m dersİerden gayri benim için bir 
- Ben sinir doktoru olduğum için si- m~gale bulunmazdı. Uğraşcığım işe ha

nirli bir kadvıla evlenmekten çok çeki- yatı.mı vakfetmek adetimdi. Bu adeti t!
biat haline soktum. Bugün bundan inhi
raf eylemek için bir sebeb göremyiorum .• 

Münekkidler arkadaşları, tanıdıkları 
0~ cdahh sıf~tını verdikleri vakit pek 

niri.m. 
- Neye? • 

_ Bir müşteri kaybetmiş olurum da. 
fazla sinirlenirdi. 

Paul Muniye göre dünyaya şimdiye 
kadar üç dahi gelmiştir. Bunlar da: . 

Leonard de V~i, Beethoven, Michel 
Ange'dır. 

- Pencereyi açsana 
- Cereyan yapar. 
-Kapı kapalı . 
- Baksana, kar§ıki ev1n de penceresi 

Bir gömlek. bir çorap almaktan üşe
nen sım'atkar rollerini tam rnanasile ha· 
zırlamak için tahsis eylem.ekte olduğu 
çalışn.a 98atlerini daima kısa bulur. 

RC\H\nü y.apacağı a<iamalrın en ufak 
jestif'rpıf tahlil ve tetkik eder, ondan son
ra işe koyulur. 

En son olar.ak çevirmiş olduğu Yuarez, 
Zola, Pasteur rollerini pek büyük bir 
muvaffakiyet ile başarmıştır. 

görünce kaçar kurtu

lur. Cesur adam kaç

maz, bafı belAya gi-

rer. 

19.19 roC"..ıf:um - Annemizle babamız, h414 harbdcn ev- açık. 
-veUci zihniyeti güdüyoTIG.1'. 

Diyor ki: 
_ Büyük san'atkarlar temiz ve .na-

*-** ~u olmalıdırlar. Ben .ne bir!, ne de 

Bilhassa, büyük Meksika vatanperve
ri Yuarez'in rolünde emsalsiz bir kudret 
göstermiştir. Bu roldeki makyaJı da o 

(Dwamı 11 tnci BO.yfada) 

·.c: .ı 



=-. İkinciteptn SON POSTA Sayfa 1 

1 Daimi Encümenin kapısında son Posta Sandal bedestenini 
adliye koridorunu 
aratmıyan bir yer 

Diin yapılan ma9,lar . 

Tellalın narası yükseldi: "Mezarlıklar müdürü için 
alınacak tal:utluk keresteye girecekler!,, 

Ferlerbahçe diin ancak 
1 golle V_efayı yenebildi 
Galatasaray Topkapıyı 9 - O, Beşiktaş Süleymaniyeyi 3 - O, 

Beykoz lstanbulsporu 2 - 1 mağliib etti 
----

Galatasarayın miHI 
kuma şampiyonluğu 

tahakkuk etti 
Aıtı haftadanberi devam eden lig maç 

ları dün bütün sahiilarda yapılmış, maç
ların hemen hepsi beklenen neticelerle 
sona crm~tir. 

Haftanın en cazib maçı olan Fener -
bahçe - Vefa karşılaşması tahmin edil -
diği gibi çok heyecanlı oynanmış, Fe -
nerba.hçe yapabildiği tek sayı ile mu -

Bel hakkak bir beraberlikten kurtulmuştur. ;b• ediye, kalemle sık sık uğradığım 1 - Hangi ihaleye giriyorsunuz bayım? 
ır ınevzu olduğu kadar, hemen hergün Teminat akçesini yatırdınız mı? Fenerbahçe 1 - Veta \ı 

:JlıuJıteıif vesilelerle ziyaret ettiğim bir Kerli ferli bir zat ilave etti: Taksim stadının en mühim rnüsaba -
lnahaldir M 1 v • • • • ? kası Fenerle - Vefa arasında yapıldı. Sa-h· de •.. Fakat na'lıl olup da orada - ezar ıga sız mı gırıyorsunuz.. iha oldukça kalabalıktı. 
ır ihale bedesteni olduğunun :farkına -. Anlamadım, mezarlı]<t:ı ne işim var Oyuna Fener ı...-.rladı. Vefanın kendi-

v<llbıadun? be ? 1 ~ 
nım · · ni toplamasına meydan vernıiyen sıkı hü 

d Meğerse daimi encümenin kapısı, San- - Demek tabutluğa girmiyorsunuz? 1 cumlarla hakim oynuyor. Vefa kalesi iki 
al bedesteninin, adliye koridorlarını arat Zayif, natıif. ikinci Ra.'Tl'lsesin hocasına 1 defa üstüste korner tehlikesini mü.şkü -

h:ııYan eğlenceli bir yermiş .. hiç bir şey benziyen esnaf kılıklı bir adam da lafa latla atlatabildi. 7 nci dakikada Melih 
ahruık · k ,.,+,. muhakkak bir gol fırsatı kaçırdı. Vefa, 
d nıyetinde olmadığı, hiç bir davaya ar~ ... •.. . . . ? yavaş, yavaş açılıyor ... Billıassa sağdan 1 

alıli ve şahidliği bulurunadığı halde, - PıJama mı diktıreceksınız. hücum ediyorlarsa da sağ açık hemen 
~de:stenanfisi ile maıhkcme koridorların- Ters ters yüzüne baktım. Burası ter- , her fırsatı kaçırıyor. Fener hakimiye~i ı 
illan ayrılnuyan bazı ehli merak burada da zihane miydi, gömlekçi dükkanı mıydı?. devam ediyor, fakat Vefanın iyi teşkıl 
li Vakitlerini rnükerrunelen geçirebilirler. Kıznuya başlamıştım. Beni alaya mı ah- edil~~ o~ası •. Ha~ı ile Muhteşe:1:D~!1 iç 

h eın de hiç sıkılmadan .. hatta pratik ve yorlardı?. Beni cürmümeşhud mahkeme- 'mevkıınd~ ı~eı:ı gerı çalışmaları yuzun -
ayat• b . .. A A 1 den 'bu hakımıyet semere vermemekte -

1 . ı ir takım bilgiler edinmek sureti- sıne duşmekten tellalın narası kurtardı: dir. 
e ıstifade ederek ..• 

- Mezarlıklar müdürlüğü için alına - 27 inci dakikada Yaşar vasıtasile ya -
Daimi encümen, nazarı dikkatimi ~ehir cak tabutluk keresteye gireceklel", Cer- pılan bir Fener hücumunda top Vefa ka

fl'l(!(:lisinin geçen günkü hararetlı intihab rahpaşa hastanesi için 300 takını pijama lesine girdiyse de hakem daha evvel fa-
Ceise.s·1 Lb · n·· .._.,._ d · • ·· . 1 vul çaldığı için bu gol sayılmadı. J.<'avu -ı e ce ettı. uw.u aza aımı encu- pazarlığına ıgırecekleeerr.. lü Melih çekti, fakat top Vefalıların teş-
~ne seçilmiye o derece teşne idiler ki, Hay Allah iyiliğinizi versin! Meğerse kil ettiği perdeye çarparak kurtuldu. Ar
dort de.fa tekrar edilen intihabın seyri mezarlıklar müdürlüğüne tabutluk ke - kasından Basrinin sıkı bir şütünü Vefa 
~~in~e birçokları adeta sinir nöbetleri ge- reste, Cerrahpaşa hastanesi.ne de pijama kalecisi muvaffakiyetle tuttu. 35 inci da-
'ilrdiler. Reyler tasnif edilirken heyecan- kikada Vefa sağ açığı sakatlanarak çık -d alınacakmış.. . D · an kalblerini bastıranlar da az dejildi. tığından Vefa on kişi oynuyor. evrenın 
~ Beni sorguya çekenler de bu ihalelere son dakikalarında Vefa Feneri sıkıştır -ı 
g radan izah ettiler de öğrendim. Me - iştirak eden müteaıhhidlermiş.. Beni· ne mağa başladı. Bu şekilde devam ecien bi-
eı-se daimi encümen a7.aları hergün top- rı·ncı· devre de O-O beraberlikle neticelen-la yeni türeyen birer rakib za·nncbnişler .. 

t nırlar, 25 lirdaan yukan olan alım, sa- Fakat ı..:,... paı..··-umu pek ""'buk bırakma di. 
ıın ve yapım işlerindeki ihaleleri yapar- ut:u VUA.: :r'" - İkinci devreye b~lıyan Vefa, Fenerı ol-

ı .. ~ dım. Divanhaneye talik edilen kağıdlara k c·h d ·· k .. l b' kur ...... ve bunun için de 10 lira hakkı huzur dukça sı ı.ştırıyor. ı a muş u ır 
alırlann .... böyle yere kim aza olmak is- bir göz attım. Merdivr.nköyfüıde 9 dö- tar.ı.ş yapmağa mecbur oldu. 1''e.nerbah~e 
teıne~i:~ nümlük derihanenin kiraya verilmesi, soldan mukabele ediyor. Safa bırkac gu-

Eyüb Tabakhane caddesinin ikmali, E - zel kurtarış yaptı. Onuncu d~kikada Bası 

. 
--~---·------

Dii.n.kü Vefa - Fener maçından heyecanlı bir safha 

1 
rlne alarak rakib k.a.le.slnl ablukaya aldılaıo. 
Faka ı Şere! ve Hakkı gibi esaslı ele-. 

r
manlardan ma.hrum bulunduğundan neti -
ce bir türlU alınamıyordu. ~ihayet 27 ncl 
dakikada Eşref Sa'briden aldığı bir pası 18 
Çi2'€i.si ürerinden Süleymanlye ağlarına mıh 

--.ı llf'arak vaziyeti bozdu. Bunun ark.asınd:ın 
39 uncu dakikada forvete geçen Hüsnll 
hııflt bir §fitle Ddncl golü attı ve devre Be· 
~kta~ın devamlı, fakat neticesiz akınları a.; 
ras1nda nihayet buldu. 

-
J 

İklnrl devre Beşlkta.,ın hii.klmiyetl altın-
da geçiyor. LA.kin Süleyma.niyen1n canım 

dt!,ltne takarak çalışması siya'h beyazlılara • 
fınıat bırakmıyordu. 

Nlt..ııklm blltftn bir devrede ancak 32 ncl 
dı:ı.kikada Rıdvanın salt açıktan ortalayıp 
Hüsnünün kafa ile attıitı golü yiyerek o • 
yunu S-0 Ue ka,patm14lardır. 

HilAl 1 - Kasımpaşa 1 
Oyu!l oldukça mütevazin cereyan eder • 

ken Orhan HilA.lln Hk golünü yaptı. Buna 
Kasımı>aşa ikinci devrede Haıyri v~ıtasilt 
ceıvab vererek yenişemeden maçı 1-1 bera · 
bere bltlrdller . 

. Dün gene belediyeye uğramıştım. Mer- minönü Helvacı sokağının ankazının kııl- ri bir g?l fı~satı~ı h7b:ı ettı. Vefalıla.r 
dı\lenlerden çıkarken orta kattan bir fer- kuvvetlı rakıblerıne ıyı dayanıyorlar. Bıl 
Yad ~tu. Evvela mahiyetinı anlama _ dırılması arttırmaya konulmuştu. Pazar- hassa müdafaada Lutfi ba:ih başına bir 
d1- ll..:-..... lık suretile de birçok mekteb tamiri vesa- varlık halinde kurta_rışlar Y8:pıyor. Vefa Dü"nkü maçtan bir safJta daha .. ,ı. ... ~ıı yanık bir vatandaş fcryadü fj. - d b top kur 
~an ""'"·~or, san~ T ~kin aynı· bagyırma ire bulunuy-0rdu. Dişardaki pazarlık içer- kalecisi Yaşarın ayagın an ır - . . . ~ . dakika-

Galatasaraym m;m kuma 
şampiyonluğu nihayet 

tahakkuk etti - "'-UJ uuu. ı.ct • • • • tardı. ta .kecikmedi. Cemılın on ..,., .. ,ncı 
~ç ~efa tekrarlanınca anladım ki, bu be- den. dah.a .hararetlıydı .. Bırçok kımseler 23 üncü dakikada Vefa sol açığı mü - da yaptığı dördüncü sayıd.an sonra oyun Ter.ımuzda biten ve henüz neticesi kat'l· 
ectıye reisinin yanına girmek için bade- rakıblerv::ıı ekarte etmıye çalışıyorlardı: kemmel bir şilt attı. Cihad bunu jfjç bir da :birdenbire sert bir şekıl aldı. yet keıtbeden mmt küme maçları şamplyo -

'neler! kl ı b" t d d - Sen bu işe girme. biz senin hakkını plonjonla kurtar.mağa .. muvaffak oldu.. Cemil ve Bfüendin sakatlanıp .d~şarı nuı büyük ~n ve o nfslbette geıılf ğ·ı e cen eşen zoru ır va an a~ e- öderiz. Vefa bu anlarda ç~k ~~~l oynan1akta - çıknıasile büsbütün kız~n ?~n ıçı~d~ ded~odulu hAdhselerdtn sonra ıntaç edil -l~' bir tellaldır. İyi anuna, belediyede te- . . . dır. Gazinin ~akı bır şutu havadan kaçtı. 25 inci dakikada Bodun beşıncı, 28 ıncı ml.t " umwn müdttiillk 1939 senesi milll lııı ne işi var? Ydksa belediye de borç- - Sakın ha, bu ışe ıştırak etme .. bey- 39 uncu dakikada Yaşarın sı~ı bir. ~ütii - dakikada Sarafim altıncı g~~ü yaptılar. Itüme p.mplyonunu ıaytn ~tmlftfr. 
~dan dolayı haciz edildi de nesi var, hude yere zarara girıniyelim!. nü direk çevirdi.. Safan.m ll'ıkaydısınden Biraz sonra Cemil ve Bulend tekrar Ool averajından çı'kan hAdl6eden .sonra 
-ı Yoksa, haraç mezad satıyorlar mı? Doğrusu bu konuşulanlara aklım pPk istifade eden Melih yetışerek ~enerin R~- oyıuna girince tam takımla Topkapı ka - tddi" ettıtlmlz şekilde puvanlann müsava-

8:-sin geldiği tarafa yürüdüm. Daimi en- ermedi, araştırdım. Sebebi de mühim ha- libiyet sayısını yaptı. 40 cı ~akık~da Rebıi lesine yüklen~n Gala~a~ penall~~~l~ tı h~llnde atılan tr0l yenen gole taksim edl
~eniıı bulunduğu salond'.l büyükçe Lir ni.. Bazı k!nıseler sırf ihaleye iştirak et- ye tekme atan Vefanın :;ag açıgını ha • Boduri vasıtasıle yed~ı:cı, N~on~~ ~a _ terek hartcl nmıetı btlyiik olan takımın 
11.aı ·ı.._ kem sahadan çıkardı. 35 inci dakikada .sekızınci, u " şam-plyon olacatını beynelmilel Futax>l Fe -aualık toplanmıştı. Hademeye sordum: mernek, rakibini rakibsiz bırakmak su- Bundan sonra oyun gelişi güz~l vuruş- kikada Boduri de dokuzunoo ğolu yapa- der~nu blldirdi'kten aonra Ge.lata.sarn. • 

- Ku.zwn ne var burada böyle? Gene retile dünyalığ"ı doğrultuyorlarmış .. gü - larla oynanıyor. Vefanın S?n huc1:1mlan rak maçı 9-0 kazandılar. yın f:ımplyonluAu nllıayet ltabul edUml'f • 
<>tıobilsçüler kazan mı kaldlrdı? nüne göre Allah ne verdi ise, haydi bere- faydasız ... Ve oyun bu .nette~ ?eğişme - Beykoz 2 _ latanbulapor 1 tlr umum Müdürlük, beynelmilel federas • 

- Dainlt encümende pazarlık var da ..• ket! den 1-0 Fenerbahçe lehın~ b~ttı. . vor.'!l~ lş'arı üzerine bu hususta yeni 1>lr 
t> h d i .. Fenerbaıhçe: Cihad - Alı .~ı.~a, Le.bıb - L!gdekl kuvveUeri 'hemen hemen müaa'\"i tal~matname hazırlamlftır. 

er al tıararetli intllıabın aim encu- Daimi encümen azalan gelmiş, faaliyet Semih Angelidis Esad _ Kuçuk Fıkret, olnn bu iki takımın maçı taıhmln edildiği şö 
1 ~e ve bana izah edilen vazifesint" inti- başlamııtı. Melih,' Yaşar, Rebü, Bası:_i. kadar zevkll, heyecanlı, gt\zel, fıı.t.a.t saman b::at!..:~ p.mplyonıuıı Y ece nthaye' 

k 
1 ~ttim.. Ettim amma, sormaktan da Encümen azaları bir imtihan heyeti Vefa: Safa - Vahid, Süleyman - Ab - zaman sert cereyan etmiştir. bir Gnl:ltasaray 

35
, Demlraıpor 35, Ankarad• 

end:itrni alamadım: ihtişaınile oturmuşlar... Karşılarında ta- düş, Lutfi, Şükrü - Necib. Muhteşem, Ga Daha devrenin onuncu daklkuında cü 33 Beşikt.&4 32 Fenerbahçe 30, Vefa 22: 
- yi amma pazarlık yasağı burada ca- . .. .. zi, Hakkı, Mehmed.. gol yaparak maç~ kendi le~~ne çevlrmlş 0b • Dop~r 

21
, A~!J8POr 17 puvanla derece 

li değil mi?. libler .. Hanı encumen azalarının da yu - Hakem: İzzet Apak lan Beykoz, karşı.sında ıotanbulspor u almı lardır 
ll__ ziinden neş'e akıyor. Az çetin bir intihal>- T. Ôzerenghı 

711
aihibiyetl lt.abul etmi;,ecek bir oyuna baş... ş · • 

~im kala.balığın arasına karışışım . . Galatasaray 9 • T opkapı O ıamış ve mütemadi gayretine ratmen devre Eeylerbeyı 7 - Kale 1 tn~le obnuştu. Neden, diyeceksiniz?. tan sıyrılmadılar .. Bu bazıçede bıçare Se- t-0 ale"hinde bitmiştıf. - •-
~ · d 1 d IAmi İzzetcik de yandı. Kadıköy stadında yapılan bu maçta , "- T~umı stadında ilk maçı lkinol turne .... 
t-_ u ılk dakikalarda ben e an ama ım. d bak G- Galatasaray takımında Famk ve Sala - İkinci devreye başlanır başlanmaz .1.5tan- !tunları yaptılar. Beylerbeyi çok hA.tlm ba 
"<llonu. dolduran muhtelif tip ~üteahhid, Paravanın arkasın an ıyorum. o- hattin yoktu. bul.sporlular hücuma geçmişler ve blrlncl oyunla Kaleyi 7-1 matlOt> etti. 
Yarı rnüteahhid, müteahhid benzeri, mü- rebildiklerim, Adalı Avni, Refik Ahmed, 15 dakika kadar müsavi hücumlarla de'YTede Beytozun attıtı şekilde ve a.ynl ~a- Galatasarayın ktş çalışma 
leaJıh· ·ı ka Bican Bağcıoğlu, Ekrem Tur .. Daimi en- g..,...n oyunun 16 ncı dakikasında ~emil kll:adn bir gol atarak beraberlltı temınt' 
ti. . ıd nıinyatürii, müteahhid vekı i, - ............ ı- t İlk d l te- m·-a""ak olmu.'1ardır. 
hı, hık deyicisi vesaire herkes garib ga- cümenin Fransız akademisinden farkı sıkı bir ~tle ilk go u yap 1• ,..o un ... .. . l'""'i programı 

siri altında kalap. Topkapı biraz daha faz Oyun daıha ziyade Ista.nbu~run .,.., ne ~i~ bazısı da endişeli, mütecessis yüzüme yok. Muharrir, edib, gazeteci, tüccar, hu- le müdafaaya ehemıniy~t. verdiğ~. sırada devam ederken aat muaıvinlertnln ltaleci- Galatasaray ıtl{)bü, loş salon ldmanlan fa-
OJUkıY<>rdu. kukçu her meslekten meşhur zevat var, Cemil 5 inci dakikada ıkıncı ,golu yaptı. ye vermek istediği pası Beykodu Şebab allyeti için geniş bir program hamlamı.ş -

- Allah Allaıh dedim· kendi kendime Adalı Avninin önünde bir bardalc su du- Topkapının ani bir hücumunda Gala - ıakalıyara.k Beykozun ikinci ve galibiyet sa tır. 
b·· ' ' ·• • tasaraya penaltı oldu ise de Topkapının t ·· k k uı JI 0 Yle nazan dikkati çekecek bir tarafım ruyor. :sını ya.pmı' ır. Yapııan programa gore ır oş arı, nı-
l'ok Ahmedde daım· ·· çektiği penaltıyı Osman kurtard•. . B,.•ı"kta• 3 - Sfilt'ymıtniye O nastlk, basketbol, voleybol, turnuvaları gU-' :neye bakarlar bu adamcağızlar ba- Refik encumen aza- 35 inci dakikada Galatasaray Cemı~ -., .., t 

11 
ti ıl a.kt 

l'ıaı... sından ziyade meb'us hali var, pürosunu v.asıtasile üçüncü gıolü yaparak devreyı Hakem Şazi Te:ııca.nın idaresindeki bu maç ~~~~ v~~s~~~ Y::u~~ak Y:n:~u:~re 
Et fıın k d tüttürürken apartımanı yükselmiş bir 3-0 b"tirdi •üzel oldu. u bat ...... , il ad mı ı devam edecek-

1_ ra da .birer ikişer bir ta ım a am- İkinı cı· d'evrede riizgirı lehine alan Ga· Oyuna Slll~~nln böcumu e - bilhassa ,, .... ı ve a ar 
«tr Peyda ohnıya başladı. Şişman biri te- dokW kadar müsterih.·• k '1ndı. Bel)lktat1ılat" :ı:ıemeıı hakimiyeti elle - lerı:llr. 
tbı · (Devama ı uncu .. -.. ada) ıa:tasarav oYUDU tek kale haline sokma -1 silerken bana ..uyordu: J A 
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Alman - Rus 
müşterek planı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

- ----

tkincitcşrin 6 

Fin - Sovyet müzakereleri 
CBaştarafı 1 inci sayfada.) ım:mıeke~Ie~den gelen telgra.flard, Bo\1Ye' 

mat beklediği anlaşılmaktadır. hukiimetımn Finlandly:a hududuna 600 

Finlandiya Hariciye Nezaretinin bin asker toplandığını ka~ederek «'l!lüza • 
Ancak, muhakkak olan birşey varsa tebJigıv. kereler için daılıa müsaid bir hava temenni 

o <la, Von Ribbentrop'un Alman - Rus edilirdi» diyor . 
paktının .bilançosı.uıu Almanya lehi - Helsinki 5 (A.A.) - Finlandiya hari - Mnharı-ire göre, Moskovadan gelen ha • 
ne olarak de[listirnrlağe çalı.~tığı<l.ır. ciye nezareti tarafından aşağıdaki res _ herler endişe verici mahiyettedir. . 
Cünkil hem dahili, hem de han'c:ı ba. mi tebliğ neşredilmiştir:. Oe~e gazete.sinde Genevleve Tabouls ıs& .. . . l:ıu mut!!.lea ile tab:ı.n tabana zıd bir kana· 
kımdan bir iflas mahiyetindedir. Da - ~o~kov~ rnuzakerelerı dostane bır ha- attedir ve diyor ki: 
hilde, yüksek Nazi mehafilindeki hoş- va ıçınde ılerlemektedir. Son talimatı Sovyet - Finlandiya müzakereleri bak • 
nu::1suzluk 

0 
dereceyi bulmuştur ki, vermek üzere murahhaslarımızdan mu - kındaki nikbinlik dün ak.şam her z m:ın • 

Her ş_ey bu küçük noktanın halline çok. "'n çok yı·rmı· ""kİz. Zaten Kan· unu- fassal rapor 1...-kl· klnd"n fazla teeyyü,, etmek•·ft idi b ~ """ Himmler, bizzat gestapovu murakabe IJ\: ıyoruz. ·- "" ~ · aj!lı ıdı. sanide yirmi sekiz yaşına girdim .; Ü . .J} Finliincliya mukaıbil teıru.nerlnin Sovyefi... 
~ğer ~z Br.unet ise ?ütün,_ faraziye- _ Fakat madam, ben size yir~ sekiz için bunun üstünde bir polis teşkilatı mı er :er tarafından bir illtımat.om verilmesini 10-

lerım altüst oldıu, <;"~ktır. Fakat ha - yaşını .bile vermem. Ancak yirmi yaşın- vücnde &tetirmeğe mecbur olmu~tur· Bem 5 (A.A.) - Ba.sler Na.cıhrichten'in taç ecteceği Biş:ikir olarak beklenmekte fdL 
yır, h_~yır ..• Buna imkan yoktur. Brunet da görünüyorsunuz. Rus siyasetinin Almanyada'ki t~irleri ~o muhabiri bildiriyor: Son gelen haberlerde ise Rusların, henüt 
ıbu mues.sesede 1:1zun zamandanberi çalı - - Ben madam değilim., daha evlenme- ~iMd;lik hesab edilemiyecek derecede IA~dkiandinüavya siya.si meha.flll, Ru.s..Fl.n - resrne_n teeyyüd etmiş olmamakla beraber, 
şıyordu. Bu .şekılde yapılacak bir hırsız- <fim. ~ . • . ••u y::ı m zakerelerinin mU8llıhane bir tarz Hango ne Tudko arasında bir ınevi müba. • 
lığın mu.h_ . akkak _surette meydana çıkaca- _ Aziz matmazel, SlZl. • t~min ederim agH"dır. Hande 1se, von Rııbbentrop da neti<:eleneceğl ümidindooir. Finlandiya. - del'ryl kabul ettikleri blldtrill B ne· 
,_.,, bili.N''i B ;r~ IA - · t' · f l"k tl' b'l" l" n-. yor. unun 15.uu. • u ""'l'-'-e evve kendisini ya- ki ben ömrümde sizin kadjj,t' güzel bır sıyast" ının e a e ı ı anÇ09U ma um- nın şu ...,.. yeri Rusyaya teI'kedeceğine mu- tlce.•!l olarak 1yt malftma.t alan İngiliz _nan 
kalayacaklarını tahmin edememiş ola - genç kıza tesadüf etmedim ve eğer yir- nur. Von Ribbentrop kendini müda - hak.kak nazarile bakılmaktadır: Finlil.ncll - sız malhfel1ert ~ nlklbln ıöırünmekteo • 
mrurlı. Binaenaleyh hu sirkat ancak bu mi senelik evli olmasa idim muhakkak ki faa için Rusvamn vardıımile İngiltere- ya k&rfezlnin flma.li şarklBin.ıMıkl adalar, dirler. 
işdC' Brunet'den başka kimsenin şüphe sizinle evlenirdim. · . :. Buz denlzlııde balıkçılar yarımadası ve R altına gir.miyeceğine emin olan biri ta - - Yemin ediniz, .bakayım. ye aman <ledırtmege muvaffak olaca- K1reli'de ıhudud ta.-Whatı. usya mutedil davranacakmıf 
rafından yapılın.ış -0laıbilirdi (ATkası "ar) ğım ,,e bu neticenin bugüne kadar Al- Fak.at Finlandiya Rangoe'de Rwilara bir Londra 5 (A.A.) - Sunday Dlspach ga. • 

Gomar şimdi veme gişesi önünde bek- ----··--····-···-·······--·-········· manya tarafından tahmil edilen bü • deniz üssü vermeği reddedecektir. zctesitıe göre, stalin t:ıra.fmdan MoSkovaY1-leşen insanların arasına karışmıştı. Vez-· ıtalyada muh· k 1 tün m~ddi ve ideoloiik fedakarlıkları Fransızlara göre çağmlllll§ olan Sovyetıerın 1sveçtek:1 eıçı.si 
ed 1

. d 
1

-, t 1 k ım as er h k Kolontal, Stalini Finlıindlya işinde mutedll 
il ar e ın eA.l para omar annı sayma - mu i gösterdiğini iddia etmektedir. Par'iS 5 CA.A.) __ ..,..___ •• la .... ~.·· · · ,..,..d b ı:ı.aıY....- daına~ma~a ve İskandtnaıv devletlerine ~ 

ıne.şn ......... u ve gışenın saı:;m a ulunu - t db• 1 1 ,1 Matbuat hül.isalan: 1 J"Ordu. Gomar şimdi salonun içine doğru e ır er a ın .1 Alınan - Rus planı Nor ........... Finl ... ndiya milletlerinin ftAOa - ooDmime!Jleğe davet eylemiştir. ,.._1...... 1- tl . . .. - 'vy ..... ~ .....,... a a ayni gazeteye göre, -vaziyet audur: 
.,....._ .. Vime ~apısım gaye e ıyı gor.ı - Almanya hüktımeti, Asya ve Avru- re.l bu sa.bahkl gazeteler tarafından fevka- " :yıorci'u. Bu kapı da veznenin duvarları gi- stalln, Sovyetler Birllğdnln zayıflığını orta. • 
bi demir parmaklıklı idi. Veznenin arka- ~Baştarafı 1 inci sayfada) pada müşterek bir Alman • Rus hare- lade ta'kdlrle yidedllmektedJr. ya koyacağından korktutu için bir bartıe 
smrla bir daktilo masası vardı. Masanın nuşmalarda bulunnn~tur. Yeni erka- ketini ihtiva etmek üzere RU6yaya ge. Sovyet .. Finlandiya m6zakereleri glrt~mek istemiyor. FlnlAndiya metin da.V' 
başında da ~ kimse bulunmuyordu. nı harbiye reisi Maresal Graziani ile rıiş mikyasta bir müca"<lele planı teklif SovyeUer Birliği _ FinlA.n.dlya gerginli rantdı~ld !: ist kandinav devletlerinden teml-Gomar'ın sinirleri h y da geril 1 . t . f H l'1 d b " M ""' - na a 115• akdlrde Rusya taıırrus etmi • . ti Bird e eo~ ~ - saat stratejik mevzuları ımütalea e • e m·~ ır... a ı rnzır a ' u plan osko - ~·nf' gelince, bu huaw!tıa, miitaleaıa.r başka yecek rve bir mutavassıt tam baDl kabul 
mış · en veznedara bagırdı. den İtalyan başvekili, ayrıca, İtalyan vadcı munakaşalara mevzu teşkil et - başk~jır. Bir kısım gazetelerde bu hususta ede~ekt1r. Flnl~ndiya zdf göste:ııı:n~ ve is· 
sas~ı!"1~~z;l P:rre.~ nereıd~?,7~~~ malı - •• ı-rduJarınd.an birinin kumandanı olan rnPktedir. Almanyanın Moskova sefiri haiz çkvk bedbtnlteik, ııa~ oldu~~- ~e diğer kandinav devletleri de ke.rarsız bir vazıyet 

. ~ ....... a gomıuyorum. ıONKS. as- K S 
1 

h .. r ı.~nn gaze ""er nıkbin gorunuyorlar tak•ndıkl t kıdi d 
ta mı? Prens Umberto ve yeni harbive müs • O!'t u en urg, bu muza kereler hak- Joıır gazetesinde H 0 d t b. · arı a · r c, Rusya belki de .'lid -· .; · k .J H' l , ,.. .. • enry ar e • ya ancı det le hareket edecektir 

Panmağile masanın üzerindeki yazı teşan General Sod.u ile görüsmüştür. ın~ıı:ı ıt ere malumat vermek uzere · 
makinesini gösteriy-0rdu.. Roma 5 (A.A.) - Mıussoİini askeri Berline gelmiştir. , .. ng·ııtere Amerı·kadan s· ' h b ~~~e?ar Gomarm parmağile işar~t mahiyette çok mühim tedbirler almıs Rusyanııı nüfrzuna terke.,,ilen . t IJ8S mu 8f8 8 
ettıgı istikamete baktı ve omuzlarını sil- rd b k · • 3 5 O · ı ı · 1 k kerek: ve o u aş umandanı Mareşal Badog- memleket'er mı y:itın ıra 1 

_ Herhalde hasta o1acab- dedi. Kaç lio ile uzun bir mülakat yapmL?tır. U (Baştaraft l inci sayfcıda) 
Aı M Almanya, Avrupa kıt'asında yalnız 

gündür gelmiyıor. areşal Badoglio teıkaüd y~ma gel- Finlandiya ve İsknadinavya devletlerini wu··hrmm· at al"c~kmış sunda, Alman hariciye ne7.areti bU -
Sesinde ne bir keder, ne ete bir acıma- mekle beraber rnuv:ızzaf hizmette alı- d v·l f kat Ro . lh j t Q. l':I nun büyük bir siyasi ehemmiyeti oJabi 

nın ifadesi vardı Gomar· k 
1 

t Be r t .
1
: . egı , a manya, . Bulgarıstan ve 1 v. _ Küçük ~ . hakllat h. kims onu muş ur. ~ ın .a aşemı ıterı G.P.- Yunanistanı dahi Rusyanın nüfuzuna ter (Baştarafı 1 inci sayfada) C=~egı ve derin bir tetkike tabi tuttı1· 

sevmiyormuş. yı en ıç e neral Roatta enkanı harbiye ikinci re- ketmektedir. Balkanlarda Al k _ 1 m tef.c;irlere yol açmıştır. Rus gazeteleri bu ınası lazmı geldiği mütaleasmdadır-

Dı·ye du'"şun" d" A tık bütü' .. l 1 . isliğine tavin ru~r· kl kl ,__ ak 'lmanRya a karuna şiddetle hücum ooiyor, ve miittefUt- Berlı'ndekı' ec bA .. h"d1 . 't .. u. r n şup ıe erı · r~ı ı ar çı~rm suretı e usyaya 1 fi - iıhl. il i,..1 ne r musa 1 erın ı 
.
1 1 

t Şö' l d"' .. Ü d .............................................................. . ler ıeıı.ine b tara ıgın al ed d 6 nt yazı - t'f kl k · d zaı o muş u. Ye ~ yor u: . yardım edecektir. Bu maksadla Make _ yarlar . .Almanyade. lııe bu hususta hi9b1r res- ı a a aydettiklerine göre, Ber1in e 
.-

1
Kapb:rut n.pa~_mkakl1gı1 aras~~an .. Mtü~ - B donya ihtilal komitesi Jeflerı hizmete a- mı mütal-ea beyan olunım.ama"lttadır. son zamanlarda gittikçe artan biT ka .. 

mı o up ı em ıın.1 emme en gorrnuş r.·, .. dokfOfUO günlii,( 1 ·· .. .. .. . Bizz .. t bırsı?J görmemi.'l bile olsa parmak- 1 !.ı ır~:rııştıı. Bu hareket ancak Sofyanın En mustacel tayyareler rarsızlık hukü.m surmektedır· Filha .. 
lığın arkasından çalıŞlŞl:Ilı gönr.üş olması n.ntlar•ndan musamahası sayesinde yürüye.bileceği i - Lonrtra 5 CA.AJ - İnglltz matbuatı, A - kika Nazi. makamatı, İngiliz _ Fransıt 
lazımdır. HU [ çin Almanya hükfı.meti, Dobrucanın ve merikada silah a.mlbarıgosunun kaldırılma - &iyaset oyununda Ankara muahede.sili? 
" Masanın üzerindeki d'efterin yanında Se!aniğc kadar Trakyanın Bulgaristana .sınrl.an müttefiklerin yapacağı ,maddl isti- • . 
uzun ~~d makası ~ardı. . .. MekteiJlerde ilhakı vadine mukabil Maksdonyalıla _ fa.delerle meşgul olmaktadır. Arr.erıkan hattı hareketinin iki mühiı11 

-. Mükenunel, mükemmel, dıye soy- nn Bulgaristana avdeti müsaadesini el _ Gaz~telerin mütaleasına. g(\re. deniwtı un~ur teşkil ettiğini inkar eylememd<• 
lendı. Hırsızlar paraları 00 makasla ya- Göz muagene:erl d t ı>r alı ktad avcıları hariç olmak üzere en müstacel sl- t-:dir. Diğer taraftan Ba1kanlarda te • 
kalamış... e e me5e ç şma ır. parişler tayyareler içindir. 
Ga~i ihtiyari yüksek sesle konuştu _ Mekteblerde talebenin göz muayenele- Asyada Mütteftllderin siparişleri hakkında Ame - ressüm eden vaziyetten de endişe e ,. 

ğu için or.ada ıtruıunanlar dönüp baktı- rl yalnız s&ri hastalıkların mesela tra - As d . rikan gazetelerinin zikrettiği 360 milyon dil!nektedir. Alman diplomasisi çok çe• 
Jar. Gom.ar mahcub oldu. Bankadan çık- homun mevcudiyetine münhasır kalına- ya a. Rus - Alman hareketı, Efga - ııterli~ bir taılmılnden »:>arettlr. , . . . . .. .. .. . . tı. maktadır. Gerçi bu muayeneler netice _ nistan ve Iran üzerinden Hindistana kar Bir İngiliz heyeti yakında Amerlkaya gl. ~ın ıkı ışe koyulmtl!i gozukuy.or. Bırır 

Sokakta önünden geçen ilk taksiyi çe- ııinde trahom veyahud diğer sari göz nez. şı tevcih edilmiş olacaktır. Makedonya - derek yeni siparişlerde bulunacaktır. Sllah Balkanlarda ve şarki Akdenizde ital• 
virdi: v lelertnin mevcudiyeti meydana çıkıverl- lılara tatbik edilen usul, Hindistan, Ef - sl.pari'!!~l:ı1n ~şln para 11:, olacağı hakkın- yan ve Rus menafiini telif etmek sure-

- Yakob rokagı 107 numaraya dedi. yor Ve bu sayede birçok diğer çocukla- ganistan ve İranın şimali:ıdeki kabile) dakl ı.üküm, Irıglltereyi düşündürecek ma- . .. . . . 1 
Bu Matmazel Perret'nin şimdi almış rın sıhhati muhafaza edilmiş oluyor. Fa- . . . · e - hiye•t;e değildir. İngilterenln Amerliı:ada ı tıle Turk - Fransız • Ingılız paıktıfl 

olduğu adresi idi. kat ~ bu kadarla. kalmıyor. Bir çok tale- r~ d~ tatbik edilecektır. Bu maksadla milyar 2 yüz milyon .sterl1ng tutarında kıy- hükürnsüı bırakmak ve diğ€r; de U • 
Çok uzun !boylu bir genç adam yolun tede miyop denilen medidü1basar yani şımdıden bu mıntakalarda bir çok ajan - metleri vardır. İ'n.gilterede ,de 500 milyon kıarş1 istikametinden geldi ve bankaya uzağı görüp yakını görememe ve istifa- lar çalışmaktadır. Esasen bu plan Nazi sterling altın mevmııddur. 7akşakta Japonya ile Rusyanın ar:ı"'' -

girdi. Bu adamı gören Gomar: tlzm denilen diğer bir nevi göz zarı da nazariyatçıları nezdinde senelerdenberi Tahtelbahir avcılan nı bularak ambargonun k?ldırılrrı~ı;ı 
- Allah Allah.' diye düşü.nüyor~u. :ı:ıeydnna çıkıyor. Blr çok talebelerin se- mtinakaşa mevzuu olmaktadır. Birkaç Lonrlra 5 (A.A.) - People gazetesinin ver- tes:rlerini azaltmaktır. 

Ben bu adaımı bır yerde daha gordum lJebl belli olmıyan baş ağrılarının göz tnfı;.a evvel Hitler geçen sene Hindista- dlğl malftmata göre, müttefıntler Amerika. - Bu iki hedef elde edilmiş olmakta,. 
amma, acaba merede? 7.:ifından ileri geldiği gene bu muayene _ . ' . ı • Fakat artık otomobil hareket etmiş ve ler sayesinde anlaşılmaktadır. Çocuğa na seyahat etm~ ol~. doktor Şaht ıln bu dan mU'hlm miktarda denizaltı şa.c;ör - av - henüz çok uzaktır. Fakat Alman dip o 
Saint - Roclı sokaihndan uzaklaşmagv a lcnb eden gözlük verilince derhal her şey hususta uzun bır goruşmede bulunmuş - cı - lJtn satın almak üzerooirler. Bu şasör - masisinin bu hedeflerden kolay kola1 " rtü lerin tesir saJhalan AtJa.s denizine muadil , 
!başlamıştı. zeLmekte ve çocuk rahat rahat vazife- tur. Bu .görüşmeden sonra doktor Şaht, bir mı-safeyi geçmelerine imkln verecek. vazgeçeceğini zannetmek hata olur. 

Aradıkları evin önüne geldi.kl~ri za - sile meşgul ola·bilmektedir. Hindistanın vaziyeti hakkında bir muh -Mi"op orta me''tebl rcı b 
1 1

,_ derecede büyüktür. Şasör'lerln ustura şek - Alma11yanın gayret!~ nıan Gomar bu eski ve adeta harab bi - " "' e e aş ar, ~e - tıra ve'rmı.ş· tir. ;u 

h tl b kt O t l P 
ıerde haddi azamisini bıiıur, üru~rsite- Hnc!e yapılmış olan ön kısımlan bir denlzal-ınaya_ ayre e ::ı ı.. ıı:a maze er - Simdiye kadar Rusvanm Almanyaya tı gemisini lklye boJ.m~tedir. Balkanlara Sovyet nüfuzunun girme ' 

ret'nın bu kadar eskı ve ideta bir kış - Jerde bu haddi muha.faza. eder. Miyopun '3 . • • • J •• 
laya benzeyen bir evde oturabileceğini ı...ı ve allevl olduğu mllhakkakt>r takat yard•m ıçın asker'. bu hareket.> gmşme - Loyd Corc memnun sinden kuşkulanan İtalyan vaziyeti JU • t~rrın etmemic;ti. . fen:ı şerait altında çalışan talebelerdP. rtl"' hazır bulundugunu gösterebilecek hiç Londra 5 (AA.) - Loyd Oorc, .. sunday manyayı çok endişeye düşürmektcdif· 

Kapıdan içeri girer ~rmez has.5as bur nUevt re.,ırıer olmadığı haJde gene mlyo- bir emare y-0ktur. Alman hükumeti bu Exrrc-:c;n de yazdığı bir makalede diyor lı::i: Almanya şarki Akdenizde eski İtalyan ~ 
ınuna bir sefalet kokusu çarmnıstl. Duva- ~mn ba4ladığı görülmektedir. Miyop kırk 'hususta mütemadiyen müracaatta bulun Geçen harbde mübimmat nazırlığını yap- Türk rekabetini istismara çalışıyor. 'fl

6 

rın sıvalan dökülmil."', merdivenler ha - lı::U'k b~ yaşına kadar yükselerek veya- dugvundan onu kendı" başının çarcsı·ne mış olmak sıfatlle diyorum ki, Aıvrupanın İ ,,..,, ·/" h d ibi tstikr talyaya idare edeceği bir Balkan blo-
rah ibir halde idi. Birine! kıata geldiği 7.a- .u ' r ar göstererek gider bu yaş- bakmak üzere 'yalnız bırakmakta Rus a- ve hatta A'Vl'Upa 94ınsının 'hürriyeti yeni 
man matımazel Perret'nın kaçıncı katta tan S()nra a.zalmağa b~lar. Bu batı.set _ . Y .Amerika blta.raflık kanununun k&bulüne nun teşkili teklif edilmektedir. Bu .h11 " 
oturduğunu ratStladığı ihtiyar ve dişleri tlitimlz miyoıp zayıf ve orta dereceli olan nın rnenfaatı vardır. mütevakkıftL susta Almanya bütıün n<\fuzunu ıruııarııı· 
dölriilııt.icr ıbir kadına sordu. Jcasrulbasarlara atddir. Ağır miyopların A.A. Almanwada ilk akı"sler l• ......, g"ztı ı ıa ü ;, cak ve diğer taraftan da Rusyayı itid8 

- Do"rdun-cu·· katta, so1da. o n ç zar rı zerinde ..marazi tagay -'1 yf."at h 1 tlrdlğ p d h b Londra 5 (Rıoyter bildtrlJor> - Amerl - 1 .... Kadın basamakları zabmet!e çıkmab ı~ - h uls u e tgiredi~ i Te vahim 1htllM- ropaqan a ar ,· kanın yeni bitaraflık kanununu kabul et - davet eyliyecektir. Fakat Rus - Fin aı• 
de 

........... etti. ..r usu e ge &i malftnıdur. d' le · d Al ··ru un MO' nruı mest h!ld1sesl, Alman matb1JB.tında ilk akis- ıya mese sın e man nu zun ~ 

g•ıttı•kçe ş·ıddetlen·ıyor Ierlni göstermeğe başlamıştır. Alman hart- kovada müessir olmadığını gören ltalY'ıa. 
Gomar dördünıoü katla ~eldiği zaman 

nefes nefese kalmrştı. Kendisine kapıyı 
açan siyah saçlı ve temiz bir aşcıya ben
zeyen orta yaşlı kadına: 

- Matmazel, Perret ile konuşmak is-
tiyorum, dedL r 

Kadın söylediklerini anıamam1ş ,ıtibi 1 No··batft ·ı eczaneler 
yüzüne balanakta devam ediyordu. Go- ~ . 
rnar bu sefer hecelerin üzerinde kuvvet- --.. ··--
le durarak İJ>Ini tekrar etti. Karsı.~anda - Bu gece niibetçi otan ec7aneler şunlar. 
ki kadın on\l'Tl omuZ'llna dokunarak dır: 

- Gırtlağınızı bosu boşıına böyle 
0

yor- i!rtanlıul cihcti~dekiler: 
rnayımz dedi. Matmazel Perret benim. Şehzadebaşında: (Üni-verslte), Emlno-
Eğer bana inanmamanız size nüfus ka - nünde: (Bensason), Aksarayda: <Per -
~dımı göster('bilirim. Ve bu kağldd:ın tevl, Alemdarda: CE,ref Ne.ş'et), Baya -
da anl :-slMZ ki on sekiz ya..,c:mu geçmiş zıdda: mayda.r), Fafü!ıd~: CE:milynd1), 
bulunuvorum. Ba:.ırköytınde: (İstanbul), Eyı.ibde: E _ 

G,.....,ar kadınla bPraber kahk~ha ile yübsultan>. 
gü~ ' başla:rr·~tı. Bu gülüş şişman ka- Beyofi u cihetindekiler: 
dın n •nirine <fo' .. unmuc; olacak ki: 1.'iinelb~ında: (Matlroviç), Kalyoncu-

- Ö··le • 1daka nP '1.ive giilüyorsu - da: <Zn!tropukıs), Taksimde: (Kemal, 
nuz? clive bağırdi. Yok~a beni Nrpolvo - RehulJ, Şi.şlic!e:. <Pertev), Beşlktaşta: 
ınun "Titıf'<'i vasıpda mı zannettiniz Olur (Süleyman nt:ceb). 
şev df'lfil Rur.rün biraz b•w1 ~.iriip ken - Boğaziçi, Kadı!töy ve Adalarda.kıle: 
d; ....,r rı>ki NÜZC'n VC'I"mediaim icin mi be- l{adıköyünde: (Htlsnü, Rıfat), ÜSkÜ 
r· bir bihııiik annE' vnine kovuvorsunuz. darda: cittllıad), Sarıyerde: ( Asaf ~ ı 
~ "r hPri .bir k<>re J?ivinmi:; ve bf)va sür- Ada.farda: CH.alk). 

i~ b;r h<ılde ~örrrüs olqanız vimıi beı:: ..) 
=ışından fazla vermezsiniz. Haydi en 

(Baştarafı 1 inci sayf:ı.da) 

Röyter, Doktor Göbbels'in iddialarına 
cev.ab vererek şu mütalelyı ilave etmek
tedir: 

Dün ,gece Alman radyosunun neşret -
ti~i bir haber, propaganda nnırının ha
kikaten roahcub olmadığım göstermek -
tedir. Dün gece Berlin radyo.su, İngiliz -
ce neşriyatında, başvekil Çembcrlayn'in 
Dovning Street ' başvekalet dairesinde 
J.apon gazetecilerine bir çay verdiğini, 
VE> bu çayda, İngilterenin general Çan -
kavşeki devirmeğe, ve ,.veni merkezi Çin 
hükfunetini tanımaya hazır olduğunu, bu 
nun içfrı de ancak Japonyamn İngiliz 
noktai nazarına karşı bir temayül gfü:ter
mesi ioab etmesi teklifinde bulunduğu -
nu bildirdı. 

Halbuki böy1e bir haberin neşri, ha -
diseleri müthiş surette tahrif etmekten 
başka bir şey değildir. Zirıı, başvekil ha
kikaten Japon gazetecilerine bir çay ver-

ciye nezaretinin resm1 organı olan Deutsche Almanyanın Balkanlar meselesinde de 
Diplomaılisehe Xom!ıspondez gazetesi bu bl- . . . , __ 1 vet" 
tar~flık kanunundan ba'hsederken: pek muvaffak olabileceğine ihtınuu. 

- Bu suretle harb alevine, ateşine yeni- miyor. 
den odun atı1ma'kta, ve böylellkle harlb uza- Berlindeki ecnebi müşahidlerin uffi\J " 
tılmaktadır. demekte, ve Ru?JVelt bu kanunu miyetle kanaati §il.dur ki; siyail mubll " 
tasdik ederek büyük bir mes'uliyetl yüklen- 'f' 
miş bulunmaktadır, diye llA<ve etmektedir. rebe henüz bitmiş değildir. Ve Alman 

Avrupa kıt'asında bir kara ekonomisi v\!~ 
Rusya harb istemiyor 

(Baştar:ıfı 1 inci sayfada) 

Sovyetler Birliği harb istemiyor ve 
hiçbir kimseyi harble tehdid etmiyor. 
Fakat bizi karıştırmağa cesaret ede -
ce!rlcrin vay haline. Bize meydan oku. 
mağa cesaret edeceklerin ve hududları
mızda tahrikat oyunu oynıyanlarm vay 
hal! ne. ( A.A.) 

miştir. Fakat bu çayda Alınan radyosu -
nun ortaya attığı mevzular değil, bilakis, 
İngiliz - Japon münasebetlerinin inkişa
fını temin edecek çareler konuşulmuş -
tur. 

cude getirmeğe de uğrruJmaktadır. Btı ~ 
retle Alman ticaretinin nblulı::a -yüziitl " 

den denizlerde kaybettiğinin telafi edt ~ 
leccği ümid eniliyor. Almanlar bu ye~ 
sistemin uzun sürmeden netice vereceıs· 
kanaatindedir. O vakte kadar da :rn~ ; 
kül bir vaziyet hadis olacağından bu, ge
niş mikyasta askeri harekata i.mkfın ,,et 
memektedir. Aft· ,, 

···························································· 
l\lahmızın ufacık bh· parçasını ka.Jl-41' 

gençlik. için ayımı.ak. Bunda.n c).atı• 
zeddi bir 'Vata.lı "VtLZif~ <lü§Ünülebi1

11 
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Eksıltme hararetlendi: Rakamlar feri
ye doğru tekerlendikce sesler de anlı -
yor. A.bi de vaki ya! ... 

Arttırmalarda hararet daha fazla imiş. 
Eskiden burası da.ha kala·balık olurmUf .. 
har.b vaziyeti ifleri azaltmJt.. bazan ihal .. 
lcre talih bile bulwıamıyonnUJ. 
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Yazan: Rqad Ekrem 

Bursall Cafer Çelebi 

• 

Arş.dükün huzurunda Adamcağızın biri fisebilillah bana mü
temadiyen izahat veriyt>rdu: 

- Geçen gün bir dükkan arttırmuı - Aferin be delibnlı ... İşte ona git. ~=-= Sizdekiler de kimselerde yok efen -
!şte bir fMi!> ı'le k k • yap•l~ı. muhamm- \..-~-u 400 lira ı·~:, seni Cafer efendi bekliyor kiW>de de, •. Uı.UUZ.. kalmış -..... apa~ına rama duğuımwıu, nereden geldiğimW bildirdik ~ _. Ut.-u.: w Haydi bakalım... -r- Kaym k · k 

~-L•~- bu.hın.an _bu hfıdlseyı d_e savuşıur- \•e ·burada saatlerce nöbet,.; zabitı"nı· bek- O dükkaru ele geçirmek istiyenler, bir B~· _ . - a anı paşanın uslarını sim· 
.. 1U1:-.ı1 sonra biz! d be1:b ı .... e amca dı satıyorlar mı? .. .....,~,-ıa ı._ 1 _er e enız_ atmış o - lemek mecburiyetinde kal.h.~. hararetlendiler ~-harar tl d"l t. in - ··· ..._... ~rabe kah alm kfıh uıa. 'uu- e en ı er.., a- f"'"""'tr k ....-..: -Paşa evlld bırakmad'l ... Sade "''-<ıa 'L kır r, anca, macar- Nihayet ellerind 1 l t da bindi. Derk•"' •-etı· nefis me•·ı-..: Y"'-YoA 

0 
_......; brladı. dul •ft-- L...-1-h. .. uu-

ı..-: .... ~JUY arak hisar altına yaklaşıyor ve . . • meşa 8 er ~y~n ..... '""" ""' _, B" wu.c IJllaA -ı'":Yetimiz hakkında onlara malumat b~~çok .askerle ıbır zabit ge1d1 ve bizı hüs- yaptılar. Tam 24-00 liraya çıktı. ıraz sonra da KaJyoncu .l\.asun, Sa - - Ya'' 
VerıYnrduk. nükabul ederek kampa iGal etti. _Bu fite kim kar etü? dizadcnin beklediği köse başına ııeldi. - P~ yaşmaklı Kamer h tu h 
buıBurıun .~erine, her ·birinde ikişer topl Ertesi günü sabahı, avdet ~t~.iğ~zde~ _Belediye tabiL. Bu, ~ay= uzun bir kısmı gemilerde ret~ri ~e, hani efendimiz, Ja~a.::n ;:-
l ll'nan, iki gemi bizi karşılamağa ~eldi- ha.t>:er@r olan Avusturya Arşıduku Maxı- Şu bizim belediye de ne lfl. "ni bWr wı- ieçmış bulun eayılı kabadayıların - nm a bır a-k güvercindir diyorlar 
:ı· Bunlardan biri ·bizim sandalın etra _ mılıan, şatoda kendlMni ziyaret eyleme- J dan idi. Yaz kııt açık duran bağrında - Ya?! ··• 
nu!a Yarım fbir daire resmederek geri- miz için haber görıdermişti. Gittik. Ar - hu!··· boydan boya. dövme ile bir cAh minel - - "Konağa gittiğimizde, inşaallah fır-
içiJı geçti ve kaçınamıZJ. önlemiş olmak şiduk tarafmdan hüs:nükabule mazhar Talihler dişarı çıkmışlardı: aşk, vardı. Ay&jında siyah filar sırtm _ ~at du.şer de:: kaf~ ar~a~ında filan giz -
Yet a~kamızda ateşe müh:yy~ bir ':'.azi- olduk ve birçok ruallere cevablar vermek - Fazla indirdiniz . d kJBa be ' enerek ... Şöyle hır ~rurüz belki Ka 
"""1- ~ı • .. Ondan oonrn her ıkısı de k:ırek mec'buriyetinde kal.:ı.1 .. Bu soruların bil- K hah t sizd b b a ve yaz Cezayir donu ile bol mer hatun hazretlerini • ~erek u . . ldil . . d k "l UAI\ - a a e.. u paraya u İJ ya- yenli Cezayı'r mint bel' d kı V 11-L ... siJ:.ı.. ~-vr-zerımıze ge. er ve .. ıçı_n e_·ı .er. hassa. en. ehenuniyetlisi, Osmanlı hakanı- pılır m ? o kA b km anı. ın e rmızı _ - . a «aıi Kasım ağa benim sabrımı ~ı \.ki tt h Hı. n para r ıra .. az. yün kuşak, ba~ kımnzı Cezayir fesi tükettın; çabuk gı"delim .,..,, Jı>nnn}arı ..._ 
Sordular anmış vazıye e uvıyetimızı na aıd'dı. Onun. biuat Eğri üzerine yürü- er zaman bu d bö ı ,........... ı .... - _....~ •..,-

. .. - - d,i,.; ... .1 bi M"' kaşa !' am. ~ e .ya~ıyor- varch. Fesinin kenarına daima bir çirek re im.·· 
Kendı"le . . .a.."ı... bl yup yurume 6.,._.... "lriıek, anlamak isti- una UZ'llll aırmedi y b .. lil' rıne emnıye .. ., ..... " ceva ar ve- yordu. k b . . enı ır pa- ll~rirdi. U:mn boylu, yakşklı adamdı. - Gidelim efendimiz .. . 

r lllce derhal sandalımıza bir çıma ata- _ . . .. zarlı aşlıyordu. Hafı bır meşveret so- Daima L ğ .... ~ bal.:ııı.. 1 k - Bir koçuyıa binsek .. . 
.. ~ Yedeklerıne' aldılar ve "ekerek hıs· ar Bu m.u. la_k. atın neticesinde. ttt5SU. _!le, e- d t kr . . . . 'ua n aı.-., · uın çıp a gezer - B ""'- ~ 1 1 -:n::k .. mm a e ar ıçen gırdiler. di. ömründe h--I-'I.. bilmezdı'. Etraf "a- - inelim efendimiz ... 
"'U\Uıe getirdiler. em e ~OıUJ ve anlıfldık ki Arşıduk ce- ..,.... = ... 

h 
Bura-da kam;"1 çıkar çıkmaz ilk işimiz, nablan. bu hususta hiCbir şey bilmiyor- Bana verilen izahat devam ediyor: tır çatır lbuz tutarken, o her sabah denize . - Kamer hatun hazretlerine R(iver • 

ep ·birlikte diz çökerek göz yaşları için- du. Hıristiyıanlann istfhbanıt yolunda bu - Bazan talibler dişarda uyu§\U"lar. girerdi. Kuşbazlık, Kalyoncu Kasım için emler pahası bir mücevher bilezik b;r cif! 
de ve kalbden gelen çok yüksek. dinda-1 kadar f.akir, ~bu derece tavallı bulunma- İhaleye girecek olanlar vazgeçerler. O eki.ence, çerez gibi bir şeydi. Yemiş iske- gül küpe ve bir .de mücevher boroş alsd 

~rane bir duygu ile ulu Tanrıya şükran- lan ooltrusu hayrettmi-zi ve teessürümü- işi üzerine alacak da atını istedifi gibi lesı ve Bahçekapm iskelesi civarındaki ne dersin? 
.. ib ı~"'"""· M:ı• ..J4.. b' esnaftan beş altmnı haraca bağladıb ve - Alalım efendimiz ... 

sunmak oldu. zu muc o ......... ~.... una:fı'U ır surette oynatır. bununla geçmdi~i söylenirdi. Hatti, ara- - Sana da bir saat alahm .•• 
ea B~. dini vazifeyi ifa ettikten sonra hi- her şeyi anlattık. sınırlan.mızı aşmak ü- - Vazgeçenler ne yaparlar? da bir, cbazı nazenin hanım ve hanım - Alalım efendimiz ... 
tur ıçıne isal ()}unduk ve hisar kumanda- tere bulunan Türk kuvvetlerinin hakiki - Onların da h~lerine azıcık bir şey sultanların d&._ Kalycmeuya hara" verdik- A 

di 
ta~fından samimiyetle istikbal edil- mikterı hakkında en doğru ve müşahe- 1 . f 1 " - tnma her şeyden evvel karnımu 

~ k: Burada bize 'bol yiyecek ve içecekler delere müstenid malOmat verdtlr. d'iişcr. erh ısı dıınırdı. açbr, b ir aşçı dükkanımı girelim .•• 
.:ırıldi. Kumandana, Tunanın öbür yaka-! Verdik amma Arsidük hazretlerini de - Şimdi ben içerde size rak!b olaca - Sayılı bir bibadayı, azılı bir külhani - Girelim efendimJz ... 

ter~ bir yeniçeri muhafızumzla bir d_e 1 azim hnıyrete ve de'rin bir teessüre dü- ğım d'esem bana da cSus!:. pavı verirler 
0~~ Kalyoncu K~, ayni zamar~da çok 

CUlna.nımız bul du~'"' b "? ' • guzel konu.şan, yennde gayet nazık, çe • 
\>asıta _ . un ,. ... ~u ~e. oraya ır 1 sürmüş olduk. OOşman ordu!JU harimin- mı· lebi olmasını bilen bir adamdı. Herkesle 

retı...:,_go~r.ıle:ek kendiler~m buraya den Re1mekte bulunan bizlerden bu su- Gülerek yüzüme baktı: seviyesine rr,öre konusurdu. Kendı's1·nı· bek 
ı.. -umelerıru rıca ettik. Zıra onların . . . ,., · -.endisi için yazılmış bir mektubu hfunil 1 retle en iyı ve en do,ıtru malumat ıstıh- - Vermezler! liyen Bursalı mirasyed'iyi hürmetkAran~ 
ol<luklarmı 1>ildirdik. Derhal karşıya bir saUn~ .muvaffak olan Arşidü~: . evvelce - Neden vermezler?. seltmladı. Karşısında el ba~1ayıp durdu: Altı cifte bir kayık ejter Şemsi~-
laı:ıl dal ~llanırmc bu iki yoldaş ta netiri- ll kendisine .. hatalı rn:ıt1tlmat venlmış olma- - Çünkü onlar daha evveı -mıerı·n - HHoş geldiniz efendimiz hazretleri ... ~hilJerinden bakılırsa'. Sara'-•burnun,.,d.....,..an 
eret k:asa~°istirahatleri temin "kılın- sın.:ı c:ok ofkelenmiştf. n• - oş bulduk Kasım a~a... J ~. Geceyi, biz de, kasabada geçirdik. ı Düsman harekltı ve lcuvvetleri hak· ş~rtn~me aldığını, kim~erin _iştir~k etm~k - ~fendimiz Bursalı &ıdiuıde Cafer ~~:~rava doğru beyaz bir ok gibi u~ 

.!Jiesi sa'bah, bir kayıkla Grana (l) lkındaki hatalı lbilıtilerini bu suretle tas- ~ıy.etınde <?l_d~ğuınu. kımlenn gırmeıriııın Çelebı olacak ~nı17ırn... . . Güneş. sanki bir altın 
lllüteveccihen hareke tettik. Kayığunız. hih eden ku.mandaın: derhal Ell'rinin im- ıhtımal dahılınde bulunduğunu hesa.b e- - Ev~t . . . Bır çıft kus. 1çın Bursadan vanda dövmüşler ve külçesiydi, h .. 
~da yükselirken nehrin kıyılarına dod'ma yetismek üzere vürüvüse ~eçil- derler, araştırırlar, zaten iİmdi iste.seniz başka;~ kal;ıp ~a _J.?elır.. . . muht~am fstanbulun ~:t~~"le m::.::ıam.nrp 
.,'-'Wk hasta ve ölmüş askerlerin serilip 1 m~ni emretmişti. L!kin maatteessür de gireme~c;iniz! ~ uş ar e endımtz ha7.r~tle~ının za.h serpmişlerdi. 
~"11.makt 1 kl ·· kl · · ı . . metıne değecek kadar nadıdedır1er, bır 
"' a o du an.nı yure erunız sız a- orclulTlll'Z bu har<'kete ,gecıonnde ~ec kal- Şimdi bazı yolların nirin vapıldılh"ın "ft · ,__ ı k ı ı ı· J Kayı~n her küremnı· ı"kı' k' .. ı' "ekı·y,.., ..... .raraJc rr" " d'uk B ı rd b' ,.,, . . ' ır ~ &•" çı maVl ça11;.:,-1r ı ve 1zı ye e ı apon IS' ,.,~. ~ " V&~ 
a1.......ı~' ,..oruyor · un a an ır ço,. .. mı-s ve hedefmt" asla wıraınamıştı. Bı~a- ertesi . günü bozulduğunun, binaların bir g\lvercini... du. Yi~~- dOrt kürekçinin, her asılış!~ 
~~· bir çoğu da ölmek üzere bulunu- enaleviı bu ünlü kalenin Türkler elıne • k t r . . f d d bo 1 nnda butün boyıınca ileriye fırlattıklan 
'-- ardı. Kollarında birazcık kuvvet bu- ne,.n"lesı'nin önüne ~e"i1em"'rniştir. ısınının es ımmm er asın a ya arı- - Aman Xasmı ağa .. bu kuşları he - k k ~l..- iL G ..,..,. ,.. .. "° d-küıd•• ;ı,.;; r. beb" " d h •• l° l.- ' ' ti k ayı • suyu bir hovarda hançeri ttibj 'U'A-

A ~. uiz geçerken ellerini u.ztarak, * nın o u6 .. n'1n se mı a a iyi an- men gore ım.. rr-nım nıye m a şama "' .r-
';?-llah aşkına, kendilerinin cGrann> ~ö- lıyoııum. Bursavıı dönmektir. rıyordu. Yirmi dört kürekçi, yirmi dört 
türühneleri için yalvarıp yakarıyorlardı. Gran kasab3Slna J!irdiğim zaman ku- - Efendlmi7. hazretleri ben kölesini tane tunç renkli atletti. Kar iibi beyu Bu . 

1 
7nnlerimden Felix \Vr:ıticılaw ile A lbert Nusret Safa Cofk"Wl mintanları ve donları dirsek ve dizleri-

"'""- ~.alvarrşlardan çok teessür ve e em \V ._, s1 d tk· .. Jl t .............................................................. çi~eyip de mi giderler ... Bu~ün, hatta nin üstüne kadar sıvalı, başlarınd" n-
-'4.11llA.!Cla beraber eJimizd~n bir şey .l{el- rB'fl.ı>JllWB r.a a un. 1D"ı9! B van ı:a- r- 04 şfmdi gider ~]arı ~ÖTÜruz amma .. btı .. cu 

~Yordu. Yalnız üç hasta ·askeri kayı~ı- vn51r.da cfüinı:fE.n v~r~lanrnı~ı. Bilah~re 1' T İV AT R O l AR J~ eeceyi bende!ı:mer!e ~cirmeden sizi bir çiçe~i Cezayir fesleri ve bel1erinde ayn(, 
~ıa almaktan başka tıir iyilik y.apmai{a bu zavaJlı Granda öldü. "'-- yere ~laımam vehnimet... rankte Cezayir kuşakları vardı. Çıplak 
~':".aifak <>1ama~tk. Aldıklarırruuian Arşidtik hazretlerile mülAkattan sonra iatık.16.l cajde~ı komedi kısmı _ Çolu$&. 1-'0CURa haber vermeden gel ayaklarını destek çubuklarına dayayıp ta 
~~ götüreceğimiz yere ulaşmadan ka- kendisinden bizim Viyanava gönderil - aqam saat 20,30 da dim Kasım a~. .. küreklerini denize çarpınca , sular, güm. 
{.~ta vefat ettiler, üçünciisü salimen memizin teminini rica etmistik. Cünkü Hı'ndı'stan Cevı'zı' Ak M ı.. bürdeyerek yarılıyor, köpürüyordu . ....ırarg:.ı.a cro""tu''ru"'lebı"l~. • - şam Uu--.ınyeya .l{idecek kavık H kü ~ . "k' k k hl' 

,..,_ ı:uı ... uı son cebrl yürüyüşlerle ayaklarımız ka- ile saraya bir kiğıd yauın>ınız efendi - er reı;,nı. 1 1 ayı cı pe ıvanınııı 
~ce karanlı.ğında Gran kasabası yakı- barmıs ve d.-ıha fazla yüıı1meğe hal ve rniz... çektiği bu kavık. mirasyed'i Küçükefen.-

l~da kanıya yanaşıp çıkınca Swabia a- mecalimiz kalmalll!.Ş'tı. Ra,ıd Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu _ Hele bir kere ı...-ıan "'Örelim de... dinin Fındıklıdaki kayıkhanelerinden fn-
a"'~·n k k 11 ·1 k l t k Kı"m ol Bu a"e:ım t1.skfü1ar Hale alnema.sında "'""'l ,., dirilmişti Büvükcekmeceyc davetl " il i "::!J. ara o arı e arşı aş ı · - A k -1 Giliivercinl""r evini-.lı- mi?. · · · ı g z • 

' !' a~ı val'l Nur E.aba " ~ d b' . f" . . ··ru· .. d _ e ır mısa ırmı go ruyor u. Bu güzide 
l'1 <ı> Sefaret lıl'yeti iııtanbnla gelirken Os- ;: ..................................................... ~ :ıı.tl Efendimiz gü.vercinler bendenizin misafir, Gümrükçü Hüseyin efendi idi. 
•nıı h11dudları içtnde uğranılan yer bura- Yann gece: Kadıköy Balede de,,.. .. Sevgili çubuktarı Tayyarzade ije ku yurn-

11 °1ınuştu. Şimdi ise ba serhad üzelrindekl Sa,da,k&İ fi tır Beşte Gelen - Kimin? cubaşının oğlu Evliya Çelebi de yanında. 
~eyı Anstnryahlnr tarafında ı;5rüyoruz 

1
. tanbul - Allah OOet başından irak etsin, 1(e- idi. Kayıkta . .bir keman, bir kemenç", \...ı-

9otıık .. b t.. Müttiilliiünden: ı d k ğr K k ' '· uıı~ t u u kale kahramanca bir muk.aveme En iyi İyi Son Halt Opereti _ Akşam u.at 9 _ da çen er e azaya u ayan ayma am pa- de deften mürekkeb, tesadüf ile alıtıım1 
;: .. sonra açlık, susnzluk ve eeplianesizUk Sevda Oteli şanın kuşlan... bir saz vardı. Bir de, nısfiyeslni cübbesi-
tl lUtıden düşmana teslim edilmek mccbu - K. P. K. P. K. P. - Ya ... Bir kere görmüştam, görüş - nin altına gizlemiş bir mevlevi derviti 
ta'~1 hasrı olmuş ve muhafu.lan da te .im Bu~d1lydan: 11. 30 10. 00 9. 10 müştüm biçare ile ... Amma bana kuş - vardı; bir de, nazlı bir hanende vardıf 
!il~ :rma tnfikan düşman ıemUerile 05 - Arpadan : 16. 30 15. 00 o. oo İ.small DUmbülltl temslllt!'t - llJu att&m. bazlığmdan hiç ~amıştı... bir de. saçları sümbül, dud~nda bül'l::ıılt1, 
llQı" 11~.r ta!rafına naklolunmuşlardır. !\leş - üzümden : 83. '-'> G6. 30 50. oo Bakırköy Mlltlyadl alnemasmda - Efendimiz yanında kuştan söz aç - inci dişler, keklik sekişli bir Rum rakkas 
ftt· ntuTerrih P~eTi ba. kale müdafaasına Hurmadan : oo. 00 133. 20 oo. oo Mihracenin aşkı ma~ kim cür'et edebilir efendim... vardı. Fakat, bu dilber köçek, kayığııı 

~ :ı~~~r~lim i~~~ü=:=~meye de _.,/ Komedi 3 P. zengin Varyete yok. Amma bak bende Japon güvercini ~a~~=a~r~;~a.ş kurul'~~~:; bft 

ÇEKMECEYE GiDERKEN 

~encere yanında küçük bl; masaya o- •Son Postan nın yeni edebt romanı: 17 ı ha~etmemin asıl büyük sebebi bu delfl 
Yaln u.ş dı.şnrıd.aki ışıkları seyrederek mi? .. 
Uer· ıı başıma yemek yiyordum. Bıraz 1 Akşama do~ru od'amda telefonun zili 
~ ıcte kalabalık bir ziyafet için hazır - çalınca birden büyük bir heyecan hisset.. 
~ tn.Jış old'uğu görülen çiçeklerle süsle - tim. Kapıcı bir madamla bir mösyön~ 
chrıı uı:un bir masanın etnfını alan ka - y l ..A ôeni ziyaret etmek istediklerini haber 
bU ı erkekli kimselere herkes gibi dö - c IE A N A y 1 veriyordu. 
nt 'P !baktun. Beniım Mavi Tuna kahrama- Bi_r madam, evet •.. Memnunum, ol'M,I 
'kar. da bunların arasında idi; şapkasını c;ı- beklıyorum; beraberinde bir de mösyö 
~ :rnış, elbisesini değiştiıımişti; sarı saç- mü? .. Demek Liza Dimitriyaclı kocası ile 
ıar1ı el~~trik ışıkları altında tatlı pırıltı - beraber geldi ha ... 

goz alıyordu. Esasen odamda ~yinmiş, her dakib 
'l'abağı değiştirmek için uzanan gar - böyle bir habere hazır bir halde be~ 
~ ·bu .kıalabalığın ne olduğunu sordum. Yazan: Refik Ahmetl Sevencil yordum. Alt kat salona indim. Misafil'-
h - ~'Ug~l.av h~kimle~.i... dedi, paskal- U.~vro vak tile h~ itlerimde bana rindeki korkunç hakikat beni tehlikeli ve İ6tavro, bu Yugoslavyalılar nasıl lerimi sevbıçle ve um ile selAmladım. 
bUr tatıllerıru geçırmek uzcre Belgraddan 1 haylı faydalı ol.mut, bir hayli paramı al - cazib uçurwnuna çekiyor: şeyler? Şu kıVU' kıvır parlak saçlan gö- Yor.l{i Dimitriyad~: 
daıcıaya ~elmişler; üç gündenıberi bura - mı.ştı. Dü~k bıyddarı.nı elinin tersile S'l· Biz.im istikbalimiz tıpkı mazimiz gfüi rülen sarışın kadm kimin nesi, biliyor - Karım bana he}J6ini anlattı, decij. 
tı.ty r, bır hafta kadar kalacakları söylt! - vazhyarak içini çekti: olacak; bir zaman hem de tiksinr ·ek i• - musun? seyahati müddetince kendisine bUyül 
Çin or. G~p haJi.~de seyahat. ettikleri i - - Ah, o günler, beyim... .. lediğimiı günahı bir çok defalar tekrar- - Ah, beyim, cins erkek böyledir, ha- yardımda bulunmuşsum.ız. Te~~r e~ 

1/etncği de böyle toplu yıyorlar. Bu herife nereden rastgeldim! Hergıın lıyaca~z. hem de sevinçle... lA e,,kisi gilbJsiniz ... Yarın öğrenir, size meğc ~eldik. 
~ Ull.ları fr.~n~zca olarak . k~?~uş - başka bir kadın yüzü, her akşam b~ş~a Mukaddes kitabların dayamlmnz mü - &öylerim. - Kendisine hiçbir hiz..ınetim geçmedi, 
tJ?nd fakat donup dolaşıp bır türlu etra .. bir çehre ile karşı karşıya yemek yiyıp ıç cazat hiilrumlerini söyliyen müthiş lyet- * dedim, asıl ziyaretiniz için ben teşekküt 
da an ayrılarnıyan garson. bir aralık ki içtilt.im, paranu tlikettiğim, kendimi ]eri j{ibi lr.uvvetll olan bu slSz, bana iı - etmeliyim. Oturmaz mısınız, fÖyle blti-
~namıyar.ak ,Yamana. geldı ve bana :-ınprattı/tım sefahat için~ gll(,'6.n bir ma - tilobalimi kızıl bir yangın alevile aydın • Atin.aya gelişimin Yemci günü öğleye şik salona .gecelim. 

~ olru-ak hıtab ettı: zinin ibulanık hnhrat>ını şimd1 senelerden latınakta olan faciayı haber veriyor. do~ uyandun, akşama kadar kahvaltı Holü bovdan boya dolaşarak ara ka,. 
;;, Beyim, siz 1stanbuldan mı geldiniz? sonra gözümün önl\nde tekrar canlandır- Talihin beni silrüklediği yerden dö - ve yemek vakitlerinden 17aşka hemen bü- pıdan j!azinoya ıreçtik. Salon henüz ten-
4 Ul'~ olarak: dı. Sözde ben bunliirdaın vazgeçtim; iki nüp kurtulabilir miyim? Katataaıun yal- tibı saatlerimi tenbel tenbel odamda j{e- ha irli, miizik başlamam14tı. KöşedC" bu-
- Evet. yıldır Ayşenin dimağımı saran humarı i- çın mahfazam içinde yuva kurmuş olan çirdiım. Kendi kendime: cDinlenınek ne cakta tektiik oturanlar vardı. Yerimtzi 

~~~~· Gözlerinde sevinç pırıltılarile çindc geçirdiğim ıztıra.'b ha}'!lltı glıya ba - dimağ, dalına aaI ve yükuk dilfilncele- iyi şey ... -. dedim: son aylarda hakikaten seçtikten sonr3 Yor.gi DimitriyadlSf': 
•w.ınsiyerek: na bunları unutturmuştu; halbuki işte rin one.yasını yuğururken madde soylUS ne kadar }"Orulnmştuım. Uzun süren hum - Ziyaretinizle beni mes'ud e;ttmiz. 

nu - Beni tanıdınız mt? dedi, tstavro, tedavi ve istirahat için yola çıkmı.,ken ve aşalı zevklerin ~de ®laftnQk- malı lbir caltıime. hayatından sonra işsiz Dedim. Cevab verdi: 
~~~deredeki otcld'e size az mı hizmet tedaviyi de istirahati de yarı yolda bıra- la gıdala!ııyor. Başımla bedenim arNın- ~z geçirilebilecek Rfinlere kavu.s - - Evimizde sık sık sizden bahsc>dillrC 
--~un... karak Pire rıhtımına çıkı.şı.mın sebebi ne- daki rnflca.delede her zaman irade J"!l' - mak adeta bir bahtiyarlık... bu ed<>biyat meraklısı hanım, &al"'atıru-

.1\ızi.inc dikkatle baktun: dir? Atinay.a kimin için geldim de ak - den yere çelmarak matlftb ve peri.fan Bütün gün otelden çıkamadım: fakat zın pek samimi bir talt;dirkarıd'ır. Aileml· 
sı.n-d İstavro, !ha ... İstıavro, sen burada • şamdanberi kiminle meşguldm? Zihnim, çık1yor. Buı netıcerrln ibana hat verdtltn1 aca.ba sade dinlenmek için ml? .. cLizadan zin d<'.stları arasında ımcşhur bir 0dibtn 

emek... hay.alim, hassasiyetim ve heyecan mem- söylemekten de ıriçin çekineyim ... Su bir aes çıkacak mı, beni arayacak olur da 

1
bu1umn?sı benim için de iftihar C'..ınccelf 

.,,.;,:- Ev
1 

et, dedi, zaman böyle yaptı, be - b:.larım kiminle dolu? halde ba.şladı~ J1Qlda devam etmeli - otelde bulamwma ... , diye de endişelen- bir şeydir . 
....... ., stan!bulda.n u7.ak düştük. Bir büyük muharririn büyük sözle - yim! meclim mi? .. Kendimi bütün gün otele (Arka!jı var) 



10 Sayfa SON POSTA 

~ Memleket &a·b e rleri t ,__ ________________________________________________________________ .,, 

Akdenizin güzel bir 
nahiyesi : Kal an 

Kalkan vaktile bir harabezar halinde idi. Bugün ise 
yepyeni binalarla çok şirin bir manzara arzetmektec:Hr 

14 ki,şi bir olup sopalarla 
ı bir köylo öldorduler 

Düzce (Husust) - Düzeenln Muhacir 
Taşköprü köyünden Hasan oğlu 314 do
~lu Mehmed Aksu köyüne yakın o -
lan ormandan tedarik ettiği bir araba o 
dunla köyüne giderken yolu üzerinde 
bulunan Paşakonağı k~yü muhtar ve ih· 
tiyar heyeti azaları başta olduğu halde 
14 kişi yolunu kes~: 

c- Sen bu ormandan niçin odun ke -
siyorsun? 

Diyerek hamil bulundukları sopalarla 
zavallı Mehmed Aksu'nun kafasına ve 
vü.cudıünün muhtelif yerlerıne vurmak 
suretile zavallıyı feci bir şekilde öldür -
~lerdir. Hadiseye müddeiumumilikçe 
derhal el konulmuş ve fail olarak 12 kişi 
yakalanmış, adliyeye verilmişlerdir. 

Edirnede dun hava 
taarruzundan korunma 

tecrübeleri yapı ldı 
Edirne, (Hususi) - Bugün burada 

hava taarruzlarına karşı pasif korun. 
ms tecrübeleri yapılmıştır. 

Havsa • UzunköprU 
yolu faaliyeti 

Kaıkarım Bezirgan kö-yünden bw manzara 

K. (H ') Akd · h'll · l k . . • .. Edirne, (Hususi) - Edirne, Kırk • 
as ususı - enız sa ı erın- andılın ~ıgı altında, acı goz ya.şiarı 1 ı· r· t b 1 T ki d ğ G l'b 

d h 
'ık .. u· · t' d 'k k are ı, s an u ve e 11 a mı e ı o-

e a ·mm munevver gı ve şecaa ı ö. ere ekmek kırıklarını yedigı.'mizi 1 b ·ı nı, ı i Ha . . . . uya ag ıyaccu-... o an şosen n vsa -
ıle taııınan Kalkan nahıvesı, CUmhu - ve sonra bol su içerek karnımızı doyur. U k" ·· da.ki k t 

· b' be ·. d d · • zun opru arasın ısnunın a • 
rıyete ır hara zar halın e evredıl- maga çalıştığımızı hilA. hatırlarım. 1 · · f li """ ·ı · . . mam anması ıçm a.a y'O'~e geçı mış -
mıştı. O zaman et.kekleri cepheye koşmuş tir. 

Vakit, vakit düşman mermilerinın sade çocuklarla kadınların elinde kal
sa~na~ı altında yaşamış olan halkı ile mı~ olan bu LSsız köyde, sıtma artını~, 
yıırdun müdafaasına her Türk köyü gi- gıdasız kalan halk arasında bir ölüm 
bi can ve gönülden iştirak eden Kalkan, havası dolaşıyordu. 
bir vak!tlar, Akdenizin en parlak mer- Gecclerı tek bir ışık görünmezdi. 
keziydi. Kupkuru olmuş ağaçları ve bakımsız 

Umami Harb seneleri, bu memleket kirli damlarile bu köy hazin bir man-
için bir dönüm noktası olmuştur. zara arzederdi. 

Milli mücadele irin da~ılan halk, . Bugün Bezirganda ne bir bay'kuş sa. 
Ciimhuriyetten sonra eski yerlerini tek- dası duyulur ve ne de yıkılmış bir ağaç. 
rar doldurmıya başlamış bulunuyor. halin manzara vardır. 

Bugün Kalkan'da nahivenin kalkın- Y.eni yapılan binalar köye güzel bir 

Bu yol Edirneyi Urunköprüye kara
dan bağlaması itibarile bilhassa iktı -
sadi, bakımdan çoık büyük faydalar te. 
min edecektir. 

Trakya nafia muşa 1ir muavini 
Kemal A·ıan vazifesine başladı 
Edirne <Hususi) - Trakya Umum! 

Milfettişliqi Nafıa m~avirliği. muavin 
liğ:ne tayin edilen kıymetli mimarla -
rımızdan Kemal Altan ~ehrimize ge • 

:ikinciteşrin 6 

[Tokatta cnmhnriyet bayramı J 

ması uğrunda çalışan münevver bir çehre vermiye ba~lamıştır. Burası daha ler~k vazifesine başlamıştır. 
kfüle ve çalışkan bir nahiye müdürü ziyade bir kasaba manzarası arzetmek- ~ayramdo.n mu. hteıif intıoa,ar 
vardır. tedir. Düzcede şiddefli ze'ze1e Tokad, (Hususi) - Cümhuriyetimi-ı Kahraman askerlerimizin tunçtan 

Bircok mesleklerde tecrübe sahibi Beı'irganda kalabahk bir nüfus küt- Düzce. (Hususi) - Evvelki gece sa zin 16 ncı yıldönümünü yurdumuzun birer heykel gibi genç ve dinç geçişle-
olmuş- bulunan 'nahiye müdürü Remzi lesi vardır. İklim icabatı buranin er- at 23 te Düzcede .şimalden cenuba doğ her köşesinde olduğu gibi V'iliyetimiz- ri halk tarafından çılgınca al.kışlanı -
Coşkun, idari bnktmdan muvaffak ol- kekleri kuvvetli ve geçmişteki kahra • ru uzanan çok şiddetli bir zelzele ol - de de coşkun tezahüratla kutlanmış - yordu. Askeri kıt'aları takiben munta
makta ,.c· münevver halkla elbirliği m&l'llıkları ile meşhurdurlar. muştur. Sallantı epeyce devam etmiş- tır. ~am yürl.iyüşlerile izciler, sırasile rr."k 
ederek nahiyenin yükselmesi. uğrunda Eskiden Kaş mahkemesinin ekseri tir. Bütün Düzce halkını gece müthiş Şehir baştan başa taklar, bayraklar tebliler ve diğer hususi teşekkiil ve mü 
var kuvvetile çalışmaktadır. davalannı &zir~fuılılar teşkil ederdi. bir korku sarmıştır· Tekrar 5 dakika ve defne dallarile süslenmiş, saıbahtan esseseler itina ile ·vücude getirdikle.d 

Kalkanda yapılanları ısırasi)~ saya- Şimdi bir tek köylünün merkeze gel- sor.ra ikinci bir sarsıntı daha olmuşsa iti:baN'n halk caddeleri doldurmuqtu. te:nc;ili tablolarile gectiler. 
diği görülmemektedir. ,J h f'f · t' J o ı " Ü ' · hın: =~===~===~~~~~~=:ıı~a~~~ı~~~~~ıs~.~ır~·======== SMt ~~iS~aha~~ ~~~ İki~~~~w~n~~as~~~-

17,000 liralık ilk okul, rıhtım, Ata- raberinde kor komutanı olduğu halde fen geçid ı'€sminden ~nra yilz elli hln 
ti'rk büstü, park, caddelerin yeniden Samsun Halkavi bir fotoğraf sergisi açacak ) Cümhuriyet meydanına gelerek orada lira S3rfile tesis edilen ~ehir içme su • 

"'-- -------- -----...::.... _ _;:._.:!,;..:;.:,_.:;::.:,:~,:_-- mevki alan askeri kıtaatı, mekteblileri 
ta 11ıi'n ve tesviyesi, memleketin ağaç. yunun açılış töreni yapılmı1?tır. ve müessesat mümessiller-ini teftiş ve 
l:'ındıı .lmas.ı, yakın köylere uzanan ~o- bayramlarını tebrik ettikten sonra Ayni gün Zile, Erbaa kazalarındaki 
sclcr, diğer köyler arasında yollar, ve Cümhuriyet'imizin tükenmez feyizleri ilkokullarla merkeze bağlı Turhal 1ıa-

hiyesinde şeker fabrikası tarafından 

in~a edilip Maarif Ve'kaletine devro -
lurıan ilkokulun açılı.ş merasimine iş-

sosval kalkınma ... 
Miitasavver olan işler de şunlardır: 

Sidck köyündeki birinci nevi suyun 

nahiyeye indirilmesi, Kestep nahiyesi 

hakkında veciz bir nutuk söylemiştir· 
Bundan sonra Ebedi Şef Atatürkün 

aziz hatıralarına hümneten tazim res
mi ifa edikli. Ve anıta çelenkler konul. 
du. 

tim!{ edilmiştir. 

Bu arada birçok nahiyelerimizde ~'e-
Asl{ı:?ri ve Şehir bandolarının çaldığı 

köprüsünün inşası... İstiklfll marşına binlerce vatandaş iş- niden vücude getirilen modem beş sı-
Asırlardanıberi etrafa yayılarak orta-

1 

tirak ettikten sonra geçid resmine baş- nıeı yatılı mekteblerin de lruşad reı:.nıi 

ile Kalkan arasındaki meşhur Eşença:vı 

lığa deh~et salan ve kış günlerinde yol- landı. yapılmıştır. 
culara geçid vcrmiyen; Eşen üzerinde Bursa belediye meclisi Ordu fmdık kooperatif 
yapılacak köprü için Kestepliler hazır- Umumisinin topl ~nflSI umumi heyeti to~lanflSI 
lığa başlamışlardır. Bursa (Hususi) - Belediye Meclisi U-

Kalkının güzel bir köyü mumi azaları 1/11/939 dan itibaren se -
Doğu kervanlarının geçid yeri olmus 1 nelik toplantilarına başlamı~ bulunmak -

ve dört bir tarafından yeşil ete'kli dağ- j • . . .. ~dırı.a:. İlk topl~ntıda Ebe~ Şef Ata -

1 1 
, ·ı,....; ... ol Kalk ah· esi- Sa·msun, .. lSUSt) - Bu devre ıçmdeı gorebilecek olan böyle bir sel'ginin açıl- türk ıçın beş dakıka saygı suk1itu yapıl . 

ar a çe\ rı .... ~ an an n ıy ı Halkevinin M'•"k bir fotograf ser gisi aç- .. .. "l . . mış, Cümburiyet 'bayramı münasebetlle 
l B · • k" .. dü bir d' · r~ masının Aı;; ... unu mesı şayanı t b iktf ~ n. P.zırgan oyu. z va ının 

1 
m.ası kararlaştmlmşıtır. Bu sergide, çev- . . ~"'-j e r r. büyüklerimize çekilen tehrik telgrafla -

Ü9ttinne vayılrruştır. 
1 
remizde ~oo<I amatör fotografçıların Rcsmmuz, geçen sene, Samsun Halkevi rına gelen cevablar okunduktan sonra 

Bu köyde, Umu.mi Harb yıllarında, 1 b'.iyi.ik bir itina ile h'8Zırlıyacakları re- salonunda açılan resiım sergisinin bir kö- ruznameye geçilmiştir. Belediye reisinin 
yeşil yosunlu bir k<:Sy damının çalı çır. simler teşhir. edil~ektir .. ~imdiye kadar I şesini göstermektedir. Fotogra.f sergisi- bi~ sen~:ik icraat raporıu e>~unarıı.k tek -
pı tutu~turulmuş ocağının başında, pet. Sam!ru.nda böyle bır .sergı açılmamıjtı. 1 nin de büyük rağbet göreceği umulmak- mıl encumenlerden geçmcsıne karar ve
rolsüz, zeytin yağı ile yanan kör bir Bilhassa bedii bir pr opaganda vazifesi l tadır. rilmiştir. Şehrin imarı hakkında müza -

Pazar Ola H a san B ey Diyor ki · 
kereler yapılmış, su meselesi üzerinde du 
rulmuştur. Bunun muhtelit encümende 
bir kere müzakere edildikten sonra hey
eti umumiyeye verilmesine karar veril -
miştir. Gelecek Çarşamba tekrar topla -
nılmak üzere celseye nihayet verilmiş -

Ordu, (Hususi) - Fındık tarım satış 

kooperatifi umumi heyeti hafta iç;ı!d~ 

fialkevinde bir içtima aktetmiştir. Koo
peratife müteallik müzakerelerde bulu
nulmakla beraber idare heyetinden çPki
len iki zattan inhil!l eden azalık için de 
yeni intihab yapılmıştır. 

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumla-

rından bu çôk yerinde hayır i§lerinirı gö· 
rulmesine medar olmak üzere bln liraya 
yakın para toplanmıştır. Dikili felaket
zedeleri için iane toplamakla meşgul kı)
misyon da h alk tarafından azami alakay1 
görmektedir . 

GUmüşhamköyünde köylülerin 
istida1ar1 Halkev i n ~e yan:ıyor 

tir. 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazamı-

1 Tralcyada h::!miyetli bir vatandaş zın Halkevi köycülük kolu, köylüleri -
EJ.frne, (Hususi) _ Trakyanın hami- mizin hükumetçe görülecek işleri içirı 

1 yetli tıüccarlarından Karabekir Edirne lazım olan her nevi istidaları parasız 

1~~~=========~===~:!:=~=====~====================~~~!!!!!~~~~~~~:1 Çocuk Esirgeme Kurumuna 1000 kilo pi- olarak yazmak kararını almıştır. Köy -t ... ı rinç te-berrü etmiştir. lü ile yapılan temaslar büyük zarure 
. Her vakit kıymetli yardımlarını esir- olduğu kadar da mühim olan bu d erdi 

- Hasan Bey caddeleri
mi"Zde vesaiti nakliyenin hali 
malfı.m •. • 

. . . İnsan yolda yürürken 
gölgesinden bile korkuyor ... 

Tra:uıvayda çiğnenıp 

emlmemek için ne yapma -
lı dersin! 

. Ha.san B~y .. - I~ine b.ınme- , gemiyen Kara.bekirin bu yardımı da min- mf'ydana çıkaumıştır. Bütün münev .. 
Y1·P yaya yurumeh aziztm? net ve şükranla karşılanmıştır. Bizden verler bu işde seve. seve vazife almış-

de teşekkürler. brdu-. 



'C:::: g lkinciteşrin 

AKÇAKOCA HALKEVI (TANER) SPOR KLÜBÜ 
ANA NiZAMNAMESi 

1 - Cemiyetin adı: (TANER> Spor klübıidür. İdare merkezi ..Uçakooa Oümhuriyet 
Halk Partisi Halkevidlr. 

1 
-· Cemiyetin mevzuu ve gayesi: Gençliğin fizik Monl kabll1yetlerl.nlıı usa.l n inkı

ltı.peı arzulara göre gelişini temin eden oyun ve Jimnastik n ı;x:>r faallyetlerinl 

3 
sevk ve idare etmektir. 

- Cemiyet azalarının soyadları ile hüviyet, m~k n 1kame1&~anm 
cetvel illşiktir. 

4ı - Cemiyetimize glnılek tçln konan şarUar: 
A - A.~en ve neslen Türk olmak veyabud Tiirlr. hars, kilittir -.e dlllnl kabul etmıı 
bulunmak. 

B - Türkiye Cümhurlyetı tebaasından olmak. 
C - Sul ahlak sahibi olmamak. MalıkiUnlyetı bulunmamak. 
D - 18 Y~ını ikmal etmek. Medeni haklanna aahlb bulunmak. 
Yuknrıda ynzüı A, B, c, D fakralanndnkt şer:ııt.ı ve evsafı ba1s her vatandaş klübe 
lfüetıuır. 

Klüb üyelerinden herhancı birinin şahsen sul ahlMı ne lttlbar ~tmesinden veya -
hud haysiyet.şiken ma'hk!lmlyeLl bulnnmasmdan Te lr.lübün p.b.slyetl ma.neviyeslnt 
haleldar edecek herhangi blr hareketJerlnln sübut buldutu takdirde lfbu azanın 
kHibe devamı lda.re •heyeti kararı lle menedlllr ve umumt heyetin toplantuıında 
'kaY<iı terkin olunur. 

" - Cemiyetin müstakll şubesi yoktur. Gayesl ltlbarlle meşgul bulunduğu deni% lfe tara 
SJ>orJarııe milli terbiyeyı yükseltecek Yüksek Partinin kabul ettılğl p1yealerl Tem
sil etmektir. Bu mesaiye göre: 
1 - İdare heyetince evvelemlrde deniz s:pcrl:ı.n içln kürek, yüzme, futa ve ldlr.le 
rln 1dnre ve intizamını temin eden deniz sporları umumi ta.ptanı aeçWr. 
A - Futa ve kiklerde kürekçllerln ve d\imencllerln harekrı.tlannı mı .sporundaki 
çalışmaların programını işbu deniz sporlaı-ı umumi kaptanı sevk ve idare eder. 
2 - Karn sporlan tçin evvelemlrde idare heyetlnln tasvibi ııe bir umumi spor 
kaptanı seçlUr. 
A -- Futbol, Voleybol, Tenis, Atletizm ve sair sporların intizamında yürümesini 
temin eden takımların tertlb ve Um knptanl9.nnın tayin ve idaresi işbu umum\ 
kaptanın lnhnslle idare heyetince tasvip olunur. 
3 - Temsil t111er1nl takib ve idare etmek üzere Jdııre heyeti kararl.le bir temsil 
nıüınessnı tayın edillr. 
A -. Temsil mümessilinin tertlb ettiği m~sııiye göre vereceğl piyesler idare heye
tince evvclemlııde tatklk ve tasvip ohmur. 
4 - Deniz sporları umum\ kaptanı, kara sporlan umumi ka.'Ptanı, temsil mümessili 

t tdare h<!yeti müzakerelerine ta.bil aza ol"rıı.k işttrak ederler. 
- Cemiyetin umumi heyetinden bir b~kan, b!r umumi kll.t1b, bir muha.slb ile 1kl 

3Yeden müteşekkll idare heyeti ıseçOir. Cümhudyet Halk Partısi kaza ~kanı işbu 
idare heyetinin tabii üyesidir. 
klilbe aza kaydedllen her yurddaş klübün mlJll terbiye ve mllıt karekterl bakı
mından şuurlu olarak yetistırmek ül!tüsü'lde bulundu~u sağlnm seclyell genÇ
ll~r· çalıı;tl~l .,00r ,,,,,_.,,., ...... .ı .. "" ·1#" "lanl~ra fnal üve ve kHibün maddi ve rnA.nevt 
nıesaLslne Mdlm olmak üzere ko.ydo ınıı:ıl:ıra fn;'hrl fiye denir. 
J{lübiin forması ısarı l!ı.c!.vertttr) Klub bu renkle mevcud üye lisansla temsll olu
nur. 

' - Cemıyetln umumi heyeti aşağıdakl .ı:Alr!llAr ıfahUlnde toplanır: 
A - Ana nizamnamesinin tadili. 
il - H('saphrın tetkiki. 
C - Bütçenin ta.,dikl. 
n - İdare heyetinin yenilenmesi. 
E - Cemiyetin f(' 0hl. 
F - Ayrıca klUb umumi heyeti en ar. fic+t> 1kl.,lnfn taleblle de toplanır. 
J - Umumi heyet toplanma.ın irin 15gün f>VVel tçtlmaın günü, saati, yeri, ruzna
me"\ iki gnzet"" Ue nan edl11r. Hüln'\mete b!Jdlrilir. 
R - Umumt hPyetln içtimaı UAn olunan ve hüktlmete blld1rllen gün ve saatte ve 
?nuayYen yerde yapılır. 

L - İçtimada azanın yarısınd!ln bir fazl9sının mevcudu lle ekseriyet hAsıl olarak 
l"Uznamenln mliz!llteres•ne geçillr. Nisabı f'ksertyet hfisı1 olmadığı takdirde beş 
V.iin Mvel yeniden ozıı.1ar ça~ırıl:r ve ger! bırakılma sebeblerlle yeni lçtlmaın t.a
rıhı ve yeri ruznnme HE' beraber tekrar gı:ııete ile llıln olunur. Hükt\met.e blldlrlllr. 
M - Umumi h<>vet lçtlmaının blrdPn rnd" g~rl btra'kl'ımesı caız olmadığından 
talik edilen gününde me\'cud üve ne ruzname müzakere edllir. 
1-l ~Umumi heyette yalnız ruznameve konaT'I mevcud müzakere ed111r. Ancak mev
cud azanın üçte lklslnln müzalrereslnl ıstedıı.ı maddeler ruznameye alınması mec-

8 hur!cllr. Karar sureti müzakereve lşt!rô.k e:iemlven üyelere yazı ile tebliğ olunur. 
- Umumt hevPtln vrdlnci maddedeki toplanm:ı tJernltl dnhlllnde kn1.n partı idnrc 

he\'etlni11 göstereceği (10) namzet arasından (öl klşillk lr.lfib idare heyeti glzll 
reyle seçllir. 
lr.ltı.bürı şahsiyeti lhükmlyesinl temsil ldnrt, mali durumu ile bütçenin tanzim gelir 
\'e r.icl"rlnl ahzu sarfa mezun olduğ'u 5fbl ana nlz:ımnamemnln hftldbnlerinln ta
nıımen tatbik ve lcraslle idare heyeti mükeTieftır. 
İdare heyeti kendi azasından birini bıı..şk~n tnşln ederek tenmil ve icra salMılye-

9 Unı verir. 
- lier aıanın yılda (120) llrayı geçl'l"emek üzere verecekleri aidat asgari (60) 

ıo kuru~ıur. 
- İdare heyeti hr.r yıl lclndekl mu::ımelatJa mu'hasebeslnf v~ gelecek yıla ald bütçeyi 

Umumi heyetin tası:ttk\nc arzeyler. 
Umumt heyette seçilecek üçer ki ld{'n mfırekkeb iki lromltediın birisinde muamelA.t 
\'e d'ğerlnde hesabat ve bütçe incelenir. Bir raporla umumt ht!yete arıedllerek 
müzakeresi yapıldıktan sonra k!\rnra bali.lııı:ıır. 
Katı hesn.b ve muameln.tın tetkiki için umuml heyet her yıl bir Son~şrlnde top
lantıya cağırılır. 

ı1 İdare heyeti iki ~enede bir yenilenir. 
12 - Ana nlzamn~mesi klüb umumi heyetinin üete lklsln!n taleb1le tAdll olunablllr. 

- lOii.bün fc.sbi mevcud azanın en az üçte iklsUe yapılır. Ekseriyet olmadığı tak
dirde yedinci maddenin !El fıkrası muclblncc mevcud ne olursa oJ.ımn 1es'h key
fıyetınln müzakeresi yapılır ve kararlaştırılı!'. Ancak bu kararda gene mevcud 
aı.anın üçte lk1slnln reyi munzam bulunma!"l şarttır. 
Ccm!yetln feshi halinde mallarının tacflyesi umumi heyetın ~eği beş klş!Uk 
Yenı bir heyete kaza parti ldııre heyetın•n de 18tlrft.ki1e te3p1t ed!Jlr. 
Ait'tvcud menkul ve gavrl menkul emval kn:a Cüm'hurlyet Halk Pe.rtlslne devrolunur. 

~\çakoca Cümhurlyet Halk Partislnln hlmavec;lnde ve Akça.koca kazası askerllk ~u
.... ı h:ı~kanı binbaşı sayın Tahir Kralın fahri riyasctlerlnde ~ekkiU eden (TANER> 
-..vr klübü ana nizamnamesi yukarıda yazılı (12\ maddeden l:'barettlr. 

5'8t~clt~n/1939 

AKç.AKOCA TAı"lER SPOR KLÜBÜ l\'IÜESSİSI~ERf 
lı,: Fn.hrl reis 

l<Çakoca Askerlik Şube.si 
~kanı Bnb. Tahir Kıralı 

Akçakoca Cürnhurlyet Halk 
Partisi idare heyeti başkanı 

Ccmııl Akçakoca 

Akçakoca Cümhurlyet Halk 
Partisi idare heyeti üyesi 

Rifnt Pekmez 
''O'ye Üye 

Nabi Karakaçan 
lı Üye 
ehıned Ali Turan 

Üye 
va.sır Peker Gazi Anlcan 

Üye 
Hüseyin Horoz 
Aslının ayni oiduğu tasdik olunur. 

Spor Klübü İdare Heyeti 

22-10-939 

Al:çakoca Askerlik Şubesi b!lşkanı blnbaşı TaJhlr Kıral. 

Hafüeıvl Spor komite.si başkıını Belediye kAt!b ve veznedarı O.s
mnn Bayraktar. 
iHalkevl Spor koml-tesl üycsl11den Yaşar Tüze. 
~eılkevl spor koanltes.ı üye inden İsmail Terzlbaşıoğlu 
Halkevl Sa>or komitesl üye<ıinden Mu,.tafa Karadeniz. 
Hnlk~ Spor komitesi üye~'11den Ahmed Cura. 
<Tabil üye) C. H. P. taz:ı idare heyetı başkanı Cemal Akçakoca. 
Kara Sprorl:ırt uırnumi krphnı Mehmed Terzlbaşııoğlu. 

Deniz sporları umumi kaotıını Mustafa Samancı 
Temsil mümessili Mustafıı Kocadon. 

Kayda uygun olduğu tasdik olunur. 5/10/939 
c. B. P. Kua idare heyeti bqkanı 

Cemal Akçakoca UOIHl 

. 
SON POSTA Sayfa ll 

,. .· ',.: ._'";·'..._? ~~ ;- • ~ ~ ·• • ·., ;-~--~ :"'"~~:·:: ,.·1 -.:,: ... ,• .. \.;1.r':''·l;~;~.:·J~.~.:~ ._,;: :-"';:~~~ .· J",t~:; .... ~~~:'• ·~)=f!;.~: .. ~-:=-~~ 

Bir ( Onda bir) 

iLLİ PİYi 
Biletinin girdiği cebe: 

8,000 
10,000 
15,000 

Lira da girer! 
Lira da girer! 
Lira da girer! 

. Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

12 Birinciteşrin 
bilmecemizde 

kazananlar 
21 Birinciteşrin tarihli bilmecemizde 

kazananları a.,-:ağırya yazıyoruz: İstan
bulda bulunan talihli okuyuculanm1zm 
Pazartesi, Perşembe günleri iğleden 

sonra h€diyelerini bizzat idarehane -
mizden almaları lazımdır. Taşra okuyu
cularımızın hediyeleri posta ile adres
lerine gönderilir. 

Bir kilo çiko'ata 
ic;tanbul Kabataş Erkek ıısesı sınıf 

da Hikmet Demlrmy. 

Bir cep projektörü 
İstanbul Erkek L1.ses1 33 Orhan İsklf. 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta ha.taralı) 

4/A 

Akhlçar İsmet İnönü okulu öğretmeni Res 
mlye kızı Tulin. Balıkesir Anafartalar caddesi 
125 numarada H. Engin, İstanbul Cümhurl
yet kız llaeel son sınıfta Nlıhal öz. İStanbul 
Kulel! asker! 11.~esi talebesinden 829 011han. 

Mİ.TREKKEBLİ KALEM 
<Son Posta hatıralı) 

İstanbul Aksarap Hamam sokak 6 numa
rada Cihad Dernlrsel, İstanbul Vera erkek 

'lisesi talebesinden 848 Cevdet, İstanbul Be
şlktc.ş 20 inci ilk okul sınıf S - B de 1~ nu
maralı Fehmi, İstanbul Boğaziçi llse:Ji aınıt 
1-A da Mclımed Denıirt~. 

KURŞUN DOLMA KALEI\I 
( Son Posta hatırnfı ) 

i'3tanbul Ha.yrl1e lisesi talebesinden 4'23 
Orlıan, İstanbul Haydarpnı:a 113es1 sınır S -
C c1e Semih Ataöver, İstanbul Selçuk kız 
enst..ıtüsü sınır l-B de 295 Meziyet, İstanbul 
Beyoğlu 12 inci ilk okuldan 515 Ahmed. 

YUVARLAK DÜNYA KAI .. EMTRAŞ 
<Son Pom hatıralı\ 

İstanbul Cağaloğlu orta okulundan 221 8a
llb, İstanbul Sarnatya A~ııçkakan 17 nurna
radıı İhsan, İstanbul Gazi Osmanpaşa orta 
okul 2-Ada Celfll Dinç.soy, 1,tanbul Beylerbe
yi Çgm:hcs. caddesi 58 numarada Sadiye. 

DİS M t\f'.TTNU 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü' 

İşletme Umum 
ilanları 

6 ikinciteşrinden 13 İki::citeş~ine kadar muhtelif 
hat ata ka::~acak var- urların is:mleri, kalkış gün 

ve saat:eri ve kalkacaklan rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de !Oüneysu), Perşembe 12 de (Tarı), Cuma 10 da 

(Ak:ıu) ve Patar 16 da Cİzmir). Galata rıhtımından. 
Bartın hattına - 3a!ı ıe de (Bur-;a), Cumartesi 18 de {Antalya), Sirkecl 

rıhtımından. 

İz.mit hattına -· S:ıl1, Peqembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane rıhtı -
mındnn. 

Mudanya hattın~ -- Pazartesi, Salı ve Pazar 9,50 de ve Ç'.arşamba, Perşembe ve 
Cuma 15 de <Tıakl. Cumartesi ayrıca 13.30 da (Su.s). 
Ga ::ıt.ı rıhtımından. 

Not: Ankarodan sab:ı.~lıırı gelen ekspres ve konvansiyonel 
trenlerinin her gün ve öğleyin gelen muhtelit trenlerin Çar
~arnba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Mudanya pos
talarile lltlsakı ">'ardır. 

Bandırma hattına - Pazartesl, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Gııl.ıta nhtımın-
<lan. Ayr?:Ca Çıırşamba 20 de ve Cumartesi 20 de (Mersin). 

Karabfga hattına 
lmroz hattına 

Taphııne nhtım ndan. 
- Snlı ve Cuma 19 a (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (BU!S:ı). Tophane rıhtımından. 

Ayvalık Iın.ttınıı ··- Çnr :ırnba !5 de tKemalJ, Cumıırtesi 15 de {Saadet). SJrkecl 
nhtımından. 

İ:ımir sür':ıt hattına - Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
l\lt'rsln hattına - Salı 10 da (Çanakknte), Cuma 10 da (Dumlupınar). Slrke

cı rıhtımından. 

Not: Vapur se!erlnri hııkkmda her türhi malümat aşağıda telefon numaraları yazılı 
Acentalardan oğren!lir: · 

Gshıta baş acenteliğt Galata rıhtımı. Llmanlar Umum 

Gnlatıı Şube acentllğl 

Sirkeci. Şube acentellğl 

Mildi\rlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Re!sliğl binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 

(9184) 

Emniyet Umum IVlüdürlü<1ünden: 

42362 

40133 
22740 

ı - Ankara Polis Enstitüsünün ayda 350 lira ücrem doçentllğlne 
haiz bir doçent alınacaktır. 

aşağıdnkl §artları 

2 - Mezkür şartlan haiz tallb!erln derhal Er~'>tıtü Müdürlüğüne 
ve Istıdalı:.rına vesikalarını da raptctmclerl Uô.n olunur. 

mürncaat etmeleri 

Şartlar: 

ı - Türk omak. 
2 - Fransada veya Fransa İsviçre.sinde tıb veya kimya - fizik tahsll etmLş bulunmak 
S - Askerli!;inl yapmış olmak. 
4 - Hııriçle başka bir iş alnuyacağını tnahhüd etmek. 
5 - On sene müddetle Emniyet Umum .Müdü:-lüğün emrinde çalışacağına. dalr noter

llkt;;n musaddak taahhüdname vermek. 
6 - Fransızcn l!s:mından yapılacak tahriri v~ şifahi müsabaka imtihanında muvaf

fak olmak. (~) 11900h 

Si:ıema: Holivo1un 
' k"' san at arı Paul 

en maruf 
Muni Stvas Emniyet müdiirlüğü komiser Bekir 

Ce•ıik ye~enl Fikriye, Tokat defterdarlık ev
rak kalemi memuru Tevfik oğlu Coşkun De-
mirel, tstanbul Gedlkpaşa Hamam cadde.si (B<l§tarafı 6 ncı sayfu.da) 1 •-.. Makyaj .saz:'atkarın can damarıdır. 
23 numarada Sedad, İstanbul CMlantılr As- derecede kuvvetli idi ki Ctnu Yuarez'in En guzel makyaj farkolunrnayan mak· 
mahm~1d sokak No 8 da Bi\heyll. tablolarındaki resminden farkctmek im- ynjdı.r. Barkına varıldığı takdirde onun 

KOKULU SABU~ kansızdır. hiçbir kıymeti, ehemmiyeti kalmaz. 
<~on P1tsta hatıratı) Faul .Muni makyaja dair de şunları Makyaj, mıcak san'atkan, temsil ede-

İstıınbul İnönü kır lisesi ısmıf 4 de Müyes- =so=·y=l=enu=·=ş=-ti-=r=: ============ ccği şahıs ile birleştiren bir vasıtadır. 
İs Makyajı y-3pmak istiyen san'atkar bu.-

ser Güroltlu, tanbul Si.ileymanlye lı:ız orta Rus" nü, Aı .. ...nır ·-•-·ıar mu"du"rü seyit b"l k k 
~~ ....,........ ~............. nu yapa: ı ece abiliyette olmalıdır.> 

okulu sınıf 2 de 128 Jale, utanbul Atlkallpa- Tarhan kızı KAdriye Bandırma orta okulu * 
şa D~rsllm sokak 8 numarada Hasan Oft!- 3-B de 329 Nuredd~ Pekel, Konya Muhtar 
~eli, Istanbul Şiş.il Terakki 1.1.!eat .sınıf ı-c de mahall~l 92 numarada Cemal Aydıner. Velhasıl Paul Muni, her hal ve tavrı 
Tsmet Halim Gtimır,. · · · I · ile büyük bir san'atkar olduğunu isbat 

ALBÜM RESiMLi EL iŞ MODELi eylemiştir. Pek gen~ iken keman dersi 
<Son Posta hatıralı) Çorlu Orta okulu son sınıfta S-B de 55 almağa heveslenmiş. Derslere baş1all11Qı 

Etlm<!sğut llk okul sınıf ı de 203 numaralı Or'han, Suşe"hrt hAldrni Şevket oğlu Ziya, bir müddet sonra keman çalamıyacağllli. 
Emel Oktay, İstanbul Vefa erkek lisesinden Sarıkamış Tumen h~tanesl hastane mem~- a'tllayınca kemanını kaldırıp kırmış. Bu 
433 Muammer, (:angın aslcerlllı: şube.si ıne- ru Lutrı kardetl Murvet, Balikeslr 6 Eylfı.l hareket ondaki şahsi ciradc. vi, azmi ha-
muru Avni kızı Yücel. sokak Yenl.-ce ma.lıallesl 3 numarada Teksin, riz bir surette gootcrmektcJir. Pek genq 

BOYA KALEMİ Mutıa ikinci okul sınıf 2 de 50" Aycan Düzel, yaşında iken son derece ızzetinefis sahibi 
Deniz ııses! sınıf t-A da 1605 Suzan Oğuztan, ve hatta kibirli olan sa~'atkar halô ki· 

Kastamonu ıısesı sınıf 4-D de 951 numa- fst:ınbul Ferik~ Kdhra.ma.nbcy sdtak 103 birli, izzetinefis sahibi olarak knlmıtşır. 
rah Osman, İstanbul 44 üncn llk okuldan d İb "''- Ö-'- B numara a rauuu ,..,,aştıran, ergarna or- Fakat tabiatinde istıhalelcr vukubuldu-
408 Ergun Beztşlt, İstanbul oataı~lu orta t,a okulu sınıf 3-Ada ı~ numarah Melda ,ğ"unu da ayrıca itiraf eylemektedir. 
okulu 1-D de Himmet. ~nar. Bu hususta diyor ki: 

AYNA KART •- Gençliğimde seyahatlerden pek 
<Son Posta hahraJı) Eski Foça nüfus memuru Galib kızı Jale, çok hoşlanırdım. Tiyatrofarda provalar-

htrınhul Iaık llsesı sınıf 2 de Muzaffer Oğral, Dlyarbnkır levazım funlrinln oğlu Özdemlr dan ziyadesile hazzederdim. Muhtelif su• 
İstanbul Suadiye Yeni mahalle Aygün apar- Gür.erl, E.'3klş&hlr llse sınıf 4-B de 2466 nu- retlerde makyaj yapmak için saatlerce 
tımanı 7 numarada Onllb, . maralı ABıır OöI"iÜÇ, Sivas orta okul sınır vıı:kit geçirirdim. Şimdi tam manasile de-

KİT AB 3-A da 303 Fa.'hrt Albayrak, Bursa Ziraat ğiştim. Başka başka arzulanm var. An,-
Zonguldak maden ta.tbikat mek~b1nde 89 mektebi müdt1.rtl Fazıl kızı Reyzan Keydlr, cak bazı şeylere karşı rabl{a besliyorum. 

•1umaralı H. Ünal, Giresun kom!Mr muavini Diyarbakır ~ane ke.rşuıında berber Hüse- Öyle şeyler ki icabı halinde kolayca on
Hlkmet otlu Ergun Yıldırım, Bursa kıs JJ.sesl y1n y:ınında Yıldırmı Yılmaz, İstnnbul Çem- lardan sıyrılabilcyim. 

l 
~ınıf 5-Ada 229 numaralı Afife, İstanbul Fa- berııta:: Peyldıane caddesi !3 nwnarada Alı\- Hayatta ölüm ve vergilerden maada 
•ıh 40 ıncı okul talebeıs1nden lM Vedad, İs- ettin Tuncer, Adana İsmetinönii kız eruıtlttisü kaçınabileceğim şeyler yoktur ... , 
~ı:bul Yüce Ülkü talebesinden 312 numaralı s111ıf 3 de 25 Hatice. :X.,te Paul Mitmi böyle bir adamdır. 

• 



• 

.. 

ız Sarfa 

SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi 

No. 28 Tel. 43849 

ile SABAH, öGLE ye A KŞAI\1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazama:ı 

dişlerinizi fı?"phyınız. 

.11119--•ı. Abideler Şehri lstanbulda; .. uz::r.'131ımm:'"'' . ' 

Pek büyük bir şöhret abidssi vardır. 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Klid ıköv 

Devlet demir alları ve limanJarı işletmasj umum id 1r 3SJ ı.a ,1ı.ırı 
Şartnamesinde ya.pıla.n ~lihat ddlayıslle 1/ 11/1939 tarihinde mukarrer olan eksilt

mesl tehir E'dilen ve beherinin muhammen bedeli (3ilı5) kuruş olan 5000 a.<led çam tel
ı:rat direği 23/ 11/ 1939 Perşembe günü saat 15 ~ ka.palı zarf usulü ile Ankarada İda. 
re binS.1Smda satın alınacaktır. 

Bu lşe glnnek isteyenlerin (1481,25) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin at
tiğl vcs1kaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14 de kadar komisyon rel.sllğine vermeleri 
lA.zımdır. 

Tashihli şartnameler parasız olarak Ankarada Mal.seme dairesinden, Ha.ydarpaşada 
Tesellüm Sevk Şefliilnden, E$1d.i&hir ve İzmirde ldaı-. mağazalarından dağıtıla.c&i:tır. 

(9132) 

(111) Ura muhammen fiatla 302 kalem bulunmll.f etya M:ık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma ~7/11/939 Cuma. günü saat 15 de Haydarpqada işletme koml.syonunda ya

pılac'lktır. Isteklllerln kanuni teminat akçealle o aün ha.zır bulunmaları lazımdır. 

c8995ı 

Muhammen bedeli 800 llra olan 1000 kilo deniz maml t.oz boya 16/ 11/ 1939 Perşembe 
günü sat (10,30) on buçuk.ta Hayda.rpa.şada rar binası dahilindeki komisyon ta.rafın _ 
dan '.1.Çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.eyenlerln 60 liralık muvakkat teminat ve kanwı.un tayin ettiği ve. 
sa.lk1e birlikte eksiltme ıünü sa.a.tine kadar komisyonll müracaaUarı lA.zımdır. 

Bu 14e ald şartnameler komisyondan paraaız olara.t dağıtılmaktadır. (8954) 

DETA 
Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 

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

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek abamı ile kereste kurutma hususunda mütehauubr. 

Bilümum döküm, Demir ve tahta iıleri yapılır. 

--------
-

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

kabında gtinde 3 kqe alınabilir. --------

SON POSTA 

, . 
Manı: · rlı muşa'Tlhalur, st )f,ar 

perdel!' r ve saır her t ·ırln 

. TEFRiŞAT 
Lt-vazı nah, 8eyo~iuntl ı BAKER 
magdıciluı ıdıı ,ıer yerde ı mUsa
id şarl• ı r ve ucuz fı.ıtlarla ~
tılınakt dır. Beyıız eşyıı daire
' ' ızde n asfue:-, ytilıık çar~afian 
ve yU ı lU y ı l:l '{ ôrtıli.erinin fiat-

J lıırı kıl JS k ıbul e.m •z dPrecede 
ii ucuzrturlttr ve rek1beUen 
~D!lllllm:!D~ 8r ; rı ırle r ... YoıiilllllCISlml __ , .. 

SELANlı< BANKASI 
Tes s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şı:beferi : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

#> B~r Sabcı Aranıyor 
A .. rııaııc t ve 1ııgılizce bilm si 
şarttır. Ankara Akba k.tab 

evme ınurac rnt 

,. ANAPIYOJEN 
Dr. lHSAN SAMI 

l•troptokok, İırtafilikok , pnömokok, koli, 
p.yoıiyanılclorin yaptıA"t çiban, yara, akıntı 
ve cild baatalıicl.rına kartı çok te•irli tHo 

~------ aıııdır. ______ .,, 

Doktor Hafız Cemal 
(J ..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada ':ıerıün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23a98 .............................................................. 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun santJml 
·························· 

Birinci sahile 400 lruruı 
ikinci •ahile 250 » 
V çüncü sahil• 200 » 
Dördüncü sahile 100 ,> 
I ç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

wuanen bir müddet zarfında fu
ıaca mı~rda llAn yaptıracaklu 
ayrıca tensılatlı tarltemisden istifade 
edeceklerdlr. Tam. yarını ve çe1l"et 
aayfa. Ublac için a7rt bir tarife derpıı 
edUmiJtlr. 

Son Po:sta'nıu ticari fltınıarına atd 
ışıer için 11ı adre.se müracaat edil
melidir. 

tliueıli .KollekUI Şirketi 
Kahramanzade Ban· 

Ankara c&dd~J 

Son Posta Matbaan 

Neıriyat Müdürü: .!dim Ra.gıp Emer 

S. Ragıp EMEÇ 
SA.BİPLERİ: A. Bb'~ UŞAKLIGlL 

lkincitetria • ,.... 

GENERAL ELECTRIC 
MAGAZASI 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adetti: 265 

lirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE . 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en aJ 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 A<led 1,000 Liralık 4,000 Lir.1 
4 " 500 " 2,000 " 
4 it 250 " 1,00~ " 

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

oiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan qağl 
diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eyl\U, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: . 
DiKKAT 

11/11/939 tarihinde yenisi mer'iyet mevkiine girecek olan ve % 25 den bai' 
lıyarak 50 ye kadar fevkallde tenzilltlı 1 ve 3 aylık Aboneman kartıarınt11 

şimdiden Köprü ~lerfle Sirket Kontrol Müdüriyetinde satı.ş:ına ba41an ' 
mıştır. 

EKZAMiN·-
Ekzeman1n illcıdır. 

Yara ve çıbıınlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 60 kuruştur. 


