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İtalyanın tahrib edilen Ka·IT\Ir smıfındaki zufıhlarmdan biri 

/talyan 
esirlerinin 

sayısı gittikçe 
artıyor ita·yanlar 

~~riyatik kıyı.arı Yunanlılar İtalyanlar-
boyunca geri· u·· hi dan iğtinam ettikleri ç zır ı topları kullanıyorlar 

y Çekiiiyorlar tahrib edildi Bir Arnavud bölülfü 

~tıanlılar düşmanı Dört kruvazör Yunanlı/ara teslim oldu 
ctlahlaS nehrinin kullanilmayacak Atina 13 (A.A.)- İtalyanların Yu-

Şitna}ine ~og"' ru hale geta" ra" Id 1. nan cephesinin ~imal bölgesinde top-
çu ve tayyare himayesinde olarak 

sürüyorlar yeniden büyük bir tao.rruza giriştik -
, -- A 4 · · · ıı. _ ld lerı bildirilınekted r l:ıa. 1 yrıca ıafe gemısı aolırı ı, nll b böl d it 1 1 t 4 (ı\.A.) - Bıı~kuman- d" v b. . . . 1 b. Yuna ı ar u ge e ayan arın 

r • ı:ı~rafındon neşredilcn teblığe ıger ır ıaıe gemıs! e ır mühim üssü olan Görice elvarında 
~~~ ındu"~ mıntakasındn yapılan torpido da haıara uğratıldı bazı sevkul~cyş noktalarını zaptet -
·ı~ taarruzları nı u\ aHnkıye-tle . mlşlerd ir. 
t~ lltn~k üzeredir. Yunan kuv- Lond ra 13 (AA.) - r.~ga.z balıriye İtalyan dağ fırkasının .~on .heZiıne-
t ~rnnvudluktn y('ni tepeler nezaretinin Taranto hucumu hak - tine sahne olan Pindos bolgesınde Yu 

~ ~l'tıışlcrrl i r. ltalyanlurın, Adri- 1 kındaki resmi tebli~l aynen şudur: nanlıla; mevzilerini muhafaz:ı. etmek
t ~'~ılan boyunca geri çekil - İngiliz donanınası esas cüzütamln- te ve ıtalyan müfrezelerini U>mizle -
~~laolduiclnrı bildirilmektedir. n müsterih bir suret te sahil müdafa- mekle meşgul bulunmaktndırlnr. Yu
d0. rı l<alamnıı nelninin §ima - alarının arkasında ve başlıca bahri nanlılar düşmandan alınan top ve 

~ 
~tu sürmektediriN. üsleri olan Taranto'da bulunmakta O- mitralyözleri kullanmab başlaml.§ -

'l ~b lan İtnlyan donanmasına, kendisini !ardır. 
~m urg harabe (Devamı 7 nci sayfada) <Devamı 7 nci say:fııda) 

ha:indo Gümrüklerde yapılan 
f Sağlam kalan J } k t hk•k t 

~~~brikalar başka yo suz u a ı a ı 
~tre naklediliyor 
'.s 
~ilyon Hamburglu 

iı•iz kaldı t 
-o~~~ 
~~~- ı~ 1 A.A.) - Alman -

~~tıcj şehri ve evvelce büyük 
' btırt "~ sanayi mt-rkezi olan 

'lı t fng:Ji,. tayyarelerinin bom 
~:ııları neticesinde tahrib e

~ıı._· Harabe halinde fabrika -
ı ı't lcıgahları ve muauam 

1 ıı .. ·ı· ~4i11 ,.ı ız hombardıınan tayya· 
} •ııı ,l'a.ptıklatı tahribatı fiilen 

\,~~~~ilttedir. 
1 ~tıı de::ı kutll•lan fnbrikaların 
~ · 'Yl\ ile Polonyaya nakli za. 

~~ 1ıı '~edi~ırıı~tjr. Bu ,ehirdeka it
~ 1 ttır ed ı bır buçuk milyona 

~-~~· . 
1 h . 

~~~l~berler Almanyanın en bü 
.') t ları olan d31ohm) ,.e 
~~ı :tl(iıhl!lrınnı ağır hasara u::
•lt~ eyid eylemektcdir. lnsa 
'l olan gemiler parça pa 

~ ' a 
'1 ~ 1 on zamanlarda tayyare 

-~tib eıh,i, eclilmi~ olan kısımlar 
~· . edilrtıiştlr. 
tıın ··ı· k d ttı b'· IJ ıür ıyısın n Alman-

rı ~ Uyük nebati ya~ fabrj)c:a
qilr~~~lin bıtki kalan yalnız ki-

b ... duvardır. 

'~ı· 1b dün gece tekrar 
t ~ o nı balandı 

\ r, 1 ı ( A.A.) - lnıciliz tn y

ı .1lin gece Berlin ür.eıine 
"•r '-ll.ıı.:ın yapmı~lardır. Ber -

1'1 telılilee iıareli bu aa -
de nihayet 

Geçenlerde, lsta~ul gümrükle
rinde genit ölçüde bir yolsuzluk 
meydana çıkarıldığını, Gümrükler 
ve lnhisarlar Vekblcti müfettitlerile 
maliye müfetti§lerinin tahkikatı bir
likte idare etmekte olduklaıını ya.z
mıotık. Iki taraflı yürümekte olan 

tahkikat netict":lenmi,tir. Vt-kalet 
teftiş heyetine intikai eden tahkikat 
evrakına göre, yol•uzluk tahakkuk 
etmio bulunmaktadır. Ancak ali.ka
darlar, c;ok sıkı bir Iceturniyet gös
terdikleri cihetle, yolauzluğun ma
hiyeti, hen:iz mah'\m değildir. 

Yeni edebi romanımız 
bugün ba,ıadı 

ki -- --
n 

Mevsimin en 
ve macera 

~········ YAZ A N .......... .. 
Muazzez Tahsin 

<cSon.uz gece>>, <<Dağların 
eırarm, cıGarib bir izdi • 
vaçn, «Bir g~nç kızın ro • ...... 

manm eı~r ın 

muharrı 

z.J 
güzel aşk 
romanı 

Berlin 13 (A.A.) - B . Hitler bU&ün 
saat 14 de Sovyetler Birli~i Halk Ko
miserleri Hey'eti Reisi ve hariclye ko
miseri B . Molotof şerefine hususl bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyarette B. Mo
lotof'un maiyeti erk~nından bazı ze
vatla Alman hariciye nazırı, Alman 
b~kumandanı, propaganda nazırı 

doktor Göbbels ve B. Hltlerin husu
sl kurmayı hazır bulunmuşl!trdır. 

Dört saat mülilkat 
Berlin 13 (A.A.> - Bugün B. Mo -

lotofun B. Hltlere yaptı~ı ziyaret 
dört saatten fazla sürdü~U ve bu 
müddetin üç saatinden fazlasının ev
velce badirilen müzakerelere hasre _ 
dildl~i ö~renilmiştir. 

Heas ve nıare,al Göringle mülakat 
Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. 
Hitlerin muavini Rudolf Hess bu 

sabah, Sovyetler Birliği halk komi-
serler heyeti reisi ve hariciye korni
seri reisi Molotofıı kabul etmıatir. 

B. Molotof 
Berlin, 1 3 (AA.) - D. N. B. 
Mar~l Hermann ~örina bu sa

bah Sovyetler Birliği halk komiser
Ieri reisi '\"e hariciye komi:ıeri Molo
tofu kabul ederek kendi&ile uzun 
müddet görü~mt.iştür. 

Kısa nutuklar !'Öylf'ndi 
Berlin, 1 3 (AA.) - Dün han

eiye nazırı Fon Ribbentıop tarafın
dan Ka.iaerhuf otelinde So,yet ko
miserler heyeti reisi ve hariciyf' ko
miseri Molotof serefine verilen ka
bul resminde kısa nutuklar teati o-

(Dnamı '7 net sayfada) 

Doktorlar muayene 
Dcretleri n i 

artttrabilirıer mi? 
Sıhhat Müdürü dok· 
torların bu hususta 

tamamen serbest 
olduklarını söylüyor 
Bazı sabah aazetclednde dok

torların muayene ücretle:ini artır
dıklarana dair ileri sürülen iddi.a et
rafında kendisile görüştüğümüz 
Sıhhat Müdüni Ali Rıza ,u izahatı 
vermittir: 

«- Doktorların muayenelerde, 
evvelce ~tldıkıarı ticretten daha faz
la taleblerde bulunduklarına dair 
henüz biLe bir müracaat vaki olmuş 
değildir. lstanhulda devlt>tin ücret
aiz muayene yapan hükumet ve be
lediye hekimleri olduğu gibi ıoecca
ni hastane ve po)iklinikleri de bu
iunduğundrm bu vaziye• izam edil
diği kadar hai;ci ehemmiyeot bir .ne
sele teşkil etmes~ gert-ktir. Nasıl, 
herhangi bir avukllt aldığı rtevanın 
ücretini ani •• ak teabit 

Millt Şef Dil, Tarilı 
Coğrafya Faknitesinde 
4 saat meşgul oldnlar 

Reisicümhur okullarda okutulacak gramer 
kitabiarının en kısa bir zamanda hazırlan

ması arzusunu izhar buyurdular 

Milli Sef saat 20.30 da profesörler ve talebenin 
' candan tezahürleri arasında fakülteden ayrıldı 

MlJli Şı!f Türk Tarih Kurnmanda 
Ankara ıs (A.A.) - Milll Şe!lmiz nan Fakültenin muhtelif Enstitü ve 

Reisicümhur İsmet İnönü bugün saat dershanelerini ayrı ayrı ziyaret et -
16SO da Dil ve Tarih _ CoRratya Fa- ml.şler, alO.kadar profesör \'e doçent 
kültesini yeni açılan binasında şeref- Ierin derslerini dinlemişler ve semi 
lendinnişlerdir. Millt Şer, FakWtede nerierde meşgul bulunan talebeniı 

Maarif Vekill Hasan Alı Yücel, Fakül- ç.alışmalarile yakından aldkadar o 
te Dekan vekili Profesör Emin Erl.§ir. larak fakültenın kiltübhanelerini te 
gil ve fakülte müdürü tarafından kik buyunnuşlo.rdır. 
karşıla~lardır. Milli .~ef. bu veni ilim müessese 

Relslcümhur çalışma halinde bulu. (Devamt 7 nci sayfada) 

Paz en ihtikarı ve f atnra 
sahtekarlığı yapan 

iki kişi mahkilnı oldu 
42 kuruşluk pazeni 75 kuruşa satarlarken 

cürüm meşhud halinde yakalanan 
manifaturacılar Kayseriye sürgün edilecekleı· 

Sirkecide Aşirefendi hanında ı ticarethane~ine gitmi§tir. Rifat v r 
<tMersin;ı manifaturıı ticarethanesi- tezgahtar Yak o, kendisine: • 
nin sahibi Rifat ile tezgahtan Yako «- Bizde pazen var. amma 7( 
ihtiklr yapmak suçundan yakalana- santimlik pazeni H kuruştan aat 
rak, dün adliyeye verilmiıılerdir. mak ve faturada 42 kuruşlan gÖ!' 

Hadise, ~öyle cereyan etm;~tir: terrnek ııuretil: verebiliriz. 80 aan 
Ahmed isminde, Jspartalı bir timlik olanı dl\ 8) e satar, faturayr: 

manifatura taeiri mal Rlmak üzere 5 O yazarız. 11 

İstanbula gelmiştir. Şehrimizdeki ti- pemişlerdir. Ahmed, işi o gür 
carethanelere müracaat ederek pa- için muallakta hırakmış, doğruc • 
zen aramış, fakat bulamamı~hr. Ni- Emniyet Müdürlüğüne gidip, keyfi 
hayet, Al!irefendi hanında Rifatın (Dnamı '7 nci sayf:uia) 

Asker ailelerine 
· yard1m haz1rhğ1 
Büyük şehirlerimizde yardım işi 
ayni esaslara istinad ettirifecek 
Yardam şekilleri etraf1nda Dahiliye 
YakAletinde tetkikler yapilmaktadir 

Ankara, 13 (Hususi) - ı ı 
Asker ailelcrıne yardım i.;m 
belediyelerin Vekiller Heye
tinden çıkan talinıatnamt'yi 
tatbik h•.ısusund?.ki hazırlıklıı
rının arni esıı.ıılara istinad ey
lemesi arzu edılmektedir. İs
tanbul, Ankara, lzmir gibi bü
yük ~ehirlerde ~ehirlidcn bu 
yardımın ne suretle temin e
dilmeai icab edeceği bilhassa 
müzakere ınevzuu olmaktadır. 
Talimatname masraf ihtiyarını 
istilzam edecek teşkilat yapıl
maaını da meneylediğinden 
tahail ve tevzi ioinin arneli u-

Elelı.trik aRrfiyatında kılovat 
baoına bir kuruş veya kontu
rata harçlarında bıoledi)•e hisse
sine bir misil ilavesi, emlak sa
hiblerinden muayyt'n bir for
mül dahilinde, kiracı la rdan ö
dedikleri kira bedellerinin mu
ayyen bir nisbet: olarak asker 
ailelerıne yardım için muııyyen 
bir para tahsili; mevcud ta
savvurlar arasındadır. ['ahiıi
ye V ek ileti bu meseleyi tet
kik ile meşguld;.ir. Tetltik ne
ticesinde bu ioi bir kanun mev
zuu yapmak icab ederse bu 
maluadla bır 

ve 



,... 2 Sayfa 

•• e rgun 
_... .. ...__ 

Bay Molotofun 
Seyahati 

Yazan: Muhittin Biraen ..J 
amanın sürprizieTle dnlu 
hadiacieri araaın<ln, dünya 

efidirını beklemediğı yeni bir vakıa 
knrşıııında bırakan bir tanesi de Bay 
Molotofun B-rline yaptığı seyabnt
tir. Bu seyahate aid ilk haberleri 
veren yarı ıemni Alman kaynaklan 
ziyarete bnşhca sebeb olmak iızere: 
Sovyetler devl~ti hnriciye komiso
rinin. Von Ribbt-ntrop tarafından 
geçen sene yapılmış obn ziyıuc.-tle
rin iadsi maksadını gösterdi. Bu
nunla beraber, bu izııh ziyaretin ~ıı:.
yesini nvdınhltmayıı kifayet ede
mez. Çünkü. dünya hadisderinin şu 
bir senelik kesafeti içinde bir ziya
retin on dört ny sonra iade3i tabif 
bir iade değildir. Eğn, mnksad. iki 
devlet arasmda sade bir cemile\lr
Jıktnn ibaret hultın!tnydı, ziynTet, 
Ç"l.tanberi iııde ~dilmi, olurdu. Hal
buki, Berlin ve MoskoVIl diplomat
ları, mernııimle meşgul olmaya hiç 
ehemmiyet vermivt'~k derecede 
pratik in• nlar olduldannı fimdiye 
kndnr kafi derecede isbef etmiş bu
lunuy(\rlnr. 

K ldı ki, Bav Molotof Bc-rline 
maiyetinde birkaç kişi ile değil 
koskoca bir neyl"tk birlikte gidiyor. 
Al~l!ı.de bir ziyar,.l iadesi için btı 
kadar büyük bir hevete ihtiyaç ol-. 
mıyacıı~nı herkr-3 bilir. Su hıtlde, 
Bav Molotoftın ııeyahati. bir takım 
mühim mabnclliula y p1lıın bir ae
yahattir. hükmünü vermekte tered
düd edemeyiz. 

SON POSTK 

Muhat.abını dotru yola aevk et:mt,ye ç:ılttımak ha.t:kmdrr. btrçak ahvalde 
vn~en de sayılır, fakat blr. iki. 1lo izahı mnteakıb görlıştıniln 
dotrul$nu kabul etUremezsen gQecnm..iye hakkın ~uu 

Ea Herkesin kendi gözü .. 

• 
1 

Sözün kısaS1 

__... ... -
Bu mu tarihin 
Tekerrürü? 

E. Ekrem To1u 

Kısa llı.kin ıztırab veren ~ll 
talıJlın buhranlı ve periŞ 

celerinde, hekimin zıd 3 
ratmen kendimi gene okuı:natl 
lnyablldim.. Bu sırad.n eııxnc• 
Yunan fıtretıne dnır eski bil' 
geç~. ~ 

Istaillı.li uğruna Qsmanll 
t.orl~ karşı ny::ıtınnaJl 
milletinin o muaZ'lam 
taallftk eden ne kadar w!sil~t 
müellit escrinde sırala.unş.. lJı.l' ~ 1 
nı bile \hmnı etmeden. BUııasst 
rada garb Meıninin ihtU!Ueilere ııJ: 
ter~i yakın nltıkadıın 'Ve ;# 
mnnev1 ynrdımdan, coşkUil bit' _ .1. 
la ve ısrarla bnbu!diyor. ~ V 

Mavi gözlü İngiliz çocu ~ 
Byron'dan, İtalyanm ıannızl 0 ' 

İnsanlar dlinya hddlsclermi daima muhtclit zaviyelerden görürler, bir!& letli, ldealısL evHı.dlarma tnd~·~ 
için dolru olan şey ~ert içın yunlı~ bazan de zararlıdır ve hakikat hcı rlht.e YunanJsta.nın iStiklfılilll ol 
zaman IÇin nisbi g6rülmem1ştir. bunu böyle .kabul et. ve mnnakaşayı o.cı benimsemeıniş?l ı.ıı' 
tckle dökmekten çekin. Romantizm, hiirrtyet. ad 

.............................. ••••--• .. • .. ••-·•---••-•••••---- _____ _ .dnJl ... JI 

Y 
.................... ...-. ................... -------··-·--------...................... ·-······· döken «Palik.a.rya»lnrın b~.,...- ı r_" 

. kın tarihten hazin bir sayfa ®liJB ~(f]IIJ ~\1\~~).tl[B = Ted=:~:n~ ~;tttt d~. 

ray ı 
• Gcl yeri~ oturan bUyük Fr~r 

a J 
LJ l si (Viktor Hllgo) en duygulU ~iii' 
~ /!"" "1 (V\J : mevzuunu Yunan ihtUfillllill t)-

- ve mennkıbı arasında seçjyo!·· Jr..J 

• 
1 

de, kalemlerin ucund!l hel' V'. 
kuzu hikO.yesi.. Kurt osrnnııJI. ~ 
Yunan. Onddıı.ro. 11\.nct, :ıtl 6f 
merhnmct ve muııvenet edilf1ot 

Yasan: Hikmet Ni&an dan tabii bir ~Y olnbUir ıni1 ~ 
C 

- 32 - ı yüriiyilşi va.rdl ki ondan bilemem nasıl Fra.n.sız p:ı.rl5.mentosunda: .: , ~ 
eçen aann aon yılları ı.mae ~ \ eaf n aamimt ~klann1 tea tl ederloT Çoe$mun hiç bir \:üçdik şey'i yok- beni nkJamn~a sevk eden blr ırade niStnnm e::areti medeniyet-~~~ 

zel bir Maya ak§amı .•• Boğazın sa- ve iıxliv ç vldlerilc, yaşıyacaklan rnı--
Molotof, rusça.da QÇekiçoğlu» kin ısularını yararak Kıuılıca ı.-ı _ mtiata.kL -} ve nles'ud nünlenn· ha _ dı ki dikkatimden kaçsın. Her şey'den intişa.r ederdir. <iırh diye haykıranlar F se 

d k 
· B R oıu7 oc ., el 1 t d rd k d k ta" Kom«ı dostlar, onı bu hAlile gbre- sunun, orayı kurtarmak i..:n , 

em e tir. - u i im u. hariciye ları.ndan COksuy:ı doğru yava1 yn- yalile meshur olurlar.. eTV' ar e ıyo ım ı 0 
ers 

1 
u- "~ ""w J. 

komiaerinin ihtilalci olarak kendisi- vaş yol alan dört çifte bir auray kn- Bu esnnlarda, ean en evlenmek larından aerbest kalan zamanlarmda rek gözlerile t.n'kıb eden Hakkı Ha.lıd, olmnsmı istiyorlar. RoınB• J 
n t k ... x.. - t dd A --1 d - 1 b,..... durnrnn''n.r<ık ylne, mutlaka o - Oelenbevi Sn'id bnna kaç kere duy. imdadma ko~m.nk üzere ıc ı; 

e a ..... mus ear a ır. n.aı o- yıgı... çinde dadıtıı. bir sar yl.ı ha- ça~ına girmi, olan Behice Sultan --v " ....... ı ğum adı Skriabindir. - $u halde, nım ve baremnğasıodun mürekkcb için sarayca münnsib bir dnmad 8 _ kurdı. Bu, tarihe, iÇUma"iyata, siyasi- ı:;~a.nnı soylemişlerdi. Hakkı Halid tcrı.b ediyor. _ f! 
takriben yirmi aydanberi Sovyetler mı:üyeti ile. Abdulmccidin kızı ve ranmıı.ktadır. Sultanın biiyük heın- yata l'id cıddı bır eser olur, yahud dfı'hna püskürmeğe mcyyaı olruı ıa.. Aradan yüz yirmi yıl ge~~~ 
lttihadının hariciye i )erinin idaresi- d · d:--t.. AbdulL _ "d ı___ ı;:,_ .. ı sfı.dece eğlendinci bCr 'klta.b olurdı. ra.tne, Geleubcvi Sa'id daha ziyade bir ve bir çeyrek n.oıır değa. ,-e 

. . . . evnn po ıguı&l w:ımı in ~ şiresi -=.niye Su ton, kard~ Abdül - Orun evvA'ce ._,.,yle bir hi'" .. ye okur- sükftn ve i'tidnl arnsında tez3hür cık zaman her -•eyı altüst c~' 
nı de kendı eline nl~ olan ıcr h~ knrdCQi, zarafet ıre letafotile mqhur hıunld taro.fındnn bu işle ~vzif c - = uu Mı. ~ ye~_.reisini, J?Ü c:_ar adının tiva Bdıice Sultan. dilmi.ştiT. Seniye Sultan küçük hem- ken birden bıre sevrek ve luvrok bir eden bir hl'>.<ıini tevdi' lhtiy.acne i>ana miŞtir. 
t:~tıgı . ı:ı?ruı .ile Y?d~decek olar k.' Ayni gün ayni aantte, RumoUhi _ tireainin aşk m cerasın viluf oldu- kah.knhasını i,şıdıİ'dık. Bu, ancak bir Vedadn ne kadar ıı.cıdıklarıru, acı • Hani ya, tarih tekerrürden f1 
d.yehilinz ki.. Lit.vı.noftan sonra, aannın tnrihi ve büyOk biı yalıamın ğu gibi Hamid Beyin ailesini de ta - sıı.nlye s!irer ve hemen kcsa!rdi. Buna malda beraber onın nzm ve remııne ti?. Bo.ş l!i.kırdıl Tarihin bsS1 ~ 
s~)\'~etler bnnel?'~nın örsünde Wo- nhtımından Gökw iatikamctine doc nıdı~dan, Sulten Hamide vnz:İyeti o kadar alı:;mış idik ki §lındı Vedadın ne kadar hayran olduklarını .söyle - ları, bazı vnk'alnrı bolki dC t o9 
nilı:zıı~ olan yem .~nse_t.. Çe~ e- ~~ hareket eden aç ç.ifte bir kayık.. anlatır •. bünkar. oturdu&u yerden böyle gülüşlerı ~idilmey'&Dce blt\ıı.bi mişlerdl. tekerrür ediyor. LL\.kin bunl!l rı ~e:ıdır. Bay St lın.ıo fikırlenru en ıçınde, dcvrin tanınm11 kibarları.n- fırlıyarak: dllr.knti celb ediyordı. ŞLDldi batınma Öyle bir .. biçare çOOUkl...• deyi.ş- UU:rd milletiere ald iyi ıa.rafl:ıtl 
~ anlıyan ve tatbıkat eahnsındıı. en dan Nurullnh (*) Beyin oilu, za _ _Hayır, heyır, ulıı olamaz. der. geliyor: O hentiz çocuk iten yine böy. leri,. ya~ud. buna mtişabih bir tn'b.ı: Işte •. ~~r:u:ııı.n .. YunaD 
1}, anlamakla m ruf bulunan bu manının en yakışıklı ve ~odenı Bu gt:ncin dedesi, bizim dedenıiz le olrud$ bir k.itabdn tuhaf bir cüm-1 ile afadeı rikkıı.t etdıklerl olurdı kı gene .ı.stikln:iili mudafa.a i~ 
Çekiç, öyle tnhmin ediliyor k.i, ıki gençlerinden Hamid Bey. Abdülhamic!.i Evvd tarnfındıın kat- le iÇin gülerken onı pek ziya.de seven ynvrumun afide benee değil dostınren s~ gonıyorua. Hnni, on ıııJl 
een.eye ~akı~_ .bir zam ndanbe.ri ~- Bir eaeri tesadüf, Gökau methali- lettirlbnictir. Bunlar büyük ve ka _ büyük annes. de kendisınl zo.bt. cde.. d.a merb.a.mete şnynn oldu!;ını göstc- Unl medeniyet nnm ve hcst' ı;ıll 
:r:.ennde ışledıgı eaer~ dıı.ha banz bır ne iki kayık da yan yana iirNler. ) abalık b:r Ailedir ve vnk· ayı unut _ meyerek onm gulmesınden sırayet rır ~e _tlenı ta ci~crgfı.hımda sızla~dı. sayan garb hatiblerı? Hnnı ı< d , 
eekıl vermek ü.ı:eredır kı bu aeyohl!-, Nazari r karşılnııanık yekdiicrini ı mamışlardn. Günün birinde mazi _ eden bir Jtnhkahn salıveri.rdi. Buna ı Butun bu kn!d etdlğım teterru at- Tsal~n ve Mor~ k.nyruı.k.l.ai~ 
te çı~mıo.buhın~~r. . . ltak.ı'b eder .•. Ve her iki tarıı.ftn da nJn bu intikemını benden, bjzden bır kahkaha. demek do!h"ı değil, deru.. tan z:lyade- ki bunu ehcnıınlyetine denı)et ve ~ih.ugrundn 

~ı~hakika, Litvınof, Rus barıcı- ant bir a,kın ülc "'!elen parlamıya nlmak ihtimalleri vnrdır. 0 devirde nı, ç.şman karnmı ıçınden bir ko.sır- blnaen sona bıraktun- Vedadın hA: e. len Avrupa. ıdealı.sUerı?. 
Y.emnın. hllfmdan a~nlırken eaki bir başi r... bir Hamid dir: r Hamidi öldürttü, ga gıbi dalgalandıran sakit bır gtıımc t.i ruhiye.'i,ine_ delfı.let. eden bir hadı.ı.e Kurt.la kuzu tacıası sahne se 
eıynseti beraber gotiirmu:ı, yahud Bu ilk te adüftcn sonrn bırbitıe _ timdi de ~ene bir Hamid diicr bir ki büyük nnnenin bütün vucudlını vardı: Küçük yaşındanberi meftun gene oyn.anmnktadır. BU 
da, o: ~u .siy~seti ?~kümdf'n duştir- rini tekrar görebil nck i:ım:dile Cu- Hamidin c nın kıyabilir:. ve bu _ aarar ve vilcudile beraber odanın d~ oldı~ mu.sikiden teneffür ... Buna te- maMur, ayni ma~durdllf~ft\'1 
rnek ıçındır ki hıırıcıyeden aynLuııı- mn ve Pazarları sabıraızlıkla beklt- nun çin de hancdanımıza yaklnvmak şemcleNlı de l:RngtT zangır oynnt.ırdı. nef!ur demek do~ı dc~il. daha ziyade gaddar başkası. Şimeli AtıJl""ji 
lı. ~nu? yerine b~r. bno~n komiser yen sultanin nailznde, Göksunun fü- iatiyebilirl.. ı Ved:ld ba'zen ea'll blr tuhafiık Urkmek, kaçmak, ona tchammül ele. etmiye, mahvctmıye kal~ııft bJl 
gt'tinln_urerek bu ıt:n hızzat hukU- nkar aahıllerinde birknç defa! r 1 Cevab bir taraftan Behice Sul - ya,pm:ı.k ıster; gülUyor görünürdı. e~- memet, ondan tcvahhu.ş etmek... dır.. Ve bu facianın 
:ınet ı:eıs1 olan. Bny. Molotof tarafın: ~ahe. uzaktan b rbHerini scyirle ik- tana, diğer taraftan bu tarzı tefek- lenUen yerlerden kaçıyor, pok ıyi dcm.s Onın odıı.smm üzerinde blr rndyo butun garb susuyor. . e Jj 
dan .ıdare edıl~esı, . ~~~y.nnı.~ yenı rfa ederler. Bu aııf ve masum bu- ı kürden uzak olıın Hamid Beye yıl- etdı~ı halde dans edilen toplıınt.ılar- vurdl. bu rn<lyodan başka blr de Bu. Ebcdl Yunanıstanın necıb eC 
bı~ aıyasete do~r.u .g~ttıgını go~eTen luşm larda lisnn ile ifade edeme - dınm tesiri yapar. Sultan Hamidin • dnn 1\det~ ürlcüyor, şehrin kalabnhk lendin bana Amerikndıın göndermiş hiç bır şeyın meşru gosteretıl ı 
nlametler~en bın ~dı. Du alamete dikleri hislerini, kalbierinin nynesı inad ve bodbinliiini bilen g_ençler,l yerlerinden kaçarak, ıç mahallelerin- old$ eloktrikle işleyen ve lAınbalı:ırla günkü tecavüze, yı~itçe wşı~ 
bu mana ıçınde dıkka~ ede:ıl:r, al- olan gözlerile imar çalışırlar. ı mönkesiri hayal •e nevnıid bir bnl- ı de, ücra köşelerinde uzun seyranlar diyafrıığımdan sesleri nakl eden pek ç:ı.balarken, manevi k:U ~ 
?nnmad~~b~n1 ~v;-~Iki aenf'!!~ın ~- Bütün bir yaz, !löylece, saf ve <le, hakikatten ebediycn uzakiB§an yıı.J>ıyor; metr1ik. harabelere, cnmı·le- mükemmel bir de gramofon vardı ki Ttır.kun dosUugundan aııyorl 
ru:stos. au~ıizlen ıcm~e tes?ıt ettl- ce fa, hayal ile hakikat arıısında ae- rüyalannın habrasile teaeliiye ko - re, fı.bıdelcre bır ibtllfi.yı mı:ıhsus gö.,--te ı zengin bir plak mecmuasile cidden Bu mu, tnrihln tekerr{i!U? oııı' 
hr .. ~tek.d, bu ~ef_akı B.erlin. ae!a- çer. •• yulurl r •.. Fakat zarnfeti derecesin- ri.yOr; Yaka.cıtı, Halıci, Alemdağını blr evin musiki ihtiyacmı fazlosilc Hayır. Tarihin samin11 
n~n e ~· aynı sıyasetın ılenye * de nahifülbünye ve hııssas olan B~ lgcz.yor hattll Şiieye kadar uzanıyor· ı te'min ederdi. menfaate dayanan, gos~ 
~o~ {.~1 ~:ür. safhaya gitekte ol- Sultan, Hamid Beye son derece hice Sultan, ruhunu ve vücudüııü zntranbolı köylerJru, Bolı onnanlnrın~ Vcdad ilk önce radyoya t'tiraz ile lay ş6hret kazanmak en1elill:S. 
d ugu u ~~nu verecek. 0 ımi r al- meftu~~ur .• n~lı fikri .onunla meı -ı tazib eden. bu elim ?ale ınub.ve - d~ünüyor, hulasa madflmgriz, ha.l ba.ı:lu.dı. İkide bırde ıbabacı~un; bu. eden vak'alun tekerrür et.ıJl d 
anmıyaca ardır. g~l. Dılı?~e bır tek ısım. hRynl.nde met edemıyerek gıtş;ıde zafa düşer ya.t ile altı.kası gev1Jentiş, gençlJ!inın nm eızılt.ısına, zınltlSllla nasil teham. Tekerrur eden ve dnııtı * bı~ tck cısun dolaşıyor: Hnmid, Ha-ı ve günün birinde yatağa girmek n~c.sindcn gün geçdikçc daha uzak- mill ediyorsun?ıı derdi Bunı ben müŞ- scyrını hıç bir vakit kaytıetJllil 

Acaba, neler konu "'caklar? Ne mifL:: . . . _ . . mccburiyetin?e kalır. Ana ve ha - laş:ml§ bir siyah adam olıyordı. kilpesend bir musiklşinasın kusurlara. ve hakikattir. ~ , ı:; 
.. ib" ka 

1 
k' " B .. k .. l Goç mevsımı gelınc~. Bogazıç1 n-

1 
baaının mevtın .. sebeb olan nakabili Ba'zen orun oda.sma otrerdım 0 tehammill edemeyen fnrtı hnss:ı.siye- Hakln hakikat ıse, bugU!l oc' 

e. ı rar ar verece ı er~ Ulı(Un ·u • b. tt b ~ 1 b" • d . f . d d d ~ • lXl hadiseler arasında asıl merak ~ilo-1 n.~ ır aure e o,a ır. • .rer n~ e ve ı te avı o ecı er ' onu a ynva~ yatn~ında. uzanmış, derse çalışıyor tine haml etm.Lşdim. Rndyoyı kızıma man Yunan milletinin, bil tJ.ı ~ 
cek mesel e budur ve ,u dakika d n ls~rulr ~;v~Usı oklaln vaBlıın.r "bıssız,l mHi~ - Yd~i~! ~durcala.mıya bahıılabr .. d. Abd- bulunırdı. Böyle zamanlarında onın 1 hediye edince;} e kadar ibtal etdanl ve de, en kıymetli ve en kuV'<e 
bütün dünya matbuatı. bütün cihan eıre er .o;&.,.; z n ır. u 1~1 ara - . uınmru azıy.etten n er ar ~ i: bir 6.deti vardı: Bol aya~ın üzerine dnha zorade gramofonı kullanmaA-a fiklerldir. /d 
dHmndnk.i mer k tercüman ola- ~rd~kı ~lı .ın. boşalır, i\uruıbh Bey lı:. Kız k rd~ıne _oldukça aamı:nı atdığı s~ ayflkmı sallar, sallar, snn- başl3.dun. Btmda bulunnbUecek bir ~ ı:;; 1 • ~I'V 
rak, bu anallerin cevabiarını ara- ıııleaı Fatiht:kı ko~akl~rına nakl~ :1 ~r muhab~.etle ~aglı olan hünka~, ki bötün sinirlerinin fazla buhram bu kusur :yokdı ve çalman parçalar en Lo-. <.-ki! ltin 
mnkln meşgnldürler. derl:T· Bo.,azdaki nı~ serbestıyı lı:ı.han tcc:ıı~urle. lazım 5ıel~n tcdıı?J~ dunnadan 6al.lanan nyağmdan salı..' mü him, en mu'tena asarı musikiyc -

. . . tdırin kal b lık .merkezınde bul - ~e teda'?nın ıhmal edılmemcsmı vermiş oıurdı. Garlbdir ki onı. bö ıej idi. Blr glln refikarn yuzfinde bir elem A k d dd ~) 
h ~syt ~le A~dnnyf a,li dı1pl~~ııtik mak muhal. Bu cıhetlc: aıı1klaıın bu- ırade edıyor ,.e Kanlıcay.ı iznm et- 1 görürten kc.ndisi'Iıi· Ben lblzim t i ma'na&le yanuna geldi söylenecek 0 ara 3 Ca 8 ~ 

n et erıne aı n yet ermı o l~alnn da bir hayli takyidntn tu- tiği yakınlanndan biri -.ns1tasile. .. · c . a ı. .-. sö ı kd ' · kJ · lea1ha 
kadar iyi aaklıımoyil muvaff k olu- b. f k h h ı ı ı ı_ rd . . L d .. d b" . -· ının Edhem beyıyiiill..ll dediğı amcası şe., ı yeme e tereddüd ederce.sıne: SO ka ara yeni ' 

ı.. n at er ne pa asınn o uraa o - ıı:a eJJnın &en 1sm e.n ır ı teg1 o- " ü - ft r ! 
yorla! ki bizim ~unlan u.znkta? gm- sun, cörüşebilmek, birbirlerinin şes- lup olmadığını sordurur,· sultnn dn gozüm ~ ~n ne ge ırdl. O da bedbs.h~ - Vaz geçıinizl.. dedi, Vednd a.şn~'l- r k 
memıze ve bıssetmem1Ze ımkfın lerini duymıık kalbierini açmak ic::.in f\1 vnb .. d ri • }~ının ıçıınde eömülm~ styah bir da... Çalacaksanız onm evde oulun. asr,aca (' 
yoktur. Bunun için, neler konUJUP münuib ve n:akul bir inziva~ah la- ~ A~c!knbi:k:~ günlük hayatım adamdı, 0 da böyle düşftnftrken, ya- madı!ı zamruıları lntihnb ediniz... Ankara, 13 (Hususi) _..Jıı.'' 11 

nelere k.a~ar •.ercı:e~lerinı merak e- zım ••• Bu it de Sultıının çok sev - kalmıthT, lutfen bana merh&ınet hud okurken durmadan sal ayağını B~ musiklden teva~huş, iidetA te- !ere., sokaklara ve mt>ydıırı. jf 
denler ıçın. ~mdı.lrk aabretmekten ııili dndl$ı Nevcivan kaHıınm him- buynnnalannı ve dünyada bir tek sallardı. neftur d:~ebileeek bır hisle kaçınışı edilecek olıın buraların yeJI~iJıı" ı 
başka yapılacak bır ~ey yoktur. lh- metı"le elde edı'lı"r·. Beyo-glunun m"'- . tt• 'Im . • .. b Baba.:hleyin erken :talkt.r ~ pence- ooc~m. açıne düşmtıı old.ı#ı vaz'iyetin • ·· t ı h ı ()ol . ll .. rind "h .. ı .. -y arz:umun yerıne sıe rı eaınt ap e- ed d H..- ._ •-• haml tm nı go& eren ev n ar ~1ıt• tıma er uze e zı nı ış e tm ege ııe- h ur bir terzihanesi .,.ençlerin arzu - .h _ı ••. LL -_ır o r en onm er se ye""9U.e.. Için pür- ye ... ne c e kd en başka yapı! n- günlerde yerlerı"ne konııcD ,,,1 
J
• b 1 Ic d k u b J .maen ıauruam cuıy rum... tel . . Ic lt blr . kd B" ınce, un ar o ar ço tur .u on- lannı yerirıe ı:tetirir Haftada iki üç H d b b" k. -L ~. çayını ıçer açmez mev ıfln yo.. ca ıŞ yo u; yalnız bir kaç kerrc lere de yeni numaralar 1r ı1 f,; 

lan burnda knydctıncğe bı le imkan gu-n rultanla Ham id Bey orada bu- d 
1 

ani e •
1 
aa lmensud. ırçho drg<:.ııZa- lını tutm1lS1DJ beklerdiın. Bu bende ona musikinin ayrıca bir de tesliyet ve B ı m 1\ 

1 A l d 
• l e er e au tan ar ;-ıez ı f8 ane e za- b" ht idi 0 . 1 . h 1 tf Id ıı. tır. u isim eri ve nuıntı ) riJ~ 

0 nmaz. na ıı::ımız yeg ne feY, lu"'p nezih hnlerle dolu kalbierinin ll h l ı h' d ır i iyaç • nı uyumU§, vnktınde n.şı.ra u ı 0 ıt>ını hatırlatmak için ren levhıılar kabartma 
0 ~-' 

mcvzuun ehemmiyetli olduğudur. va 1 asta su tan e ın e tava!'tlut- uyanmış, .ııabur ve hamul c1 rse :t.* ltcnd18indcn plyano çalmasını istedim verd zemin Üz.!rine beyrıı 
Ilave edebileceğimiz bir mütalea <•> Nttrullııh bey, birinci Abdülha... ta bulunarak. pndi~htan, bu izdi - dı~ını görmek bcnee hem aeı bem her dera.s1ooa: - Alı babacıltım hazırlattırılmış ve bunlıırıt 
vnrs , o d , konuşulacak mevzuun roldin sadraınmı Halil Bıı.mid paşanın vaca muva(akat ~tmeııini. Nurullah sıhhat.de cHyo d~ünc.ret ~ı ve- ııfv edlniz. hiç hAlim yok! .. ka.b\lindeı~ şekil venlmi~tir. 
dnhıı evvd kafi derecede pi~riımi:ı haf',<Jlerindendir. HalU Bamld p şn Bey ailesi hakkında beslediği fÜP - ren bir manzara kU. Orun bllhııssa bir i'ti.zar elbnleslle arzwn.ı terviç ••••••••••••••••••••• .. •••••••••• ,. J1 
olduğunu tahmin ı-tmektt:n ihaYet- iki sene süren sada.rettnden aonrn helerin de bir mizandan b~ka bir kışın ommlnrını knldırnrnk -Alman.. etmez ve belki daha ziyade israr kar- T A K V 1 IV' 
tir. Beriinde yapılacak şey yeni bir gözden d11şmü~ Te ~aadaya nef}e- teY olmııChğını li:anı miinuihle ar- yada i1tan de bu hali nrdl, o ~man ~ında bulunmak 1htiinalinden k:o.ça-
IÜ?'atıi hareketi. pitirm-k -değil, bel- d.ilerek orada b~ı keslimiştir. (Devamı 4 ÜDeÜ aııyfada) ne mes'ud r11'yalar içinde idikl- bir (Devıum 4 üncü sayfada) 
kı de kotnrmaıt olacaktır. 

lzmirde Atatürk mUzesi 
!zmir 13 (A.A.) - Belediye 

tarafındnn S<ltın alınan Atatürk ko
nağında büyük bir Atatürk müzesi 
mey4lanu geti~Ümektedir. Müzede 
Atatürk hakkında tllrkçe ve ec.nebi 
dillerle y :z.ılmış hiitün eserleri ihti
-n eden bir kütübhane tesis edile
c ktir. Atatürk müzesi 941 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAl 
italyan tebliği: 
BJr hava hüeumu esnasında bir ı ıılyan ünite:iinin a~tr hasara u~ra.. 

dı~nı söyledi. • 
İngiliz teb~: 
Hava htıcıımunda hasara ~ytın İtalyan ilntteler.inin bir ~ 3, 

belki de 5 old~unu kuydett1. 
Bu, öyle blr ratarndır ti, biç delil '. muharebenin biteceği iiine ka -

dar iki tarafın, üzerinde a.nlll.§DlasJ ıa, mutnbık kalmıvıına imkAn yok: 
tur. 

Hnkika.U a.nıamak için :ne yapma ı? 

Bir vakitler İngilizler gayet güzel bir tiSUl' bularak Almaıılar tarafın. 
dan batınldıtı iddia edilen gemiye ecnebi ataşenavallerini davet et.mlş _ 
lerdi, Almanlar da bu u.sultl takib ederek, İngiliz tcbh"Wnde hnrab oldt$1-

nn ihllinal verilen aahayı. ecnebi guetecilere göstcrıni§lerdi. Fakat an _ 
la~ı.lıyor ki, her zaman ve her yerde ayni usu1nn tnkib edilmesine imkAn 
yoktur. Havn ve denili harbi, kara harbine benzamez. Kara harbinde hll
reUtın inki§abru hergiln her saat safha, safha takib etmek mümkiin-

dftr, havn ve denlı& harbinde ise bo~n birden ba.§l.ar, birdan biter fa
kat neticesi anea.k bütün boğu,ıııma sonunda anl~r. 

l<uı:ul ııeo.o 

18M -llciı.clta,rlu 

1 
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ele Ve Telsiz Daberle 
.Aınerikadan Staj için askere allnan ı ~~~~e ı Yardim Sevenler Cemiyetinin 
ltereye 2 binden •. , • • EM -
fazla tayyare mustahdemlere maaşlan venl1yor ·v~:::i;.ı:ü;~;:~m•ç orduya kışlık hediyeleri 

• d Id ' G · hA Ankara, 13 (Hususi) -Yardım Sevenler Cemiyet:nin, hasılatı or-go• • • k d ünı.in en mühim siyası .~ n er 1 1 Ankara, 13 (Husus i) - Diva- muttur. Bilhuııa otobü., idaresi ·a - d isesi Sovy-:t K usya komı. duya kışlık hediye almaya tahsis edilmek tizcce dün Ankarap:dasta 
g nı Muhase6atııı vermiş olduğu ye- rosunda bu zaruret kendisini hisset- aerler heyeti ı-eisi ve Dış ışler başka- tertib ettiği dansir yemek çok parlak olmuştur. Bayan İsmet lnönü 
,.~11 

l3 (A.A.) - Los Ange. ni karar üzerine Ankara Beledi.ve- tı'rmı'ştı'r. I'ehacu''m karcıısında oto- l\1 1 f )' ll \1 de bu güzel geceyi şl'!reflendirmiştir. , .. re [ ı~ b' .. nı o oto o c aşın 1 rnnnya tara-
. abrikasının neşreti • 1 ır ai, kadrosuna dahil müstahdem- büs servislerini ço~altmak m~cbu- fından vukubulan davet üzerine 

lore~. fabrika ljımdlye kn- lerden slaJ' içb askere alınmış olan- d k · 
K riyetinde kalan Bele iye a• ~re gı- Beriine yapmış olduğu ziyncltir. 

aıd olmak üzere a- Iara maao:lannı verme<Fe bnc.lamış- · S 17•D v ft v den c:oför ve !.ıiletı;ilerin yetme ye- Molotof Y oldc1-<a başlıca ovyct 
-.o tayyare göndenni§tir tır. Ancak bunlardan açık kalan " • 

a.S nı·lerı'nı' alar.a<>.ı rrıbi, arttırılan ser- komiserlik müş:ı.vHcrinın refd~at 
"' i bombardıman tayya - yerlere Vek:ilet maaşile eleman al- " " 

vislerde kullcınılmak üzere şoför ve etmesi, bu ziyaretin ehemmiyetini 
mak zorluğu karşısında Bı.-lediye fazlası ile arttırmnkt.1 ve btitiın 

başka 100 bombardıman 
Avustrnlyaya gönderllmiş, 

de Imal edilmektedir. 

yeni tedbirler almak zaruretini duy- biletçi kadrosunu da geni~letec~ktir. dünyanın dikkatı:ıi Beriine çt•kmek-

itnnıııt kumpanyası 589 
tayyaresi ingiltereye 
ıman tayyaresi de A

göndennı,tir. 
#, kumpanyası iki motörıü 
~ tiPinden 286 tayyare ile ev. 

lllQ ~tıaa tarafından alpariş edi
etnı 1Yareden 70 inl ingiltereye 
ı. l.ttir. 
llt<tbtikanın elinde hafif tadi • 
llıu~· tarafından kabu1 edile bi -

ıın miktarda tayyare r.ıev. 

~~~abrikası 275 tayyare gön -
"l:Ctedir. 
~erıca tayyare kump:ınya -

.... ····'"··- bu kumpanya Kanada-
tü tayyaresi teslim etmiŞ 

11 de muntazaman vermek. 

fabrikasında İngatere için 
tabr tayYaresi imal edilmiştir. 

ltı-ar ika gelecek ay evvclce Nar-
llldan sipariş edilmiŞ olan 

- devriye tayyaresi.. 
te.sıım edecektir. 

13 "Uçan ka~e, 
bu ay içinde 

ingiltereye veriliyor 
Va§ingto:ı 1 3 ( A.A.) - Dün 

Va~ington'da iyi haber a 1sn mahf..,J
lerde bildirildir;!ıı·..: göre:, i-IJh edil
miş «Uçan kale' tipırden 13 Ame
rikan bombarclımnn tdyynrcsi, nor
mal olarak, daha bu ay içinde Ingıl
tereye verilmiş cıhıcaktır. 

Bundan haşkıı ;\Je,•yot k' t.ı temin 
edildiğine göre, bombardıman ta}·
yarelerinin atışlarının sıhhaıini te· 
mine yarıyan iki gizli Arnerikım ma
kinesi modelleri, Amenkr-m torpito 
muhriplerinden biril'ıile Ingiltereye 
gönderilnıis hulunmaktl\dtr. Ame
rikan resmi mahfellerinin ilaveten 
bildirildiğine göre, bu mnkincler, 
herhalde hale.ı ingİlıerede tecrübe 
edilmektedir. 

. 1 Metaksasın Habeş hududunda 
~ı bir hitabesi ingiliz kuv~etleri~in 
'itıevi kuvvetleri- muvaffakiyeileri 

rı seferberliğine 
~ sıra geldi, 

~Id· ~ 3 (AA.) - Atina a-
ırıyor· 

tk'l • 
ı Ren~rııl Mc:taksas, refa-
~lltbuilt müsteşarı Nikolu

halde, dün sabah Atina 
gitmi§tir. Metaksas, 

Profesörlerilc yüksek 
'llııallimleri tarafından çok 
teıahüratla karşılanmıştır. 

n rektörü f otınisin 
buhvab veren general Me

\'11 ass.ı demi~tir ki: 
t 

11ln rr ılletın i" vatnnper
feragati ve askeri şefierin 

sayesinde, Allahın iz-
ı, kuv\ etlerimi:r.in sefer-
k'"~ncn bitmiştir. Simdi 
ııv, etlerimizin aderberli

lfelrnistir. (Uzun alkışlar). 
1llilleti, sizi böylece, hep 

cıı harckntınızd~ tamamen 
~,;rıı.k 28 llkte~rin 1940 gü
f•lr götürdüm ve hepiniz 
ttıının döişml\'la şu cevabı

I : Cı.oa!lr•tin vana KCl, b • (Alkış tufanı). 
ll meml ·ketın en büyük 

. olan sizlere hitab e

. ~i1.lerden duı;i.ıncemin teı-
0 lllanızı istıyorum. Sizlere 

oldu~unu söylüyoruz 
:tt. olmad•kça, hiçbir 

ibi dCildt·l~ vücud bulamıya-
!,~tvam da edemez. 
1(1lı -
"anların Bremen 

'~ :Puru batmış 
,~'nsisico, 13 ( A.A.) 
Janısından • 

inti11ar ~tmekte bulunan 
Ve Norveçlilerin gazete
» e gelen ve he:ıiiz te

hıtuerleıe ((Ör~ Al
en vapuru bundan 

evvel Danimarka aa
nda batmıştır. 

" bir Ingiliz torpili ile 
dirilmektedir. 

bir Yunan gönüllü 
taşl<11 ediliyor 

!3 (.-\.A.) - Orduya il
istıyen Yunanlılar o 

~tk t ki bu ıönı.illı.ilerden 
i\ t .. kil edilf"ccği tahmin 

Londra, 13 (A.A.) - Londra
nın salahiyetli mahfelleri Sudanla 
Habeşistım arasında kilin olup 6 
Teşrinisanide Ingiliz kuvvetleri ta· 
rafından i~gal edilen Galla'bıı.ttaki 
vaziyet hakkında miıtemmim malu
mat almışlardır. 

Bu maliımattan anlaşıldığına gö
re, 7 Teşrinisanide bütün gün Cal
labat İtalyan tayynreleri tarafından 
•iddetle bombardıman enilmıştir. 
Bunun üzerine Gııllnbattan çelil
menin isabctlı bir hareket c. lacağı
na karar verilmi~tir. Bu harekat 7 
Teşrinisaniyi 8 1 e~rinisaniye bağlı
yan gece yarısı tamamlanmıştır. 

9 Teşrini-sanid!! Jii!co:r iki taburla 
takviye edilmis olan lıalyaniar tek
rar köye girmi,lerdir. 

Köyü tahliye etr.ıiş olon Ingiliz 
kuvvetleri köyün ı~arkında yt-niden 
hücum zamanmı beklemislerdir. 

lO Teşrinisanide ~e::e yatısından 
biraz sonra dü .. man devrivelerine 

hücum edilmi .. tir. Safak sökerken 
cephe tenıizlcnmicı ve l..i• az sonra 
kale tekrar 7nptedilıniotir halvanlar 
pek zavıf bi~ mukavemet göstere
rek ve Meteromava çekilmi lcrse de 
takib edilerek zayiata uğratılmış-
lardır. 

Son alınan haberlert' gÖre, ltal-
"anların Ml"tem"Tl'\ tt-remmüü de 
bombardıman ı-dHmicı ve iacıe depo
lan aJ,.vl-r irindı- bırakılmıstır. 

Ingiltere Tanca 
yüzünden lspa~yayı 

protesto ettı 
Londra, 13 (AA.) -- Hariciye 

müsteşarı B. Butler, bu~un Av.ıın 
Karnarasında lapanyol hükiımetının 
Tancadaki hattı hareketınc dair o
larak irad edilen bir suale cevab ve
rerek beynelmild Tanca bolg'"sinin 
bitaraflı~ı me,elesine büyük bir e
hemmiyet atfettiğini ve Ingiliz bü
kumetinin İspanya hattı hareketini 
protesto eylemiş olduğunu bıldir
mittir. 

Şimal denizinde bir 
deniz kafilesi 5 

tayyare düşürdü 
Londra 13 (A.A.l - İngiliz bahriyc 

nezaretinin tebli~i: 

işçi sigorta 
idaresinin 

leşki:at kanunu 
Ankara, l 3 ( Huslı!i) - iş yı.-r

lerinde kazav 1 u ğrıyan vc,·uhud 
mesleki hastalıklar.\ tutulan i~ç ler
le kadın isçileıin doğum hadiseletin
de sigortalanması için yapılmış olan 
işçi sigortası kanun l:ıvihasının lktı
sad Encümenind'! mtizakere,ine bu
günlerde ba~l:ınacaktır. 

lktısad VekfilP.ti bu layihadan 
başka bir de bu sir;ortalan tatbik 
edecek olan işçi sigorta idaresinin 
teşkilat kanunu z;,yihnsını hazırla
maya başlamıştır. 

Diğer taraftan iş knııu·ıunun ir.çi 
sağlığını koruma ve iç emniyeti 
hakkındaki hükümlerinin tatbıkine 
dair olan ıımuıni nİ7!lnıname tasdik 
için Devlet $urasına sevkr-dilmiş 
bulunmaktadır. -------

Romanyada 
bir şehir yerle 
yeksan oldu 

tedir. 
Molotof Yolds!mı Berlin ziynıeti, 

bir kısım Ingiliz matbuatının iddiası 
gibi evvelce iki devlı:t arasınd.ı tn
karrür etmiş lıazı esas la rı n nihn i ~e
killerine ircaı v.: imzalatına iktiranı 
gipi te~ahüri bir harli9c mi teliıkki 
edilmelidir?. Yobı;ı, Üt>rlin • Roma 
arasında zaman zamıııı yapılcı gden 
noktai nazar tc-ı.ıtiı;ine miisabih lü -
zumlu bir tema<ı mı addedilınek la
zımdır} Me3ele buradddır. 

Her iki şeklilc de bu zh'arete 
atfedilebil~cek mahiyf"t. belk; ilk 
nazarda birbirinden farksız gönile
bilir. Hakikattı.- bu farkın azim ol -
du~u muhakkııktır. Çiınkü bilinci 
şık da esa<~lar hazırlanmııı, iş bir im
zaya kalmıcıtır: di~erind~ ise bütün 
hir h5di~e sil ilt"•inin J.!Özden geçiri
lip muavyen istik<.ımetlNI'! ircaı gibi 
çetin olabibc~k bir müzakere mev
zuubahs demekt;:-. 

Şu hale görA, bu miilakntı, her iki 
ihtimal nazarı dikkate alınarak göz
den geçirmek Hi7ımdır. 

Sovvet Rusya il~ Alnvınyn ara
sında bu harbin başlangıcında akte
dilm:ş bir misak vardır. !';imdiye ka
dar taraflar bu misakın biitün icab
Iarına riayet etmişlerdir. Fakat haıb 
elyevm veni bir safhaya girmekte -
dir. Ingiltere, bütün mukavemetini 
muhafaza etmekle lıeraber heniiz 
kıt'avi Avrupada bir karn taarruzu
na geçm,.vi düşlinmemektedir. Bu
na mukabil bir tınaftan harb I!On 

Bükreş, 13 (.\.A.) -- ırStefani ltalyan tecaviizi!e Balkaniara sark-
ajansındanıı Pazar sabahı "ukua mı,tır. Ayni zamanda l\1ıhver dev-
gelmiş olan zelzcle t•snasında tele- 1 d lt>tlNinin, Fran!la ve spanyayı a 
fat ve hasaratın biliınçosu, Panciu d 1 • içinf" almak maksa ı:11 ı~iic en yenı 
şehrinin ade~a yerle yekı!an olmuş bir nizarn davaları vardır. Bunun 
olduğunu göstermektedir. Yüzlerce neticesi ola.":"ak muht~me1r:lir ki 
ölü ve binlerce yarolı vardır. Foc- Aimanya, Sovvı.-t Ru,yavn tanın -
sani şehri, aşai:ı yukarı ayni akibe- mıs bazı mıntaknlnra hulul lüzumu-
te uğramıştır. Zelzclenin en ziyade nu duysun. 
şiddetli hissedilmı~ olduğu mıntaka- Bu esas dnhilindı! yapılmış bir 
da bulunmakla beraber Bukreş şeh- anla,maya peklla Beriinde sah 
rinde Cariton otelinin enkal.ı altın- çekilmek istenmiş olacağı kabul e
dan çıkarıl~n 260 ölüden ı. e şehrin dilt-bileceği gibi bunun aksi olan ih
diğer noktalannda .ıltmış kadar ö-1 tirnal de yani yeni yeni vaziyet1Nin 
lüden ba7ka zayiat yoktur. Cariton zaruretlerini ~ü:rden ızec:rmive ma
otelinin enkazının ta•hirine de\'nm tuf bir tonln'1tı da pekala nıümkiin 
edilmektedir. Hükum,.t merkezinde talakki edilebilir. i'amanın ı:a:tlan, 
300 kadnr binonın yıkılmnsı l'ızım tarafların tı~keri \'aziyet ve kudret
gelmektedir. Birkaç bin kadar bina leri düsünülürg,. Sovyet Rusya il,. 
da süratle tamir edilecektir. Almanyanın ı;u :\nda p•!dil"ı \'e ko-

Yeniden zelzeleler oldu lavlıkla anb .. ahildiklı>rini mulıak -
Nevyork, 13 (A.A.) _ Trans- kak addedebiliri:r, Fakat bunun ta

radio ajansının Bükre~ muhııbhine yin edile-miv,.n tarııfı. tar;ırlnıın an
lacımalannriaki ht•dud ve ııümuldiir. göre, gece Bükreştc yeniden iki zei-
Esasen biitün diinvavı ahikalandıran 

zele olmuştur. Sarsıııtılar şiddetli da asıl işin bu cephesidir. 
olmuşsa da hasar al'dır. 

İngiliz, Alman 
hava akınları 
Londra, 13 (A.A.) -- lnriliz 

hava neznretinin teblıği: 
Dün gece bombardıman tnyy:ıre

leri Gelscnkirch::n, Cologne vo 
Ruhr'da Dui:~burg ııehir limanında 
petrol tesiııatını, Hııhr havzasında 
ve Cologne civarında demiryolu 
merkezlerint bombnrdmıan etmiştir. 

Lori~t denizaltı gemıleri· üssü 
Flessingue ve Dunkerque ha\ uz ları 
eiddetle bombardıman edilmiştir. 
Birçok dü,ınan tayyare m~ydanla-
rına da hücumlar yapılını tır. Ingiliz 
tayyarelerinden biri üssı..ine dörınıe
mittir. 

Alman tebliği 

Berlin, ı 3 (AA) -- Alman or
duları ba~kum.ındanlığının tebli~i: 

1 1 / 12 Sonlcşrin g.-:ce3i, lniıliz 
hava kuvvetleri fırtınalar Ye don 
yüzünden nwfluç bir \'aziyctte du
rurken Alman hıırb leşekkı.il1eri 
Londra üzerin:: karşılı:C taıırru,Jnrı
na muvaffakiyeıb dı-\·tım etmişler
dir. Lond:t:nya 1!. Sonteşrin r,ünü 
de ta.arruz edilmiştir 

Gündiiz akınlan nt"ticeslı: 

5,diln &a91-Jt. c,ı~ç 

Japon irnparator:uk 
mec~isi toplandi 

Tokyo 13 (A.A.) - D. N. B. ajan -
sının hu~usi muhabiri bildiriyor: 

Domei ajansının blldirdiğine göre, 
bizzat imparatorun iştirakile impara
torluk sarayında bugün saat 14 de bir 
toplantı yapılmış ve içtima lkı saat 
sürmüştür. Başvekil Prens Konoye, 

deniz kuvvetleri genel kurmay baş -
kanı Prens Tuşinl, ordu genel kur -
nıay başkanı general Sudiyama, ha -
riciye nazırı, bahriye ve maliye na • 
zırlnrı bu toplantıya iştirak etmişleı·. 

dir. 
İçtimaı müteakib başveUlet husu

sl kalem müduru B. Tonita, matbu -
ata beyanattn bulunarak derin müza. 
kerelerden sonra imparatorluk mecli
sinin ·ç,n muharebesine aıd mt>seıe -
lerin hepsi hakkında nnittefıl:an 

mutabık kalındiğını blldırınıŞtir. 

Jıtl eclis yarııı 
Toplantyor 

Bir ingiliz deniz Berlin mü'af<alı 
kafilesine yap1lan karş1s1nda 
taarruzun tafsi"at1 Bulgar· arin vaziyeti 

Londra, 1 3 {A.A.) -- Amiral
lık dairesmi n tebliği: 

4/5 Te ·rinisanı gecesi bir dii~
man deniz ti:ıtii ~emisinin hiicumu
na uğrıyan gemi kafilesinden 29 va
purun kurtulmuş olduğu, halen 
kat'iyetle söylenebilir. Bu gemi ka
filesinde 38 vapur bulunuyordu. 
Bunlardan bir tnnt"9i ~eride kalmış
tır. Halbuki Alman bao:kumandan
lığının bütiin kR filenin tahrib edil
miş oldugunu bildirdiği hatırlarda
dır. Halen kayıb vapurlardan bir 
kaçının da kurtulınu, olması müm
kündür. Bu büyük gemi kafilesine 
dahil vap:nlardan hernev dörtte ü
çünün kuvvetli Alman gemisinin 
tahribinden kurtulmuş bulunması, 
vapurları dağıtan ve duman kulla
nan ticaret geıniler~ kaptanlarının 
yüksek m,.hnreti ve kııfileyı.- refakat 
etmekte oları Jervis-Bay silahlı mu· 
avin kruvıı.zöıiini.in cesarl"tli faali
yeti sayesinde vukun ~elmiştir. 

J ervis-Bay, ciddi ha"l'\ra uğra
masına ve yanmakta olmnsına rağ
men dü~.ııanla muharebeye de'll am 
etmiş ve çarpışmanın bn~lnmn~ın
dnn takriben iki saat sonra, gemide 
bir infilak vukua gelmiştir. Jervis
Bay'ın kaybedilmic; tdakki olunma
sı icab dmektedir. Jer,•is-Esay'ın 
müretlebatından (,; ki!li, bir ticaret 
vapuru tarafında.ı kıırtarılmıqtır. 

Bu gemi kafilesine m<-nsub 2 4 
vapur, hale.ı salimen limana vtısıl 
olmuştur. 

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

F rans1z halki 
Almanya ile 
anlaşmtya 

taraftar değil mi? 

Sofya 13 {A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Bulgar efkıirı umumiyesi B. MoloLo.
fun Almanyaya yaptı~ı seyahute çok 
büyük bir ehemmiyet vcrmcktecir. 

Bulgaristan, eskiden Alm:ınya ile 

Rusya arasındaki rekabetten z..ırar 

gönnüş oldu~u içln Berlin mulakn l.Il-

dan kayıdsız \'e ~artsız olarak se\ i~ 
mekte ve Berlin müzakerclerlnin bıl.. 
hassa Balkan meselelerine to.hsis e • 
dileceğini zanneylemektedir. 

{Devamı 7 nci sayfada) 

Alman - Sovyet 
görüşmeleri n i n 

Londrada akisleri 
Londra, 13 (A.A.) - Royter 

ajansının diplomatik rr.uharriri di
yor ki: 

Molotof - Hitler görüşmeleri hı\lc 
kında Londra salahiyettar mahfl"lle
rinden bildirildiğine göre şu anda 
elde edilecek siyasi bir muvaffaki
yet Almanya için çok yerinde ola
caktır. Çünkü birkaç 7amandır A
merikanın İngilterc}'e karşı RO tc-r
diği hüsnüniy,.t ve ma l7eme te li mi 
suretile yatltıgı samimi ll"ıahürattan 
sonra Al:nanya ve halyada ümid
sizlik emareleri aşikar bir ı;ekil al
mıştır. 

Az zaman evvel bol bol birbiri· 
ne hakaret eden iki insan nıasında 
(!imdi BerlindP. teati ed ı lt: n samimf 
el sıkı~lannın ve müzakere n~tice
sinin ne olacai{ı sarahat,.n bıliıınıe
mektedir. 

Sovyet - Polonya hudud~r.da 
miktan artan kı.:\·vetlerin e~!iltil
mesi her :ki t~rafn t·lvrri~lı gönil
düP.ü tahın;n edih·bilir. 

Londra 14 (AA.) - Zurichten Bnlkanlıır hakkında l:ır sureti 
gelen bir habere göre, Alman hü- tesviye bulunmost ve Fir lnndi\·a
kumeti büti.in Fransanın Petain hı.i- dan da bah"f"dilmesı variddir. 

kumeti tarafındım verilen son idari 
kararinn kabul .. miitcma) il r,lma -
dığını ilk defa olarak kabul ve tes
lim etm,.kt .. dir. Bu habere göre;- Na
ziler. Berlin di' F ran ız - Alman uz
la şmasının ve Hitlt:ıle Pctaın ve La
va] arasındaki ~örüşmeler unasıncla 
tasavvur ed:ldi~i vechile bir te!lriki 
mesai baslar.gıcmın F ransı7 milleti
nin müttehid lasvibine mazh:ır ol -
madığını re!:ınen beynn etmekte -

dirler. 
Alman lıiıklımı>ti, l.avı>lin biiyle 

bir teşriki mesrıi lihı•munn F•ansı:r. 
halkını ikn.ıu muvaffak olup olaını
yacağını yakınd<'n tAkib etmekt~dir. 

Fransız Harbiye 
Nazırı T ulon har b 

limanını ziyaret ed\yor 
Cenevre!, 13 ~ . .ı.\.A.)- D. N. B. 

ajansına Vichyden haber verildiği
ne göre Framız harbiye nnı.ırı ge
neral Huntzıger F ranunın cen~.ıb 
sahillerinde bır teft;ş seyahatine 
çıkmıştır. General Hııntziger hil
haıısa Toulo.l harb lirnan;le i\1.:ırı.il
yayı ve Aix-En-Provenc,.'a nnkll"· 
dilen Saint Cyr ve Sa int Ma i \o\ e nt 
mekteblcrini zlyaret etmek niyetin
dedir. -----------

Levazım teslimı:.tı mt'sdl"sinin do 
görüşülmesi muhtemeldir. 

İngilterenin Mmıkova biiyuk el
çisinin Sovyetler Bir]ii(i hıuiciye ko
miser muavini B. \ isinski ne yap· 
tığı mülakatta BNlin konuı;malaıı
nın zikredilnıı~ olduğunda şüphe 
yoktur. 

Rumen Başvekili 
Romaya gitti 

Bükreş, 13 (A.A.) - Rador a
jansı. bildiriyor: 

General Antoncsko, ref.ı.katinde 
hariciye nazın Sturdza ve daha bir 
çok zevat olduğu halde, Mussolini
nin daveti ü.~erine, diın akşam hu
susi tren le P rı maya hareket et mi§-
tir. ··················································-

ıı Teşrınısanide Şımnl deniZinde ge 
mi kafilelerimizden blrıne d~man ta 
ratmd:ın yapılan h:ıv:ı hucumu es _ Lond.ra 13 (A.A.l - H.ıva ve dahi- Ankara 13 (A.A.) - B. M Meclısı 
nasında Vimıera gemısi Junkers s7 ti- li emnıyet nez:ıreUer.ııdcn teol •" e • bugiın şem.settin Gunaltayın b.ış _ 
pinde iki tayyareyi denize düşiınniı'}- dil~~tir: .. .. . a toplanmış ise de ruznamc
tür. Bunlar, bahrlyc nezareti tarn _ Duşman bugun gund .ı ekserıs. oo- de mu :ı. ·ere ed ecek mevad bulun • 
tından dün neşredilen tebl!tde bu hu ğu - cenub İngilteresı uzerine olmak mo.mu.sı dt.ll:ıY le Cuma gunü top • 
cum esnasında duşfiruldtiğü bildıri • üzere memleketın muhtelif kı.sın1ları. lanmak uz:ere ıçt:manı.l nıh et VPr. 
ıen tayyarelere dahil de~ildır. Bu su. na dag-ınık akınlar yapmn~a le.şeb • mı.şt r. 

lngftere Amerikadan 
şilepler sa·ıl alıyor 
Stokholm, 13 ( A.A.) - (ıSte

fanill Av.:nsk.ı Da~bladct gnzı te si 
muhabirinin Vaşingtondan bildirdi
ğine göre ingilterP. h.-sabına 120 i
J,.p inşası ve 63 il bin de- derh.ıl 
~atın alınma;ı ıçin \ a. ingtonda bir 
mukavele imza eciilmiııtir. In~ lıeı · 
trnnsatlantikler ınsaı~• i<'ir. Amerıka 
hükumetine on milyon stcıling bir 
kredi açmı~tn. ------
Amerikadaki Fransız elç:~i 

VaainHton 14 (A.A)- Frnnsa 
büyük elçisi Henrv Ha,·ı.- han• ir· 
nazırı muavinı Sım !'<"r \\ clles ta -
auA ....... kabul edilerek kendıa·le u-

Bohst:Her ç<lğd!yur. 
lhtiyar - Gördün mü ev -

retle kafıleye mensub gemllerin tay - büs eylemiştir. 
yare dafı topları tarafından muhak. Hiç bir yerde zayıat ve hasarat ol
kak düşürülen dUtman tayyarelerinin maml§ gıbidir. Gündüz dort Alm:ın 

lzmire patrol gönderildi çapkın ağabeyin 

evde oturmai• 



( 
Oteller, hanlar, 

pan si yontar 
1s:ah adil ce 

--
Oteller altı ıınıfa ayrıldı ve 
yeni liatlar tesbit olan4a. 
Otelciler Cemiydi mektttb 'Ve 
kooperatil teıis etmek istiyor 

Şehir otel ve hanlannı l!lah mak
sadıle, İst nbut oi:elciler \Ic hancı
lar cemiy~tintle tqekkül eden ko-
ım ısy on, me!ai:Sini bitirerok bir pro
Je hnzı'T~rımı~ v~ Beletli~ye ~i~ 
tir. Bu projeye göre, İstanbuldaki 
oteller altı sınıfa ayrılmakta, bun-
1 • nn ilk uç sınıfı lükt. addedilmek
t d·ı D .. duncı.i sını~ oteller, me
T ı 1ar, su~ny1ar ve mual:imlerin 
l nı .r:çlauna gri e, 'bunlara tahsis 
olu •• n a tn, bcsinı.:i sınıf oteller A
nıh .. oıudun .gdcn tüccarlar, altıncı 
n;ıf ot ller rle İ'"c;i oteli olarak .ka
l ul olunmaktadır. 

Komi yoo otelleri.ı be sın1flan:1a 
\l\ ı;ı.ın ola k bir c ıtı1rife hazırb
m ctır. 

Tarif~)' e ıtö'te birinci sınıf lüks 
otelkrin tek, tıtt ve üç ~"'ltakb oda
larına bir ~ için S, ı O, 1 ı lira, 
ikinci .ııınıf lüks otellerde 4, 6, 8 li
ra, uçuncü 8ını~ Ilke ~tellen4e 3, 4, 
6 lira, dördüncü sını~ otellerde 1, 
1, S, ı dirn, ~ eşinci ımf otellerde 
60, 7S, 100 kuruş, altıncı eınıfı o
tdle1"de SO, ()()., 75 lniru1 '"cret !tes
b t olunmu~r. 

Otelciler cemiyeri ayrıca pans!
)•onlarm ıda otl!lleTe bağhnmaınnı 
ve a1lah edllmesini, otelcilil. ~çin bir 
mekteb açdması ve bir <>teknık ko-
operntifinln kurulması hulll!'lunda 
BeleCliyenin yardımını rica etm' ir. 

Otelcilerin bazı iad1klan ıproje 

' yaptrlda'!1 tekMler Be'lediye 'tn

rnfındnn tetk'ik olunma\tı.dır. 

1sviçreden otobüs getir~ c16 

tekl fi tetkit e:;ryor 
J$,..-.içreden, otobüıı ıgdtirtme'k .. -

zere, Beledi,>e_Ve müraoaat eden 
Ferid ~dınd bir ratın t:!ldifi Tram
vny, Tünel ve Elektrik İrtıırnai 'tn -
fındnn tellik olunmaktadn-. 

T ~ lifi yapa:ı zat, otohiis he"'~ e
l" nin ya~ııu peıiıı. 3•ansı tealim mu
nmelesinden sonra Jsviçre fıangı "O

~ rnk verilmele ve 6 ıny azami tes
lim müddeti ltahul ~dilmek oart:.le 
otobüsleri ~f'tirt<"Cci:in~ hildirnıi tir. 

B 1ediya. Bor!)g·u fllP"'rd 
içiJ 35 bi.ı ,ira -ay.rdı 
IBeyoğlo 'mlntakasıntlıt yapılacuk 

'}:e':l- ) oUaT için,, Belediye yeniden 
35 bin liTa~ tıılrtiisat 'a:mm~ır. 

\ nli ve Belediye Reisi Dr. l[_ıJtfi 
Kırdar, dün Beyoğlu "kaymakam~ı
na gitl&ek. lf:ıu sisatta • 1 cak 
'}o er:ı.n esblti ~şi ÜzeTinCie meşgul 
olmu,tur. 

Bakırköy Halkevinde paruız 
tedavi 

& kırköy llı:Jkeviııden: 

e açdan :pdlik!innct.e: Çar _ 
1 n:leri. ıliiş, Cuma <gun1erı, i-:1. 

.mr ,YoOllan, Dumaııteai ıç.iin:l.eri cl:ı.hıli 

l'e :asıı.bi. Pazar günleri r;ene dahili 
hast.ahklamn para&ıZ ~arak .tedaVi e.. 
dllmekte olduğu mı.n olunur. 

• er er1. J Yak1n tarihten 
hazin bir sayfa • 

a V 
ar 

c • 

ı ık 
lirahk tütün alacak, 

1 
1 
1 Amerika, 17 milyon 

Almanya ile ticari 
genişliyor, mallarımıza 

münasebattmız 

birçok talibler var 1 
Finlandiya ile aktedilen ve 1 Ka- risinde yapılmasını mucib olacaktır. i 

nunm:vvel taribi de mer'iyet mev- D\in yapılan ihracat • 
k:iine girecek olan anlaşma. piyasa- Dün muhtelif memleketlere, Üç t 
da çok müsaid bir tekilde kar,ılan- yüz bin limya yakın ıhracat yapıl- t 
mıştır. Fin heyetinin tclnimhde bu- mıştır. lhracaun büyük bir kısmını i 
lunduğu müCldet zarfında tüccar- Almanyaya ~ apıl n tiitün aevkiy<itı i 
kırla yaptığı temaslar, birçok malin- te3kil ~tmektedir. Diğer ihr'lCnt me- i 
nn utılmnaı ;e alınınası Üzerinde i yn~ındn, Aınerlkaya. mavi ha§haş, 1 
mutabakat husıl olmaeınn yardım lsvıçreye ttkdan ve kuru bakh~, Ro- 1 
etmi§tir. Ania!lma heıriiz tatbik •- ı:ıan.yaya çöven ve kimyon gonde- • 
hasına gitm'ediği cihetle, tüccarlar rılmtş bulunınnktad~r. . 1 
Finlandiyaya gönderecekleri malla- Amerlkaya sevkıyat, Basra. yolı- i 
n ayırmaını lartlır. Diğec taraftan le yapılmıştır. Bu yolla Aınerıka~·a : 
İzmirdeki birçok ihr-acatçı tüccarlar ikin9 de'fa mal gönôen1~ekte~ır. { 
da F.in korpora yonura mÜt' caat e- Almany~ya y~pılan sevkıyat ıse, ~ 
..1 _ı_ iba ll ~'-'- d Kan\denızclekı Alman vapurlan va- : -gen:x. ızı ma ar I,'U!;aı;;ın a tCJnU- • vft • _., " .. .. : 
, _...ı :IL--! ..;ı d fii ı d' aıta&le, ~ostenceye ..c.aoar goturu- c 
" ıua ımı nmu,., T R'. ınıan ıyıı.ya le k b d T ·ol"le ve Bra- • 
verilecek bütün ihmcat emtiamıu 1 .:,.e ' ~ra -8~ unn 1~ a~taclır ~ 
( • Ei ..J ~ ·ı · · ....J ._~" j tı;oınva uzennoe vnpı m K • • 
y:ı uiı.T !S" .n mesı ıpıyasaoa DU· ~~teredı.."fl gelrm ith at l'fYaSI l 

hassa m 'nunıyet ~yand~1'"?1~l'. ıngiltereden memleketimize it- : 
... Am~"k ile ticıtl'Mıwlt hal edilmekle !Inn e:y.alarc!an __ bir j 

Oıget t taf\ n men"'kadan pek kısmı ge~miş, dur.den ıtlbnren gum- :: 
vn'klnda şehrlmite mühim 'n"i1 tard~ rükl,..rimi:z~ cıkarılmaya baştaıımı~- ı: 
nhatat yası gel\•eıe'ktir. Gd~ctk tır. Bu erralar: .: 
e~lar Basra yolile memleketimi~ Kim,yevi ecza ve müstah:ıaral, : 
ıthal edileee'ktir. 'G'el-en eşya me-ya- bnvtıır al,.tleri. kuru pi) ve akumii- ~ 
nmd'B bılha;o;-a n'nk''n'" yedek aksa- liitör, tel iz C'"h!l.zı, foto'ğrııtf m~ki- !~ 
ml bulunma'kttıdtr. M.,.mle\t-limiz- "" IJ'il'Tl ve kfıl';ıdı. ront\C'n t~bamı, : 
deki Am-eiiknn hrma~rırı da }-almıda tuhhfiye e!f\11\!ll, heton n1:alu·me ve ~ 
açılacak tütün piyasasını bl''kl e~1e"k- aksam1, çelik rubu'k~al', demir bcorn : 
tNiirler. Ameriktı1ıltırrn bu s-ene ve ~abıamı, <ç~lik levh'a, vin-ç ve ak- '" 
m~mte'ke'rimitden ı7 'mi !von limya sa-m,, Ibi i'lt l~t. moto'Siklet. iç ~ dl~ 
'Va\m tutnn a1ttı~1ıın nnı'ht't'm ... 1dir. ·~ .. t·ö;, kl\:tıd. d<"mh va, halka 
'Bu u:neki 't'itfin rrıa'lımıliinün iyi ol- 1 .. vh$. menm-tC'l'l•. \'ıı kıne 'Ve ıtıba~ 

ttıılann t~vhliı.de -ş:ırtlnr içe- çivi veS<\i~edir. 

~u'ht"'c a~k1r ai .e"erlııa ı fiat t Ur' "'be 
Et !iatışler• 
ar- rları 

Yalova, ortaokul ve 
köy~ere yol istiyor 

(Ba.1taraft 2 ncl sayfada) Bu maaum ve bakiki ack 
zederleT ve bu auretle Abdülbami - aon perdeai de oynanınıt 
din - her

1
na

1 
sılsab- ghonlünü y~~~_rak * . 

nzuuu a ı~ ar.. u aberi uqaret Bugün, F t'h onıisirııtı 
Behice Sultana giderken, müstakbel a ı c }ııır. yanındaki kabristandn, su J:ır 
damad da huzuru ,abaneye kabul cası yanynna yatmaktacfırrı~ 
edilerek iltifata nail olut , •• 1 ağı nın, vaktile güzel o ac * edilmiyen kabri. hnrab ve 

Şitndi amk bahar, bütün letafe - yabani otlarla muhnt, . 
tile Boğa2.1n iki sahilini de yet.lli!c - h .. Jd-...ıir. Kocasının k1 rı.b~.r 

Y-'-vada, SaL.... ko" . .::-..len 1 b .. cu ,u aao ı.-. )'WUU ere ürümüş bnlunuyer ... Kanlıca muhafua edilmi»... f1 d ı 
Kadri Sayraç yazdıiı bir mek - ile Hiııar büyük faaliyetlerle düğüne bakkediimiş mezar tnşın11 •b 

bize YaloYanm iki mö- huırJanıyorJar. Hasta da yavaş ya- rcler görülüyor: 11Nuru tı 
h ~ .. ...:ı!_! bil.:~!~.....:•-, ... =: .. ıe · ·ı S k b T ~ wn:n:G ~~ vaı ıyı eşiyör.. tea ir emmuz fendinin mahdumu, ~ırtl)'l 
demektedir: gÜnü müşa merasimc snhne olan zasından, Damadı 

Her sene binlc!'('e ~atandatı Boğaziçi, bu düğün güniinü co,kun aaadetlu Hamid B 
arİnesine çeken güzel Yalovanın tezahümtla karşı lıyor. (U) için fatiha:ıt. •• __..ı 
iki derdi vardır: Bıri orta okul. Fakat hnyatta <en g\izel ,eyler, :Hiıw .... -
diğeri de k.öyl~ giden yollar.. ancak bir seher vakti kadar kısa -

Üç. dört sene evvel Yalova- dır ... Sultan birknç gün sonra tek - Bir aCI hik8Y8 
Jl 

da bir orta oku! inşası kararla,.- rar yatağa ~riyor. Bir gee~ uzun aü- yfJ~~' 
tınlmıştı . .32 köyü olan Yalo- ren bir buhrandan 'sonra gözlerini (B:ı.şta.rafı '2 nci !!'rôl-
vanın bu, en mühim ihtiyaçla - açan ~ltnn. kocasının elini elleri rak .hemen yanımdan .ı;ıı111şı 
nndail lbirin~ te~kil cdiyortlu. içine alıyor, ve: tl rı. 
Her ·ene 7SO ı'lkokul mezunu o·· d b'· k kerrelcr eviiDizin dos a t.'J e ., - unya a en uyii arzum sa- pek seven ve takdir eden 3,.ıı 
vertliğine göre, or'tn okul ihti- na malikiyetti. Ona muvaffak ol - lan da ha~tft. israr üe o~,. .. ıe 
yec.ının ile kadar tiddetli -oldu- dutn. Seni ne kad r evdim billr m\- ~ller; bepslnc karşı. uvı 
ğu kolayca onla ılabilir. Fakat tin~ Beni .öldür<".n senin a landır. lefete ma'xuz kalışln~,.rı 
hir t"rlü -orta mektebe kevu~- Qolt y.aşamıyncaiım. onu ıiy1 biliyo- belki bir az da alman d~'" 
madık. Mali variyeti müsaid o- rum. Benden sonm -uzun sencler cek kndar inad etdi. Ben buW 
lanlar. çoeuklarını İstanbuhı, ya• manı iste1'itn. Enknt öldükhtn vehme her halde gnJebe 
Heybeliatla.ya gönderiyorlar. sonra da atıyan yatmamtzı isti- l~zım gelen bir yanlı3 }lısst 
Fakat bu imkanı bulamıyan1ar yorum. Buna söz veriyorsun değil il 
ne P•ınlar"' Bu .,.;f'7den vilz- . " Son k d be L_ rnekden ve bir vc.s. e tJll' ~ r ,J -- ., - mı r •• ıtY umuzu a ~aD"eree vakitden ziyade isr.ar ile O-"'~ 
le:rce çocuk -okuynrtuyor. Orta uyuyalım. Dünyad •kİ kı aaa?eti- perhiZille bir nihayet vcrxııcr 
okul dile~llli:Ô M arif V ekili - .mizin ecıeını omda ıt;ıkaralım, dl..vor. duymakdan hAli degUdiJll· 
re'irin j 8'af edeceği iımidini bü- Hamid B,..y hıc;kırıklarını tut - küQlik bir h:ı.stnlik beni 
tün Yalovalılar ~nşıma-kt dıtlar. l mağa çalı arak, .baıı'ile bir <ıevoethı alakoym~dı, 0 dıı i.Stıısıırilıil' 
l~ derd1miz de :ro!Jardır. i~areti veriyor... ,geliP yatnıtıınm kar~ısındnd_., 

.n• ~- k'".~ . ._,, .. n baola 11k'ı .aaat eonra, oüzel sultnn. fa - " 1"' on-ç'o'.- ·-o_y.e'rı, ~~. .... ll/• "' - ı - " "' oturmı} idi. Şuradan bUT .. J.ı 
mak için yapilm kt olal'\ y:oflar nilikten ebedivet'! 1ntiki\J eaiyor. cümleden .sonra ben dedUJl 110 
.bir türlü bitiTih·memistir. Köylü d d b"" · k"clar plYil 

ı .. (*"' <On ... A .................. 11........... aremi n , uırsın., ne .. . A11oııi Ya'lovetln k ro n .para2:a mu§- 7 uv~----- .,....... iY_. 
'külatla iniyor, havn1ar ibo7u - humayun) nam e.c;erinde,lJey~ h:ınun l me~e. bilh~ seni~ ~ ts! 
lunı:n bu busb•:t'nn im"kansız bir erendi, gerek bu merns1m lrn'kkında. ı rneğe n~ buyük :ilitiya ;sttd' 
hal a,aı:-aktır. Ynlo"~ bf'l~iv,.- gerekse .Abdülmeeldin sult.aııl:ı.rı iÇin~b~ dakika, 

00 dlı.kı."ka 
sin: bu •<;j hir en evvel ıha!let- y.ı.pll n ~~n m imler! lha:k:kıllda çalsan... • • 
,.... .. sini dölivonrz. rı : uzunca tafsilflt verir. Halıd Zıya 

u CD1?r·mızm ırazara i ,---.. - .. ---~-......._) 
rlikkatine \., Kuçuk aberier 

Olnıyueularımız. gömlerclik -
ı · tiJ:iyet " di'clc m,~tubta -

'Mıihtaç ııske'f e \~erine !ı•up:ıtn:cak f'~tat mürakabe ~t:ı~~u. et sa- ] nnn &atih Mt"e! lnr.ini yaxmalı -
yardım işi hilkk:ııda göri.:sti~m::k ~-- 'tlJ ifia'\1n.ı etrafındn ıtctküder )~ ! dırlar. &un a1 ~koc1u mnbm· 
zere, dün öğlec1en •oma 'vilnyı-tte 'm~ş '\e lb<plancıla"tla JYt-rnkend~r .! lar, mevzuuh~s ,ftiı.5yctleri ta • 
Vali Mua~nl'l ~h'l't'ted k'lmgm reıa- arasında fattı:n meebu-.i~tinin tnt- ~ kib etm& ;cm. .mü(.ekinin r.dre
liğinde, kııyma 'tlnı,an:ı i~trı\kile ~ ine, •yrıtta rn~:ıhaoa "Sah~ fiat- ~ U:U • t~edirln,-. Sarih ad -
l:ur toplı:..ırtı yapılm.~ tır. 1arının hergün atıcılanmn im:uı,a'tı ] ınıs y.arı:mıvan okuyucuJamrıız, 

yan r.t~lt rrt m 
frztrli1,·arı ·tm k l'ıe e e Beyo~lımdıı., Fcridlye caddesin

d , S .s:ı.yıda o'Wn,.n Tomanın ooa -
S'ln6an '<ilin ~n-gın çıkmıiSıı &.. itfa- ı 

' ryımin vıık\.int!e miid 'hnlesilc, tmfa 
'SU"ayelint meydan ~ rumeden .sthı. -
di.h'ültn şt,Ur. 

Top antıdn. cr kuaC!a muhtaç ile 'hayvan bc-rsnsı ke>lni-erliğine ıbil- : :;ım"!lc ~~:1 · e ~&tıerile-

G Dün Beykoz s:ı.hınerinde, hüvi
,yeti meçhul btr ccsed bıilunmu~tur. 
Bir müddettenberi denizde "kald$ an 
1n§ılan cP.sed, blr er'keğe n id dir. 

.HAdise ctrafındn. \ahkıtat yıı.pil -

aeker ailelerine )"nrdım makı;adile dm'1m-esine lk&n.r ve1 rits'll'. ~ uti kolaylik ve yaniımı da .kay
ynpılmakta onla Mzıtlıklır. mükel-1 T optnncıl rla pera'k:~nclc<:ller anı- .: ;. oiuynrlıır. Mııhtcr-em f)

leflerin bıti 'e yarclırn ah~ i! c et- aındn ev-v('1ce 9 olanı.k 'tes'bit olu- : .kuyu nınt::ın .had.e:ma m~k -
velierinin 'huı: hanması etrafınJa ' • 'k• n"sbetı" •on .. amnn- 1 tublanna vaıüh adres!~ ila - mnktadır. 

- ... ,_ . b l -· '1:1 nan aza..--nı ar ı " " : ~ 1 . li •nl ge>ruıG:.ı..--nu ve. c 'ı er.n ra e larda ı ı kuru-m çıkarı1mı~. bu uz- E ..,,., rbncğı nuhnama arını uca ı K1tstb tab'lnın beş y'üstinc .JU-

ikma1i ~usu" 
1 

an tcc'\bııi!er -alınma- den et fiatl rında da hh miktaT : ettni:ı.. : • dôn'Wl'l münasebctıle bu ~&kşam 
sı ıo ~~. ~n tnh ht. ·ı 1 • ·ı yül:selme nasıl ::ıl:nııutur. "----................... - ................ ~ • ..) 18,30 <ta Beyo~ ..H:alkevJ ~.b.dinı_ı ~_mc.nla!l 

ıoeı=ıtye ımo tnç a ·er 4U e en •- . .. . Maar.tt ~1~ Derleme !.iu UTU. ~-
• D . • ,;::_ . d "'k JJ-L" .F.aat .ınura nh~ acomswonu, et fı- • • f d 
çın atnıı 4./nc men e mu e .:-ıı- U d ~-· .. a··W·· .ıak fiS~D c n ŞIIr 'Selim ~üzhet ocrçck tara. ırr 
yerleri l:ararlaru:ılan k1mıı..-1erden ntlıtrı hrı. " 1

• n uzu~ .gor u~~~~ - 'U ~ , 1 &Matbıuı.• 'm'e\"7.\lund.a ıbir "---~~--·~ .. ıı 
L d 

. .• ıt h ·ı· t b 1 rul'.dq, az.amı :sat ll fınt te bıt ed e-u ~ an ıt.ıoaren a sı a a d~ ı~ U verilecektir. 
,y.ac.aktır. c:tıktir. ·~ ~asJ 

Kauı cncümenleTi 500 liradan --- '3. e Düyunu umumlye 

ı cl ı_ 1 ~. :J- e {·-ı. • s lerı·.. fes hi üzeraııe. hükiunetiıniz t::ırafın 
faı:la kn:ı.ancı o an -vatan a~w.rcıan, n Ss, r lw 'l~· .. ffiU ... d\oin."f aya 1.a~d!J lç. kuanı;lanna gche bir ynraım mik- .• + 1\ f 11 dan Pari.'tten geri &a~ırılan Tür'k da-

k d B ' inler vekili ~ekli Can"kardcş, a ıle.c;ae 
tan tesb~t e_tme te ir.~ u mıı-:ta..r, Yede'k Sübaya aevl,edilece"ldcr birlikte dün sababki konvansiyonel 
scneae yuz liradan aşag: ve beş yuz Ser~ttffinun rnecmuoııınihı De'Şro-
liradan yuknn olmıyar:aktır. :FabUUll Kad~ ·lu.t'ı.Ak Şube - tz'enllc şchıiınize dunmÜ§tür. 

- - slnden: ~unrın 6Poı~a~ı i nnli şiirden dola- ~ek~ Cnnkarde:ı §ehriınizden An _ 

Yükse'k ıuıkert t'!hl.yetruımeli lisı> yı. müstehçen .rıeşııyat yapınalt id- taraya ,giciecekt.ir. 
Pazara be§lıyor mezunu ~e ıaro :a.<.:ken tbliYetname!ı, diasile mecmaanın ne ~t müdü- TÜTk Mi'krobly. loji Oemlyetin n 

SiJ>ahl Oca~mn sonbabar konkur- orta ııskeıi -ehliyetnam li :oe ~ rü Hnlid Fahri ÜzaDSQY ''oC ~ili }"'.a- n'Yl;'t ıt.®lnntısı bugün .at 18 de, 
lar~ bu ayın 1"'1 ve ~4 ünctt :aznr gün-~ ehliyetnıımcsl olmıyan 336 do!';~nbı zan genç l:yhlOTine açılan dn~·a} a niv~r~ite Mıkrobiyoloji ve 
lerı saat 14 den ..sonra Ocagm Hatbl- \'e lbu do~.tuıHılıı:rla kısa hiz:ıneılı ~ AslO.·e S ınca ~uza mah'kemcsmde BagıSı Em:tltösihlde 'Y~a..ıetır. 
yedelti saba.">mdn ~y:ıpilnc:ı.'ktır. kerli~me karar verilip te ~evkedilm.i - dün de devam edilmi~tir. J e Üsk\idar be1edıye tem.lilik 

Şl'hrimi.zdeki ~ subay ,.e ~iv~ -~ütiln ı yen 11 ~ köy ÜS'ldiidnr ve Jk>vktız ka- Oiiıı'kü odsede ehl:vu'kı:rf 'tı!ıyin m uru Halide toplauan lı urda 
binieiler bu m <ı1:ıaka1ara ~'!tir-=- e - • • - • • . . . . 
decekler.dir. Aynen !hv.rupıı.da büyük ı zalarındaki ya'bancı kısa hızmet1ı1e - olunan huku'k do'ktoru Yavuz Aha- leri sattlğı Için 1~den ·el Çt'ktırılmış 
mN•a!!a.k~etJer göstermiş o!ao ekı - rio ikamet setr~lerl, sskeri etih~ - dnn, ede'biyat muaiiimı Jsmtijl Ha- hakkmda :kanunı takıbn'ta ba~lan 
pirniz de mü.ombaka1ıı.ra gtrecc'ktir. namelerı ve nüfus ciızdnn'111Tile b.r - bib ve Fraruk l\1afiz arafıııJan :iiT mıştır. 

.Ha.skö_yde, Piripaşa mahallesinde * hb Yt!rilon m· urck rapaı mahl...-e- lerine dünden itibaren başlanmışt 

Türkiye 
Yunan 
&m ebi 

Abo~ bootili -paşincUr· ~11r 
d~~tırmek '25 ~ ~ 

Ge1en evrt& · · ·~ ~ 
ilanlardan 'm es' uliyet " 

eevab tçin omektu~ 
.kurU§luk P.ul .Uüv~ 

Posta kutu&U : :741 ~ 
71Jgra.f : Son ~osta 
T.e1efon : '20203 ~ 

'(i O 
iJ o ktor Hah:z 

:(lıOlcma.n Hd;iıJı l 
~! J• Divanyo1unaa 1 O ll ,,o . Denize <Jüıen gazete müvezü lik'te acele 'ŞU'b'emlzc baş 'VUnllnları. l.U;.se.rind.e yap~lan ledcikalı müten- i'ÜniVitt:Sitede inlnlib tarihi d 

Klremideiler sokatmda, 1:0 sayın ev- K.adıl.OOy e.5kerlik .fıihesinden: mede ek'llnmn~ur. 1hı)'Orda, ilir- Dün ilk c!crsı Prolcsör Tiıkmet 
E:m_i~ Ha~evinde temsil ae oturan ve Köpriinün K'adfköy is - Aslre:1lıklerine ıka.:'.a.r ıver.ihni ..olml dkl bnı.ı üıbırlcrin miicetft>CI. <ıla- vermif.ir. 
ı.m~nonu Dalkevınden: k.ele.sınde seyyar gazete sutıcfrıtı ya... . _ - - - e 'B" k ·· ae ber" M.a a e 

hasta ·abul ~~; 
Telefon: 21()44·Z' 

15 Ikıncıteyin/Cuma ve 16/ İk.i y t ... · •ou ~ ""'-' _._ ehllye~irler ıile orta ft tam eh-lıra'k ıımı telıçen ogvrul l;ıl~ı. an- ir aç gun n ı rm ra 
11 

n - pan a.sc u Un .n.a.s ..... _,"Ye ..... =e .... ,._ .. . h t" •. Karadenizde devam "Cfien tıruna k e -
eıte.vfn Cumartesi akşamlan saat. :nm~a dola.şırken mfivareneslni 'kay - lly,et.nıunelilcrın tehlıy®rui.me ve uü - ca ıırm eye_ ı mccmuaaım_n ~~a- slldffiinden, muhtelif limarila:-da 
(20.30) da eYilJlıZlll Cıı.ğalo~lundaki sa bederek denize dü•nnü._stür. fua «:Ü'l4anln.ri1e lrlikte :.!4 ua.t ~ı te'hçen olmadı~~~ beyan edılnııştır. 

,.... !'tJL ınnn.n emiler tal':mr sey.r.ü.se.fcrleı:i 
lonunc.1a tcmsıl şubemiz (Kahr:un:ın) 'Bu sukut ne'ticwtıac denızde bır tındn -çtibeye mürRcantlan. -a"tsi hal- Şiirde: bir vuzuhsuz1uk, rttmı:tsızııs:, ne b~a:ını.l}la:rd.ır. 
pıvruını tem.'iil edecektir. müddet. 'kalan ve güçlükle bo~lmak- de BSkeİ-Hk mükellefiyeti 'kanununun fikir ve hisler arasınCld ra'bıt:u;ıilik 

Sultnnahmodae 'hapishane nT -

-sasıntıa !Hal'va tsnitnae 80 'YB ınila 
bir öilencıyı .parasına tamnen 1Ölaa _ 
ren Remzi hakkındaki adn ttı.h'klkat 
bitınişt.ir. Kata, sorgu hfıl:Linligı .kara-

Gelmelt i:ıtiyenlerin giriş kartlarmı •an kurtaninn Yaser, azla su ytittu- 89. cu mnd'de.c;ı mucıbince haklaru.nin lduğu da ıiüıve .olunm ..;tur. 
Buı:omuzdnn almaları rica olunur. ~ndan tedni altım. -alınmışt.lr. munmale ~pllru:n~ı ilfın ıolunnr. 0 

Pazar Ola Hasan 

- Hıwıp hey bund~n 
b. mı:ddct. evvel beleJı
ye . .. 

... U o landa, Belçika ve
saire gibi memle.ketler -
de kı bilyük 4ehıtle.rin be
lcd yelerlnc ... 

... Çöpün tariCini .sor -
m~tu. Aradan epey sa -
man geçtiği halde bır oe
va.b ııelmemlş. 

Hasan bey Onla.r.. 
kf'.ndilerinin çerden çöp -
ten olduklarını fsbat et -
tikleri iç1n avrıca ccv:ıb 
verme~e liızum ıı:öırmem.i.ı 

Maiten'lwıbt"n söz al<ln müd&iu-
mumi J\ti11ô. "-u,.dakul ede'bi ve hu
ku'ki bakımdan geni, izahatlı bir 
iddia se~dedcre.k, neticı•de ,eliri 
mi.uıteh,.en hulmuıı ve yuı ·~_leri 

rile, ceza kununnnun 448 inci m:ıd -
desine gore annhakeınooi ve teczıyesi 

taiebile 1 <ncı a,tırcezaya sevked.ilmış-
miidürii il §Üri ·a:ı:an ıgencin mat- tir. 
bunt itonununun ıı ..ci rnaddeei de
lalet1le ceztı \kanununun 4!6 ncı 
maddesine göre tecziyelerini iste-

G .. latnda karaeşinin ka•ilt 'Kt. -
zımı intikam hırsile bıça'klı:nıro'k o -1 
cıüren Giilb:nr:n -duruşması ı nci a -
ğırcezaila bitmiŞtir. ıoava lknrora lkal-

kalmıfiU:. ımıçtu. 
1

'---------~ 
~~~.D~~~-.amaEzaz 

isıtanbu,.da n:ç bir lihne ınasiu olmıyan bir n.t"uvaHakiyet 
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Hitler - Molotof 
mülakatl 

' 

.. ,,, W V 

Bu tablolar 9 - ıo 
yaşındaki çocnklarındır! 

c T i VA TR 0 ) ~--~H~'diael-· _er _K_ArfiiiD_d_• _.f 
Dram tiyaıromnd .. , Tiyatroda şapka 
Ayaktakımı arasında S «>? Postayil mektub yaz~n 1 . Okuyucumuzun arzusu yerine go

bır okuyucu, .kadınların tı - lır, kadmlann tiyatroda şapka çıkar
yarroda şapka çıkarmamalanndnn maları adet olursn, şapka çı.karıldı
tikiyet ediyor, diyor ki: iı zaman kabarcık snçJ r geride o-

••••·•••••• &AZ.1.'" .. ••••••••••••••• 

ı Emekli generaf !ı 
ll. Emir Erlıilet 

t:~n P~ta.nm ukerl muhnrrtrl 

··········································· S ovyet Hu<t başvekili ve Dıı 
fıı 11 b· I,Ieri K!>miscn Bay Moloto
t.ı~' ılhassn bu sırada, Beriine yaP
l'eı· aeyahatin beynelmilcl ehemmi
lu ı, .~Phesiz, pek biıyüktür. Çün
"e J...ı~diki Berlin :rn.üzakerelerinin 
lice)eı~er - Molot~ mülikatmm zae
lıi11 rı .ne olursa olsun, bunlar har
htti~!ır, -nüddeti ve, belki de, a.ki
l,fın \Qerinde tesir etnıekten bati a ıyacakbr. 
(jl Ugün Beriinde aiyıuıt ve ikbsa• 
ı,b:eııeleler üzerind"! girüşüp mu
~ b .kalrnağa çalıştıkJarına fiiphe
l'tııı, tılunmıynn Sovyet Rus - Al
~~ delegelerinin müxakerele.rine 
ttıedi~t.e§kil eden ruznameleri hi1e
h,11 ~llliz llibi ne konu§tt.Lianru ve 
tı111 iı nolualar üzerinde uyuştu"-4 -
ll~tnreya uyuş.ıcnklannı dahi öğrc
'tid Y~ceğiz. Bunları .an yakl!h 
toat~ h&.düıeknn inldpflan bize 

B erap öğretecektir. 
~-.~nunla berauer llay Molotofun, 
'lı~ Ve ikbsncli büyük memur ve 
)eıt etlerden müreltkeb bir mai
Çıt_ e Beriine nk.i aeyahati bize a-
l cıa •• «ttı h' llosterir ki Sovyet Ru yR ya-
"rcık n ~amanda Amerika :ile anla
d~~ı .Japonyaya taarruz edecek 
tif,k dır; keuılik lnı;iltere ile bir it
~~~?· Yaparak Alınariyaya karşı da 

Q'et .a.ltnıyacaktır. 
Alnı' bıl 1t • Japonya ve bilha!•a 
~tibarıy 1• ile harbin baımdanberi 
-Ille . ettiği siyasi ve ikti!adi p reo
d~&.rı, be~ki ufe~;k tefek tad_ilatla 
Ötımı trı ettirecek tır. Bu prensıpler: 
~-dıı, aniıle gösterİlınit olmıyncak 
ltıt~·~ dostluk göstennek ve veıme
'-'t~tı e_dilıniyeeek derecede ver -
,.,,t ~d ıbarettir. Bu prensipler sa
~td nı ~ Sovyet Rusya, çıi:ma8Jna 
~ıı ~rı:ı ettiği iddia olunnbilen, har
f~ak!§Jnda kalahi1diği gibi çok az 
~)'ltı •r.lıklam mu~ bil pek çok 
lıt. ttlı topmk ve nüfus kaZ!ınmı~ 

Yozgad lisesi talebesinin eserlerini 
etmek üzere lstanbulda 

açılan çok şayanı dikkat bir resim 

Serdde:n gtb~l bir tablo: Dikiı diken kadın 

teşhir 

• • 
sergı sı 

vaa Nlireddiniıı Makııim GorD
den tercüme ettiii, •<Ayaktaknm a
rasında» piyeai dört sene evvel ilk 
defa Şeh.ir T"ıyatro8Unda temial e -
dildiği zaman domiştiın ki: 

4lNa Dneye'l yi Vala Nüreddin 
«Ayalttalumı ftra9lnda» ismile :türk-
çeye teJ"CÜme etti Maksim Gorki -
nin eseri nasıl bütün bir dünya ede
biyatı için bir kazançaa Vali Nu -
roddinin tercümesi de Türk edebi
yatı ve Tnik aahnen için öylece bh 
lr.az.anıç olmuftUr •.. 

Seneler geçti. Ayni eseri biT ke.re 
daha aahnemizde gördük. Ben e -
eeri eeyTederken gene eyni tarzda 
düşün düm. 

Mubak'kak ~üzel bir eııer, ve pek 
güzel bir tercüme. 

* Delı:or ve reji kusursuzdur. T em
ail dört sene evvelki temsilin ver -
diği intıbaı verlyor. Çünkü güzel. 
Hattlı diyebilirim ki... Daha güzel. 

* San' at karlar arasında pek ıu de-
~k]ilr. nr ... Geçen sene &ahneye 
çıhnıyan Galibi de bu mevsimde ille 
defa «Ayaktakımı arasındau gör -
dük. Olgun aan"atker, gene rolün
de olgun bir varlıktı. Bütün artist
ter, l'OIIenıü bihakkin yaptıkları ~in 
teker teker bahsedecek değilim. Fa
kat Hüııeyiıı KemaÜn adını yazma
dan geçemiyeceğim. Çünkü o bu pi
yeeteki rolünde Fcvkıılade denıle -
bilecek kadar müke:mmeldir. 

* 
.$ehir Tiyatronu t-Ayakta.kımı a· 

rasında» eserini dört sene sonra y e
niden tekrarlaml\k suretile isabt!tli 
bir harekette bubnmuştur ('ünkü 
giizel tercüme ed ilmi~, güzel bir e
lleri bir kere daha ._eyretınek hrsa -
tım eld~ etmiş olduk. 

Komedi t.:yatroBrmda: 

D adı 

«- Şimdiki fapkalar baıuk, ufak turanların sahneyi görmderine im
tefek §eyler deKil, yeni modanın bn- kan bırakncak mı) 
yan1anmızın başlarına nasıl acayib * 
şapkalar oturttuğu malumdur. Sö - Trenc bindim, vapura bindim, 
valye tolgalarını andıran kocaman trarnvaya bindim. Beyoğlu cadde _ 
dallı hudaklı şapknlardan insanın ö- sinde dola~m. Istanbul tarafına 
nünü gömıesine imkan yok. Bayan- geçtim . .. Bütün buralarda genç, or
lar tiyatroda şapkalarını çıkanrlar- ta yaşlı, ihtiyarca birçok kadına 
aa hem arkalannda oturanlan TB • rastgelmi tim. Yüzde doksan do • 
hatst% etmezler, hem de tiyatroya kuzu ifapkıwzdıla!. 
daha çok yarapıı :nedeni bir ha • - $ap'kastzlık modası da aldı 
rekette bulunmuş olurlar. • yürüdü. 

Okuyucumuzun şiknyeti hana bir Diye düşünüyordum. Bir dostum-
fıkrayı hatırlattı: la kal'Jlla~bm. Konuşuyordu: 

aUfak tefelr. b-ir adam, tiyatroda - ~ereye) . 
geniJ kenarlı sivri tepeli şapkn giy- Dedım. Cevnb verdı: 
miş bir kadınm arknsında otuımuş. - Ti!atro":a. . . 
Kadının fapkruıı. sahneyi görmesine - Guze) ~bır nıyes mı var? 
mfıni oluyormuş. Rica etmi,: - Onu bılmem. fakat kolay ko-

Ba h · .. . lay görülmesine imk:'tn olmıyan teY-
ı - yan, e. neyı goremıyoTum, ler göreceğim ... Sen de gel. 
.Cıtfen ııapbınızı çıkarır mtsınız.? N .. v. k"l 

_ Hay ha - e gor~cegız ı ... 
y. - S i7in 1:"a .. ~t ... rf .. oknrlum. Ka -

Başı~~~n ~arkrıYt_ çıkarmış. Fa - •,nlar tiyatroda şaplcayJa oturu 
kat ahılıg: ba~ın kı, ~adın altı ay- yorlarmış. 
bk kn,rcıgını daha hırlcaç gü~ ev- _ Evet, ben de okudum. 
ve! ynptırmuımuı. Sapknsı.~: cıkanr _ f .. te oimdi şnpkalı kadın gör-
ç~ka~a~, saçlar kumaş: Jıl c tle ke- rnek icin tiyatroya gidiyorum. 
eılmı§ lbır 'kımapeden fırlıyan som- Sağa baku, -sola baktı, onunla 
ya telleri gibi fırlamı, ve kadının beraber h en de he.ktım. San saç1ı. 
brışı -etrafında basının ıki :misli bü- kumral sadı. siyah saçlı, hvırc.k 
yük bir daire p~ydl\ olmuş. Ufak saclı, vai!lı ~açlı birçok kadın gör -
tefek adam 'bu sefer de: dük. Hen'linin ba"ı açıkh. 

- Affedersiniz bayan hata et • - Merak ettim. dedi, knd•nlar 
nıişim. Sahneyı ~imdi hiç, amma hiç "l'llmz tivatrovn gittikieri :ı:nman mı 
göremiyonım. LOt fen şapkanızı gi- -,ap ka givi •or lar~_ 
yer misiniz) ,--ı /1 

Demi§. • v JHt~t d--1--u.Liui 

[ i iz ? -ı -
Çin i cambazlar 

En usta ip 
cambazları Cin
liler arasından 
yetişmiştir. Bu 
cıımbaz.lar ara
e.ınds büyük bir 

Aktör bir hamur olur, eserin bün- _L • • 
ncnrı ıpe tutuna tutuna geçeniere 

yesine göre yuğurulur, eser can1ı ise 
sahnede ya,ar. 

)\~iiPhe Yok iki Stalin, Sovyet Rus
)~ kendisi için doğru olan bir 
!iııı~ ayırmak istemiyece-k ve 
i)jliii e kadar tecrübe .ile Rusyaya 
~ tabit olan bir siyaset! ancak • • L._t! 

~ı!jı~lltn icablaril- müt.ena ib bazı Ser:gidCll bir batka uer: IQ)y evmae .--uyet 

Bir de vardır ıki: eser bir ha -
mur olur, aktör bu hamuru istediği 
tarzda yoğurur, böyle olunca. ak
törde kudret varsa. eseri sah:ıedo 
yasatabilir. Bu doğru bir lmreket 
midir, değil midirJ .• Bu dheılere 
temaa edecek değilim... Gördüğü
mü yazmakla iktif.ı ediyorum. 

-~ . ~tı- d • ek . 
~'1-et Rge.rıe evam ettuec tir. Idealist bir Teaİm hocaemın ti~ """''~-....,..,...,"""'....,.,,....._...._.,,...., 
t~, al usyayı, Almanyanın 1eh y addan bavull:ınna doldarup J 

Kazancı az olan b~ r genç ev:enebUir mi? ~e eyhinde, derha.l barb; :gir -
1 

::Oiği ıalebesınin eserlerile, E- l 
~~~ lrıecbur ~der' bır vanyet te C . - .. Halkevinde açtlğı sergiyi1' 
t..!!)lat'·fOnun için Berlinde. Hirleıle ı mı:ıotnu dan e'•ve1 biraz. .iten etme-
). ı_ 0 ._ d _.:ı •• anıama 
~"l't~ ti\Sın a eueyan euen mu- liyi Bu siterne fdpbeıüz. bütün re-
)\ ile ~ı-den çil-acak netice Alman- 'mmbocal:m mubat bdı:rlar, fakat 

Şehir Tiyatrosunun komedi kıs-

mında tt"msil e,til .. n (IDadııı da nk- İzmirden :nıektub yazan okuvu- j şunu da unutmamalıdır ki ko.r.an-
t~r piyesinin kal bına ~umedi Pi - B ·r ı:- · • 1 d " cum, ay . .• yırmı a tı yaııın a- cın esas rüknü zamandır. Ka:z.ruıctn 

'ı d~ 1"\Uııyanın aralarının bozul.....,a- k" ·· d 1 b lJ 
If ':t;ıl, b·ı·ı.;s düzefme5i ve bd!ci muhakkak ~ ~ on e. ~td t -•· 
If:~~ ikinden do ha m ve daha kiler. Ba ~~~. :rk.~e ıçıl nb c ·t~n-
t,t"''Qt h' n Al ;_:ı..· ı·:c l balun gö:ruugu ı ıncı ta e e resım 
... .ıs:tı ır ·n.us- man ıw-uır ıııı;a o a- . . B' ·· "~a ı B s·r. aerg.isıdır. ır m:ıo :t e"':.':· utt~ 
Ji ılıldiki B rli .. lt 1 . d muallim mektebı resım ogretmem 
tı.:,lltre lltf n rnukzn den:l deıın be~ de tatebesioi.n eserlerini i;etirerek 
"'~ de ' 'l!l mn sa ar an ı- . . . . . . A 

~Ila Sovyet Rusyanın öç!ler ittifa- t~ır etrıı~. Dıkkat ed~n.ız luttı-n, 
~\' ~.~kulrnak iııtemnesidir. Filvaki topu topu ıki talebe &ergı~ı a~ılıyor, 
bi' ~ıtlerin bövlc bir hedefi ola _ ikisinde de 1stanbu1un hı"esı yo'k. 
ı\J~-~a\:.a~ ha): S~~i~, J nponya ye Q, fstanbul ~ her. (!eY i? muhıt~~j~: 
~d ~ ıle Y!l""t't~ itllal1ın "'a''e _ O Istanbul ki. bu ~ e ınd her .urlu 
~ t,;ernin e~ebil~i~ harbin dı!'ın- malz.erne.)~ ~1 bol bulur. f:lalb.~ıki, 
>lı ii« lllalt sıy.a~tını Sov •et Ru~ Yoz.gad ;i1bı Anadolunun bır kuşe-

tr rttifı:tkınn gırme'Jd,. de'\'am s.inde. tellİm için lüzumlu, <en La 't 
m~vamı l7 na ııayfa.d:ı) neaneler dahi kolaylıkla bulunmı

Yese i.tedid; .kalıbı verdi., be~en - d O · · b" · · 1 1 1 
... ır. nnreraıtey:ı ıt_ırmı tır. -..,.a 1§1• artması ancak zamanlıt mümkün o-

dirdi. Temsil muvaffakiyt>tle Jt> - ı. I ,_ k ı yor ve ~aznnıyor. ·a~at .o uyueu· lur. Yirmi <\lh yaşındaki c·kuyucu· 
vam ediyor. mun lı:azanCJ uzla dcy,ildı:. E' len- mun bugün ya}ına gör~ tabii olan 

lsmet Hullısi rnek arzusund~·v .l-i~tta nnla§acağına kazancı seneler geçtikçe (mademki 
--------------- kanaat kesbettıgı b :r genç kızla la- çalı.,...•or} rt kt F k t b k z.l b' b' 1 . . ,-.J a aca ır. a n zamao 

Alacak meselesf.nden nıtmı?' u, genç ı a ır ır eıını ge~tikçe ya,lıı.nscağı, belki bu ara-

k d b kı d 
~vmışJBer ~~·k·:. Okkuyuc~1ın h~adbf e-h da evlenme çağını da geçireceğ. ih-

ar a aıını ıça a ı ~liyor. ugun u azancı e mu.,. e tima1· dd 

m.aha}}A ya~malanna im. bin görmüyor, ve ı meveu ur. 
Ahırkapıdıı, Cnnkurtaran " "- Benim tavsiycım, mademki ı::ön-

yılı d oturan .. arannı veremıyor. ] 
ve .sotatmda '1 sa ev e Mektubunun AOnundıı bana soru· ünün ~tediğ; kısmet karşısınn çık-
Kadri ile ayni yer sakinlerinden Oun- yor: mıştır. Hiç tereddüd etmeden ev-
düz admda -biri alacak ırıeselesınc!cn "Siz ne dersiniz teyzd" lenmelidir. 
dolayı kavga etmişler, lbu esnada Gün Diy~ğim ~udur: Bugün mürefE h yaşayamazlar .. 
düz bıçatla Kadriyi vücu~ünun n.u - y· · 1 d b" · ka· da. birbirini severek almıc bu riflin 

1 
ırmı a tı yaşın a ır genc-ın ,. ... 

teD.ddid yerlerinden yara amı§tır. :r:ancanın az olmztsı l-adar tabii bir önlerinde bir .iistikb 1 vardır. fstik-

~~4t. 
yan bir mmılckctte, mcvcud tek fi
senin t•kbeleri, 1800 muhtelif n~
"ide :resim yapıyor, A nkaraya gön-J 

(Devamı 7 nci ~ifalla) 

Yarah tedavi edilmek üzere Cer - fCY olamaz: Kalnliyet, zekü. tnh~il. hal onlara her 4e~i. her rahatı "1'de-
rabpaşa hastanosıne kaldırılmış, ı ç.alışrnıı'k d aba bunlara ben7er ;ıt y- diyordur. Ona dc:ığ:-u elele yürür v-e 
suçlu yakalanarak 'hakkında t.üıb&.-jler. irısanın lcazanruasını ve T.ahat ı istedikleri hayııta. kavu~rlur. 

~ta~nın edebl romanı : ı 

AŞkla 
()ynanmaz! 

......._ Y.aı:an: M tıtız.%4!% Tahsin Ber'kanil 
~ a ~taliçe ne mi yapıyor? Dur 1 ~in aeçtim biliyor musun} $ay ed ge-

ttı~{1 lltnyım ..• De'kor: Ço'k eslcil cikirsem, Ayuo'fya müzesin'i ziya -
~lı\ llrdan \:almu kıymetli 'fakat ret eder. valöt gcçiıirıün. MaamaFih 
):ı ı:ıııı l!floala.r ••• O kad4r .so1uk ki. aeni altrn1.1 da'kikadan f-azla beoltlet
~tı•l Jıı~Jalı'k. duran ~eııim odamın mem. mera~ ~tmel Sirndi'lik AllahR 
~% 1>· Yanan moaem e yalarile ısmarladı'k cıcım •• 
lt 11la11 ır lezad ynpı}·or ..• 'Bu an- - Nesıin, nişanlı n la ne zaman -
~ <41içe.

11 
ara nclıı annem, 'hayır, danberi bu kadar teklifsiz oldun) 

ıı llı~ 1: · Arkasında mavj ipekten - Bir hafta. on gÜnden 'beri 
rı )ılllj ~r •ab.mlik, aya'kiarında mi- nunla &enli benli konuşuyoruz. 
~~rıctrtdrlikı~r. e:linde bir zarf. .. -Bu pe'k ho!!uma gitmedi kızım. 
\ı 1 1lı b· en Rdı-ıı güne:ş ışığı saç - - Anncciğim. sen P"'k can bir 
~~t. 'ı~t ıı:.üllliiş yığını gibi parlıı • annesinin amma hala eslci ~manda 
4 ltıi~tii Pek ınutebenim ... Se- ya,ıyorsun, bugÜnkü mod~rn hayn
d 1· ·. 'B ~~1en me'kt\lb teyzem - ta bir türlü uymak istemiyorttı n. 
'lı " bi-rb· ıkı kardes haftadn bir iki Hatbu'ki Selimle ben iiç sene müd -
1~ rııı ~· ı'tlerine ne yazarlar b;l d etle kon&ervatuv.arda beraber ça-

~ıı d ılr~'tle tasvirimi bitinn~k için J !!tık, talebe fltfntile mürterek binbir 
11 le.v d · Al'- -- ·· .. .._.:ı_· 1" -'ll ti.ind e. c '"yım: çaı~; m~ uzunturnuz veya ... evııamtE o au, mı:t 

e ~~ l'kı knstnl -ar:odn ıkı terek arkada~lanJTUz var. şimdi de 
~( N~,/'11'"a yavoe ölüyor_ hirlcaç .aydır ni-ıanlı}'lz. on ~s ~;ün 
fıı~'?t'~~ m saı;:mll mpan eeyler ~onra e~eneoeğiz. Arhk cnıunla çok 

·'O fe :n bdrm dın mı] Tde - mimt ve teklifsiz olmak pek tabit 
~'l:ı ~ d-ıle konu .. .uy.oı•un? bir teY değil mi? Sen billııuın mek-
• , '~-..~ akilc.a dur, kr 1':;eye ce- teb arka9aıılığımn bagün lttldmlarla 

'ı ._ =ll~ ~~inle mi lconur.u - erkekleri bfrl,irlenne ne lı::aöar çok 
' ''tee'ğ~ Sı-lim Ak&elle, yakrnlattmnakta olduğuna bir türlü 

ı-.. c:;· di cözüm~ de- ıuılamtık iııtemiyorlhn.. Selim le> on 
Alo pe1tili bet &'Ün aonra timdi -

ta b~anmıştır. yaşamasını temin ed,.rJer. fakat TEYZE 

Bunun bence çok büyük bir yük... hofenden, Vagnerclf'.n lı irkaç parça 
ehemmiyeti var Nesrin. Sanıı bir - -Vicdanını teskin için amcamın ve .nihayet kesik kesilr. notalar ... 
ço kdefalar !Öylemiş olduğum şey- sö:zlr-rini hatırla anne: ~<'f'esnne Ne~rrin çalışınağa ba§lamı§t>. T.A:n 
leri tekrar edeceğim: N~nhna kar- kaT§l hiç bir terhiye aı~emi tatbik on ıbe; gündenberi hiç bir şey yaza. 
Şt olan muamelelerini hiç heğen - edilemez. onu kendi haline bırak - madığını iddia ediyor, düğün ha • 
miyorum ve b1ına pele üzülüyorum. malı, it olacağlna varacak ı ıı zırJıklarrnın :kendi !ini çolr. mqgul 
Fazla serbest, müt~haklr.im. müste- Bu büyük bakikati ibir dda daha e!mes.inden -4ikayet ediyor bütiin 
bid ve eerkt" sin ..• Bir genç adamın tekmrladıktan ııonra ~imdi müsaa- pı\tırtılann musiki hayatını altü!'lt 
lcalbile, aşkile v~ aabrile bu derece denle çalıflmağa ~illiyoıum. Arnk tigini ileri sürerek huçınlanıyordu. 
oynamak, onu kaPTislerine alr·t et- saatlerce benim dandamını 'dinler - Halbuki o, uugünler, he.r aamandan 
mek doğru bir şı:y dei\ildir. Sirndi sin. Piyanist parmakhrım ve artist fazla bir arzu ile bir şey varatmak, 
tahammül ettiği biitün bu ha1lennln ruhum birleşerek bugün bir şeyler başladığı vals havasını bitirmek is
intiltamını evlendilc.ten eonra o ~oen- varataca ·lar, bunu h:ts~edivonım. tiyordu. 
den alacaktır. Buna emin ol kızım . Dün 5ll.atlerce cah .. tığım halde iki Dışanda telefon çıngırağı çaldı. 

- Kuı:um 11.nne hanıı boyle da- '!atırlıl: nota yazl\menııştın>., bu da- Mediha Hanım ahenktar sesile c~ -
n1ma ... !Bur:-üne kııdar beni nıem - kikada ilham perisini n bana ,gü ldü- vııb verdi: 
nun ve rnes'Ud . e-tmek iç;n her , evi T,inü his ı-divorum. Mutlaka bir - Nearini nıi istiYorsunuz) Ha, 
vaptın, evini arı~<l~nma. acarale Je ... yaratmağa muvaffa.k olaca~m . sen misin Meziyet) Nesrin c;.alı ıyor 
bütün eğlencdl'rimite,- - ~·ık!ığı - Ah anne, sesim, 'ihtiyar ve nezleli kızım, T11hauıı: etmeRe cesaret e -
mıza dud~lc.!annd~t mfl~artı~r bir bülbii1 se!Iİ:'ıe benziyerc~ yeıde '<lemiyonım. Bilirsin yA, piyanoau
bir tebessürnle tahıtmmul ettın. Bu ~·hcl 'b::r "oprano ols!!ydı. hen ken- nun ba~na gecti mi biisbütiin deği
acı aö:zlere ne lüzurn Yar) dim,.' b.iç koca mı seçerclim1 O u- (iyoı, en uJak bir gürültüye bile ta-

- Sana neş' eli bir öınür aüraiir- man beni 'ıt~'hnede, 1afer tl\~ını giy- hammül edemvoir. Dı-.mek ~Seninle 
rnek için gene de avni ,eylere ta - micı bi .. san'atkar olarak alkı•lar nndevüsü vardı, bir saattenberi o-
hammül eod'!bilirirn Nesrin; ııe.nin lardı . N,. \ 'tm k oldu d,.ğil mD nu bekliyor~ n •. va h yavrucek ı Çok 
arkada larını huraya çağınp onlar- Bu sözl• .. den sonra Nt!srin eııırkı teeıısüf ettim, artık lx-kleme, soka-
1a beYaber binbır ei{lenee tertıb et- sövliv,.rek call"'mn oda--ına doğnı • çıkmftğa hiç niyeti yok. Evet, 
men, hattA biraz fazla ~Yültü ('de- viir\ldü. fıı\.at tftm kBnıdıın l"ıkıı.cR~ı hakkın var. Nesrinin her yaphğı af
relt rahlkhmı kttçırman ba ka, ya - -ntada 'birdenbire geti döndü bir fedilir, ~nim ı;-.ibi •i:r. de onu ~mar-
nnki aaadetini mahvetmek için • cılgın Rihi anne.cıin1n boynunA .. arı!-· tıvor~unıız. Giile güle kızım. 
1inden p•J .. ., t•::!bhsizlik\en yapman <dı. ynnalt1anndan öptti, tekrar kosa Mediba Hanım tt"lefon fthi7esini 

ne b~kadır. o:ıa odamna girdi, kapıyı kapadı . e}ind,.n bmıktı. yazı masasına do~ 
- Sen eskiden böyle de~1din Mediha Hanım kınnın ıırknsın • viiTüdii. Biraz evvel aldığı mektuba 

anne, benim afacanlı'klarıma gÖz yu <!an ba'ka kalmı tt '~rinin bu k.o • ~evrıb vrızacak. M srının üstii de 
mnrd~n. ~şmlll'lı~ bu sözleri başmı döııdüre- Medihfl Hanımın bütiin hayatı ,.e 

- Evet ~Ö% yı.ımA-rdım Nesrin. ce\: kadar onu Vllruvordu. Arala - har,.ketleri gibi munta~am ... 
hak1un var. Bu sebe'baen 'bugün nncıa ne büvük 'bir te7.ad V:ITthl Fal at mssa btı~ne oturmağft va
kend'ımi affedemyiorum. Babnl!lz $nndi ltnpl\lı ~apının arkasındnn kit :kalmadAn tdcrııır tı-1t·fon çalıvor. 
k&lldıjrmı b'ldirmemek için sana 'kaT- bir pryano se i TUk .. f'f vord f, e- - Evf"t bıır8!'11 .. Nl"~rin Hanım 

sabah deni nıi vardı} Habeıim 
,yok, bir .dakika bek:ey.inU:. .• 

Aye..ldarının ucuna basnrak kızi
nın odaaına vsklaşh, kapıy. yavaıça 
aralık:ladı. 

- Nesrin tenis hocıı.n telefona 
çağırıyor. 

- Gelemem ... So!, si, sol. 
- Ne cevab vereyim) 
- Bir şey uydur canım .•. lFa, 'n. 

ei. 
- Ne söyliyeceğimi 

ru.m. aen.i :bddiyorlannı§, 
i~i varmı~. 

bi]miyo
hocanm 

- Ald ırma, telefonu ıkapn ... Al
lah ıızası )çin anne beni rahat bı -
rak, bir aydır bugünü heklıyordum 
Terziler, provalıı.t", pinbır türlü it -
lerle beni me_ogul ettiıt, us çıkar • 
madım. Sırndi tem "pin ueı~lı :y:a'k.J 
!adını. Kuzum anneciğim, 1~ı71 
kapa ve artık beni unut ı RAhat rao. 
hat ~alışmak htiyorum. Hatta Ja -
pon imparatoru lbile gelse kllp!tftt; 
açma olur mu\) Haydi can non 
benim ... 

Mediha Hanım içini çeker~k 
nk laştı. 

- Nesrin Hanım -evde 
efndim. Gelince aize- !telefon 

Faket bugün Mediha H 
mektubunu bitirmek nasib değil 
mi~! Birkaç sıthr yazdıktan 
gene t~Jefon zili çaldı . 

- Kimi iııtiyorsunuz ef nd im) 
Selim Bey aiz misiniz? Evet Nea 
rin evdedir -;ocuğum, lnkat ıçalıtı 
yoT, onu rahatsız etmeğe ce•aret 
Aemn'~>n m Birn "onra tdefon e 



6 Sayfa SON POSTA Jkincitef~ 

r 
1 

ı 

"" ) ı pzosaı!E':!:II:ıll'ıiiM:Z.::A~~;zR::::K~AcN202lNIDlMm:ııŞ•lRDKE!ETızııliDiiiiEml-llill fl" e 
ç ozga.dda TESiS TARiHI 1863 

Statüleri ve Türkiye Ciimhuriyeti ile münakit m:ıkııueie1Wf1ll,ı 
2292 Nu17Ulrı:lı 10!6/1933 tarihli kanunLa tcısdik edilmifıd 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re,·mi Gazete) Nlarangozluk ve 
demirci/k kursu 
yeniden açılıyor -Eel rne muswıt) _ Koy demırcilik 

ve marangozluk kursundan Trakyada 
çok ey netleeler alınmaktadır. 
ö~rcnd~me göre bu kursun tek

rar Petılıvan köyünde açılınw orar
ıaııtırılm~ ve emrı ~ verilml4tir. Bun.. 
dan başta Maarif Vekfı.letinin San'at
la.r okulunda yupt.ırdıtı bd' W.k.mlt 

ur.unkoprünwı Kurtbey köyünde ııc;ıı

laco.k olan biQki-dikiş yurduna tahsis 
e<Wm~. bıçki..dık~ kurslnnndan biri 

de Murathda ııçılmUJ ve HavSAda :.;on 

dort aylık blr kursun hazırlnd.ıtı ser
emın de resmi k~ıı.dJ yapılını..ştır. 

Bu suretle Trakyanın dört - ~ 
yer nde koylerunızın b.çki..dıltiş yurd

I.ır le demırcılik ve marangozluk ıcurs.. 

ları yol o.lmı..ştır. Koylumuzü hakild 
ltalkınmaya iletecek olan bu ileri kill
tüur hareketının ne kadar feyiZlı ol
du~unu t.&kdt.r eunenıek mümkün 
de~ Idr. 

Aneılık fenliydi 

rı aş a 
---------------------------------------------

Bu yıl ova topraklarında ekilmemiş bir 
karış yer bırakılınıyacak 

Mücbir ihtiyaçlar için 
bir büro teşkil 

edildi 

Y ozgad (Husus i) - !h tildir i~ i
le yakından aHikadar olunmaktadır. 

Adana (Hu.su.st> - Çukurovanın Vilayetimizin ihtiyaçlarını tetkik e -
hemen her taratında bu~day, arpa Adana kadınlarının den valimiz Saip Okay hususi idare-
ve yulaf tohumu toprafta at.ılmakt.a- nin yardımile 5 0.000 lira tedarik. 
dır. Yeni sene hububat mahsulünün askerferİınize ederek (Mucbir ihtiyaçlar bürosu) 
verimini arttırmak hususunda aza • namı altında bir büro teşkil ettir -
mi itina ve gayre~ cösterilmektedlr. hediyesi miştir. Büro faaliyete geçmiş,mem-
Bu yıl Çukurova toprAklarında üal _ teketin gaz, benzin, şeker, kahve gi-
meınif bir karı., toprak yer kalma _ Adana (Rasosi) - AdaR& k&- bi ihtiyaç! rı ilk önce temin edilmi§-
dı. Diier tarafian çeltık harman ~- dmlan hu.dudda.kt ask.erleriınlz tir. Valimizin çok verinele olarak tat 
leri de hemen tamamen .son bulm~ Için kq hediyeleri ihı:anna ha.. bik ettiği bu usul halkımı7.. trı~afın -
vaziyettedir. rıueUe devam ediyorlar. Adana dan memnuniyetle kar~ılanmı•tır. Bii 

lutün fabrikalan cünde 3 ekiple ~a.y şu.besine tes1im edaen ronun sermayeııi nisbetinde daha 
çAllf8cak eşy:ı. bin parçadan fa.zlaclır. Bu- müfid işler görebilmesi için muhabe 

Çukurovada bei ~ubedeki .iatibsali susi müesseselerin yı:ırdunla.rı da re ve tetkikat devam etmektedir. Bu 
rt., __ ~ 1 d idd. db ı da.bil edllirse bo eşyıuı.ııı adedi 

a ı.u uı'"" yo un n c· ı te ir er ;L. suretle Y ozgndda hem mücbir ihti-
tıbaz edilmi., bulunuyor. Bu haftadan 5000 i bulm:WtadU'. 
itibare Ada daki tütün 1 b ik 1 ı yaçlar hem de en T.iyade ihtikara 

n ~a . a r a arı miJsaid mevnd temin edilmi .. tir. 
günde üç ekıple yaDi 24 saat ç:ı.lı.ş -1 inşa edilmiştir Bunların sayısı 42 ye • • 
matta ba~lamışludır. çıkarılacaktll'. Şehir havtı.l bat direk. Yoqadda Kızılayın fnaliyeti 

Cu bubi'nın lerinin çekilmesi de oitmı.,, yalnız Yozgadda zelzele ınıntakasında 
Son ~ünlerde Adımada bir gaz buh- ha.t.l.&rın çcki.lme_,i kalmıştır. Kızılay zeminlikleri inşaatı hummalı 

ranı hüküm sürmektedir. Buna. da Yeni bir otolıüıı servisi bir şekilde deva:n etmekt~dir. Pe -
sebeb maddenin tıkdam de~ bazı Adanada yeni bir otobüs serviSi ih- yikte ve civarında binlerce ixi Kız.ı-
tüccarların gaz fiatlıı.rının artması da.s edilmiştir. Yeni getirilen otobıis.. lay tarafından çalı,tırılmaktadır. 

Bu sene Trakyada arıcılık QOk zen. lht.lmnline binaen stok yapmalarıdır. ler ~ehrin bütun ana yollarmda sey. B ~ta valimiz Saip Okny ve Kızılay 
cLn bır hareket olmuştur. Tabiawn Bir kısun şehirlerin de ıhtiyaçlarm - rüse!ere ~lnınışlardır. ı reisi Yozgad sıhhat müdiı:-iı Ömür 
""""'d ınıile bınlerle o~uı alınnın ve dan fa.Ua g z stoku yapmaları bu Ült maçJan b . . . 1 k d lA k d 

gayrı ta ıl buhranı tevlid etmekte _ Adanada ııt maçianna yakında ~ 1 
.~- l> ... • b. 

1 

u ınşaa tısıy e ya ın an na a ar 
bunl:u k!U'il. tov nlarla fenni kovan- dır. b:ışlanacakt , . Klüb murohha3ları olmaktadırlar. F elaketzede erin mr-s 
.ıra goçertUmiştır. Gençlik lclüblerinin toplantısı Seyhan beden terblyesi bolge biılasın- kensiz kalması nıevzuu bahs değil -
ŞınHlı arıları kış durumuna sokmak Adanadaki gençlik. kltiblcrl i1are dA toplanarak futbol lig maçları proğ. l dir. ln~aatın yakında hitnma ereceği 

ıÇın wnumı mutettışlik wıı.at md4a- hey'etleri Valinin riyasetinde top:a • h rl 1 1. 1 . ., __ .. anla..,Jmı"tır Digw er taraftan bu mın-
. 

0 
k ı di k- . romını azı nmış ar ve ıg ere .ş ....... , ... .. · 

v'il'.ı~waen utun oy ere yenı re ınıırak kış faalıyet progrıunmı hazır- d ek taluml •-sb' tm' 1 d ı takada ki bol mahsul Zıraat Vekfile-
tıfler verılmi.Ş ve arılaı-ın onumıbde. lamışlardır. Beden Terbiyesi Mükel _ e ee arı """ ıt e ış er ır. . • . • 

ı M 1 k•. .. .. b h tince gondenlen harman makmele-
kı ılkbabara kuvveUı çıkabı.lınelerıni efieri munt:ızrunan Adana. st.adında ar-ca omuru u raru . . . . 
tenı.rı çın gereken tedblrlerın alınma- talimlere devam ctmektedırler. AdanaWı. nungal köınüru buhranı nrun ye.rdırrule rnuvaffakıyetle kal-

tb 'kA . dınlmı~tır. 
sı bı.dtrılmlştır. tı :ırla müc4Klele mevcuddur. Son cunlerde seka dokuz -;:.:-.::..:.::::::::=:::::===::::; 

Adanada ihtikı\rla mücadele hare _ kuru.şa satılan komür, bugün daha 1 
Ediı'ne~e btr Q10Ç kız ketine bir kat daha ehemmiyet ve tahış bir fiat b ıe gozden çıkarılM. ge-

rilmiştir. Bu.gün, sekiz liralık bir topine bulunın:ı.makt.adır. Taırsu.s ve Mer- '--------------..1 
ÖıÜ bU~U.tdU bezi on bir liraya satan Eskihamam sin belediyeleri bu hususta çok ha., _ PER.ŞEl\mE 14110 1940 

ı 8: Saat aynrı,8,03: Hafıt müzik, 
F dirne, (Hususi) -- Sehıin Kı

yık caddesinde A'ınal: so ·nkta bir 
kaç ay evvei tekai.ıde sevkedılıniş 
bulunan niıfus miıdi.ıni Hayrullahın 
evinde acıklı bır ülum nık 'ası ol-

mahallesinde bakkal Hasan Tokgö:.o sas davranmış, civar kazalardan bu 8,15: Ajıı.n.'l haberleri, 8,30: Müzik 
yakalanarak adliyeye verilm~ Te mu. şehirler için kömür ternın etmişlerdır (Pl l 8,50: Ev kadını, 12,30: Saat aya
hakemesi derhal 'yapılarak muh~kir Adana belediyesinin de bu yold:l h!!.- rı, 12,33: Fasıl heyeti, 12,50: Ajan.cı 
iki se~ müddetle Anitaraya sürgün rek.e~ geçmesi beklenmektedir. haberlcrı, 13,05: Fasıl heyett, 13,20: 
edilmtı1tir. Ş h. . Kn.<ı.şık müzik (Pl.) 18: Saat ayarı, 

muı~tur. e ır ı~me suyu 18,03 ' Radyo enz orkestra.•n, 18,40: 
Hayrullahın t krib~n 25 :rn~la- Şehir otomatik telefon tt•ıtisatı Adnna belediye meclı . .tıi oehir içme in~saz. 19,16: Keman 80loları, 19,30: 

nnda bulunan ve maliye muhasebe Şehir otomatik telefon tesısatı üze. suyu işinın artık halledilmesi ıçin lı:n- 1 Saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 

dair('5ınde memur ol n B yan Bed- rindeki ça~malar llerleınıştir. Yeraltı rar alm~tır. Şehir suyunu şehre ge. Seçilmuı muhtelif şarkılar, 20,15: Rad. 
nye dün gece saı.ıt 12 ye kadar ba- hafriyatı tamamen bitmiştir. Beton 1 t irecek butun borular döşenmiş, yal. yo gıızetesl, 20,45: Sevılmi.ş parçalar, 
l-~uı Hayrullah ıle .. oturup konuttuk- künklerin fe""iyatı da sona ermi tır. k kt b b 1 ' 21: O.nleyicı i.1teklerl, 21,30: konuşma 
t t k d d ._ .... ş nız ayna an u oruara su verme 21 ~.,. M 'k d k t .,230 : an sonra yıı mil · uzere o a an çı&.- . . ......... UZı ra yo or es rası, .., , . . ·ı Bu küuklcr iÇine kablolarm çekilnıe. )Şı kalmı.ştır. Çalışıldığı takdırde bu iş l saa; ayarı, ajans haberleri, 22,45 : 
mı.- ve uıbııhn ka"'1ı evın se.rn:cı ı- . la d b"'•'o ktı oo h b' . d .1. 1 k. b 1 t &ne yn n a ...,......naca r . ..., men cı ır uy içınde halledilm~ olacaktır. cazband tPl.l. 
çın ro o ı o nra u unmuş ur. 

Had ıs eye d er hal uı bı tct e-l k oy- 1 ;,;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;.~_.;;_;=;;;;;:.;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;=.;;:;,:.:=;.;;;;;;=;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;iij;_ 
mu ve icab eden t hkikata başlan- c 
mı~tır. _ 

Vakıf:ar Urnum MüdilrU -------~-=-------------------.J 
A~anada 

Adana (Hususi> - Vakıflar Umum 
Mudfirü Fahreddin Kıper bugun A

dan ya geL~~tı.r. Fahri Kıper Ada. -
na.dll!:ı v~ı~.kıtlar in~aatmı yakından 

te~k k ve Ccyhandıı yapılacak va.kıf
l.lr çarş:sı ve doı1er binalann yerleri
n mahallınde tesbıt. edece-kt.ır. U -

mum Mudür Vakınar Milduni ve 
m.ımıırı !le Ceyhana gidecektir. 

Kahta jandarma 
komutanlığa 

KllhtJ. jandarma komutanl$ruı ta. 
yın ed tn Swtırhk jandarma komu. 
tanı Sadı gelerek YBzifesıne başlamış.. 
ır. 

Ebedl Şef Atatiirkün Olt\münün 2 nci yıldönüm U 
Muradlı Parti toplantısi betile btittin yurdda oldulu gibi Adana, Edirne, ve Ma.ni.. 

Muradhda Halk ParlLsinin her s"ne lada da ihttfaller yapılmı.,tır. Re3imlerde bu şehirlerde A. ~S]lf.~~~~~~ 
yaptı~ı mut.ad topla.ntıda töyıauün tayı anan gençlik Ye !&alk kütJeleri ııilriilmektedir. . ·~ 

Sermayesi: 
İht:yat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Liratı 
1.250.000 İogiHz Lir:Ltl 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'ne 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANİSTAN. IRAN, IRAK, FiLISTIN 
ve MA VERA YI EHDÜ!'II' de 

' M erkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA RUMA~YA. YUNANISTAN. SuRIYE. LüBNAN 

Filyalleri ı.·c biıtün :>ünyada Aeenta ve Muhabirieri vsrdıl• 

Her nevi Banka Muameleleri yap.u 

F!e.s:ıbı cart ve mevduat hesapları ltü.şadı. 
Tıcarı krediler Ye ves:ı. i kl! kredller kfi.~adı. 
Türkiye ve Ecnebl memleketler üzerine ke~ide senedat L~~on~" 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahviUt, altın ve emtaa üzerine avaruı. 
Benedat tahs!ll'ıtı ve saire. 

En yüksek emniyet tartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servi•i .vardır. 

Piyasanın en müsait §artlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf besapiarı açılır. 

Kurul11.1 tarihi: 1888 

100.000.00) Türk LiraSI 
tSube ve aja.na adedi: 265 • 

Ziraı ve tıcarı her neyı b:uıka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRE LERE 28.800 
LiRA iKRA iYE VERiYOR 

Ziraa.t Bankasında tumbaralı ve lhlnr.sız tasa.rru.ı basablarınd' 
en az ~ lirası bulunanlara &enede t defa çek.ılecet tur'a Ue ~ • 
c1ak1 plAna ıore Ltramlye dalıtıla.eakt.Jr. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 

" 
" 
" 
" 
" 

1,000 -irahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 250 " 1,000 
100 " 4,000 ,. 
50 , 5,000 .. 
40 " 4,800 ,, 

löO ., 20 , · 3,200 ,, 
pikk&t.: Hesa.blarındakl pa.ra.la.r biz ae.ne ıçınde 50 liradan ,J 

ctU,fm.iYenlerO ikrt.JiliS8 ç.ıktJiı takelirde 'lı 20 tuıasııe veril~' 
Kur'alAr senede • defa, l &ylQ.l. 1 Birirn:tttnwı. ı Man ,., 1 ~ 

ran ı.arıhlerinde çeldlec~ktir. 

dlleklerı tesbit ed1lmJ.;tir. 
==========~~==~=---~=-------========s====7.==============================================================~============~~0~: 

Son PcuJcının macera roma 44 Ihtiyar, yüzi.ınü ek~itere~ cevab seslendi: ile zihni metbu olduğu halde mer- Tam Adolf Hitler meydanısıli~ 

Fakat ben ıiz.e bir otomobil seya -
hati de tavsiye edecek değilJm. Çiin 
kü öyle bir memlek.ette bulunuyo -
ruz ki burada trenle gitmek müm
kün olan yerlere otomobille gitmek 
bıi!ıbütün nazan dikkati celbeder. 
Hayır, ne otomobil, ne tren ..• Size 

\le- bir vaaıtn tavsiye edeceğim ki 
~Linizden ancak birkaç mark çı -
kacnktır. lot e hepsi bu kıtdnr ... 

Birkaç mark teminatı pek hoşu
na giden Keene derhal caniandı: 

- Na,ıl şey o :iyle? At mı, eşek 
mi) ~C"dir bu) 

- Bana yarım saat müsaade e ~ 
dıniz de t ııavvurum tatbik. eelile • 
bilir mi ? O ciheti anlıyayım. Eğer 

Nakleden: Behçet Snfa 
hayal sukutunıı uğrnmayınız. 

Hem .aylüyor, hem de ayağa kal 
lı:ıp hazırlanıyordu. Duvara asılı es
ld bir palto ve rengi uçmuş bır 
pp ka aklı; giy di. Keene de ayağa 
kalkarak sordu: 

- Dışarı mı çıkıyorsunuz? Ben 
de beraber geleyım mi? 

- Siz burada lr:alınız. Daha iyi 
olur. Ben çabucak döneceğim. Uzun 
kalmam. Kapının annhtannı bera -
ber alayım. DökUn, mutııd fizere. 
bir ııaat sonra açılrr. Ben cimeden 
hiç bir mütteri gclmfyeeeğino c -
minim. Eğer, tcsadüfen bir golen o
lursa aldm~ etmeuiniz: 

Ke~ne tereddüdle: 

verdi: - Ben mümkün olduğu kadar divenin adım adım çıkıldığını duy- kvJndaki küçük bir sokağuı p i" 
- Doiru il'iylüyoraurıuz. Her şe- çabuk döneceğim. du. Hemen hemen bir çeyrek saat- sınden, bineceiıcsiniz. Bu aok:cı 

yi, her ihtimali dü~ünmek lazım... Keene ya b ız kalıncl\ pencerenin lik bir gaybubetten sonra Hofdik mi de.·· •. 6 ~ 
Eier bu zeve.t bizden evvel hareket kenanna kadar gitmekten ve sokağı gelmi§ti. İhtiyar hiç acele etmeden Hofdik, sokağı ve mevkıı~~ 
ederler, yani bizi geçerlene, ümid seyretmekten kendini alamdaı. Taw çıktığına göre vaziyette n•! bir teh- dar iyi tarif etti; hatta bir tt/.' 
etmediğimiz Lir bas~ına uğrıyacnk bii çok ihtiyatlı ve dışandan görül- l:ike, ne de acele haber verilecek bir üstüne o kadar sarih bir suret~ ~ 
olursak - ben buna pek ihtimal ver- miyecek bir vaziyette idi. Oıtalık hal vardı. Heyecan ve merak içinde di ki bununla küçi.ik bir çoeu ed' 
mem ya - ben gene yetişir, sizi bu- ııııldamıya başlamı~ttı. Sokak lnmbn- gözÜ kapıya dikilmiş olarak bı-Idi - oehrin eski .,,ina•11 gibi. işaret 
radan kimse görmeden kaçırınnı. ları birer birer sönüyordu. yen Keene kapıyı seıısizce açtı. Ho- no~tayı derhal bulabilirdi. 

Demek ki llolandalı kcncii~ine Bu soğuk ve kiil renkli fecir kar- landalı içeriye girer girmez mem - * ~ 
güveniyordu ve anla~lıyordu ki o- tısında, aydınlıklft beraber artacak nun ve emin bir tebessümle gülerek z "kl" k bir ~ıt·~~ 
nun bazı l'•tı'hba·. at membaları var- 1 hl'k · k · · kd' d l ·ı· · · · P lt b _erzevat yu u oc.ı r...,~ , o an te ı eyı pe ıyı tn ır e en ngı ızı tatmın ettı. a osunu, o - 'k' d tU •·· 
dır. Artık bu ıııradn bu nleml)elan B ı 1 ~ k k Id' ı . . b. na ı ı ost yan yana o d A 

~ ritanya ı memur, mf'.! ecinin a ı ı yun at ıaını, yün c ıven erını ı::-er gülerck, alay ederek freı.l ~~ 
düşünmenin ınıınası yoktu. ve son derece ~eııur olmasına ra~ - birer çıkarırken: d y ·ı 1' 1 d K yoıı r. ... ogru ı er ıyor ar ı. n m .,ıı '~ 

Hofdik şu tavsiyede hulundu: men kalbinin bir cendere içinde sı- - Mükemmel şansımız varmış; bir vitesle P,idiyor, hatt:i yıı:)hllt-1"" 
- Şimdi lambayı söndiırseniz iyi kıstığını hiıısediyordu. Kendi ken - dedi. Bir nakil vasıt~ı buldum ki rüyenler, iki dostun knhk3 

.J 

olur. Zaten ortalık aydınlanıyor: o- dine: sizi en uzak tehlike içinde Freude - işitiyorlardı. ı..tıı!J; 
"Ja pek karanlık değil artık. Benim «-Eğer işler tersine dönerse. şu berge kadar götürecel:. Masran yok Şoför, belli ki konuşı:n&"'dııı"', 
içe·.;de olmadığım malum olur da abah oluşunu acaba knç kere daha gı'bi. Kimse size nereye gittiğinizi gevezelikten hoşlanan .b. ir, ".,e,<~· 
bl·r de l"mba yıındıg"'ı "'o"ru"lu··r·e na "'o"rece;:;.tm" .. Mahall~ pollsı'n ayak- aormıyacnktır. 1 b ... ~ a .. g - .., - ' 

1 Açık yüzlü, parlak göz u " __,,~ 
znn dikkati celbedebilir. Benim gi- ta ve iı:im üzerinde olduğu muhnk- Ingilizin çehresi aydınlandı. lhti- h JııiJJV 
bi bir ecnebi hurada drum~ çüp - kak. Fakat acaba Beriini de hare - yara hararetli bir ııurette teşekkür Keenele sanki pek yoş ~ ' 
heli görülür. Hatt& lstenıe seneler getirmi§ler midlrh ettikten sonra sualler sormıya baş- dı. Onları kim böyle bngırelt le~ 
denberi memleıtete yet"l~miş olsun. SuaUerini aoEuyor ve bu ~ıuallerin ladı: ikide bir kahkaha fırlntıır~ !S\~·~ 

Keene bu ihtiyatı da haklı bllla- cevabı, bu şehirden kaçtıktan - Nasıl bir vasıtadır bu? Ne ile şu rken görse ikisinin d;. h.ıv o'!'.,.., 
rak o merdivene doğru yürürken e- ra aklm:tinl tayİn edeceğim gideceğim? Beni nereden ve ne za- olmıyan şakalarin birbırııu 

nı zannederdi. 



llgiaz filosu italyan Mtllr Şef Dif, Tarih 
deniz konetlerini Coğrafya 

fe:ce uğrattı FakDilesinde 4 

Hitfer dün 
Molotofla 4 Saat 

daha gDrOştO 
~ utrnu:!t:':s!.:' ~.saat meşgul oldular ıunm.. ·vc:·::a: ~ ~~ 
l..ıı hindt.ep'ln ceC8IIl ~ U.~ aeb.tleUıaia nmlmf doetluk mahi-

A 

SPOR General 
diyor ki 

B h 
' 

1 k (llep:ratı 1 IDot sayfada) 

U a la yap1ıaca e~ için. Molotolun mem 
leketioi bir mubarib tarafa bağlıya-

I•J g maç'. ari ra'k atide onu, arzusu hiliifında. 
harbe eiirGkliyccek -.e kendisinin do 

, Bir 4oktorun günlUk 
notlarından 

Göz arpacıltları 
Bazı. kinı8elerde göz 

~ &ık aık eörülür. Bu hnıs.ıu~
.cok mfiz'i; bir şeydir. Yalnız 

dll nok:tal nazarclan değil hreıtriın.iz Tarant.o'ya bir lllartllS (Ba.ştuafı ı :laet sayfadal yeti tebarüz ettirilrnittir 
~lard.ır ki, nMiceS1 bu sa.bab mızm mesaisine bı,ı pt".k. yüksek T~ .are ila t.lıfm ,.~6 ''ııtıtunız keşifierle ve fotojp'aflar - ve yakın bir alAn göırtennek lut-

İstaıtbnl Futbol AJanlılmdanı mağluhlar aresında bulurımaana .e-
1'1/11/940 tarihinde yapılacak 111 heb olahilecek Jıu biı taahhüdden 
~· çe'kineceği tabit g8rllnür. zamanda kirpikierin yavaş 

6eref ·8C:adı: Saat 11 Altınttıl _ 80- O !halde ~in münkere.lerinden dök:tilme.slni <le intaç eden bir 
'- tesbit. olunmu.Ştur. Bu ke_.erle funda 'bulıınnautlu. muhtelif saha- Lonctta, f 3 (AA) - Fransız 
'bt oldu~una ıeöre (Uttodo) ının _ lardalcl ilıni ça~ınalar hak:k:mda et- istÜıbarat ajansı b11diriyor: 

koz 0 çıkması en ıcyade memul olon ne- rızadır. Arpacıklar göz knpakla 
leymant,ıe, mat. 13· Bey - ToP P ' tice ~---ler ıı::l.!_<t•v· • • ilt nmn kenarlarm .. a"'' 'klrpik.ler 

lıııdan bir zırhlı. ön itfjvertesi su ~ mflı izahat istemiper ve irpdlıarda Molotoftın Berlin ziyaret~ son 
aat 15. Be§iktq _ İst. Spor. ...vT ~-.n ~ ı~ n ıngı ere - u ıı.ı 

Amerh cepbeaıDe ıltıbak etmemo- ~k alA'kada:rdır. Kirpiklerın dip 
lle 8aplaıunıg olarak iskele taratma bulunmuştardu. günlerde olduğu gibi. gazetelerin 
)at.rıakt.adır ~Oavour> sını.tınd&n blr Fakülto.ıWı aneoloji emltitüaün- en mühim yerini iJgal etmektedir. 
"rttı karay~ oturmuş ve arka tararı de Reisicüınftur, Ankara clvarmda Timesin siyasi mabablri dünkü 
bbJtik ıop taretA dabD. oldu~ btı\de yapılan aon Jrazılann netirderi bak- miilikat eanasında Rus murnhhna
llıya iOttıillmfttt.ür Btı zırhlı da ehem kmdıı. verilen izahatı ciinlemi~r n lan llze:rinde kuvvetli bir tazyik Yll
'ıireu. liUrcZte ilikde taratma ya~ _ milli tarihimizin aydın'lablmaeı hu- pılmış olduğu kanaatindedir. Muha
~· Kat'i bir aucette telbit. ltabil 1'\JSU~ J~lt~ düten "Yaritelerin ıbiF .özüne tu suretle devam ediyor: 
~!~akla beraber gene ccavour> dehemmıyetıne ıpret buyıırmaşlar- Ruslara ne yolda bir 1tbirliği 
_--ncı u leÜiE Oluntmtttur~ Su babda hiçbir 
t'ttte en d~er bir zırhlı da clddl ~ Coğrafy. enatftiisünde milli kb- malumat yoktur. RuslAr kendi be-
~~kr ':~tılm~n İçer~~1; ~ile Türkiye coğrafyasını vüou- yetlerinin, yalnız ikbaadi ve amai 
ltı111lat 1 uv~, e a an ,_. de getirmenin kat"i liizamn izerfn- cihet:lerinden hahaetmektedirler. 
l~eu:d~!!._.halde yana yan:: bir de duran Milli SeE. t-natı'tüye değer- Mo1otofla birlikte hiçbir ziraat -ve 
ka tara~10 muntn kruva r ~- li çabpna dbektifleri verrniftir. ya ia~e miitehaııaısı gelmediğine be-
tettedir 1U1 suya ba1ml.l 'fa.li Y AfiYAD diller, ktflsik di!ler n blırsa Almanyanın en büyük arzu au 

• felsefe enstitülerinde, Milli Sefimiz iptidai maddelerle sınai mamulat 
İtl} Yalnu 3 7.ırhl.ı kaldı kütühhanelerin t~ibinden meonm•n koparmaktır denilebilir. Alman 

Fener Stndı: Saat 13. P'enerbah -
çe - Beyo~uspor, saat 11. Galata.n -
ray _ Vefa. 

Ksngüm.riik Sahası: saat e. Gala
ta Oençh"k - Ortaköy Gençlik, saat 
ll. Davudpaşa - İstiklAl, .saat. 13. Do
bspor - Demirspor, eaat 15. Eytlb -
K~k.. 

Aıuado1uhisar saııası: Saat ıı. nu. 
meıllhisu _ Beyler.beyi, saat n. Ana -
doluhiSar- Alemdar, saat 15. Anado -
lu _ HilM. 

Vole,.Ool Te basketbol 
müsabakalan 

JlecJflll Tecrtd,.- :t.&aaı.aı Böıgesi 
Voleybol - Basketbol AJaıutıııdan: 

1940 acnesi Voleybol - Basketbol İs
tanbul birin~iklerine ba§la.Dac$n -
dan alA.ka.dar klüble.rin ~t.li bt.. 
rer murabhaslarıru 15/ll/1940 tart -
hiDe mftsadif Cuma günü akşamı saat 
18;30 da Bölge Merke2ine gönderme -
leri lözumunu ehemmiyetle rica ede
.rinı . 

ttıı Y~n donanmasının buttin kuv- olmut.lar. talebemn kitab ve not tayyare fabrikalan fi1hakiJca lngirn 
(tj ikisi yeni hizmete g'~ olan ihtiyaçlan ürerinde durarak ilmt 1 tayy:are bVYetJer:üaiıı bücmnlan al
-~~o) sınıfmdan ve öörd:li :JS,km netrlyabn col;altılmasım emir bu- tındaclır. Ba sebeble son .aylar nr
fee. -....ıoa Yeniden inŞa edilmiş ols.n vunmı,1aıdır. P.emc5mbur. Türk .hnda Moskova AlmaDiann b~o'k 
~ VW:Iur) aınıtmdıı.n olmak üzere altı Dil ve EdebiJ'!lt Enllfitiisiinün bil- tazr!kJerine ma.ru% hlmıt olu ge
le ldan mürek:keb idi. Tam bir azım hana Türk ~meri tizerindeki ça- rektir. Stalin ise bütün hututu ~üp
~~ılan ve t.am bir muva!!akiyeUe lı~alarile nliıkr.dar olmu~lar, okul- hesiz şimdive kadın tesbit edümi' 
._-~~en bu taarrtızdan .onra İ - f 1arda okutulacalc: ı:ramer .lcitabJan- olan maahedeyi imzaya Jıaz.ırdır. 
tııı''niarın ml'lesalr 4AII'ette k.ııllanıla-ılllll en 'kısa bir umaoda hBZJ:-lan- Çünkü -onun için bu puar1ığın e.n tt 1 · 1 • • 
to) teek Yalnız Ü9 'Zlrlılılan b.lm~ ad-Im~ arzusunu iz.'har eylemi~lerdir. büyük faydası Hideri başka yerler- a yaft esır ertmn SRJISI 

llnabifr. Remcümhuru!'DUZUD bu ziyı~retle- de işgal etmek olacaktır. Stalin bu . gittikçe artiyor 
flrı lfaı.rlarttadır ki_ İtalyanlar tara . n d~rt saat i!<ad:n deVRm etmiş, fa- gibi VasıtaJarla hiç oJma~a bir V~ 
~dan ne;roıuna.n 12.11-"0 resmi ı.eb kGJte tedriııtttı ve idaresi hakkında beJici de oo, 6ç send~ bir zaman 's;,:~~~ 11&.J'fada) 
ı...., bir ha.rb gemisinin ciddi surette memnuniyetlrrini izhar bo~·uran kazanmak fınaatrnı l"lde ec1eeeği ii- ) 
"' ta lıtra.dıtmı ıtilıı.f et.m;-+tr . .Ay. MitJi Şefimiz saat 20 .• 3.0 C!la fnkülte ~idin·d·edi· 'r. A .. tm.any". V4! Ruayodan Atina. l J (A.A. - Yunan or--
"' 'ebı~ .,. 1 be { ö 1 d h b h 1 k ,_ dvlan başkumandaolıi;uun 12 T et-
' '6 tayyarclerimlzden altı nde _ ta e ve pro es r t"nnın c.- an an te- ıç. ıruı ugun np f"T'l oparmn.-. ni- rininani tarihli telıJiii: 
t-.- ntuhattak ve çü adedillin mub zalıürlr-me teşyj ~crnmi!'lMdir. yet.ınde değildir. falı:at her iki ta- Pindos mıntakasında alınan ltal-
~ olarak düşüriDdöe-ti iddicısın raf sevkulc~yşinde esasi\ tnniJuk e-
bu ~a bulu~tur. Haddi zatınth Bu fab}o1ar 9 _ J 0 den mühim bir fıırk nararı dikkate yan esirlerinin miktan gittikçe art-
tı...~taarruza :crt: .. ak: eden ta .. y .... ele - çaTPaT. . Rusya A. lmanya ile hicbir ma.kt.adır. Elimize geçen :haTh mal-
~~ ~- J - yaşındaki ÇOC kfa 1 dı ' akl h rb Al umeai aramıdıl 1.,5 iuk toplar, ha-' en }'alnız ikisi dönmemiş ~ dÜ§ u r n f • V t a efrntoyı arzu etmez:. - van topJan, makint"Ji tüfekler vesa-
~ t-..~bl~ erinden anlag11aıi~ gö.. manY;B .ite. ~dil'k R~ıyıı ile harb- n- -ardır. A -kerlerima iki a13y -'"n-
llı -ouuar ür - (Ba.şt.a.nı.fı 5 incl sayfada.) den IÇtineb ebnelctedır. ...... .. ~ _. 
~tür. ın m ettebatl esır dut • de~r, battil Reisicümhur olduğu Hitler Sovyet Rusya ile bir itila- cağı alımşla~dıT. Muhtelif noita!~r-

~iiıc~ıı- halde bütiin Ankaranın takdirine fa arnade bulunuyor ,.,.,nkü ln-"1- da alınan du~man yaralılannın mak-
~ donanması İtalyan:!arm . 'YU ... ı c: o . L - .J• n__ ı 
~ mazhar olo.vor ve nihayet İatanbula tereye bl1! baJTllZU a!tim kalım tan .J YI oj(eçmeır.teaır. t:nı yara ı-

~~~:aki o=e 0
: ır; -kadar uı.anarak, mütevazı b.ir jestle Birle~J: Ame.rikam.ı fng.iltereye m:- lam. lüzaı:ılu bütün ihtıınamlnr ya-

~. m ınıre a.ç cacizane biz ele çab~oruu dıye- aveneti günden güne artan bir hn- pılmaktadır. . • .. 
•• A . rek ~erini Istanbul halkmın na- kiltat hatiDe KC-lmiı. mnbv:emet et· Ordwnuzıın gc.n. al?ıgı koy ler. ''tt . Dtgr.r harekat zarlanna .ar.zcdiyorlar. .Bu Y .ozgad m eden teslim olacağı ta'hmin edilen tamamile tahrib edılmıf bulunmak-

Ili ~lncite,Jrtn gecesi donanma Si- için ne kadar şerefli bir badise ise, Yunanistan ftal•rmıJan durdurmu~ tadır: _ .. w.. _ 'b DiyJ ınuJaflakiyetli mrett.el 'lııtanbul tçüı de o kadar acı ve bü- Türkiye BUyük Britanya ne olan te- . ~: . Amavuci .. ~_lu:ıu, .ub.aylan 
~lrdunan et.ml.ştir. Kara batar _ zün vericidiT. sanüdünü ye nide n teyid e~miıı, ge- ıle bırlikte. .ke.:ıd.ıÜgınden teslim ol-
~iıtı~ ltlukıı.bele etmi§lerse de gemi- Iki b&diııe de bir telAltkinin mab- nenıl FTanko "'an1t Ye fft\at 1kttt'[ mu~ur. 
'- ~ ne nııı.ddeten ve ne de insl.D- auldür. Biri, resim dertıbi «dern bir surette Alman nııkerlerinin ls- DüfDlan ha'"a luvvctltti, biıicac; 
'~ıaı~r gonncm~t.ir Diğer ~ro!tan addetmi:ı, iiiznmuna inanmqı, çalı~ panva toprakLınndan geçmesini köyü bomhaniıman etmit ve birkaç 
~e.r L_!emılerım zden birJSi bir d..i.s mı~. Diğeri. cc.a. canım resim dersi reddıeyfemi~ ve nihayet Portekiz In- ki;inin yamlanmasına sebebiyet 
~ ... •uuı!\lesiruie seyreden iki oe.. buh deınl•. Hem hoca, hem tale- .. iJiz dostlu~· .. na aadakatin'ı yen' ..ıeıı vermi~th. 

"•• tn"- "' " "' ;,.~ 10 ftal'"'" tebli~ ~ ıu-ckkeb laşeci .kA!&leye ta - be, hemen bütün melı:teblerim:zde ilan etmşitir. r·... ... 
~ ıvı.,:t:ın~ır. Bu taıı.r.ruz netöccs!s- olduğu ~fibi Te:ıim dersini J i.izuaısuz, Bütün bu i~areder Hitleri ~\iphe- Roma, 1 l (A.A.) - 159 nu-
~ 11

"' su tte d w b oı d d 1- 1 maralı halyan tebliği: ~~ k~ın tt> yükle.n.mJ§ 3 000 ton _ uirafrna~ ~ez ir fC"Y arak ~i~ :n işeye ü~rmekted!r. lit er, K0t1a :nmtakasında devriye ve 
~-~kk erden bırı bafmıo ve diğeri kabul etm~. Birçok mekteblerde ta- Ruyuk Bntanyav<ı ka'flı Cf"r:nanya- topçu fa

3
1iyeti olmuştur. Epir ho-

e !rıı.ıhak surette Jıasarzede ()lmUf lebeyi re,im deninde bahçeye çıka- Rusya 'b,okunıı harekete ıı:eçjnuek 
't temel surette de batmıştır. np oy:nattıklan, yahud .ı riyaziye• ve buna rneııela Avrupa ve Asya dudunun ö.!csinde düşmanın ileri 

~~ cdüerı urhhların ev .. -L dersini müz.aker~ ettirdıkleri gibi.. bloku gı'bl bir itim tn'kmayı pek zi- mevzilerimize vakla~ak husııısun-
t ~ v d ı· · · b 1 k d d ç k b 1 daki te§ebbüııleri tardedilml§fir. Oild· ra n (A A ) R ~ .ozga ısecının u ça ı~ an f"e- ya e arzu e er iin ü u surf"t e ll p d 

l ltiyoı:' • · · - oyte.r ııim öğretmeni Cemal Bingöl ~öyle Ingiliz mukavt"met ruhunu kırmak, Hava tetekkü erimiz in os ü-
ti~ tlllyan do f .

1
. ı.. • diyor: İngiliz ce .. aretini yorgun dü~ünnek zerinde Mitzuı yol ütia.-ık noktlısm-

"'t -- nanmaoıına ngı ız wan-ı H tal be • · "d l' d ci' da dü§man ınevzılerini bombardı-
~~~ ~b•reti tarafından ne~edilmi~ d ·-d eruv e nın :rbe t~J a.- erne ın e ır. man ctmi~lerdir. 
'tar e ltğde indirildiği hilcliril . ı. var ır. - graşırsnnız u ce verı, Rusyaya nelet" vetitecekmiı Berat mıntaknsıncla Blenheim ti-
) • dltbe .. . en ıstıdadsız goııteren Daslardan kaz.ır. 
~~ ltaı munaııebetıle Londrada meydana çıkciro bilirsiniz. •> Oai!:y Hef'ftld gaz:ete3inin diplo- pinde .bir tayyare .avcılaumız tara-
~~tıl~ ırıJ:n ba~ri inşaa~ı hallında Hakkı var, hakkı olmasaydı. bir matik muhabirinin fikrince, Berlin, fmd~:' düoüriilmü~ür: . . 
ltkti ed~rnat ıtas~ zemıne muvafık ee.nede talebesi 1800 eser ve re- Sovyet Rusyadan .bütün Avrupa ve 1 . Du_Fan tayyarden D ra~ üzeı:n: 

L ~-~n hnekt:dır.. mezdi. Afrikanın Mihvcr devletleri DWnZ bır .hucum yapmışl:ırdı.~. :Birkaç olu 
~ )S h.'l.rın Lıttono ~tnıfından o- Sergide, sn lu, vağlı boya, pastı-1, saha!!l olurak tn~nnıa11nı istiy~k- ve .Y?ralı .. v~r~tr .. ~ır du3mıuı tayya-
'ın eaın to~hık ~rbLlan donan- desen. afıt büyük ressamlardan tir. Buna ınukabıl paza-:-lıkta Rusva- remru~ duıurulmue olmaaı muhte-
'i ~~~ o) Je.nı ctJ~ummta:ı~· B~ kopya. olmak üzere yecli çeşid iize- ya Türkiyenin Asya kısmı, Ir~ k •. 1- meldır. . . . .. . 

ll ııa,_ an urhlııardan ıltı tnı:ıea:- . l800 parça resim teşhir ed·l- ran. Afganiırtan ve bdki de Hındıs- Tayyarelerımızın ~!.alta uzerıne 
~ t_"o •tı bitmi,ıir. nd.t dir ı tan verilecektir. ~1uhabiTiıt fikTince. yaptıkları bir keşif taarruı.unda bir 
('~ ~rJ aırufındaı- znhlılaı:_a ge- m İçl:rinde mahalli renk y~ drkor- Molotonın bu hasusta ki rolii yalnız avcı tayyaremiz düero~r. . . 
i'~~~~ C: ar da Conto dı CaYour la ok güzel gösteren bu resimler zevahiri koruyaeak- bir rolden iba- Şimali Afrikada. tayyaTeienruız 
~ttııa De; . ~e. Caio Duilia ve An- n ç d büyiik .an· at karlann dik- ret tir. Cünkü esnslan evvelden tes- Su ez' deki .askeri tetı~atı, Kı:.hire Vf' 

~· ~ d~ıa dan mÜrl"kkeb olmak ü- k~ a, nı claki!talarca kendisine bit edilmi'}tir. Abukir tayynre meydanlarını bom-
ttı~ lg ı 1 tanedir. Bu n la,dan ilk i- .w

8 e)~Zllk derecede ne.fiıı eseı ler bardırnan ed erek hedeflere tam i-
..... ~er " Sf'nf"8irıde deniu indiriJ- dgn ıyec!: aaen bizim arayacağımız Ber in rnUIAkatı karşısmda sabeter kayd~ylemişlerdh·. 
ti'lllll- t ~.19 3 3-19 3 7 senderi ara- e k~ .ı:.s k mük.-.mmel teYler d ' Cephede- ~et ıarih 
cı-~ i~: Jd Ve tamir edilm~lerdir . .çocubil nn] ç? dAmldir e Bu'!'aristan1a ne'er Londra, 13 (A.A.) - Time! 
ıtil ııı:ı tan . t 9 ı'3 d .. vere ımeen ..... • M .• Balk 1 L-b'. 

t.._ ~~·, ı-sı tf' emze ın- R · ç cuğu görmeğe. bulma- dU U UlU ~ gazetesının an ar mu OK ın ,ga-
,~~icl o'-Ve ı9J7-1939 St"nEJ,.rinde w esım, w 

0 
U•bnr muhavviJe,.in' ş n y~r f zetesine su ınafiiınatl vermektedir: 

-o.,.ı, •anrn 1 d B 1 2 3 "'C) ga, aramaga ıt .. ' "J • ı Y lıl . J • -..ı di . ""~~~tnı ~ ~" ·u ır. un ar (U. • 1 t" zekasını harekete getiıir unan ' ar esır enn aae "' ve ) a 7~.rhlı!nrdı· f{~~!ne :-ekl\yı terbiye vuıtalann: (Baştan.fı iDei l&yfu:ıl ellerine geçen harb malzemesinin 
~ ~tıc! . ~Uin IMyan•b d b·. "d. d Hic olmazaa m k- ZOra gazetesinde meb'us Dumanot miktannı teebit huauaunda •deta 

sini temin edecek ba%1 taahhüdlerlo lerinln milzmi.n .iltlbabı Lkseıi 
beraber Almanya ile Sovyet Rusyn yetle küçük veyn büyük 
arasmda zaten mevcud olan iktuıBdi 
imkunlan nrttırmaktan ibaret olsa 
gerektir. Böyle olduğuna göre, 
Mihver devletlerinin bu tan'tanalı 
ziyaretten kazançlan Avrupanın şi
mal ve garbini kuvı.•et ve tahakküm
le ka.im bazı harb nizaml.arıııa bağlı
yıırak emniyete aldıktan sonra ~im
di de Avrupanın 1$8rkındaki durum
lannı, hem temin ve hem de tahi
ye etmek olacaktır. Hitlerin l..aval, 
Peten, Franko ve Musolini ile 
lnkatlanndan sonra Molotolu Ber
Iine davet etme~nden ve onunla 
gÖTÜ§mesinden çı'kan netir.e Mihver 
devletlerinin etraimdn büyü1c bir 
emnivet ve sulelinet çemberi çizmek 
ve Mihverin muhtaç olduğu htim 
maddelerle iaşe ihtiyaçlannın .Sov
yet Rusyadan geniş bir aurette .gel
melerini temin ve devaı.n etbnnek -
tir. 

Fakat yalnız bunlarla harb kaza
nılmaz. Gerçi Alman)-n Ingiltereye 
uçak hücumlan yapmakta ve Ingil
terenin deniz muvatıala hatlaTına 
uçakla ve denizaltlle tnanuzdl\ de
Yam ediyor. Fakat bunlardn h arbe 
kat'f netice verebilecek bir kudret 
ve mahiyet yoktur. Harbe &ıirdiğin
denberi, bir miktar F ramıız dağ 
kıt'alannı Alplarda ve Ingiliz Ak
deniz donanmasını bu denizde hir 
miktar işgal ederek alıko)"nlnktan 
ba,ka bir iş gcirdüğü görülmiyen 
İtalyanın ordulan dn Mısır garb 
çölünün garb ba~lanğıcında ve Ar
navudluk-Yunaniııtan hududlarında 
toprağa sat>fanrp katmııılardtr. Bun
lann buralarda ehemmiyetli bir ıle
ri hareketleri yakınlarda memul de
ğildir. O halde ·r unaya ve Karade
nize kadar inmi, olan Almanya ne 
yapacaktır? halyanın Ama'I."Udluk 
ordwıunun yeniden canlanarak E -
lenlere taarruzunu ve l.ibyn ordu
sunun Sidi-Barmniden Rns-Matrulıa 
yürümesini mi bekliyecek yoks~ıı hu 
hareketlerle rneksud ve fakat hal
yanın bir tfirlü başaramadığı planı 
zorlamak için bizzat kendisi mi ha
rekete geç~ektir? 

Daha evvel dendi ki, Almanya 
Laval, Peten ve Franko mülükat
lan1e gai'bden kendini temin ederek 
f&rkta faaliyetlere geçmek isti) or. 
Sarkın biri Karadeniz şimaline ve 
diğeri cenubuna müteveccih iki is
tikameti ve iki Cf'Phesi '\'ardır. Hit
ler, Molotofu Beriine davet etmek
le, Karadenizin ~maline mütevecdh 
yakın ve acele bir harek~ n'iyeti ol
madığını göstermiş olduğuna göre 
Avrupanın her tarafını kapıyarak 
yalnız ce.nub doğu clbetini açılı: ln
rnkması. acaba buradan yeni bir 
akma geçmesı ıç.ın midir? Diye 
rüphelenmek l.:abildir. 

Fakat biz şL-ndi1ik buna da ihti
mal ve.rmiyoruz; çünkü bu istika -

lan meyda.ruı getirir. Bu ... uu..ıcıua 
'kirpik hastalığına blefıı.r.t 

ler. Kiıpiklerm cHplerinde 
kepek gibi §e)'ler peydn olur 
şmır. kızanr ve ya.va§ yavnş 
pikler de dökillrneğe başlar. Bu 
nun önünü almak gok güçtur. 
pacıklar ekserlyetle knn :r..ıo.·vııımu 

bünye zlQ'l1lıA'J ile de aldkadar 
dır. Kansıs lenfatik, sarış:n in
sanlarda daha Ç{)k ~önll ür. 
söylemekten maksadınuz 
hususunda yalnız gözün llA.çlan 
ması ile ikti!a edilmiYerck 
y.i de düşünmek icab etti~ini ha 
tırlatmaktır. Bundan maada ar 
pncılt <İstatnokok) dcnllen 
ınlkrop tahtı tesirinde tebarüz 
tl~ için tedavi hayatmda da 
mikroba k~ı hareketi de mıu\ 
mamak lA.zımdır. Mevzil göz 
visine gelince bu hususta ,apı 

lacak §eyleri yarın blldireceiiz. 
i. z. ö 

CeY&b ~C!Il 
ıposta ,..ıa yel amalalrmı 

derhll. :&bt takdirde ısaetieli 

JD'Dkaltelesl• kalabilir. 

GÜZEL BOYOK 
ANNELER 

Genç ve taze görün 
rnek için bu kolay 

tedbiri tecrübe e.Ü 

met Mihver için (aycll\lı olmnk öy- ~ 
le dursun müthiş risklerlc: doludur. Beyaz renkte ( yagsız) 
O halde ne olacak) :kreminin ihnn için 

Buna verilebilece..lc en doğıu ce-J beri .~ullanılmakta . ol.ao ·~ 
vab hizoe mdur: Mukadder ne ise formulde me'ltcuCl -ıı:ızlı dıg~r 
o olacaktır. Fakat kaderin sadme .- herler meyarunda takim 'e 
lerinden korunmak için 1\zami l:a~- fiye edilmiş .süt kaymnğı "e 
ret, azami dirayet ve aznmi hazırlık tirıyağı c!la ı.'llrdır. !Bu krem 
elden bıra"kılm:ımak iktı7d eder: iş- nizi serian besler ve 
te o kadar. Tenin gayri saf m ad d 

Pazen iht=~tr• vo fatura 
sahtekArlıjt yrtpan ~ki 

kişi mahkOm uldu 

ruDulduldannı iı.ale eder. 
taze, nermin ve genç gösterir. 
zıi zamanda nefis bir koku ile 
tir eder. Siyah bf'nle.rin 
mani olur. 

Mütdlumslar:ıD beyanatına 
(Başta.ralıı il iDır:i .a,Yfada} ~ cilelde görül .. n hu 48)'nnı t.. "' ı '3 (AA ) B .. an ın ır e. ' e bilhassa diyor tl: .. k .. IA w Ic d 1 y 

~.._otçij A.vıı. K . - .ugdu~ teblerde'ki resim dera1erini. füzuli Slav bir memleket olan n Alman- mush u .atda .~gra~" ta !dr dnr. un.abn yeti ihbar etmi~tir 
l.~":''ltı m arnarasına gır ıgı add d l · • b ta f cı- - ce,p esın e~ vazıyet .cı eJl gan - Müdiriyette Ahmedin pazen be-
'Wıtor;'ea'ud olduğu ltalirıdt'!n an- .e en er, ı~ ıı ra ını u~u- yaya d& askeri mukadderat ile ba~ı dir. Çiinkü dü~rnan herhanai bir hü- deli olarale vereceği 31 S liranın nu-

ret tebeddül ve tekemmul, 
To kal on kreminin munt .. zıun.-

-~ •o~; neıyı;eı:d ):sesi ort• kıtım çocuk- oıa.n Bulgaristan, e~e~. mese - cuma hazırlanacak verde ~üdafaa maralan tesbit olunmue: Ahmed 
~. a .... ~ Avam Karnarasında aöz 1 z.g o W Cem 1 lesınin ~aleUe halledileoe!ının en ıyi mevzileri arkasına sıiınmaga çalış- yanmda bir sivil memur ve komise-r 
' ~ ~ \:orçil, flmeelise iyi bir ha- a;nn~n-ve gençl k,gr:_tml ~ı: d ka ı garantisi olarak telAkki ettitl Almt.n.. maktadır. Kalamas nehrinia arka- muavı·nı· oldug·u halde ıAkrar Rıfatın 
tiL. •rı. d . Bıngol un m em e et o çusun c ta - R !tar u · te ühl ..... ... .. ,..,rı t , eınış ve bahı:ye neza- . • L ff k. 1 . . u.s mu ene nı vecc e ~r- sında Kalpak mıntakaaında ve u- .dükkanına dönmü•tur" • Bura-L 9 
ollıa eoı·-· · k ak 1 ] drr,. ~ayan IQII muvn a ıyet ennı ıl N Alnı d R • _ .k" ü v ua 

tlı~ ~'~trııt.eın
1

:•:ud.0 ]uy•u ı.. __ dta ynn takdir ve tebrik edi!Tiu~n, ı() :senede ~ o.r. ~kanlan:n: ~~: ._ıu - mumiyetle t:'.Pirdd'e du!""
1 
8"~~~· ohpr.- top pazen satın alınmıt, faturnlhl 

._.. ~ .. n.,. ın ırı en Ye au onan- b' 1 b . . . yanm ar a ıl5a Uı;.a - leri ve yollan ınamıt eaıgı ta mın f 15 lı'ra üzerinden tanzim ·dı'lmi,-
~ "••uç :ı._ '- d h . b'lcl· ır ta e e ruım sergı!lı aç11.ıt1ayan b' Bul · •A- ö kte h " b. . ... hA a1 k d d ~ 'lo.r. fllraı~;an at eyı ı ır- t b 1 r 1 . • h hAd' d .b mış ır garıSWUJ g rnıe ıç ır f"clilme'ktedır. C_.nr 1 ı~ a e onyn a· tir. Ahmed, cebindeki nuınarnlnn 

istimaline medyundur. Hemen 
de bugünden kullanma} a 
yınız ı.-e he.r aabab daha genç 
riiciinüz. 

/ı nkara 
., •~t.·.ı. ~tan 1 u 

1 
"e end".',Tı__ ~k .8 ~ ~n ı - menfaatıerl yoktur. '-i Görice mıntnkasında ise Yunan-

,~ ~ııt oku k R ,.... .1. ret a ma annı ııenıe ı•terım. K f'k . . _ k ] te8bit ed il mit 31 5 lircııyı ticar.-thane ı 13111/9~0 Açıl~ - Kapan14 flaJU&I~ 
llıı /ı llJit 1 ur '"" ' .orçı ın Nusr-!t S fa Cofk lı1ann ı rt'ıCf" v~t:oy~t rr.ll!ta ar 0 - aahihine vermi~. sivil memurlar der- 1=============~ 
~r. 1

' tufanıle ınk .. ık kesil- ~ • 
8 

ua malda beraber dii!TTl.anın herhan~ hal paraya vaz'ıyed ederek. Rifatı l ÇEKL:Ea 
til ~~bliii le d lık dairsnde:ı tebliğ edilmü;tir: 1 bir harekete gt"Çme!lı Yunanlılan :ve Yakoyu suç iliıtünde vakalamış- 1-----__;--A:-ç-ılı:--§---:---

l:ıı ~~ • 
0 

u ulc:tan sonra B. Çöı- ÇE OR ENT BANK miitdlavvir etmivf"ct"ktir. lardır. Böylece 115 lirnlık millı 315 ... -..ı ·~•tıı lı:i! Haftf :Cuvvetlerimize menwb bir ................. _ ..................... -···--... Londra 1 Sterlin 
~ -ıılı ı 1 /l, T c ) liraya 5atan auçlular, artık vaziyeti New-York ıoo Dolar r_~t)i ~ .ınenkihe:ri mec-1isf" bil- <leniz :filoau - e~riniaani ge- Dresdner Bank Şub~si Yeni neşriyat tevil edecek bir kelime dahi bnla-

)' ~tl~ rı~f.e hildim. Tam muvııf cesi Otranta kanatı dahilinde iki - . - madan, müdürjyete. oradan da ad- Cenevre 100 İsvıç. Pr. 
~ 'ı.~tıeı.ıbct~knen Ye donanma- distrorerin Tefal. ... tinde bulunan Mer<e:r.ı· Berlin Dahil tesisai -Istanbul na!ia to- liyeye şevkolunm~lardır. Atina 100 Drahml 
"~~ir 4e r hava kuvvetl~rir.f' bü- dört !talyan ia~ vapurunu yakala- miseri, makine Te -elektrik yüksek Suçlulann duruşmasına dün öğ- Sofya 100 Leva 
~~dıt.nr~ ltaundıran bu uimkir mıştır. VIIJ)urlardan bİr~ elerhal di- mühendisi Fethi ManguotJu tarafın- leden :sonra Asliye .$ ncü cı:za malı- 14adrid 100 Peçeta 
~~~~le ~o~ıra İtalyan znhlılann- ğe.r iki vapur da müteakıben batı- Türkiye fUbeleri: da.n, .elektrik t.esi.satını prat.Ak 01r §e- kemesinde meşhuden bakılarak. ne- Budap~t~ 100 Penı;;ü 

.t.ıtttt h lu muharebe edecek bir rılm~tır. Dördüncü vıl;ıur ha.ara kilde gostemıek üzere yazılan bu faY- ticede cürüm delineıle aahit ol- Bukreıl 100 Ley 
-~clerıi~d unmnktadır. uğranuşaa da kurtulmaya muvaffak Galata - İstanbul - irnılr dalı eseri bu menula al~kadar '-'ku- muştur. Belgrad 100 Dinar 

e bulunmakta "lan de- olmu,tur. Kafileye refakat eden iki ~: İst. Tütün Gümrüiü yueularımıza tavsiye ederiz. ~r. c!e- Mahkeme, Rifatm 2 ae.ne. Yako- Yokohama 100 Yen 
torpi<fo muhribi duman ~desine rin bir viikut1a 1'e ınahalll büt.iln lm- aua l M!De müddetle Kaysıeriye Stokholnı 100 İsveç Fr. 
tıiıaarak bütün abatlenıe kacmı~ 'tAnl&r naıan dikkate alınarat vlcu.. libP ediJmeleriae karar 1---ı;~=~;:-l.j~~t-; 
lar .. de lriritte iılehet bydedibüt 



8 Sayfa 

ft&kild bir tiryaki lçln, ~ qazoa DI iH aldıma 

tadmı MeDler JçUı de: 

HACI BEKIR ŞEKERI ODUR. 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Mc:rkoıi Baıbçekapı; ~hıbeleri: Beyo~u, Ka.raköy, K.a.dıköy 

Toptan slpari~ iOln tenzilA.' yapılır. 

Bahçekapı istanbul Hacı Bekir Ticarethanesinin Merkeziıle mtlrıı.ca&t 
• edilme.sl rica olunur. 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnları 
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Fıa.brika ta.hta.sı 

LAmbalı tahta. 
Çıralı hat.ıl 

Karliçe 8:10 a/m 
Atalmıt pamuk . 
Zeyt.ı.nyall. 

400X25X2.~ 
400Xl2X1,5 
400X21XI 

oıa.rak ka.rJ41& 

Deli 60 X 80 ıl m c.nümtıne (ibb. 
Keoe Oivili. 
Mut&'fl'&. 100 X 70. 
Qı.rt.Jı hat.ıı fOO X 20 X e 11m. 
Kartiçe 8 s/m. 

Çıralı hatll 400 X 28 X a. 
Ihla.mur hatıl acıo:4ıoxao:4oxıo:ıf. 
LD l-i tıpinde U/2 beygirlik ASEA marta elettrtk motOrü 
LD ıs tLpinde a ı12 beYiirliıt ASEA marka elektrik mo~rü 
Bam boru iO luıtur 76 m/m slhanl 1,5 m/m. 
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Beya.z makart. ı No. 
Siyah makara. ı No. 
:Beyaz makara 60 No. 
Siyah makara 00 No. 
Kumanda t8/4 burgata,. 
Demir halat 8/4 buraata. 

Lif halat ı buraata. 
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Kaputluk amerikan bezi d::alm olaeaıı: •. 
Kol hızıı.r deatereai cçlft ar.ıa.n marka.. 
Ara .,.eai cnümune•tibl,. 
Ara eyui cntlmune•ılbl,. 
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• • 
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• 
• .. 

Zımpara tatı SO alm ı .s/m Ulınlılt •ttrt&n markatı 
Demir keçe çimi ı,a .s/m. 

Deml.r teçe Qinsi 2 S/m. 
Kartiçe çivisi ll • 

• .. 7 , 
, .. . . 
.. , 8 • 
• 1 10 • 

• ,. 
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.. .. 
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11 • 
12 • 
13 • 

, 1 15 • 
Voltmet.re &-12 Tolt göıterecelı:tir .• voıt ve arnpermetre -
ler azaını kutur 12 s/m. 
Arnpermetre o.~-1 arnper olacaktı.r. cDe.mir töbekll ve)ıl. 
ienar bobinll olacalı::t. c10798t 

** Kımı faı;ufye aı:ınaeak 

16/2.T~rin/940 Cumartesi aünü saat ll de puarlıkla 19-20 ton kuru 
fwıulye alınacaktır. 

İstekliterin belli gün Te saatte komisyona müracaaUarı. c107M• 

Çanakkale Belediyesinden: 
Yenl<ien yaptırılaca.k olan 15,000 lirıı. bedeli keşifii parke kaldırım i~a

suıın kapalı zarf wullle eksilt.mesl günü olan 7/ ll / 940 Pertembe ııünü ıaat 
ı5 c1e talib zuhur etmedi~lnden 18/11/ 940 Pazartesi ıünü saat ı& de ihale 
edilmek t\zere 10 cün müddetle temdld edilmi.ştir. Talib olanların mezkür 
ctın ve saatte Çanakkale belediyesinde müte§ekkil encümene, tartname 
Tesatr hwusat hakkında beledıye muhuebecili~ine müracaatları illn olu-

nur. c10712• 

fON tOST.( 

Istanbul Levaz1m AmirilGindan Varilen 
Harici Askeri kıtaati Ilinlari . 

Verilen fiat pahalı sörtııen ı~o ton kuru fuulye pua.rlıkla Wll/940 
Salı rtmtı saat ıa de N'ıldede uıı:ert ıatm alma ton:ı.l.s7onunda ;rapllt. -
caktır. İlk teminatı sı~ liradır. Tahmin bede!l mevzuatıı :ı6,50 kurtıl 
mevzuatsız 2.5 kuruştur. Taliblerin belli Takitte komisyon& ııelmeleıi. 

(HGı-108ı5), 

** A§atıda mikdan yazılı arpalar paııarlı.kla binlarında yasılı ıün ve sa-
atlerde Erzurum Lv. A.mirlill satın alma komisyonunda .w.t.ln &lınaoalctır. 
Taliblerin ihale ırim n ae.atinde komisyonda bulunmaları. 

Mikda.rı Tutan TeminALl İh1Lle ıün ve sw 
ton Lira Lira 

too 
iOO 

42,500 
55,000 

1188. 
aoo 

21111/ IKO 14,80 
20/ 11/ 841 14 

(1~1081'T) 

** te,ooo kilo &ılır eu puubkla 11/UYNJ Paa.ne.t ıünl1 aaaı 14 de sa.tuı 
alınaoakt.ır. uuıwnmen wı.n 14,880 Hradır. tı1t temin&tı 1U8 liradır. 
eartnsmeei ltam.i.syOJlıdadıJ. t..teldllerin teminat makbuzlarile BadlDlköy 
uk.ert aMın alma komi.syoouna müracaatıan. ca41-10741), 

** 60 ton noaud paa.rlıtla .satın alınacaktır. Pazarlık H/lltt•o Ouma gll-
nl1 aaat 15/80 dadır. İlk temlna\ 870 li.ra.dır. Nümunesl. ko.ıJWyonda görü.. 
lebilir. Talibl&rın kanUlll naalk ve teminaUarile belli ıünde Çorlu .As.k.ert 
Satınalma Komisyonuna müracaatlan. (1448 - ıo737) 

.... 
5,400,000 kilo ot kapalı zarna &atın alıntoaktır. İha.lesi 29/11/M{) Cuma 

günü saat Hı de Çatalca.da Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacak&ır. 
Tahmin bedeli 324,000 llra, temin3.tı 24,300 liradır. Evsat ve 4&rlname.si 
Komisyonda görülür. İsteklilerln kanun1 veaikalarile • teklif mek:tublarını 
ihale saatindell blr saat evveline kadar K~mi.syona vermeleri. (1469-10823) 

** Beher kilosuna, tahmin edilen fiatı 4 kuru~ ola:ı 500 ton saman pazar -
lıkla satın alınacaktır. İhal6Sl 19/11/940 Salı günü saat 14 de Ankara Lv. 
Amiriili Satınalma. Komisyonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 3000 lira 
dır. Ttı.liblerln belli vakitte Komi8yona gelmeleri. (1467 _ 10821) 

* * 400 000 kilo sıtır eti kapıılı :r.arna satın almacaktır. İhale.ııl 71111/ 940 
Perşe~be rtınü .saat ll de Edirnede sanayi kı.şla.sında askerı eatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 124,000 lira, illı: teminatı 7450 
liradır. Tillblerin kanunt vesikakrile teklıt mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (1381-1043:ı) 

* * Beher kilosuna tahmin edaen fiatı 22 kuru~ olan 180 ton kuru fasulye 
kapalı zarfia eblltmeye ltonmu~tur. İhıüesi 28/ 1119'0 Salı günü saat lli 
de Antara Lv. Amirll~i satın alma koml3yonunda yapılacaktır. Talible
rın ihale saatinden bir 1aat enel kanun! vesikalarile tekllt mektublarını 
komisyona nrmeleri. 0427-10639) 

( TIYATROLAR J l~ 
Şehtr Tiylltırosu S E L AN 1 K B A N K AS 1 

TepebQJJı dram k.ı.smında. 

Aleprn saat 20,30 da. 

Ayak takımı ara.smu 

İstlldll cadde.sinde komedi kılmında 
Altşam saat 20,30 cia 

DA D 1 

Jt&tld Rıza Tlyatt:osu 
Halide PiŞkln Birlikte 

Kadıköy Süreyya Sinemasında 
Bu aqam. 

(Beni Öpünüz) 

Doktor 1. Zati O§)gt 
Belediye kartıaındald muayene
hanesinde ölleden sonra ha.sta-

,. __ larını kabul eder. 

Zayi - Vefa erkek llsesinden aldı

T~Ls tarihi: 1888 

• İdart Merkezi: İSTANBUL <GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata n YenlcanıJ 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleriı 

SELANİK _ ATİNA 

• 
Her neTi banka muamelell'ri 

Kiralık ka.salar servtsı 

.................................................... 
Son Posta Matbaa.q: 

~ım 939/ 940 ders senelerine aid belge- -=---=---=-== 
yi zayi ettim. Yenisini alaca~ımdan Neı,riy&& Müdürü: Selim Racıp Emeç 
~kisinin hükmü yoktur. uuiau:ai: 8. Ragıp EMEÇ 

919 numaralı Kenan Bu.tan A. Ekrem UŞAKLIGil. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 9 1 11 1 1940 vaziyeti 
AK T 1 F 

J[ua: 
Attın: s.. tt tiıocram 11.11(.'108 Lirt. 101.013.133. 

Banlmot • 
Ufaklık • 

DahDcleld aahablrlerı 
Ttlr~ Llruı . 

RarlçtekJ mahabtrler: 

.. 12.378.577 
• 2.11!1 

Altın: Safi kilocra m. 5.21!1.188 Lira. 7.335 

Altına tahYW kabil leritest dö -
"zler . 
D'"'"r dlh1zler -.e borolu IO!r~ 
baklv~lerl 

nnhte tah...Wai: 
Deruhte ed.Uen e'fl'&kı nakdlye 
tarıı•tı~ı 
Kar:unun 8-1 ınel maddelerine 
t~v'lkan Hazine tarafındt.n Tltl 
tedıvat 

Senedat CWaa.t: 
Ttu rt Senetter 

F.sham .,. tahvdlt ciir.daıuı 
( ~ruhte etlUen e'tTaln na.kdi. 

' ( y~tıln ka,.ıııtı esham. n 
( tah-.lllt UUbarl tıymetlel .. 

Serbe3t ~ham Tt TahTUU: 

AuMIAI: 

Altın ve döYis Ozerfne ann.1 
'l'"hv lilt ü1.er ne an.M . 
Hulneye kısa Tldelt an.M 
Hazin.eye 3850 No. lu kt.nuna c~re 
Rl"tlan altın kar~ılıklı avaM 
H so: .. ,.nrlar: • 
!.fuht~llf: • 

.. 
• 

IJra 1&8.748.5!13.-

, 

Lira 

Lira 

• 

Ltra 

• 
D 

11U05.10 

IU3U01 

PASIF. 

Sermaye 
battyaı akçettı 

Ad1 -.. fntallde • • ~. 
Bwusl . 

Tecl.avüldeld Baııblotlu: 
Deruhte edUen e'tTalD nakdtye 
Kanunun S _ 1 lnel maddelerine 
uTtikan H.azlne tarafınc1an vU:S 
tedtyat . 
Deruhte edilen nn.tJ nt.kdtye 
bakJyesl . 
Kar,ılılı ta.mamen aıtm olarü 
U~veten tedu1Ue n~dtlen 
Reeskont mukabUl Uheten te • 
daYille vuedUtn 
Bulneye yapılan altın tar~ılık.. 

lı ann.s mukabUl S902 No. lu kL 
nun mw:lbln.ce Ulveten teda'ftl.. 
le vu:edllen . • • • , • • • 

1\fF.,'DUATı 

Tfirk 1.1ra"' 
Altın : Safi Kll 89.372 
1850 No. lu kanuna cOre hazineye 
açılan uaru mukabill t.evdl olu.. 
nan altınlar: 
Safi Kll.i 55.541.930 

Dhla Taahhiidata: 
6.ltına tah1'1lt kabU c1öv!zler . • 
n•ıer dövlzlt!r ,.. alacaklı 10.1 
ring bakiyelert 

Muhuııt: . 

Lira 
15.000.000.-

ı 2.188.868.ı5 

.. 

196.357.079.-

88.234.857.75 

78.124.167.90 

S3.4Ş2.208.58 

118.006.893.47 

lkincite~ !!-

Doktorlar tarahndan tavs iye 

e4llen bir tunet n s ı hlıat 

tkslrl alduOu gibi srtmıya karp 
' IIOessir Ilir ~çtır. 

Lezzett hoş olan 

OUINA LAROCHE 
1111 mükımmel Oç nev1 kınaluna'llll 

r ba;bca lnsurfanll1 havldlr. 

"Z•v•fhk. 
kuvvetaiz ll~ 

letthaaazuk, 

haaırn • 1ztı t.. 

n nekahıııt hallerinde de 

Doktorlar tarafındut 

mOkemmef b ı 1" k u vv er 

ııacı olarelı tavsiye 

edilmektedir. 

Maliye V ekaJetinde n : 
Gümü~ yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan ~ 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir Uralıklar darp ve pi.J'~ 

kati miktarda çıkarılmış oldulundan gümU~ yüz kuruşlukların Sl/ ~ 
kA.nun/ 194.1 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması k&rarlaşt.ırıJ.ıll • .4 
Gümüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık~ 

etmlyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cü.mhuriyet Merke3 
oubelerince kabul edilebUeeektir. ~ 

Elinde güm\l4 yüz kuruşluk bulun anl&r1n bunları mal san 'IJI 
Cümhuriyet Merkez Banka.sı oubelerine tebdil ettinneleri ilAn ol~ 

170025• ,ı 

W 
CIKARILDtKT~N SONRA .DiŞ APSEURiNDEJKil DiŞi llTIHAPlARINDAI 
_.-. A. i u ad 

N lli~OlARAl( GARGAAASI.B_Q IlliHAPI ~RIN SIFASINI TFMIN ~ 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Mektebi M~' 
dürlüğünden : _.J 

ı - Nişantaşında Said Paşa Kona~ı namile maruf bina bab~~ 
bulunan nat.amam beton arme binanın soltülmesi ve t~la duvar orlU 
gibi işler pazariılda münakasaya konulmuştur. .,;1 

2 - ihalesi 18/ XI/ 940 Pazartesi akşamı saat 15 de Yüksek :Metı' 
Muhasibllği binasında toplanan Komisyon marıtetile yapılııcnktır. 

3 - Keşif bedeli 879 lira 66 kuruş, kat'i teminatı 132 liradır. 
11 
~ 

4 - i'teklilcrin belli gün ve saatte en az bir taahhüdde 500 lira.bX b~ 
benzer i.$ yaptıklarına dair idarelerinden ve 194D yılına aid olnııı.X w' , 
Ticaret Oda.sından almış oldukları veslk:alarla Komisyona, keşif. P:~ 
me ve mukavele munderecatına mutta~ olmak için de Mekteb İdtı 
müracaat etmeleri. cı10826• __/ 
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Türkiye Iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 

ll 
Kumbaralı ve ltwnbaras.,. 

Keşideler: 4 Şub~t. 2 Ma - hesabiarında en a~ elli IJ -
yı.s, ı AılwLoa, 3 lkıncıtet - raaı bulunanlar kur'aya 

rin tarihlerinde yapıJır dahıı ea.ıırler. 


