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A E 
F1klr ve san'at mecmuası 

Mü assisi 

Celaleddin Ezine 
IKINCI SAYISI 

Bugün O!kt1 

Rumen'er Macarlara 46 
bin kilometre n· urabbaı 

arazi terkediyorlar -
Romanyaya 

garanti verildi 
Viyana, 30 (A.A.) -D. N. 

B. bildiriyor: 
Bir taraftım Mihver devlet-

Ieri hariciye nazırlıırı, diğer .t~- E 
ıaftan Rumen ve Macar harıcı- : 

C Devamı 3 uncu say ta ıa 1 ! 
\, / 

tı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya ve italy1 
Sovyet:ere bir nota 

arecel<lermiş 

-

, 
.. 

ram i 

• • 
1 geç• 

• ol 
ı r 

Askerf ktt'alar halkın şiddetli alkışiarı 
arasında g çerlerken tayyara filolarımız 

da geçid sahas1 üstünde uçuyorlardı 

J 

Geçid retminıle kahrtıman denizcilerimi• 
30 Ağustos büyük 7...afer havra- Sabahın erken saatleriııd~n itiba-

Kıymetler, serbest dövizli satışlarda Dolar; 
klering ve takaslı satışlarda Türk lirasına 

göre tayin olundu 

Ticaret Vekili N azmi Top
çuoğlu Toprak Mahsulleri Ofi
sinde ve Takas Limited şirke
tinde tetkikler yapmaktadır. 

Vekilin bu tetkiklerlnin toprak 
mahsullerimizin rekolıe ve 
stok vazfyetleri ve bunlardan 
ne miktar ihracı mümkün ola
bileceği etrafında olduğu tah-

min olunmaktadır. 
Dı§ piyasalardan hububat 

ve zahirelerimize talebler mii-
tezayid bir surette dcvnm et
mektedir. Zahire ihraç birliği 
vaziyeti tetkik ederek hububat 
ve zahirelerimizin asgari ihraç 
kıymetlerini teabit etmi~tir. 

Afifege karşı 
gösterilen alô.ka 

Birçok okuyucularımız bize müracaat .ederel 
sahneye ilk çıkan Türk kadınına yardım 

etmek istediklerini bildiriyorlar 

alkevi de hastane e h3yet yoJiu or 
Sahneye çıkan ilk Türk kadını,, ınakta, şüphesiz vicdani bir haz du· 

Afifenin akıl hastanesindeki ncıklı yacaktır. 
halini anlatan ynzı üzerine birçok * 
hayırsever zevnt bize miirncaat e- Gazetemizde iki gündür devam 

ı------------- derek, Afifeye yardım etmek iste- eden. ankete gelince: Biz bu anketi 

So diklerini söylemekte, bunu ne su.. resmı makamların harekete geçme-

VYET . RUMEN retle yapabileceklerini sormaktadır- sini temin maksadile açmıştık. Be-

B l.k k d "dd .. lt!diye ve bilhassa Reis Munvin· 
lar. u a a a arşısın ıı cı en mu- l /!'. f" Ak b 1 ·· · d 

HUDUDUNDA YEN
• h · b 1 D· d .ut ı soy u mesc e uzerın e 

1 te nuıs u unuyoruz. un e yaz- . 
d ğ 'b" B 1 d" · d Aff httssasıyetle durduklanndan matlub 
• 1 ım.ız gı 1 e e~ ıyemız c 0-ı e h3a:I olmuştur. Binaenaleyh bu nn-

H
..... • ıle alakadar olmagıı başlamıştır. kctf" devaını lüzumsuz buluyoruz DISElER OlDU ~~~ e~iyoruz -~i, Afifeni~ hastane 'tt · 

koşesınden yukaelen sesı cevabsız Diğer tarafton memnuniyetle h . 

Moskova hükumeti 
Rumen elçisine bir 

protesto notası verdi 
Moskova, 30 (A.A.) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
Hariciye müste§an Deknnozof, 

19 Ağustosta Gafencoya uRumen 
kıt'nlarının Rumen - Sovyet hudu
dundaki tahrik edici hareketlerini» 
protesto eden bir nota tevdi et
miştir. (Devnmı 3 üncu aayfada) 

ingiliz ve Alman 
tayyarelerinin 
yeni ak1nlar1 

Londra tekrar 
bombalandı 

Londra 30 (A.A.) - Hava nezaretı 
teıbli~ edlyor: 

İngilterenin cenubunda, dün ak.şam 
geç vaklt., avcılanmızdan biri blr 
düşman bombardıman tayyaresile 
ça.pı.,arak dü.şünnüşUir. 

<Devamı 3 iıncü sa~·fadu) 

Mahkeme bir 
binanin ytkllması.,a 

kalmıyacak, arzusu yerine getirile- ber aldığımıza göre, Erninönf 
cektir. Ne suretle yardım yapnbile- 1 laikevi idare heyeti hastanede A,. 
ct>klerini soran hayırsever zevata 1 fifenin hatırının sorulmnsınn karaı 
gelince: Bu vatandaşlar yardımlnn- vermiştir. Temsil şubesinden üç kf. 
m akıl hastanesi başdoktoru Profe-ll ilik bir heyet hastanede Afifeyi zl
sör Mazhar Osman vasıtasil"' yapa- ynret ederek, ihtiyaçlarile nlükadat 
bılirler. Profesör, bu delaleti yap- olacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '-!!!.!.!! 

B r 
romanl 
k n l 
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rını r 

• r va o 
,. ··········--·············-················-································ ··-············· .. 1 ~ 
Siyah gözlüklü bir yolcu - Üç kur§unla kanlar içinde ; 
kalan muhasebeci - Katil otomobil kullanıyor - Bir i 
kamyon ıoförüne çevrilen tabanca: uKıpırdama! ,, - Kn- ~ 
til . toför ve muavini kaçıyorJar - Otomobildeki kanlı ? 

ceaed - Katil bulunarnıyar 1 

'···················································································-············.1 

mın:n 18 nci yıldönümü dün bGtün ren 1 O binlerce va tand~~ kahraman 
• Bükreş, 30 (A.A.) - Gayri res- I yurdda olduğu .~ibi tehrimizde de orduvu görmek ve alkışlamak arzu-

rrıı, faknt itimnda şaynn bir memba- muazzam tezahuratlıı kutlulanmış.- aile Taksim meydanına giden b iitün Bursadan yazılıyor : Geçenlerde şch Osmaniye otellnden bir tenezzuh o -
~:-n bildirildiğine göre Moskov~a-: tır. B·· .. İ b l yollan doldurmağa başlamıştı. Istanbul beşinci icra dairesine rimizde çok şayanı dikJuıt bir cinayet tomobllinc binerek hareket ediyor 

karar verdi 
ı Alman ve halyan sdirlı:·ri. .o-' ut~n .~t~n u ha.lkı dün 18 yıl Istanbul halkı, Abideye gid,•n ııimdiy~ kadnr adiiye tarihinin en- işlenmi§Ur. Bu cinayetin gnrıb ve Ya '"harekete takadd\un eden bir an. 

ltıanyanın Sovyc:'t değil. Alman ık- e~·velkı buyuk zaferın heyecanını caddelerden bir sel halindt: akıp ge- d,.r kaydettiği hadiselerd<'n biri ın- meraklı s:ı.fhalan v:ırdır: 1 da veyahud bir mb,ldct yol aldıkta 
tı <tdi tnenfaatlt-ri mıntaka ında bu- bır kere daha duymu§ ve bu mes'ud liyor ve Abidenin etrnfındn biriki- tikal etmiş bulunmaktadır. İcra Pnncar iirctme şil'kotının Karnca- sonra siy:ı.h gözlüklı\ b.r adn'll r.o 

••ııiılıııiıiQ.ı.ı;ı.;;ı_..d.alı:....So.~ı:.L..lıWjlıiıl.ılıılıiiılıılıilılıılıiııiııiıiiı lididiiniliimlıiıliü·n~ıi ~b~u~· ~u:· lci..~b~ir~,:;·e~v::!i~nç~l~e~o~r;Ed~u::... ---~------_j_!ta!)k~-i~bı~· n~e--m~.:_:e::v~zu~o~la~n~h~u~d~is~e~n~in~m~u~-J!be~y:2şu~b~es muhasibi Sırrı Durgun acele işl olduP,wlu, b ı.şktı o· ' b 
,.... nA :D n ır.u.d ı (De\ ::ımı 7 nci ı;adad:ı.l 
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Hergün Resimli JllaJrala = Bir hatıra = === 

-····-
Harb/erin iktzsadi 
Tesirleri 

Yazan: Muhittin Bir,.en 

ıw.- üçük veya büyük her harb, 
.D. gerek kendi sahası içinde, 

gerek uzak veya yakın muhitlerinde, 
u veya çok derin, bir takım tesir -ı 
ler yapar. Bu teairierin de en bü -, 
yüifi iktıaadt aahada vukua gelir; 
çünldl, her harb, dünyanın her ta -
rafında ve tarihin her devrinde mut
alka lktısad He derinden derine ali.
kadar olmuttur. 

Bilhassa büyük harbler, 914 ve 
940 harbleri gibi, bütün cihnnı kendi 
tesirleri içine alan hadiTelerin iktı -
aadi hayat üzerindeki akialeri, ik -
tıııadiyatta ihtilal yapacak derecede 
büyük olabilir. Nitekim öyle de ol-
du: Sentetik benzin, havadan azot 
istihsali gibi mühim icadlar, 9 1 4 
harbinin Almanlara zorla yaptırmış 
olduğu şeylerdendir. Bugün, Buna 
ismile kauc;uğun müstakil bir rakibi 
Iınline gelmiş bulunan sun'i - Ersatz 
değil - madde de bu nevidendir. Se
bebleri hep harbde aranmak lazım 
gelen bu mühim maddelerin yanıba
§ında daha öyle şeyler vardır ki bun
lan ya geçen harb doğurmuş, ya -
hud da bu defaki harbi karşılamak 
zamretleri hayata geçirmiştir. 

PrallM.llın sonuncu Cümhurreisi Lebrun mevkiini yeni devre terkettUt.. oeo yoktur. 
ten sonra lkôyüne çekildi. Bazı insanlarda esaslı bir karakter hatası va.rdır. Bir hisden dl~erlne 
Bır gün bir dostu lle konuşuyardu, şunlan söyledi: çabuk geçerler. Şımdi 80118UZ blr i1m1d dcryası lçlndedlrler. Bir dakika 
- Ben 69 sene evvel ı..~ı altında bulunan bJ.r tQprakta doğdum. El'an 80nra kara blr ye'se JuıpılırJnr. Duygularında sebat yoktur. Bu karakter 

hahrlarım: evimizde allemle naziki\.ne münasebet ida.me eden bır Alman lha.tnsı mallleset tamamen :tashth edilemez. Anealk blr dereceye kn.dnr ta. 
generall oturuyordu. Bır gün beni kuca#ına aldı. Kılıcının ka:bza.slle oy .. dU edilebilir ve hayatın sonuna kadar sürer. Daiml blr muvnt!akiyetsiz. 
nuyordwn: Ilk kaynağıdır. Hal:bukl insanlarda devamlı ihisse ihtiyaç vardır. Çabuk 
cBüyüdüğün zaman general olacaksın:. dedi. General olmadım, fakat ümide kapılmıyacaksınız, çabuk ye•se düşniyeceksinlz ve Iber söze ınan. 

Fransa devletinin en ytiluıok maka."'Illlla geçerek vatanuna hizmet ettim. mıyaca.ksınız. Hisler.lnlzdc her zaman milvazenell olıı.ca.ksınız. Muva!!a _ 
Görüyorsunuz ki, bugündtü n~ll için de O.tkfen fimkll kesme~e hiç bir sc. !ldyete er~ek, flA.ketten sa.adcte geçmek anealt bununla knlmdir. 

* -············································································ .. ····························-····-············ ............................ ·---·······-···············-························· 
Birkaç 
nükte 

Cihan Harbi ile bu deiaki harb 
arnsınd.ı mevcud olan büyük fark
lardan biri de ~radadır: c,.çen 
harbde yalnız Almanya, Avustur -
ya - Macaristan, Türkiye ve Bul -
garistan abluka altında idiler, Bu -
nun haricindekı diinya. biraz müş - N 'fus sayım1 
külatin da olsa, birbirile sNbt"stçe Sa 

Tanınmış riyaziyecilerimizden iktısadi münasebette bulunuyor "e 
lih Zeki, bir gün sınıEta istatistik bu sahada iktu!Bdi hayatın ahengi, 
dersinde nüfus sayımından bahse -harbden evvelki mutad seyrini tııkib 
derken töyle dedi: 

ediyordu. Bu defaki harbde, ablu - - Efendiler, nüfus sayımını ya-
knnın aahası genişlemiştir. Hemen 

pabilmek için bir takım unsurlara 
hemen. bütün dünyn ya abluka malik olmamız icab eder. Evvel&. 
içindedir. yahud da abluka sahalan- sayılacak halk, sonra da bu sayılan 
nm tesirlerinden müteessirdir. Av -

halkın bulunduğu yerin hududu la~ 
rupanın yüksek ilim ve tekniğine zım. Ayr(ca sayımı yapacak, bun -
mensub olan bircok millet, hep bir-

ları kaydedecek memurlan temin 
den büvük bir iktısadi varlık içine etmeliyiz. Dolayıaile, memurları ka-
girmi~ bulunuyor. Hattii, dünya de- tegorilere ayırmalı, bunlardan, han
ni~lerint" hakim olmakta devam e -

gilerini en önce alacağımızı düşünden İngiltere bile bu varlığın tesi -
d d "'Id' B . . meliyiz .. 

rinden Aza e egı ır. unun Jçın, Tam bu sırada, ,imdi kıymetli 
geçen hnrbde, bir takım icadlar yap- hariciyecilerimizden olan bir tale -
mak icin çalı!lan ilim ve tl'knik ka- besi atılarak cevab verdi: 
fası yalnız Almanya iken, bu defa, - Dü ünmeğe ne lüzum var ho
her millet, az veya çok bu işler le cftm) .• Elbette i Itimaslıları a!aca -
meşguldür. ... 

CEDE~iVAT::I 

Son neşredilen üç eser 
Yazan: Halid Fahri Ozansog 

I 
Kara gÜn yazılara 

-Haşim Nahid Er-Bil'in-
Haşim Nahid, eski bir yaZlcıdır. 

ı Şu esarct beni bir dcrde saldı. ı ğişen neler vardır) Bu, ne büyük 
Vücudum bir deri bir:z kemik bir İstihalediri Bütün bunları, ilk 

kaldı. meclisi meb'usan zabıtlarını karış -
Etrafım bir boşluk, yerim yurdum tınrken ve rasgele parçalarını okur

kum, ken daha iyi anlıyabiliyorsunuz. Bu 
Esir yaşamaktır en büyük kor - cihetten, eseri, en meraklı tarihi ha

kum. tırnlar serisi gibi de okumak pekala 
«Kumıı ve cckorkum» kafiyelerini mümkündür. Maa.mafih, bu zabıt

gördükten sonra, derhal, şairin zen- ların içinde ne komik notlar da 
gin kafiyeye düşkün olduğunu tas- var. 
dik etmemek kabil mi) Bir deri bir !şte bir misal: 
kemik kalıoı da, esaretin timsali ol- Rasim Bey (Edirne) -Belediye 
sa gerek 1 meclisini teşkil eden yine bu ka -

Hülasa oair, ( Deliren esir) i ve o- nundur. Vakıa mutlak olarak zik -
nu takib eden diğer 1iirleri n~şret - retmemit: lakin belediye meclisleri, 
mekle sadece mazideki bir takım nahiye medisleri, hep bu kanunda 
nazım denemelerini bugünkü nesle bulundukları halde, hüküm cümle • 

Sözün kısası 
Kanad ge;;/;m 1 

E. Ekrem Talu 

B in dokuz yüz kırk harbi ne 
kara, ne de deniz harbidir. 

Efsanevt töhrete sahib donanmalar, 
uçsuz bucakııız denizlerde avare ii• 
vare dolaşıyor, yakın bir mazinin 
kahramanlık menkıbelerine dehşet 
katan denizaltJarı, değersiz Lir ikl 
hamleden sonra kuytu limanlıuda 
pinekl.iyorlar. 

Bir yıldanberidir muharib dev • 
letlere mensub hangi piyade alnyı • 
nın, hangi süvari bölüğünün, ve 
hangi topçu bataryasının yorarlığına 
duyduk) 

Bin dokuz yüz Imk harbi hava 
harbidir. Havada haldm olan hangi 
devlet ise nihai zafer ona mev'ud • 
dur. Harbin bir senelik tarihi cihana 
bu dersi verdi. 

İki haftada yıkıldığı için çiirük 
zannettiğimiz Polonya ile eviadla • 
rının kahramanlığından bir an siip• 
heye düşmediğimiz halde ayni nki
bete uğradığını hayretle gördÜKÜ • 
müz Fransa, hasının havalardaki ka
hir üstünlüğüne baş eğdiler. 

Evet: Milletierin hem istikli\1, hem 
de istikbali. bundan sonra, kannd -
larının çokluğuna bağlıdır. Bunun 
böyle olduğunu herkesle berabet 
aıılıyan bizler, bu apaçık hakikntin 
karşısında lakayd kalamayız. 

Partimizin, bayram günlerinde 
sokaklara gerdirdiği güzel veeize -
lerden biri, durursak düşeceğimizl 
imn eden ve onun için durmamamı· 
zı ihtar eyliyen ibaredir. 

Bunun yanına: aUçmazsak yıkılı
nzin mealinde diğer bir vecizeo il;ıve 
etmeli ve onun önünde derin d,.rin 
düşünmeliyiz. 

Harekete geçmek için, dört t>tra• 
hmızı kasıp kavuran yangının bizi 
ciddi surette tehdid etmesini bekli -
yorsak. vah bizel Yeni baştan, hür 
ve müstakil bir Türk vatanı kurmak 
için Atatürkle İnönünün kumanda .. 
ları altında, asil kaniaTile Anadolu· 
nun mukaddes topraklarını sulayan 
kahramanlar bize böyle vasiyet ct -
m ediler. 

Vatan onlardan bize emant>ttir. 
O emaneti mutlaka koruyacağız ı La
kin bu, ]afla olmaz. Topraklanmızın 
selameti, gök yüzünde binlerce ka" 
nad bulundurmamızla kaimdir. 

Vatan uc;ak istiyor .. pilot istiyor. 
Onun bu dileklerini yerine getir -
mezsek bizim selametimiz için can 
Yermiş olanların ruhlarını küstiiriir, 
muazzab ederiz. 

1 1 
gız. 

Meseliı. Fnmsa misalini aa ım: 
Ceçende bahsettiğim gibi, Fren sa 
Carbure dr Cal ium P~a"J Üzerine, 
benzin şril: i kullanılabilt'cek bir pat
lar madde keşfetti ve iptidai seki! -
de kullnrmıya bile ba ladı. Bunun 
yanıbaşında son günlerde s • .mu da 
öğrenivoruz ki, Fransa, sahib oldu
ilu iizüm st'rvetindf'n azami istifa -
deyi tf'min irin bir takım usuller tat
bik edivor: 0:1:ümden seker çıkara
<"ak ııabunculukta yardım maddesi 
ola;ak veni bir yağ çıkaracak v,., ni
hn\'et üzüm enkazını pastncılıkta 
ku1lanacıo~l 

• 
Şükran borçlusu ... 

Şairdir. nasirdir, içtimaiyatçıdır, ru
hiyatçıdır, hasılı aan'atla ilmi mez
cetmeye çalışmı§ dört ba~ı marnur 
muharrirlerdendir. Bunlar, onun, u
muma has çehresi.. Bir de lerden 
beni alakadar eden tarafı var: be -
nim çok eski dostumdur. (yi kalbli
dir, aamimidir, hakikatlidir. Bunun 
için, senelerdir vatandan uzakta se
yahat eden ve imzasını bile göster
miyen dosturnun tekrar avdeti ve 
çok geçmeden eski yazılanndan ba
zılarını toplıyarak ceKara gün yazı
larııı namile bastınp bir niıshasını 
da Ankaradan bana yollnması, göz
lerimin önünde, bütün eski günleri, 
eski dostluk hatıralarını ve bilhns~a 
bir grup genç şair le bernber (o za
man hepimiz gençtik) ınütarekenin 
acıklı günlerinde Kadıköyünde ge -
çirdiğimiz yıllan yeniden can!an -
dırdı. Bu küçiik yeni eserinin kar -
~ısıııda bütün o tatlı ve ncı geçmi~ 
hntırulara da dalıyorum, 

takdim etmiş oluyor. Fakat bugün- sin<' şAmll olur. 
1-üler, teknik itibarile o kadar ile - Birisi - Kainpeder 
riYe, ifratla ileriye gittiler ki, df'ğil blrle~emeyince eni~teler 
Haşimin bu diimdiiz mısralannı, lunınasın. 

Evladlarımızı Türkkuşuna, bo. -
ile damad ğnzımızdan kıstı~ımız.ı Hava Kuru -
dahi bu - muna verelim. Binlerce vıllık vurd

Sade Fransa dP(!il. ltalya, fsviç
:re Holanda, Belcika. ilh ... Bütün 
A~rupada bu icad faaliyeti. biiyük 
bit gavrcıle ileri gidiyor. Hele harb 
biraz daha uzasın. o zaman. bizi 
hayretlert" dü,ürecek daha pek çok 
teY göreceğiz. 

* Muhakkaktır: Bu harb bittiği za-
rr.an dünya ikbsadiyatında birçok 
değişmiş teyler görece~iz. Bu de -
ği~menin en barlz vasfı da tudUT: 
Baz.ı memleketlerde lktısadt hayat 
daha yükııek bir teknik merhall"sini 
ldrak etmlf, bazılan da oldukları 
yeTde kalmı• bulunacak. 

Türkiyenin, oldukları yerde kal
muı olan menıleetler arasında bu 
lunmamaınnı Isteriz. Bunun için, ci
han ve bilhMsa Avrupa lkbsadivah
nın Rec;irmekte oldulu bu istihale 
hareketini. çok yakından ve çok et-
11lAı bir sıJTette tetkilt etmemiz ll
:ıımdır. 

d{ u/, i lll n c2Jit!9en 

Büyük Rus ed ibi T olstoy uzun 
süren bir hastalıktan sonra, hava 
değiotirmek maksadile Kınma git -
miş, orada nekahat devresini ge -
çirmekte idi. Yatile seyahat etmek
te olan çok zengin bir Amerikalı 
kalabalık maiyetile karaya çıkarak, 
büyük edibe haber gönderdi ve • 

daha girift olanlarını bile anlamaz Reis - Hele bunlara bir çare 
ve beğenmez bir hale geldiler. O bulalım da enişteler sonraya kalsın. 
halde gene bunları birer hatıra ola- Sadece ou tarihi meclisteki mil
rak bizlerin okuyup mümkünse zevk kaleme parçası, bir vodvile motif 
almamız kabildir. Fakat örgü iti - teşkil edemez mn Doğrusu ilk 
barile şu neviden mısraları bugiiııün Meclisi meb'usan zabıtları her ci -
zevki içinde hatta bize bile scvdir- h,-tçc alaka ve istifade :Je okunn· 
rnek kabil mi? cak eseri Bu enteresan vesikalatı 

kendisini bir lahzncık olsun, ziya - Haşim Nahidin bu memmr ve man 
ret edip edemiyec;eğini sordurdu. zum parçalardan mürekkcb kitabı 

Anadolu toplayıp neşrettiği için Hakkı Ta -

Tolstoy'un kAtibi, romancının ne- bir mukaddeme ile haoılıyor. Bu u
kahat devresinde olduğunu, dokto- zı.ın mukaddemcnin ana fikıi, genç -
runun da, kimse ile görütmcğe izin lere, vakıile Arab harflerile hasıl
vermediğini bildirdi. Uzun konus _ mış olan eski yazıları okutmak için 
malardan sonra, Amerikalı zengin, bu yazıların yt'niden hastırıldığını 
romancının lstirahat etmekte bulun- anlatmaktır. Muharrir bu vcsile ıle. 
duğu taraçanın altından geçerek, hiç dünyada en yüksek mefhunıun mil
olmaua bu suretle me4hur Rus mu~ liyet duygusu olduğunu izah ed; -
harririnl görebilmek iznini kopara - yor. Yalnız sekiz on satırla anlatıla-

Biz şark tileminin pişdarıyız... rık Us'a ne kadar te~ekkür ~tsek az-
Biz müslümanlığın alemdarıyız... dır. Inşallah bu zabıtların ikinci cil

b 'ld' bilec;ek bu güzel ve herkesçe mu -ı ı .. 

(Hep bir n~ızd:ın) 
Jlaydi kızıl elmaya, 
Ba1J1ağım benzer aya, 
Gençler koş-un alaya, 
Jlaydi kızıl elmaya. 

Azi7 ve eski dostum Haşim Na
hid! Haydi yeni bir eser yaratma -
ğa ... E.!!ki siir tecrübelerimiz yalnız 
bizi alakadar eder : hoş bir hatıra 
olaıak . .. 

ll 
Meclis-i meb'usan 

1293-1877 

Kafile tam taraçanın altına gel- saddak fikri. sayfalarca uzatmanın 
diği zaman, Içlerinden bir kadın sırrını da hayret edilecek bir tedai 
kendisini tutamadı, ve vt-cldli bir ile keşfedebilmi!!l Bize divan t"de -
aeale: «Leo Tolstoy, ben ki, ıııenin biylltından vesaireden bahsederek 
en Imanlı, azad kabul etmez hir az çok bir edebiyat tarihi panor:ı -
mürldinim ... Hayatımda, hiç bir e- ma~ı da çi:1:iyor. Hele arnbca "e fars 

ı Ça kelimeleri vaktile nasıl dini ve - Hakkı Tank Us'mı -
ser aenln, mese & ... n diyerek sus - i ·ıı lt d Id • Kağıdın bu nadir ve kıymetli 
tu.. iıılaıni mı er a ın a a unmızı, b . k h d 

T ı maanıafı.h sonradan bunların lisaııı- devrinde, üyü mecmua acmin e Anlaoılıyordu ki, kadın o ı~toyun 400 f 1 k b' k b 
m.zda kökle•tig~ini, garblılık cere - ekııiksiz tam .. s.a.y a ı· ı: ita bahsetmek iıııtedfği eserVıin iıımini .. k b k f d k- 1 k 

unutmuotu. Bunun üzerine T olstoy yanının da Tanzimattan 50nra nıü- neşretme ne uyu e a nr ı tır. 
temadı· ... ·en Avrupa dillerinden kdi- f~tc Hakkı Tarık Us .. ilk. . n.ıec_liııi taraçadan a,a2tya eğildi, ve gayet " b 1 Jk Id b 
m~l-r'ı lı'sanımıza nıı.klettig.irıı ve bu- meb'usan za _ ıt ~rını·n· ı cı ını oy-tatlı bir ııesle konustu: ~ · k- ] - 1 k 

- Biliyorum, bilivorum latufkar na ihtiyaç da hasıl olduğunu bildi -lle bir feda. ar ıgı goze. a ara ne~ -
ba,•an .. siz, üzerinizd~ büviik intı - rivor. Netice olarak da, ,un'i Ct're-' retmekle cıd~en. takdı.~le ka~şılan
balar bırakan (Ölü Ruhlar) dan v;nlarla beynelmilel kelimelerin mnsı luım bır hızmet·~·a etmı bu· 
bahsetmek istivorsunu7~ Türkie~tirilmesine ve türkçele~tiril- lunuyor. B~lhassa ta~·t !>iyns! .v.e 

Kadın ferahlamı~ gibi cevab ver- me!line liizum olmadığını ııiddetle içtimai vesıkalar te~.! .. ~tb-~'~ ıti-

dini de yakında neoretmek imkanını 
bulurlar. 

III 
Kovan 

- Orhon Murad Arıburnu'n'l!n-
Orhon Murad Arıburnu. küçük 

orijinal şiirlerile dikkati cdLeden 
genç bir şairdir. Bu defa bir kısım 
şiirlerini Kovan ismile ve zarif bir 
~ekilde tabettirdi. Bu küçük şiir 
mecmuası ~irin orijinalitesi hakkın
da daha derli toplu bir fikir veriyor. 

Orhon'un şiirlerinde, bazan miip
hem, bazan eksik gibi gelen bir ci
hel \'ar. Fakat nedense, hiç bir za· 
man fena diyemiyorsunuz: çünkü, 
garib bir adeseden garib bir panltı 
ile akseden hayaller, yarım kalmı~. 
fakat içe tesir eden sesler ve niha
y~t. çapraınk fikirlerio içinde bile 
samimi gelen sezi~ler buluyorsu · 
n uz. 

Mesela rasgele bir o i ir alayım: 
Şehirler 

di: müdafaa ,.divor. f<ıte muharricin ki- barile bu zab:tla~ınk uy~·ı ı. ı~-
k d tl\bını takdim ettiği mukaddeı.ıe. bu m eti bulundugu vın ka~, e. ı ke· m,~ ebz. . e. 

ŞehLrleT bitmiye11 bir yol ucunda 
Ağltyan ve swan uzak şchh·ler. 
SehirleT çocuğmıun avuçlarında, 
~ehiTlef'. 
Kaçışan hefnfmler ... la'n b' -Evet üstad, evet .. ta en isi .. suretle bazı fikirleri için bir nıüda - idik, ni'! olduk) ad tı e ın ı~ ana Adaoazarında yara an ır Ölii Ruhlar... . .. d 

1 
b 

1 1 
b 

1 
d k asıl evam ettıreme -

adam latanbula getirildi Tolstoy aözüne devam etti: faaname mıı.hıvetını e a mış u u- sı ac: a ı · n Abd .. lh 'd · ŞcJıirler yakl~mıyan yollar 11 -
nuyor Ilirometi varohmnl dik? Otuz üç yıllık ~ .nn~ı ıs- . Adapazarında oturan ve ayni ka- _ Bu eser bana da tesir etti. Şu . ıibdadından sonra tekrar ıkıncı nı'"~ · zerı, 

dını .seven ömer ve Hll.!eyln adların_ halde. ben ve aiz, bu eseri yazmış * 
1 

• d'k ·h t Sehirle1' dönt1yor geriden geri, 
da iki Kıpti kıskançlık yüzlinden olan büyük Cogole ,ükran borclu - Vaktile « Deliren esirıı nnnıil.o: •utiyete nası 1 gır ~ bTe nı avd • Şehirler şehirm~ ötcdcnberi, 

1 müsıakil bir risale halinde bMtırdığt büy~k .~elak~ı er. ar er sloknu~ ~ l biııb1r1erile ~~lerk~.n. ara anna sqyuz! u7un manzumenin bazı parçalan mu b:.ıgunku mes ud hayata nası aı:uş- Şehir e1', 
MUBtafa lftminde bir delikanlı gire- Kafilenin u iradığı mahcubjyeti k h Kaçı§an he~eriler ... 

sk. • d b'l' . . kaddemeyi takib etmekte ve şu m ıs- tu k} Gerek düşünce, gere ' ayat (De--a 8 Inci sayfada) -"- ka--acılan ayınnalt ve te ın eı.- taııavvur e e ı ırsınız. • h 1 d ·-·· 
m"'t Istemiştir. (Denmı 8 lnel S&;raada) y ~~ ·~ ~~~~==~~~~~~~~_,~~~~~~~a~r~~~~a=·~la~m~a~k~ta:d~ı~r~:~::::::::~~i~ti~b~a~ri~le~,~m~a:z:ı:v:e:::a:::a:ra:s:ı:n:a:a~:e:·::~~::~~::::::::::::::::~ Bu sırada kavgacılardan hangisine 

c-ı pa.tlam~ ve çıkan kur4un Musta-aM. oldutu anıa..~ıamıyan bır taban. 1 S T E R 1 N A N, S T E R i N A N M A ! 
fanın g~One Isabet ederek aıtır su . , _ Okumak zahmetine gl.rişmeyinlı, daha basttı, hele l:ısası vardır, -"- oı - Hilesiz et yeımek içln ne yapmalı? . 
ırette yaralanınuma soueıb muş - Bir meslekdaş bu sualln cevabını bulabilmek maksadlle uzun bir etUd denildi . 
tur. va...,..,~. vardılı netıeeyt anla.tnıa.k fizere de tamam iki siltun tutan bir Yan.Jı Mustafa Uk vıuııta fle der. .. -.,. .. 

- Ne gibi? diye sordular, ~u cevabı aldılar: 
_ Belediye nizarnıarına lhOrmet etmek ıüzumunu bazı sa.tıcımrın 

bine yerleştirinlz, Utkfir. 
hal ~ehrlmlze geUrllmlı, ve cerrah. yazı yazmış .. Esaslı blr reçetenın i'Zahatı ~aeat. 

Fakat blr mecllate lkontı.~uıurken: pa.oıa tıMtanesine yatmlmıştır. l S T E R 
ömfl'le Muatafa mallam u.bıtasın- 1 NA N, ISTER INANMAl 

kal -

severlik söhretimize, istiklal aııhmı
za bu yaraşır. 

Yerde vatan milyonlarla şehidle
rimizin mübarek mezarlarını bir gün 
çiğnetmemek istiyorsak, or.ların Ü -
zerine kanad gerelim 1 

C. Ckreffı rc.aJ ,,. 

Yakalanan esrar 
kaçakç1lar1 

Gümrük muhafaza teşkilütına 
menaub memurlar' bir müddetten" 
beri takib ettikleri sabıkalı esrar 
kaçakçılarından Azizin dün elinde 
büyük bir paket olduğu halde şÜP" 
beli bir vaziyette bir otomobile bin* 
diğini görmüoler ve diğer bir otO"' 
mobille kendisini takibe başlamır 
!ardır. Azizin bindiği otomobil bit 
müddet şehir dahilinde dola,tıktarı 
sonrtl Silivri istikametine doğru aii* 
ratle yol alınağa başlamış, memur' 
)ar da otomobillerinin hızını aıtıra* 
rak sabıkalıya yetişmiolerdir. Bd 
vaziyet kartısında yakalanncağırıl 
anlıyan kaçakçı ile memurlar ara .. 
sında uzun ve heyecanlı bir takib 
bn~lamış nihayet yolun bir dönem~ 
noktasında Azizin otomobili durdU" 

rulmuotur. . ... d .. ~.. .. . t. af 
Silivriye esrar gotur ugunu ı ıı 

eden Azizin yanındaki paket aç~l-
mı!l. içinde iki kilo esrar bulunduğd 
görülerek müsadere olunmu~tm. 

Bundan başka gümrük muhafa:ı• 
te .. kilatı memurları Calatada ı-:~raf . ~ ı d• sigarası içmekte olan Osman tH ın 
bir ~ahsı da yakalamışlardır. ıJ .. 

Bu sırada Osmanın yanında b 
b d d b .. d• 

lunmakta olan Rece a ın a ı~~·ıt~-
memurların şüphesini ı:elbettıgd 
den üzeri aranmış ve ceblerin ; 
mühi mmiktarda eroin buluuıı.ııt 
nıüsadere edilmiştir. . cl 

Üç suçlu da ya~ı~. aslıye h_eş;Jı.. 
ceza miiddeiumumılıgıne tevdı 
leceklerdir. 

Bira _ Ça.nakkale şosesi Jıl 
Çanakkaleden Bigaya giren şosen 

·mı e har ... tevsiine ve antrentn tan-zı n 
retle çalıfılmaktaclır. 

Yolda yfnlerce arnele faaliyete 
ın14, ıstimlA.k edUen b•hçelertn 
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SON POSTA 

Telgraı-, Telefon Ve Telsiz Haberleri 

KOy ensti.tü eri 
• 
nümüzdeki ders yılına 6000 köy çocuğundan 

mürekkeb bir kadro ile girilecek 

Maarif Vekilinin izmir muhabirimize beyanati 
~ir, 30 (Hususi) - Manıif buhsettikten sonra, demiştir ki: ı talebe ile beraber, önümüzdeki ders 
1 1 Hasan Ali Yücel bugün fuarı - Bu sene yurdda yeniden orta yılına 6000 köy çocuğundan mü-

ş~et ederek, tetkiklerde bulun- okul ac;ılrruyacak. fakat bu husus- rekkeb bir kadro ile gireceğiz. Bu 
· /[) V qkil. bilahare Belediye tu ki ihtiyaç karşılanacaktıı. İzmir nı üessese ler, halen arı kova nı gibi 

0

1 ••• r. Behçet Uz tarafından ve- kız enstitüsünün inşaatı ikmal edi- !:alışıyor ve muvaffak oluyorlar. 
Ştu~gle ziyafetinde hnzır bulun- lecektir. Bunlar, tıpkı bir insan fabrikası gi
M · . Yeni kurduğumuz köy enstitüleri bi bütün ihtiyaçlarını hazırlamakta-
rı ııarıf işlerimiz hakkında bana ise, buralarda vazife nlmıt olan ar- dıılar. . rııtt~ bulunan Hasan Ali Yü- kadaşların takdlre layık dikkatlerile Bu köy çocuklarının yarınki ve-
aıt·r:ıır fuarının memleketimizde işe başlamışlardır. rimierini düşünmek. çok Zf'.vkli olu-
.... !~1 turistik hareketten kısaca Teşri n sonunda alınacak 3000 yor. .... 
Al m·anrar"i .. "k8iid·i········A;;;;;;T;~J;;···-···-··cenerar·de·(fôi;a-
oyun~ar1 ile 

ma ~'ob d ...,. g. e eceg1z, 
~O~dra, 30 (A.A.) - Royterin 
a 81 muhabiri, cenub askeri mın· 

01

5
: umumi karargahından bildio-

C 
ri ekub askeri mıntakasındaki as-
In Uvvetler, cenubi Ingilterenin 
ğj:l. Alman iRtiLisına basamak 
~ • fakat ayni zamanda Ingiliz 
.''tıı.una da bir mebde olacağı 
ıınaı· · ri ını nazarı dikkate almakta-
ar. 

Cerıub askeri mıntaknsı kumıın-
k
1. general Auchinleck bana de-
ı: • 

Ku· alar h b . . . nn, mu are eyı düşman 
lısıne nakledecekleri gün ır.ın 

.ıılakmaktadırlar. Alman uııulİe
ı te Arnül ettiriyoruz ve Alman-
ı bizzat k d' . .., 

d 
.... en ı oyunlan ıle mag-

e ecegız. 

Ceneral b 
len d • u mıntakada tl\h§id e-

or unun kolaylıkla miitehıır-
' Ye seyya) h. . 

1 d"kk . ma ıyetı üzerine na-
"k 1

• atı celbetmiştir. Bu müte-
ı lık ve ı· 1 .1 • seyya ıyet, ngı terenın 

er mıntakalarındaki diğer ordu-

dr. da aynen mevcud bulunmak
ır. 

Topyekun 
Müdafaa 
Yeniden 200 harb 

gemisi inşa edilecek 

Vatington, 30 (A.A.) -D. N. 
B. Ayan meclisi, dün 5,1 milyar do-
larlık munzam aitahianma bütçesini 
tnsvib etmiııtir. Bu tahsisat ilc 200 
harb gemisi ve 14.394 tayyare inp 

olunacaktır. 

Bu bütçe projesi, bazı ehemmi
yetsiz tadiliit için yeniden meb"u

san mecliainde müzakere olunacak
tır. Fakat meb'usan mecfisi, ııtop.
yeku~ müdafaan için Reisicümhur 
Ruzvelt tarafından istenilen mun
zam tah!!isab daha evvel taavib et
mi,ti. 

--------------------
Macaristandaki 
Alman ekalliyeti 

Viyanada bir ekalliyet 
anlaşması yapıldı 

i lt i hak eden 
müstemleke:er 

Londra, 30 (A.A.) - Geneıal 
de Gaulle, Kamerundan baoka, 
Fransız Kongoaunun da hür Franaa 
kuvvetlerine iltihak ettiğini dün ak
şam bildirmiotir. 

General de Gaulle demi~tir ki: 

Franaız hattı üstüve Afrikası hü
kumet merkezi olan Brazzavillede, 
halk tarafından alkı,lanan ve aske
ri kıt' alar tarafından itaat edilen 

mümeuilim, mülki ve askert ilttlda~ 
rı eline almıfbr. 

Londra, 30 (A.A.) - General 
de Gau1le, aeneral Larmina t'yt, bü

tün Fransız hattı üstü ve Afrlkası a-

razisi valiliğine ve askeri 
dnnlığma tayin etıniotir. 

kuman-

Toprak mahsullerimizin 
asgari ihrac k1ymetleri 

Birlikçe tespit edildi 
(Ba,tarafı ı lntl sayfadal 

Tesbit edilen yeni kıymetiere gö
r~ Anadolu aert ve yumuşak buğ
dayları 3-4 çavdarh ve '~ 3 analızli 
tonu 5 dolan fon hesabına ayrılmak 
üzere 45 dolara; cenub sert buğ-

Vi.yrula 30 (A.A.) - D. N. B. bUdl. dayları 2-3 çavdarlı S dolan fon 
rcyo.r: hesabına olmak üzere tonu 41 do-

Viyanada, Alınn.nya. Ue Macaristan laıa; 1-2 analizll arpnlıır 4 dolan 
· arasında da blr ekalllyeUer anlaşma- fon hesabına 40 dolarn; 3-4 ann-

OYyel - Rumen hududunda sı akdedilmi.ştir. lizli ı numaralı natiirel arpalar 4 

Mütecavizi gafil avlamak ve şa
mak bahsinde birçok mnhirane 
llerin sonuncusu gizli tutulmak
ır. Fakat bu usul, dehşet saçı
ır. 

Bu anlaıpna.d.a ezcümle denlUyor k.i: doları fon hesnbına 31) dolara; 4-5 
yeni haliSBI3r OldU Macar hükfuneti Alman etnik gru. analizli .Samsun, Antalya. Çukuro-

va. İzmır ova arpaları 4 dol:ırı fon 

N <Ba.ııtarafı 1 Inci ayl:ıdl.) 
otada R k • t h d • umen ıt alarının Sov-
u udundn mükerreren yaptık

ı ve S 
va)d ovyet muhafızlarının bazı 
d e muknbele etmek zorure

e krıtd ki ile . 1 arı endahtlann tecviz 
mıyeceği b'ld' ·ı · "d' D k ı ın mış ı ı . 

... e anozof, dün Rumen ordusu-

... ensub '"f I . 
d 

mu reze enn Sovyet hu-
unda y 'd h tl d enı en nsmane hare-

k er. e hulunmalnnnı ve Rumen 
. erı tayyarelerinin hududu teca
z etrnel .. 

erını protesto eden yeni 
nota tevdi etmiştir. 

1 

Notada şunlar ill\ve edilmektedir: 
cıBu h·d· 1 

ldu" a ı~e ere, kurban s::idenler 
1 k"lgul ta.k.dırde mt'sele vahim bi 

ı n n.bılır. » r 
Notnda bu harek~tl . 
1 · 1 erın muhte 

e • netıce erinden Romanya hüku: 
etı tamnınile mes'ul tutulm k 
r. a tat· 

Cafeneo ilk Sovyet notasına R • 
any& hükumeti tarafından veril:n 
vah~ tevdi etmiştir. Cevabd Sov
tl._.rın iddiaları reddedilmckte ve 

on:a.nya hükumetince, hükumeti.. 
n ıkı memleket arasındaki iyi kom-

luhk münasebetlerini ihlal edecek 
ta · ıyette bir harekette bulunmnma-
lTI • • h . ıçın udud muhafı71nrına talimat 
erıldiği bildirilmektedir. 

Cafenco, Sovyet hududundan Ru-
lerı rnuhaf 1 •• • ·~· . ız arı uzerıne nteş edil-
ıgını ve S 1 
udu ·~~vret tnvyare erinin hu-

geçtıgını kaydeylemektedir. 

a ~lekn~~zof. Cafeneo tarafından 
~ ar. l§ aratın kontrol ,.,dileceği--ıi 

,.er:y.,afn dve bugün Sovyet htiki'ımeti 
" " ın an t d" d'l 
1 Ot 

ev ı e ı en protesto 

punun Alman \·nsı.fln.nnı muhafaza hesabına 34 dolara satılacaktır. Ar
etmesi imkfuwu bllrı.kaydil.şart ga - pa ve buğdayiann satışı münhrısı-
rantl eder. ran serbest dövizle yapılacaktır. 

Alman ırkından oldu4unu söyllyen Ince kepek :çin tesbit edilen kıy-
ve Mncaristandn bulunan Alman et- met beher tonuna 25 liradır ve satı~ 
nik grupu medcnlsi tarafından Alman fonsuzdur. Baklanın serbest dövizle 
ırkından oldu~u kabul edllen her ferd satışları 1 doları fon hesabın\ 3 3 
Alman etnik grupuna mensub bir dolar, klering ve takaslı ~ntıslarda 
ferddlr. tonu 1 O lira fon hesabına 70 lirndır. 

Ku~yemi se-rbest rlövizli satışlar-Alman grupu efrndı te.şkiltı.t yap -
mak, hususı mnksndlarln, me.c;eH'ı. 
gençlik, spor, san'at faaliyetleri gibi da 5 dolaı:ı fon he,abına tonu 5 1 

b
- l"kl k .. ~nı. '-nk.kın l'kt" d<•br, klerıng ve taka~lı sııtı!'llarda 
ır ı er w .. lAI>o ........ a ma ı ır _ • . 

1 
30 !ırası fon hesahınn 120 lı·a; su-

er. s.ım serbeııt dövi?li 1 O doları fon 
Almanların t.kamet ettikleri ma.hal- hecıabına 11 S dolar. kleıing vf"' ta-

lerdeki resm1 dııirelere ve bu daire - k ı t 1 d SO ı· f h 
lerln menbut bulund~u merkez dal. ha~ ı 2sasoı'ı~r da ıra~ı on e'la~ 

ına ıra ır. 

relerine tercüıan Alman ırkından me_ 1 0 murlar tayin edilecektir. Keten tohumu % S nnalizli 
doları fon hesabına 1 O') dolaı ve 
klering ve takaslı satı~larda 40 li
rası 220 liradır. 

Kumdan fonsuz serbe!lt dövizli 
satı~larda 32 dolar, ldering v~ ta
kaslı satı~larda 15 lira, akdarı fon
suz serbest dövizli satışlarda 34 
dolar, klering ve takl\slı 613 liradır. 

Fa~ulya serbest dövizle yapılan 

Londra 30 (A.A.) _ Londranın as- satı~larda 1 O doları fon hesabına 
kerl mehafilinde, İtalyanların Mısıra tonu 100 dolar, takas vt-: kleringli 
karşı yapacakları taarruzun, İngiliz !latışlarda 40 lirası fon ht-:sabına 
ordusunun iz'e..ç hareketleri ve dona n 2 2 O liradır. Küc;iik :ma malları kilo
manın yapmı., oldu~u tahribat do da 2 kuruş barbunyalar için 4 kuruş 
layısUe. tehlr edUmiş oldu~u tahml~ noksan kıymet tesbit edilmi~tır. 
edilmektedir. Mııamafih böyle bir ta. Nohud fonsl'"Z olarak .serbest dö
arruz. daimn bek~enebUecek bı.r hfı _ vizli satı~larda 66 dolar. klt-:ring ve 
dlsedır. Blr muddettenberl İtnlyıın _ takaslı satı~larda 130 liradır. 
lar Bardin elvarında kıtaat tahşid Yeşil Anadı-lu meıcimekleri S 
etmekte ve bir aydır ilerleme~e ha _ dolan fon hesabına 90 rlolar, takas 
zır bultı?ur gibi göıiinmektcdir. I.tb- ve kleringli satışlarda 30 lirası fon 

italyanlar Mts1ra 
taarruzdan 

vazgeçti ler mi ? 

yada~i !talyan kuvveUerinln takvi hesabına 190 lira, sırn yeşil merci-
yelerı hakkında Londrn.da malü mekler 3 doları fon hesabına 38 do-
me\·cud de~lldir. lar ve kleringli satışlardil 20 lirası 

İtalyanların şimdi Kenyaya karşı, fon hesabına tonu 1 70 liradır. 

Amerika, ekseriya, 
yanlış anlaşılıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
A rasıra Amerikan garb de -

Zafer Bayramı dnn 
Ankarada bnynk 

tezahnrlerle kntlnlandı 
mokrasileri lehinde ve ldil 

bir sulh tesisi arzusile yÜl:seltilcn 
sesi i~itenler yalnız yeni diinyanın 
değil, belki §imdi bütün dünyanın 
en kudretli bir memleketi haline 
gelen Birleşik Amerikanin harbe 
müdahale edeceğini sanıyorlar. Fil
vaki zaman zaman bu kannati uyan
clıracak bazı tezahürler göze çarp -
mıyor değil. Nitekim ayni mülaha
zayladır ki bu sütunlarda ben de 
böyle bir neticenin yaklaşmakta ol
duğuna hükmettiğim günler oldu. 
Fakat hadiseler inkişaf t<ttikçe ve 
Birleşik Amerikanın takib eylediği 
siyaseti kavrıyabilmek imkonları ha
sıl oldukça bu kanaatin yanlı~lığını 

~ Ank~ra, 30 (A.A.) - 30 A-1 Hipodrom bu merasirnde ha zn 
G"':':st~s ~afer ~ayramının 18 nci yıl- bulunan on binlerce halk ile dolu 
donumu bugun Ankarada büyük · •· M · b t h"" 1 1 k l 

1 
ıc.ı • erasıme aşlarken hava mü-

eza ur er e ut u nnmıştır. Daha d f . k k 1 ·· ·· 
d 

.. d ·ıı· ki l n aa omutanı orgenern Husnu 
un en mı ı ren er e ve gunun , • . . 

manasını ı"fad d . l l .. Kılkıç kıt aları teftış eylemış ,..e bu-e e en vecıze er e sus- k' · . • 
ı · A k b .. b ı:u ta ıben lstıklal marşı çalınmı"· 
~~ınış. ve n a:a• u_gune ayram tır. ~ 
gunlerıne has bır neş c içinde gir-
miştir. Bundan sonra başta Harb okulu 

B b h k
. d G 

1 
olmak üzere piyade, topçu, süvari 

u sa a saat se ız otuz a ene .. . • . . 
Kurnıay Başkanı Fevzi Çakmak Ge- ve motorıze kıtaların geçıd resmı 
nel Kurmayda tebrikatı kabul et- başlamış ve kahraman askerlerimi
miş ve saat onda Hipodromda bir zin muntazam geçişi Hipodromu do) 
gec;id resminin takib ettiği askerl duran on binlerce halkın içten teza-
mcrnsim yapılmıştır. hürlerine vesile olmuştur. 

~imdi daha iyi anlıyorum. 
Çünkü: 
Geçen harbe ha:ı:ırlıksızlık yü- ingiliz ve Alman 

tayyarelerinin 
yeni ak1nlar1 

7.ünden ancak on bir ay kadar sonra 
fiilen müdahale edebildiği ic;in bu
gün, geçmi,teki fırsatların tekerrür 
etmiyeceği mülahazasile küçük ınu
vazzaf Amerika ordusuna ilaveten 
cümhuriyet muhafızlan kadrosunu 
tevsi ve fakat bunu ancak Amerika (Baştarafı ı inci saybıl'l) 
hududları dahilinde k.ulJanmyıa ka- Dünkü hareket esnasında zaylatı. 

mız 9 tayyaredir. Bunların pUotıa 
rar veren, modası geçmesine rağ -
men İngilterenin istediği elli destro- rından 7 

si A~e t:~:dir. 
yeri satmaktan imtina eden. mec - Berlin 30 (AA.) _ Alman ordulan 
buri askerlik hizmetini bir türlü ka- ba.şkumandanlı~ı t.ebll~l: 
bul etmek istemiyen Arnerikım Hava kuvveUerimizin faaliyeti dUn 
kongresi, bütün bu hareketleri isbat müsellAh ke.şifiere inhisar etmiştir. 
ediyor ki. Amerikayı doğrudan doğ- Bu keşifler esnasında İngilterenin ce_ 
ruya alakadar eder görmediği bu nubu şarkisinde müteaddid hava mu
harbe girmek fikrinde değildir. Bu- harebeleri olmuştur. 
na mukabil ayni kongre, birçokları- 29.30 Ağustos gecesi muhareb~ tay. 
mız:a ha>·ali gibi gelen rakamların yare filolnrımız Lincoln ve Fellxtown 
ifade ettiği ordu ve donı:ınrna tah- kontluklarında muhtelif tayyare mey 
sisatiarını kolaylıkla ve adeta mü- danlarına sanayi müeısst'selerine, 
nakaşasız kabul etmektedir. Çünkü Weybridge ve Langley _ South tay _ 
birinci ı,ık ihtiyar edildiği takdirde yare malzeme taıbrikala.nna ve nlha_ 
harbi davet etmek mukadd~rdir. yet Dundee, Leitb, Hartlepool ve Li
Ikinci şık ııad~ce bir müdafaa ted - ver.pooı limanları tesisatıarına hiicum 
biridir. Nitekim ııon Havana konfe- etmişlerdir. 
ransında bütiin yeni dünyanın harici Muhtelif noktalarda ezcümle Liver
bir taarruza karşı kollektiv bir su - poll limaıunda çıkan büyük yangın. 
rette müdafaası esasını kabul etti - lar bu hava faallyetleri muvaffak! _ 
ren Amerika, bu hattı hareketile Av- yetinin açık bir delllidir. 
rupa işlerine silahin karışlllayı dü - Ruhr havzası üzerinde yapılan ge. 
şünmüş olmuyordu. Nitekim ayni ce hücumları es~mda tayyare da_ 
Amerika. Kanada ile müşterek mü- rı batnryalarımız 2 düşman tayynre
dafaa esa<~ına müstenid bir anlaşma si düşürmüşlerdir. Gündüz hava mu
yaparken Avrupa harbinin en fe-na harebesinde ise 19 d~n tayynrsl 
bir neticeve va rup lngilterer.in mağ-1 düşürülmü.ştür. Alman kuvvetleri G 
lub olabilmesi ihtimalini diiştinü - balon imha etmişlerdir. 
yor. Ingiltereye aid olnn Knnadaya Yedi Alman tayyaresi ü.c;lerine dön. 
yabancı bir elin uzanmamasını te - memi.şlerdlr. 
min mak<~adile vaktinde tedbir al - Gece bir denlzaltımız kuvvetle hi. 
mış bulunuyor, dı-mcktir. Hnrbe gir- maye edilen bir kafileye mensub ve 
miye hala ve şiddetle aleyhdnr gö - cem'an 21 bin ton hacıninde Uç Uca. 
rünen Amerika dkarı umumiyesinin ret gemisi batırmıştır. 
bu anlaşmayı tnsvib etme-sinin bir Londra üzerinde 
sebebi de bu olsn gerektir. Londra 30 {A.A )- Royter: Sabahın 

Maamafih bütün bunlardan A _ ilk saaUerinde lı>ndrıı romtakasma 2 
meriktılıların herhangi bir mi1let- uğultulu bomba atılmıştır. Bu bom
ten daha nz cesur kimseler olduk - balar, halkla meskün bir mahalleye 
larını "anmak hatadır. Halıo; kan A- düşmüş ve bir miktar yaralı ve ölüye 
merikalı cok vüks~k me-zivetli ve sebebiyet \'erml.ştır. 
her suretle cesaretli bir insandır. Fn- Ayni zamanda. münferld bir dÜŞ
kat Am~r:ka çok "7enş;in olmuı:tur. man tayyarest, İngilterenin cenubu 
Kendi miidafan 1.-udret ve kuvvetineo ~arki sahilinde bir şehir Uzerine bir 
glivenmf'ktedir. Onu dünyanın di - kaç bomba atmıştır. 
ğer kısımlarından ayıran büyük de- Dün nk~am, birkaç diŞnan tnyya_ 
niz: saha'lının kafi derecede geniş ve resi, şimall şarkt sahilinde birkaç şe
bu geni•liğin Amerikan donanmB!Iile hlr iizerinde uçmuşlnrdır. Yüksek bir 
h .. r nı...-cın ..,mniv~t altınrla Bulun _ irtlfada hareket eden bu tayyareler, 
~urulabilec,.;;ine kanidir. İcte bütün butün mıntaka Uzeriııde gidLp gelmiş 
bu ı-sbab. A~erikanın hnrb dışında lerdir. Kırlara bazı ~bombalar dii.ştü~fi 
kRlacaibnı gÖst,.rivor. Zaman :ıa _ ve bir kanalı hasara u!1rnttığı bildiri!. 
man yük elen d ... ~okrasi do!!tluğu n;_ektedir. . . . 
cadalarını i!e tabii görmek lazım _ "ı unkers tayyaresı fabrikasının halı 
d A 

"k b" d k 'd' Londra 30 (A.AJ - Hava nezarc. 
ır. ffi'"Y' a ır emo rno:ı ır ve 

·· t ı·k A 1 "' L 1 k "d" tlnin iStihbarat servisinin bıldirdl~i _ 
,.q C' ı na n ""'a><:cıon mem ,. ch ır. , . -
R k d 

"d ı ··k k. k 1 k ne göre, Dessau dakı buyük Yunkers 
u a ar ı f'O oıı ve ır ı ya ın ı - . 

1 ·ı k b' d .. )"k fabrikalarının bır saat devam eden 
tlln n~ı tereye ar"'ı ır e ustı- ı 'bo b. rd a d k. k ~ . h 1 m a ım nı esnasın a 15 tondan 

bh~cııımr-At llr ~;."' :ı. "'ah'dı,d er ~la bd.e fazla yüksek lnfilA.kll ~ ile yan 
J7.7.at m'"nKa ıçın ıç e ası ır bombala ı at 1 t Bl -

1 
d gm r ı mı.ş ır. r çok yan 

ı:eY 0 maz ı. gınlar ve intUA.kler müşahede edilmiŞ_ 

5efinı &aooı C 1n 1ZÇ tir. Tahmin edlldl~lne göre bu fabrl. 

Afrikada harb 
ka rbüyiik zayiata düçar olmuştur. 
Fabrikaların yakintnde bulunan bir 
tayyare meydanına. bir bombardı _ 
mancımız ik! salvoluk tam blr Isabet 
kaydetmiştir. Fabrikaların şarki nL 

Mihverciler 
Rumen -Macar 

i ht i laf1n1 halletti ler 
(Baştarafı ı inci sayfada> 

ye nazırlan arasında cereyan etmek
te olan müzakereler, Mihver devlet
lerinin hükmi bir kararile neticelen
miştir. Karar bugün saat 15 te BeJ,. 
vedere sarayının «Aitınıı salonun
da ittihaz edilmiştir . 

Alakadarlar arasında iki taraflı 
bir tesviye sureti imkansız görüldük
ten sonra Macar ve Rumen hüku
metlerinin arzusu üzerine hakem 
müdahale etmiştir. Hakem kararı 
Macaristana tahminen 45 bin kil<,_ 
metre murabbaı arazi kazandır
maktadır. Bu arazi meyanında, eı-
cümle şimali T ransilvan:ra m ın ta. 
ka~ı ve Klauselum - Cluj Szekle ko 
mitalıkları dahildir. 

Bu hakem kararını mıiteakıb biı 
taraftan Mihver devletleri haricivc 
nazırları, diğer taraftan da Roma"n. 
ya hariciye nazırı arasında notalnı 
teati edilmiştir. 

Bu vesaikle Almanya ve ltolya 
Rumen topraklarının tamamlılığını 
ve tecavüzden masuniyetini garanti 
etmekte, Bükreş hükumeti de bu 
garantiyi kabul eylemt-:ktedir. 

Ribentropun beyanab 

Viyana, 30 (A.A) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Macar - Rumen ihtiliıfı hakkın~ 
daki hakem kararlarını bildirdikten 
sonra Alman hariciye nazırı Fon 
Ribcntrop ve İtalyan hariciye nazı
rı Kont Ciano delegasyonlar ve Al
man ve yabancı matbuat mümcssil
led huzurunda beyanatta bulun-
nıuşlardır. • 

B. Fon Ribentrop d ebliştir ki: 
Verilen hakem kararile Avrupa 

s~yasetinin mühim ve müşkül bir 
meselesi kafi surette hnlledilmiştir. 

Alman hükumeti namına bu hu
susta duyduğum hususi memnuni
yet: izhar etmek isterim. Rumen ve 
:\1acar hükumetleri, iki Mihver de-v'
letine müracaat ederek uzun zamon
donberi mücadele sebebi olan bir 
meseleyi sulh yolu ile ha1li husu
sundaki kararlannı izhar etmişler-• 
dir. Führer ve Duçe bu mürncnat 
karşısında çekinmemişlerdir. Al
manya ve ltalyanın Roman)•n -..·e 
Macari!ltanla idame ettikleri dost -
ne münasebetler miisnvi derece
dedir. 

Romanya ile Macaristan arasın
da devamlı ve dostane münasebet
lere ancak şimdi !!ağlam bir temel 
atıldığı kanaatindeyim. 

Kont Cianonun sözleri 
ltalya harici)Je nazırı Kont Ciano 

da şunları söylemi:,tir: 
Macaristan ve Romanya bu neti

c-ey~ avni akılane tarzda yardım et
mi,lerdir. Hkumetlerinin ve d~viet 
adamlarının anlayı!! ve ihtiyatkih1ı
ğına hayranlı~ımı da izhar etmek 
i~terim. Iki Mihver devletinin sul
hün idamesi ve i~tikrar zihnivetinl 

ltl\lyada bir mahal. 30 
halyan orduları umumi 
nırı 84 numraalı tebliği: 

(AA.) - hayetlerinde bulunan bUyllk bina 
karargahı- larda yangınlar çıkmı.,tır. 

- istihdaf ett!~ı gayeleri tamamilc an
lam•ç huJıır,.,...akta idill"r. 

Maltada Mikabba deniz üssü, ha
va kuvvetlerimiz tarafından bom
bardıman edilmiştir. 

S'ovak'•ada yahudi'er 
yalnız ilkmekteblerde 

okuyabilec ~kler 
Presburg. 30 (AA.) -D. N. B. 

Fransa da 
Kabine buhran1 
Cenevre. 30 (AA) - D. N. B. 

<tSma •· 1 • surat c mt<mnuniveti mu-
ıb bir cevab ·ı . • • . . verı mcsı lazım f:!eldi-
ırıı teyıd etmiştir. Çünkü 26 A ~ 

rıı tarihli R V gusumen notasınıı rttgınt·ıı 

ı:,ıJ;tn kıt' nl~rı ;mdiy<" kı:ı-:lru hu-
a. tec-avuze de\ am etmf'kte-

Sornalide kullandıkları kıtnat ve Fo b Istanbul satış esasına göre 
t:ınkları kullanmaları muhtemel CÖ- tesbit edilen asgari ihmç fiatlarının 
rünmektedir. Fakat bu hareketin ic_ mahsul henüz müstnhsilin elinde i
msı zamana mütevakkıf bulunmak _ ken kararlnştırılmış olmaqı çiftçinin 
tadır. Sudan hududunda şimdiye ka. mahsulünü ihracntçıyn değer fiatla 
dar devriyE' hareketıerinden ba~ka bir sattıbilmesini temin bakımından da 

Şimali Afrikada: Hava kuvvet
lerimiz biribiri ardından gelen dal
galar halinde askeri depo ve bara
kaları ayni zamanda da Mersamat
ruh garını şiddetle bombardıman 
etmişlerdir. Kontrollu bir 3tışln he
defler üzerine yüzden fazla bomba 
atılmıştır. 

Buna tayyare meydanı dn bom
bardıman edilmiş, yerde duran bir 
tayyare tahrib olunmuş. diğer ikisi 
oe hasarn uğratılmıştır. Bu hareka

·•ft····•·r~•erimize kıs--

Slovnkya hükumeti. YahudilNin 
ynlnız ilk mekteblere devam ede
bileceklerine m\itedair bir kanun 
h•ızırlnmıştır. Badema orta ve yiik
sek nıekteblerin kapıları bunlara 
kapatılmış olacaktır. 

men isabetler vaki olmasına ınğıııen 
hepsi mürettebatile birlikte iislerine 
dönm lerdir. 

Fransnda birkaç haftadanberi beli
ren hükumet buhrnnı, reis vekil. 
Lavalın gaybubeti dolayısile 48 .,S,: 
attir fevknlade had bir devreye gir
mistir. Hükumet içerisinde mevkü 
iktıdaıa. geçmek için mücadele ol
duğu muhtemel gör\inmektedir. Bil
hassa. askeri mehafilin reis ve-kili 
l..avalin politikasını tenkid ettiği an
laşılmaktadır. 

• G 



( S ehir , Ilaberieri 
Beşiktaş 

cinayetinin 
muhakemesi yap1ld1 

Be~iktaota aarhoşluk ve alacak 
yüzünden iolenen bir cinayetin mu
lıakemesine 2 nci Ağırceza rnahke
mmnde batlanılmıştır. Hadisenin 
mahiyeti şudur: 

Rasim ile arkadaşı Hakkı bir ge
ce Beıikta~a iııke1e caddesinde 
Mehmedin kahvesine giderek birer 
çay içmek istemişlerdir. Fakat kah
ved Rasimin eski kahve borçlarını 
kendisine ödememiş olmalll dolayı
•ile. gençlere çay olmadığını söyle
miştir. Bunun üzerine Rasim, Meh
mede hitaben: 

cı- 1 O kuruo vereyim de, git çay 
ah demi!!, kahveci: 

((- Para varsa sen çay içeceği
ne e~i borçlarını ödeıı cevabını 

istanbul radyosu EyiOI 
ortasında faaliyete geçecek 

Tamamile müstakil çalışacak olan Istanbul 
radyosu transmasyon 

radyosunun programını 
suretile Ankara 

da neşredecek 

Istanbul radyosunun EylUl orta-l Yeni İstanbul radyosu 5 kilovat 
sında faaliyete geçeceğini bir müd- üzerinden çalışacaktır. Bu suretle 
det evvel yazmı1tık. Bazı gazeteler kuvvetleneo radyomuzu anzasız 
1 b dinlemek mümkün olacaktır. Tama
stan ul radyosunun 29 T eşriniev-

vele kadar faaliyete geçemiyeceğini mile müstakil çalışacak olan lstan-
yazmaktadırlar. Yaptığımız tahki- bul radyosu icab ettiği zamanlarda 
kata göre İstanbul radyosunun açıl- transmasyon suretile Ankara Tadyo-

. b k sunun da programını neşredeceklir. 
ması ı§i u adar uzun 1Ünniyecek, 
E ı ı Radyonun programı Ankara radyo-

y u ortasında faaliyete aeçilmi• • " sunun tercih edilen kısımlarını din--
bulunacaktır. Esaaen esaslı teknik lemeğe mlni olmıyacak oekilde tan
haZJrlıklar ikmal edilmek üzeredir. zlm olunacaktır. Son hazırlıklan 

vermiştir. 
bir Yalnız persünel ve program ip kal

mıştır ki, bunun da halli kı.aa bir 
zaman meselesidlr. 

Böylece aralannda şiddetli 
kavga çıkarak, kahveci elıne geçir
diği bir sandalya ile Rasime hücum 
etmi~. Rasim de bıçağını çekerek 
Mehmede saplarnı~tır. Kanlı bir şe
kil alan rnünazaa kahveci Mehme
din ölümü, o sırada orada bulunan 
Arifin ele yaralanmasite neticelen
mi~ir. Bu 1uçlann işlenitinde Raııi
me arkadaşı Hakkı da yardım et
miştir. 

gözden geçirmek üzere Ankara rad
yosu müdürünün yakında tehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Maznun Rasim, mahkemede ya
pılan sorguaunda, vak'ayı itiraf e
derek: 

«- Kahveci Mehmed bıçak ve 
ııandalya il!! üzerime hUcum etti. 
Ben de kendimi müdafaa mecburi
yetinrl"' kalarak, buna mukabele et
tim. Fakat, bu i,te arkada~ım Hak
kının bir kabahati yoktur. O, hidi
l!eve kanşmamı~tır, maaumdıını de
mi~tir. 

Mahkemece dinlenen sahidler 
de, cinavt'ti yukanda va'ldığımız •e
kilde anlatmı,lar, muhakeme gel
miyen eahidlerin celbi için, talik e
dilmistir. 

-----------------
A.-ıherllh Isieri: 

Kan nakli merkezi 
yak1nda 

faal i ye te geçecek 

Rumen şi lepleri 
limanlarlm,za 

setere baş h yorlar 
Rumen vapurlan tarafından 

Samsun ve Marmara timanianna 
yapılmaat muta1avver olan aderler 
Üzerinde cereyan eden teknik ko
nutmalar mti1bet ,ekilde neticelen
mi, olduğundan, Rumen tilebieri 
bu hafta Içerisinde seferlere baş},. 
yacaklardır. Diğer taraftan Türk 
annaUSrleri de Münakalat Vekileti
ne müracaat ederek Karadenizdeki 
ecnebi limanianna seferler yapma
lanna müsaade ediJrn..,!lini istemi~ 
lerdir. Arınatörler bu seferl~ri~ 
hem Türk deniz ticareti için karlı 
olduğunu ve hem de ecnebi liman
lara yapılacak nakliyattan rnemle
kete döviz gireceğini beyan etmek-

~························ l .................. , 
Adan1n sahile 1 HIKAYE.-

dökülen çöpleri 1 ~!~.~0~~;~~" ~~-~~~~ 
Büyükadanın her tarafından • bır çocuktu. Bu sene mektebini bi-

ı toplanan çöpler arabalar ile Ma- 1 ri~ciliklew bitimıişti. Fakat babası fıı 
den civarında Ayanikola deni- : kır oldugundan daha fazla okuma
len mevkiin pak yakınında aa- i sına imkan yoktu. Halbuki 0 bir 
hile dökülmektedir. Buraya i bahriye zabiti olmayı ne kadar ur
çamlıkların dibine atılan bütün • zu ediyordu. 
bn müzahrafat denizin dalgala- • Yılmaz, küçüktenberi baba5ına 
rile tekrar açılarak Maden tara- yardım ettiği için zorluk çekmeden 
fında bulunan köşklerin rıhtım- balıkçılığa başladı. 
!arına gelmekte ve bu yüzden Ağustos da geçrneğe ba,lamıştı. 
pele çok sinekler evlere hücum Köyün zenginleri İstanbuln göçe 
ettiği gibi bilhassa yazın fazla bn:ladılar. Her yaz köye :{elen zen 
taaffünata sebebiyet vermekte- t:ınlerden ve köyün en güzel yalı _ 
dir. O civardaki köşk .ah ibieri sının sahibi bay Tekinler de o hafta 
ve müstecirleri bundan pek zi... içinde ineceklerdi. Halbuki onlar 
yade müteessirdirler. İstanbulun Yılmazın babasından .;ok alı~veriş 
diğer yerlerinde olduğu gibi A- ederlerdi. Artık bu kazançları dn 
danın çöplerinin de mavnalarla yarım kalacaktı. 
veyahud kayıklarla deniz.in açık- Bir sabah gene balığa çıkıyordu. 
larına dökülmesi umumt •ıhhat Kayığa atladı, 1epetlerini, ol-
ve nezafet namına pek ziyade talarını düzeltmeğe ba~ladı. İşini 
hayırlı bir iş olacaktır. Adalar tAmamlamış aahilden açılmağa ba~ 
Belediye İdaresinin ehemmiyet- lıyordu ki bir çığlık duydu.. ilerde 
le nazarı dikkatini celbederiL bir kayık devrilmişti. Hem de bay 

''•••••••••••••••••••••••••••· .... ·-·······-·"'' Tekinierin kayığı. Suda çırpınanla-
n tanıdı: Dündarla kardeşi Giils~ -

Bir genç k1z 3 defa 
kuyuya düştü 

ren. Zavallı Gülseren yÜzme bil -
ınezdı. Dündar da kuvvetli bir co~ 
cuk değildi. Zaten olsa da iş çok 
güçtü; orası fazla akıntılı bir yerdi. 

Hemen lcüreklere asıldı. Yalıd:ın 
Kcx:amustafaıpaııada Hacıhamza da bu vaziy~ti görmüşler bağırıtı -

mahallesinde Mekteb sokağında 14 yo:lardı. 
numaralı evde oturan 18 yaşında Yılmaz yetişti .. tamam Gülsf·reni 
Mürü~~et dün su çekerken mü~.a-ı kurtarıyordu ki nasıl oidugıınu an la 
zene1ını kaybederek kuyuya du'" yamadı, o ~a denize düşmüştü ve 
müttür. Mürüvvetin feryadına ev . sandalı da devrilmişti. $imni orada 
halkı ve kom~ular yeti~miş Ye te- daha fazla bir karı~nklık oldu ve a
darik ettikleri ipi kuyuya uzatarak kıntı hepsini birden siirükliyerek 
genç kızı yukarı çekrneğe ba,lamı~- burunu aşırdı. Artık gözükmüyor -
lardır. Fakat bu sırada ip kopmu1 !ardı. Karadakiler ne yapacnkları -
ve Mürüvvet tekrar kuyuya yuvar- nı ~şırmışlardı. 
lanmıştır. İkinci defa tekrar edilen Çocukların üçünü de Yılınazın 
bu kurtarma arneliyesi ay ili suretle 1 ters dön mü~ sandalının üzcrind~ 
ipin tekrar kopmasile tekerrür et-, baygın buldular. Yılmazı:ı ba~ınc!an 
miş ve nihayet itfaiye ekibi yetişe- kan da akıyordu. 
ıek kuyuda feci bir vaziyete dü,en Dündar ve Gülseren Yılmazdan 
Mürüvveti çıkarmı~tır. GeçirdiRi daha çabuk iyileştiler. Yılnıaz bir 
nıütevali heyecan ve sukutlar ndi- hafta kadar baygın yattı, yalnız sa
cesinde yaralı ve baygın bir hale yıklaciı. Son günlerinde bilhassa de
gelen genç kız hnstaney.: kaldırıl- niz lisesini çok sayıkladı. 
mııjtır. Yirmi gün sonra hep'li iyi!e~m;~-

lı-rcli. Bay T ekinler, Yılmazı orta 

Bir Oyun 
Köpek balon oyunu 

" 
_.ı e'·,· 
. • :·4 

• 
Uçan balonlar biraz aöndüğü 

artık eskiden olduğu gibi uçm 
zamanlar, bu balonların sahibi 
çocuklar balonun aönmüş 
üzülürler. Halbuki, balon biraz 
düğü ve uçmadığı zaman da 
onunla oynamak mümkündür. 

Böyle bir balonunuz olduğu 
man arkadaşlarımza: 

- Benim halonumu, köpek 
alıştırdım. Ben nereye gitaem 
şimden gelir. 

Dersiniz ve balonu yere 
siz de çok hızlı yürürsünüz. 
yürümeniz havanın dalgalan 
ve vücudünüzün bir an evvel 
lunduğu yere havanın hücum t 
sine sebeb olacaktır. lvte bal n 
hava ile birlikte sizin arkanı.l 
gelecektir. Bol etekli entari giy 
kız çocuklar bu oyunda çok m 
fak olurlar. Hattl oyunu oyn 
erkek çocukların bir önlük 
ları da fena olmaz, o zaman 
daha çabuk harekete gelecek 
hızlı hızlı yürüyenin peşini hiç 
rakmıyacaktır. 

Geçen bi'mecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmecemizde kaza "' 
nanların isimleri Salı günü çık..
cak sayımızda ilin edilecektir• 
İııtanbulda bulunanlar, hediyelt" 
:rini Pazartesi ve Per,embe gün
leri öğleden sonra idarehane .. 
mizden alabilirler. Taşrada bu ' 
lunanların hediyeleri posta ile 
gönderilir. 336 doaumlular son yokla

maya çağırılıyor 

Üniversite Tıb F akülteainde ku
rulma•ına karar verilen kan nakli 
merkezi yakında faaliyete geçecek
tir. Gayesi, bilhasaa acele vak' alaY
da bütün hastaların taleblerine karşı 
süratle kan yelittirecek olan bu 
merkezde klfi miktarda kan veren 
aletle, kan naklini yapacak teknis
yen ve kan verici inaanlar bulundu
rulacak, kan nakli merkezi, ilAn ya
parak hastane hademelerile itfaiye, 
jandanna tetkilitı vesair ıırup ha
lindeki inaanlar arasından bulacağı 
kan verme isteklilerinin kan grup
larını, umumi sıhhatlerini, kanları
nın sıhht ve hayati vasıflannı tetkik 
ve bu insaniarın vazıh adreslerini 
de tesbit etmek suretile birer dosta 
meydana getirecek, bu suretle mer
keze bağlanacakların ellerine fo
tograflı birer karne verilerek kendi
leri sık 1ık muayene edilecektir. 

Kan' vericilere, 1 00 gram kan 
için :i lira, 200 gram için 1 O lira, 
300 gram için 1 S lira, 400 eram i
çin 20 lira, 500 gram için 25 lira 
ücret verilecektir. 

tedirler. Rumen vapurla:ından baş
ka Yunan vapurlarının da doğıu 

A~erika poetalarından başkn Ka
radeniz ile Akdeniz arasmda sefer
ler yapmalarından deniz nakliyat 
işlerimizin mahdud bir snhaya inhi
sar etmesi vapurcuları hiç olma7.sa 
Karadeniz seferlerine mcsaade ve-

Tabaneası ateş almı- tah!ilini yaptıktan sonra deniL lise· i 
sirc göndermr:ok için '\ÖZ verdi. 1 '-------------...,. .. 1 

Sanvet' A"kerUk Şubrslnden: 

I - 336 d~umlu ve bu doğumlu -
larla mu:ımeleye tAbi olanların son 
yoklamalarma 2 Evlö 94{1 tarihinde 
tıa.l}lanara.k 15 EylOO 94{1 tarihinde son 
verflecekt1r. Demirkapıda 

Iki kişi yaralandı 
2 - Her mükellefin Pazardan ma

ada günlerde sabah saat 9 dan ak_ 
~m ıs e kadar doğum kaitıdlarlle 
beraber Yenlkövdeki askerlik şube - Dün akşam Demirkaoıda K um-
8ine müracaatları lA.zımdır Gelmi - meydanı sokağından geçmekte o
yenler hakkında knnunı muamele lan Karagümrük Dı;rvi,ali mahıılle-
yapıla.ea:ktır. sinde 14 nurnarada oturan Ahmed 

Jf oğlu Mehmed isminde bır adamın 
Hevollu Yerli Aoık~-tlk Şub~ln - önür.e i.iç meçhul şahıs çıkmıştır. Bu 

den: üç meçhul şahıs Mehmedi aoymıık 
1 - 336 doomnlnlar1a tahsU ve ter-t-bbüsünde bulunmuşlar, bunun 

sıhh1 nuxır sebf'blerlle ertf'<;i seneyc> üzerinf' Mehmed de tabancasını c;e
terkedilrrek bu do~umlularln mua - keıek ate~ etmi tir. Çıkan kur,.un
meleve +A.bi di&er d~umlulann son lardan ikisi oradan geçmekte olan 
yoklarn~,ına 2 Evlfıl 940 sabahı şube B:.ırsalı Hasan oğlu Hüseyin ismin
blna.sın1a t-a•'J.ıl.naca..lttır. 

2 - Yoklam<tvn gelenler, 
da bernberlnc'e vPtlrt>cektlr. 

de birine isabet ederek yaralanma
şunları sı"la sebeb olmuştur. Mehmed de 

A) Nüfus hü-vlvf't cüzdanı, foto~ _ 
rafiı ikametgl\lı ı;enedl ve 2 toto~rat. 

Bl Tnhc;DI bitirenler di.olomalarını. 
tahsllde olanlar da: bun:ı. dair okul
dan ala~ı foto~anı vesika. 

yaralanmıştır. Iki yaralı Cerrahpaşa 
hastane..•in .. kaldırılmışlardır. 

Parti konurelerine 
1 Ev'fil{le başla'lacak 

Istanbul vilayeti dahilindeki kıı.
nnı. 

3 _ Yoklama günü: zalarda Parti ocak kongreleri 1 Ey-

C) San'atklırlar san'at vesikala _ 

A} 2 EylOO 940 da Bey~lu merkez ltılde ba~lıyacak, nahiye kongrele
nıahJyesl (ta.h&Jde bulunanlar hariç.) rile beraber 27 Eyliıle kadar niha

Bl 3 EylOO 940 da ayni nah!yenin yete erecektir. Kaza kongreleri Bi-

yan bir adam has n ını - r;_..:.__..=....::-::-::;:.::- =..::.:::=::.::::.:::==:.::::::--:=-:=::..=:.:::=:;:] 
bırakla yaraladı Faydalı Bilgiler 

rilmesi ş_eklinde müracaata ııevket
miştir. Şimdiki halde yalnız Kara
denizdeki ecnebi limaniarına mun
tazam seferler için müracaat edil
mesi bu sulann muhatanı.dan uzak 
olmasındandır. Akdeniı:deki ecnebi 
limanlara seferler yapılmasına mü-
saade istenilmesi henüz mevzuubahıı 
df'~i1dir. Armatörlerin rrıiiracaati 

Vekalr:otçe tetkik edilmekte oldu
ğundan ı:ıimdilik seferlcıin ne za
man başlıyacağı malum değildir. 

Armatörlere gerek dahilden harice 
ve gerekse de hariçten memleketi
mize getirilmek üzere ellerinde ha
mulesi bulunan birçok tüccarll'lr 
müracaat etmişlerdir. 

Tophanede Karabaş mahallesin-ı M •k• · · tt t 
de Bostaniçi sokağında ı sayılı ev-ı US! 1 ışı ar 1 rır. 
de oturan deniz arnelesinden Zarif Yeni büyük fabri -~ ,_ 9 ~ 
adında biri, bir müddettenberi bir kalarda arnelenin en ~\. 
alacak meselesinden dolayı dargın çok sıkıldığı şey ayni - ~ . 
bulunduğu seyyar satıcı lh anla ev- 'hareketi bütlin gün ' · 
w·lki abam Galatada knrşılnşmış-l' tekrar etmelerinden 
lar Ye tekrar kavgaya tutuşmu~lar- doğan yeknesaklıktır. 
dır. Bu sıkıntı dolayıaile arnelenin hare-

Sokak ortasında bir müddd de- 1 ketleri yavaşlar ve tabiatile verim 
vam eden bu kavga esnasında Za-l de azalır. Endüstriyeller buna bit 
rif tabancasını çekerek !h sana ateş 1 çare bulmak istiyorlar. V c ilk akıl
etmek istemişse de tabanca patla-llarına gelen şey de musiki olu} or. 
mnmı~tır. Ve hakikaten de böyle bir fabrika · 

Za "f tab ca t 1 d da arnele çalışırken musiki başlayın-
rı , an sının a eş a ma r l . . . · ı· 

ğını görünce bu sefer de bıı;ağını ca a~e enın neş esı yerıne ge ıyor, 

b 1. de çıka k h .. . sıkıntılarını unutuyor ve çabuk ça-e ın n rara asmınırı uzen- , . . 
ı ı ı . lışaraJt verımı arttırıyor. 

ne atı mış ve rasge e yer erıne aap- H l b"l ·k· cl .. k"" 
lamağa başiarnı tır. ayvan ar ı e wmusı "!e uş un-

A w ş l müşler. V als nagmelerıle berabeı 
AvcıJar ve Atıcılar Kurumu gır surette yaralanan hsan kan- sağılan inekler daha fazla süt veri· 

lar içinde yere yıkılmış, curih Zarif yorlarmış. 
bayramı te kaçmı~tır. Vak'adan haberdar e- 8.. ..k J d 

Avcılar ve Atıc1Iar Kurumunun ter dilen zabıta memurlan kısa bir za- UYU eser er veren a am-
tfu ett.i~l avcılar bayramı yarın Sn- rr.aıı sonra Zarif evinde yakalamış- 1 r genÇ yaşta ml ölürler? 
ra.yıburnu Park gazlnosunda kutlu _ Inı dır. 

lanaca.ktır. lhsan ifade veremiyecek bir hal- Büyük eserler 
Kurwn, bayramın iyi bir şekilde de Beyoğlu hastanesine kaldırılmı~ vermit ldmselerin 

geçmesi Için icab eden tertibatı al - tır. hayatlannın kısa ol-
IlUIJ ve a.~ müsabakaları yapılacak duğunu !Öylerler. 
müsıald sahalar hazırlanmı.ştır. Bir amelenin parmaklan Fransızlar ise, ken-

DaveUllere gazinoda bir ö~le ~i _ kesildi di aralannda yeti -

Su saati 
Güneş saati, 

saatierin en es -
kisidir. Mısır -
lılarda miladı 1 -
saclan 120 st-ne IX 
evvel su saatini VIII 

icad etmişlerdir. '(ll 

Su saati kum VI 

saati tarzında · "' 
birbiri üzerine konulmuş iki kap 
ibaretti. Üstteki kaba su konu! 
Su damla damla alt kaba dökül 
çe, alt kapta bulunan suyun yü 
zünde yüzecek kildar hafif bir ci 
sim yükselrneğe ba,lP.rdı. Bu 
merbut gene gayet hafif bir 
alt kaptaki lU aathı yükseldikçe 
selir, ve heykeli::J eli kaba me 
bir tahtadaki saat rakamlarını 
terirdi. 

En güzel mağara 
Dünyada bulunan en güzel 

ğara muhakkak Yeni .c..ır::aaı:u;aı•u•ıa .. -
Bu mağaranın kubbeainde 
larca böcekler mevcuddur. 
ler bir nevi ate~böcekleridir. 
be daima ışıklar içinde pırıl 
yanar. Sanki kubbeye milyon 
kıymetli taş yllpıştırılrnı'f hissini 

yafet.i verilecek, miiteakıben muhte. ~en ve büyük eserler yaratmı! o -
lif e~lenceler ve rnüsabakala - Fını:hklıda Emaye fabrikasında ÇIL lanların uzun ömürlü olduklarını rır. y d" Ü b a 
lacaktır • . 1' ya.pı ]ı.,an arneleler<!en Tahsln, dfin, !~lle iddia etmekte ve fU isimleri zikret- e 1 g n ayr m 

t.ah8i1de bulunanlen. ıincitcrırinde yapılacaktır. Kongre-
C) Dıter nahlyelerin yoklama gün. lere bu sene her zamankinden daha 

· de Iki elinin parma.klarını makineye mektedirler: Pazarter1 Rumlarc:ı m\ıkıtdC'J'"'JP 
AU., müsabakasında. birinci 111 .. -uı olurken dikka•-ızıık net·ı"'""•ln dd d"l" 1 d S 1 bl T. ....., "" .. ...., Lafonten yetmif dört, Russo gün a e ı ır. ran a a ı 

lere Beden Ter yesi ...,tanbul bi>Jge. ~r<>ntırm"' ve a~ır surette yaralan - 1 1 A ·ı d 

leri aynıca OA.n edUecektir. fazla ehemmiyet verilecek, bilhassa 

d 
k tl h .....,., ""' 6 yetmi,~ yedi, Korney yetmi~ aeki:z, uğur u aayar er. sun er e 

si tarafın an ıyme i ed1yeler ve _ mu•tır. b d M 1 1 nur. . rilecektir. -y Lamartin yetmi, dokuz. ŞatobriP.n ba günü ayram ır. ıaır ı ar , 
.~~===::ıı::::=-========...;;;ca;;k;,;t;,;ır;,;.~================================- Yarall i.şçi Beyd~lu hastnnc.~ine seksen, Viktor Hugo seksen üc; ve şembeye itibar ederler. Cuma rdri" 

kaldırılm~tır. mef'hur alim Fantenel de yüz sene lümanlann, Cumartesi muaevile 

4 - İstanbul dışında bulunanların vatanda~ların Parti kongrelerinde 
bulundukları yerdeki M.kerlik 4ube _ ortaya koydukları dilekler tesbit e
lertne müracaat etmeleri nAn olu _ dilecek ve bunların halline çalışıla-

IL~an bey, Adanad.ı 
çıkan yeni bır g:ızetede 

blr doktor yazı la:ıunı~ ... 

Hasan 

.. . Kalın sesli kadınia
nn ek.ser1yet.le, hodbln, 
.hırç n, sadakatsiz olduk.. 
ıarıru aoyliiyOl'. 

sin? 

BPv niyor ki· 

Doğru mudur, der- Hasan bey - İnan .. 
ınam dostum.. Öyle ol _ 
saydı dünyadaki bütlln 
bdınların HISleri kalın 

Kaza etrafında zabıta ta.hkiknt yap yac;~mışlardır. Pazar hıristiyanların günleridir.~ 

m~~:n aıe.;nı... • c yeni bilmee:emiz :J 
Tarihten kudretini... Hesmi gazeteden kesin ve uygun (r -:\ 

Aşktan tlhamını alan gelecek renklerle boyayıp bi7e gön- \\. 
erin. n ıyı oyayana mar-:> en -....... Biiyük blr Blnema ~eseri: d E . · b k · s 

T Ü R K Ç E kaplı ve fevkalade kağıdlı büvük 

Otel Empergal bır hatıra defteri, ikinciye gene rnl\
roken kaplı ve fevkalad~ kağıdlı 
bir muhtıra defteri, diğer otuz be~ ki 
şiye de ayrı ayrı güzel ve kıyınelli 

Bugün 

LALE 
sin em asında 

Beanslo.r: 1-2.30-4.30.6..30.9 da 
Bugün saat ı de tenzilA.Uı 

ha.lk ınatinesl 

hediyeler vereceğiz. 
Bilmeceye cevab verme müddet~ 

on beş gündür. Bilmece cevabını bi
ze gönderdiğiniz zarfın üzerine 
((Bilmece» kelimesini ve l,ilmecenin 



Bir senelik harbe 
umumi bakış 

[SiNEM.&] 
Sinemacı/arım ız 
arasında anket (

·········E~e~~ z ;::;:; ......... , 

. :~:~;.~~~;:.:.~;~J 
Y arın birtncı yııdönümtinn ıd. Harbin sinema üzerindeki tesirleri ve bizim 

rak edece~imlz, ı Eylül 1939, 
Alman dmrn ve hava ordularının Le- sinemalarımızin vaziyeti 
hlstana taarruz ettikleri ve, bu au - Melek ve 1 L 1 pex: sinema an mü-
=~~~~~g:~~~ c:::~;~. f~~e~ dürü ve Ipek film teşekkülü azasın-
nüz b~r yQ4lm ldrıı.k eden harbe u _ dn değerli sinemacımız bay lhsan 
mumt bir bakış ntıme.!k ve onun bir İpekçinin cevabı: 
yıllık bilfmçosunu gözden geçlrizk,.n 1 - Buiünkü vaziyetİn muhak
daha ne kadar sürece~ini ve ne su - kak ki sinema üzerinde tesiri ol -
retle netıceleneblleceğini düşünmek muştur, Sinema mevsimi açıldığı va
muvnfık olur. kit bunun tesiri daha iyi anlaşılacak 

Suallerimiz 
Sinema mevsimi başlamak Use_ 

re , Fakat... Bu seneld me• • 
sim tam mlina..'ıi e vertmıı ola. 
c&k mı?. Avnıpanm en bfiyilll: 
del1etltı!'lnl birbirine tlüşüren 

harb, sinemacılı!ı n.e dereceye 
kadar felcc utratm~ır? .. Eskt 
Kiizel ve mutena flllmler ayann. 
da eserler seyredebllecek ml • 

Alman _ Leh hn:rbl ba.şlndı~ı za _ ve hissedilecektir. 
mnn omın bu kadar ça;buk ve Leh1s- Geçen senenin Eylul ve Teşrini -
tanın ıtnm bir lınhnstle lbltece~lni h iç evvel ayları ile mukayeııe yapmak 
btr kimse ummamıştı. Çünkü 35 mU bunu meydana çıkaracaktır. 
yon nüfuslu Lehlstanın 20 seneli~ bir 2 - Avrupa sinemacıhğı bugün 
mesai neticesinde kurdu~u iyi bir or. mefluç bir haldedir. lngilterede, 
dwm vardı. Ustell!k İngtltere ve Fran Franııada hiç film çevrilmiyor. AI -
aa glbi denizlerde lbüyük donanma • manya ekseriyetle propaganda fil
ları, havalarda kuvvetli 1lloları ve mi yapıyor. Almanyada harbden 
karalarda, geçen Büyük Harbde ga. evvel yftpılan ilmler bu sene orta
ltb gelml.ş, mükemmel orduları bu - yn çıkarılıyor. 
hınnn 1k1 lbüvük devlet onun miltte _ ltalyn. vaziyeti hazıraya rftğmen 

)iz?. 
Derkesin yekdiferlne sormak. 

ta oldufu bu sualle:e cevab te.. 
min eylemek fizere .. son Posta• 
ı,ehrlmlzln tanınmı:, sinemacı _ 
larl e gö~üştür. 

Ankete verflm cevabtan der
ce devam edlyonıs: flklerl ve ga~anlan idiler. film sanayiine ehemmiyet veriyor, 

Almanyaya gelince, gerçi Avustur_ yeni filmler yapıyor .•. Slnem:ıcUarımı~ sordutumaz 
sunller sunlardır: .Yanın Hhakı, SUdetierin geri ahnma- 3 - Bu vaziyet Amerikan ~ine -

ll ve Cekoslovakyanın parçalanmasi- macılığını herhalde sarsmışt\r. Av -
le büyümüş, nüfusu artmış ve ltuv • rupa. Amerik ... rı film sanayii için 
letlen.ıni.ştl; fn.1tat ıbes senelik yeni mühim bir mahrec idi. Şimdi bu 
Ordusunun ve genç un.cıurlar elindeki mahrec tamamile kapanmıştır ... 
hava kuvvetlerinin kıymetleri az far. Avrupada bugünkü günde Ame
mlunu.vordtı! Bundan ıba.ska Avııs • rikan filmleri için yalnız Balkan 
turyalılnr, Cekler ve Slova.klar nere _ memleketlf"ri kalmıstır. Fıı.kat bu 
de ise nvaJ!n knlkacaklnr, hattA Hit_ Amerikan film sanavii için pek ''e -
!erin reJiminden memnun olmıvan rimli ııayılamaz. Üstelik nıünakalat 
Alınan halk kütleleri bile nerede · ise da yoktur ... 

1 - Bqünkü vul:oretin ıdne. 
ma Ü7erlnde tesiri lmus mu _ 
dur? · 

2 - Avnma ~inema<"ılı~ı bıı. 
ıiin ne haldedlr! 

3 - Bıı ndvd Amerikan st. 
nemu.cıhtrnı miıtedoıtr ed\yor 
mu? 

4 - :\femleketimlt slnemarılı. 
tı i;,.erine bu vaılyetln t~lrlerl 
nf'dl•? isyan edecekler ve HitJerle nrkndaıı • Son günlerden Basra yolundan 

lannı parcnlıvnrnk öldüreceklerdi! bah"edildi. FakRt bu yoldan iııtifa- 5 - Amerika Ye Anupadan 
İşte mukabii tarafın. yayd$ pro- de ümidi pek ı:ayıftır... flfm getırteblldinl-ı ml? 

J>agandanın mnumivetıe varattıltı te_ 4 - Memleketimiz üzerinde bu 6 - :>Je gibi filmi~ rösterf! _ 
lrtk.ki böyle idi. u~tellk Almanya aç_ Yaziyetin tesiri? ... Herhalde ola _ rekslnlz? 
tı, d61lllrslz, Ibeminsiz ve ya~c;ızdı! caktır sanıyorum. Meml .. keti.miz si- 7 - Sinema mevsimi 
Ordusunun tanklan tcnekeden. elbi~e nemacılığı tabiatilf': dünya piva-ıa - progTamlarınız tamam mı? 
ve teehl7.nh lı:Mıddan idi! Ordudn ne ıuna kuvvetle baiHı bulunmaktftdır. 8 - Ro mf'Vslm lrln f'n c;ok 
tnım bir talim ve terbive ve ne de ta. Bugün Türkiyedeki bütün ııinema _ betendl~nlr "" ıt'Üvendltlnb: 
mnm ibir disiplin yoktu! Hitlerin ha_ ların bir ııenelik ihtiyatları vardu. tilmler lhanglleridir! 
n•ket ve mu:ımele tnrzı sitbay VP. gr!_ Fakat burada c:nn alacak bir nok _9 .. - Sinemanın atl'!lnl na"'ll ~ 
nernllerdP ltimad tlırakmnrnıştı! Ka- tayn temaıı edeceğim. Memleketi - goruyorS'unuz? 
rakt ~--~--~--~~--~--~~~~~~~~~ er sahibi kuvvetli sübny ve genP.- miz ııinemacılığının ati"i• hattA pek~·~_.,.~~ 
~ller birer birer ekarte edillvor, !ş cok yakın olan atisi, bu noktaya bağ ya Palasn. Au filmi Hazım Vasfi, 

sında vnlnız nabızgir ve milraller lıdır. Cahide oynıı.mışlnrdır. ' 
~rakıhyordu! . iste bu ve emsal! Şll. Arzedeyim: Türkiyede halen 2 - ıı Kahveci Güzeli ıı . Bu film 
, .aıarla venl Hitler Almanyasının pıokksiyon kömürü yoktur .... Pro- B' b' ll 
Ye v~nl Alman oskeı1 kuvvetiertnın J·eksivon kömürü bugün sinemanın ın ~ .. g~ceNmnsdad nrınHdan nlınmı, -
kıvmet ve E"hPmmivetlerl sırıra indı'. tır. • unır ure in, azım, Nezi -

ruhudut, ekmek pevniridir ... Pro- he N evin tn f d ·ı · · rnmek Lcrtrn iyordu. • ra ın an çevrı mıştır. 
jeksivon kömürü Almanya ve A - H J k 1 

Bu prouneandaların , Lehlller nz" _ • B azır anma ta o anlar da •unlar-
u " merikada yapılır. iz., bunll'ln bu '" 

rinde. Alman ordularını t'hemmlyet - memleketlerden temin ed erdik .• , dır: 
817. görect'k kadar tesir etmls olma _ Almanvadan bir sey gelmiyor... 1 - Ertuğrul Muhsin ile Cahid&-
ları Ihtimali lnkA.r nhınam~dı!ına Amerika ile mtivaridnt yok ... Böy- nin oynıyacakları (Kıskanç). 
~t?re bunların ilk bü"iik mnzarratla- lece sinemalar günün biri,)de pro _ 2 - Ismini unutan Adam . 
rının ırene b izzat J.Rhll]er,. dokandıi!ı jeksiyon kömiirsüz kAlmaila mnh _ 3 - Büyük bir milii komedi. 
~din olunabı'lir l{A'7n}l ... İntril nrn ı'le .. T h ı· d d " ,. "' " " kum · gibi gözükmektedirl,.r... Bu "' - asavvur a ın e ir .. 
Fransanın l.E"-hi'Stan fncinsından FOn- B' b . . . b c·ı ı yüzden sin emalar icin va7iyet cid _ ız u mevsım ıcın u ı nı ere 
ra d n, JCıvıklle hnzırhnmab Jüzmn den pek nazik tir. Buna bir care bu- ehemmiyet verdik. J Ialkımızın rnğ-
ıtörmemelerl kendi :orou:ı .,.andalarına b t' · k V lunsa sinernftcılara büyük bir ivilik e ını azanacııgımızı umuyoruz. 
gene en cok lbi'7~t kf'ndılerlnin inan . e<lilmiş olacaktır. 6 - Ne gibi filmler göstereceği-
mUJ lbulu~uklarını l!&sterlr Ciınkii S _ Bu hususta birllz ihtivatlı nıi7.e gelince: 
ak:sı takdlulP lntfhar Ptmek ic;tedlk. E davrandık... J ler sinema. l"linden n çok Amerikan filmle~idir. 
lerine inonmıık Icab eder geldiği kadar film toplnma'!a ça - 65 i bulmaktadır sayısı. Bunlar: 

Elhasıl 1 Evlftt 1939 ~nbahı, Lehis- Jıştı ... Ecnebi filmlerimiz tamam _ Metro Goldwyn Mayer, fokıı, t!ni
tan htıdı~nnda i.c;lPmeee ba~hvnn dır. Bununla beraber bu sene en ted kumpanyalan nın eserleridir ... 
Alm:ın trmlıırının ımda nltlsleri du _ 1 k d 11 d B f'l I d b · .. k ~ M i! faz n en i mi i nro ükııiyomımu- u ı m er en on eşı tur çeye 
la 1 11 11 zaman. evvel cc YD.oılmış o. ı:a ehemmiyet verdik. Türkçe beş du b le ediliyor... Ayrıca Mısırdım 
:m n ibu nrnnııuandalnrın testrile, h"- büyük film vapmayı kararlaştırdık. üç, dört film getirttik. Bu Mısır 

Pn hlchl'l' kim~ Almanların Lehts • Ikisi bitti. Ötekilere devam ediyo _ filmleri içinde fıLevla ile Mecnunu 
~~;~ ~ 7"nıı:ındq bıı lcadar kat1 bir ruz. lkmal <'dilenlf"r ,ıınlilr<lır: yer ayırmak lazımdır. 
ı1tı arbesı vurıı<'a~ını mnmuyor- 1 - Mahmud Y ~sari nin ((Aka.- C Devamı 7 net snyfada) 

l=ltınrlıın tıııcıka H!tlP'I'lP ~talinin bir 
ntt,..nıı tffavii?: nı~ ktı v:mmn k htı<;U _ 

ıı:ıınırıa.ırı anlııoıırnıılannın ck'lc'ltve•inc 
i"""T11J.m114( 4stenmıvnrrlıı . Almıınhr 
Phl,.tnnrln u7ıın müc'ldet u.~rasHak 
"Vm-ııtn ... sılrlnr lbu Pc;nndıı ~PfProerlik: -
lf'rint Lif· ~ _ . 
trt "-' '"""'""' olan muttpflkler Zıg_ 

, hntt•nı varn .. ıık Almanvvnın ı 
f'""öle'l'lnp :ırlrt""Plrlıır, nih;ıvet. Savvet 
Pııcıvn tı 

ıı v:ı.,ıvpttpn t<;tifnde etmek 
Lo::.tıv~* 
re~uı İ ve Almnnvavn tııarruz edP-
rıı tp bıı tarffia faTa7iveler ku
L. 

1 
".vor "" flmidiP hava IP vol vermPlc 

l'.ll 'lr ı ı.ıı tı " • 
hn ı.. ~ .. ı-;mp'lrten ceklnenlere, dn_ 

~lav J\'ÖrünUyordu. 

öi~~lrnt Lf'hLstan harbindf' hf'r şey 
t 

ınliJ,.nln nkslne vakt oıdu İvi ve 
i"Jnmtı' -ııı VP l!:ene farnolunan Alman 

()rflulnrı J ,...., ol"(} 1 rak ' 11 nnnı n..ırcnlıvn _ 
ll,nc dnrmııdn~ınık ettllPr. Rusla rn ge 
~ .. c. bıı'l]ıı- Allmanları vuracak vrr_ 
İnp ıavaııı l..phliJeri vuröular. Fa 

111"1"" VI' Fransı?'lıır bir tO rlti ha 
Tl' lrpt.e "Pl ~.aJ] • 
<'f <~ n "" "'1 n.ı er Almnnlııra lmrn. -

tnorru-ı oovlı> dıır<;un havadan 
bile bll'!!ev vanmak lc:temrdiler va 
nı Lehl · • -· Ileri Almanıa .. a karcıı yapa 
f~.nız bırn tctılar ve bu tahhs z mn: 

ın m~lü.blvetıne seyirci kaldılar. 
Halbuki Almanlarla Leh harbini 

süratle basannak Için kara ve hava 
ktrvvi.'Uerinin en ilUyük kısımlarını 
ve zırhlı ve motörlü tümenlt>rlnin he_ 
men lıeuc;inl ~uyn naklet.m'şler ve 
gnııb lıtı<ludlnnnı boş mrnkmıştnrdı. 

'nA ........ , '1 nci sayfada) 

' Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
- Başıma öyle bir iş (teldi ki., kurbanlar keııeceğine ya:1ıp yakılı • 

sorma paşacığıml yorsun bel Olur şey değil!. 
- Bir yerde boşboğulık ettin - Ah, paşacığım 1 Bi Isen ... 

de, vazifenden mi uzakla,tudıl.ar> Şe 1 1 b"l • d b ı - y an ar ı eın, men e u:-
- Yok, hayır pnşacığıml Öylesi Kocakarıda gönliin mü var, yoksa~ 

değii. Sözüm buradan dişarı bır Paşanın n eş' esi vardı. Hem söy
abdalın, bir meczııbun tuza~ına düş.- ]üyor, hem de bol bol, gev:-ek gev
tüın. rek kahkahalar atıyordu. Eb\ilhayir 

- Ulan 1 Seni tuzağa düsürecek efendi kansına değil de elden gi~en 
insaıı abdal, meczub değil hino;tlu mitmelekine yanmakta olduğunu 
hin olmalı. güç bela anlatabildi. Paşa: 

- Ah, velinimetim ahi Ah, ı1;:i - Eh. ne istiyorsun benden ba-
~,;özüm efendim, ahi kalım? diye sordu. 

İmnmcnğız, yana yakıla ve ba - - Velinimetim 1 Mahmudpaşa 
l,ından mihrabına kadar derdi:ıi kadısı olacak lain, bizim snbık ha~ 
döktü. Konuşurken de gözlerinden tunu o divaneden boş düşürmek i
ip gibi yaş nkıtıyordu. Ferhad Paşa, çin fakirden rüşvet talebinde bu -
araan bir gülümsiyerek, bu hika) e- lunmuş •. 
yi dinledikten sonra: - Ver. keratnl 

- Tuhl dedi; çok enayi 1eymiş- - Olsa, valiahi verırım. Efen -
sin, be hocn 1 dini rahatııız etmem. 1..1ıkin nrzet -

- Öyleyim, sultanımi Enai değil, tim ya: Nem vnr, nem yoksa ha
t'bleh. ahmak, aşağının aşağısi bir tunun uhdesin<le. Kendimiı1 habbei 
heıifim. vahidem yok. 

- Amma, niçin olduğunu sor~ - O halde~. 
muyorsun) - Devletlu efendimin. Müııte-

- Ne sorayım devletlim? şan Meşihnti Ulya efendi hazretle-
doksan aki bir rinin nezdinde fakiri ihimns 

SPOR -Gençlik klübleri 
merasimle açlldt 

Yelken şampiyonluk 
ve Tenis müsabakaları 

çok zevkli oldu 

1 HAdiseler KarJISmda r 

TRAJEDi 
DJ: atbaaya girdim. Her zaman 1 _ İşte bunu merak 

oturup çahşbiım odanın ka.- de .•• 
pıııı kapalıydı, içeriden ses geliyor - Ayağa kalktı • 
du: - Merak ettim, gidiyorum . 

-. Trajedi iki kelimeden mUrek- _ Nereye) 
kebdır. - Trajediye ••• 

Benden evvel gelmiş, kapıyı ka
pamış olan kimse her halde bir eti~ 
moloji meraklısı olacaktı. 

Kapıyı vurdum. 

* Ayni gilnün ak~amı, çalgılı 
çelerden birine girmiştim: 

Beden Teııbiyesf mü.kelleflyet ka - - Gel. Sahne tabir ettikleri, kere 
aaz çalınıyordu. Seııi akordauz. 
kadın guya saza uymu§ şnrkı 
Jüyordu. 

nununun 30 ~ tAtbiki doln • Kapıyı açtım. Etimoloji meraklı-
yıslle dün bütün memlek&tte oldu~u sını tanımıştım. Dostum Meraklı idi. 
gibi, şehrimiz :Imza, nahiye ve koy - -Merhaba Meraklı, bu sefer de 
lerinde kayld.lı bulunan mWı::elleflere trajedi kelimeııini merak ettin, Sğ
ma'hsus genÇ'lik tl (ipleri fa.aliyete geç reniyorsun ha 1 
ml.ştil'. - lyiki geldin, merak ettim. 

Etrafıma baktım, iki masa öt 
meraklı oturmuştu. Gözlerini 
neden ftyırrnıyordu; seslendim 

Zafer bayramına tesadüf eden bu 
:hareket dolayısUc dün yer yer genç_ 
ler t.Qplanmışlar ve ıı.çılış me!"Miml 
ne ibu suretle iştirak ct.ml.şlerdir. 

Belediye relslerl, kaymnkamlar, 
nahiye müdürlertntn birer nutukla _ 
rile yn.pıla.n lbu açılış meraslml so • 
nundn gençler datılnuşla:rdır. 

Mükelleflyete tAbi olan agıcnçler 

bundan sonra haftada 4 gün mec • 
lburi, olan izcDik. beden hareketJeri 
ve sskert tatilikattan ibaret olan 
hareketleri yapacaklardır. 

Y elkea f&ITlpiyonluk müsabaktan 
Ajanlık tarafından U>ıttb E"'!ilen 

yelken şampiyonluk ımfuısıbakalarına 

-O bem. 
- Trnjedi kelimeııi, tragas, ve 

Odi kelimel~rinden mürekkebmiş 
öyle mi? 

-Öyle imiş. 
- Tragas keçi demckmi:ı, öyle 

mn 
-Öyle imiş. 
- Odi de seıı. 
- O da öyle imiş. 
- Ikisi beraber keçi sesi oluyor. 
- Öyle oluyor, diyelim. 

- Meraklı Meraklı, burada 
işin var? 

Benden tarafa döndü: 
- Merak etmiştim ya. 
-Neyn 
- Trajediyi ..• 
- Bari bulahildin mi? 
Başını gene sahneden tarafa 

virdi: 
- İşte ... 

r-:J..rnıet 

[ Bunlan bi:iyor mu idiniz ? 
dtln Moda koyunda başlanmıştır. A ki ki k d J 

büyük ala.Jca gö_ ya arı çmgıra 1 a ın ar Amer:ka yerlilerinin 
ren müsabakalara 
etmıştır. 

13 teklle iştirak 

Müsa.büa oa.Ja.t.Maray1ı Burhanla 
Demlrtıp01'lu Feyya.z arn.•unda sıkı bir 
miioadele halinde devam etmiştır 
Neticede bir saat 26 daltikarln De. 
mir.ıı:;pordan Fcyyaz lt:ıirii\1!1, Galata_ 
o;araydan BürJlan 1 dakika farkla L 
kinci gelm~lerdlr. 

Ufak köpekler le so j~ 
kaklarda dolaşm.ık J.' 
modası bazı Avrupa 
tehirlerinde kadınlar · 
arasında syak bilekle· 
rine çıngırak takmak ' ' 
modasına yol açmıştır. Ikide bir so
kakta yanlarından uzaklaşmış olan 
ufait köpeklerini çağırmıık zehme -

tinden kurtulmak İstiyen kadınla1 

ayaklanna takhklan bu çıngırak -
lardan istifade etm,.ktedirler. Çın -

Beyaz ırk kendi bil
gisi ve ilmile çok ifti
har eder, fakat buan 
eski ve iptidai kavım
lerin kendisine ders 
verdiği olur. Kolom -
biralı yerli kavimterin 
garib ve eıırarlı bir bilgileri 
Gece dı"'n çıktıklan vakit aı:u•~ıc:-ı~:. 
yage dedikleri bir ilaçtan bi 
damla damlabyorlarmı§. Bu 

Mü.sab:ıılrn esnasında birinci ve i
kinci gelen tekne~er blrıbirlerlne ça. 
pariz verdiklerinden hakem heyeti 
btmünkü yarıştan evvel blr knrar ve. gırak sesini duyan köpekler, sesin 
recektır. geldiği tarafa ilerlemekte ve sahib-

göz sinirlerini tenbih etmek 
varmış. O kadar ki en karanlık 
cede bu insan her §eyi iyice 

Müsaıbakalarm iklnclslnıe 

saat 15 te devam edilecektir. 
liyorlarmış. bugün lerir.den uzakta kalrnıımaktadırlnr. 

..................................................................................................... ~ ...... J 
~ ........... -- , 

Tenis maçlan bl'ltladı \1 ı 
Taksim teni3 klübü sa..hasında uzun N l\\1 L SL E 

bir tarihi olan meşhur Çalenç kupa_ U 
sı maçlan dtin ba..şlamıştır. uı; gün lııııE•••-~:.•••••ıı.iiiiiiai!iiiiliiiiiii.iiiiiı.lı.iii.iii_.;._._4-I' 
devnm edecek olan bu mü.snbakala _ 
rın tek maçında Vedad Abud, Hnsnn 
Talyan; çi rtlerde Clmooz, Armitag, 
Arevyruı, Tubtnl, Rıza Derviş, Celfıl Sıvastan ibir mektub nldun. l'.L N.l Fakat nasıl oldu, bilmiyorum, 
bugün tekrar oynıyacnklardır. H. L. rümuzunu tnşıyor. Moktub sn_ lesi arasındaki blr 

b}bl genç 30 yn.'llarındadır, lıall v~t~ tan dolayı bir giin Sıvastan 
Sivasın yP-ni muhasebe yerindedir. Şimdiye kndnr bir. turlü ayrılarak Tokada gitti. 

'J bir tnıkAn bulu,p evlenememlştır. Nl-

u.IU Ü hayet bu fırsat bugünlerde eJlne geç_ O gündenberi kendisini dellc!.' m \! r m1ş bulunuyor. Fakat derdi var, di- husranln nrıyorwn. Arkasından 
Tokad (Husu yor ki: knda gidece~lm ve ~vlenıpemlzl 

si) - VilA.yetimlr - Uç a.y ilmdar evvel bir a ile mec. edecdim. Fnkat nilemdcn -ı.ı~ıırn•·• 
defteNtarlık mu _ ''!inde dul bir kadınla karşılaştım. rum. Ne yapayım, ~bilmem ki?• 
hasebe miidiirti "\kı.şları.mız sık sık birbirini buldu Oğlum, tereddüdünün sebe~ 
İbrnhlm Artürk " nlhn.yct sevl.ştık. Öyle ki, dUnyada Uenden niçin ... çeldndıtlni nnl 
Sivns muhasebe ·içbir çift lblzlm birbirimize yakın mı.şsın .. Dilinin altında söylemek 
müdürlüAüne ve oldu~wnuz kadar biıi>lrlne yakın °- temediğin ibaşka ~yler ml vnr? 
ondan nçılnn !'"'' lamaz .. O da, !ben de ayni şiddetli 

nızda yaş farkı mı ımevcud? 
hasebe müdürlü aşkla iblııbirlmize meclfib olduk. 
ğiine de AmasyJ Bu genç kadın beş sene evvel ko • ve seni sevdiğini söyledi~in kadın 
muhasebe müdü _ casındnn boşanmış. Beş yıl gayet sa_ ani seynhatc niçln çıktı? Neye 
dürü naklen ta • de ve temiz bir hayat geçirmiş. Ni- haber vermedi? Bu noktalan 
yin edilm~lerdlr. Reslm yeni Sıvn.'J hayet bana :ra.c;gelince, Ilk defa ya • mazsan ben nasıl bir hüküm 
muhasebe müdürünü göstermekte _ şamanın de~er lbir şey old~unu an. lirim. Mektubunu bekliyorum. 
dir. lamış. 

======~============~============~ 
Paşa yerinden sıçradı, elindeki 

çubuk düştü. 
- Senin hiç aklın yok, be hoca 1 
Ebülhayir efendi bu ithamın ."le

bebini kavrayamadı. <cNeden? ı> de
mek ister gibi paşanın yüziin~ bak
tı. O, bu zımni suale cevftb vermek 
için: 

- Ulanl dedi; .'lenin hıuıa an -
Iaıtığın bütün o kepazeliği Müsteşar 
-Juydu~u dakikada, seni imamlıktan 
da hatibiikten de o anat def!er. Böy 
le ~ey o ra la ra duyurulur mu? 

lınam boynunu büktü. 
- Ya, ne yapayım sultan:m) 

Fdkire bir akıl öğret. Deli divane o
lacağım. 

- Sizin mahallede hiç hir zorba, 
kabndayı yok mu, be? 

imam düşiindü •• 

mam biçaresi paşanın yüzüne me -
lGI melul baktı: 

- Affederııirı, velinimetim .. ne 
türlü bir vazife gördüreceksin Yu -
sufa~ 

- Merak etme. Korktuğun r,ibi 
değil. habisl Haydi, vakit fevtetme
d,.ıı dön, git .. Yedibelayı bul ~te -
•ir. 

F er had paşa elini 
dü, çıkardığı parayı 

- Al ~u Krcmis 
parası edersin. 

cebin-: götür
yere fırlattı. 
altınını, yol 

- Allah ömürler verBin, efen -
diciğim. Dünyalar durdukça sen aağ 
o ll 

nu komşunun yardımlarile 
Bir iki defa, kahveci çıraklığı, 
gir ııürücülüğü gibi i~ler gördü. 
ııinde kavga çıkardı, kovuldu. 
hayet köşe harnallığında karar 
dı. Lakin bir teviye çalışmak 
yoktu. Bu ona güç geliyordu. 
man olduğu, yani esrar bulup 
içemediği zaman ifrit kesiliyor, 
sola ~aldırmak ihtiyacını 
yordu. Derk~n dalgaya dütüyor, 
ni çifte kağıdlı aigaraııını 

mi~ bulunuyor, derhal süt uo.ıuq• 
kediye dönüyordu, 

Harmanlık demlerinde önüne 
Ienle debelleş olduğu için Y 

- 15- «Yedibela ıı demişlerdi. 
Çukurçe~meli Yusufa (Yedi be - kimseye fena!ığı dokunmamış. 

la) lakabı tıpatıp uyuyordu. Otuı: kuduruk deminde bile kimsenin 
yaşlannda kadar gösteren bu herıf nıni yakmamıştı. Hatta, esıarın 

- Var, pa acığıml 
cela Yusuf derler. 

Yerrten vapılı, liıkin yabani ı ı ir bo - siı ile şuna buna küfür salladı ğı, 
dedi. Y t>rti· -' ğR kadar kuvvetli idi. Uzunçıuşı snllat olduğu, zorla para 

- Yedibela mı dedin? O kada
rı fazla. Ne i~ göriir bu ıı.dnm ~ 

-Hiç! Boşta gezer, arada fır
!lat düştükçe harnallık eder, "·irane
lerde yatar .. hasılı kopuğun biri ~ 
dir. 

- Eli işe yakışır mı) 
- Ne gibi, sultanım) 
- Mesda, kendisine !;,ir iş ısmnr 

Iansa, yüzüne gözüne buln~tırnıa -
dnn becerebilir mi? 

-- Denemedim. 
• - Sen onu bana, burayn gönde-

rebilir miııin? 

e~nafından olan hahası onu okuta- anlar geçer geçmez, Yusufun nı 
mamı!ltı. O öldükten son::-n dA, a - Iedr vücudüne az çok tahammül 
na~ı bir hayli uğraştığı halde elifbe dilmektc idi. 
cüzl;nden öteve götürememişti. ) u Imam, tekrar kayığa binerek 
ııuf yedi, sekiz yaşlarında tütüne, küdardnn lstanbula geçiyoıken, 
on ikisinde kumara, on b e'!ind e es- sufu acaba ne halde bulacağını 
ra•l' alıstı. Rnbadan yed:~i mirası ünüyordu. Mübareğin vakti 
bunların uğrunda tüketti. Ana.'lı ip- ne uyma:zdı kil 
tida çıldırdı, tirnarhaneye kondu. Vezir iskelesinden tabanları 
Birkaç zaman sonra da felce uğrn- dınp, Babıii.liden Nuruosmani 
yıp öldü. Tavukpazarınd an Çemberlitaş, 

O andan itibaren Yu•mf i5i büs -. makkapı yolile Beyazıda çıktı. 
bütün serseriliğe vurdu. Parnsızl ık dan da Aksaraya ind i. Utnncın 
kendisini kumnrdnn "'azgeçiı di ise gÖ7e görünmemek için hep ark 
de tütün ve e!Jrnr iptilusındn:ı kur- kaklardan gidiyordu. Caminin 

macera dobyısi- tulanındı. vnrında bir hayli dola tı ser 
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[ Vurdda Resimli Haberlar] Me111.leket Bab er er1.· 
~~~~~------~~~~~~ 
ursanin Tarzani 
lan bir yüzUcU 

(Hususi) - Geçenlerde 
yapılan Türkiye yüzme 

leri seçme müsabakasına 
eden gençler §ehrimize dön

rdir. Resimde görülen Muzaf
bu müsabakalaıda üçüncü

almıştır. Bu delikanlı Bursanın 
ıı. Birçok hallerini Tarza

nzetir. Malum olduğu veçhile 
nın denizi yoktur. Bu itibarla 
ek birçok müşkül ııartlarla 

n olabilmektedir. Duna ra~-
Tarzanın Türkiye üçüncülü~

alması büyük bir muvnffakiyet 
la beraber şahsi istidad ve 
larının eseridir. Çekirdekten 

sahil çocuğu olmadığı gibi 
yüzme dersi de görmemiştir. 

k Tarzan filminden krav deni-
yüzme usulünü taklid ederek 

ş ve muvaffak olmuştur. Son 
seferi qsnasında Ankarh. 
antrenöründen öğrendiği 

e derslerini Bursada genç ar
aı~larına öğretmektedir. 

mir fuarmdaki yüzme 
üsabakalarma Bursada 

islirak edecek 
' 

rsa ( Hususi) Şehrimiz 
rcularından bir kısım yüzücüler 
ir fuarında yapılacak yüzme 
bakasına iştirak edeceklerdir. 

maksadln geçen Pazar günü se-
te!lvik müsabakasına başlnnmı~
Bu yarışta birinciliği Mehmed 

kaznnmı~tır. Seçme mü -
akahırı devam edecektir. 

nizli gençlik klübU açıldı 
enizli ( Hususi) Gençlik 

muazzam törenle açılmı~tır. 
de vali, askeri komutanlatin 

} br, memurlar. teşekküller 
cıubları. gençler ve kalabalık bir 
kütlesi bulunmuştur. 

lstiklul marşı ile ba~lan
. Halkevi direğine Türk bay-

çekilme merasiminden sonra 
Halkevi mevcud spor klüb -
mensub birer zatla vali tara-

n söylevler verilmiştir. Bu söy
er gençlik klübüne dahil bir genç 

ndan mukabele edilmiştir. 

Sen oku benim kankarında -
... Ben dinlerim 1. 
edi. Karagöz Bey, daha ilk sa

okur o kurnaz gülrneğe başladı: 
Bre kardeşim .. bre biz Sudi

kız almağa gelmişizi 
di ve namenin ilk satırını yük

sesle tekrar etti: 
ı Benim şehbazım. civan yiğitim, 
Yandım Ali ağacığıma in allah 

narnem vasıl olur, elin öpüp aya
yüz sürer» bir an içinde Yan -
Alinin tatlı bir ümidi yıkılmı~tı. 

ut bir genç adam için kızdan ka
dan çevre, hançer ve name al -

da tatsız bir şey değildL 1 
Alinin yanık yüzü kızıl 

vurmuşa dönd\i. Memeleri, 
gibi sertleşti, sivrildi. Gözle -

yumdu. Fakat yumuk gözlerine 
iye kadar hiç görmediği yepye~ 

bir kız yüzü görünsün istiyordu. 
k göz ve güler yüzle: 

- Vallah bu name hoşuma git-
r. Meded Karagöz Bey kanıı

oku bitir ... 
Dedi. Alicik de tepeden tırnıı~·a 

kesilmişti. Ömründe ilk defa 
,k bir kızın bir erkeğe yazdığı 

ı me mektubunu dinliyoıdu. Ka
'z Bey narneyi ağır ağır okudu: 

name, selılm söyle yare, Budin 
ısı kızının kalbi onun aşkı ile 

ıe pnre. Bir güzel sevdim ki f<Ü· 

1 iline hnnmış, karakuş kanndlı, 
dlı gazi, adı yamanmış. ey nn

!lf'lıim söyle Yandım Al;ye, Bu
n ı:ıa"nsı kızında bir kuşçn can, o 
ı \lı kurban. Benim ~ehbaz vi-

-- - -- -zmitte 30 Ag" ustos ~-şika.yetie; ·~ 
Bilecik Halkevi köy gazileri 

t t 

Zafer Bayramı coşkun tezahüratla tesid edildi 11

1 

İhtiya.cla.r : 
j 

resmigeçid, fener alayla..·ı, kağıd 1 Annud lu postahanesi niçin 
kaldınldı? , 

~ fabrikasındaki balo çok güzel oldu Gemlikten yazılıyor: 

İzmit 30 (Hususi) - 30 Ağustos Za- ml heybetll olmuş, kahraman ask ~ ı:Gemliğin güzel nahiyesi, 
ter 'Ve Tayyare bayramı, şehrimlzde rLmlz uzun, uzun nlkı.şlanmıştır. e - ~ aynı zamanda me,hur bir su 
ve Kocaeli ıvUtı.yeti lhududları çevre _ 30 A~ustos büyük meydan muha 

11
1 şeh~i olan Armudlu postaha -

·'-de, .rıfmd1-e .... dar go··ruımemı'• mu - nesı kaldırılmıştır, her yıl bil -
1 

"""' y ~.oJ ııuı .. rebesinln azarnet ıve kudretini anla h ı 1 azzam tezahtlraUa ve pek coşkun - ~ ~asa yaz arı, yerli, yabancı ) 
tn n nutuklardan heyecan ve galeyn ) bınlerce ~ı·y t · · h f 1 1 • Bilecı'k (H ·) B'l "k H lk heyeıcanlarla te.ıı'ld edilmı"tır. - ~ ... are çı nın a ta nr a • us u sı - 1 ec ı n - yaparak müstahzar ilaçlar vermı· • -

"i na gelen İzmltlller·, <Yaşıısın İnönü> ) kaldıgvı A di d h ) evi k"' ··ı ı. 1 h·ı.· c· " Baştanb~ ~nlı bayraklarmuz - ~ . . rmu u a po~ta ane- ~ b oycu er &O u, aıı;.ım ünerin tir. 
la ıve yeşnllklerlc, taklarla bir gelin diye haykırmı.şlar, Ebedi Şef Ata tür. 1 nın. ılga.sı: nahiye halkının pos- 1 aşbkanlığı altında Bileciğe bağlı ll~ Ziraat müdürü pTatik bilgileri 
gibi süslenen İzmit, bilyük bayram k.Un hntırası yM ıve tazimlerle anıl- ) ta ışlerını bozduğu gibi, knp- 1 >:as ey nnhiyesine giderek ziraatçi-
günlerinden birini YWJamış ve halk mıştır. lıcada kalanların posta ile olan • lık ve sıhhat işleri üzerinde çalış - köylü vatandaşiara anlatmıştır. 
a.km nkm, geniş caddeleri doldur • Ak4am k~ıd fabrlkasının genı., 1 alakalarını da güçleştirmiştir. ) malarda bulunmuşlardır. Vilayet o- Akşam geç vakit kafile Bileciğe 
m~ur. MerMLme, komutanlar, va _ salonlarında verilen ibalo neş'e için. ~ Hiç olmazsa, Yalova kaplı - ~, peratörü 1 00 küsur hastayı muayene hareket etmiştir. Resim nahiye hal-
11mlz, asker! ve mülld üınera, bütün de sn.baha lka.dar devam etmiştir ) calarında olduğu gibi Armud - ~ etmi~. icabında ufa.k ameliyat dahi kı ile Halkevlileri göstermektedir. 

te.$eldküller ve halk iştirak etmiş, ye_ Gece fener alayları, muhtelif e~ _ t luda da yaz mevsimlerine mah- ~ Edırne Halkevi Dikiş - Biçki kursu 
nllmez, aslan ordumuzun geçld re.oı - lcnceler yapılmıştır. t s~s olmak üzere posta şubesi- ~ -c-··Ko·ç·c::.-K .... _H_A·s·E .. R·L·E·R ....... "j... 1

1 ;;·:d~·~r.·~:;k:;v:::::k.~.~.... ~ 
--wı h ) Mut her sene iki ay tu7.suz ~, 
.n. ca amamda nakil n tayin _ Blga Halkevi binası - İ.k1 yıldnn ) 

ı . - kalıyor 
er - Dört seneye yakın Kızıleaha - beri ıruıa edilmekte olan şehrimiz Hal 1 ımam kaymnkamlı~ında bulunan kevl binası bugünlerde çatıya alın Muotan yazılıyor: 1 

Harndi Mny, Tunçeli vilA.yetfnln Per. llllf. inşaata hız verllmlştlr. Cümhu- t <<Burada tuz buhranı hiç bir 
tek kazası kaymaka.mlı#ına, yerine riyet ba.yramına kadar bina bitmiş 1 zaman eksik olmaz. Bunun se- t 
de İstnnbul Polis Miidüriyetf Birinci olacak ve 29 Birinciteşrinde 1\Çılmn 1 bebi de inhisarlar ambarına tuz 
Şube Müdllrü Edib Yavuz tayin ~diL menıs1m.l ya,pılaca.ktır. nakli münakasasının daima geç 
miştir. :uuradlıda blr üfUı-ükçü kadın _' j lc:alnıaaıdır. 

Çorluya ba~lı Paşaalan köyu·· nden 1 Son defa Mu~ S 3 gün tuz -
1 

Kızılca.ha.mam Jandnnna bölilk ko. ) k ı mutanı yii2Jbaşı Zühtü Güven Elfe _ Hafız adlı kadın Silivrinin Kurfallı 1 suz a mıotır. Böyle yalnız 
rlk vll~yetınin Baskil kazasına ta _ köyünde oturan Nalm kızı Hasibeyl ~ Mu$lular değil, Mutluların hay- 1 

okuyup mu.skn yazdı~ndan hakkında ) vanları da tuzdan mahrum kal~ ~ 
yln Ollııun'""' -rlne •-yın· edUen An •-•·•"-ata ,. ., h 1 k hl"k . b Edirne (Husus·ı) - Kızlarımıza Kursa bı'rçok kızlarımız :..;rak et-

..,., J~ ""' • - owuuu gir""lUmlştlr. mış, asta ı te ı esı aş gös- 4 h .... 
kara müsta.kll Jandanna ta.burund" te · t" N"h I d ayatta lazım olan bilaeleri vermek miıı ve bu bı"r ay ı'çı'nde faydalan _ 

"' Urfa HalkevlUert 1\la.rdinde _ Baş. rmış ır.. ı ayet (Ceçen er e j u·· • üste-.en Bed · Gü - j t 1 b 1 zere bir aydanberi Halkevinde de- mı !ardır. 
ı>m rı ngor kazamıza ,knnları Nedim Kürkçü~lunun rlya. 1) u~ ~e mış, u sıkıntı gideril - ) ,. 

gelerek yenı vazifesin~ ba.,lamıştır. seti altında şehrimlze gelmi4 •1lan Ur 1 mı,tır. Fakat her sene tekerrür ~, am eden dikio ve biçki kursu bu- Resim kursa devam eden kızla -
Hükfunet ka.bUesi Fat.ma Tanter de fa Halkevi temsil kolu müsamerele / eden bu aıkıntıyı izale için ev - ) gün mesaisini bitirmiotir. rımızı işleri başında gösteriyor. 

Niksar kazasına tahvil edilmiş, ye _ rlne ba,olamı.şJ.ardır. Misafirlerlml; / velden harekete geçmek ve İzmirde hastabakıcılık kursları 
rlne tayin edilen Al~lye kabilesi Ay_ şehrl.mi.2ıde bir kaç gün daha ıtalacak , tedbir almak lazımdır.u t 
şe Kandemir gelerek vazifesine baş_ ve Urfa ya döneceklerdir. •- - ---- - - - - - ._. _t '"" · 

Ja.mıştır. Ada:pazarında dikili - blçkl sergi - Gemlig"in Gençal·ı köyu'" 
lımıtte btr maç _ Gölcükspor ta- si - Adapazarı Ülkü biçki ve dikl.ş 

kımı İzmlte giderek İdmanyurdu lle yurdu altmcı seı.vlsinl açmıştır. suya kavuştu 
Kızlarmuz sergideki eserleri Ue 

bir maç yapmış ve ~1 ile kazanmış. ç~k muva.tfak olm\J4}ardır. Hergün 
tır. ytizlerce kişi serglyi gezmektedlr. 

( Karaman Biçki Dikiş Vurdu sergisi ) 

Gemlik (Hususi) - Gemliğin 
Gençali köyünde yıllardanberi su -
suzluktan şikayet edilmekte idi, bu l 
yıl köyde ( 4) büyiik kuyu açılmış 
ve tulumbalar yerleştirilmiştir. Su
yu gayet nefis olan bu kuyulardan 
bol bol su çıkarmak imkanı dde e
dilmiştir. Gençali köyü yol üzerin -
deki harab köprüyü de bu yıl zar -
fında tamir ettirmiştir. 

ı 

Bilecik hava kurumunda 
bir bayanlar kolu 

teşekkül etti 

İzı!ıiı (Husu~) -.lzmir merkez ılamıştır. Bazı musevi bayanlar da 
askerı hastanesınde bır hastabnkı - ordc hastabakıcı kursuna devam 
cı lar kursu açılm ı§ ve hu kursa bir ı etmektedir. f otoğrafta kut1Ul de -
çok tanınmış bayanlar devama baş- vnm edenler görülmektedir. 

Bilecik (Husu.:ıi) - Bilecik va
lisi Rifat Şahinba~ın eşi Bayan Bel
kis Şahinba~ın rıyasetinde Tiirk Ha
va Kurumunda bir bayonlar kolu te
şekkül etmiştir. Bu kol Hnv:ı Kuru
muna bayan nzabrı yazn ak husu -
sundn çalışmalar gösterec,.ktir. 

Edirnede inşaat faaliyeti 1 lzmitte radyo neşriyatl 
Edirne (Hususi> - Trakyanın her İzmit (Hususi) - Halkevi ve halk 

tnrafında bayındırlık !.şleri hamrct- partisinin güzel bir hareketi ne şe _ 
le devam .etmektedir. Bu cümleden rimizin muhtellt semt ve mahall~b 
olarak Edırne belediye mezbahasının .. 
inşaatı dn çok ilerlemiştlr. Bu mo _ na oparlorlcr konulm~ur. Bu vnsıta 
dern bina en çok bir aya kndar bit _ Uc Ankara radyosunun neşriyatını 
miş olacaktır. ı halk dlnleyeblliyor. Öyle kt İzmit, snz 

Bir k1z çocuğu motos"kletin 
altuda kalarak öldü 

Vizede Halkevinin inşası da bitmek ılı. sözlü, ~rkılı ve sesli bir gchlr oı. 
üzeredir. muştur. Nereye git.9en1z ve nerde bu-

Biga Halkevi ise çatıya ıılııunıştır. lun.sanız bu n~rlyatı duynltllyc.r _ 
Karamlin (Hutuai) - Burada 

dikir öğretmeni Bayan Meliha Çak
mur tarafından idare edilen biçki 
ve dikiş yurdu bu senede yeni me
zunlar vemıiş, talebeler biçki, dikiş, 

şapka ve ı,;içekçiliğe aid eserlerini 

bir sergide teşhir etmişlerdir. Yu -

karıda talebelerden bir kısmile öğ
retmenlerini görüyorsunuz. 

Bursa CHususi> - Altıparınakta Kerestesl Kaooat ormanlanndan gel. sunuz. Yalnız istenen bir şey var: Bu 
motosiklet tamirclsi Hasan o~lu Mel1~ miştir. Cümhurtyet bayramına ka - neşriyntın bir proı;ram ve ıntıznm 
med, motosikletle, Yahya kızı on bir dar ikmnllne çalı.şılına.ktadır. dahilinde yapılması. 

yaşında Fatmıı ndında bır çocu~a çar Gelibolu Halkevi tamıımJ.le ve mü., Bunun temin edilmesi çok yerınde 
parak öldiirmü.ştür. kemmel bir surette bit.miştır. olacaktır. 

......._..__Bu din 
.........._.._Paşastnın .kızi....--... 

Y azan: Re1ad Ekrem 
cevher. murassa hançer aımağ~nım l beni dinle name ile gönül ateşi ya -1 nının taş döşeli avlusuna, bir yar -!lı. çalımlı yürürneğe batlamışlardı. 
o!muştur, ka~ul ~y-le, . ve. ~u.dınde kılmaz. . . · dan boşanan sel ha~meti ile girmi1- Bütün evlerin kafesli pencereleri ar
eglenme, ~ucahıdı fısebılıllah ol. Yandım Alınin yüzünde acı bir lerdi. On iki hayvanın kıvılcımlar dında kendilerini gözettiyen ve ah 
Yu~d ,dar gıtse ~o~un ~c;ık ol:ıu;ı ey tebessüm belirdi: saçarak çatlıyan nalları, akşamın a- çeken Budin var sanıyorlardı. 
g~zı ~~?dım Alı agacıgım. Benı da- - Bre ben gelin kız aramam ... laca karanlığında, hanın içinde d e- Yandım A li, Budinin ayan oğul -
hı gonul~en çıkarmıyasın ! .. ,ı Gönül yoldaşlığında kel ve kör ve ri n. akislerle inledi. larına, fildişi kabzalı murassa altın 

Karagoz Bey pos bıyıklarını bu - topa] ve kambur olmaz; ... E la göz, Içlerinde biri kan kardeşi olan üç kın lı hançerin, pamıağınd:ı turalı 
rarak: mavi göz, çakır göz olmaz... Sarı silah arkada~ının ısrarı Üzerine, Ya n- yüzük gibi, G azi Sultan Murıı.d he -

- Bre med ed kan k.arında~ım.. saç, kara saç olmaz ... Bre med ed... dım Ali Budinde, iki gece daha kal- diyesi olduğunu söylemit t i. 
Budin paşası kızı cayır cayır yanar •. Budin Paşası kızı gayri b~nim gece mağa razı olmuştu. Yandım A li. Budin Paşası kızı -

Yandım Ali elini uzattı, narneyi ve gündüz yoldaşımdır... Gönül Fildişi kabzalı hançeri, daha 0 nın namesini b ir iki saat içind~ ez -
aldı. Öptü, katiadı göğsüne hf'.stı: tahtırnın aultanıdır... sabah kuşağının en güzel yerine, b~rlemişti •. Evlenmemeğe yernın et· 

- Vnilah kan karındaşım şu an· Yandım Ali at oğlanına döndü: solda, kalbi altına yerleştirmişti. Na- mış olan bır akıncıyı seven bu '!.oşa-
da ben ele ona n~ıkım •• ::ayır c ay ır - Bre Alicik 1 .. T iz heybeleri ha- m eye gelince, bir muoambaya sarıp kızı, !stanbulun bu ele avuc~ sıgmı-
yanarım .. bu narneyi benim ile bile zırla ... Ah ıra var atları tırnar et... şehidlik muskasının yanına, boynu- yan, ıpten, kazıktan V~ cellad kılıcı 
gömersiniz vasiyetimdirl.. Bugün Estergona dönsek gerektir!.. na asmı~tı. altından kurtulmuo eskı baldırı çıp-

t 
Alicik derhal yerinden fırlamı•, Yandım Ali. Sarı Balahan ile Giil lağı için, bir dünya gUzeli idi. Aca-

Dedi. Sonra hançeri a ıp öptü: ... b ··ı b ü ·· k bir köşeye çekilerek giyinmegw e ko- Mehmed Gaziye çevre, name v~ a. gu . ey. az atune ara kalemler 
--Bu hançeri ve bu çevreyi dahi k 1 1"' Y k b "d yulmuştu. Karagöz Bey, "aaımıı .. tı. hançerin hikayesini oldug"u gibi an - m .. ı çe ı m. ışt r o sa ug ay benze 

vnsiyetimdir mezarıma korsunuzl.. "' .. " .,. S ) Bııdinin ayan ve oğullarının kendi- }atmıştı. Her iki delikanlı da, fevka- guneş mı vurmuştur ımıa saç ar 
Diye ilave etti. Karaköz Bey sor- lerine karşı gösterdikleri sevgi ve Iade heyecana kapılmışlar, Yandım pembe topuk mu döverdi) Devrim 

du: hürmete karşılık, ı;öyle ani bir ka- Aliyi kıskanmamakln beraber, ken- devrim kirpikler, ela gl:Sz mü giz -
- Bre benim knr)ndnşıın ... De- rarla Estergona dönmek yakıtık nl- di başlarından da böyle macera geç- lerdi? Dişleri inci miydi) Gül yap -

re yok paça sıvarsın .. kız yok .. &~ık mazdı; ayıbdı. Hem, uygunsuz de_ mesi için arzulamışlardı. Eh ... Kim rnğı üstünde çiy taneleri mn .• Ava-
oldum dersin.. dikodulara da yol açabilirdi. bilir .. sokaklarda görilnmiyen Bu - re kumru gibi mi, vahşi nhıı gibi mi 

- Bre benim Karagöz Bey im kız HAN din kızlarının akıncı yiğülere çevre, bakardı) 
yok amma namesi var... Sudinden dönen F..stergonlu ser- hançer ve name göndermeleri belki Budin dönÜşü, Kızılhisar hanının 

- Bre o paşa kızı kel olur, lcör had gazileri, dört at anı ve birer de adetleriydi .• son iki gün içind e, ta~ döşeli avlusuna, at o~lnnları ve 
ha • iki delikanla, sokaklard a daha alım- yedek hayvanlarile. b ir yardan bo~ 

şanan sel haşmeti ile gimışilerdi. 
Hancıl~ han ırgadları ve yana~ -
mnları, şamar oğlanları, elleri nçık 
ve ke3eleri dolgun serhad gazilerine 
can ve baş ile hizmete ko§arhırdı • 
Haneının palanga hendeği dışındaki 
gözcüsü, akıncıları daha ltarşıdnki 
tepeden inerlerken farkedip haber 
vermiş idi. Atiarını dört nala lcaldır
mış olan Estergon gazilerinin omuz 
ba~larındaki karakut kanadlftrı, a -
çılmış savruluyordu. Han rrgadları 
ve yanaşmaları, serhad gazilerinin 
atiarını zaptedemezlerdi. Gazi atlar, 
gemlerini, yarar at oğlanlarına vc.r -
meğl!. alışık olduklarından eyis vo 
ırgad eline boyun eğmezlerdi. 

- Tiz bre hancılar .. han ırgadla
rı ! .. Oğlancıklarımıza yol gösterin 
gazi atları çeksinler.. . Bre hancılar 
tiz bize oda ... Kuştüyü d ö,ek .. . 

- Bre çopur odabaşı ıu havuz 
başına bir sofra kuru lsun ... 

- Bre topa] han kahyası.. tiz 
bize bir testi lştovan ~arabı .•• 

- Bre kösemen han aoÇısı ••. Bi
ze J..:ebab... Bize yahni ... 

Kızıibisar hamnın IÇI şöy-
le bir karışıverrruısti. Tahta-
pnbuçlu, mavi donlu, işlemeli 
beyaz bez gömlekli, top kakülliı Ma
car oğlancıkları, küfürle kanoık e -
mir veren çopur odabaşının önünde 
korku ve telaş ile koşuşuyorlar, o -
dabagının açtığı han deppoyundan 
çıknrılan kuş tüyü §ilteleri. omuzları
na ''urnrak nkıncılara verilecek o 
dalara taşıyorlardı. (Arba n r) 

.. 



SON POSTA Sayf" 7 

!~T~,:.~.?. 1 Fevkalide Piyango 
'7.30: Program, ve memleket .saat a_ d •• ı• e d k Id 

lV8rl. 7.35: Ra.fl! müzik. 8: Ajans ha- un zmır e çe ı· ı· 
~ıe: 1~1;;;: ~:a:ı !~!~~k:;~~ 

Bursada zabıta Zafer Bayramı dün bütün yurdda 
1

1 
romanlarint andtran b.. ..k h.. l 1 1 1 

kanlı bir vak'a o:du uyu teza ural a tesıd edıldı 
<Ba.ttarafı ı Inci ... -a~rada) 

aramaya veya bulma.ya lmkft.n ol -
mad~mı söyliyerek ıkendl51n1n oto • 
md>illne lltlıca.smı rica ediyor. Sırrı 
mU'V'81akAt ederek meçhul yolcuyu 
ambasına alıyor ve hareket ediyor
lar. Sırn şoförün yanında, meçhul 
adam da Içeride oturmakta.dır. 

Bir müddet gldlllp yolun tenha bir 
nnkt.a.cıınn vA:ııl olund~u bir zaman_ 
d:ı., meçhul şahıs ta.bnnca.sını çıka -
rarak Sırrının üzerine Uç kurşun bo_ 
cıaıtıyor ve Sırrı yll'Varlanıyor. Şoför 
de nn1 blr kararla ve korku Içinde o. 
tomdlill du:rduraraık d.ışan fırlı,yor 
ve €açıyor. 

Bu vazlyetl buroda bırakarak ~e 

karışan ba.şka bir vnk'ayı anlatavım : 

Mustafa mm Inde bir şoför M Kemnl
paşadan kamyonıma yftkledi~i bu~ • 
dayları Btır.~ayn getlnnektedlr. Bur
I'JS _ Uluabad arasında ıkarşldnn bir 
tenezzUh otomobilinin gelmekte ol -
dutunu, fakat yol Uzerlnıde mU enıa_ 
diyen zl.kz~ k c1ıd i~l n!. ha.ttn bazan 
şoseden <bile çıkarak tt-kra.r vola gir . 
mekte oldu~unu hayretıe mfıııa hl'de 

edivor. Nlhavl't kamvon otomot-ııle 

YPklaşırken tenezzüh arabasının yol
dan çıkarak bir hendefe sau• •~ını 

gören Mustafa nrnbnsını tevkif Pr'l vor, 
soförlflk gtlvt'('t!le · . Ne vru-, a"kn _ 
d n . b1r ti.n?.n varsa yardım edf'llm ' D 
divor. 

Otıomfl'bllde bnlmıan ve soför oldn
lhı zanned ilen rı<lam şu kısa crvabı 
vennlştlr «Var!, 

Ve otomobilden i nerPlı: Muc;t'lfava 
yrıkl~ıvor. otomob lln ll.rı7'1 "ını rtin., 
le-meye hazırlanım Mıı'>t fa''"· bir 
nnda çıkardıi'ıı tabantayı te-vtıh ede
rek : 

- Kıpırdama! .. <llyor. 

•Dur,. ıuretı vermi&se dP, merhı:ı_ 
hıet.t~n maraıı: l!f'ldlftinl dilııünPn MU!'; 
tara YOlunıı devam fl'tmt•tır. KıırR _ 
«olda l!'Ördiiklerint anlat•T'lrE'n voıd<ı 
1'ıl~ladı!h Tlf'"icınn ~ımc dP Jı:arakola 
J!PlnıL<ıtjr Bunun tRnez7iih arabacn 
nın :<ofn"fı ol"nfl'unu ~vlf'tmevP na -
<'P.f ''o" ur Katilin takılıine ve nn P<:~ 
rıı""""'I-T hl\d'~l'!nln tnh!dlı:ine b:ıc:lıın 
nııstır. -

Cümhuriyet Abideai önünde 

-

M otörlil kıt' aların geçiti 

ı at SV"llrJ 13.35: Muhtelif ~rıkıla!' tPU Keşl· d ed e 45 bl. n k·lşl· bulundu 
13.50: Ajans !haft>erleri. 1-f.~: Muh~- 1• 

1 lif şarlclar. 14.20: Müzik. 15 - 15.30: 1 Jı 
Camand. 18: ProKrnrm. ve memleket E b .. ..k .k . 
sa.a.t ayarı. 1s oo: Şarkılı Tang~a.r. n uyu z ramzye olan 60 bin lirayı kazanaı 
!!!ı.~.~n1::a~~~~. 1~9~: c~ı~e: 298454 numaralı bilet İstanbulda satılmzşlır .• ER 
ket saat ayan, ve Ajans haverlerl. r D 
20: Müzik. 20.30: Konu~ma. 20511: İzmir, 30 (Hususi)- Milli Pi- 189691 195144 196903 26236 
Müzik. 21 15: :Mii7.1k. 21.30: Konuıı:ma. yango Idaresinin 30 Ağustos Zafer 262614 280989 n 
2L4ı5 : Radyo Salon OnkesU"ası 22.90: bayramına mahsus tertib ettiği fev- l JJL 
:Mem1eket Bllat ayan, Ajans haberlP- kalade piyangonun çekilişi bugiin 000 lira kazannlar 
ri: zıraat, E<ıb.nm- TalıvtH\.t. KamhL saat on altıyı otuzda lzmir enter- 25111 56733 59747 21 
yo - Nulrut Bor<:a-~1 (Fiat.) 22.M: Sa- 6 6 7 nasyonal fuarında yapılmı~tır. )886 i0890 87940 9165 ı 
k.m Orke'!'t.ra81. 2250 : Kcmusmn. 23.10: j 95398 95983 9 
Dam müzıti. 23.25 _ 23.SO : Yannld Piydngonun zmirde ilk defa çe- 8910 10774 fin 

-- kilişi münasebetile bir tören tertib ll 0951 129621 132495 137691 a 
~ım. ve .._,...nı.ş. 150194 165199 \) 

_L edilmi:ı ve bu törende Maarif Ve- 175641 19612
1 

....... k H A 19i656 209085 219731 229791 
PAZAlt 119/ 1941 ili nsan li Yücel, Vali Fuad • 243764 256739 290144 291011 

830: Program, w memleket saat Tukaal, mevkii müstahkem kuman- 296702 299698 r 
avan. 8.315 : Mllı1k: M~Jar fPJ.) 9: danı general Mehmed Berköz. Iz- ı ı 
Al h 

"-• ı r1 B Son üç rakamı ( 8 75) le nihaye u 
nn.cı au.:-r e . 9.10: Ev k!l-dım mir elediye Reisi Dr. Behçet Uz. b ' 

9.20 - 9.30: Mi\'Zik: PlfLklarla marşlar ve 45 bin ki~ilik kalabnlık bir halk y~l:la:~k~a~~~:~ ( 1 00) lirn ikrnml t ı 
programının devamı. 12.30: Program, kürleıoi hazır bulunmuştur. Son iki rakamı 
ve memleket ısaat ayan. 12.3'5: MU _ ~ • • 
ztk. 12 50: Ajantı haberleri. 13.0S: Mft- Ba.~donun çal?ıgı lstıklal marşı- bulan üç bin bilet 
zlk 13.25 _ 14!.30: MOzlk: Radyo Sa.. nı muteakıb keşıdeye başlanmıştır. zanmıştır. 
lon OrkMtT'a81 . lS: PragM.m, ve me:m Kazanan numaralar şunlardır: Son bir rakamı (5) le nih:;e' cf 

(3) lira ikrumi leket &at ayan. 18,05: Müztk: Caz _ 60 bin r ra kazanan bulan 30 bin bilet 
ba.nd. 18 30: MUzfk: Melodiler. Y~" alacaktır. 
18.45: Mth:lk: Radyo Baz Orkestrası 298454 Gene son bir rakamı (9) la 
19 ~: Mftzik: TOrktUer. 19.46: M em _ hayel bulan 30 bin bilet tc ( 2) 
leket saııt a:va.n, TP. Ajans haberleri. 

20 
b" 1. k lirn ikramiye alacaklardır. 

20: MU7\"k- : Fa..m Hevett. W.45: Ko _ 10 ıra azanan Bu keşidenin en büyük ikrnmiye 
nu;cı:mıı . ıı: Mftzfk: Mfi.şterek ve tek 172517 si olan (60) bin lirayı knznnaı 
şarlnlar. 21 30: Mftzlk: Opera. 22 30: (298454) numaralı bilet Jstnnbul 

1 

Memleket saat ayan, Ajan.oı ha.berle- dn satılmıştır. ..~ 
rl. ve Afaruı Spor Sc:rvt..'!l. 22.50 : Mü. 1 Q bin lira kazanan 20 bin lira knzannn bilc>tin bi ) tıı 

· v.Oc: Cn!lbıı.nd. !3.25 - 23.80: Yannkl perçnsı lstanbuldn, diğer pnrçn Jı 
~. ve b.pa.nıs. 62562 F~thiyedcdir. t 

1 O bin liralık ikramiyeyi kaznnaı 

Mahkeme bir bfnanın 
y1k1!masma karar verdi 

duygularına tercüman olınuşlardrr. 
Meçhul asker abideı;ind~ 

Afyonkarahisar, 30 - Bugün 
D:mılupınarda meçhul a,ker ö.bide
~i önünde yapılan merasirnde De
nizli meb'u~u Necib Ali Küçiika ta
Tafından mühim bir nutuk söy)en
mi•tir. Hatib ~zcümle demi~tir Id: 
.Herşey burada kazanıldı. Şeref, 

havslvet ve narnusu milli burada lk
m~l ~lundu . İzmir ve hatta İstanbul 
buradan fetbedlldl. 

5 bin rra kazananlar 
202981 61970 

2 bin !ira kazananlar 

tanı bilet te Ankarodadır . 
5 bin lira kazanan bilf'tin bir parve 

çası lstanbulda, diğeri lz.mirdc sa 
tılm;ştır. 

Milli Piyango Idaresi iiçüncii ter 
tih planının ikinci ke~idcsini 

7280 90263 93432 140490 lulde İzmirde yapacaktır. 

General 
diyor ki 

Sinemac1 .ar1mız 
aras1nda anket 

(Bat tarafı 5 inci ıayfada) 
Ger 1 gaııbde 'bekçilik eden Al"llan _ (Baştararı 5 Inci sa:rr::ı.da) 
yan~n müttefik\ İtalya vardı. Fakat Kıymetli bestekurımız 
0 

ne tamamlle hazırdı ve ne de fazla Knynak bu film için çok güzel. 
kuvvetli ldL Onun tçln müttefiklerin hakkak ki çok beğenilecek yeni 
A.Ima.n _ Leh ha.rbi csnasınd \ seyir- kılar, musiki parçaları yaptı .•. 
ci kalmalıınnı do~u bulmıynrak be. Filmdeki şiirleri de kıymetli şai 
hemehnl bir~ey yapmaları iktızo. et- ıımiz; bay Vecdi Bingöl tertib ey 
tlğlni iddla edenler haklıdırlnr. ledi ... 

Onlaruı yaa>acakla.rı şey ftşlkArdı: 7 - Bu mevsim için programı . 
İt.alyaya. bir ilitimatom vererek va- mız tamamdır diyecek sinernet yok 
V.yetıni ka.t'1 surette göstermesini t.a.. tur ... Şu var ki vnz.iyete uymaca 
leb etmek ve nlacnkları kat 'i cevaba lışılacak ... 
göre ya İtalyaya karşı harbetmek ve_ 
ya onunla birlikte Almanyaya tanr
ruz etmek... Diğer bir hareket tarzı 
da, Belçika ve Hol:ında üzerinden, 
bunların da yardım ve ittifakı temin 
edllerek, Almanyaya yftrümektl; bu 
suretle İtalyanın tesirinden uznk ko.
lııunış olurdu. Herhalde mUttefl.klcrln 
esa..<ı hareket t.nrzlnrı ne olursa olsun 
onların hlç olma7..'!ll uçaklarlle Lehis
tana yardım etmelerı pek 11\zım ve 
ta'bit idl 

Fakat müttefikler ne onu ve ne 
de bunu yapmadılar ve sade bekle -
meyi tercih ettiler. 7 : 8 ay süren 
bu bekleme devresi e.oınasında hazır _ 
la.nsalardı gene bir şeydi. Fakat o dn 
olmadı. Onların ataletJerl kanı.oıın _ 
da bu sefer Ruslar k~iik Baltık dev_ 
Jetlerini .,öyle böyle sindlrip onlar -
dan hava ve deniz üsleri aldıktan 
sonra şiddetle mukn.bele ve mukave -

Yollar açılırsn ve satın aldığımı. 
filmler getirtilebilirse programları 
mız tamamlanacak ... 

8 - Bu mevsim için en çok be
ğendiğimiz ve o nisbette güvendiği 
miz. filmler şunl rdır: Ertuğrul Mul 
sinin çevireceği (Kıskanç), Kahve 
ci Güzeli, Akasya Pnlas, Leyla 
Mecnun. 

Tyrone Power ile Myrnn Loy'u 
(ıHind rüyasnı , ((Lord ve Hnrd 
haydudlar arasında» , Manon 
caut, Zoraki tnyyareci, Üç ahba 
ça,-uşlar airkte, Gönüllü kahraman 

Nelson Eddy'nin Bnlalaykn. Bro 
advay Melody 1940, Creta C 
nun Minoçka, Mahkumlar gemis 
(lady of Ah e trapics). Dubluj yap 
tırttığımız filmler arasında bir dt 
Shirly T emple'in fevkaladc bir fil. 
mi vardır. 

Küçük san' at kar Shirley T emple' 
duble edecek olan küçüğümüz. Güt. 
serendir. F ev kalade muvaffak ol · 

mct erlen Finlerln üzerine yüklendi. 
ler. Fin harbl uzadıkça uzadı ve 
müttefiklere yeniden pek faydalı su
reti~ haııbe mUdahale imkAnları ver_ mu,tur .• 
di. Fakat faydalı bir müdahaleyi bir 9 - Sinemanın atisi her 
türlü tertiıb\ne koyamadılar. çok parlaktır ... Sinemanın atisi 

Ondan sonra, henüz hatırlardadır r:ci ve umumi vaz.iyete 
ki, Almanlar Leh sererinden sonra b&ğlı bulunmaktadır. Sinema mu • 
daha 7 ay hummalı bir çalışma ve hakkak ki daha fazla inkişaf ede • 
hazırlanmadan sonra Danbnnrkaya cektir .Sin~ma, ucuz eğlence ve do· 

Arkadaşlar, bugünlerde dünyanın 
geçirdi~i en hM buhrnn karşısında girdiler, Norveçl harben aldılar, Ho. 
ihtimal ki gene yurdun umumt men. Ianqa ve Belçikayı mnğlüb ederek 
fantlerl bizden ~ene böyle bir feda- ~indirdiler, İngiliz yardım ordusunu 
kfı.rlık ıstı.yebilir. Türk millet ı böyle Flanderde pE-rişan ettiler. Nihayet 
bir daklkııdn kendisine d~en vazife. Fransa ile ordusunu imha ederek 
nin ne oldu!'!unu bilmektedir. mzım muharebeden .hariç kıldılar. Fransa 

layısile halk eğlencesidir 
Sinema memleketimizde de 

kalade bir ~urette inki~af etm 
dir. Memleketimiıde sinemacılık 
beraber filmeilik de inkişaf etm 
tedir. 

ilk va7ifenıiz bu zalcrin o znmankl muhnrebelerlnin sonuna dt>&ru İtnl Osmanlı imparatorluğu zamanı 
e:arb cephesi kumandanı olan büyük ya da hnrbe girdi. Bugün şu siyasi ve da memleketimizde ynlnız sekiz. 
Milli Şefimfzin etrafında yalnız bir askeri netlee hAsıl olm~tur: Ingiliz nema vaı:dı .. . Bugün ise sinemala .. 
ses tek bir nefes hallnde birleşrnek siyaseti İtnlyayı AlmanyP.dan ayıra- n:ı sayısı 180 i geçmektedir... Bu 
tedir.D cak yerde Alman tank ve uçakları miktarın faz.lalaşacnğı da muhak 

Edirnede geçid resmi Fransızları İnglll?lerden ayırdılar ve kaktır. 
Edirne, 30 (Hususi) _ Zafer İngUtereyl yalnız bıraktılar. 

bayramı, yurdun her tarafındn ol- siyasetinin hAlA. istemekte berdcvaın 
d uğu gibı, şehrimizde de parlak bir olduğu sovyet Rusya mn Alman~ ıı lle harekete (;eç ecekler midir?!. 
'lUrett~ kutlulandı. Kahraman as- tesanudü ve Japon - Alman i~ birlı~l bunlar, bugün için, meçhul şıklardır 
hrlerimizin geçid resmini seyir için henüz bakidlr. Bugün, malürn olan şey sadece İn 
sabah erkenden binlerce halk yol- Miliver devletlerinin harb pıtmı gBterenin harbin uzam.ruıını ibutün 
!ara dökülmüştü. nerlir?. Bunlar İngiltere ada.sınn. ve kalbile istediği ve bunu elde etmelr 

Bulgar hudud tabur kıımnndanı Altdeniz etrafındaki İngıllz lmpara. için bütün kuvvet ve siyasetini sart 
da ailesi ve bir üsteğmenle birlikte torlu~u klsımlarınn taıırruz Niecak - istimal ettijtidir. Çünkü uzıyncak 
geç id resminde hazır bulundu. Kah- ler enidir ve ne vakit edeceklerdir?!.. harbi İngilterenin - Amerikanın 



Edebiyat: Son neşredilen üç eser 
(B:ıştarafı 2 nci sayfada) 

Ş.ıir, Divan edebiyatının Nabi'sj 
~ı, bazan oğluna manzum nasi -

llatler de veriyor. Fakat bu pendna
m • henüz evli ve çocuğu olmadığı 
Için, şimdilik müstakbel oğluna aid· 
dir: 

Nasihat 
Oğlum, 
Kıiçu,k şeyler düşünme, 
DiL ün düşii:rı.Wılmcyi. 
Ila at rüyaymış deyip geçme, 
Oq n riiyalar gönrıeyi ... 
Doğrusu ı düşünebilmeği düşün

mek ve c rüyalar gönneği öğren -
rnek güzel bir nasihat! Fakat ne ya
zık ki. bugünkü dünya, bilhasısa ikin· 
ci ııasihatin yüzünden başını derd
Iere soktu. Herkes rüya ~örüyor, fa
kat C'kSt"riya korkulu rüyalar ... Iyi
si mı, rüya görmeden hakikatleri 
görme~e çalışmak daha doğru ol -
m .. z mı~ Fakat ne yapalım ki, Or -
hon Arıburnu şairdir ve rüyayı her 
şe} i ı. Ü<ıtünde tutar. Bu satırlan ka
pa dan bir minyatür şiiri dahu ik
t'bacı etmeden geçt"miyeceğim. Bit -
rneın neden, bu şiircik bnnn, be~ 
st>rh t nazımlı şiirin içinde. basıt bir 
tr omik dasile ha atın aldade
i J• k -:lar samımi ve o nisbette a

c k'ı ,t"ldı: 
Aynn. 

O alnız ayna satardı, 
v·, b r gün Aynalıçarşıda öldü, 
Tal 1 bu 11a, 
7 abutunu taşıyanlar, 
A ıma.sızlardı. 

Ihtimal burjuva şiiri diyeceksiniz. 

Hakkınız var. Fakat blr tek kelime 
oyunu içinde ne canb ve ne hazin 
tilr... Doğrusu ya, kendi huab\ma, 
şiire bu kadar realizmi çok görenler
den değilim. Yalnız. ifrata kaç -
mamak şartile ... ÇUnkU bu tarz, her 
zaman böyle güzel olmıyabitir. 

Halid Fahri Ozanaoy 

Birkaç nUkte 
(Baştarafı 2 nci sayfadal 

TeşekkUrL 
Ingiliz pir ve hikayecilerinden 

Rudyard Kıpling zamanının en çok 
e_ara kazanan muharrirlerindendi. 
Oyle ki gazetelerde çıkan hikfıye ~ 
lerinin her kelimesine altı ~ilin (bir 
buçuk Türk lirası) alırdı. 

Muharrir bir gün şöyle bir mek
tub aldı: 

- Sayın bay .. ili~ik olarak altı 
!!ilin gönderiyorum. Münasib gör -
düğünüz bir kelimeyi lütfeylemeni
zi dilerim .. » 

Kipiing derhal cevabını yolladı. 
Meraklı zat, sevinçle mektubu açtı, 
ve içinden çıkan pusulada Kiplingin 
el yazısile yazılmış olan ve Ingiliz~ 
cede ııteşekkün mannsına gelen 
<ıTHANKS)) kelimesini okudu. 

Ihrahim Hoyi 

,. Doktor 1. Zati Oget ~ 

1 Belediye karşısındaki muayene-~ 
hanesinde ö~leden sonra hasta-

' larını kabul eder. 
1 

Tokat Defterdarlığından: 
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5 00 
2 00 

20 00 
4 (lO 
2 00 
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ı 50 
6 co 
6 00 
ı 50 

cınsı 

Büyük wı ele~ iÇinin dola,pla.rllt 
Tahta kaplık 
Serpin 
Yatar mazu (.Kuna.kl.an ıve demir c1l~iler1 üze_ 
ilinde). 
Yıkama dol.abı 

Çırpırtma kolu 
Yıkama kaplıklan mllttan gayri mu,a,yyen) he
sa.bilc hesine tqpba.n. 
Toz ele~l. 
Çırpıryma. sandı~ı lle beraber. 
Ta.~ ıkaldınna atacı 
Sac su borusu. 
Mehl~ cıe~L 
Ele k d lşl..lsl. 
Jo:le~n un çıkarmam (çı,pla.k). 
Torpin. 
'l'aş kasnatı <saç). 
Taş (çakmak). 
Taş (kara). 
Un eleti dola.bı. 

ı 2 3 
Çınl bankosu, Çini topu, Çini yemli~. çini bt\_ 
)~Jk d~l~l. çim ellindlri. 

ı ı 

Çizglli pan.gOBU; Çizıglli topu; 
ğ; yıkama sobam ıve d~ 
Tırı yol 

Q~l ye.mll -

SON POSTA 

Şeffaf 

D OLMA 
._.....~~;;:;....-, Kalemi 

Her yerde kullanılmağa 
elveritli dir. 

Yazıhanade veya baş
ka yerde daima 
yazmağa hazır 
bulunan 

KAWECO 
DOLMA KALIMI 

V efakar ve sadık 
bir arkadaştır. 

Kıtasiyecinizden bütün medellerini 
görebililirsiniz. 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

1/9/940 tarihinden itibaren Demiryollarında perakende na.kll muamele. 
sine tA.bi olanlar hariç olmn..k üzere Slrkecl'de cTuZ» hammaliye lşlPrJ s~ 
niblerlnt bıra.kılmıştır. c8047• 

PURG 
GAZOZLU MÜSHİL 

LIMONATASI 
Kat'iyen naç hissini vermez. Bir gazoz 

veya şampanya kadar leziz ve ho~ ko
koludur. Müshll ilftç!arının şilhı olan 
PÜRGOLİN'l haftada bir defa içmek
le hem barsakları temızlemiş ve hem 
de vücudde birikmiş nıikrophrı defet. 
miş olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 senelik blr tecrü!Jenin 

mahsulüdür. 
Emin olmak için erzanelerden PUR -

GOLİN markasını ısrarla ısteylniz. m. _______________ , 

------------------------------
Ceb _ kol ve masa 

saatleri 
6 AY \'Alm 

Avizeler AEG 
fırmları • süpürgf'lcrl 

t - 6 AY VADI-: 

Foto~raf 

makineleri 
6 AY '\'\T>E 

Havagazi ocal;ları 

kömür sobaları 

4 AY VADE 

ocaJdarı, rer.ve eri 
4 AY VAOI; 

l.üksor radyolan 
ve hediyelik eşva 

O S M A N Ş A K A R ve .. Ş ki 
Galata. Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beynzıd, Vniversite cnd. 

""•••• desi No. 28 Kadıkoy, İskele cad No. 33'2 ~•••t' 

Saf ve Normal gıda ...-~ 

Pirino unu- Mercimek- Bezelya. Yulaf, 
• 

Ye aalr HUBUBAT UNLARI kuvvet k•yn•tıcbr. 

ÇAPAMARKA MüS AHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 

ı.; 

. Mod.ayı tak~b eden her aıni kadın için kıymetli taolarile Ye nefis 
ışl~mesıle hakıkaten nazarı dikkati eelbeden böyle bir hankulade 
(SINC:ER) saate sahib olmak adeta bir saadettir. Fevkalade giizel 
ve zarıf olan bu (SINCER) sa:ttleri en mü§kül pesendieri dahi tat
min edebilir ve bütün bu meziyetlerinden maada aaatlerimizit~ on 
beş senelik bir müddet için velev müşterilerinin meauliyetinden ol
sun her türlü arızatarın müessesemiz tarafından hiç bir ilcret alın -
maksız.ın tamir olunacaklan garanti edilmiştir. 

SiNGER No. 82/A 180 Elrnas ve ll pırlantalı 500 ... 
- - Emsalleri gibi on het sene ıarantiliclir. -

Adrese dikkat: SINGER SAAT Mııığazası - Istanbul Emiaönü 

ıso oo 
O) 00 

2S 00 
4 00 
ı 00 

52~ 75 

ı 

ı 

57 

5 
5 

25 
4 
l 

Tnşın dl.şllsi mazu üzerinde. 
Yıknma mnzanı aıt. kısmı. 

Yekun .. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü V ete- ;;;;;_·· __ :-;;;;_-_-_--:_--:_-:_-:_-:_~~~~~~~ 
riner Fakültesi askeri kısmının 

Yukarıda cins ve m kd~rlarlle kıymeti muhammenelerl yazılı fabrika 
alat '<C cdPvatl 23 8 !WJ tarihinden ltiıbnren !ZO gün müddeUe mfizaycdeye 
çık r lmL'jtır Talıb olanlar:n ~ 1 cı 194{) Çarşamba günü saat 15 de 'l'okat 
Defter i:ı.rlıl"ınıta mfite kkil satış komJsyonuna rntıracan.tlan lüzumu llO.n 
o U'l' r (7791) 

Devlet Denizyollari 
MUdUrlüğil 

lşletms Umum 
Ilanlar 1 

kayd ve kabul şartları: 
ı - Antarn Yuksek Zırn•t Enstrt.üsu vetermer Fakültesi Askeri kısmına 

bu yıl sıvll tam devren lı....elerdeıı ıyi ve pek iyi derecede mezun olan \e 
olgunluk imt:haniarını ' rm s olmak şartıle talebe knbul edilecektir. İs -
tcklllerin a.ş ğıc! ki ş:ıı tJarı haiz olmnsı lazımdır: 

Al - Turkıye Ct•mhutlyE't te-b'asından bulunmak. 
Bl - Yaşı 18-22 olmak (22 dahıldı r.) 
C> - Bed ı> n te şekkil ;er ı 'e . ıhhati ordu da ve her iklimde faal hızmete 

milsaid olmak (Dıl rı k k('ti olanl ı alınmaz) 
tamiratı kapalı D> - Tavır ve hnrcketi, ahlftkı kusur uz H' secıyesi sağlam olmak. 

El - Aılesinin hiç bır fc-a hal ve şöhretl olmamak. (Bunun için de ı 'l 
zabıta vesikası .brnz Etmek.) 

2 - isteklllerin müracant istldalnnnn şu vesikaları bağlamaları ltızıııı.l l: r ur 
3 Eks ıtınc 'fophanede İc!~re merkezinde müteşekkil alım satım komıs- dır : . 

Al - Nüfu.c; cuzd:ını vey::ı musaddak sureti. yon ın n 2 Eylul Pnz::ı.rtesı gül'ü saat 15 de yapılacaktır. 
Ş rf name ke f ve resımıeri alım satım komlsyoruında gorilleb1lir. B) _ Sıhhnt! h ık\('ında tam teşckktilhi A ıteri ha; tah:ı.ne raportı ve aşı 4 

5 ' teklllerin 2490 avt!ı kanuna göre kapıılı mühürlü zarfhrını makbuz kugıdı. 
bıllndc o gun sa l ıı hRyf'ı" ı4 e kad:ı.r komisyon reisl!flne tevdı etme- cı _ ı,lo;e mezun ve• ve olgunluk şehadetnı.mes• veya tasdıklı sureti. 

ler ! ~ımdır. (7388\ Dl - Okula ı•lındı"ı tnıı:1irde n kerl kanun. ni~::ım ve talım'lthrı kabul 
ettiiH h::ıkkında \f'•L ı nın ve l•end ~;nın noterlıkten tusdıkli taahhüd sene-

• ELrel<yelki Ye n 1. Kol eı· Nehari di Tnlebe okuldan io:tıfa Ptmetı: ı~tersc okuı~!i •alı::ıkktık ett'rılecl"k ın:ıs. 
Kız "~ raflnrı hırdPn verir ve bu da taahhüd sen~tne kayd"d'lir. 

1 L K • 0 R T A • L 1 S E El - Sar':ıh. uvurlte'l gezen, s dikil. b:ıyıJma ve çıroınmaya mıiptE'll\ 
lolmad~! hakkında velılerinın note""l kten to. d 'kll ta<~.hhüdnnmesi. IB•ı 

Taksirnde Sırasalviierde YENI A ÇI LDl. '>'ibi has alıkinrdan h ri ilP okula girme-den CVVI'! m'llfıl olduklırı so:ırıı-
1'\lud•ırü _ F.ski Şi li Terakki Direktörü. M. Ali llaşmet Kırca J d"n anıı.ı..c:•lrınlar otaıle'an çıkarılır ve okul ma"~"nfl::ırı velilerıne i)d('Hl!r.' 

HususiyP.tlerl: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE geniş mlkyasta 3 - Istekliler bıılundukiarı mahallerdekl no;lterlik 8Ubelerinc istiM ı e 
ehemmıyet vrrrnek sınınarını az meveudla teşkU ederek talebesinin mliracaııt eder<'ltll'r Vl' şubelerince 2 ınci m(lnd<>d<> b'ldir'len l vr:ıkı ikmal 
çalışma ve ınklşa!ı, sıhhııt ve ınzıbaUle yakından allıkadar olmaktır. E'ttikten sonra· .\nk!l"rıda Yuksek Zirnat Enc;tıtusü V,.tcrin('r Fnkült('sı 
Mektebln denize ııtızır kalorıferli tenefffi&hane ve jlmnastJkhane3l A.c;k-eri TalE'be Amlrll~lne gönderilecektir. Müra<'aat müddf.'ti Eylühin ~5. ine 
vardır. Hergün saat , 9 ile 18) arasmda taıebe kayıd ve kabul olu r kadardır. Bu t .ırihten sonra miırac'lat kabul E'dllmez. 

nu · 4 _ Okula kayıd \'f' kabul, ııahndetname dereC'elerine ve mlirnc~at sıra. 
~ Telefon: 411;9 1 ıı na göt·edir. İstekji nde<!i tnmam olunca kavıd lslerl kaoaııır ve 

~-- ---- · kaiJul l'dllenlerE> mfıracnat ettikleri Askerlik StıbE'leri ile tebli~at ya -ı 

Heybeliada Deniz Harb Okulu ve Lisesi pııır. <7496ı <69oı 

Komutanlığından: ~ ,ı KENDiN 
ı nu Yll ;;)eniz Llse.u bırinci sınıfa giriniye fsteklı okurların mü..c;abaka 1 Traş bıçaktarmm satışi % 50 ye düşmüştür. 1 

aınavl:ıt'tn.l 5 Eylul 940 :Per mbe günü sabah saa.t. dokuzd:ı. başlana.caktır. k ı 
2 - Sınavlar fen b~.,. tfizık kımya. matemat.tk ve türkçeden yapıla _ Çün ü: 

ea;tır Sınava •ecek rku lar• n ıı:opruden sab::ı.h saat 7,2.5 de hare-ket. eden 1 POKER TRAŞ Bl ÇAKLAR 1 1 T 
Tapurtl yani ı ında v n .ı:ı•urek ebll kalem ve terılm malzcmc~ı olduğu ı 1 
ltalJ, ()ll; ula clmel r ı r 

81
,
1

,v başl:ıd•ktan ın mııta<'::ı.at eden okurların sınava sokulmıyaca~ı ile evvelcc 10 df'!fa tra~ olunabUirken son tekemmülU sayesinde ljinıdi 1 1940 KÜÇÜk 
al" kadJrlnr:ı ıl n luı r7620) ~ rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. ,. , 

iŞ. BANKASI 

( !staubal) ve '1) L B. 'D 
Cari Hesaplar 

MIYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940IKRAMiYELERJ 

I aded 2000 J.1ra1ık - 2000.- Uıl 
s • 1000 • - 1000..- • 

e. 600. ----· 
12 • w • - 1001.- • 
40 • ıoo • - t001.- • 
75 • 10 • - 1'161.- • 

210 • • • - la260.- t 


