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-. .... ...................................... , 
Milli Şef 

Oece baloyu 
leşrif etti 

rı:nu.ra 29 <Hwıust) - Cümhu
'k:.fet llalk Partisi tarafından bu 
lre aı:n Ankarııpalasta. verilen su
IJer· ~~ parlak olmuştur. Milli 
bırı~ıı Isnıet İnönü refikalarile 
r,r ' te saat 22,45 de suareyi teş. 
ttl••eıtın~ıer ve alkışlarla karşılıın-

'"~ lltdır 
~ . 

filı uareye Ankara siyasi meha -
le ne ınensub bütün güzidelerle 
)a~ln YÜksek sosyetesinden bine ( 

1 1{ n dıı.vetıi iştirak etmiştir. 
: ları Otdiplomatiğe mensub bayan. 
' t'ok a Ankara bayanlan arasında 

lar ~Ustesna tuvo.letıer ~ıyan-
gorüıın~tür. 

\ l'a~arır ceneral Şmlt baloya işti-

, 

\. eylemiştir. 
... _j ······ ··································· 

Yunan - Arnavud hududunu göıterir harita • 

~akineye 
'lerilirken 1 
Yunan ordusu baş 
kuınandanhğının 
b! sabahki tebliği 
'h' 30 (A.A.-- Yunan or-

1\u e.fkumandanlıiının tebliği: 
~t ~;Jet)j düıtmaıt kıt'aları aiır 
~' ~~pçunun müzaheretile, ev
~~t ıt edilen plan mucibinee 
~ te. hulunan kıt'alarımıza ta
k ~8.rb~itlerdir. 
~~ıtı.·ı Makedenyada vaziyet de-

iNGiliZlER 
YUNANiSTANA 
YARDIMLARA 
BAŞLADILAR 

Florina 
bombalandı 

• 

Ingiliz Bahrige Nazırı, 
yardım başlamış 

bulunmaktadır, diyor 

Yunanliiar sahilden itibaren 
iki mudafaa mmtakas1 

hazirladılar 

aen;;~~ Metaksasın 
Orduya mesaji 

~, Londra ıD (A.A.) - Bahriye nazırı 
Gnı imha ~eliniz, :zafer Alexander, buiün Londrada söyledi~i 

aizi bekliyor)) bir nutukta fÖYle demiştir: 
aKralı'yet donanmasının Yunanla -

~~ttiııa, 3 - tana yapabileceli her türlü yardımın 
~~i O (A.A.) -Yunan bat- memnuniyetle yapılacalını Yunani.s -
.ı rbtdieneral Metaksas, cephede tandakı' ve Amerikadaki do.stlarıma 
~tt en aak 1 · • 
~tir, er ere fU mesaıı gon- temin edebilirim. Bu yardım başlamıt 

to11 Ultadd 1 '- . • • bulunmaktadır.-. 
~ r~ es mem eır.etımızı ve 1 l d 
aıtrı dojtırnız, müdafaa ettiğiniz- Ingiliz tilosu aoa ar a 
ıt,~ ~(i J'' en hararetli tebriklerimi 

';'11\llt n eriyorum. Vatan, sizinle Londra 29 (A.A.) - Reuter: 
~I.rı:t~ektedir. İsimleriniz altın itnıyan - Yunan muhasamatUe n-
t t'fl'ıa araton ve diğer harb l~kadar olarak, şarld Akdenizdeki va
)' '~l'calt nlarının isimlerinin yanına ziyet hakkında, ~ndrada tebarüz et
f~ı bir ~r. Silil.hlnrınn:ı:ı sayesinde tlrildi~ine göre Ingiliz don~nmasının 
~ ~4ıltıiata Unanistan doğacaktır. Bir vazifelerinden bir tanesi I talya ile 
~d dah \ .ki, şerefi heı vakitkin- hnrb sahnesi arasındaki deniz münn
% tledea V ı.iyük olncaktır. Bu mü- kalatını hırpalnmak olacaktır. Bu 
tııı' .Duf.rn unanistan yalnız değil- vazifenin ehemmiyetl, İtalyanın Ar -

dır. z ~nı imha ediniz. Znfer si- navudlu~o. yığdı~ı büyük ihtiyatların 
~sizi bekliyor.» bitmesinden sonra büyüyecektlr. 12 

b adadaki İtalyan kuvvetleri, bilhassa 
'h~~ b rı S ta, denizaltılar, ho.ten İngiliz bahriyesi "''S Egedeki Yunan ado.larına girdikten 

L. q,bıa.yi cı ler sonra daha ziyade tecrid edilmiş va-
.,~ -., ziyete düşmektedir. 

Askeri vaziyat 
ltalyan ve Yunan 

ordularina 
k1sa bir bakış 

r---YAZAN 

Emekli general 

H. Emfr Erkilet 
c8on Poata. nın aatert 

mnharrlrt 

28 Birincitetrin aabahı, Ar -
navudluk - Yunanistan hududu 
boyunca Yunan topraldarına ta-
anuza ba~lıyan ltalyan - Arna -
vud kuvvetlerinin bir muvaffa
atiyet kazanabildiklerine dair 
hiç bir haber alınmadı. Bilakie 
Yunan kuvvetlerinin hudud bo-
yunca istek ve; inadia muharebe 
ve mukabelede bulunduk.lanna 
ve dolayıaile İtalyanların Yu -
nan topraklarında ehemmiyetli 
aurette jlerliyememit olduklan -
na dair haberler i:elmi,tir. Fa • 
kat ille gelen nokaan, ve hatta 
kasden mübalağa veyahud yan-
lı, işae edilmiş haberlere baka -
rak hemen neticeler çıkarmak 
hatalı olur. 

İngiliz kaynaklarından gelen 
haberlere göre İtalyanın Arna -
vudlukta bulunan ordusu biri 
dağcı ve diğeri zırhlı motörlü 
olan 1 O ila 1 1 tümerıle yar -
dırncı kuvvetlerden mürekkeb 
imiş. İtalyanın Arnavudluktaki 
nııkeri kuvvetlerinin snyı ile ifa
desine ııelince bunlar 180 bin 
kişi imişler. Arnavudlukta inzı
batı temin için en az S O bin as
kerin bırakılmaaı iictıza ettiğine 

göre halyanın Arnavudluktaki 
hareket ordusu 130 bin kişiden 
terekküb etnı~si lazım imiş. Fil
hakika bu son rakam yukarıda
ki 1 0-11 tümenle yardımcı kıt' a
la rdan ve menzil teşkilatından 

(Devamı 7 nci sayfada) 

~Q)'' - (Devamı 3 üncü ı;ayfada) 
lfl'lQ lfçiler ellerinde Türlt, ~ 11 Ve /giliz bayrakları 

taııyorlardı 
'r "'lırı -

lırı, '· 30 (A A . lıı.e~ tılıle.r • .) - Kıbnstakı 
tııe~ '~s nna vatan için harbet
tıltt~editle un0;.nütte6kan izhar et
!o~tıde11 bı un Yunan nümayiş
~tl lltatnin ~. R.~up Yunan konso
~tr ~"lrded·tnunde toplanarak aa
y~ ~q_hu ı rnek istemişlerdir. Di
~1() 'rı , ~~a.t~~lar, ellerinde Tilrk -

1 
e '<~ka.kf'lız bayrakları olduğu 
t}Qil•~ardır. 

b Iller 12 aday• 

~l .. tıd 
0 lll ba 1 ad 11 ar 

'rd r,, 30 
~ ili~' fatarn ( A A.) - Oniki a
q'b deniz Pnly:ı adasının merk~z; 
t~~ lltdı111, ta~arderi taratmdan 
"-t ~'~a: l e~ıl?'iştir. Adadaki 
aa qUtı.ıJ e en Üssünde mühim 

"'Osk~ 
~~o~~~adaki Yunan elçisi 
l""~\lt· Ch,·a. 30 
~~ Y\ın11 • (A.A.) - Mosko

tlitin :ı .elçisi, dün hariciye 
~ ... \<~ .Rıderek hariciyc ko-

1\.i V~ti•kı le görütmüt-

ıtalyan .. Yunan harbi 
Avrupa tren seferlerini 

inkı aa uarattı 
Konvansiyonel Uzunköprü ile Istanbul ara
sında sefer yapabilecek, ekspres işliyemiyor 

Yunanistan ile lt<.ı.lyn arasında ı cu lar la Sirk.eci garına muvasalat et
harbin baş!aml\sı üzerine iki giin - mi,tir. 
denberi konvansiyonel ve Semplon Devlet Demiryolları 9 uncu işlet
ekspresi seferleri yapılarnamakla - me müdürlüğüne gelen malumata 
dır. göre, yeni bir emre kadar 5 ve 6 

Har b başladıktan .. $onra hiç bir numaralı kon vansiyonel katarlan 
trenin Yun'llh· byd ,.. dıtı\t>geçmr - yalnız İsttanbul ile Uzunköprü ara-
sine müsaade del'' dün sı.nda ~efer yapa~ilecek, daha ileriye 
sabah gelmeleri '1C . Yan- gıdemıyeceklerdır. Yolculara da an-
siyonel ve· · Stıke - cak U.tunköprüye kadar seyahat 

bileti kesilebilecektir. 
1 ve 2 numaralı eemplon sürat 

Cümhuriyet Bajrramınt 
bütün yurd büyük 

heyecanla kutlutadı 
Kahraman askerlerimiz ve 
motörlü kıt' alarımız her 

tarafta şiddetle alkış/andılar 
.. 

lıtanbulclalıi g~çid reımincl~n bir intiba:: Kahraman aılıerlerimi:z 

Ankarada 
Bayram 

Halk Milli Şefe karşı 
bağlılığını büyük 

tezahürlerle izhar etti 

Ankara 29 (Hususi> - Hükümet. 
merkezinde Cümhuriyet bayramı me. 
rasimi ibüyük bir intizam Içinde cere
ys.n etmiştir. Güneşli ve ılık bir havn 
umumi neş'enln artmasına yardım 
eylemiştir. Saat 13 de Büyük Millet 
Meclisi binasında Cümhurre~i tebrı. 

krıtı kabul etmiş ve Milli Şef sıhhntlı 

çehresinden hiç eksik olmıyan sıcak 
tebessümile protakala . dahil zevat :ı 

ayrı ayrı iltifntta bulunmuştur. Bu 
mernsimi takiben İpodromda ya -
pılııcak geçid resmind~ bulunmak 
üzere Meclisten ayrılan sayın İsmet 
İnönü yanında B~vekil Dr. Refik 
Saydam oldu~u halde açık bir oto -
mobille iki tarafı halkla dolu cadde -
lerden geçmiş ve şiddetli alkış.lar top
lamıştır. Cümhurrei.sinin otomobili 
merasim sahasına dahil olduğu zaman 
İpodromu dolduran 30 bine yakın bü
yük bir halk kütlesi aziz Şefi çılgınca 
alkl§lamıt. uYaşa, varol! ıt seslerı da
kikalarca eb'ııfı çınlatmış ve bu ge -
n i§ saha Milli Şefe sevgi ve bağlılık i
fade eden büytik tezahürlere sahne 
olmuştur. 

(Devamı 3 üncü uyfada) 

Edirnedeki 
merasirnde Bulgar 

misafirler 
Edirne (Husuan - Cümhuri -

yetin 1 7 nci yıldönümü burada b~
yük tezahüratla kutlulanmıııtır. Bu
yük geçid resminde Bulgar hudud 
alay ve tabur komutanları ve zabit
leri ailelerile birlikte bulunmuşlar, 
öğle yemeklerini burada yemi§ler -
dir. • 

Geçid resminden sonra AtatüTk 
anıdına ,ehidliklere çelenkler kon
muş, g~e verilen bal o çok net' e !i 

Şehrimizdeki merasim 
Büyük geçid resmi üç buçuk saat sürdü 

ve çok parlak oldu 

Istanbuldaki geçici reıminde iz ci lıı:zlarımı:zın 

lzciler Ankarada Atatürkiiıı mavaltkat ltabri önünde 
Cümhuriyctin 1 7 nci yıldönumü bir k&lb halinde, emniyet ve hu..r 

d" bütün memlekette ve bu arada içinde, utik.lil ve lstikbalinin temel 

1:hrimizde de halkın coşkun te.za- oJan cümhuriyetin yıldönümf.i~ij kut 
hüratı arasında. bu bUyük güne ya- lul~ı çok .K~ ve hueus1 bır ma-
rapcak bir oekilde kutlulanmı§tır. Ila ıfade etmı:ttır. 

Dünya alıvalinin çok kanfık ve Dün bütün latan~ul sokaklan ..-
karanlık olduğu bu zamanda, bütiln bahın erken aaat~~n~den gere yan-
Türk. milletinin tek bir vücud, tek. (Devamı 4 üncil .. yfada) 



Hergün 
Yunanistan 
V ukaatı karşısında 
~ Yazım: Mahittin Birpa 

6 

ı 

v. 
E. 

Birincitqrin 

30 
R-.mı .. .,. 

1940 

Arebi ••• 
1539 -Hc:ır 
178 

ÇARŞAMBA 

~1 

18 

Ot le 
s. D. 
u 6a 

6 48 .(() ı 

.Ankıllayn gOI'e snat f:ırlrlan: 
'ınsak: 4.33, Oünq: uo, Oğle: 

1U2, İkindl: 14.35, Atpm: Jl55, 
Yat.sı: 11.26. 

Katm kAgtd hi'esinin 
önüne geçitecek 

Beledb'e müfettışleri, bazı bakkal 
ve bsahl•nn et ve yiyecek maddele
rini b.lm ~dlara sa.nnıı.k suretne 
tartıda hile yaptıklarını ~bit etmiş
lerdir. Bu fekjlde hare et eden mk -
tal YC Wubl~ bııkklnda cez:ı tatbik 
olunfl.eattır. 

~ Kabahat f<endimizindir := 

Hayat yolunda sürçmeden, emin Te sert adımlarla yilrüyebilmenJn ilk 
şartı, insanın bilerek veya bllnıı)'erek blr hata yaptı~ı zaman o hatanın 
sebebini ar~ ve o hatadan dolayı ilk olarak kendi kendisini me.<J'ul 
tutınıuudır. Böyle yapan adam ikinci bir hata ya.pmaz ve muhtemel ha.. 
talnrın önüne mutlaka geçer. 

1 ST E.R f NA N, i ST ER iNANMAl 
~-.. " ..... .. .-.. .. .. -· .. , . . 
istanbul gn~teleri Yunnn.istnnla İtalya arasında mtthsrebenm ba~lnd!lt 

haberi gelir r:elmez iki tarafın kuvvetleri hak:kmdıı tahmtrıde bnlunmo.gs 
iir~tilu. Merakla, biraz do. endi~ De birer birer okudtrk ve gördUt kl: 

Bir kısma göre İtalyanın 750 bin Jtlşillk bir kuvveti vardır. Yunan kuvveti 

ise 40() bin sulannda. 
Bir kısma göre .se uıiyeot bunun t&ma::tn a.bidir. Yunanistan 600 bin kl

~ik bir orduyu seferber edtbılır, buna k&l'fl İtalyanın Arnavudlut.tia bıı -
hlndur !hı kuvvet ise n.llayet 200 bin ~en ibarettir. 

Bn vazt)'ette takrfbt olsun bir ffktr ectınmmin mü.ı:nkiln oldu~una: 

lS TER 1 NA N, i ST ER INANMAl 

Sözün kısası 
Ezeli hikaye 

E. Ekrem TalP 

A hb4blardan birinin ye.di ~ 
§llldalci kızı, kanapenın ~ 

teaine yerleştirmi~ olduğu beb1 oJ. 
henüz çetrefilliği tamamile zat 
mıyan lehcesile masal söylüyor: ~ 

- Bir varını§. bir yokmu~· çi' 
tane beyaz kuzu varmiJ. Ku~d•ll 
yırda oynuyormu~. Derken daS!V 
bir kur d inmiş. Fe na bir kurd; itl 
yıu kuzuyu görmüş. Y nnınn gı~. 
«Ne eeziyorsun burada?» d~ 
Kuzu da: «Geziyorum. iştel" ,el 
miş. «Olmaz 1 » demiş kur d: ~dil' 
yaln12 gezenen böyle, k.uyuY21 

1 
d' 

•ersin .onra. Iyisi mi ynnnna gr et' 
beraber gezcliml., Kuzu kabul ıfi 
mt-mi~ •• bunun üzenne kurd kıırı' 
dtuzuyu kıtır kıhr yemiş. ) ~ 

Bebek bu masalı işitti ve an 'ı-1 
mı, bilmem. Eşya rı ın da insıırı ııı' 
gibi birer nıh sahibi bulunduldllf 
arada sırada inanmak isteriııı ~ 

Ukin ben, o bir damla ço ıJt!l 
takririni can kulağile ve di'kkıı ir 
be.ııından sonuna kadar dinle11l 
tim. 

Hikaye bitince, sordum: ~ el' 
- Sen bu masalı kimden o&t 

din, Tuna? 
- Büyük ninemden. 
- Sevdin mi onu? ri 
Çocuk: ı, Evetı) mnkamuıdıı 

tını salladı. 
- N esini sevdin, bakayını 1 
- Acıklı. 
- Sana pek mi dokundu? ~J 
Kıvırcık baş bir tasdik bart 

ynph. -~ıl 
- Sen o fena kurdu ele geY' 

ne yapar5ın ~ 
Öldürürüm. 

-Neden} 
- Zavallı, kabahntııtt 

yedi diye. 
Sen kuzulan sever 

- Severim, yal 
. 'ıı' m H" 

- Kurdlnn? 

Bayram 
-- tıcıfr 

ist:ı.nbal Müttill~ndeıı: ,nı'0 
citcşrlnln bLı:incl cutııa 
Bayram olduğu ilD.n oınn'!';,ı 

BAYRAM NAMlV" 
S. D. 

7 7 

Sadak.ai fıbt 

Istanbul MüftiliğindeJS; 
En • • f1i 

.ıyı ---K ıc. 
2J 20 
40 34 
tı7 ıoo 



li~ 
l Jı; 
e~ 
il ol-

abii 
v' 

tigı 

SON POSTA Sayfa 3 

' 
e ab 

ingilizler 
Yunanisiana 
yardtm~ara 
baş!adllar 

Ankarada Bayram ı ~.efi~ e ı Kral B.oris~n Bul~arı 
• Hak ve adaleti hariCi Siyaseti 

Bu lg aristan ile 
Yunanistan 

aras1nda telefon 
;•ıuhaberat1 kesLdi 

Halk Milli 
büyük 

Şefe karşt 
tezahürlerle 

bağltltğını 
izhar etti istihfaf hakk1ndal<i söz;eri 

~ CBaştarafı ı lncl sayfada) 
~e~il'ı_n bırkaç zaman eVTel Akde
lıe:ne 1 lngUiz kuvvetlerinin hemen 
lltı b~ _iki lDi!illne çıkarıhıllş oldu~u -
lta.ıra dırmiş bulunduğu hatırlardadır. 
ları h nların 35 bin tonluk iki zırhlı
l:ı.ııha az.r olduktan sonra bir denıx 
~eı r~esine teşebbıis etmeleri muh
l!~a laJtkl olunmaktadır. İngilız 
~lı ~ına, küçük, fakat çok tay. 
~r. \'· t'n donanmnsı yardım edecek
letıer,'~~n lmhrıyelılerinin büyük has
lıuıınak ndrada pek z.lyade takdir o-
t tndır. 

~rfunun vaz'yeli 
lorı:ı-------------

~la.h' ra 29 (A.A.) - Royterin 

(Bqtarafı ı inci sayfadal 
Oeçid resmme i§tArak eden Harb O

kulu talebelerinin · gösterdikleri em -
salsiz intızam takdirler kazanmış, 

Türktuşu paraşütçü1erinln 5 dakika 
içinde tayyarelerden şehir üzerine 
muvaffnkıyetle atlamaları heyecanla 

ita yan Yunan 
harbinde ingiliz 
fHosunun rolü 
Harb mühim 

bir safhaya girdi ~!lt :.~ttar mahfellerden öğrendi -
tıqturnore Korfuyn karvı bir düpmın 
~•lu ... u Yapıldığı hakkında hiç bir L d '9 (A A ) K ı· ~tf,.ı"•llt Yoktur. Jn,.,iliz kıt' alarının on ra - ' ' - • uvvet ı 

.. on "' ve iyice .iluWanm~ devletler tek bir 
)trler ~haya, Selaniğe, yahud diğer kur~n atmadan teslim olduklc.n 
tıı d ... 

1
1 raç edilmiıı olduklan doa- h Id Mih ık lı gı dir. a e · verin tahnıt ümüne mu-

llJ kavomet eden Yunnnistnnın c~ilre-
~ Utlda ti fiMihverin eon lı reketbı hakkın-

t ,\'un:-:-- da mütalealar aerdeden İngiliz mat-
~ınd~ıstnndak_i ~kert ~zi)·et ı buatının ele aldığı bir mev2U ol -

f 
tıi··ı . l{oytenn dıplomatık mu- muştur 1 • nın .• . • 

t ltr nd ıııuahıyettar Londra mab- Gazeteler müttehide:ı Yunanie -
tııı en .. ~ 'td·~· " Fl l d llı "e K ogrem ıı::ıne gore o - 1 tan davuının n.gilterenin d<n.-asile 
~ 1lıtıı;r ıı.etorya bombardıman e - bir olduğunu beyan etmekte ve ln
d~ı:lıı 1~ fakat dün a-4-~ama kadar, 

1 
giliz Akdeniz fıloaunun bu ihtilafta 

'"1: 0 YUnca yalnız birkaç topçu b ' 1 v } •• ettir _ 
\'rı <>su olmu~tur. Birkaç ileri Yu- ır kro d'ornıyacagını te >aruz 

ıı k:arkkolu geri çekilmiş. fakat meDte r r·ı f d' k' 
~il tıi) a ollar ileri müdafoa hatları- [( 

1 b. egra ıyor k: .. 
ıı,, 11

1 
ml üııtür. Bu hatlardan ba~ka 1 la uçf~l ır şey -!hap ma ~~tıy~rsa i,r 'l ı ar ·~h'ld . "b 'k" _ ta yan ı osunun nı ayet ıuıre~ete e Qil - ı en ıtı arer. ı ı mu• ' lA d 

lı ttı nuntakası hazırlnınıolardır. g~esı Kazı~kr-lı · d b b' 
t'd, ırıta.Jcalardan bir tanesi 1 ar - k bevd'l ro::ııF· ~zetesı e ar • 
dııı11 n Yany • k ay e ı en ıı ransız meYdan mu -
ll:qk da Kast aya gıtn;:.j ·t~ ,.e ora - hare\,esi» ve ,und;ye k~dar kaza -
!li~,ı}ll.dır, Dorlya ve •..ı onn

1
aya ~k.. : nılan cıfngiltere mubarebesiıı kadaT 

• "ıtfa• a ıa gerıne 0 an ı ın? mühim eni büyük bir saflut gir -
~· ınıntakası Kozandan E- d' • · ı_Y d 'k _ya d 

O 
lll git.... kt d' ığim "Kay etti ten sonra şoyle e-

... e· e ır k d' ona . me te ır: 
~ o:O zamıındanberi kuvve~lP.rimizi 

1, O..Orıdtıı. sağlamlutırmak iç:n iyice çalıştık. 
b bu ••b 29 ( A.A.) - Londra- Şimdi bu yeni müthi, muharebe 

1'
4 .... •h l"h' tt h" lt ·arı b·ı .. sa n aye ar ır mem- mevdanı üzerin~ perde ısr-ılıyor. ıı 

~ l~,n ~ dırıldiğine göre Ingiliz ve • • 
ıı.'_ıııti b' onanmaları arasında her- ratıldı~ını heyecanla ilAn ediyorlar. 
~"'<l<ı trı ır hareket vukubutm~ oı _ SOO Yu a a 
1 ~n rJ·~htem .. l değildir. Be)gradda ıl n V pUrU 
~:~ ·~·~r Balkan hükumet merkez- Londra 29 (A.A.) İnııiliz 
\ ırı~lltı ~ınan propagand~cılan ta- radyosu dün gece Yunan gcmileıine 
'ıı(llıı u hiJausta bazı pyinl:.r ÇI- aşağıdaki talimatı v~rmi§tir: 
~~ted~ olın.ısı mümkün addedil Hiç bir Yunan gemisi Franaya v ır. lU ve Fransız mü&c:mlek.e limanianna 

'.~esmi teb'igi aitrniyeeektir. 
ııı.· Aıı na 

2 
- Atiantik denizinde hulmıan ae-

11t blj·· 9 (AA) - Yunan re&- rniler, garb istikıuuetinde aitrnelde 
i , 2ı: iseler yollnrına devam edecekler -

tt'li ll JUdd k ~1 ~'~ltd' a nıuharehc:ler devam dir. Şanc iati arnetinde gitmekto 
~p ı,1 ~t.h Yunan askerleri mev _ iseler İngiliz !imanlarına girecek -
atr u af:lZa ediyorlar. lerdir. 

asın b b d Cem'an ik..i milyon tonilato tah -
A Dm ar 1man1 min edilen 600 gemid~n mü'l'l'!kkeb 

~~ 1'tıa 29 Yunan ticaret filosu müttefiklerin 
tı.~1 lt-ı ( A.A.) - Patnıaa kontrolu altında buhınan filolar için 
~t '~. rıej'an~arın yaptı~ı hava hü- kıymetli bir yardımcı olacaktır. 
~ır~ \;~~ı nde elli kişinin öldüiii Yugoslavyada heyAcan 
~ '•tir. nın de yaralandıiı tesbit -

.rat B Belgrad 29 (~.A.) - Royter: 

~ 
t:ııd •rı, 29 
~~ııf'11 11n, do (A.A.) - Kf'll'f Jorj, 
- , 1 1\.irı b nanmanın ve hava kuv-

l ır, a~kumandanlıKını t·le al-

ry 
n Yara ck.n:ar~ 
"""ıı"~ lb~,, rı 'tf Atınıtdot-:ı Londtndaki 

·~ nreıh ~<ı •\' &ö anesine ((elen ha -
~-~~~~~e 1 .. r~ Yunan hükümet r:ıer
•~ q' o,_~tn . 
"f, ~ c; bi , cı kolun fanliyetine 
1~J 1ilıdi,r ı:ıo:k.e tesadüf edilmemiş -
1' ı .re ·ad ı 1 t' ~ d ın nk 

1 
ar ıla yan tayya -

'ıııı :flerdın arı neticesinde uke
~~~~~ıç l.ıir e hukua g-:tirilen :z:arnr
'iıı llıtırı Ye ~ enımiyeti yoktur. Bu 
'ttı1t ~'"e g ne neticesi sivil nhali-
1 "t~a~ oll('t nusu undaki azıruni 
't ~ ıııad muştur • 

t~·ı arı ıı.L . 
b._ -A 1, llı~kt d~an bır telgrafta 1öy
:>ıiı ti~ e ır: 

ı ~~rı tıak_jJ0~nıal çehresini ı:.lıyor. 
taı ~teclir.ı) aaıtnlıuı rnuntazaman 

Yanıa 
~~·rı~ r hezimeta uğramış 
" 11~a n 29 tt- l hll.~tıı.n (A.A.) - Reuter: 
._ ~~ arbetın Çok faik kuvvet.lere 
"~ ıı. eean es, VaŞingtonda büyük 
ll! ı "" ihh U ya nd hl'lt~~. ''f>il~ f ll'nıliJtır. Bir taraf-
~ ''ölb ~tr aaı,yetınin sürati senn 

:ı rıer 
~; ~li• hakk 
~ ': ~lea Yu ~da Amerika halkı 
~ ~1~1 tüten radyo spikerle
~;ı-~Yatın kelinıeıler Amerika _ 
ı.._~ ~er a tercftma.n olmakta. 

"'- •• bı: ,_ Şunlardır. 
:oq e ~oırı · 
~ \'e c tlıahku!u tarafından öldü _ 

Q ~et.ıe k~çük bir millet a-
~tıııe_ı. ll'lücadele etmekte _ 

• bilyUk 
b '.1 • hartıerıe yazılmış 

!talyan kıt'alannın 

Yunanistan~:\ !talya arıtsında mu
hasamatın başlamış olduğu baberi 
dün sabah Belgraddn yrldınm sure
tile yayılmı§tır. İtalyanlar tarafı~ -
dan Yunanlılara yapılan talebierin 
inıki.şaf imkanlım ve bilhassa Ama
vudlı&taki kıtaatın Yunanistnna 
geçmesi ve bu suretle Selaniği ve 
dolayıaile Yugoslavyanın hayati 
yollarını tehdid elmesi halk toplan
blnnnda heyecanla münaka§B edi! -
mektedir. 

Yunanİstanın mücadele etmek ka 
rannı efkarı umutniye müttefikan 
tasvib etmektedir. 

Oçuncü Yugoslav ordusu 
Bu anı.da umumi karargahı Üa -

ltübde bulunan üçüncü Yugoslav or
dusu aylaroanberi hazırlanmış bu -
lunmaktadır. En çok ıs!Ultn ile tn -
kib edilen mıntaka Ohri gölü sa -
hillnde bulunan Ohri ve Struga şe
hirlerine civar olan yerlerdir. Bu te
hirler Draçtan Selaniğe giden ta -
rihi İnyas yolu üzerindedir. Bıı dağ 
lık ınıntakada kar ve vağmur yağ -
maktndır. Havanın düzelmek ihti -
mali 1\Zdır. 

Yii'ksek memurlar vnziyetin neza
keti ve muahcdeler icabı Yugof.lav
yanın vaziyeti dolavısile simdiye 
kadar büyiik bir ihtiyat göstermek -
te iseler de vahim endişeler hisse -
dildiği muhakkaktır. Bilhassa bu 
endişeler hariciye nezaretinin Mih -
ver devletlerine karşı tapdığı his -
leri tamamile paylaşmıyan askeri 
mahfel1erde duyulmRktadır. 

Yugoslavyanm tavassulu 
Yükaek memurlar, Yugoslavya -

nın muhasamab şavanı tecssüf gör
dülünü ve barbin Balknnlara aira -

seyredilmiştir. Kılıç çekerek koşar 
adımla Devlet Reisinln önünden ge -
çen süvı:ırilerimizle motörlü kıt'nlar 

azametli ve h~etll, kız, erkek Iz -
cilerin arzet.tlkleri manalı manzara i
se itimad telkin eden ulvi birer sahne 
teşkil etmiştir. 

Mihver Fransaya 
karş1 müsaadekar 
m1 davranacal<? 

Yazan: Selim Ragı, Emeç Sofy:ı 29 (A.A) - Bulgar ajansı 
İ ki memleket ara.sınd,l bir ihtlla! bildıriyor: 

çıkıp da sılfihlı bır münaza:ıya Bulgar kralı dun saat 16 da meb'u-
inkılab ettiğı vakit muhar!blerin u _ ~n meclisinin 25 inci içtima devresi-
zak, yakın komşuları mücadelenin nı açmıştır. 
lüzumundan !azla uzayıp taraflardan R~al ~oyledıği nutukta başlıca de-
b- · ı miştir kı· 
ıran n muzmahil olmasına meydan . · 

vermeden tavassuUarını arzeder za- P~dıye kadar takıb edilmiş olan 
yıf tararın bazı fedakarlıklar ' n harıcı siyasetin mes'ud neticeler ver
olması suretne dava halledilir, ~~~ mış old~~unu hususi bir . memnuni _ 
la_ha yapılırdı. Modern <:cnilen topye- yetı.e mu~~hede etmekteyım. 
kun harblerde bbyie bir ihtımale er Sız meb uslar da, geçen revkaHide 
yoktur. Y toplantınızda bu muahedeyi ittı!nkla 

Çünkü muh:ırıbler, ~iriştikleri mü- tasdik etmi4 ve ~bruca meselesinin 
ca.deleyi kendileri için bır hayat ve _h~llın~e dostça muz:ıheret ve t~~b _ 
memat meselesi olarak kabul etmiş _ buslerın~.e~ dolayı Almanya ve Ital
ler, hesabiarını ona göre yapmış ya Y~~ı~. ~uyduk şeflerine karş1ı Bulgar 

Son mülakatta Hitler harbi kazanmak, yahutl da kat i. SU- ~~ e ınt uygula~ına tve m n~ett~~~ 
r.n l" • • "k rette ezllmcyi göze almışlardır. Hele bil ı~~ edrcelmtnln o muş unuz: u ı ı 
ınusso ınıyı ı naa bugünkü muharebc 'b' te büt. y ev e e nramızdakı dostluk 

" bir kıt'ayı sarıp büt~~ ı ı! dünya~ baiDarını bu hadise daha ziyade sa~-
ugraşmış... sirayet göstermek isttdadındıı bulu - lamlaştırmıştır. .. . 

Zürih 29 CA.A.) - Reuter: nan kavgalar ·ç·n nihat 1 .. Yugoslavya ve Turkıye ıle rnunase-
İyi haber alan siyasi ZUrih mah • lüm şıklarınd~n' b""k' b~a ?rt~heyad~ betlcrimiz bu iki devlete bizi bat;Iı -

rell 
. d ır.: •• ~ a ır ın ı a u. ya h d ı d ül" h ı k ~rın e ıbeyan edildıö"ne gore Mih- şünüJemez. Hele kendi mcnfaat ve n mua e e cr en m em o ma -

verın Fransız donanmasını l..ontrol düşünüşlerine göre vazlyet alın b tadır. 
etmek hakkını Istemesi meselesini ha- lunan milletler arasından bir ta~esiu= SOyyeUer Birli~i1e siyasi ve !ktıSadi 
ll hesaba katmak lizım gelmektedir. nin çıkıp da mutavassıtlık vaz·res· . münasebetlerimiz mes'ud bir tarzda 
Bu mahfellerdc söylendı{tine göre Da- görmesi de mevzuubahs edilı ını inkişaf etmektedir. 
kar ~diseslni müteakıb yapılan k_abi- Demek oluyor ki 93ıı muharebes~m~ Milli müdataanın kuvveUendirüme
ne içtimaında LavaJ Fraruanın In _ hasını genişiete gnişlete b-· "k b" sı için alınan tedbirler ve memleketi
gütereye UA.nıharb etmesini teklif et- Cihan Har-bine inkılab etmeA~yu h ır mizin müdataası yolunda her Bulga.
mişti. Laval Hltlcrle Mussolini arasın- kümdur. ma - rın tamamile hazırlanmı.ş olması is-
da yapılan Brenner mülft.katını mü_ Fakat ne yazıktır ki bir kısım bü _ tikbale sükunetle bakmaklıjtımıza im-
teakıb de bu teldirını tekr~ı· et·mı .. _ ··k d 1 ıran vermektedir. tir. .. ~ yu ev etler, düşmanlarını daha ko- ---------

lay ve hassa.s noktalarından vuraba-
Fransanın timallnde bir limanda in rnek için ço~rafi vaziyeUeri heısabla

P. edilmekte olan Jean Darıe zırhlısile rına uymıyan daha küçük memleket
Dakar'da bulunan Rlchelıeu zırhbıı lere iradelerini kabul ettirmeyi ve on
ve 80 denizltı da dahil olmak üzere ları, zorla da olsa, peşlerinden sürük
daha bazı barb gemileri ingiltereye lerneyi bir hak tel§.kkl ediyorlar. Kii
k~ı kullanılmak ~zere süratle de - 9frk. !akat cesur Yunanist.ana yapL _ 
nıze açılabilecek bır hale konacaktı. lan son muamele, bu nevi haksızlı~ın 

Almanyada petrol 
ve benzin tesisati 

bombalandi 
Ec~ebi LeJyon l~e 50.000 Jı:işi ıaıı,nwı bir şaheseri sayılsa yerldir. Lo d 1 
edilen Surlyedekı mü.stemlek.e kıta - Kendisine yapılmak istenen şerefsiz- n ra 29 (A.A.) - nsiliz ha-
ları Filist.lne taarruz edecelt!er, d!ğer ce muameleyi büyük bir vakar ile kar va nezaretinin Almanya \lurine ya
cihette · all A! ik d w pılan alunlara aıd tebüii hak.Jwıda 

n ljım r a a b un:ın §ılayıp layık oldu~u cevabı veren u. tafailat veren hava ne~ıeti ittihba-
60.000 F:ansız askeri de İtalyan. k.ıt- lan gibi bir milleti küçilk düşürmek rat bürosu diyor ki: 
alarile birlikte Mısıra veya Atrıka - gibi bir millA-hazanın akl elmesi A;:.. • 
da müttefiklerin di~er üslerıne kar- den çıekinmeseydim son :u!an tn- d ..--...r .. bo~~ilrdb~anfil tayyarHeleun-

h k t kt" L ı• • • - - en mute§e.ıı..ıı;. ır onun am • 
şı are c e geçece ı. avıı. ırı .ek - talyan lıMisesini kurd kuzu hikAye b d b l b" ··1c. 1 
linerine Baudouln ve amiral Darlan sine benzetmekten "ek~nmezdim - ,,urııl ~ du u~~. ·ıuyu peltrdo tasi -
ta afı d ·k- k n h t d.l " ' · uye erın en ~sı ı e petro epo a -

: ndanpı te' .e
1
re ~ za .ere e ı ~ __ Nasıl böyle düşünmiyelim k:f, bü - rına karşı yapılan bücum eanasında 

mı.ŞSe e e n n rıyaseti altındakı yuk Avrupa m1lletlcrlni birbirine so H b d k.l k d b· ta~ne w• v d t t d d - am ura o ar mınta asın a u -
·~ ... eygıın ara ın an re - kan büyük hengAme önünde bitaraf- yük yangınlar çıkmıştır. 

dedı:ml.§tir. . lı~ın bütün icabiarına uymaktan baş. E.n tiddetli hücumlar Phenania 
ZUrı'h mabfellerınde şunlar Ua1e e- ka bir şey yapmıyan Yuruınistan İ 0 · · d~ı.· b'· .. ._ d • ... dilmektedtr· . ' - asag ı.smın e&ı uyua. ma enı yag 

· talyanın kısa bir zaman evvel verditl tasfiyehaneaile Cnuıbrooic. mahalle-
eYeni Alman teklifierinin Fransa i~i münasib teminatıanna rn~en sinde bir depoya tevcih edilmi§tir. 

için kArlı olduğu aştk~dır · Bu it ıbarla bır gecenin şafak vakti koskoca bir Bu sanayi ımntakııaına •tılan isa
Fransanın muvafak~tini fstıhsale ça- ilitimatom lle karşılaşablliyor ve on. betli bombaları büyük. inf.iliıklann 
h.şan_ Almanyanı_n ıtalyadan Tunus, dan, en basit bir istikl~ ve hürriyet ve şiddetli yangınların çıkardı~ı kı
Korsıka ve Savoıe hakkındaki taleb- merhumile telif kabul etmlyen teklif- zıl alevler takib etmiştir. Ayni za -
~erini_ bir kere daha tetki~ et.ınesini ler alıyor. Böyle bir vaziyette hak _ manda, başka bombardıman tay -
ı.stemış olması muhtemeldır. Florans kın tam bir tecellisi demek olan bir yarelen bu mınt!ll..adan dört kilo -
millO.katı esnasında Hitlerin İtalyayı Yunan zaferini ayni zamanda adale _ metre mesafede ,.e Hıu:nburg dok
~ni bir Avrupa niZarnı kuruldu~u ve tin de bir tezahürü olarak beklemek ları civarında buiunan Deutache 
Ingiltere yeni bir «SUlh ültimatomu• ve isternek en tabit ve doğru bir di _ Petroleuro fabrikalarına hücum et -
karşısında Iraldığı takdirde Fransay-a lektir. mişlerdir. Burada da atılan büyük 
karşı müsaadekAr davranmak lazım 5 ~tn ı;; çapta bombaların infililu ne•icesin-
ııeldi#ine ik:naa çalışmış olması ihti- 11lim UCalJ--1-f' l..AIU!Ç de şiddetli yangınlar çıkmıştır. 
malden uzak deaUdir. Bombardıman tayyarderinden 
Vaşfngton 29 CA.A.) - Reuter: V: mürekkeb başka bir filo da Alman 
Vaşingtonun salahlyett.ar mahfel - 1, U n an i$ t Q n hududundan tahminen 5 00 kilo • 

lerinde söylend~ine göre Amerika metre mesafede bulunan Magde -
Fransız donanmasının ve Fran.m Jı Ad • l • bUTga kadar ilerliyerek Brnun -
müstemlekelerinin statüsünde yapıl- a ıs e er ı kohendeki mü him benzin tesisatma 
ması muhtemel de~lşiklikler hakkın- bücwn etmişlerdir. 
da Fransadan resmi malfımat istemiş.. IJ'8 Amerz•ka Bombardıman tayyarderi bu te-
tir. sisata bir saatten fazla hücumda bu-

Haber alınd~ına göre Ruzvelt ta- lunmuşlardır. Atllan bombalar ne -
rafından Peten'e gönderilen mesajda Balkanlar ve Ispanyanın ticesinde infilaklar olmuş ve yan -
Fran.<;adan bu memleketi İngiltere a- gınlar çıkmıştır. 
leyhlnde harbe sürükllyecek veya vaziyeti Yaşingtonu Hücuma ınarıız kalan 14 tayyare 
Fransız ve Amerikan menfaatıeri a _ meydanında yangın çıkmıştır. 
rasında bir tezad tevlid edecek hiçbir alAkadar ediyor İngilteı-e üu·rindc 
Alman tekl-ifinln kabul edilmemesi ta- Londra 29 (A.A.> - Resmen blldi-
leb olunmakta idi. V · 't 29 (A A ) y rildi~ine göre Pazartesini Salıya bağ-

aşıng on . . - una-

Safyada Yunanisianın 
İtalyaya mukavemeti 

beklennıiyormuş 

Röyter ajansına göre Bulgar
lar haditelerin Türkiyede ya

pacağı akisleri alaka ile 
bekl:yorlar 

Sofya 29 <A.A.) - Rcuter: 
İhtıyat tcdbiri olmak uzerc ccnulı 

hududundaki Bulsar kıtnatı' tnkvıye 
cdllmektedir. 

Bulgar başvekili mütcadd.d de!.ılar 

kaydetmil,itir ki Bulgaristan kom~u • 
sunun mü.şkül vazlyctindcn istifade 
fikrinde değıldir. Fakat Bulgarlar E -
gede bir mahreç elde etmek hususun. 
daki istekleri üzerinde so. ele-
rin nasıl bir tesir yapac:ı n~rat 

e dıyorlar. Hadiselerin ald ğı c r ~an 
Sofyanm resmi mah!ellcrınde hayrd 
uyandırmıştır. Çünkü Yunanistanııı 

İtalyan metalibntına mukavemet et
mesi hiç de beklenmiyordu. HM!sele
rin Türkiyede yapacağı akisler alfika 
lle beklenmektedir. Bulgaristanla Yu
nanistan arasında telefon muhaba -
reteri bu sabah snat 7 denberi kesil -
miştir. Bunun için Yunan - Arnnvucl 
hududundaki muharebelere daır pek 
az haber alınabilmektedir. 

İtalyanlann kat"§ılatncuklan 
nıütküller 

Londra 29 (AA.) - Reuter aj:ın -
sının siyasi muharriri yazıyor: 

İtalya, Mısıra taarruz etmekte t.a
reddüd eyledi~lnden kendine daha 
kolay bir kurban aradı. İtalyanlal'lD 
Mısıra nisbetle Yunanıstana bücum L 
çin co(trafi üstünlükleri vnrdır. Çün.. 
kü muvasala hatlan daha kısadır. 

Yunan ordusu henüz tamamile s&
ferber edilmiş olmamakla beraber tl
zerine düşen vazlfeyi başaracai-tna 
güvenebilir. Yunan askerleri b'ıvüt 
kahramanlıklam kadlrdir. 

Öyleye benziyor ki; İtalyanlar te -
fevvuku temin için motörlü vasıtnla.. 

nna güveniyorlar. Fakat Epir'in ka.. 
yalık dağlarmda vukubulnn ilk te -
maslar buraların müdataaya elverişli 

oldu~unu açıkça göstermiştir. 

Yunanistarun ingiltereye müracau 
etmiş ve İnglllz garantisini müesair 

(Devamı 1 nci sa)1ada) 

Belgrad Efçi miz 
Prens Pol i le 

görüştü 
Belgrad 29 (AA.) - Royter: 
İyi kaynaklardıtn öğrenildiğine 

göre, Türkiyenin Belgrııd bü) ük el
çisi yanında Yugoslavya başvekili 
ve harbiye nazırı olduğu halde Bd
grad yakininde Dedinje sarayına 
giderek Preoıı Paul taraf•nlian kıt -
bul edilmiştir. 

Dün sabah Yugoslav h~riciye na
zırı Yunan t>lçisini kabul etmio ve 
görügmüştür. -----------------------
Bir ingiliz G~nerali 

Ankaraya ge~di 
mutavassıt vazifesi görmeiCe ama -
de olduğunu beyan ediyorlar. Yu -
goslavya vaziyeti dikkatle takib et
mekte ve bitaraflığına riayet edile -
ceğini ümid etmektedir. 

nistan hadiseleri Vnşingtonda pek llyan gece düşmanın bir bomb:ırdı -
yakmdan takib edilmektedir. Bal _ man tayyaresi tahrib edilmiştir. Ankara 29 <Hususi> -- İngiliz Ya _ 
kanlarda olup bitenlerin Amerika _ Düşmanın hava faaliyeti birka kınşark orduları genel kurmay lı:L4 _ 
nın istikbali üzerinde müessir ola _ nuntakaya yapılmışsa da hileumları kanı tümgeneral Smit, ziyaret mak _ 
cağı anlaşılmaktadır. bilhassa Londra mıntalrosına ve sadile ve Cümhuriyet bayramı şenlllt-

Brenner geçidinde Hitler ile Mus- orta İngtltereye teveccüh etmiştir. lerimlzde bulunmak üzere dün sabah 
Yabancı müşahidleri aliikndar e

den bir m~ele de ltalva ile Yugos
lavya arasındcı ı.ıkt,..dilen paktta-:ı 
sonra Mussolininin ltalyanrn Yuna
nistana tevcih ettii::-i taarruzdan Yu
.,.o .. \avyayı haberdar edip etmedi -
ğidir. 

Yüksek memurlar bu noktada ih
tivatkiir hareket etmektelerse de 
Yugoslavvanın çember içine alın -
ma!lını intaç eclecl'!k bir tedbire as
k .. ri mahfell rin göz yumacaklarına 
inanmak müııküldür. 

Avala Aj:ınsmın tekzibi 
Belgnıd 29 (A.A.) - D. N. B. Avala 

ajansı bildiriyor: 
Bazı yabancı radyolan Yugoslav 

nazırlar meclisinin dün fevknlMe bir 
içtima aktederek gizli seferberliğe ka
rar verdiği haberini ynymışlardır. 

Avala ajansı, nazırlar meclisinin 
dün ne aleHide, ne de fevkalMe bir 
içtiina aktettiğtne ve se!erberli~e ka
rar verdiline dair verilen haberlerilı 

solini arasındl\ yapılmı!'! olan top - Hava nezaretinin bildirdi~ine göre Ankaraya gelmiştir. MiSafir general 
lantıda hazulanan l'vlihver harb taarruzlar karanlık basLıktan biraz şerefine dün akşam Genel Kurmay 
planının ilk büyük rnerhRielcrinin sonra başlamıştır. Gece yarısına do~- İkinci Reisi Orgenerıı.l Asım Gundüs 
vukubulmakta <:-lduğu zannediliyor. ru ta.nrruzlnrın şiddeti hafi!lemi~e de tarafından Anknrapalnstn bir nk am 

t$panyamn vaziyeti hücumlar sabahın tık saatlerine ka- yeme~i verilmıştir. General Smit "bu-
lspanyanın Mihver devletleri kar dar devam etmiştir. gün İpodromda yapılan geçid resmin. 

şısındaki vaziyeti de tArassud altın- Deniz üsletiniıı bombardımanı de büyük üniformasım labis oldutla 
da bulundurulmnktadır. İ!~!panyarıın Londra 29 (A.A.) - Hava ne- halde hazır bulunmuştur. 
hattı 'hareketi resmi mehafilde ha - zaretinden tebliğ dilmiştir: 
raretle tasvib edilmektedir. Mihve- Dün gece hava bombardırnan -
rin iğfalatına ve tazyiklerine düşrni- lanmızın başlıca hedefi Alman de
yeceği ümid oltJnııyor. Eğer İspanya niz tezgahlan olmustur. Kicl, Vii -
bitaraf kalacak olurso, Anıetikndan helmşaven, Br~men, Hamburg; Em 
buğday ve pamuk {!"'lirmek hususun den ve Kukşaven üzerine çok büyük 
da banka krediiNinden istıfnde e - taanuzlar ya,::;ılmıştır. 
decek ve Amerikanın manevi mü- ....:..._ .....:., _ ____ _ 

zaheretine güvrmebilecektir. Hal - Be!gradda halyan turizm 
buki Mihvere dahP ziyade yakınla-
şeıcak olursa, o zaman Amerikanın idaresinin Camları kırı'dl 
manevi ve iktı!ındi tıızyiki altında 
lralıtcaktır. ···················································· 

kuvvetli ve yenilmez 
millet haline gelmek gayemiz _ 

Belgrad 29 (A.A.) - Royter: 
İtalyan turizm idaresinin Brdgrad 

şubesinin cnmekanlan dün gt>Ce kı -
rılmıştır. 

Neşredilen bir tebliğde bir gen
cin derbal tevkif 

Yunan Kralının İngiliz 
Kralına cevabı 

Atina 29 CAA.) - Elen kralı İktnd 
Georges, İngiliz kralı Altıncı Geor -
ges'a, göndermi' oldu~u mesaja ce -
vaben, gönderdiği telgrafta krala ve 
İngiliZ yardım temıııatından dulayı 

teşekkür etmiş ve demişUr ki: 
.Sonuna kadar yanyana yuruyece

ğiz. Allahın innyetile mllll kuvve.le
rimiz mütecavizin hareketini yok ede
cektir. Güçluklere rağmen hnk ve a. 
d alet devrini tesıS eyliyt ce • 

Yaja.Sın 



f(omüyon alun, satım illeri
nın kua zamanda inttıcını 

temin edecek 

İngiltere ile son yapılan anı~a 
&zerine, İngiliz piya.salarma verllecek 
ma.lla.r ve bu piyasadan ahnacak em
tia hakkında etüdlerde b>ılumnak 
maba.dile daimi bir Tllr!t - İngiliz ti:.. 
earet komisyonunun faah'yete geçme
ei tnkarrür etm~~ t. Zanne(tildi~rı:e 
~re. bu komisyon gerek İn~ilterede 
bulunan Türk ticaret mümess.ıı ve 
terekse Türkiyede bulunan İııgUiZ 
ticaret ıbirlifl mtimessfli nezdinde da
tml temnsl:ı.r tesis ederek pa"yasıı iiU
r\nde çal ,mı~ ve mülnyaa. işleri balt
kında mahalli etüdlerde btılunmak 
w.zifesile mfikclle! ola.eak.tır. Bu ko
mi.'lyon her iki piyasa üzerinde bJr 
muhabir vU:.!esi hizmett''ni göre~i 
Pb• o.Iun s:ıtım işlerinin kolaylıkla ve 
tıs:n bir ?.alllllnda intacmı cia temin 
edecektir. 

K1z talebe cephe 
gerisi hizmetleri 
için staj yapacak 

Ist nbulc!aki geçid resmi üç buçuk saat 
sürdü ve çok parlak oldu 

) 
.. , 

~~r-ı 

! 
ı: 
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Tren düdüklerinden 1 

şikAyet 1 
İsim ve adresinin yıuılmasını f 

istemiyen bir okuyucumuz ftJ 41-
tiyette bulunmaktadır: 

cBanliyö hatıa:mıdııki trenlıorin 

: vaklUi vakit.s1z, lüzwnlu ıüzum -
suz, düdiik öttiirmelerinden çok 
rahatsız olma.ktayız. Sükiitu te -
min için bir çok tedbirler alın -
mıştır. Bu meyanda şlmc::ıdifer 

düdüklerinin de yola konu!ma.sı 
lAzımdır. Siny:ıl i~in ~lm~n dü -
düğe bir şey denilemez. Fnkat Iü
zum.ruz olaralt makin.Lstin ~un 

uzun çektiği düdükler ve bi!has..c;ıı 

gece yarısından sonra, çalınanlar 
tren glizerg!hında oturan halkı 
çok rnba.tsız etmektedir. Bil'l:ıassa 

i ktiçük çoeul:lan daha fazla tAciZ 
ediyor. Binaenaleyh bu düdükler 
lüzuınln çaluımalı ve kısa olma -
lıdır. Nitekim şehir haUarında ça
lışan vapurl:ı.rda bu katdeve ria -
yet edilmektedir. All'ıkadarlann 

o 
ide 

un 
• 
1 

60 bin liralık büyük ikramigegi 
124.28'1 numaralı bilet kazandı 

11 
Milli Piyango idareısinin tertib i Gene son dört rakamı (4_93 r 

ettiği, cümhuriyet fevkalade piyan- ile biten kırk bilet de 1 000 }ıra 
gosu dün saat ı 6 de, Ankarııda 19 )acakbr. . ,1 
Mayıs stadında çekilmi§tir. Son dört rakamı ( 2 798) ıle V 

On binlerle halkın bulunduğu çe- hayet buhı.n kırk bilet 500 Jrra 
kilişe lstiklal marşile baglanmış, zanmıştır. il' 
bayram münas.ebetile muhtelif vila- Son dört rakamı {563ı) )ıJ, 
yetlerden Ankaraya 5telen izcı1er tn- biten lark bilet de 500 lira 11 

raftndan otomatik makinelerin düğ- caktır. .f 
melerine bnsılmak aurctile ikrami • Son üç rakarnı (974) le 11ih if 
yeler çekilm iştir. Cümhutiyet pi - bulan 400 bilet ı 00 lira ikraı1l 
yangosunda kazanan numaraları sı- kazanmı:ıtır. . -~ 
rasüe yazıyoruz: Son iki rakamı (06) ile rıılı r' • 

60 b:n lira kazanan bulan dört bin bilet ı o lira ii 
miye alacaktır. fe • 

7 Sonlan { 6) rakamile nihayet ıl 
nen kırk bin bilet 2 şer lira ~f (1 
mıştrr. Gene son rakamı ( z f 
nihayetlenen kırk bin bilet de 

2 O bin lira kazanan lira alacaklardır. • ıı- • 
5 rakarnı büyük ikrauniye)~ ,r 

zanan ı 24287 numaralı biletıtl ,rJ 
ni olup heıhangi hanede bulu~ 

1 O b·ln l"tra kazananfar bulunsun yalnız bi:- tanesi ~e' 1 
bulunan aşağıda yazılı 46 b ll' 

237229 
25() eer lira teselli mükfıfııU 1 

cak.lardır. ~ 
Cümhuriyet pj.7cıngosun.u~ V' 

d.lkkat nazarını çekmenizi riza 
diyoruz .• 

C:vablarınuz 

376668 bin liralık büyük iluamiyesını 1i znnan 124287 sayılı bilet Akşt: 
e-l S b" ,. k , satılmıştır. (il 

ın tra azanan.ar 20 bin liralık büyük i]ua!1'11"'' 
284969 kazanan biletin talUılis.i de })o 

<Bqta.rafı 1 Inci sayfada) burlan. bindirihni, bafilk. tnyyare rada. Rüeha.n Yıldn'a: 124818 On bin lirahk ikmmiyefi bOJ1 
Manyas, Sığı.ryOıunda 31 numa-ı dindedir. ~' 

ama kadar bayramı aoa.suz bir se- dafi taharu Yali ve komutanı :ı:lim- B-tu ı ll ekteb! · ka nan biletin bir parçası lsta~·ı-ı lı' 
vinçle tes' id IKlen oo binlerce hal.k.la lıyarak fevkalade bir intizam içinde i yı~ ve uka;ul e~u:ıelesi :~: er = 

1 
248030 diğer parçns:ı Mudanyada. d.ifc" t 

Okullarda otutuJmaltta olan, u - dolup~.: f:!tpnıflU. gec;mitlen:lir. Kahraman ukerl~ri - f ml~r. Birdahaki lene leyli me.;.. 328340 letin gene bir parçası lstanbu f• 

kcrlt~ hazırlık dersleri ~ ktındaki Bayiik ~id ~eaminin yapılaoaar miz i:'CÇerk:en Taluim meydan:ondalci canı imtihanına girebilirsiniz. bür parçası Tarsusta satılnıı~" ,,; 
ta.Umatname dc~tirilmiş ve kız ens.. Taksim meydanı -~hı-n saat 7 sin- binlen:e halk eoıkun tez:ı.hüratta Turrudlu, Yedieylul m:ı.hı:.llesJ, i Son dört rakamı {7202) ile ni- 5 bin liralık ikramiyeyi kııZ Jl 
Utülerinhı üçüncü suui'ında., lht&ası den itibaTeD kadın. ~:dı:ek:, çocuk on bulunmut (Ya~a. V erol) sesieri da- Kntlan sokak 42 ııom!lrada l\L i hayet bulan l:ırk. oilet 1 UOO lira ik- biletler de, İzmirde, lstanbulclll• 
biçki - d1.kiŞ olanların, biçti - dJklş biıı.len:e vatandal ile dolıııuştur., Jcikalarca meydanı kaplamı§tlr. Halk Yofda.~: f ramiye ka:ı r.mıştıT. kurada satılmışlardrr. 
dcrsinden bir aaat ile, ihti3ast moda Meruimin saat 11 de bqlıyacağı b k ..ı 1 '- bilm d - Tekll!Inlz çok yerinde. Fa -: ~~=~===;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;:=;;;=;~~--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiııı" 

ı maoan ve yoru ma~ e en : 1 16 
olanıann yapma ç1çek derStD:1en bır ilnn edildiği halde halk kahraman ı d' h kat mektubunuzu geç aldı!ltmız, i Bı'r doktorun gUnlıı~ 
saati a.zalt11mı1J. bu .mııfa. bır aaat - Mehm.edc.ik!eri vakmdan görme-k, ~~.tl: ~n !• raman Mehmed - bayram da başlam~ bulunduğu i:- _ ~ 
lik askerlik dem ilAn edllın ;:-tir. onJan ooya doya al!a lamale için C1tCl 

8 
lj ıt. r. . Çin maalesef n~redenıiyOt'U?.. notlarmdan 

Askerliğe hasırlık dersl~ri la!m:ıt- -tlerce beldemeyi göze almıştı. Bu llr&da brr tayyare filoso mey- fznıir, tütün fabrikası uı B. ÇARŞAMBA. !9/ 10/ 940 
namesinde yapılan d~kli~e göre, s Saat 9 a doğru geçid ı-e.sınine iş- ~ank üzeri.n~en uçaral:. merasime iıt- Blrg'üç'e: 8: Saat a.yan, 8.G3: Müzik tP}.) ll=============::::::: 
kız talebeler için staJlar da konul - tiralt edecek askeri krt'alarla, diğer tira etm~tır. - Yazınızı çok be~endilc. Fa - 8.15; AJans ha.be.rle:'ı. 8.30: .Müzik Meyvaları ve 
-.n.,tur. Bu ~Jlnr ha- h~cumla _ b' Ji:L'~- _ _. d k d"l · Ordu birliklerinin geçi i.'"li mütra- kat sayfa.lnnmız ne.şretnıe~e mu- <Pt> 8.5a; Ev kaduu.. g; H:ı.lk h::ıva -_,..,. .,..,... ... .,. ır ıı:ıcr mcyuan a en ı enne ay- ı__,b ı· "tl . ..l 1 . · . ~.., 1 f f 
nnda kızlanmızın TaZifeleti le cep.. nlan yerleri almağıı ba§laırut1ardır. &ı po ıs, ı aıye mu reze en, 17CJ - said del'fildir. ları . 9.30 : Konuşma. 9 50 : Muzik (Pl.) 08 lJ Cl 8Tl 
he ger~ndeki hizmeUeri mevzuu et_ V I" b l d" •• d kt LOt ler, öğretmen ok. u Ilan. lise ve orta : Ankara, Kı·kız nuıhıı.Iesi Gü - 10.20: Konuşma. 10.40: Rumeli Y. }, d 
a!ında ,ft_ ktır f' K.ındı ve e e9ıyleS rdeısı .tioiba· 

0~ - okullaruı kız ve r:rkd~ talebderi, ! ner sokağmda. n. ll. Klrcmit'e: pehlivan hav:ılıırı. ll : Kon"ı:ma l lBRmll. an .ıl 
r o ........ a · 1 r ar, s at , en ı ren ev- 1 ı·k kt· bl . K 1 : !1. - ..... ldJ• 
Kız talebele.rimiz stajlarını mekteb- ~ --L...: • deki b' ı ül- sp<>Tctl ar, genç ı u erı, zı oy, : - Şik yet mektubunuz Munn-: 11.20: Muzik 12: rl:onuşma. 12.20: V e•' ll yıllamaf.i.t' 

..;ı.-. veli vc> .... mız me us •rın m Yeşilııy Çoct1k Eııitgeme Kurumu : ltaUi.t Vekili All Çetinkayay::ı. gön-:. Zôk. 12.50: Saa.t :ı.ynrı, ve A;:ıns ha- :1 
lerde ve mekteb dlJında uygun ....... - ki ve aak.eri erkanı n, mUteakiben eo- y- k H. K f ' : d ·ı 1 t·r : y • 
lecek yerlerde yapacaklardır. -~L· L J ~'-- ·-b_!LJ .. k ur avu urumu Ve ~ıma ce - • erı m ş ı. • berleri. 13.05: Ka,.ı.şılt p.rk.ı \C t i1r - emeyın· ız 

Bugün yap1lacak 
resmi küşadlar 

Beledi'ye Sular İdaresinin KA~ulhıı
ne koyü civarındaki ha vuzla::ında vıi-

cude getirdili yeni tesis:ı.tla, Elektrik, 
Trnmvay Ye Tünel İfletmeleri Umuın 
Mudürlügünün SiliUıta.ra~a elektrik 
tabriknmndaki yeni kazan dai:r~in 
açıl~ törenleri bugün ö~eden sonra 
Vali ve Belediye Reı.,ı Dr. Ultfi Kır
dar tarafından yapılacaktır. 

Vill\yet, Parti, Beleciiyt 0\"k:Anı ve 
davetliler saat 15 de Taksim B olar İ
daresi bl.nasından Klı~hancye h.are-
ket edeeekler ve yeni t.e&sat.ın açılma 
tören'nde bulunduktan aonra Sil1h
tar~ ya gideceklerdir. 

Du rada, İstanbul elektrik fabrika
aının tudretıni tezyid ma~lle Mart 
1939 da l.nşa.a.bna başlanan, montajı 

ve kabul muamelesi biten yeni kazan 
dalre!inin açılış merasimi ıcra edae -
cckti'r. 

Yeni kara Te deniz ticaret ka
nunu projeleri hazırlanıyor 
Ankaradan gelen haberlere naıa -

rnn, Adlı'Ye Vcklletl yenı tara ve de
nız ticaret kanun pt'ojelerini hazır1a
m."1k.~dır. Bu hususta ~kil edilen 
komisyonlar muhtelif memleketlerin 
benzer kanunlannı tercüme ettir -
mckte ve yurdumuzda tatbik tabili
yeti olan maddelerini ,eni projelerin 
h:ızırlanmıuında, gözönünde bulun -
durmaktadırla.r. YenJ kanunlar büyük 
bır •htiyaea ".cvab verecek ve birçok 
Z'lrlnkları cJrtadan kaldıracaktır. 

neuı ~onao oıwuıD oc ru; enru a • . l . " ·ıı . "b" .. .. \. 1 ... 
d d mıyet en mumessı en tn unun o - -~ k - ı 13 <>n K J3 40 ~-d e..,..,.. 

b ı . 11 .., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..- u er. ..u: onu~mJ:t.. . : .n.6& yo 'rnbiatın biziln be.slenın p~ 
u etmıo aaat e 01P"' Y•J?.m n nu"'nden geçmı"• ve bo"'ylece mera·:~e S ı kest K - IM 

,lştanbul komutanı General lııbıı.k y -..~ M 1 t b' d a on Or rası. 14.10: onu.şma. 1.>: yetlşti:rdıgi çok güzel gıda 
Avni olduğu halde Taksim meyda- nihayet verilmi~tir. Ceçid resmi Üç e'< e . er e, :Mc.ıthur Film ve Oııeret şarlolart sında bilhassa .sebze ve ıneY 
nma gelmittir. buçuk saat kadar devam etmiştir. ' k 1 (Pl.) 15.30: Konuşma. 15.50: ("..igan nn ne kadar muhlm bir 

Ba sırada e-cnebi ltonsolosl ıla. Şehi<llikteki merasim e. e tr ia< ve SU Romans'la.n CPl.) lG: Konu~a. 16 20: oldutunu artık bilıniyen t 
vilayet, parti, belediye erkanı; da.i- Öğleden ._onra saa~ 1 s de Edir _ Havaiyen Danslar CPl.J 18: Saat aya- mıştır sanımn. Bugun ;yice iJ1"' 

re ve müeneseler müdürleri de neokapıdaki Şehidlikte merasim ya- tasarruf ed lo e. ecek n. 18.03: Dans mü?iği (Pl.) 18.20: KO- lerek hareket etmek ve c)ı!J t • 
1 • eh·dı • • · h t nuşma. 18.40: Çıı'!uk saati. 19: Orta nev'i ve miktan bOgı ile tıı,. eV' meydanda hazırlanno tribünde yer- pı mış, azız ' 1 ennuzın n rrn!ll · ge• tl 

- o ı so s t Aj dilrnek ş::ı.rtile etsiz dahi -..ıe .ı lenn. ı' alnu•lardır. taziz olunmuştur. Buradaki mera - yunu. 9. : aa ayarı, ve arnı st" , 
ir:3. Bıı sebcble yaınıı e ıı1 

Vali LUtfi Kırdar v~ İstanbul ko- sime itfaiye handosile ölçmı: ala - Buna riayet etmiycn~ gelecek haberleri. 19.45: Radyo İnce Saz. Hey~ meyva ile hayatlmızı ıdaJllC •t' 'D' 
mutanı TabUn meydanında topla- yından ve Davudpaşa alaı_ından •eneye borç devreden mekteb" eti. 20.15: Radyo g:ı.zetesi. 20.4.5: Tcm_l ımıAnı vardır. Umumi hB)11Jl)t1~ 
nan lı:ıt'a ve birlilderle hallan önün- müretteh birer bölük ~tiruk etmiş - .. d .. l . h , l 21.15: McmlekeL havaları. 21.30 : kad:ı.r esaslı bir rolü ol.Sll ! ıır. 

ı· mu ur erı ıa san mes u Konuşma. 21.50: Riyasetıcümhur Ban -•ı:se 
den .,.,...erek bayr.unlarını kutlula - ır. olacaklar lar ile seb:!clerın mıı... .ı; 

.~... H-11- ku''rsu··ı....: dosu. 22~0: S:ı.at. ayarı., ve Ajans ha- zarnrın•ına ~ahid oJnıa,kf.ıl.) mı!J, müteakiben Cumhuriyet abi - UK ..... • .. - .., 

tm 1 d B .ı h b berlcrl. ~.50: D:uı.s müzıği <Pl.} dogrudan doğruya .... ıp deııinin önüne ge :~ e:- ir. urarıa Cüm uriyet ayrıımı münosebeti- Maaril Vekiıldi alakadarıara yenı de~ fakat bahçelerden al~Y si 
hazırlanan teref direi\ne şanlı bay- le ~ehrin muhtelif semtlerinde ku - bir tamim göndererek, okullara veri _ ze gelinceye kadar geçırdifı 
rağımız çekilmi§, bu sırada bando rulnn halk kürsülerinde öğleden ıen tahsisaUann azami tasarruna Asherlik işleri: hat dolayısile mikroplu 
a. •• ._,.l 1mı d d 1- sonra muhtelif hatibler söz nlarak, sarfedilmestni, her ne .. ureUc olursa 
ıswua maıttnı ça fo mey aı:ı.ı 0 dan ileri geliyor. Bu 
duran bUılerc.e asker, mcktebli ve cümhuriyetin kıymet, üstünlük ve olsun gelecek yıla borç bırakılınama- Malul yedek sübaylar sular ile sulancıı~ı belll .. ıı 

önemini ve milli birlik hakkında sını bUdırm.i.Ştir. -1•ıl" 
halk hep bir ağızd n mitli mar~t aöy b I d b 1 1 d H lk .... 1 bahçe ve bostanlardan ıı..o;,ırllJ 
lemqlerdir. Bundan sonra hutrlıı - h it~ e e_r . e .u un mu~ n~ ır. a Borç devreden okul idareleri bak - çagın ıyor §il sebzeleri hemen ~uhJl~ 

hatıblemıın hıtabde~ bın_lı:rce,. va - kında muamele yapılııcak ve mu-dur·· _ B~ta.§ Askerlik Şubesirtden: TaJXl" 
nan çelenkler -;:ürnhuriy~t ibidesine d f d ı-k 1 1 rette sıcak su ilc aşu tl 

b tan. _aş tara m an " a a 1 e cın en- ler •ahsan mes'ul tuttılacnklatdır. ı - B""'iktaQ şubes;nde tayıdlı ma- d yaııB konulmuş, vali ve komutan tri ün- .. ....,. ,. znndır. Sıcak suya n fO' 
delci yerlerine ı~mi§lerdir. mıştır. VetA.let, okullarda, kömür, rlektrtll, lÜl ve gerekse emekli yedek sübayla- rop yoktur denilebilir. 

Gecid ram• Gece su sarfiyatında az:ı.ml dıkkat göste _ nn M . M. Velcileti harbiye dairesin~ mikroplar 70-M derece 

Saat tam 11,30 da ~eçid nsmi
ne ba~lanmı~tır. Önde merasim ko
mutanı olduğu halde. Yedelı:: Subay 
okulu, AsiteTi Tıbbi,-e okulu, Deniz 
Har b okulu; Deniz liaem: Deniz Ge
dik li okulu töllebeleri, deniz ciayın-
dan müretteb bir tabur, Kult-Ji ve 
Maltepe liseleri önlerinde bandolar 
olduğu halde muntazam bit yürü -
yütle ve takım l:olund<l. tribünün 
önünden geçmi!ilı:rdir. Askeri lise -
lerden sonra kahraman 3Skcı leri -
mizin geçi,i baılsm.ı", bir p:yade a
la}'l, i.tihlı:.im, muhaberf'; jandar -
ma böli&leri; süvari ıpııpu; topçu 
alayı, motötlü ölçm- ve topçu ta -

Gece bütiin şehrr d,.kı rik le t'"n- rllmesini, h~bir sureUe israla m ey _ den gelen emirde bir hizmet için gö- tele! olurlar, ytlz dereceYe, 
vir edilmi,, P.smi ve hususi hinolar, dan verilmemesini bDclir.m.i~tlr. ~ülınek. üzere emrin ehemmiyetine nam pek nadlrdir. BıJhli.SS 
abideleT projektörlerle aydınlatıl - Okullarda elektri!t :surflyntını a _ binacn fllbeye Pazardan ma:ı.da her- valarda bu ıŞe çok 
mıştır. Bütün Halkevlerinde toplan- zaltmak üzere dersaneler hariç bütün gün için sabıı.htnn a~am tataine ka- vermek lfı.zım~ır. E!ın~nııı 
tılar yapılarak konfere.nslar, tem - ampullar küçtiltülecek, c :h ve sınıf- dar serbeit olaralt gelmeleri illin o _ şeftali, portakal hattA ~til 
siller VI' kon'lerlPr vPrilmdc surı~tile larda kimse bulunmad® ıa:nan elek- ıunur. bol bol ve mUterreren . 

yıtanılmalıdır. Tifo gfbi, 
büyük bavram kutlulanmı•tır. Sııat trik yakılmıyacak, t=lektrilt üt.üleri ve gibi barsak ha~aıı~ar11)111 
22 de vali ve bel,.diy~ n·isi tımıfın- diğer elektrik vasıtaları kıillanılınıya- B'' uk araba altında kaldı 
dan vilAyet b'nuınd~ bir hRlo ve - caktır. Su .sarllyatının a.s~ari bir ır ÇOC .. ~ o·· _ - defa amDi bun!ar ile 

M n~· k • ı.. Küçükayasofya.- ungorm ..... so - tal etmekte Te bu yü~Jl 
rilmi!tir. Ürx.ı ve ıı, erı er;..anın. hadde indirilmesi içln de sulıır husu- ' ye tehlikeli intanlar 
birc;ok güzirte dılVetliif'rin bulun - s1 tertlbaU:ı. musluklardan az akıtıla- ka~mda, ~O sayıda oturan Hasan a. mektedlr. Kavun, karpUl 
duğu bu balo çok sıcak hir hava catbr. Talebeye her husıuta oİdÜğu dı.nda birinin idaresindeki yük araba- .olduğu halde bütiin 
içinde geç vakte kartın devam et - gibi, su sarfıyatında da ta.~arruhı ri. sı dün, Kadırga caddesınden geçer - sebzeleri çok çok yun 
miştir. Bayram ~enliklerin~ bugün ken, çadı.rcıla.r maba.llesinde oturan ı'htı·yattnn zarar geıdiitı '- I-1 Ik d ayet etmeleri için icab eden tenbihat- .. lt 
de devam olunacaı::, n ·evlerin e ........ duracı Lazaronun 6 y84ıarındaki miştir. Fakat JrayıdsııU 
topıbnblar, c;;.] e nceler ter tib edile - ta bul unu lacaktır. , .. .... 

.. .. • •••••••••••••• • ba c1a fe!D.ketıer do !tu rabUir. Ct!ktir. •• • ... •••••••••••••••••••••••••••• .. oJ,!O Savaya çarpm~, Ş1n n yara .. 

N 1 K A H lanma.sına sebeb olınu,tur. Cevab l~tlyen 
Yaralı çocuk Cerrahpa~a ll!l..ı:tane- posta pulu yol aı:na.~ 

Bayan Mürüvvet'le gazetemiz linotip k'"lrd• 
sine kald.ır~. suçlu arahacı yaka- derim. Aksi ta •• §efl Al.ô.eddın Eskln 'in nikiı.hları. ev _ _._ -ı bDlr Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki o 

Ha.snn ocy - ~ ~ 
oyı,eys.e, W üç ayda roya.. 

lanarak '--~kında •-k\ ...... ta ba•1an - ımıkabel.,...., .... a • 
velki gün iki tarafın akrabl ve dost- ~=:~ ...... :·: ........... ~ .. .:'lr' •• ~~iiiiiiii;iiiiiiiiia~~~~,.. larunn hu.zurile, Çapadaki evlerınde mıııtır. 

icra edilmiştir. Genç evlileri tebrik e- td • ( 
der n saadetJer dileriz. D lK KAT EDENLER ANLAMIŞLARDIR e,1~ 

( ) EL EK Sinemaaı her a~ne. ?eke~irJI efi" 

Tl Y AT R O LA R mında en güzel fılmını tak f.SfJ 
ŞEIIİB TİYATROStJ BU AKŞAM MISLI GÖRÜLMEMIŞ EİR şAtl A 

Elt, T==~'"-;:a BALA L y ~:: llitJ BIR ANA Bir defa değil, lO defa görmek i,;ıteyec•ır,;; s56f 
t.ırull ~='!:...~'.!"'"'""" y•r~~':l.r: Nelson Eddy - ılona !,.,ı.ıo~ 

çocuK o \'u N u Bu gece için 1oca kalmamqbr. Nomı.ırah k 
Altp.m aut. 20,30 da. kapıpl .. kbKbr. 



tBu an bi"y r mu i i ·ı ? =ı 
Yuz metre uzun!ugunda 

ipten bir kHprU 

~ linnalaya dağlnnndalci ip köprll
~tre \lzuıı.luğa yüz metredir. Bin 
tiııe derinllltteki bir UÇUTUm üze
'~tırulmııttur. Hemen beqün 
•tç ~esine rağmen üzerinden A ~ daima korlı:u içindedirler. 

rnerikada domuz yoktu! 

ı Kalb şeklinde llurun 
olur mu? 

Sıcak mem
lekeller may -
mununun bur -
nu kalb şeklin
dedir. Kalb f ek. 
lindeki burun t ~ ,..:"' 
haddi zatında lt 
garih yüz}ii olıuı ~~~lü~ 
bu maymunu da ..,...""""".,. 
ha ~an"b ~töster
mektedir. May-
m.umın burnu ayni zamauda çok 
eiAstikidir, ifrat derecede kiic;ülür 
ve gene if-rat derecede büyür ve 
dai.-na ıalak dunır. 

Işten çekilen ipnotizmacı 
Baı]np~teli 

meşhur bir fp
notizınacı, ipno
tizma lı.avvetinin 
zfıfa uiramum
dnn korktuğu:u-

• dan artık bu it

~t·~riunın keıfind~n evvel. 
)'\til. Yhiç bir tara&nda dom11Z 
' ahıız Paltan denilen bir 
~~nevi vındı Id. bu da AVN -
~ Ya~tY&nla.ra 'beı:ız.emiyordu. 
~oınuz c:ioaleıi AmeıÜtaya AY 
~ n ıötüıüllip orada üretil -

8ahriye yakasmm tar;hi 

. ' 

te n va:zgeçmi~tir. Bu adam 'bundım 
altı sene evvel eokakta bayılmalı. 
Üzet"e olan bir ka<lına: 

- Bayılmıyaeakem 1 
Dem~ ve kadın beyılmam~. 

O zaman kendiDCle ipnotizma Jrod
l'eti oldui-nu anlamı, Te birçok 
lc.imııeleri uyutmuı. onlara ırybda 
söz söylemei, a."'ZU ettiii bareketlcm 
yaptmnıJtır. Hattl o kadar deri 
YaTUll§tlJ' ki. ~ni tmDtmak ... 
tiyen Li_rsok k~ tfJ"'lup, OG

lara u,bda ~leriıııi 1ID1Itmayı 
tavei)'e ederek ümidm atkianiasa 
kurtaDnfıtır. 

ca~n sakalll kabile reisi 
Senegalde bir 

kabile re* o -
lan cam anka:Dı 
zencinin, cam a 
kah takma bir 
sakaldır. Ince 
cam çubuklarile 
yapılml§hr. K• 
bile reisi yil 
rfukeıı. konu -
,urken birbiri -

POR 
Beşiktaş Beyoğlu 

spora yeniidi 
Dün Şeref sahasında Beyoğlu -

sporla hususi bir maç yapan Beşik
taş mnçın ilk devresini takviye edi -
len B takrmile, ikinci <levreyi ise 
birinci takımile oynadı. 

Ilk devre 1-0 Beyoğlusporun ca
libiyetile bitti. İleinci devrede old~ 
ç.a ~ii,kül vaziyette kalı'" B~iktn~ 
bir gol yaptı ise de Beyoğruspor 
peııalbdan bir gol dah.ı kazandı. 
Sıkı bir mücadeleden Mnrn oyun 
2-1 Beyoğluaporun gal.ibiyetı1e lo
na erdi. 

Galatatant.y - Beyoğlwıpor 
karpla~yor 

Galatasarayla BeyoğluspoT ta -
lomlan Cuma günü '$eref sahasında 
hıısust bir maç yapacaklardır. 

Galab\sarıty- Fen~hc;e 

Cıı!Atasaravla F enerbahc;e ara -
~ın daki hnsusi maça bııgün ııaat fS 
de Kadıköy sahasında. ~lanacaktn. 

Ayni salında yapılaeak Matbunt 
takımı. Fenerbahçe tekaüdlerl ma
emdan evvel Fenerbahçe B talcımüe 
Barutgüdi karşılap.caklardır. 

lurldye aiiref birincilikleri 
Türkiye cüre~ birincilikleri bu -

g(in •at 1 7 de Beyoğlu Halkevinde 
Y11ptlacaktrr. 

Müeebakalar iki ııün devam ede
cektir. 

Gemlikte 
Uınurbey ve Adiiye 

köylerinde maden 
rıraşlzrmalarz yapılıyor 

Sayfa 1 

1 HAdiseler Karpsmda ı 
Ten e e maske 

Evlerimizi 
nasıl 

düşemeliyiz ? 
B 

di: 

eyoğlu caddesinde tesadüf ı - Bunun bir eşini tenekeCf~ ,.. 
ettiğim dostum kolama s:ir- pabiliT mhıiniz' 

-Maske nerede satılır bilir nü
ain1 

- Göz kennrlannı örtmeye yo.
ncyan siyah bezden maske mi~ •• 
Hem sen onu ne yapacak.ıım ~ •. 
Kamaval mev&minde değiliz ..• 
Y oba maakeli haydud olmaya ını 
niyet ettin~ •. 

- O cins matte değil ben kü
çüllen babam alırdı da. bııbr, da-

Oiruma.t Teya el1fı 1....pmu ıçin U- dımı ıkorkuturdum. Hani mukaırv&
zaillllayı oturmaya tercih edenler için dan yapıl:nı~ır. İnsanın yüzünü ta
ı.,te en güzel ve rahat. kö§e: Şezlong. mamile örter ••• 
Fakat bu rdlat köşeyt epeyce d~ - Yeniden çoeuldattm galiba ... 
nerek huırlamak veya .seçmek lA.zmı. Söyle bakalım yüzüne takıp ldmi 
Bir defa blçiıni n.za.DlP oturan bir in.. korbıtacaltııın).. Herhalde kayna
sam haldkatenı :r11ha.t ett1recet bir nan birkaç gece mieafir blmıok için 
§ekilde olm:ılı. r.ula yer k.a.plnm.ama_ size gelm~ olacak karanlıkta nıas.. 
lı, çok alır olmamalı. 8a.nk1 oturu1a- k.eyle ona görünüp, bir an evvel 
ccık yeri lÜ2wnsuz bir tek:Dde uzatıl- kaçımıak ist iyo:aun. •• Dikkat ct 
m:ış bir koltuk hissi vcnnemelL kadıncağıZJn yür~ine iner. 
Koydu~'llZ modelde bu a.rnnılan - Dü~ündüğü:ı gibi değil birn-

şeylerin hepsi vardır. Bu model ~u der. Nerede aatıldığını biliyorsan 
ö..lçiDer ü~erlne yap~tır: Önde a.- söyle. 
yak yertnc (6) santımetre kalınlı~n. Bir oyuncnkÇ1 dükkanının önün-
da düz bir p:ırça tahta. den geçiyorduk. 

.BD:tftn etnıfzn::ı (3) ewıtlmctre - Jlurnda belki ..-ardır, bir kere 
b.lın.lı~nda. {7) santimetre geni§ll - hakalılh. 
ğinde bir çerçeve. Bu çerçevenın yu - Dükkana girdik. Ne istediğimizi 
!mn :kısmı ormalıd.Ir. Ve bunların tezgahtar bayuna söyledik. 
beıpsi (8) s:m.tim~ lQalınl~mc1n, Bir dolab ac;tı. Sakallı aakalsız. 
(8) saırtınıetre gcni§lifinde bir kal - uzun hurunlu, boynuzlu masleeler 
deye dayanmaktadır. Bu Jtafdenln ar- ÇJkardı. 

ka kenan birer ayak teklinde yuvar_ Arkadaşım bunlardaa bir une-
latılmiJtır. aiıü eeçti. Evveln "endi yüzüade 
Oturuıaca.t :rer1n boyu 1,30, geniL prova etti. Sonm ban.:r. taktı. Daha 

1111 (!10) santimetre olmalıdır. Bu kıs.. sonra bi:r kere de aatıcı hayana tak
mm yük.sek.llti 1.5..20 santımetredlr. mdı: 
thtüne kabanit Te dayanıklı bir tu- - Mükemmel. dedi. normal 
m&o\1 geçirllmelklir. Hem raha~. hem ba~lann hepsine tamam geliyor. 
pratik, hem de sağlam bir (şezlonc) Para~nı v~rdi. aldı. 

olur. - Şimdi bir t~ekeciye gidece-

Her kadm bilmelicü 
Çok güzel ve hemen daima ınt>CL 

ğiz. 
- YGzüne rraske takaca?,ını aın

ladık. kuv~·~•na da bir teoelce mi 
'!l~lıyacakan) 

- Cok ı.a ıı ma ... Hele ten elee
ciye gidelim. 

Tenek.ecive de gittik. Arkadn11m 
ma~ke paketini ıtçtı. 

Tenekeci bir mnskeye. bir aıD. 
daşuna, bir de bana bıı.ktı: 

- Kaç pnra İstereeniz veıeceğim. 
Bizi kaçık. ye:itıe koyduğu ma

hakiaktı amma, nihayet para ala· 
cnktı. 
-Yaparım. 
Dedi. Arkadaşımlıı pazarlık etf:l. 

ler. Arkada~ paralan saydı: 
- Ne vakit alacaihm "> 
- Yarın akoam hazırdır. 
Aıiada11nnn yanmdan II]"J''b. 

yordum. Israr etti: 
- Yann akşam bize eel, m• 

hakhl belderim. 

* Ertesi aktam arkacia~Dlln eviad 
gittim. Beni ııalona aldı. Bir 8ÜD 
evvel modelini vererek ısmarladıf, 
tenek:e maske bir masamu üzerincbs 
duruyordu. 

- Ten ek e maske yapılmış. 
- Evet. mük.emmcl bir kqlf 

azizim. 
Arkada ım maskeyi yüzüne tak

tı.. Tahakııaından bir sigara çıkıııdı, 
bir kibrit çak.u. Kibritin ucundaki 
ecza fulamış, ar:lcndnşunın yuzu.
deki teneke maalceye çarpmı§tı. Bir 
ikinci kibrit çaktı. Onun da gene 
eczalı ucu fırlamı., arkada~ımın yil
zündelti maskeye çarpl'Dlltı ·~ 
çöp te tu~uıtu. Sigarasını yaktı. 

Maskeyi yüzünden çıkardı. 
- Kibritle.re bir hal oldu, dedi, 

çakılınca muhakkak uçlan kopuyOl', 
insanın yüzüne yapı~ yakıyor, gö
zümü, yüzümü yakmadan sigara 1-
çebilmek İçin bundan baıka çare 
bulamadım. 

Mukevi bana uzattı: 
- Sen de bir kere tecrübe et .•• 

Beğeuiraeo. tenek:eciyi bilivonrun 
va: sana da yapar .•• KibridM" ha 
halde kaldıkça ister istemez herkl"S 
bundan birer tane tedarik etmek 
m ec buriv-etind edir. 

r:J.,~t ./JuJ.,;..~:. 

Gemlik <Hususi) - Blr müddetten- bir kuma.ı} olan kadifenin bir mab -
beri Bursa Te havallsinde :mnden a _ suru vardır; Çabuk buruşur. Burıı
ra.§tırmalan yapmatta bulunan Ma- ııutıueıı hiçı bir kuıniı.ı}a benzetniYe
den Tetkllı: ve Arama EnsUtüsü mU _ cek §ekilde göze çarpar. Kumaşın 
bend.illerinden, Jeoloc Dr. Çepnt>ski tüylerl yatar ve adeta kırılır. ......... _... ..... _____ .._ ________ _...,_._ __ .. _·---·----·· .. -· ... --
ile Ensttuınnn cenç ft ~erli res - Bu mahzuru ancak husus! şekilde 
aıı.mlarmdan İbrahim A.rtuner Gemli- bir ütüleme tarzı giderebilir. Buru -

~tı ~ıl,e neferlerinin cenil yab
~Od, "-~da krallık zamanmda 
t~~ d ınuotur. o eeTirde b.hri
~'lı\r Y diKerleri gibi ııaçlannı u
~ı..,: · ahud da peruk giyerle-rdi. 
~ ~ "~ Peruka yağlı, pomadh 
~0~atikli olurdu. Bu yüzden 
~~ h'lt..t ç.ok çabuk kitlenirdi. 
~ ~ nltaeıru çabuk kirknmek
~ iit ll~a1t için ceket üzerine 
.:~ etı Yakalar takmak meebu
~ R: ~almı~lardı. lıte bahriye-

duyuhu. Bu aea de kendisinin ve te gelml§le.r Umurbey 1'e Mllye kö.. pn bditeyi iki elle cerıım. Bıcak ilt.fi
kanlannın tok ho~Da ~ir. ,yil ci'varmda' kömilr ve asfl!.lt araştır- nü.n tıstünü kaluı ~ lBlak bir bezle 
Ekaeri merasimlerde :ı:enci reiai bir m&lan yapmL'}lardır. Tt>t.ltiklerin, örtüp ta.difcnln altmda gezdiriniz. 
talkun fuzuli harek.etkr yaparak cam mü.sbet netice verdiği takdirde muhl- Ütünün sıcaklı~ile ~la.k bezden çıka... 
sakalından ~ler çıkanr, bununla tlmiz çok ehemmiyetli bir aetvet knJr- cak buhar yatan tüyleri kabartır. Ve 
da l:abilesi ehadıru tNhir ett:iini natına daha kaVUJmtll olac:üır. tuma.şa tamamile yeni balini yerir . 

''llll(f nıı yakalan o zamandan rr. 
sanır. Mahsul boDtıP * 
bp1n kitabiari nas1ld1r? 

En büyük kitab Japon kitab
bnnda, eeerin 
metni haklml -
daki notlar aay
fnlann Üsltinde 
serlevhalar ve 
sayfa numara -
lan da aayfalano altmda bulunmak
tadır. Bu usul medeni dünyaya da 
geçmiş, evvdii Amerikalılar, ııonra 
da Avrupalılar ayni şekilde lritablar 
ve mecmualar tertib etmitfr'rtiİ'r. 

24 saatte kalb nekadar 
ka:ı devra~er? 

İnsan uzuvlan ayni zamanda çok 
çürülı: ve çok aağı.u.dır. ~ 
k.aib bir yerinden pek az :ıııeddeue 
duTUr ve insan iilüı. Böyle elmaama 
rağmen çok ta sailamdtr. Yirmi 
dört aaat zarfmda alıp Verdiii ka
nın sıkleti 4000 lcilognmıdır. 

t~f ri kan· 93 

i " ' . ~: : ~· ._ .. .... ~ 

~'~ ,.. Yazan: Erctın·enJ Ekram Taru . 
'i, t, .. ntndan kelimeler ltısık ı Müjginm: cO da mı senden ta
ll.:" ~\ı r baıladı. Heyecan, te- rafa 1• demek istediğini bi.eden 
·"'il: ' M~~ b. ediyordu. Saim efendi izahata IPriJti.. 
~ ~- h.. UJaanı Bu eitcmler tu - Çok iyi adam. Allalı razı oı.. 
~'~~erin rı~ !ok fena t,.esir ed~- ~ni Annene de öyle bağlı ki. be
~ %ı 'tliy

0 
°irudan dogruya CJ - nım gözlerimi o IIÇtı. Bu balimde 

tr-~ı Ql~~ r..:. Sırası ıelecek, hep- ::le, tn Aksaraydan kalkıp buraya 
~'!\ .ı ~ii~~ ~r~· Haklısın: h.iaan- oeni yoklamaya geliyor. 
~t ttil. n: ~n c-Jbet. Lakin bu- - Gözlerinizi mi açtı~ Ne _,ı,i~ 
ı.. !tf~·~ ~Un ben onla n dinle- Haua gene mecabizktiyon:hı. 
~ lıtt.~ llıul ed ., ~ 1

• .... l'ltır erne~~. . ODUfffia~ .~orgunlugu, vaziyetin 
~ '-. ı.. dıyı degıttırmek ıs- huaule getirdıgi heyecan gene bir 
,., ~·~lt&ırı .. humma buhraru hazırlıyordu. Maa-
~'- ~~~lıiJrı,~gırdınız mı~ Ne i- ..... afih Saim efendi derin bir ııefea 
Jıı·t. .4,_ t\in) . alarak: 
~ ~l'ııı:~tını erı biri geldi. Bir bin- - Uzun hikaye, Müjsin! dedi. 
' 'lıtı.. i)~ tanıdıklarından i- Az kaldı seni kaybediyordum. 

·~· aç Verdi.. aoauk. al- Kadın euatu. o devam ettL 
~ J..tll' d11hll . . • - $i~di kaybetmiş değil mivim, 
) \' t~~l>rr. 1(• aelme~ı rru ~ dıv~cchın. Hayır, Miijgan ı ht e. 

l:iı ıı tideırn getırecelc1 Bu- C'enabıhak gönlüme göre verdi. 
y n, hııtınmı a<nan C::.ana kaV'I.Istum tekrar. Yarında.n 

b f:j '- "Ilıca ... zi yok: İmamı çağırtac.ağım; niki-
"..._ .1 Itti .'bir h ~ız) hımıtı tuenyeceğim" ve artık. biç 
,, lçjn S~ tadrr burn~ıı de- aynlmıyac.ağı:z. 

't lltlld, h~noba gitti B .. r .. ket Bu son hamle tahtini büsbütün 
Ji ır Abdullah hey ke!!Dli•ti. Knıdini yatağın içine bı.-
A lltı~i 1\J.ırf 

1 
mlm•erdi; ba{!Jnı yorganrn altına 

~ A.1d ll lah bey) ıtoktll ve hıçkrnklannı ZJI)ted~ 
u ahi y~ek hüagiir hüncür ailanıaia ~ 

lr dı. 

Kazamızın merkez tısmıodat.f ba~- Pruslana.n anahtarlarımw §öyle tc- Bayan Pınar: geldiYse pi.şinni§, birbirimizin yhrune 
larda n.ıum mahsulümüz bol, e;varlar- mizleyin.iz: Kocanızın ntı batıanmamış clm:ı- bıı.tmadan, birbirimizle konll§Inadan 
da daha udır. Dai lı::öylıerlnde be.l1ar Onları üçte ikisi zeytlnyatı. üçte .mun tabahatini yalnız kocanızda de- yemeği yiyeceğiz. Ben gördüklerimi 
tamamen Y8mnıt denDebilir. Bu 111. biri KuYaiından ibaret b&r mablO.le ~ biraz da kendinizde arayınız. Er- biraz tenkfd edecek olsam, karım lu
&7Tll Te elma gibi meJ'"f'&lardan be _ daldırmız. Çıkarıp kurutunua ve ku- lı:eti ;ipden çıkar çılı:mu evine kot - zacak, ba~ıracak .. . 
men biç olma~ır. ru turu bir bezle o~uz. turmat için kendi hüsnüniyeti Wi sı~ hak verin bu erkek, eTine ko~ 

Zeytin pek mebznldür. Son top!& -
* de~ildir. Kadının bu .şe müessır ol - mı?. Ne kadar iyi olsa, onu ayn.k.lıırı 

ması da §arttır. Erkek I.Şlnde iken §U- evine biraz zor sürükler. Size t.nvsi _ 
nu dii~nmelidir: yem §udur; Kocanızın ır.evkleri.ni arma mevslmlne kadar da Jrurdlardan Açılıp tapanırken gıcırtı yapan 

turtulnbilirse llemen dbrt Jl]dır u:y _ ve yerine iyi otmmıyan çelcnece göz.. 
Unlerlmiz iyi mıt.bsul "ftttmekte olııyor lerini yerlerinden çıkarıruz. Yuvalarilc 
demektiı'. Kelebekteki ..eytin depo _ temas ed.en t:ıs.ı:nhmnı. n aa.bnn, 
larmda 7-8 yıllık zeytinler son de- * 
fa Romanya ile yapılan tienret an _ Yeme~nizin ka;mra dibi tutarsa 
ı~a.sı Uzerine .satılmaıta başlatnliJ yanık totmama.sı için yapaca~ınız 
ve fiatlar da hemen ~ 50 nisbetinde şey şu olmalıdır: Derhal tencereyi a
bir t.eretrü göstermiştir. Bu yüzden teşten k:aldmp yann:ıa. çıkacak ka-

. . . . dar oru ile dolu bir legene d:ıldıımalı-
]"lllardanberı ~eranı e~erınde sınız ve yanıt koknsu g~ru:eye ta
zarara satnınmak iÇin t.ut.an ıuccar - dar orada bırakmalLsınız E~er ye-
larm yüzünü güld.ürmiişt11r. mek daha pi.~emiş is~ tenceresinl 

Zeytin ııatı.ıı b~ d~p yeniden m ilAve etmeli ve 
Belediyenin lrunnatta olduğu sey - öylece Jrl§imıelietniz. ~ i&e buna 

tin at.lf hlll ilcnal edilıaek üzeredir. tabii lüzum talmaz. 

Miijpn bunl.rdan bir ,ey anla
mıyordu. Vaziyet, onun için daha 
ziyade can sıkıcı idi. Seytana uyup 
ta buraya geldiğine ~leceğine pİlt
manlık duyuyordu. Olen hayalinin 
srzıaı kalbiaden ~tmiyordu. Eslr.i 
koeasına karşı duymakta oldufa 
merhamete gelince bu da herkes 
hakkında duyuiabitecek alelade bir 
merhamet hiuinin hudunu a§TI»
yordu. 

Onunla h~rhangi bir alakuı ol
mu, oleaydı, bu ağlamayı icab eden 
teme kendisi de i~irak edecekti. 
Li-kin ~mdi ne kadar kendini zor
la!IB, bu maon:zara önünde Jakayıd 
!calmaktan kurtulamıyordu. 

Snhn hrçk.rrdıkça o dü~nüyor
du.. bir insandan, krsa bir zaman 
ir;;in de olsa, sevmiş bulunduğu bir 
kimseden bu derece uzaklaşması, 
kopması Te bir daha da ona yak
la-amaması, biti~ememesi mümkün 
mü idi? 

Buhran hafifleyinee, S.im bapnr 
yorganrın altından çıkardı. 

- Citmiyeceksin, dep mi. Müj
gan? Söz verdin. 

- Hayır: Gitmiyecefim. 
- Sağ el.. nrol •. AIJah, ne mo-

radın varsa, Tersinf 
Müjgin acı acı güliimsıedi. Dün

yada hangi mumdı kalmıttr ki, o
nun husulünü istesin? J 

;..oamnm yüzü krzanm,. gözlm 
çalcmnk çakmak olmuştu . Kuruyaıı 
dudaklannrn arasından çrbn lAhı-
dılar hezeyanı andrnyon:ha. O, mö.
bet bir teY ifade etmekten ziyade, 
o .özleme, cördüiü bir riiyayı t..-

zerinde oturan Müjgan ~ hayalen, 
uzakta giden bir cenazeyi takib ey
liyordu. 

- · Müjginı 
- Efendim? 
- Yanı ma gel. Ta yanrma 1. E-

li nt ba:ıma koy. Benimle konutJ .. 
korkuyorum. 

- Ne var korkacak? 
- Kabahatimi tamir etmeden 

ölüraem... 
- Onu düşünmeyin bile ı 
Ferini kaybetmis nazarlar ka· 

dından tarafa döndü .. 
- Ne demek istiyorsun, Müj

gan? Niçin düşünmeyim) 
Kadıın te vii etti: 
- Iyi olun bir kerede.. o za

man konuşuruz bunlıın. 
- Ya iyi olmazsam '} 
- Neden iyi ohnıyaeaksınız? 

Hastalığınız mü him bir §eY değil: 
Soğuk algmlığı. 

Derecei hararet beJii idi ki çolr 
yi.ikselmi~ti . 1 lurnma galebe çı.h
yordu. Huta gözlerini kapadı. dal
dı. Arada sırada sayıklıyordu. Bu 
sayıklamaların arasında da bir ta
krm adlar geçiyonln. Müjgan, ima
mm, bakkal Hüsnü dedenin isim
lerini hnıkeder gibi oldu. 

Bu hasta odasının kasvet verıcı 
hav~ı kadrm deli edecekti. Bir an 
geleli ki baTada oturamaz oldu. 
Kend1ni sokağa atmak. taze hava 
yutmalt. manzara değifririp gözle
rini oyalanıak, ve bilhassa unutmak, 
het" te'Yi unutmak ihtiyacını duyu
yordu. Amma. aynlmıyacağına, o 

ha eYde .az Ter-

- Mesai saati bitece~. buradan çı- zularını yerine getirmek. kııygusile ha 
taca~ Eve gidece~im, tertemiz kn- reket ederseniz. yani kocrum evı.ni 
rım, beni güler yüzle karşılayacak. ve sizi istediği gibi göreceğ..ine kani 
Onun itina üe temi2:Iedigt odada, ıtl- olursa eve ba~lnruıc:ıktır. l{endıııizi 
na ile hazırladılı sofranın başında tashih eliniz, kocanızın da dcf;ı§m iş 
tatlı tatlı yemetimlzi yiyeceğiz. oldu~unu ı:örecek.siniz. 

Daha fazla uzatmıyalım. Bu t.a.rz... * 
da fakat her erketin kendi zevkine Bay K. i'. ye: 
göre a.rzulan. Güzellik, aranabilir. Fakat evlcne _ 

Bir de bunun aksi vardır ; erkek ı.. eet bir erkek, cne cltırsa olsun tek 
şinde iken §Öyle dil§ünebilır : güzel obtma tarzında düşiintirse ha _ 

- Şimdi, buradan çıkaca~m. Eve ta eder. Ah1dk iyflf!l, tyi geçim çok 
gtdec~im. karım gene sn~ ba~ karı- tere u ~eli, olduğundan daha çok 
§Ik. Beni .so~k bir eda. ile kar§!lıyıı- güzel gösterir. 
cat. ET baJmnsız, Jı:anm aklma ne TE'fZE 

yordu. Burada her fe:Y kendiaine 
artık tamamile yabancı idi. Oturdu
ğu mindere vanncaya kadar, bütün 
eşya kendisini rahatsız ediyordu. 
Nazay)an her nereye, ber neye kon· 
sa rencide oluyordu. 

Dayanamadı, 50faya çıktı. Öbür 
odaya girdi; her taraf toz içinde idi. 
Orada da duramadı. Bu periıanlık, 
bu m.etrukiyet ona dokunmuştu. A
lı~ olduğu, bir zamanlar severek 
ellediği bir takım ufak. tefeie tek
rar el sürmek istedi, tiksindi. 

A~itya, mutfaia indi. Bulatık 
varaa yıkayacak, hastaya bir de 
çorba piı,frecekti. Kapıyı açar aç
maz, o ana kadar rahatsız edilmeğe 
alı,mamış kocaman bir geme faresi 
dı anya atıldı, bacaklannın arasın
don teli~la geçerek avlunun karan
lığında kayboldu. 

Mutfc&k daha herbad bir halde 
idi. Ötede heride kirli kaplar sÜTÜ
nüyordu. T encerelerin aiızlan ö
rümcek bağlamıştı. Yağ tenek.esi. 
tuz kabı. ekmek zembili, her biri 
birer tamfa yuvarlanm~. meydaru 
serbest bulan farelere, k~dilere o
yuncak olmuştu. 

Bll kadar pisliğe, peri,anlığa kar
'ı birdenbir~ duyduğu tiksintiyi ye
nerek, eüpürg~yi eline aldı, ortalığı 
aüpfirdü. Sonra. bir kenardıı ele ge
çirdiği üç b~ parça kömürü maltı
zın içinde tututturdu, tencereiCTden 
birini yıkayıp, su ile de daldurarak 
üzerine oturttu. 

.Mutfağın man:zarası o aaat değioı
rniş. .ıhirli kadm elinin temasile ~i;
ler hT yüz aımı.tı. Bütün bu itleri 

kikaya kadar temerrüd eden mer
hamet hissi yan., yava§ uyanıyor
du. Ayni zamanda şuuTU da ser
bestçe iolemeğe başlamı§tı. Böylece, 
dü§Ümneğe, hadisatın •eri bir mu
bake~nesiai ya prnağa koyuldu. Yer
yüzünde, tutunacak ne bir kim.seai, 
ne bir emeli, ne bir ümidi kalmıştı. 
Y egfuıe senbileceği inaaru da b
der kendisine çok görrnü~. elinden 
almıştı. Geçmi~teki yaptıklanndan 
nedamet göeteren Sa.im. §imdi ken
disini davet ediyordu. Bu davete ce 
için icabet etnüyecekti~ Etmediji 
takdirde nereye ııidecelc., kim~ eı
ğınacutı' Nihayet. Sairu, onun ba
k.ir gönlünü. ne&ini ük Jefa heye
cana ~tetiren adamdı. fık ümidleıini 
o venni~ ilk defa hayatın zevkleri
ni 011dan tatnııştı. Evet: Vakti Sa
im Müjganı leendinden eoğutmak. 
hueusurula elinden ne geldiyse yap
rrı:ş, bunda da azami muvaffak ol
mu~tu. Fakat, birlikte geçirdikleri 
birkaç haftalık devrenin de unutul
maz hatıralan vardı. Bunlara hür
meten, mü~terek hayatı bir daha 
decıemek mümkündü. Olursa olur, 
olmazsa olmazdı. 

Müjgan bunlan diişimüp durur
len, sokak kapısının dııandan uy
dunılan bu anahtarla açıldıKını du
yar gibi oldu. Merak ederek, ara
lıktan avluya baktı. keriye. kısa 
boylu, kıranta bir erkeğin gınp, 
mera"ivenTere doğru yürüdüğünü 
gördü. 

Bu şahıs kendisine yabancı de
ğı1di. Yüzünü iyice ıröremiyor. ltıkin 
l»o,au hoeana a • n r \ıvordu Bir-
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Amasyada Hatagda ipekçiliğe 

Meyvacı/ık 'De sebzeci/ik /ı 

=:.~~:;:t_ırı!:', ..... e emmiget veriliyor 
ziraat ifleri 'bütüa ıneyTa Te .eb. 
ibtiya.;larına hak 
kik cevab vereoe" bir mükem-

Bundan başka zeytlncilik ihya olunacak 
va bir konserve fabrikasi kurulacak 

meliyet arz~t- •' Hatay muhabm -
mektedir. Bir nriz yaD7'Gr: Yirmi 
zaman evvel uzun hasret yılından 
tehrimi:ı: ziraM 10trr& ana"HLftn& il-
müdürlüğüne ta- r rih.k eyliyea z:ihu -
yin edilmi, _olan rüd Hatayın aaral -
N~' et Ömer "lll olan iktiaadı va 
K.iper Ankarada ziyetiai inkipl et -
meyvacılık en&- tirmek yolımcia deT• 
titüsünde uzun letçe bir çok karaJı-

lar ittib~ edilmit 
zaman çalı§m~ AmuYil Zirac.t buiU&ı®ğandan bun 
Ve meslekine aid M. Ne,'et O. dan evvelki mek -
iki kıvmctli eser Kip« tablanmda bahaet -
...-ücudc setirmiştir. Zaman. zaman, ~ Dünyanm 
aeylab, zelzele ~ MJretlerle bır- eıı kart§lk ve harbin 
palanan çiftçimizin bu isabetli ta.. en fiddetli devrele • 
yinden sonra bahtı açılml§ huhm- rinde bulunmaau -
maktachr. Yeni :nüdilr getrr gelmez :ıa rııimen bükOme
merkez Menifon ve Hacıköy ka- tirniz verdiii karar .. 
zalannda Ye bi1tiln bağ ve bahçe- lann ~tbikioe ceç • 
lerde. l:öyb,rde tetlı:.ikatme l:.a~ıya- mi1 lxı~or. 
mk m6hlm kararlar almıştır. E.. Hatay zira.at aa • 
dimlc, harman m.kineleıi, tohum- haana 22.000 hek -
luk. ptıHıık vo: köylüye kTec:li temi- tar poWiiiıı.de b• 
ıaine çalıtmak sıihi mühim işlerin te- arazi parçaSHUn da,. 
minine tewebblis etmi,tir. V ek~~ b. iltihakını temin ... 
§e arzu edilen ihtiyaçlar •name y... decck cılan Amuk 
l!iae r;etirilmek.te ve liizumlu emi1'- bataklık.lanam karu
ler verilmektedil'. Mt:c.ade.le. ialerine tulmuı işine yakııı .. 
laayiik bir lnz verilmebed i-r. Tesis da baolanacal:tu. 
ec:l.ilen iliçlaına meı*ez.leri faaliyete Bu muazum itia 
~. Domuz, çekirge. fare m&. pıojeleri huırlanmq 
cadelelerile önütrıiiMeki ilkb.har ve tıudika verilmit - Tseanıt Veldll Nazmi Topçuoiha Aatakya 
Ye yaz aylannda lıarpcıkaı;ısa müea-ı tir. ~enderun l.iın.a- Taeard <>dut önünde 
Iiieiesinin Ye bu ıneyanda kombina- iunın her türlü lh~cı kartll.ıra - m.dern bir pınna ve zeytinyağ1ı 
lann c;ahttudığı bafriyat. harman tak tekUde 'Ye modern ieNJel"i ca -

k 
:...ı · d d L' fabrikuı açılması, bir meyva ve 8Cb 1 

ve ora ıvıennin c önümü:ı: e~ ae- mi la k 1·............ b ı·k 
nelere nazaran daha mükemmel Y1'- lm k 0 ra 'r . 1 -·~ ı ze konler'Ye fabrikası ihdası, balık. 
pılmatH için eimdiden tedbirleT alm- 0 a iizere ıman .. ~n u- sebze va meyvalann kamyonla doi 
mıttır. $ebrimiz böyle dinamik ve mum müdürü buraya r~e-~ck tet- n:ıdan doğnıya Filistin ve Suriyeye 
enerjik bir ruh taM•.an bır ziraat ldkatta bolunmu~tQr. Butun prlr. " sC'Yiri, Hataya bir miktar el tezgahı 
m6dürünc çokta'3 muhtaç balon- ve bir kısım cenub vı1ayetkrimizin 
makta idi. Bu Furetle memleket ı:i- en yakın bir ihraç n ithal ~kelesi cöntle:rilmesi ve bir ak~am ticaret 
ıaat ve meyvac.ılı~ındn ~imdiden olan İırkenaerunnun, bo tesisall mü- mektebi açılmaat takarrür etmiştir. 
eariz bir terakki görülmekte oldu- tcu::ib iktisadeo fevkal,de mühim Viliyetimiz hatltı Barekilimizin 
imm sövlivcbiliriz. bir mevk.i ibraz eaec.eiinde tiiphe ve Tıcaret Velcilimizin bu alakala -

Yozgadda fakir çocuktar 
sUnnet edildi 

yoktur. nndan dolayı fe'V'kaiSde memnun 
Ceçenlerd~ Hl!ltayı ziyaretlf'! btr ve mütehanistirlcr. 

hafta mis:afirimi:ı: kalan .8e§Veldli - ----------

Yozgad, (Hu.u.t) - Halkevi 
Edirnede bir tayyarecilik 

kursu açılacak fakir çocukhnn sünnet cdilmcleıi 
~ tcşebb6ste bulunmuttur. VjJ&
~timizde 7elzde felakctzedeleri ;... 
fln Sıhhat V ekalerince tavrif edilea 
'Ankara NUmune hastanesi kıymetli 
operntörlerinden &.Jahau;n Akel 
TC merkez hiikumet tabibi Kava 0.. 
t1hıberk çocuklann sünnet edilme
leri teklifini memnuniyetle kar§lla
mışlar ve alay bahçesine kurulan 
çadıriaYda yüzlerce çocuk bu iki 
doktorum'.lz tarafından sünnet ve 
tedavi edilmişlerdir. 

miz Dr. Refik Sayıelem viJiyetin ik
tisadt if ve ihtiyaçhan iberlnde e -
h .. mmiyetle chınnu1 ve beMbel-inde 
Ticaret Vekili Nazmi Tepçnoğla Edirne (l!n.susll - Edirnede ya _ 
olwiu halde Antakya ·neaı-et ve 
Sanayi OdasıDda bir cibı aa'bahtan 
a~ma kadar mqgul obnıq, odaea 
okunan raper özerinde uzun boylu 

dannu' n tüccaılarla cörllftrl~ -
tür. 

Jcnda bir Ta}'yare Modeleilik kı.ırsu &-

çılacaktır. Bu hususta bır müddetteD-
beri 4leYam etmekte olan hazırlıklar 
bitmek üzeredir. 
Kurmı Edirne namma İstanbulda 

~lan Modeleilik kurauna i§tlt'ak eden 
Erkek Muaillm Mektebi muallimler1ıı-

Gerek Batveltilirnizisı huzurlarile 
yapılan bu toplanil ve cerehe Ti -
caret Vekilimain tctlruderi sonun - den Sadık Darsal idare eclecekt.lr. 
da çok mühim -katarlar verilmi, -
tir. Bu cfimledeft olarak; ipekçili -
iin in~h ve Hatayın eekiden ol
duğu cibi önemli bir kozac.ılık nun

Yeni Yozgad valisi 
işe başladi 

O--nizli Cocuk Esirgeıne 
Kurumu 1un faaliyeti 

DeıııZii <HusU8'1J - Emekli hAklwı -
lerden Hakkının başkanlığında ç:ılı -
pn; Çocuk EBirgeme Kurumu Deniz
li merkezi; ilkokul talebelerinden 825 
yoksul ve kim.sesl:z ya vnıyıı elbJ.se ve 
ayakkabı almak sure~ giyindirm!.O -
tir. 

takası haline ıehneai için yt>-ıiden Tozcad (Hu.sual> - Yozga.d nlili _ 
duthtklu ıe.iai, rnüstahaile ipek ~ line tayin olunan Bingöl n.Ji.si Saib 
ceği tohumu ten.ii, hastalıklann ö - Yozıada celm..i.ştir. 

nüne ceçilmeai vo senede yamn Vali TilAyet memurları ve kalabalık 
milyon kilo koza i~liyebileeek \tir bir halk tüt.lesl taratmdan tartılan. 
flatür Eahrika5J tesisi, zeythıcili~ ~tır Te Uk ~ olaralt vilA.yet zelzt>le 
ihyası için fidanlıklar kurulması, mıntakuında tetkikac ynpmışır. 

Son p,.. · · .. ,,. mtv!era romGrıı: 35 

Dakieden: Belı.tet Safa 

Keene almanca yı mükemmel ko- 1 Hcrif, aeaini ayar etmek için bir 
au şmanın kendisine ~ sırada pek ök.aürdü: 
yanyacağını bilerek: - Fakat efend~ ne clemelt i&-

- Şimdi oğlum. dedi •. Şimdi be- tediğiniı:i anhyımuyorum .. , 
nim sunllerime aes çıkarmadan, du- - Sahi mi~ Demek )ci librdı 
daklannın arasmdan cevah VCTe - anlatmakta acemilliiın Ya%, H.,-ret 
ceksin. Senin menfaatin nanuna edilecek te:rl .. Y ekaa .en mi pdt 
aöylüyorurn. İstersen çıkar.. Eğer inadcı •ir adanuK\L .. Olabilir. Bi
aesin yükseline bir dakika içinde naenaleyh bir kere daha tekrar &

bir adamdan bir manken yapanın... deyim: Beni neden tnlcib ediyor-
İline gelirse ... Anlaşıldı mı~ dun~ 

- YAI.. Bu sert ve tehdidkir tuale meç-

Herifin sui ~,kın ve titrek, he
men hemen işitilmiyecek kadar ha
fifti. 

- Ala ... Şimdi söyle bakalım. 
Beni neden takib ediyordun ~ 

- Ben mi~ • . . Ben sizi tnlcib mi 
ettim) Hiçbir valcit... Benim git~ 
ğim yere siz de gidiyordunuz. Bu 
benim kabahatim mi> 

- Sen bunlan, eğer buradan aoğ 
salim <."ıkarsan haşknlnnnn nnlatrr
lm ı... Amma beru böyle ynianlar
la oyalnyamnz~ın ... Şimdi sana bir 
1cert' cı'lha soruvorom. Bu sefer dik
bt et, bir 1cNe daha 

hul adam bu sefer hiç cevab ver
medi. 

-Neden sustun) Yoksa hafıza
nı mı kaybettin? 
-Hayır! ..• 
Bu cevab, berifin hiçbir şey l!ÖY

lemiyeceğini d~. hasmını istihfaf 
ettiğiru de ı;(ostcriyordu. 

- Ba.na cevab vormiyecek olu., 
<ıan bu inadından dolayı pİşmna da 
olmıyacak.sın. 

Herif hayfetlc sordu: 
- Neden) Pişman olmıyacd. 

mıyım, dediniz? 
- Yani pişman olmaya vaktin 

n}mryacak, demele iatedim. aMerak 

tattrdıiını veya dehşete düotüiünü 
farleetmek kabil değildi. Acaba a
kibetin<ien emin, bir iki dakikada 
kurtulacaiını muhakkak mı adde
diyordu? Fakat bu karanlık maske
sinin altında onun üzerindeki tesi
rini ııönnemek te fena bir teydi. 
Hiç olmazsa elektrik lôml.asıoı o
nun yüzüne tutmak, yahud onu 
biraz çekerek sokağın sönük ıoıim
da.n istifade etmek lazımdı. Bu da 
tehlikeli idi. Ya birisi, hele bir polis 
menwru oradan geçecek olursa) 

Bu ihtimal aklına gelince hemen 
kulale kabartb. Etrafı bir iyice din
ledi, ses yoktu. 

Bu iıticvab hiç işe yaramamış ve 
:za:man kendi aleyhine ~eçmi~ti. 

- Ccvab verecek ınisin ~ Çabuk 
söyle ... Evet veya hayır ... 

Cevab yok. 
- Eğer hemen cevab vermiyc

cek olursan kafanı duvarm üstünde 
parçalıyacağım. 

Bunu söyliyerek ııerbest olan elilc 
herifin gırtlağına yapıştı. 

- Ah, aman!. .. 
- Öyleyse söyle. Beni neden 

takib ediyordun) 
- Emir vardı, onun için. 
- Emir mi vardı? Kim verdi 

bu emri) Hem ne zaman) 
- Eğer söliyecek olursam beru 

öldürilılcr. 
Jcgiliz son derece knt'i ve azim

Ur bir sesle: 
- Öldürlirler mn o iatik.bale 

aid bir tahmindfr. Fnkat söylemiye
cek oluıraan derhal geberecek.sin. 

III'IIJDC:e ~•'IP-U.. aolu-

Şikayetler . . 
Ihtiyaclar 

Aksaray Tapusmıda btü 
gösterilen sai kadın 

Abaraydan yuılıyor: Aksara. 
yın Nak.kq mahallesinde oturan 
Yapılcan köyünden ölü Mah _ 
mud kın E.mıa Batrıaçık baba -
sından kendisine inıatal eden 
Yapılcan köyündeki tarlatbLti 
hl.<ıse.9lni o köyden Memı., Sarıyn 
.satm~ ve bu satışa aid tapu mıı
ameleleri nihai safhaya gelmif -
tir. Tapu dairesi ilmühabcrlcri ıı.
lel'usul nüfus memurluewuı, ha.
Vale etmiş ve nl.i!ua dairesi de 
ilmühabere Esmanın öldU~unii 
yazmıştır. Bu sebeble tapu dai
resi muameleyi yapmıyaralı: ha
yatta olcı.n ve elinde nütus tın _ 
keresı bulıman Esmayı hayat~ 
oldutunu isbat için mabke.msoye 
sevket.mi~tir. 

Bir memurun herhangi btr 
yn.nlı.şlıkla ölü gösterdiği berba. 
yat bir insanı: duydnnızda ölü 
görüniiyorsun, sen mahkemeye 
~t te yaşadı~na dair i15.m al, 
ka:ydnnızı düzelteıımı. Cleme.sf 
4to~ olmıyan bir hareketur. 
Bununla beraber tapu &cil dal -
resinin karf!Slnda dipdiri duran 
ve vücudü ile yaşadı~ı i.sbat e
den blr Tatandaşı: eSen ndfust& 
öli1 görünüyoraun, o kaydı dü -
zelt, öy1e rel!. diye işini yap • 
ınaması, bir nta.nda.tı m&hke
melerde n~tmna~a mecbur et
mesi düşünülecek bir meseledir. 
AlAkadarıann nazan dikkatini 
celbeder•. 

Vurdda nüfus 
say1m1 

Konya (Hususi) - Şehrimiz-de 
nüfus sayımı yağmurl•ı bir havayı 
müteakib, çok muntazam bir ~e -
k.ilde yapılmı,tır. Başta öğretmen -
ler okiuğu hald~ bütün sayım me -
murlan vazifelerini halticile ba~r -
mı~ardır. SaYtm günü Ha<'ıcemil 
mahallesinde Ömer mminde birinin 
bir oğlu dünyaya gelmiş ve Sayım 
tesmiye edilmiştir. 

Alaarayda 
Aksaray (Hususi) - Nüfus aa

yırru ioi AbaTayda da her yerde ol
duğu gibi büyük bir iPti:.aunla ba -
tanlmı,tır. Kazanın umumi nüfusu 
geç~n sayımda ( 85) bin raddesin
de iken b~ senelik de-.rt içinde on 
bin faziaşarak 95 bine baJiğ olmut
tur. Kaza merkezinin nüfusu geçen 
sayımda 8 bin iken bu defa 1 5 00 
fazlalık kaydetmiştir. 

Mucıbi memnuniyet çoğalmalar
dan bir misal veriyorum: Altaara
yın Ağce1cent diye bir köyü vardıT, 
bu köy 935 sayımında 600 nüfuslu 
iken bu 'avımda ll 00 e baliğ ol
muştuT. Yalnız bu köyün beş sene
de 5 00 fazlalık göstermesi nüfusu
muzun hergün daha ziyade çoial -
dığına bir delildir. 

Gemükto 
Cemlikte nüfus sayımı tam bir 

intiı:am içinde yapılmı, ve saat on 
be~te mülhl\katile birükte sayımın 
netice.<ıi alınarl\k ilan edilmiotir. 

Bir im d ad, bir ümid mi vardı~ 
Keene bu sırada aı·kaınndan görün
miyen biT memurun kulak vermesi, 
ı:elip kolı.mu tutması ve onu yere 
aavurmaaı tehlikesini düşündü. Tit
redi, bu vaziyet daha fazla devam 
edemezdi. Bir ~niye gene sustu. O 
zaman karpsındaki adam: 

- Eğer •ize cevııb verecek olur
sam bana karşı artı1t hiçbir hare
kette bulunamauınız. 

Bu s-özler o derece iatihfaf ile, 
o kadar aoğuk.kanlılık.la söylenmiş 
idi ki Keene blöflerinNı biçbir fay
dası olmadıiını ve herifi söyletemi
yeceğini anladı. Alman memurunu 
yakalamış, bağlamış. Silahla karşı
ama c~. fakat onu tethit ede
memişti. 

Soo defa olarak. en şiddetli bir 
tedbirle onun çenesini açmak üzere 
ve süratli bir harcslcetle silahı aol 
eline aldı ve daha kuvvetle onun 
göğsüne dayadı; elbisenin üstünde 
derin bir çukur açan silah sanki be
rifin ltalbini tazyik ediyordu. Ayni 
zamnada, serbest kalan sağ elinin 
pannaklannı bir kelepçe gibi beriCin 
ııırtlağına sardı ve aık.tı. rarmakları 
gırtlağına gömülmüştü. 

- Sann 1on defa söylüyorum. 
Ecer her §ey] itiraf etmezsen KJıtla
ğını kopnnp atacağım! ... 

Fakat birdenbire kolu sarsıldı. 
Keene: 

- Acaba fazla mı aıktım ~ .•. 
Diye pannaklnnnı hafıflctirken 

heriHn boğazından boğuk bir aes 
işitilmiş, bacaklan titriyerek çenesi 
~e'iıı eline dütmÜf ve bu kobı 

Gemliğin iki güzel köyü daha 

Fund ıcak- Şükrige 
Bu iki köyün de güzel ve muntazam yoDatil 

evleri, iyi suları ve havası vardır 

Gemliğin ve sırtlannda balıman köylerden birinin g()riillllll 
Cc~lik (H~_susi) .-.- Cemlik ci- girdiğimiz bu ııüzel köy, ~ 

van bı~ çok g':'zcl koyl~rle ~olu - altını~ yıl ~nce kurulmUflll"' '
~u~. Dun Fcyzıye ve Encelt koyle - meydanında bir pınar ~nl ~ 
rını anlatmı,tık. Bugün de Fundıcak yor. Köy camisi, köy od ... 
ve Şükriye adlı iki köy bakkındaki muntazam tefriş edilmiş. :;A 
malfunatı bulaeabınız. temiz pak, çiftleri çubu~ '"'1 

Fundteak köya gul kimseler. Akşam üzeri ..., ..l 
Ericek köyünden ayrıldığırıuz za- işlerinden. bağ ve ba~ 

man vakit epey ilerlemişti. Fundıcak dönmüşler, bizi büyük .~ir ~ 
köyüne doğru arabamlZ aür' atle iler ~arşıLyorlar. Bahçel~r ıçiod-~ 
liyor, bU&"Üne kadar tek motörlü oçer _katlı muntazam tuğla ~ 
veaaitin illemediii bu iki tarafı a _ evlen, kaldınmlı sokaklaıi- ~ 
ğaçlıklı yollnrdan ilerliyoruz, bura- bir mümtaziyet :ırzcden le~ 
lan daha eskiden büen köylüler bol, havva~ı. tem.~z, .;yalnız ~J 
bem yolu. tarif edi!or ve hem de olmadıgı ıçın }coyluler ~) 
etraftan yükselen daglann efsanele- okutamıyorlar. dti'!J 
rini hikAye ediyorlar. Yeni açılmı' 70 ev, bir hakklll, bir ~ 1 
dik bir yokuştan inerek yemyepl düleleanı var. Köylülerin lfev'~~ 
ormanlann arasından tekerlekler ier köylerde oldu~ şribi. f' 
bir dev aür'atile köye doğru ko,u- hayvanlan mcvaşi, ağrı.- b-!. 
yor, burada da bizi bir çok köylü - ti!t.~rmek arp~, buğday, ,nit"~,;, 
ler karşıladılsr. Cemliğin merkeze tutun her çe~ı~ mey~acılı~ ffl'''l 
en uzak köyü olan Fundtcllk. evle- ler _dtmekl~nnı evlerıodeki , 
ri, yollan insanları itibarile cana da rmal e~ıyorlar. .. ~ 
yakın cazib bir köy ... Havası, su Pelengır, Kıı:mbortluk 6~ yu gayet güzel. Hele bir gece mi lannın arasında kunılan S~~Jf 
safir kaldığımız bu sevimli insan _ ler vaktile kömiircülük de:::; f 
!ann arat'ında altımıza serilen kat mış. Orman Konım~ kan 
kat tertemiz yataklar bize köy ve kiben bu i~ terkedilmi-,. ;JI. 
köy hayatındaki huBusİyctleri gös - Şükriye köyünü de ~· 
termesi itibarile çolc faydah oldu. Feyziye köylüleri gib; 93 ~ 'J, 

Fundıcak da Ericek gibi eski bir le~ kunnuşlardı;. Zeki ve . ıfl~ 
Türk köyüdür. Di~er köylere na~a- safirperver, aynı zaman~~~:.J 
ran kadınlan daha serbest. Köyün ~la:ın~a pe_!c çalışkan go ,. 
çok güzel bir radyosu var. Geçimi, nyelıl~nn hukiim"!tte_n :k ./ 
arpa, buğday, mı,ır gıbi hububat, mul\llım ve mektebdır. ~~ 
bağcılık ve muhtelif meyvacılık ve - •tf 
ko:ı:acılılctadır. Rol miktarda da kü- KUçOk hab8111'%J 
mes ve ağıl hayvımlan yeti~iyor. )10"'"., 
Dört tuafı ormanlarl:ı muhat olan * Sındırgı _Ziraat Banıc.a.ss __, ~ 
bu köyün havası suyu ve insanlan Hadi Gedik Izmirin Ke~~, 
kadar manzarası da güzeL zasına nakledilmiş v~ ~~ JP""ti 

Ilk defa otomobili~ içerisini" ka- lunan Kemalpaşa MudürU_:~ ;1 
dar girdi~miz bu kö--rlerin ye>llannı doğan buraya gelerek va~ , 
yaotrrmakta gösterdikleri yakın a lamıştır. . ~ 
l~kadan dolayı kavmakam Zt>ki I~ı~ * N~de bölgesi halk ~ l 
ğa te~ekkür etmek vazifemizdir. fetti~i meb'us AgA.h Sırrı tP( 

Süluiye köyü tişte bulunm~ üzere ha~ , 
Engürü. Kallrlı, Hamidiye, Fey- ~ray~ gelmış, parti ve ;f 

ziye, Ericek, Fundıcak köylerini a- rıni gözden geçirerek kaza~ f 
ııağı-yukan (60) kilometrelik uzun ~tır. . . -~.,1 
bir m~afeyi mııntazam köy yolla - Parti müfettı..,f 8 İ~ınc. b' 
rından ve da~lann ara81ndan geç _ pılacalı: kaza kongresınde - .• J 
ttkten sonra şimelden oarka, ııark - nacalı:tır. ~~ 
dan cenuba tam bir kavis t~~kil e - * A_~ık- ~lan Me~ıeıı:e~ ....,~ 
derek Şük.riye adlı kö:ve gıriyoruz. oper~torıugüne tayın ed~erı ~ _.. 
Köv babeeleri tiirlü türlü meyva a- lAyeti hastanesi operatöru -~ ,.. 
iraçlan, bağhr. tütün taTlalan, mı - güzelo~lu ge~ ve vazlfoP""" 
srr, arpa, buğdav yıwnlan arn!!ında lamıştır. ~ 

lenmişti. Derken, Kc~'in üstüne boylu boyuna uzanmıo o~ ~ 
sanki bir heykcl yık.ılır gibi düştü. nın üzerine tevcih etti. Dr- ~~~~ 

Keene deboet içinde. onu tekrar parhr:an -~ir ma~e~ görd':,. .~ 
ayak üstünde tutabiirnek üzere kı- Bu brr ruvelver ıd ı. Hefll ~ 
mıldanır, mukavemet ederken, öte- ailnhı aldı. Biraz ötede, ~ (.1 
ki bir kedi çevikilği ile ileri geri, son basamağına vücudün ır 
kan~ık bazı hareketlerde bulundu yüklenmi~. bir kol sar~ ~ 
ve keene'i şa~kınlık. içinde bir lahza ketsiz yatıyordu. . til 
mütereddid bırakarak yuvartamak Gözleri açık, yüzü rnütb" J 
istedi. Sağa sola saldırarak karan- renginde idi. • ~'-ı 

eene mçra ı. · e · r s--lıkta yere atılarale ve nihayet Kee- K d El kt i~,. ~ 
ne' ye doğru öyle müthit bir tekme ·· d- d" S dh•l• ~ son ur u. onra me . . 
savurdu ki eğer bu telerne tesadüf Orası kimsesiz ve sessizd1~ ~ 
etseydi muhakkak ingiliz memuru- ge·çmiyor ve hiçbir ayak.-~~.~ 
mm bir yerini kıracak, onu bir çu- miyordu. Ayaklannın ~~~~ ~ 
val gibi yere serccekti. Fakat b ota kalarmın sesini duyrna~. "t 
gitti. ihtiyataızlık yapmamıı:k c~ 

Bu narnetbul hücumdan ~- ağır adımlarla ilerlecli·d~~ 
~ran Keene birden kendmni nına a:eldi. Ayağı ile u 
topladı ve elindek.i silahı çekti. bayı bir saniye yalctı ve 
Kul"fun humının çenesini parçla- O sırada kara·nlıkta 
mıştı. ğı aydınlatmaktan her ··rdfl~ 

Almanın cölr;esi evvela ileri, ba hayırlı idi: Yerde dg~k, 
sonra geriye doğru sallanarak ve bir daha görmek bir f ll .. # 
korkunç bir gürültü çıkararak yere tul yere düşerken baŞI 0 

.... o 
yıkıldı... la nmış. gözleri ve yuzu ,. 

Bunu derin bir sükut takib etti. mişti ki şimdi orada 
011 

hlt"f 
relc bile durmaktan ~et:'uııJ

AL TlN CI KlSlM 
Takib 

Keene bir lnhza bekledi. 
Herif bakikaten vurulmuş, ölmüş 

mU idi, yoksa can mı çek.işiyordu) 
İlci adrm i'eri çekildi, .ne olursa 

olsun, civardan gelecek bir tehlike
yi göze alarak elektrik lambasını 
kullanmalı. Almanın ne olduğunu 
anlamalı idi. 

yordu. Herif ölmüştu: 
edilemezdi... • 

Gizli servisin bu ç~~;ri 
hiddet ve nedarnet hıs b3~ 
ruhu eziliyordu. Hiç te _,_. ...... 
neticeye varmak ıııı 
disini tn!la'b eden ndıı siı 
onun en son ve en çn~~ 
baş vuracağı bir te d ı~ .. 1~ 
Sadece korkutmak v~ d: .., 

söyletmek niyetın 
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Sft1ANLI BANKASI 
TORK A.~ONlM şiRKETI 

~ IESiS TARIHI 1863 
~~ ~t:' Türkiye Ci&mhuriyeti ile münaklt m~kıroei~urmeıi 

(l;-arcıı 10/~1 1933 tarihli kmıu'"" tasdik edilmi§ıir 
S 16!1933 taTilıli 24J5 Numaralı Re.nn.i GazeU) 

~)"esi: ,_t -ır . 
çeaı : 

10.000.000 lnciliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Tiirlıiyenin l>CJflıcıı Şehirlerinde 
~ PARIS, MARSİI..;YA ve NIS'de 

lsrf\ ICJBR~~~~~UsT~~.~~K. FtLlsTIN 
,e MA VERA YI ERDÜN' de 

V Merkez ve Şubeleri 
yA. RlJMANY A. YUNANISTAN. SuRIYE. LÜBNAN 
"- bütiin Dinyada Acenta •e- Muhabirieri vardır. 

~1)\ ~ H., nevi Banka 1'.1·ıameleleri yapM 

~~ ttecıııt~ nıevduaL ~pları k~ı. 
~)' te P..r Ye ve.salkll kredUer k{ifadı. 
~ ~lerı~nebı memleketler üzerine ketide senedaı lzkontoau. 

"' tt~~VilAt, altın ve emtaa üzerine avana. t ~tı ve saire. 

" \>:!1.. '"".tek 

veya 

Askeri 
vaziyat 

MERKEZI: MİLANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, 

Londra ve New-Yon 'bl 
tubelert T&rd.Jr. 

Gunyaqull. 
istanbul merkt-zl: 
Galata, Voyvoda ,. 

palas. Telefon~ 44"• 
İstanbul bÜ:."OSU: 
Ala.lemclan han. Tele. 

/S/11/12/15. 
Beyotıa bürosu: 

koy_ 

22;.ı00 

İstlklA.l caddesi No. 247. Telefon: 
411K8. 

,~ffi~~~~~~f~ Kasalar !ean: İtal1P "" M earfs -
~ tan tçln ve Tourtstlcıue oeklerı ve B. 

1 1 

Ba,lılr 
1 nci 
2 nci 
3 ncii 
4 ncü 
Iç 
Son 

Tek sütun santimi 

maktu 500 
uıhile 400 )) 

.ahile 250 )) 

•ahil e 200 )) 

•ahil e 100 )) 

•ahil e 60 )) 

.ah:le 50 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mlktnrda il!'m yaptıra

caklar ayrıca tenzllatJı tartfe
mizden .istifade edeceklerdir. 
Tam, yarım ve çeyrek snyln 
UAnlar içln ayn bir tarife der
pi' edUm~lr. 

Son Postanın tiearl iUnlanna 
ald işler i~ln .şu adrese müra_ 
caat edtlm~lldlr. 

bincılık Kollektif Slrketl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarm tasarruf hesa.blannda 
en az 50 lırası bulunanlara senede • 4eta oUUecü kur'a lll aoatı -
daki plana gore ıkran:ılye da~ıtı.lacakt.ır. 

4 Adet 
4 

" 4 " 
40 

" 100 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
'40 

Lira h k 

" ,, 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" l!t:O 

lbO 
" 4,800 
,. 20 , 3,200 n 

Dı.k.kat: Hesabiarındaki paralar bir tene iÇinde 50 liradan a.taıı 
<ı~yenlere ıkraın.}e çllı:tığı ta.kıdiı'<ı. ~ 21 tallasıle nrılecellt.ır. 

Kur'alar senede 4 defa, ı feyl\il. 1 B1riDCI.dnun., 1 MArt ve 1 Hıui.. 
ra.n tarıhlerinde çekilecektir. 

Trabzon 'Jeni bir lise binasına kavuştu 

_ ............. .... 
"'Ftmt" "'iii 'fit"m ... ... .... ...... 

._. uıııı •• 
~ .. -· -· 

yeni liae binaıı 
TTabzon, (Husuai) - Uzun yıl- narun inşasına başlanmı~ Ağuatol 

lardanberi bir li.e blna&ından mah- aymda da nıuvakluıt kabulü yapıl
rum bulunan tehrimiı ~yet b~y- mıttır. 
le büyük bir kiiltür mueaseseaıne 940-941 ders yılı bu yeni biııa
kaVUf!DUttur. Iki yıl aıu:e plAnlan da batluut bulunmaktadır. Yeııi 

s:örmektedir. Üç katlı, 24 deraha
neli, jimnastik ve konferans aalon
laruu. kütübhane. laboratuar, mut
lak. yemekhaoe ve yatakhaneyi ha
"ri buJuoaa binada kalorifa teNatı 

c. 1 '1'RA VELLER 'S çekleri. 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lo leman Hekim) 

Divanyolunda 1 04 No. da herııiiA 

huta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

Son Posta 
. Yevm1. SiyMl, HaTadJa ve 

Halk gazeteııı ---Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 'fe 

resimlerin lbütün haklan 
mah1uz ve gazetemlze e.iddir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 t 

• Ane Ay A1 AJ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

Türkiye 1400 760 400 lDU 
Yunan 234\> 1220 710 270 
Ecnebl 2700 HW 800 1!00 

Abone bedeli peşlndir. Adres 
değl.ştirnıek ıs k'urultur. 

Celcn evrak ıeri nrilmez. 
llinlardan mee'uliyet elmn.az. 

Cevab için mektublnra 10 
kuruşluk Pul ilAvesi lazımdır. 

PO$ta ku.ttLSU : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



Piyango Dördüncü Tertip Plan1 Çok Zen Mil A 

1 
Birinci çekiliş 

7 iKiNCI TEŞRINDE 
Bu Planın iki hususiyen vardır. 

.DôrdüncUı ferfip 
1 - 6000, 2000 n ıooo llralık orta bUyük!ilkLekl 

lkramiyeler aded itibarile faalall.ftırılmJıl, ayrıca b11 
plln" }eniden ve bundan enoelkl pllnlarlla ıne-.ouıt 
olınl7f.tl 500 ve 50 Uralık lkrt.ıniyeler kenmu~tur. 

500 LiRALIK 
İt:ramiJeleriıı adedi hlrlnci çekllf4te to, ikincide 1110, 

üçünotlde 180 4lir. 
2 - Pllnın ikinot huauaiyeti de 47 tane teselll mü • 

tatatını ihtiva etmesidir. Te.ııelll mtiklfatınuı e.sus 
tudut! Eter blr biletin blltün raktamlan biiyUk 
ikramiye3•i taza.nan numaranın rakkaınlarına :.e -
vafuk eder de, yalnız herhanci hanede !>u -
lunursJ. bulun.tun bir tıı.ne.sı delitik olur 
sa o bilet teMUi müklta\1. taunu·. Bu suretle büytlk 
ikramtyeyi kazanan numaraya benzeyip de .valnıa 

bir haııe,sindek1. raktam ayrı olan 47 numara ~ena 
mll.ltltatı kazanaeaktir. 

Biletierin dtliftirllmMi tarihine dikkat ediniz. 

Denmlı b!JetJerin ertesı ayın lk:lnci ıt1nü aqanı.. 
na taelar de~tirtlmeai llwnd.ır. 

7 ikinci Teşrin 1940 
çekili~inde Büyük lkramiye 

30.0 
Liradır" 

Biriuei çekili§in tam lıiletl 2 yarım •ileti ı liradlr. 
İkinot 9tklli0ln tam bileti 3 yarım .. ileti 1,50 liraebı. 
Oolln'.!ii c;ıekllifin tam bileti 4 yarım bıleU ı llratır. 

Planı T etkik ediniz. 
Her çekili4te baetJerin fiaWe beraber ikramiyelertn 

hem lbikt&rı, hem. adeeli arttırılm14tır. Yani taruı ibı. 
timali ller çekilifte 90k daha r.zldır. •u pllna cm 
tallhWerJn miktan artacak n bu talihliler ayni u -
man!& mittaroa daha fazla ikramiye kazanacaktır. 
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ikr miyeler·n- hem miktar•, hem a ed· artt1r1lm1ştlr. 

llaş; diş~ nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve hütUn agrılarmızı derhal keser. 

loUmcl• eüai• üç kqe almaltilir. Taklitlerimlea ulcmımır., 
H• yenle paiJu kutulan ısrarla iate,mia. 

,· ?" .. . . . . . . • . . .. . ~ ~ :·•.,:.. ... ~ . -~ .. o • 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
OUmüş yüz kuru.,:Iuk.ların yerine rUmüş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kAti mlktarda çıkarılmLt oldulundan cümüş yüz kuruşluklarm Sl!İkinci
kAnwı/19t1 taribinden sonra. tedavülcen kalcbrılması kararlaştırıımı§tır., 

Ofuz:ıüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1141 tarihinden ıtibaren artık tedavül 
etınJyecek ve ancak. yalnız mal sancl.ıklarUe Cümhuriyet Merkez »ankuı 
oubelertnoe kabul ednebUeceklli. 

Elinele etimUş yüz kuruşluk bulunanıann bunları mal &a.ndıkla.rüe 

Oümhur1yet Merkez Bankası şubelerine tebda ettinneleri illn olunur. 
«70025• c1D218t 

Istanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
sabnalma Komisyonundan : 

1 - Merkezimlze akl Ankara motörü tek:.ne ve makine abaını açık e~
.siltme ile tamir ettırU"ce!üir. 

2- K~i! bedeli 23t3 liradır. 
8 - au tte aid §art.nameler ounlardır: 

A - Fennt şartname. 
_a - İliari oartname. 

t - tatekliler 8u şartnameleri cl2• kurut mukabilinde merketimiz le
vazunından alabilirler. 

li - EksUt.ıne 1Ul.H8 Per~mbe ıUnü ııaat H de Galata Kara Mua~a
fapQ4& sokalında me2kOr merkez sat.ınalma komisyonunda yapı. 

lacaktır. 
1 - Muvatltat teminat panuıı 171 lira 4a kuru§tur. 
1 - ıııtsütmeye cire<:eltlelin \ıu &ibi motOr tamiratı yaptıtma dair bir 

w.tiJı:& ıöatermeai tarttır. d2213, 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Ankara Polis en.etitüsünde 200 lira üeret.ıi bir doçentlik mtinhaldir. 

rr&nsa veya İ.niçrede fizik- kimya tah.!il etmi., bir talib Qranmak.tadır. 
eaııscn veya yacı Ue enstitü müdürlUtüne müracaat eeilmesi aAn olu • 
tuır. c?25eD c10379t 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden ı 
Ankara Polis enstitüsil 60 Ura asil ma.aşlı kriminalisttk ötretmenHii 

mfinh.aldtr. Fran.nzcnya çok iyi vakıf ve üniversitenın fizik-ltimya tube.sln
den meızwı bir tal b aranmaktadır. Şal:ıMn veya yası ne tllltlt.ü aildür. 

ilAA Oıi.U.I~ 

~stanbul Levaz1m AmirliğinrJ.ıJı yteril9~ 
Harici Askeri k1ta3ll Ilanlar• 

Merkezi: Bahçok.apı; tubeleri: Beyotlu, Karaköy, Kadıköy 

Bayram günleri açıkhr. 

1000 ton yulana 4000 ton arpıı. pazarlık.la satın alınacaktır· ~J 
huausl şartları komisyonda görülür. Paza.rlıiı 31/ 10/ 940 Pe~ 1".., 
saat 10. da Konyada Levazım Amıruti satınalma komisyon~~, 
cattır. Isteklilerin gün ve saatinde komisyonda bulunmal&t'L _ ..... Y 

tından sonra tekarrür ediiPcelt fiat tıı:ertnden % 15 kat1 teJPP"'" 

Ankara Polis Enstitü~ü Müdürlüğünden: 
Ankara Polis eruıtitiUünde 350 lira ücretli mütehassıs doçentll4i mün

haldir. Talipleıin Fransa veya İsviçrede fizik -kimya tah8il etmLş bulun
ması enstitü mütehasaı.u tarafından yapılacak. bir müsabaka imtihanını 
kaza~ası ve şimdiye kadar bir ihtisas mevkiinde çalışmı.o bulunmaaı 
şarttır. İsteltlilerln şahsen veya yazı ile enstitü müdürliı~ıine müracaat -
ları ilii.n olunur. c7257J 10371, 

.Bu.na Birinci Sulh Hukuk l\lah.ke
~~~~ mesindeıa: 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiy~d~ki Subeleri: 

İSTANBUL. Galata n Yenicamt 
MERSİN,~ ADANA Büro.su 

Yunani•tandaki Şubeleri 1 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muam"'"ııori 

Kiralık kasalar aerv1.si 

940 1486 
Bursa hazinei maliye vekili avukat 

Kemal Ziya Demirel tarafından Bur - , 
sanın Kuruç~mede Külhan soka~ın
da kahveci David otıu Avram aley -
hlne açılan izalei şuyu ve ecrl mıSll 
davasının bakılmakta olan muhake- , 
mesinde: Müddeabih hanenin kabili 
taksim olmadı~ı mahal!e:ı yapılan 

keşıf neticesinde ehlivtlkut tarafın -
dan verilen raporile sabit olup müd -
deaaleyh Avrnmın mezkOr haneyi ay
lığı iki liradan alıara kiraya verdi~i 

keza mahkemece dinlenen şahidierin 

§eha.detleri1e sabit ve tahakkuk etmiş 
ve ikametgahı meçhul bulunan müd -
deaaleyhe ili\nen gıya'b kararı tebli -
~ine ve muhakemesinin 26/11/ 940 ta
rihine raslıyan Salı günü saat H de 
bırakılmasına karar verllmi' oldu~un 
dan tarihi lllında n bilitibar müddea-

~~ aleyh Avramın itiraz etmedi~i ve ta -

------------ yin olunan &ünde mahkemeye gelme
diti takdirde bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyacatı gibi davaya s:ı -
bit nazarile bakılacafını mübeyyin 

DOYÇE ORIENT BANK gıyab kararı makamına kalm olmak 
üzere Uan olunur. 

Dreadner Bank Şubesi 
Mer<ezi· Berlin 

Türkiye fUbelerlz 

Galata • İstanbul • İzmir 

Depo.su: İst. Tütün Gü.mtütü 

r: Doktor 1. Zati Oget 11 

elediye kart08mdald muayene-J 
an~lnde öı,Ied.en aonra hasta-

~-• lannı kabul eder. 

···············································•·•·· 
Son Posta 1\latb&ası: 

Neşrl~·at Müdürü: Selim Raiıp Emeç 
IAIIİBLERİ: S. Ragıp EMEQ 

A. Bltrem UŞAKLIQ.tı. 

nacaktır. (137-10386) 

KENDiN BiRiKfi~ 
--------- 1940 ıJC.RAM11 ~ , 
T. iŞ. BANKASI r:ed;::~: 
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1940 Küçük to • 100 • - ...-: ~ ' 
71 D 6C) D : , 

CarT Hesaplar aıu • = • 
K.eışldeter: 

IKRAf-AiYE PL ~NI !::.us;::~ı!. 


