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Yazı it leri telefonu 20203 CUMARTESI 9 IKINCITEŞRIN 1940 

Motörlü 

~ingiliz hava 
u~~et:eri büyük 
~ taarruza 

ı. ~ırıanıyor:ar 
~tll ~ 
tıqdll fabrikalarına 
~ ~:~i bir hücuın 

~ ~dr,., ~ a yapıl :lı 
s~~ "ttler· ÇA A.) - Ine il iz ha
)\ ~tıı11 kuının büyük tae. ı ruz ha

l.:~ biı:ıJc Vvctll! ileılenH•ktedır. 
~~~ rce oe • • d' 
ı.;·ıt~ı I!Ör .. J ., nç şu anoa şım ı-

~)~~ "le II.JJ~ııernış bir vüs'at ve 
ll ~· rıc~a.Q ını ~Örmektedir. 
1 11\ 8 retinin pilot tnlehe 

tıli~ oıı Ytıpt w •• b" l -.. ,. ıgı muracaat u-
''lt "~J'lç)•w, 

asa~ ıgı ve bılhassa 20 
• ~ 1ııı tl b· r:ı :Ya~takilcr nnıl!:nda 

l,.l~tırııt akiı. yapmıştır. Tny-
1&"> t ın . 'k ~~ı tek . gıttı çe hızinnması 

~~tıbi u rııeyen, clt-ktrikçi ve 
~~ rıauıln:a iht:yaç tn nr-

lld fa.b .. ·ıc 
ı11 1

'\ ~ ( ıılarına 1 nnrruz 
tl~tee~· IA.A) ·- 7 8 lkin-
~t 1 rı ·ı· b 'tıin Rıız onıbardıman 

l:.ascndeki Krupps 
Pek ~iddetli ~ıir hü

ha"a nezarcti 

ba Yunan topçu kqlu hareket halinde 

Badoglio 
Arnavudlukta 

kumandanlığı 

ele almış 

Arnavudlukta 
galeyan var 

Avlonya Ingiliz hava 
kuvvetleri tarafından 
bombardıman edildi 

Atina, 8 (AA.) - Muharebe 
bölgelerinden buraya gelen malu
mata göre, Yunan kuvvetleri ceph~
nin Pindos ve Görice bölgeletindo
ki ileri mevzilerini ıslah etmi~lerdir. 
Bu bölgelerde Yunanlıların • hafif 
mevzii ilerlemeleri kaydedilmek
tedir. 

Ayni zamanda bütün cephede 
topçu düellos'.l devam etmektedir. 

Atinaya gelen ve henüz teeyyüd 
etmiyen bazı şayialam göre, Arna
vudluktaki halyan kumandanı geti 
alınarak yerine genel kurmay baş
kanı mareşal Badoglio tayin edil
miştir. 

Atinadaki Amerikan mcıhfelle
rinde ıs ra ı la dönen haberler Arna
vudlukta müşkülattan ve galeynn
dan bahsetmektedir. 

Ayni mahfelle::e gelen di~er ha
berlere göre de, ltalva sivil Yunan 
halkına karııı taarruzlara devam için 
daha kuvvetli ve daha seri tayyare 
te~ekkülleri göndermektedir. 

Avlonyanm bombardımanı 
Atina, 8 {A.A.) - Dün akşam 

resmi mahfellerden haber alındığı
na göre, Yunaniı-tand'l bulunan In

( Devamı 3 üncü sayfada) 

YUNANLilAR 
• 

IT AL YANLARlN 
H ÜCUMLARINI 
TARDETTiLER 
Epirde son 

vaziye i 

Brendizi istasyonuna 
müteaddid bombalar 

isabet etti 
Atina, d (AA.) - Elen başb

mandanlığının Per§cmbe ttk§amı 
neşredilen 12 numaralı tebliği: 

Bütün cephede, topçu muhare
besi olmuştur. 

Epir ;:.ephesinde, düıırrıanın mev
zilerimize karşı mevzıi hücumları 
tardedilmiJtir. 

5/6 Teı:rinisani gecesi, bir Elen 
piyade ve fenni kıtaat ınüfrezesi, 3 
Teşrinisanide Epirde c~phcmiz ö
nünde topçu ve tank dafi batnrya
larının muvaff,kiyetli at(".§i ile ha
reketten durdurulm~ış olan 9 düş
İnan tankını, cüretbirane bir hare
ket neticesinde, tahrib ("tıniştir. 

Düşman hava kuvvetleri, gün
düz, Korfuyu ve memleket dahi
linde bazı küçük kasaba ,.e köyleri 
bombardıman ctmiştır. Birkaç ölü 
ve yaralı vardır. Askeıi tc!!isata hiç 
bir zarar olmamıştır. 

Hava dafı bııtnrynlanmzı, cephe 
hattında bir düşman bombardıman 
tayyaresini düştırmüştür. 

ltalytt.n tebliği 
Roma, 8 (A.A.) -- 154 numa

ralı tebliğ: 
Epir cepbesindeki harekat de
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Kahraman Orduya k1ş hadiyesi 

Univer ite koridorlarında 
yün ören genç kızlar 

rtıerdivenlerde duyulan mükalemelerden bir 
nümune: "Sen başladığın süveteri bitirdin 

mi? Ben ikinci çorabı tamamlamak Üzereyim, 
Hududda yurdun emniyetini bekli -

yen kahramanlar için, bUtün Türk 
kadınl~ı seferber oldu: Mehmt:dcik
lere kış hedıycleri hazırlıyor; her ev
de hummalı bir faalıyet var. Nineler, 
genç anneler, genç hemşıreler her 
blnnln elinde bır tıt, vatan bckçUe
rine yun orgiller yapıyorlar. Mıinevver 

kızlamnız da öyle. Onlar da bu en 
güzel, en kutsi vazifeyi bir an evvel 
başarmak ıçın, .bırb.rlerile yarışıren -
sınıı. çalışıyorlar. Şimdi Ünıversite ko. 
rldorlarında gunün en hararctlı me,_ 
ZUU bu: 

•- Sen, bıujlad!ğın süveteri bıtirdın 
mı?» 

Anketimlze ce\'ab veren genç 
kızlarmuzdan 

V edia Müeyyed 
•- Ben bır haftada iki çift çorn.p 

bırden ordüm. 1'atıl saatlerınde, ders koı.uşuluyor, söyleniyordu. Üni\ersl
aralarında buti.ın iŞım bu. Geceleri te kızları kahraman askerlerimize ya.. 
annem de yard:m ediyor.. pılacak yardım i.Jini o derece be _ 
•- Kil} basmadan hazırlıklarıı-:ız nimsemişlerdi. Aşağıda okuyaca~ınız 

bıtmelı. Düşün, oraları ktmbüır'=ıııe a- cevablarda, sadece blrknç talebenin 
yaz olur. Bizim bu hedıyclerillllz ·,~le şahsi tabassfu3lerıni değil, bütün Üni-
makbule versıte mullitının müşterek ve asn 

Dün duyıu.sunu bulacaksınız: , 

Makine ye 
verilirken 
Hitler dün yeni bir 

nutuk söy:edi 
" Nihai zafere 

kadar harbe devam 
edeceğiz , 

"Bütün Avrupa 
müşterek düşman olan 
İ ngill.ereye karşı kendi 

kendisini seferber 
ediyor, 

Berlin 9 (A.A.) -·- Alman Füh
rer Şansölyesi dün akşam siya11i ve 
çok uzun bir nutuk irad etmi§tir. 
Bu nutuktnn bazı parçaları aşağıda 
veriyoruz: 

Hitler e~ki Almanyanın vaziye -
tini, 9 1 4 harbini, o vakitki mağlü -
biyetin esbabını uzun uzadıya tahlil 
ettikten sonra kendisi iktidar mev
kiine geldiği vakit Fransa, İngiltere 
Ve ftalya ile bir anlaşma yapmak 
istediğini ve bu üç memleketten 
yalnız Mu6solini'nin yüksek deha -
sile idare edi!mekte olan İtalyanın 
kendi teklifini kabul ettiği halde di
ğerlerinin reddettiğini söylemi§, In
giltereye :raptı~ı silahsızinnma tek -
lifinin Ingiltere tarafından kabul o
lunmadığına işaret ederek Jngilte -
re ve Fransanın müteıııadiyen har
be hazırlandıklarını iddia etmiş ve 
sözlerine şöy!e devam ~ylemlştir: 

- o vakit mesele harbden içtinap 
etmek de~il bu harbi bir, iki veya üç 
sene tehir etmek gibi bir ~ekil almış 

bulunuyordu. İngilterenin luırbe iste
di~lni anladığım vakit bu bınbin be
nim zamanıında olmasını arzu ettim. 

Atatürkün ölOmünnn 
ikinci yıldönnma 

Yarın şehrimizde ve memlekette yapılacak 
ihtifallere aid program 

Yarın Ebedi Sd Atatürkün 
ölümUnün ikinci yıldönümü
dür. Bu münasc:betle köylere 
varıncaya kRdar memleketin 
her tarafınila ve bu 1\mda ,eh
rimizde ihtifal loplı-ntılar. Y•l
pılacak, Atati.irkün aziz hatı
rası taziz olunacaktır. 

Sehrimiztleki ~ütün Halkt-v
lerile, Üniversite ve mektt"b
lerde yarın ıı:ıat 8,30 da, Ata
türkün ba~ rak v~ çiçeklerle 
süslenmıo büst veya fotoğraf
ları etrnhndl\ toplantılar yA.pı
lacaktır. 

Eminönü Halkevindeki top
lantıdil Vali ve B~lediye Reiııi 
ile Istanbul Konn.tanı, mülki 
ve .ısk~ri bütün erkftn, di'ite 
amirleri, Parti ve Halkevi 
mensubları, resıni ve hususi 
teşekküllerin rnünıc~illeri bu
lunacaklnrdır. 

Eminönü Halkevirırle, Paıti 
kaza idaro:: hPveti a7.as•ndan 
avukat Atıf Udül, Atatürkün 
gözleriııi dünyaya kapadıklorı 
saat olan 9 u beş geçc toplan
tıyı açarak hazır bulunanları 
beş dakika tazim sükutuna da-

vet edecektir. Bundan sonra 
Halkevi reisi Dr. Yavuz Aba
dan Atatürkün hayatı, mem
leket ve millet için yaptıiı bü
yük hizmetler ve kahraman
lıklar hl\kkındl\ bir hitabeJe 
bulur \k, bunu müteakıb 

Milli ~<'f İsmet İnönür:ün Le
yannamesi okunncakıır. Top
lantı bu suıetk hittikt~n sonra 
hep ).irlikte Güllınne parkına 
gidilerek Atatiirkün 5a~aybur
nundaki heykelinc bir çel~nk 
konacaktır. Di~er bütün 
Halkevlerinde de ayni şekilde 
ihtifal yapılııcaktır 

Üniversit~ rrofc!örlerile bü
tün talebeler de yarın 8,30 da 
Üniversite merkez binası av
lusund,, toplanacaklardır. E
debiyat Fakültesi d~kanı pro
fesör H~tmid Oııgunsu saat 
9,05 de hazır bulunanları be~ 
dakika sükuta davet edecek, 
müteakıber. Ebedi Sefin haya
tı ve büyük hizmetleri hakkın
da hitabelerd~ bulunul.ıcak, 
Milli Şefin b<·yannamesi oku
nacaktır. 

(Devamı 2 nci sayfıula) 

Sovyet elçiliğin de verilen 
suvare parlak ol u 

Suvarede Başvekil, Vekiller, meb'uslar 
kordiplomatik hazır bulundular 

Çünkll ben yalnız Almanyanlll onlar- Ankara 8 (Husus!) _ Komşumuz 
ca, yüzlerce senedenberi yeti.ştireme- Sovyetler Birlig-i ihtllfllinin 23 üncü 
miş oldu~u derecede m~akkata müte. yıldönümü münasebetile dün gece 
har:ı~il bir ?evlet adamından ibaret Sovyet büyük elçifiğinde verilen suva
değilım. Aynı zamanda Almanyanın re çok parlak olmuş ve mahsüs bir 
en büyük otoritesine de s::ıhib bulunu- dostluk ve samirniyet havası içinde 
yorum.» geçmiştir. Büyük elçi B. ViMı;radot 

Suvareye B~vekil, Cümhurreisllli 
başyaveri ve yaverleri Hariciye Veki
li, bazı vekiller, Parti grupu reis ve
killerinden Hasan Saka. müstakll 
grup reisi Rana Tarhan, Hariclye Ve
kaleti Umumi Katibi Nurnan Mene -
menci~lu, meb'uslnr, kordlplomatik. 
Hariciye Vekıileti erkfını, matbuat 
mümessilleri ve şehrin güzide sınıfı.. 

na mensub pek çok simala!' Iştirak 

etmişlerdir. 

Hitler bundan sonra bir sene evvel- ile refikası tebrikt'ıtı kabul etmi~ler \'c 
ki vaZiyeti hülfısıı. ederek demiştir ki: davetliler sefarethanede geç vnkte ka. 

«Bır sene evvel Polonya ortadan dar kalarak güzel saatler gcçirmişler, 
sUlnmiştir. Bugün, o tarihten bir se- zengin bir bütede ıznz olunmuşlardır. 
ne sonra sizlere yeni muvaftakiyetıer ----------------------------
haber verecek vaziyette bulunuyorum. 
Bütün Avrttpa kıt'am yava§ yavaş 
kendine gelerek müşterek düşman o
lan İngütereye karşı kendi kendini 
seferber ediyor. Almanya bu kıt'aya 
hürriyetini birkao ay içerisinde bi
hakkin verm~tir. İngilterenin bü -
tün Avrupayı Balkanlaştırmak t~eb
büsü akim kalmış ve kat'l ~11rette ni
hayetıenmiştir. İngiliz devlet adamla. 
rı bu noktayı iyice başlarına yeıleş

tirebillrler. İngiltere bütün · Avrupnyı 
karmakarışık etmek istedi. Şimdl ora
yı Almanya ve İtalya yeniden tanzim 
edecektir.» 

Hitler, Almnııya.nın nihai zafere 
kadar harbe devnın edecegini 
rek nutkunu bitirmiştir. 

londraya dünkü 
hava hücumu 

Londra 9 (A.A.) - DUn gece 50 Al
man tayyaresinden müteşekkil grup 
Londraya yaklaşmıştır. Bu tayyare -
lere karşı açılan şiddetli bir baraj 
a~i neticesinde on dakika sonra 
düşman tayyareleri çekilmişlerdir. 

İngiliz avcı tayyareleri d~nı:ı.nı takib 
tmLşlerdir. 

Londrada bazı binalar vıkılmıştır. 
Ölenler ve yaralılar vardır. D-.lnku 
hava muharebeleri esnasında 20 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

ingiliz Generali 
Ankarapalasla 
Bir ziyafet verdi 

Anknra, 8 { Hususi) - i ncıhe
renin Ynk•nııaric orrlulcırı c .. kanı 
harbiye rei!ı general Smit Lugün 
Ankanıpnlnstrı b:r k..,kteyl pnrtısı 
vermiştir. Davette Genel Kurmay 
ve Milli Mudafaa erkilm il( Ingiliz 
aefareti erk~ nı hazır bul u mu lar-

Eski medrese moder11 
bir dispanser oldu 

Kurumunun çok 
bir teşebbüsü 

Çoc~h Esiryeme 
güzel ve faydalı 

<;ocuk dispıını.crindc pro(eaör Dr. Kadri R14id ve müess~ mUdürü 
ilc men.sublan 

Çocuk Esiıgeıne Kurumunun E-ı Yeni dispanscrin hekim kadrosu 
minönü kan şubesi İstanbula yt:ni Prof. Dr. Kndri R.nşid, Dr. Fllka-
bir hayır müessesesi dAha k~zan.Jır- çelli, Dr. '' · • ykut ve 
mıştır. Bu hnyır müessesesi <,;ar~ıka- Dr. Sezaı Beı.. a n nıü-
pıda es~i bir medr~~enin iç;r~sindC: tcşekkildir. 
tesis edılen çocuk dıspansr"rıd r. lkı B d h t ki . d · ı_A b' ura ıı ns a çocu ar muavcne 
aydnnben devRın e ,.n azımı-ar ır d'l k · t' · 'd 1 · 

ı k. t k .:ı e ı me ·te, vnzıye ı musaı o mıyan-ça ışma es ı ve mc ru meor<-seye . ~ . I k 
yepyeni bir hiiviyct veı miş, burası la ra parasız ılaç temın o un mn ta-
sıhhi, aydınlık ve h"r türlü tt·ııisatı dır. 
ha vi bir b, kımevi hnliııi almıştır. Bu .. güz.-! müessesP-nin me~ dana 

yeni dispcln!er memleketin en gelişinde büyük bir gayretle ÇRlı!lıın 
değerli çocuk hekimlerini tcnıin e- müessese müdürü Sevki Sözl ir ile 
'Iderek, birkaç gündenberi şefkat Çocuk Esirgeme Kurumu Emınönü 

fakir ve bakımeız kazası ıdare beyeti r~iai Dr. lh an 



2 s yfa SON POSTA 

Her gü =Insanda his ve heyecan daima galibdir. 

U su ls üz dilli 
Mekteb kitabiarı 

Yazan: Muhittin Bl:rcen 

eçende, profesör Erelin 
tercümesinden bahsederken 

ne mütercimde, ne Tıb Fakültc~in • 
de, ne de Üniversit~de, dil ve ıstı
lah bnkrmındnn bir uııul bulunma -
dığını göstermirtim. Ayni usulsüz
lük, nyni ::.eklile ve ay ı acıklılığı 
ile Manrif Vekaletimizde de vnrdrr. 
Mekteb kitnblcrımızı knn~tınrken 
göze pek bnriz bir surette çarpan 
bu hadise, dilimizi mümkün olduğu 
mertebe temizlemek için takib edi
len yolinno birbirl~rine zıd, tııma -
men birbirinin aksi istikametlere 
müteveccih bulunmn!l st-klinde te
zahür eder. Ayni mekteblcrde ve 
ayni !ınıflarda okunan kitablar a -
ro ında küç{tk bir tetkik yapalım. 
Mesela. coğrafya kitabında ((kilo -
metre» tabirini görürsünüz: ötede 
ba,ka bir kitab, ölç\ilerd~n bahse
derken, bunun yerine Binometre 1!1-

tılahrnı kuiJanır: Binometre Yü
zometre, Onometre ve ilh .. 

Bir de başka nevi bir misal: Türk 
çede ııortnk., diye mannsı cümleee 
malum bir halis Türk kelimesi var
dır ve bunun da b'r takım mü~tak
katı: Ortaklık, ortak lama, ortakçı 
'Vesaire. Bu kelimeyi de~stinnek hiç 
bir Türkün hatınna gelmez.. Fakat, 

ulnsanlar içinde müstakil fikir sahibi olanlar pek azdır, Habeşis- Muhatnbınızı istediğiniz yola getirmek ve o yol üzennde yürütmek 
tarun firuzesi kadıır nadir bulunur. Buna mukabil hepimizin de his - daima mümkündür. Fakat her şeyden evvel istediğinizi bilmt-k. doğru, 
leri ve heyecanı vordır ve hepimiz de !!Öz söyliyen adamın tesiri a1- samimi, dürüst olmak ~nıtile, bu a nda da muhntnbınızın hissine ve 
tında kalınz.» hcyecnnına hitab etmek suretile. 

.... ........ . ..... ....... . ..... -··-· · --·--.. .--. ........................ ....... - ... . .............. . ....... lll ........ ..................... . .... . ............. - ... ................ - •••• .--. .... - • •••••• 

T te 
r 

350 sene evvel 
1\qanasbr şehri Manrif Vekaletine tabi bir hoca bu

nu deği~tirip yerine ııpay arkadatnı 
monosına gelen bir kelime get!rmeiH 
düııünebilir ve bunu Vek5.letin kn _ Milüyeti meçhul tayyarelerio Ma-. 
bul <"ttiği bir t': erde bövl"'ce kuJia- nastm bombnladığını! bitdiren ha-ı 
nabilir. Niçin) Bu ~ibi i . .Jerde niçin beri okuduktan sonro. çocukluğu 
aranmaz.: Keyfi bövle istcmi,tirl Osmanlı imparatorluğunun bu bü - - 30 - ı line getirılen b.r köşecik de trtıb ede- makdan mu.ştcki görünmeyordı. Bu 
Halbuki Paydaş kelimesini tamn _ yük beldesinde geçmiş yaoılı bir dus- Nihayet Vedad da geldi. Nasıl gel - rek, zn.nnctdik ki çocuk, bu l\'ile yur. intıZar dCVl'CSi uç sene sürdü. Bu üç 
men Türk kelimesi olArak knbul et- turnun gözleri, bi- miıddct, gazete di? Bunı ta.o;vır edemem. üzerınden dundn nna.sının babasının hıl.\·ası i _ sene içındc onı her günün hallle, 
mekte tereddüd kabil olduktan baş- a yfası üzerinde avare ve dalgın beş on sene geçroi.,, uzun bir hruıt!ı -! çınde on yaşına avdet etmı,:di . Ve on şımdi vnzıhnn görıiyorum. 
Jm farisi Piıpdh;ı veya HMnpn tek- dolaştı. lıkdan henuz yarı çıkmış blr halde y~ında bir çocuk gibı nıcktcb lı.ıya. * 
linde bizde fenalık arkadaşı ve Arnb harfleri i] .. fll\innıı .. tı:- mu- idi. Şeb:ıbının ve limıdın.n şa'şa'a - t.ın..ı başladı. Vedad kendisini dii.'ima nıa'kfıs tnli' 
Paytas (ş) şeklinde de macarcada tnsamflığına '> cümİesini nMınna si- l .sile İstnnbuldnn çıkan çocuk muz - Senenın Uk yarısı geçmiş oldugın. s::ı.hbi farz eder ve cben bu A'ilenin 
sadece arkadaş m na] nna gelir. Şu tiirün muttasirün ft-legannchuı> diye ı nıahil, perış:ın 1ütur ve ye's içinde dan o hukukın birıncı sınıfına son Edhem beyiyıml .. • derdi. Onı bu zu'
halde ortak kelimesini k )dınp ye- okuyan yobaz tekerl•me!i. uSeiii - simB Y"h kcstlmışdi. Yine tebessum ı yarJSındnn i tibaren b~şlam.ş oluyor-ı mındn doğrı gosterecek va.k'alar, .san
rine Payda~ ı.~lime!ini kullanmanın nikteki snrı çizmeli f,1ehmed nğnn, etmeğe çalı.şıyor, kend~inı bize muka. l dı. Matbu'lardan mevcud kitabları, ki arnlarında bir itt!fak varnıışea.sı • 
ne lüzumu ve ne manası olnbilir'? Tuna boylanndaki knragö:oı: A]',, vi~, cesll!', mütchn.mmil . ~o.:;termek m tb~' olmıyanların şundan bundan na, .sık sık tevtı.li ederdi. 

Mekteb kitablannda tt"sndüf e _ birbirine eklenf'•ek, hazin tedailt-rle istıyordı. Ah; ana . ~aba gozu, bız onı l tcdaruk cdılmış nushaları ve bunln - Kendi hakkında Jtulland$ ta'bıri 
dilecek yüzlerce misal arasında yal- beni Evli}•a (' elebini n b~inci cıldi- l bu sahte lAkaydisının &ltında ta ımı - 1 rın yanında fransızca, almanca mu - izah edeyim: 
nız fU iki nıisal üzerinde biraz dü _ ni karı,tırmağa sürükl•·di. 

1 

mlle ezilmiş görUyordık, ve bu ye's•n avin kitnbları tedarük ederek o ihti - Hakikat.en garib bir tesadüf tam • 
§Ünelim: 0 .. ll' v ı M:lna!'ttır llltından onı b;.ı.;b'.ltün yere ç rp:ıcak yacı te'mın IÇin üç beş gün Içinde ç!\.. !ından tcrtib edilm if tezadlar zannı.. 

Evveln ayni mekteb çatısı altın- 0 ç yluz.. e ı ~~~tne 1~''.: ,.. ' fl m·l:ı mülıim bir hnstalı~ın Çöknbılmesin .ll re buldı İşlerıni surünccmede bırak - nı verecek surctde bazı A'Uelerde kar-sman ı ımt>BT'I'l or uı;unun "u , _ , 
da, ...ncuğa iki mefhum için ayn ay- ı....:-- _ı b" .. ı_ b. h•rd'ı~ Pı'ı r den ko.rkuyordık. mağa hılkatı musa id de~ildi. Bu iş deşler arasında tnli' zıddiyet.ıeri gö -... - eya nınoe uyuı:: ır ı;e . J • 1 
rı iki isim öğretmek t~bive kaide- ... b' h . .. Oöru;mek ve mudnvele'ı efld\.r et - tckcmmtil cd nce, odası da. tnmami- ı rülür. Biz kendi A'ilcmizde bunm son 
lerinin en ba•itin" muhnliftr. dn~nl e~euıkdıa,l ve b'r nh.n~d.11k~ mek lmkfl.nı hn.sıl olunca onın ne l le hazır olunca onm dudaklaruıdı:ı. z::una.na fi'id dort misalina billyoruz.Bii-

Snniyen, Türk dilindro sehat ve is- ve ~o un 8 u:ıı mu, .. ı· =1" ·r ı: ·~· yapmak ıstcdi~>ınc dli.'ir 1ikırlerınl dın- daha hakıki tebesstıınler gonir ol - yuk babarn Hacı Ali efendi munta • 
tikrnr, onun kelimelerinde sehat ve n~ır.'. on yen~~f"~ B f71IÇ. ve •. kurg~r ledik. Söyledi; biz daha z.iynde dinle-ı dık ve her vakıt yaptığı şakalara ,' zam bir teselsülle tnll'in her türlü 
i tikrar ile kaimdir. koprulerle ı;::eçılı:-dı. Sehrın d ort bır dik. Artık onın fikirlerini kabul et - taklidlere, ma.sknralıklara yeniden • müsa'adelerinc mazhar olmış iken o. 

Salisen, eğer dilin tasfiy~i ı~ - tarafı ve teh:r içi nicl' bin ağ::ıçlarln rnekden ım.,ıro yapılacak bir iŞ yokdı murnca'o.t edişlerine şahid oldık. nın kardeşlerinden büyük amcam 
zımsa, bunun için d<'! muayyen bir bez~nmi!!ti. Bir adam ta "~'hir içine ı Bunları telhis edeyim: Hal edilecek iş Vekfı.letle olan mü- Hüseyin efendi tamamile tersınc ola
usul kullanılm~ı ve bu ul'Ulün bü- gi•meyince ,ehri göremezdi. Uzun bir z:unan geçmeden Ankara- nnsebetı idi. EvveHl. me'zuniyct al - rak tali'in ma'küs tezahürlerine kur • 
tün manrif faaliyetine \akim bu - Manastır, yirmi bir mahalle, üç ya gidemezdi. Burada anrısının ba _ makla işe b:ı.'}landı, o müddet bıtip de ban olarak bütün ömrüni büsran i -
lunması lazımdır. Her ki tab ya7nn b=n leedar h üyük ve küçük, sere.pn ba.sıwn yanında knlacakdı. Elbette Ankaraya avdct etmeyınce müstn'fi ı çinde geçlrmişdl. Onlardan sonra ge
maarif adamı için batka bir usul o- lt.iremitli ve ik~er katlı e ,J .. rdi. y t-t- onlar .kendisini knbul ederlerdi. Yuk-ll nd edı'di. O, da bum b:kleyord~. len batında Hacı All efendinin iki 
lomaz. miş ad ed cami ve mescidi vardı. Bü- sek tahsilinden ancak altı aylık bır Art1k vaz ıyet tc bellur etmış oldı. oğlı, babam Hacı Halil efendi üe am-

Eğer, dönmekte olan faaliyet do- yük lcöprii başında lshake:fendi en- noksan va.rdı. Bunı lkmnl etmek lA- Hayatının, gençli~fnin en mühim bir cam sadık bey yine böyle mülevfı.lı 
lnbı bu şartitır içinde işliyoraa, hiik- mıst, ç.rvı içinde Mahmudefendi :ır'.mdı. Fo.kat altı aylık bir kısa za _ kı.om::ıı meslekine vakr etdikden. ve tezadlar içinde yaşadılar. Babamın 
metmeğe mecburuz. ki bu dolaln . . Cru:i H -l- . • Çı man d~il Şimdiye k.ndar ulümı mn- bu u::;urda nıce emekler Bllrf ctdık - mahrumiyetJerlne mukabil ameanıın 
döndüren maarif erkfını harbiyesi ~~kl!l,l •• _.~_a.Y'-"'H r~~ cıı.m.ı:ı, B - liye ve 'ktisadı''eye AO'>ı 1.,.,.,...,.,111 Hal 1 den ve nice işkenceler ç.ekdik:d n son. muvaffnkiyetıeri muttarid bir tc'a _ 
b. k ___ L!!-•ük .ı;;ın .çı r ıçıncn:: ocıU"CJ' cıı.muı, e- 1 

" .,.... .... ~....,.. • - • be h ızznt ya asını Usw5UZ.I ve annr- d d Ca . . buki onın mc.slekine en zıyade muva.. ra ytrmı ş yaşını n.,mlş ve er gen- kub ile bütün hayatlarını d.:ıldurdı . 
~e knptırmış demektir. ~-•yanı?_.~.a D VU1Jk cıı.m;n e~ tık olnn hukuk idi Burada ne kadar 1 cin \"M:l o!mnk için cnn atdığı bir Babamın çocukları içinde de büyük 

+ mcqcaunan ıtu. o uz mPr.ı resesı, · sı k t besi · 1 
dokuz yiiz diflckô.nlı bir çnrşıııı var- müddet Icab ederse o kadar ... Hukuk me e mer e ne e~ışmf:J ? a.n bu kard~imin b~an ba.§a hiernn ve 

Biraz daha düşünelim: Türkiye- ·ı tahsil edecek. Ya'n1 ısefaret b::ı.şkA - genç, akrnn ve emsali ıçınde ıktıdnrl- büsran üe geçen hayatına :nulmbil 
de bir ölçü inkılubı yapıldığı z.a - ?~· Cuıı~nda çıkmkç!~r .veKterzı er tibl',.ine '"'"' ..... ış mıı.slahatgüz:ırlık et- I le, bngi~ile pek a~ örnekleri bulunan onın kÜ"Üı.i ben d~.'iroa mes'ud tesa-

b ' •= f'k' l"u'r'-ry' -yı· ıçı - mükellef -rle:i ıdı. ırk a - ıc; ,..........., ' • bu k'ıçük dınlom"t n'hn et b " ö ' man, unu ısuyen ı ır, " " .... ı"": _ı • k 1 miş olan bir genç aC!am sılatını unu. ' '" .. 1 'Y uraya düfierle ummadıtpm beklemedlğ1m 
Avrupııya uydurmaktan iboretti. decl ko.h~hane en, ve aMT!rr apı ı mes'ud çocukluğının ru;(ide y na ' · 
Avrupanın en ileri memleketlerin- bir metin bedesteni vardı. tarak yeniden bi: mektcb çocuğı o.a- ı bir mekteb çocu~ı sıfntıl dü u~:sı muvaf!ııkiyet.ıer içinde ya.şadım. Iki 
de bile henüz. bir takım dahili öl - $ehir etTafında yirmi nded me - cakdı. j1uyordı e şmı 0 

- kard~ qrasında yeglı.ne nokta'.1 mü -
çü1er devam edip giderkt!n bizde siresi vardı, amma en m~ hur tefer- Meslek tebdlli, meselA yeniden ban.l Bundan memnun mı idi? Bunı dfl'- şabehet evlad acısı oldı. O ~a oen de 
dahili ve harici ölçüleri birle~tirme- rücgahı Ohri yolu üzerindeki me - kacılı~n rücu'ı mevzuı bahs olamaz. lma kendi kendime sordırn. Memnun bu acıyı mükerreren çekdik. Vednd 

ru·n at~yesı·, Antem~syonal bir siste- . 'd' B d lk .... "di 1 dı. Şımdi her vakitden ziyade azm ve d ... ., k t " 8 t 'h id' . .ben bu !'ilenin Ed hem beyiyim!_ıı 
ft- ~ "' srre 1 ı . u~ a, sa ım sogu er a - , sah'bi 'di A k. id t. enemczuı., .a n mu., erı ı ve ıs -

mi olduğu gıbi kabul etmekteki bir tında nice anklıır vardı ki üz.erle - rezınkl ril ı d:~ı . il n (~ya ~ ınce ır- tikbale lı'id ümidlerin tehakkukı . için derken bunı düşünüyor ve kendisile 
takım arneli faydalar temininden rine kebnb ~evirecek su dolablan no. n eb ~~~e ll ~\ ad~zlca - çalışırken bu çalışma devresini Bil - küçü~ü Bfrlend arasındaki mazhariyct 
ibaretti. Bunun için ö~ü ile birlikte kurul mu tu. Sular akarlar ucu bi - nın nıeş uüdr fa' r e .soyt· ed.nyodr ı t ıuğ- ktin ile, i'tidal ile, gözleri hep ileriye farkını kasd ediyor dı. 

1 h d b 1 k . ll . 1 · • kukuru nı a a ve ~ır c me e . H ı·d z· u kl w•ı ıstı a ı a, un ann ı:ıa ışare erın rer r .. rka merbut kebab .,işlerini a- ermı.v:ı· ,.,._ b ma'tu1. geçı.rmeğe karar vcrmı~ ol - a ı ıya §a ıgı 
de aldık. Güzel. Bu suretle, bir ,.- · " karsır v ,.....ı. uen una ınanmn -
Türk, bir eenebi ölçü mikdarını Jcen- heste ahe-flte çevirirdi. Seher vak - yordım, onın böyle cidnl içı.n lft ım 
di mikdarile ve kendi iş:. retlerile linde, bülbülleri, Ufllu biçarderin ı gelen kuTVeti fıtratındo.n çıkarabile • 
an1ıyabilecek, kendi kelimro,ile ifa- kalbini dai-lardı. eeğine zAhib değlldlm. Babr, taham
de edebilecekti. Bu faydalar muka- ManB!lbr belis ve fa~h ,airler mill, sebat, pek fı'IA., bunları y:ı.pa -
bilinde kabul ettiğ;miz bir .istemin yetiştinrdi. Amma medreseleri, şair billrdi. Fakat cidal? 

Dünkü vesaiti nakliye 1 
kazaları 

Sanyerde ohırnn Aris n<lıııda 
genç bir kız, dün köprüden geçer
ken, Alinin idaresindeki 2 1 bO sayılı 
otomobilin çarpmnsile vücudünün 
müteaddid yerlerinden ynrolanmış-

kanunu da vardır. $u halde Kiloyu, yetiştirdiği kadar baıılarında periş;m 1 O zaman hukuk kısmı Re'ıSi olan 
Hektoyu yerlerinde rahat bırakma- serçe yuvası deatarl rı ve bellerinde Hasan Tuhsin Ayni lle !stişııre ctdim. 
mız liizım değil midir} Hnyır, içi - çatnl palalan ile ııofta e~kiynsı da Vedıı.dm beş yıllık yüksek tahsili ilc 
mizden bin ÇJkıp dün y pılanı bu- yeti~rircli; halk ile sefahate dalar- tc'adill u.sülinden istifnoo etm'!Sine 
gün bomııyn kftlkmazsn rahat ede- lnr, dilher köçekleri sine bülbülü e- imkan vnrdı, şu şart ile ki son inıti -

ı tır. 

riz. Bunun ne-ticesi de mek.tebin bir dip boıılerlerdi. Knhveh.ane eri do- handa ük devrelc.re A'id derslenn hep Yaralı kız tedavi altına alınmış, 
kitabmdn Kiloyu, öteki kitabında luı:ı bo~lmazdı. Bütün halkı şuh ve alnden birden itnt.ı1ınn vermek icab şoför yakalanarak hakkında taki-
Binoyu vücuda getiriri itiftemCFebdi. edenniş. Bunı Vedada söyledim: O, hata başlanmıştır. 

Eğer, maarif dolabımızı döndü - Evüya ç~Iebi Manastırda bu lu - sudan bir tahsil istemeyor, tam ma'- Çenberlitaşta V ı-.zir hlinı odala-
ren erkanı harbiye bu .işde bir usul nurken Babo ııdındaki bir havdud, nasile hukukunı yapmak lsteyordı, nnda oturnn Sadıle ııdında bir genç 
bulunduğunu iddia ve isbat edebi- bee yüz Amavud keCert-sile da"lıır- hususne, Vekftlete mümkin mer -
lirse benim için diyecek aöz kalmaz. dan gecele-yin ıneşalelerle p~rvasız - tebe geç gidecekdi. Böyle söylerken te, dün Srikeci - Topkapı hattına iş-* ca Manastıra inmit, bedestcnin ka- aanki oradaki dfişmo.nlnrına dişlerinf \iyen vatmnn Selimin inaresindeki 

Son Maarif Vekilimiz Ali. Vekil pılannı kırarak yetmi~ bin kurUfluk gıcırdo.tıyordı. tramvoyla Fatihe gidNken, müva-
olduğu zaman Vekaletin ndı ka - kıymetli kuma' ~nldırmış, top ve Ona a~ağıdalrl salonlardan birini zenesini kaybederek düşmüş, ba~m-
nunda cıMnarif Vekaleti l oldug"u d 1 t tüfek ~nligwi vaparak çıkıp gitmi..,ti. tahsis etdik. Buraya evin ~rasmdnn an ynra nnmıe tr. 
halde, kfı;;.,d üstünde Kültür Bn - ... - k d · d·t k .. ,.. Koca bir ~hir içinde se~ çıkaran burasından topladı~. kcndi!inee en Sndı ta te nvı e ı me uzere 

Dün ceza'andınlan 
esnaf ve şoförler 

Emniyet 6 mcı şube memurları, 
dün de beledi nizamnta muhalif 
hareket edenler hakkındaki kontrol 
ve tııkiblcrine devam etmişlerdir. 

Karagümrük te Fevzipaşa cadde
sinde 1 76 sayılı Emin~ aid fırında 
vezni noksan 50 kilo ekmek bulu
norak müsadere olunmuştur. Ayni 
ıaemtte 199 sayılı Abdurrahmana 
aid fınnın da temizliğe riayet etme
diği görülerek hakkında takibata 
bn~lnnmıştır. 

Otobüslerine İstiab haddinden 
fazla yolcu alan üç biletçi ile. knr
nesiz çalışan 7 ıoför cezaya çarptı
rılmışlardır. 

Üç taksi şoförünün de taksimet
re kullanmadıklan tesbit edileıek 
bunlar hakkında. da z.abıt tutul-kanlıxı idi. Kanunun ynphğını key- h h · k Id 1 ~ bir tek yı'ğit c;Jkmamıttı. ziyade sevilen euayı da Uflve ederek, Cerro pa§S astant:sıne ·a ırı -

Sn boz.amıyecağını düşünerek, · e muştur. 
«lli~»~db~ilm~iik~~ı. :.====~R~~~~~~~~~~~K~~~u~~g~~=cl~e~ri~y~ata~k~,~d~n~d~~~~~~d~~~a~n:~~~m~ış~b~r~·============~~========~===~ 
Yeni Vekllin bu Vekalr-tc doğru bir -
dil usulü getim1ekte olduğuna de -
ı~ Jet eden bu hadi~ yi biiyük bir 
memnuniyetle kanulıynnlardan biri ı 
de ben oldum. Bununla berctbt ı 
moarif makinesi halen düzgün, yııni 
muttarid bir usul ile iııUvemivor. 
B~ bunu ı:enç Maarif Vcküinin 
e2erli nobnnile değil, memlckette 
miinevver knfasının, kiiltür sah •ın
da, her nevi inzı!:ıat fikrine asi, bir 

içine düşmüş bulun -

ISTER i NA i ST ER NANMAl 

Şu fıkrnyı okuduk: 
- «Ramnunda oruç tutmadığı halde akşamlan muntazam su -

rette saati sa tine, dakikası dakiknaınn iftar eden bir bektatı. kendi -
s-ine: 

- Ayol, sen tmıÇ tutmuyorwn, ne diye tutuyormuş ııibi iftnr e -

- Ma~llah 1 Oruç tutmuyoruz., bir de iftardan mı mahrum kala -
lım)» 

Bize kahraa Yunaniııtana yıldımn iiltimatomu veren İtalyanlar da 
cıMademki yıldınm harbi yapmıyacaktınız neden buna lüzum gördü-

nüz?» aualine bektaşi gibi cevab Tererek: 

diyoTaUn} » 
Denilince §U cevnbı ve~: 

1 ST ER 

_ •Moşallah, yıldırım hnrb.i yapmıyonız diye yıldınm ültimato -
munun caknııındnn mahrum mu kalalım'? :ı> diyebilirler. 

iSTER INAN M Al 

Atatürkün 
ölümünün iki 

yıldönümÜ ı 
• (llaştara.fı 1 inCi 5#-ytad> 

Üniversitedeki toplantıyı 
kıb talebeler başlarında 
ri olduğu bold';: ,:,araybuınu 
giderek A•.atürkün heykelirıe 
koyacaklardır. 

Bütün ilk, orta okuilaıla 
de, ecnebi ve ekRiliyet ! be 
da saat dokuzu beş geçe tıı \ 
öğretmenler mt'ktebin münası d~ 
salonunda toplanacak ve be~ 
ka ayakta tnzim sükutu lı 
dır. Mütcnkıbo:n bir ınuıılliıtı 1(~ l 
türkün hnyutı, eserleri ve . h ,. 
manlıkJan hakkında kıs:ı b6n tf} 
bede bulunacak. ve Milli Se 
)ete beya:ınamem okunnı..~k111' 11, ır 

Şe.hrimi7deki bütün ıııneıtl.)'eıl' 
yatro, gazino vesAir cglt•nce ~ JıJ' • ,ııtıY. 
ri yan n ııabahtıın Pazaı test ~~ ~ 
na kadar kapalı kalarak büfU~ 
te me iştirnk edece:lderdir . • ~~e~ 
da yalnız aıans haberlerı 
cektir. ııl: 

Radyo s!\bah neşriyatındf 1(.1; 
haberlerinden sonra Milli Sk )"'~ 
lnönünün bcyannnmeo;ini o "ııl'"' 
ve milletin büyük elemine k~jf 
tazimen susacaktor. Öğle '{t;y 
tında yalnız ajans haberlt'~ ( 
cek. ak~am nefliyotındn e ~· 
jans haberleri, müte."\kıbe11 ~. 
Şefin beyannamesini okuY"'~ıı 
tatürkün Ciimhuriyelin :O 0, ~~ 
bnda yaptığı taıihi hiıobe)'l 
seslerile nıı.k!cdccektir. bıılıl 

Yabo.nr.ı mcıııleketlerdt: bıl 
yurddaşlar d,ı yarın snl.ınh ~o 
dukları yerlerdeki elçilik ve k J 

lo~ luk bi no lannda toplnnıır:ı 
merasimi ynpncnllardv. ~~ 

Ankaradıı Atntürkün tfl"') 
kabirierinin buluııduğu bı'r r,ııı 
umumun :riynretirıe açık bu ıı 
lA('aktır. jlı''' 
Os..tcüdar Halkevinde Atatürl: 

Osküdar Halkevinden: ~tl' 
Ebcdi Sef Atatiirkün öl~jlt 

ilcinci yıldönümü miinase~~ ~ 
lkinı-itf'cırin 1940 Pn7.ar sıııı 01 

tam 9,05 te•Halkevi s~lo~?Jııf 
oıJ::ıcnk ihtifnle S8}'1n Q..,JcU 
ı...n,., j .. tha!ci ri~,~ 

ma adan mohı 
mikta da itha~aı 

f 

eşyasi ge 
~~· 

Almanya ıle ynpılan ~ct'~ 1. 
laşmıwnın tatbikine berıu~ls ~;( 
§ekilde bo~lann\nmış olınıl li '"-1 
ber ilk parti Alman mcnş'- 8 ~ 
Salzburg vapurile limaıııııı.ıı ~)e ;J 
miş bulunmaktadır. T unıı r~,.,. 
len bu eşya ara&nda, pı~~J 
lüz.umlu birçok mevnd bulı 9""'1. 
dır. Gelen eşyalar. yün "/C tt'ııV t 
mensucat her nevi boy n, ~ 1 
ve ambalaj kağıdı, tıbbi "~~11~ 
ecza, dokuma ve yazı ;rıııt -'' 
saını, liıborntuar e§yası, 6

11 

rinden ibarettir. • ıi J'll 
AJmanyn ile yapılan uctıc O~J 

sebatın bu suretle başlaıtıı•tıııJıl"l 
ve Ankaroda temaslarda de 
Alman ticaret heyetinin J)llt 1 
leketimizden alınacak ;rıııı dıJıl 
kındo görüşmelerde bul~Pe ,r~ ıl 
laşıhnnktnuır. Almanya ıl ıJ ı9~ 
daki ticıı.ri münasebat ıtı 

11 
,} 

delesi şeklinde olduğunda ;~1: 
ziyade lehimize cerey~n ıı.tııf'~ 
dir. Bu suretle ergeç pıyııs ıeıV' 
ihtiyacı olan birçok madd~ 
manyadan getirtilmesi . tJl ~pı ~ 
In bilecektir. Almanya ıle uıe, 
ticari münnkale Tuna YJP,~ 
Bratislava üzerinden yaP~,d~ 1 
bi ayni zamanda tren Y0 yotil' 
istifade edilecektir. Tren • __,,e 

1.' .. tel"' 
pılncak nakliyat ise ~'-os 
rinden olacaktır. . ri'i.l'oe 

Önümüzdeki haftn ~e ~~ 
manyo.dan büyük partıd]ın' 
him ithalat_ ~~~~~ın ge _/ 
intiza:_ edi!~ Je 

ls partada zel ı e uıı l 
JJll$ ~ 

İsparta, 8 ( A.A.) -:- li ıt' ~ 
rimizde 1 3 li 5 geçe- §lrnP oıııı J 
gelen bir yer sarsınb81 / 

Hasar yoktur. ····•": A ······-:;:··'A···K··v t ıv· 

Rumi IlClll 

1800 -llırluc:i~riD 

1'1 



Ve Te • 
SZ beri 

tkada yapı!an 1 

ma!zemesi n i n 
larısı ingi:teraya 

veriliyor 

cliste encomenler 
intihabı don yapıldı 

ı r·· .. ·····~~·;·~~····ş·~-~-~~----~ ı Sovyet Müdafaa ~ski Yugosfav 
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Rel..~cümhur İsmet İnönü, Şe
hir Meclisinin İltinclteşrin Içtiına
larına başlama.sı dolayısne, Vali 
ve Belediye Reisi Dr. L~tti Kırdar 
tarafından kendilerine gönderilen 
tazim ve bağlılık teıgrafına ~a

tıdat:i ccv:ıbı gönderm~lerdir: 

K1z1lorduya hi tabesi harb taraftari imiş 

Yeni bfr 
bı' 0lllaşma daha 

!/apıldı 
V~-

on, 8 ( A.A.) - B. Ruz:
gaz.eteciler toplantısında 

ı 

Ankara 7 (A.A.) - Bugün Büyük Sabuncu (Giresun), mazbata muhar- j 
Mıllet Mecl~de eneümenler intiha- rirl!ğine Fuad Sirmen <Rize), maarif i 
batıuın yapılmasını mütea!ub bütün enciimeni relsli~ine Rıdvan Nf'.fiz F.r- J 
encümenler toplanarak reis ve maz- gtier (Manisa) mubata muhnrrlrli- : 
bata muharrirlerile kAtibierini .seç - ~ine İbrahim Al~in Gövsa <İ.stan- J 
mişlerdir. bul>. i 

Adliye eneQ.menl relsli~ıne Münir Maliye encümeni, reisli!;ine Atıf • 
~ <Çorum), mazbata muharrirli - Bayındır <İstanbul), mazbata mu - i 
ltine Şinasi Devrim (ZOnguldak). harrirli~lne Nasuhi Baydar (Malat - i 

Arzuhal encümeni reisliğine Hay ya). · : 
reddin Karan (Balıkesir), Şcnueddin Meclis hesablan tet.kik encümeni, ! 
Snrlan (Ordu) mazbata nıuharrlrliği... reisl~lne Rifat Ara.z (Ankara), maz_ i 
ne. bata muharrirl~ıne Kenan OrP.r lMa.. i 

:Bütçe encümeni rei.sliğine İsmet E- nisal. J 
böyle ~u ameli programı ker <Çorum), rei.s vekllli~::ne Tahsin Milli müdatan encümeni, reisliğine i 

~kan (Kastamonu), Hüsnü Kitab - General K~ Sevıktekin (Diyarba- ! 
n fabrikalanndan çıkan cı (Muııa>. mazbata kfltı.,liğine. kır) mazbata muharrlrli~ine arniral 

rnall:eme!linin .rü:z.de c!Jiııi Dahiliye enefımenl, reis!i~ine Cemil Fahri Engin (Sam:iun), 
v~ Knnadnya veril~~-~- Uybadın (Tekirdac;ı, re\s ''ekilli~ine Na!ıa encümeni, reislığine İzzet A-

aras.nda bııyuk 1 Atıf Tüzgün (Çoruh), mat:bata Inu _ zlz Sami İlter (Erzincan), mazbata 
0 tnyyarcoleri de vardır. harrirlığine Edip Ergin <Mard.inl. muharrirliğine İzzet Aruk!ln (Esl:işe-

\' ~ni anlaşma 
8 (AA.) _ 1 ngiliz _ Divanı muhaseb:ı.t encfımeni, re !s.. hiF). 

Lütfi ıtırdıu-, 
Vali ve Belediye Reisi 

İstanbul 

Belediye umumt meclisinin te
miz duygularına teşekkür ec!erim, 
ba.şarılar dilerim. 

lsmet İnönü 

Büyük Millet Meclisi Re\sl Ab
dülhalik Renda, Başvekll doktor 
Rerık Saydam ve Parti Genel Sek
reteri Fikri Tuzer de Şehir Mee
llsinln nçılmıı.cıı münasebetile ken
dilerine gönderllen telgraflara, ce
vablar vererek teşekkür etmişler
dir. 

Milli Şefin ve diğer büyüklerıo 
cevab telgrafları Şehir Meclisinin 
dUnkü t.oplant.ısında okunmllŞ ve 
alkl§larla kar§llanmıştır. . te tiki mesrıis! hakkında liğine Faik SOylu (Ni~de), mazbo.ta Sıhhat ve içti.mai mua·1enet encü -

c; k muhamrl~ine Resuhi Bul!ıyerli (Ça- meni, reisliğine Hü.sameddin Ural (Ağ 

~ ~~';:d daha1 kaydedilmNek- nnkk.ale). rı), mazbata muharrirliCine Dr. Ali '··•••••••••••••••••••••••••••••••··-··-.... ../ 
,. an ge en ve ew ümrük 

Moskova 8 (A.A.)- Rellter: 
Dün iı1kıiabın 23 üncü yıldönü

mü münasebetih Kızıl meydanda 
büyük meraııim yapılmı~tır. Müda
faa komiseri mareşal Tir,lOÇ('nko, 
bir nutuk irad ederek S:alir·in aki
lane sulh siye~etınden sitayişle bısh
!letmiştir. ~Tar~şal, Kızıl .. rdunun 
mukaddes vazifesİnı ifaya her za· 
man omade bulunnuğun•J kuydet
tikten sonra, g~rgin ve ınuhtel:f 
sürprizle:le dcılu olan bt•ynelmilel 
vaziyette ~zami derecede müteyak
kız bulunmak ve ecnebi düşman
ların ihdas edecekleri hiçbir hadise
nin ve müracaar edecekleri hiçbir 
hilenin gafil avlıyanıaması için teh
like ve askP.ri taıuruz karşısında 
bütün d~vl,.,~in seferber Vf' hazır 
bulundurulması lazını g;o!c.1 iğini söy
lemiştir. 

---------------------

4~t .ile World Telegraf ve O ve i.n.h.isnrlar enefimeni, re- Süha Delibaşı <Kütahya). A .k Al 
;lltle:-ıkıı ııe.zeteleri tarafından i811ğine General Seyfi Düzgören (Mar. TeşkilAtı esasiye encümeni, reisli - m w r1 an • man 

\' lel~roflnr, Amerika, In- din), mazbat& muhn.rrirı;ııne İzzet ğine Rect'b Peker (Kütahya), mnzbata b d ~B~tarafı ı lncl sayfad:ı) 
e Avustralya delegeleri a- Erdal (Konya), hariciye ~ncümcni re- muharrirl~ine Necib Ali Küçi!ka (De- m u·· n !ı S" all n a 
ta~ılan görü§melcr r.euce- ~~ine Ali MU%affer Göker (Konya), ntzlO. · t>; J e Edebiyat Fakültesi co!lrafya şu. 

fık denizind,. tevriki me- mao:.bata muharr.irllğine Ahmed Şrik.. zıraat encümeni reislığl ne Rahmi b h d. best.ııden Müeyyed ~Iııçka.n., diyor ki: 

Kahraman Orduya 
k1ş hadiyesi 

bir prensip anlaşmnsı rü Esmer (İstanbul). Köken (İzmir), mazbatn muharrirli- yeni• ir a"' IS8 •- Bu, blzlm için milli bır vazife-
hwad eneümeni, reisliğin4' isınan ~e Yaşar özey (ManıSa). ı dir. Hepımız, seve seve bu vazifeye 

teı bildirmektedir · . . koşuyoruz. Bızi sulh ve sükün içinde 
lll~ti\Hata ~öre mczkur an- l Vn§ıngton 8 (AA.) - Reutcr. ya.§atan 0 kahramanlar için ne yap-

atllcd ballerde derhal Yunanistanda veremliler .ngiltere büyük e~çil'gi Haber alındığ~na göre, bir Amerl- sak azdır. Kendi ihtıynçlarınuzdan dtı 
dverılmesini temin edec.ek · 
trp,, e«lılmi~tir. Anlatma harbe gönU:IU mUSteşarma elçilik kan vapurunun Ingiltereye gidip don- keserek hududdaki kahraman asker-

t f ı 1 k mesıne müsa~de ver.ilı;ıesı meselesin- lerimiz: .hediyeler gi:>ndermelı"ıZ. Zı -
lll n si iit Yeri mt"me te. 'f k · f" 1 · 'Id' d Alın h .. kü ti ı ilt t ' ~}' tillurlar bu hususta her gı me IS lyor ar payesı ver, ı e, an u me ' ng ~re e ra - ra, bu yardım Türk kızl~rının asil 

~~~a.ı:ıııtt n irntincı etmekte- fındakı mıntakaların harb harek~tı cömerdli~ıni gosterecekl.tr. Kalbımız ve 
~~ ru~ııla beraber ,urası biJi- Atina, il (AA) -Dünkü akın- Ankara. 8 (Husuui) - İngiltere ~~1t~kaları :uıu~dı:!,u . V~ Berli~ill kafrunız hududdakı kahramanlarla 

BelgrarJ, 8 (A.A.) - Stefıınit 
İngiliz resmi ajansı, sabık harb5-

ye nazın general Nediçin vnzıfesia
den uzaklaşmış olına!'ınııı, Yugo.
favyada derin te':lirler uyandırat·a
ğını iddia etrr.«-kt,..dir. 

Bir ingiliz ajıınsı ıçın bu iddia 
yerindedir. lira Nediçin ayrılmasile 
YugoslavyadEl bulunan bütün harb 
taraftariatile İngiliz muhibh·ri. ea 
büyük :ıotinadgnhlarını knybf'tmit 
oluyorlar. 

Hükumet narnına ~öz !!Öylemeğe 
mezun bir memur dün 5tefani aıa!r 
sına şu beyanntta bu!unmu tur: 

Bitolia -es.ki Manastır- ın bom
bardımanı, In~ilizlerin t&hıik ;tınııı 
ne derecelt"r<! vıunıı oldu::unu go~ 
tcrmektedir. l'v'cıı lch·t' htırbe sii
rükliyecek ndam uznklaştııldı \'e 

Ingiltere hıı adam ile, bir dtıha av
deti üm:di olmamak üzerı" en iyi 
ınüttefiklerindc..:l bır:ni ku\ bı:lıı.it 
oldu. 

Çemberlayn 
Ağır hasta 

Lnodra ~ CA A.) -- Reuter aJU 
sı eski başvekil Çembeı laynın zev
cesniden şıı telgrafı almıştır: 

ııÇemberıaynin sılıhi vaziycti bir 
kaç gündenbe~i fenalac;moktndır. 
Şimdi ıigır ha!tcl yatıyor >> 

Çemberla}'n knl::ıneden i t:fa ın-
danberi !stirahat için çı·k:lmiıı oiJu
ğu sayfiye<>ind• b•Jiunınaktadır. 

İngilte ·e An1erikadan 
200 e yakın vapur 

alı r ~nıcıPma Sırıgapur üaaünün lan eanasında İtalyan bombardıman büyük elç!liği müste~rı B. Morgana LS tn en tarz a . et:A n1gı dr_ ~emı - beraberdir. icab eaerse, vatan vazl _ 
ttuv ı fı d l 1 tayyarelen olunlannı Arnavudluk hükumeti tımıfından ortcı rlçilılc pa- na verecek vaz.ye ı,.ç o ma ıcı ceva- 1 d 

Vf>t eri tara n en u - !esi u~runda onlara yanyana n ço.- Nevyork. 8 ( A.A.j - ~e\ ,·or k 
dt:r · 1 kt d' hududunda bulunan ltüçük köylere yesi verilmi:tir. bını lta etmi.şt.lr. lışır 

~ ht Pıo ey erne e ır. h , ! di . l'ı.• Timesin Vaşingtondan oğıendı~:ne 
·~~~ .... ~ l!br.ıl yardım in isar ettirmı~ er r. Amerikan hariciyesi, ıtalyan bükü... • Hukuk t'a.kültesl 2 nci '>mıfın - göre, deniz komis.,nııur a E~ıd olup 

'" 8 (A.A) B k Yunanilitan san•toryoınlarında 1 •ı• h k l' · t' · d h ı ·ı "ft ·~ " ' · -· Ul!iin li ng'ı'IZ ava uvve .erf nıe ının er n verı en m...,nı"\ıtfCVa - dan Periha.n PuJatanalı, u•yle uı;7or: kullanılmıynıı O) li"f\ t•t ırıun 
ttı b teclavide ',ulunan Teremliler, uken- b Alın bild' 1 ı l·' r. ...-•t untı neşıiyatımn hü- mm anynya ırı m ş 0 uUı;U - •- Hududdaki kardeşlerımize yapa_ lngı'ltereye ~atıln,a" ıcın ·re-

dilerim 3lüme mahkum addettikleri b'' Ü, f f k b ğ Al h · \. uy K aarruza nu, a at, una ra men, man ara- cağunız yardım, Türk kiLnın VLI.t.a- ler yapılnıaktudır. 
llrk r· cinetle her türlt" fedakarlığa amane · · 1n · +n d h k ti dd L ımes gazetesi yazı- h eıyesın aynı .... rz a are e re e nına ve ordu;suna k. .., ı.;l.ııgı.ıı ı- Ayni zımıarıdrı hu u i • ~ı~l..ıra 

gönüllü olamk Yunanistan ordusu- ~71rlanıyorlar •·r.ı blld. · tı a... "'6 nı ırmi§ r. fade edecektır. Bunun ıçın, yapaco. - aid 80 ila ı OC v.,puı.ın l'lu 1 :\yaast 

' 
J'. ~h Napoleon gibi, harb na ithal edilmelerinin generl\1 Me- ik 1 k 1 ~~.. 1 taksasa bir mektuh yazarak taleb (ISqtnra.fı ı Inci sayfada) Amer· a Bir eşi dev etleri u:oo ka- ğmız ~ey, milli bir vnzıfe olduğu ka- için de m;,jznkcrele• c• rr v ı yle-

~~ 0 ~ukça parlak bir üstad etmi~lerdir. dar Amerikalının tahlıyesl için İnı;il- dar, haricde bizler içın ıyi bır propa- mektedir. 
'll~ Coııtenniştir. Almanlar Sil"h "'ltına da,•et ·dilmi" olan Almanysdıı petrol hedeflerine ve tereye bir vapur gondermek nijetin - ganda da teşkil edebılır. Hıç t':!reduud Resmi mahldl,.re ~· 1 h b ·ıle-

l : t etrnı.,lerdir k' m fe · b- ı~ ... ~ " F ranıında istila limaniarına ve düş- de bul d 1 ı ı ., ' "~tb ., 1 u 1939 ••nıfı meyanında 1935 hükô- unuyor u. etmeden bu vazıfeye koşmalıyu;. Ben re nnzarnn ngi tf'ff' .. ti<.a• t ge-
tl.. • nlığından ziyade maki- ... man hava meydanlarına da taarruz: . I ki d · · · '' 'k 1 1 · ı''llll.h met darbesine imirak etmis olduk- V~ingtondaki yU.t:sek devlet me _ ve bütün arkad~larım bu ı r eyız .• mıoının .~·perı .ı ı Hı.~.J ~a ı ıçın 

• tr.min etmektedrr' . -. edilmi,.tir. 1 t db' 1 ı t n ı • . ·ı 
la k d k J ·ı 100 ü "' mur arının fikrine göre, Almanyanın • lk._. ___ .. F k lt . f d e ır er a.mış ır. nur A· mı von 

Ynhıız -47 miL·on Çö .. r- n için te ıı.il e sev e' ı en s - l •........u •a u esı soıı smı ın an · . . ı 
A '>' bay bulunmnkındır. Bunlar şimdi ngilterc Üzerinde bu cevo.bı, pek muhtemel olarak Al _ llrr,ıl z ır" ın ı cıkr,.-a • npur-Yni zamanda İııgiltere l\lütide Kıvanç, .şu cer.ıbı vcrdı: 1 ı_ b' . dJ 1 • . t 
~k· ordu kodrosuna ithal edilmi~Jerdir. Londra, 8 (AA.) - Hıtva ve mo.nya üe Amerika Birl~lk devletlerı arın en ~· " ır mu e ıçınae ~·9-
nıik~ı:-uddir.hf.ğerkbuna .ilda- emniyet nezaretlerinin tt"blıgvı: müna.sebeUerindeki gerginliğl arttıra- c- Bu yardun. hepımı:~.in, butun liıni taahhüd rılılmiı>tir. Büıün prog-

.... r .ı ava u'livetı e caktır. Türk: Juzlarının en aııZ bır vnzıte.:, 'lZ b:r ı;nıoı. ında ,aoılacaktır. 
V f ı ı k k d . B d ı• A di kf Ori ...... anın bugu .. n saat 1 7 ye ka-e 6Z a o nrft. en ı- a og 10 rnavu u a ........ Seve seve yapıyoruz. Onlar, hudu1 - 300 .... -. . hn alınıyor 

ı 'd ~ d dar lngiltete üzerindeki hava fuali-tt. 'L. ı arneye yoraım e e- s G d ları bekllyen kahramanlat bı-ıhı ı..... Londra 8 A 3~!) •• ~eı v.ı • 
• rıı:;:ı · d ı.-k b kumandan'ıg"'1 ete a'miŞ yeti kü,.ük mikyasta olmu~tur. Mün- ~· nyor b.. . rnesaıy~ e man u- 1 ı ,.. ay an 1 n şeyimizi, raha.t.ımızı. ve hilrrıyctınıızi purunun İngUlPreve te li mı il' ın A -

ı. .. rbı L b'l' k ferid dü§man ıayyareleri batı sahi-~h ~aznna ı ır ve azan- temin edıyorlar. Onlar içın nazırlı - merika ilc müzakere cere:ıoan etmekte.. 
tder (Ba~rafı 1 inei sayfada) linde bir ııokta ile orta lngilt~rede b '-hl\ı · • k 1 • yacağımıı ufak bır orgu, bu borcu o- dir. 

ri lltda ;\ ik ı 'lt giliz' hava kuvvetlerı'ne mensub Lı·r şehir bölgelt"r;nde bir noktaya bir Ir ma a~Jestna b ----------1).. ...mer ·a ""' ere- 17 diyebılir mi? Bir gün ica cdcr~e. biz ----
b,}:'"t:ı~d .. n mebzul bir yar- tayyare t,....,.k1·u· lu'' rar••ıı:ıba aunu kaç bomba atınışlardır. Bu tnarruz- d nı ı b b bu vatan ,. n ç A 'k l 1 1 • • 

~ ~"·~tın"bı'lı'r. .....- ıı;. ... yoo .. 1 h d . . A e o ara cra er, ı,ı :ı- ".lerı anın ol~ ,.a (..\ Ç'SI ~ .. Adrıy' at:i'k denı'zı'nı'n Arnavudluk sa- ar ne aaara, ne e ın nnca zayıata t• b ;c ~ 
b b ı 1 n an 1 n Ce va 1 Iışmak istiyoruz. Buna, hazırız., Unanlla________ hil:inde bulunan A' lonya tayyore se e 0 mRmıştır. • Hukuk Fakültesi 50n ~ımfmd:ın Boston 8 (A.A.) - Anıeri (a. ın Loıt-

~u"U 1 r lta:yanlarm meydanı üzerine çok muvaffakiyet- Almruı tebliAi Atina 8 (A.A.) _ Oecikmı~tir: Vecli& Eorova.tı, diyor ki: dra büyük elçisi Kennedy du . b•ırada ," ""l li bir akın yapmıştır. Meydnnda bu- Berlin 8 (A.A.) - Alman başku - S verdP''i bir nutukta istıfa e·nı olma.. 
ııı a ınyor Virginlo Gayda, Glorna.le K d 1 · h d dl cl bizi 6 ... rmı lardattiler lunan düşman tRyyarel~ri bombar- mandnnlığının tebli~i: ditalia gazetesinde cbugü.ıkü Yuna- »- ar eş erıınız, u u tı.r a dığını ve huzuruna luzum hi ı. ol<iu-

.~ (Jıt~- dırnan edilmiş ve mitralyöz ate~ine Ayrı bir tebliğimiale bildirmiş oldu- bekUyorl:ır. Yap:ıca~unız yardım on. ğu tnkdırde 48 saat zarfında Lo. dra-
tt.. :-"t~fı ı · . fA .. ) lı 1 nistan, arazi bakımından, birbirini ta- 1 · d' - b' Ll B "llııl .n«:~ say .... a tutulmuştur. Meydanda u unan bir ~uz üzere Atıantik denizinde fna- arı sevın ırırse, ıze ne mu u. un- dönece~inl bildirmiŞtir. 

ted: ~ı h l'f klb eUntş tec:ıvüzlerin bir neticesi _ h · te ld'k ya 6 ~ .r. ~ ava:un mu a ı çolt tayyerecilerin üzerine de ateş liyette bulunan denizüstü harb filo dandır kl, epuruz gayrc ge 1 • ---

"•\!~IU~~lı~t·n tayyarelerimiz nçılmrıbr. Bazı tnyyarel~r üzerine muz şimali AUantik deniz yolunda dır. dıyor. Onlar için, hediyeler hazırlıyoruz. Bu F b h • "' 
ı"'lleıi .. cıvarında!d yollarla birçok tam i!abetler kaydedilm:1 cem'an 86 bin ton hacminde bir in.. Bu iddıa belki de Sinyor Gayd:ı'nın iş, bizim için, bir saadet oldu,, en er a Çe pia "!lfllO 

(:\ u~rine hücumlıır yap- ve bunlann tamamen imha edildıği giliz ticaret kafileSini tıunnmen imha zihnıyetine göre, kendi memleketinin e Uııkuk Fakültesi 2 nci '>mıfın tatbikine baştanıyor 
u hedeflt·re birkaç defo görülmüştür. Diğer tny:'l·arclcrin pek eUniştır. Yunarustana karşı haşin tecavüzüne dan Şekibe Sa.yan, §Öyle dlyo~: 

kaydedilmiştir, hütü!l vakınKla düşen aair bombalar bıın- Hava ıruvveUeri dünkü gi\n ve ge- muhlk göstercbileceAi bir babanedir. cı- Bu ynrdım, bir borçdu. Biz. top. 
t"• üaierine -•o· nrnü•ler- 1 'd di h 1 v tmırtır ı · · il .. YJfa d 0 " an cı asar ara uıı;,ra · ce Londrada cenub ve merk.ezı Ing· - Fakat hakikat bambaşkadır:· Yuna _ lu bir halde bu borcu ifaya davet e _ 

1 t~,..,lt~~ e:ı miirekkeb bir ltalyan tayyarelcr; ln~iliz tayva- terede ve İngiliz sularında askeri e - nistan, Osmanlı İmpara:.OrluAuna den teşebbtis, hepi.miZl sevindirdı. Bü-
lb;.-• · 1 ~~:ülii Avlonyava hU- 1 · ._ cı kı've•sı'z hu·· •. ~ " re enne xarşı muva •8 • • - hemmlyeti olan hedefleri OO!"Ubardı - karşı ynptı.oo;ı ihtıliille hu-rrc"etı·nı· ka_ tü u·· · ·te k z1 b d ~\oeı t~ C!e hava ıııüdafaa tcp- B 1 T t> J n nıversı ı arı u yar ıma 
~ -ctYya. l . k cumlar yapmtşlardır. ütiin nqı ız man etmiştir. zanmıştır. Fakat bu, asırlık mücade- şevkle iştirak edece~iz. Biz sevine se. 
fl·~ • re eıınin nni mu a- tayyareleri üsterine dönmüşlerdir. Londrada Tiilburg dokları u··zerı'ne leye kat'i bir nlhayet vcre:l knr§ılıklı nı ı.,., hed' 1 . h 1 ~:ıiıtir R•nda bu ıcşckkül im- vine o arn ~ ıye erı aza- ar -

, 3 . Kont Ciano Selanik bt•mbardıma- icra edilen hücumlar, küçük büyük fedakarlıklardan sonra Yunanista • ken, gayemiz kendilerlle beraber ol -
• : ~, hi!~a 4. i O orasında hava nına iştirak etmil birçok yangınların çı km asma sebebi- nın, Türkiye ile çok sı b cıo.)tluk ve duğumuzu göstermek ve onlarda da 

~ k~t ıl ıyalo.rımızın f]ddelli Atina 8 (A.A.) - Ö~enildif;ine gö. yet vermiş ve bu yangınlar büyümüş.. ittifak bağları tesis ve idamesine mrı... bir sevinç uyandırmaktır .• 
~~~~di~t~.ll.r. diişman tayyare- re, İtalya hariciye nazırı kont Cıa - tür. ni olmamıştır. Öyle dost ve ıttıfak ba~ • İktısad Fakültesi z nci sııııCın _ 

Q'-'4. ıı.t tııtasvonurun üzerine no'ya, masum sivil ahıılinln öl~.mfine İngiliz deniz kuVYctlı•rinin l•l'rrum ları ki ~u~ün iki memleket, bunlarla, dan Sen·are Haskal, diyor ki: 
4 i•· mı, ve istaııyonun "'a- sebebiyet veren Selll.nlt h!ıva hııcum- K 1 kta . tif d ed k Fl d elele yıırumektedlr. •- Si:ze, ne söyliveyim. Hepimiz 

ıtı :ta b .J d 1 lb aran ı n ıS a e ere an - J 

"b' Bir lt ngın oınbası bırak- lann~ işt~ıık ~tti~inden o ayı a ay- res sahillerine yaklaşma~a tcşebbüs --------- kalbden gelen trun bır istekle vatanı 
Ir, .. t'Jırn ray, bir su teai- Iık rutbesı verilmiştir. eden d{lşman deniz kuvveLleri dtmiz Arab memleket'erl· beldiyen kardeşlere gfizeı örgiller hn-

1 'iıt,hir ik!on hasara uğramıştu. Gİtalyan tarihi i~in bir karaı> Te kara toplarile sahil ağır b!Ltarya _ ~ zırlıyoruz. Her birimizin yapacaeı bu 
~~~~t~ ônt'~tgahta çıkan yıın- Atina 8 (A.A.)- Atina ajansı bil- larının mii.şterek ateşleri saycsınde arasinda bt•r l•k ufak yardımlar, toplanınca büyük bır &t, b· enrni~tir. Insanca zn- dirlyor: püskürtillmüştür. Evvelce bildirilınit yardun halini alır. Madem ki, cemi -

tıQr,, ı:-8 Yunan 'ılerl- ... i.i Gazeteler Yunan kıtn:ıtının muznf- oldu~u vcçhile St.uk:ıs tipindekl tay ~~,:,~irrıkdüaldürbır.' Hkeülpiı:ı~şzkllin bedlrle~renveyear--
tıı (A '"'.r-r ternne üerleyişile meşcul olmakta - yarelerden mürekkeb bir Kahire 8 (A.A.) - AI-Ahram ı..u.u.u.. ~ 
~~f~IJ .:\.) - Londra dır. Tayın~'> nehrinin nıa.nsnbında olduk _ gazetesine göre, Ara b mahfdleri henuniyet kazanır. Bu imkft.nı b ze 

111 he~ü~rıl Arnnvudluktaki Kırıoniks gazetesı diyor ki: ça mühi.m bir deniz nakliye koluna bugünkü vahim hadiseleri karııla- hazırlıyanlara karşı şükran duyuyo-
hild· talyanimm elinde İtalyanlar mütearrıı olmak ister - hücum etmiştir. 10 bin tonluk bir kru.- mak üzere Ynkın~arktaki Arab ruz.» 11 &.r .... ~rrn. ektedir ler. 1 k 1 · d L • b' l'k ·• .. ısı d ken esirimiz oldular. vazöre isabet vtıki olmuş ve gemi a _ mem c et en arasın a ı:;.u ır ı 

~ k~ ~kbulunan Slem- Katimerini gazetesi şöyle diror: tır surette ynralanmıştır. 10 bin ton- projesini münakıı~a ve tetkilc. etmck-
1\y~ .ı·ı c;u bir Yunan i- · tedirler. 

r,:>llrt~ı rn .. ktedir. !talya general Metaksa3ı s:ıbahm luk bir ticaret gemiSinin de baş kı.s-
Gazetenin öğrendiğin~ göre. ilk 

görüşmeler neticesinde Mısır hükU
meti Suriye, Fiiiatin, lrıı.k ve İbnissu
ud Arabistanını ihtiva edecek olıın 
bu birliğe iltihaka davet edilecektir. 
Afganistan ile İrar.ın da :.lıihaklon 
mümkun görülmektedir. 

~llh a.r o.\ n 1 üçünde uyandırmU}t.ır. Bu mevzua mına bir isabet kaydodllmi.ş ve gemı 
1 ~·" in.ıA a~::ıran talynnlttr :.ı.,. b ·ıc avdet. ettiğimizden dolayı af dileriz.l yan ynt.mıştır. t,.r! · l uyu bir tnz)·ik 

~ır er. Fakat her İtalyanı ebedıyen lekeliye- Norflok snbıli açıklarmda bir dUş-
~ e t.\ ~ "Va:ı.iyct cek olan bu hareketi dnima uıcvzuu- man t&caret gemisi batınlmış ve bir 

r " .... ) D bahs edeceğiz. Çünkü bu bfıdisc 24 sa- diğerinde de yangın çıkarılmıştır. 
ı, •~ eı-uen. - ün ıcra edil- . . 
~t .,.,llıattı ham Yunnn gerl- nt içinde, seferberLk yapmnmızn ve '1..8 Ikinciteşrln gecesi Ingiliz tay_ 
)~!r en nıevzii bir mah!yet ta.~cvıye kıtaatı göndermemize mey _ yareleri garbi Alınanya üzerine a -

'!: eltar dan bırakmadan Yanyayı ;,şgal et _ kınlar yaparak infıli\k ve yangın bom 
•tljr~ ~kanııarda t-eyan e- mek istl,yen ıtalyanların dorcceslnı baları atmışlardtr. 
tr Cı\tlr Utni vaztyet mem _ gösterir. Onların muvaffakjyet.sizlik - Rhennnce'nln ibazı şehirlerinde ev-
~~~'1\oeue . . leri bu yüzden bir kat dnhn recıdir. lerde hasarat kaydedilmi~tir. Bir çok 

rının Mevzilerini tutabildıklerl yerlerde sak- kimseler ölmtiş ve ya.ralanmıştır. 
ıanıyorlar. B~ka yerlerde de pılıpır. Düşmanın dünkü zayiat yekünu 11 

Ürdün Emiri Abdullahın hnlen 
Mısıra yaptığı ziyan•t Kahirede bu 
§ayialar bahsinde çok büy\İk bır nla
ka uyondırmıetır. 

Eden Londraya döndU 

Ga.vsi Oıansoy 

Kış hediyesi için her tarana 
hararetli b:r çalışma var 
Kahraman ııskerlerlmıze kış hedi

yeleri topinnması hususunda şehri -
mizde başlıyan faaliyete hnrareUc de
vam olunmaktadır. 
Kız mekteblcrinde talebeler arala _ 

nnda lı:omı'teler teşkil ederek asker -
ıere hedı'ye hazırlanm~ı hususunda 
!;alışmala.ra başlamı.şlardır. Beyoğlu 
Akşam Kız Ban'at mektebinde de bu 
maksadla bir ateıye açılnuşt.u. 
Bırçok vatandaşlar dün semtlerin. 

BaUtevlerine ıılderet a.aterler 1-

Şehireilik mütehi\Ssısı Prost, F~ 
nerbahçenin tanzimı proıesini ha
zırlamış ve Bdediyeye 'crmıştir. 

Bu projeye göre Fenerbahçe ya
rımadnsının hususi kanıkıeri tema
men muhııfJtza edilecek, berzahın 
en dar yerine ıki tnrııfı birlestiren 
bir kanal y.lpılacaktır. 

Y arımadnnııı Kalanııı: koyuna 
bakan kısmı dımiz kl:ibiıne verık ... 
cek, bura:.ı deniz klubü h:rafındaıı 
tanzim olunot"nkıır. 

Prostu'l bazırludığı plann göre. 
berzahtan itibaıen hulvnrlar merke
zi münhani bir yola vnpıiP.cak, hu 
yol yedı metre genişliğınde olacak
tır. Fenerbah•:e yaHmadası bir ta
rafı park, diğer tarafı denız klıibü
ne münha~ır olmak üzere iki~·~ ay
rılacak, park ynyal;ı.ro mahsus o(,,. 
cak , buraya nal.: ii vaıııtnları gireıni
yecektir. Berzııhta bir otor•ıobil 
parkı yapılncıa.~, Fenerbahçenin su
lama tesisatı :çin her 'lO nıelrede 
bir musluk konncaktır. 

Belediy .. , Prostun hazırladığı pla
nın tatbikine derhal başlıyocak, ilk 
olarak merkezı münh ını yol inşa o
lunacaktır. 

Bundan sonr:ı bir kır lokanta•ı. 
bir kır kahvesi ve nodern bir va
pur iskelesi yapılacaktır. Yot Klüp 
te burnya modern bir otel ynptır.t
cnktır. Yarıınndad&ki h.ıvuz tamir 
olunacak. bf'ton bir d'lns yNi yapı
lacak. Bizal\slıl:ır devrinden kalma 
kuyu ;e hamam aynen nıuhffuza e
dilecektir. 

Fenerbahçenin tanzımı ışı kı!Ja 
bir zamanda .kmal ('ailecek, bu su-

güzel eri ... ..: .. :;:·;.·..--



~ S9vfa 

i ka 1n1 s ven 
iki genç rasında 
anh bir boğuşma 

Birbirlerini kıskanan iki rakib 
Bostancıda kartıl"fınca kapı§· 
tılar, biri eliğerini tabanCG 

ile yaraladı 

Dün Bostancıda, kadın yüzünden 
kanlı bir vak' a olm u~, bir genç ra
kibjni tabanca ile vurarak ağır au
rette yaralamıştır. 

Bostancıda, Knsablar eaddeııin
de oturan Ali adında bir delikanlı, 
bir müddettenberi Zehra isminde 
bir kadını sevmektedir. 

Dığer taraftan, Murad adında bir 
eeru; te bu kadına karşı ayni nUika
) ı beslemektedir. 

Ayni kadına karşı duyulan bu 
mü"tt>rek his, geçenlerde iki deli
kanlı arasında bir kavganın zuhu
runa sebeb olmutsa dn, etrafın mii
dahnlesile i§ büyümeden bastml
mıştır. 

O gündenberi birbirlerine dargın 
bulunan Ali ile Murad nihayet dün, 
Bostancıda Kasablar caddesindeki 
Mustafanın dilkknnı önünde birbir
lerine t~düf etmişlerdiT. 

Bunlardan Murad, Alinin yolunu 
keserek, ona Zehradan sureti kat'i
yede vazgeçmesini, aksi takdirde 
i in fenaya varacağını zöylemşitir. 

Ali. Muradın bu ihtar ve tehdi
dine omuz silkerek: 

f<- Zehradan bir dakikacık ol-
sun ırnzgeçmem ••• » 

Demiştir. 
Alinin bu tarzda'ki mukabelesi, 

Zehrnyı çok seven ve o nisbette de 
k skanan Muradı fena halde llinir
Jendirmi ve bu sebeble de mkibine 
mi;thiş bir vumruk indirmiştir. 

Bu beklenmedik darbe bo.r,qısın
da Ali de Muradın üstüne nhlmış, 
iki genç sokak ortasında dövü.çme
ii: haıılamt:!!lanlır. 

Bu ıo!nada kavgacılardan Murad 
tabanca~ını çıkararak ve rakibinin 
Ü7err.e iki el at,.ş etmi~tir. 

Cıkan kurounlar. Alinin vücudü-
1"1" ioınbet edt>rek o~ır ııurette yara
lanmacıına sebeb olmuştur. 

Yrıralı tedavi edilmek üzere 
llavdarpaşa Nümune hastanesine 
kaldınlmış, Murod yakalanarak 
hakkında takibata başlanmıştır. 

SON POSTA 

• 
ır a 

Tren, vapur ve tramvaylara Hava Kurumu 
için 10 para zam yapılması teklif edildi 

Şehir Meclisi dün öğledf"n 2onrn,, yüksek bir iftihnr vı:aile!!i teşkil e
ikinci reis vekili Faruki Derr-linin dec.eğj kadar ncdb bir sirayetle §Ü
riya9Ctinde top~nmı tır. Cdse açıl- mulünü geni,leterf"k parlak bir mi
dıktan aonm, Milli Şef ve diğer bü· sal de vücudc getirecektir. Bu kabil 
yülderin, meclisin &çılıvı münasebe- maddi ve manevi faydalan caırü ol
tile kendilezine gönderil.:n telgraf- ması ve tahsilinde dnhi mr.sarifi 
lara verdikleri cev"blurı mütcnkıb, gayri müstelzim bulunmaııı ve şrhiı 
50 aza bırafında:ı imzalanan au tak- halkmn di\ fazla bir külfet tahmil 
rir okunmuştur: etmemesi itibarile tramvuy, tünel. 
t~tanbul Umumi Meclisi Yüksek vapur ve banliyö trenleıi ve ems.ıli 

Reisliğinc nakil vasıtaları biletlerine ( 1 0) pa-
cıBütün dünyl\ miU<>tlerirıin hava ra Hava Kurumu payı konulmakl.t 

ailihımı. ve havacılığıa verdikiNi ha- temini mümh.iin olan bu ınakslidın 
yati ehemmiyet izahtan müstağııi- istih.snli için teııebbüsnl ve temerıni
dir. Umumi \'azİyetin hu ibram ,.e yatta bulunu!masının yüksek heye
zarureti büyük milletimizin nasA tinizce tasvib:ni arz ve teklif ede-

riz. ıı 
yüksek ve liünnete §ayan bir haıı- Azalann bu •akriri me<"liste iyi 
sasi)·etle t'~dir etti~ni de şükren ~kilde knr!};lanmış ve tetkiki için • 
ve ihilmrla ~örüyoruz. Son günler-
de ise letanbul şehri maht~rem h::ılkı riyuete hi'lvale olunmu§tur. 

Bundan sonrn ruznamey..: geçile· 
nın bu mev:ımda ibzal ettiği semnluıt rek, ruznıı.medeki maddeler "e bu 
ve m~t mesais.ile bütün m em le- arada fsta'lhul Elektrik, T ramvay 
kette sevgi ve elaka uyandıran HI\· ve Tünel l,letmeleri Umum Müdür
ve Kurumuna yaph~ı dc:ğeılı yar" )üğij ) 941 yılı bütçesi, encümenl~re 
drm bu talcdirin (milli gururu attı- havale olunmu"tm. Bundan baııku 
mn) mutlak bir hürhanı oldu. belediye zahıtası talimatnamesini 

Cönüllere in~ah veren bu mAn- tetkik için te~ekkül eden muhtelit 
zamyı burada kıvançla kaydeder- encümenb hazırladığı mazbata o
ken bu verimin müııtemir bir lınle kunmu!'ttur. 
getiTilm~i ve bu yardımın bütün $ehir M~li!i öniimüzdeki Salı 
tehir sekenesine teşnıili İetanbul için günü tekrnr toplanacnktır. 

Cebinde 53 lira 
taşıyan fakir 

Hasan nıninde bir ihtiyar, dün 
Belediye Reis Muavini Lutfi Akso
ya müraaınt ederek, tednvı için İ
neboludan l.~taı:ıbula geldiğini, pa
rası kalmadığını söyliyerek meccn
nen memleketine gönderilme:ıini is
temittir. Hasanın vıuiyetinden şüp
helenen Belediye Reis Muavini, po
lis vaaıtnsile üzerini aratmış, bu 
amma esna!lndn cebinde 53,5 lirn 
par bulunmuştur. Hasan kendi pa
rasile bilet alınarak lnebcluya gön
derilmittir. 

~----------------------------
Romany drın 950 vatahdaıı -

mız dah geldi 
Romanyalı Türklerden mtirekl:eb 

950 kişilik bir muhacir kafilesi eYVel
ki gcoe, Köstence yolile !imanımıza 
gel~. 

80 yaşındaki 
sabıkalının marifeti 
Meşhur ve oıki sabıkalıhırdan 80 

yaşında Kayserili .Mihran gene or
taya çıkml§tır, 

Mihran, bu ciefa da yıkanmak i
çin girdiği Ctığnloğlunda Şengül ha
mamından iki peştemnl aşırmıştrr. 
Suçlu, bunları güzelce beline sara
rak, üzerine elbisesini giymi!'l, kRpı-
d n çıkarken hamamcınııı şüphelen
mesi üzerine, yııkayı ele vermi;ıtir. • 

Diio adlıyeye verilen Mihran, 
Sultn .• ahmed 1 nci ~ulh cezııda ya
pılan duru§JllMlnda: 

«- Ne yapayım bay hakim, ro
matizmalıyım. Bunları, onun için 
belinıe sardım.h 

Demicıtir. 

--~~~~~~--~ 
CUMARTESi 9/11/1940 

8: Saat ayan. 8.03: Ha!i! müzik 
(Pl.) 8.15: Ajans haberleri. 8.30: Mü
zik (Pl.> 1.50 - 9: Ev Kadını. 13.30: 

Yeni 
Devlet Denizyonarı ve 

Mecmuası - Beşinci sayısı 
çok güzel bir tarzda, bir 
şnyan yazı ve resimlerle 
miştir. ....... Saat ayarı. 13.33: Saz Taksimleri Ve 

l. Zeybek Havnlan (Pl.) 13.50: Ajans ---------
• habcrlcıi. 14.05: Koy Türküleri (Pl.) 
~ 14.20: Riynseticflmhur Ba.ndosu. 15: 
: Ankara sonbahar at yanşları tah _ 
: minleri. 15.10: Hafıf sololar (Pl.) 18: 

Arnele 14 saat 
çalıştırdır mı ? 

Bizler Adana _ Seyhan su ba -
xajı t&isatmın temelini teşkil e -
decek olan ıcranit taşlarını çı. 
karmak üzere Bandırmnnuı (Ka
puda~ı) içinde (80) kişilik işei 
grupundan ibaret taf usta ve a. 
mele.siyiz. 

Saat ayarı. 18.03: Radyo Caz Orkes
trası. 18.40: Sahil oyun havaları. ve 
Türküler. 19: Konuşma. 19.15: Beçil. 
miŞ Baz Eserleri. 19.30: Saat ayarı, 
ve Ajans haberleri. 19 45: Fasıl hey _ 
eti. 20.15: Radyo gazetesi. 20.45: Be
raber ve tek şarkılar. 21.15: KonuŞ-
ma. 21.30: Radyo Salon Orkestrası. 
22.30: Saat ayarı, Ajans haberleri 
Borsa. 22.50: Kon~a. 22.50: Caz ~ 
band CPl.) 

Bu su barajı İngiliz ve Alman 
müteahhidieri tarafından deruhde ( 
edılıni.ş bir şirket işidir. Yanl bı.Z- . 
ler bir ecnebi şirket nam ve he _ 
sabına çtılışıyoruz. İş kanunu ab
kfunına tevfikan (10) k~ıdcn faz. 

TIYATROLAR) 
ŞEHİR TiYATROSU 

Tepebaşı dram kısmında 
Akşam sant 20,80 da la çalışan işciler iŞ kanun una tcv. 

fikan nncak günde (8) sant çalış. 
mnkla mükellef iken, bizleri iŞ ve
reıüer tam 14 saat çalıştırıyorlar. 

Bu gayri kanuni hareketi pıo _ 
testo ederek iŞ verenlere iJildir _ 
meğe csaret edemiyoruz. Çünkü 
böyle bir hareket ~imizden kovul
mamızln neticeleneccktir. 

Hnlbukl biiler Kastamonu, At
yon, Aydın ve daha uzak yerler
den efradı nilemizın mnişetini te
min için gelmiŞ fakir kimseleriz. 
Blşımızda bulunan ve bizleri hi -
m ye Ue mükellef olmalnrı H'umn 
gelen memurlar da bu kanuruıuz 
harekete göz yumuyorlnr. 

Muhtcrem gazetenizin bir kö -
şesinde bizlerin maruz bulundu -
~muz bu haksız ve gayrı kanuni 
muameleyi dereederek aliikedar ı 
makamıann nazarı dikkatini çek
menizi rica ederiz. 

80 t-ıcl nanuna anıe:eden t 
Sadık Çimen ve Osman J 

Son Posta - E~er bu arneleler 
su barajı in~ası için çalışıyorlıırsa 
TniDyet ı~ kanununun üçüncü 
mad<:le.sinin •D~ fıkrası mucibince, 
23/9/1937 tarihli ve 3716 sayılı 

İstiklfü 

BIR ANA 
caddesinde komedi kısmmda 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 
A~am saat 20,30 da 

DADI 

RAŞİD niZA TiYATROSU 
Halide PıŞktn birlikte 

ll Pazarte&, 12 Salı akşamları 
Beyoğlu HALK sinemasında 

AKTÖR KiN 
Piycs 4 perde ı tablo 

Beyoflu Halk sineması 
Bugün 13,80 da 

1 - Define adası: Türkçe 
2- Kan davası: Tamamen renkli 
3- Mlki. 

arn.sı gelmıyen bir 
devam ediyor. 

Ayrıca: 

arzu ve ısrn.rı wnuınl 1t 
ikinci de!a olarak şar.tJJl nt' 
sınn tanuımı.ş raetn ııı , 

F T A RüŞOI 
nin oynadığı 

Bu film faziletli ve if!etU: 
kızın hayatı ve roın!lil ~ 
t.ennektedir. Şehvnni lleıgfJı 
tatmin için genç Icız]ıı.tl t (. 
mek istiyeıüere karşı i!f~efı 
meti müda.fan etındi 
gencın bu mücadeleden 
.saadete ermesile fazlltiil dt 
olamıyacağı görülece~ ~ 
tün gençlik bu filıni ell 
le görmelıdir. 

Ayrıca na.vc oıarV 

MONMA 1/l,cfll 
KIZLJJ 

45. 
Oyun saatleri: 11,15 ~ 1. 

6,45 ve 9 dO. 

ı' .sı'nemalan kapılarınil 
taşıyor... p. 

2 nci HArf 
göst eri:e :1 

ve yüz binlerce İstanbıı_ı: 
göz yaşları döıttil t 

Mısırın en bUyük nr 0 
Duruşma sonunda, hakim sek

senlik sabıkahyı 5 ay müddetle hap
se mahkum ve derhal tevkif et
miştir. -:;;::::=========::-- Müddeimnumiliğe davet 

r ) İstanbul Cilmhuriyet Mihldeiumu mini Halkevinde türkçe kursları 

rc.sml gazetede intişar eden birin
ci umumi emrin dışmda knlaca -
fından amelelerln 48 saatlik me
saiye tAbi olmamalan Icab eder 
Şayed faaliyet do~rudan doğruya 
taş ı.nkanna içinse 48 saatlik me
sai mecburlyeti vardır. Fakat bu
nun için de Mıntaka Ticnr t Mü
dürlfif;ünden izin almak lazımdır. 
Al~kadarların her iki clhetı de • 
tetkik etmeleri zaruridir. E 

LEWiS STA E ve 
JUOV GARLA D'ın L VL •Uft~ 

v suF· vr::tı~1 
~-----------------------'- nU~nden: ~ Ba~e~den: 

Vali ve Belediye Reisi LOtfi Kır- İstanbulda bulanduğu anlafllnn ETimizıde türkçe okuyup yazma bn-
dar, ıtalyan - Yunan harbi ba.şladık Maden lıd'kim manini Muhsin Ergü. miyenler Için kurslar açılmıştır. Kay. 
tan sonra Beyoğlunda bazı Yunnnıı.. neyin Acilen mem~timize mUra - dolmak istiyenlerin ev kAtibliğlne mü-
larla İtalyaıüa.r arasında hAdJseler caatı. ra.caat.lan ... 
çıktlAı ve tevki!at yapıldığı bakkın
daki ~ayialar uzerıne, biç bir hadise 
olmadı~ını ''e tevk.ı!at ya.pılmadı~ını 
soylem.ştır. 

Btr müddettenberi şehrimiz Em. 
niyet ikincı şube mudür muavinl~in
de muvaffakıyetle vazife gören 'l'ev
:!ik Do~nın memuriy~inde bir dere
ce ter!ı ettilildıltini memnuniyetle ha
ber aldık. Tebrik ederiZ. 

Diin Kostence yollle Finlandiya. 
ya tütün ve Macaristana. da fındık 
gönderilmi§tir. 

Dı<Yer taTaftan öğ:re.nildiğlne göxe, 
Prut nehrile V~ül arasında yapıl _ 
maktn olan knna.I ikinal edilirse l'ln
lD.ndıyaya nebir yoli:e naklıyat yn _ 
puması mümkün olabilecektir. An -
knl'!'ıda yapılan müzakerelerde bilbas. 
1! bu nokt.nlar gazönünde tutuı.nıa~ 
tadlr. 

Yozgad lisesi talebelerinin resim sergisi 

. 
\.,... ............................................. ,· 

Kendisine memur süsü 
·ererek 250 lira dolandırdı 

Muza!!er isminde biri kendisine me
mur süsü vererek. nüfus k~ıdı olmı. 
yıı.n LAmbo ve Mığırdıç isimlerinde 
iki kişiyi tehdid etmtş ve 250 lira pa. 
ralarını dolandırm..J.§t.ır. 

BilAhare yakalanan suçlu dün ad_ 
liyeye verilerek, Sultanahmed ı inci 
sulh cezn ha.Itimlnin kararilc tevkif e-

Modern a§kı yaratan 

GENÇLER 
SEVİŞİYOR ••. 

12 İklncıteşrin 

SALI Akşamı 

ü r u reddin 
in 

dilmiŞtir. l K 1 Ş Aynca: 
Görünmez kaza IP.r<tJı::una Amerikanı.Il ~;ıı 

ı 
Fataı Fener caddesinde, 181 .sayılı K Q N S E R kadar yapılmış f ırnleıı.W 

yün deposundn çalışan anıelelerden heyecanıısı ol 11~8 
Osmıınln, arkadaşı Hasan, bir b:ılye Kamilcn numaralı biletler gi.şede Arizona Kahraın8•' 
kaldırırlarken, Huanın elinde bulu _ satılıyor. ttlt· 

nnn demir kanca kaznen balycden ~~~~~T~e~l~e:f~o:n~:~23:8~6~0~~~~~~~~~~ll~flv~e~o:l~u~ıun;u;~~ 
kurtularak Osm.anm gözüne saplan- J t t 
mıştır. Bu kaza neticesinde gözünden bre 
ağır surette )"tıralanan Osman, .sıhhl BÜYÜK V ALS'ın bile şo r' 
imda.d otomobaıe Balat ba.stanc.sine Jıl 
kaldırılmıştır. muvaffakiyet rekorunu f}V 
Bir gencin pannaldarı ezildi SENENİN EN NEFIS ) 

Fatihte oturan Necati adında bir Sinemasında 

bilile Kadıköyüne giderken, tzamvay IR IHAL 
Şt}rayı Devlet. dör<Hincü daire am _ 

larından İbsan Pehlivanlımn otıu. 
Anadolu ~ansı başnıuhı.rriri Sabri 
B:ı~uıt ile Şflrayi Devlet meınurıa _ 
nndan Husnü Baysu~'un y~enleri 
D hUıye VeWeti ma~ idareler 
memurlanndan Burhan Pehlivanlı 
bek;eruniyen bir anda genç yaşta dün 
vefat eylemıştır. Ailesine bafsağıları 

dı!er ve acılarını p:ıylaşırız. 

Serzidm bir rörünüt 

genç, dün, ÜSküdar tramvaylarmdan B L 
' kapıla.rınm ani olarak knp:ı.nnıası yü. 

zün<len parmakları iki kapı a.rnınnda 
kalarak feci bir şekilde ezfimiştir. Ya.. 
ralı sıhht imdo.d otomobilile Haydar
paşa nümune hastanesine kaldırtl -
mış, kazn etratında tnhkiknta b:ı.ş -

Y ozgad liseai birinci devre tal&- nı. bijyük rrığbet gördüğünü, İstan
heletinin hazırladıktan est'!Tieıden balda dil rnğbet kazanacak kada 
mürekkeb resİul ac~ dün öğle- k tl" Id w •• I . r 
d 

~-' .. H H~ ık . ] uvve ı o ugunu soy emış ve eser-
ca sonra LUUnon aı evı aa o- l • . Cfak" • d b 

nunda, Parti müfettişi R~d Mi- ~nn muvn ıyetın en 1\haetmio-

ıı.. ~';~SoN EDDY - ILONA MASSeY 
d dıf· 

Bugün seanslar saat: 12.45-2.30 - 4.80 _ 6.80 ve 9 o. 
7 

maroğlu terahndan törenle açıl- tir. 
mıştrr. Sergide bin kadar eser te~hir e-

Parti üfetti~ aergiyi açarken dihnektedir. Resim sergisi 1/ İkin-
kıııa bir hitabede bulonarttk sergi- cite§Tİn ak~mınn kadar açık kala
nin daha evvel Ankarada llÇlldığı- cakbr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki! 

- linsan bey aralarına 
k:ı.rn ked g.ren dev .et -
l:r ... 

... Tekrar b8.l"U)Dlak is
tedikleri zaman muhak -
ka.k ı~ tıc:ı.re~ yolundan 

. . . Gazetelerde gördüm, 
Japonlar İncilizlerden çot 
miktama ı:tmuk iıltqor -

Hasan bey - Bu taleb 
bence b~ iQin d~. 
üçtızıll ittı:rakı içine sa -

lannıı.ştır. 

Bu hafta Sinemasında ~~ 

HAZI • VASFI RlZA - CAHIDE- ELEFTERIVA 

lA KA" s··v·AderecedefD~A ·~a:ı; A ~ 
komedi.'tinde seyirellerini k.ahkabalnrla gilldürmekte devam ediyor. 

Rejisör: ERTUGRUL MUHSIN 
Seanslar: Snat ı _ 2.30 - 4.30 - 6.30 suare 9 da 

Bugün 1 P E K 

,. 
J. ı~ .. et ı 

Şark Edebiyatının Romeo ve ~ ' 
Şark Filmciliğinin Şaheserı Sinemaaında 

L L ·le 
MECNUN'un tarkılarını a6yliyen 



SON POSTA Sayfa !1 

[ • a etkikler J ~-HüdWcler KarflllDda 1 
Yunan -İtalyan Bugünkü b.arble.rde hava hücum- Blrmingam'ın cenubunda bulunan, Teşv·k·yede e e ri k h b• k d ları askeri hedefiere oldulu kadar sa- • ve tayyare !abriknlannın mükemme-
ar ı arşısın a na.yi mınta.kalanna da tevcih edili - ı· ı ere ı· n liyeti bakımındo.n fevkaliide hususı 

Yugoslavya yor .•. ingiltereye saldıru:ı Alman tay- bir mevki ıŞgal eden Koventri tehrlni 
yarelerinln, maksadlannda muvaf - de zikretmemız ll'ızımdır. !'t-.,,. ..f .......... YAz AM ................ fak olup olma.dıkla.rını aniayabilme - • 6) Cenubi Vels kömür ve metalo ... ~i 

Emekli generali 1 miz için, her §eyden önce İngiltere - yı mıntaknsı: Burada bütün dtlnyada 

ll E nin sanayi mıntaka.lannı ve bu ı:ıın. maruf olan m~hur kardit (Antrnsm . mir Erkilet ta.kaların hususiyeWıi bilmemiz lazım- k.ömürü elde edilir. Bu ınıntakaya dn.. 
.. ~?on Postaanın ruıkerl muharrirl d~. ll1.l bulunan Bristol şehri tayyare ima-b........................................ Ingiliz sanayilnin başlıca hususıye- arı lfı.tile meşhurdur. « ugoslavyanm bugünkü pek ti, bunun, muayyen mıntakalarda te- Her Alman hava akını bu mıntaka-

h,t . müfkül durumu dclü ve ~ me.rküz etm~ olmasındadır. Bu key - lardan blrini istihdat etmektedir. İn -
)'t • ısterniyecek kadar açıktır. Bu fiyet, hııva hücumlan yapan düşman y A z A N gilizler bu mıntakalann ehemmlyetinJ 
:ıı~ ll.i devlet geçen Büyük Har b ao- tayyarelerinin vazifesini kısmen kolay ~ takdir ettikleri için bütün müdafaa 
~t Jeıeltkül ettiği gündenbezi, iç lll.ftıran bir hususiyettlr. Hasan j li E diz sistemlerini, bu mmtnlmlan koroya -
'-ı ~ aid, pek çetin meseleler kar-! İngiliz sanaylınin ikinci hususiyeti, cak bir .şekilde tanzim etm1~erdir. 
'tl nda kalmı§ ve birçok tehlikeleri bunun fevkalMe büyük fabriknlar ha Bundan maadıı., İngaizle.rin, bilhıl.ssa 
~,:tkbllnu~ti. fakat onun bugün linde ()luşundan ziyade nisbeten kü - mıntakasıdır. Bu mıntaka, §imali pr ha.rb sanayiine taıı.lliık eden bir çok 
ltıı §1 lınak ihtimali pek ziyade o- çlik işletmeler halinde bulunmasıdır. bldeki Klayd (Glaskov ınıntakasıl fabrikalan yer altına nakletmek su -
~lkehlike o kadar büyüktür ki, ta- Bu vaziyet, İngaiz sanııyiinin lehine; mıntıı.kasmdo.n sonra deniz i.n.şa.a.t retile muUak bir emniyet altına aldık 
diJ .~~u halinde iatiklal ve mevcu- buna. karşılık da haTa bficumlan ya.. tezgA.hları bakımından ikinci ()larak ları muha.kka.ktır. 
)'~: nı kar?etmek ihtimali ile yüz j pan düşmıuıın nleyhincdir. Halbuki gelir. Bu mmtaknnın merkezi Nivltas- 1f 

li Relebılır. l buna karşılık daha yeni bir devrln tel şehrldir. Fakat Almanyaya tıyruı edilecek o... 
~1 ol~nda, Belçika \'c Frımsn hep mnhsuliı olan Alman sanayii, daha bU 5) Merkez sanııyi mmtakası: Bn lursa İnglltcre her bakımdan çok dn
bitaredıler ve tereddüd, intizar Ye 1 yuk fnbritalara. malik olduğu için, ınıntakanın en mfıhtın tchri Şeffild ha müs:ıid bir vaziyettedir. Çünkü İn
~~"ıl ~flık siyasetinin bcliıla.rına aza- İngiliz tayyarelerine kıymeUi bir he - olup Şe!tild'in nüfusu 511 bindir. Bu giltcre barb sanayiine ta.alJfık eden en 
l~rd re~e düçar oldular. Bu devlet- def teşkil eder. Bazı Alman ta.y;;nre - mıntalro, İngilterenın ~ sana7i mühiın sanayi branşlannı Avu.stral -
to,ı:n irisi de bu~ün şüpheaiz Yu- slnin hedefıne i nbet eden bir bom - mıntakasıdır. Şetlild, çelikden ma _ ya ve Kanadaya nakletmek 1mktınla-
1tıı /Y~dır. Düne kadar Yunanis- bas1 nisbeten pek de büyük ol!nıya.n mul her clrul mevad tı:ıallle m~hur- rına malik olduğu gibi Amerıkanın 
L~ıa ahı kat"i ve itinnlı bir bitaraf- blr fabrıka tahrıb etııği hıı.lde, İngi - dur. DUnynnm en meşhur maknsJ.an. harb sanayünden de azami istifade 
l'tıyahiİevcudiyet ve istiklalıni ko-ıliz tayyaresinin hedefane isabet eden çakıları, usturalıı.rı hep burada yapı- etmek imkAnlarına maliktir. Binneo -
~~bu eceğinj u çok umuyordu. bombruıı, !evka.lfı.de büyük mrarlar ıır. aıeyh Alman tayyarelerinin İngilte -
ltıatı ~-·Yunan hukukçu ve diplo- tevlid edebilir. Bu mıntakD.nın biraz cenubunda, redeki tahribatı ne kadar büyük o -
~~~ 'b·~tevdfa Yenizelos bile Bal-ı İngilteredeki aanayi mıntnk.alarım büyüklük Itibarile İngilterenin üçün- lursa olsun İngilizleri haıb snnayt-
Adri 

1 
k ve ittifakı meselelerinde a.ltıya ayırmak ka-bildir: cü derecedeki §Cbirle.rinden Blrmin _ inden mauum etmek suretne onu 

~d~~tik büyük devletinin kUJku- 1) Londra sanayi mıntnkası· ga.m çelmektedir. Bu mmtnka, İngil _ mn~Qb etmesine Jmkftn yoktur. 
t':reÜ ar~ k. tahrik edilmemesine 2) Cenubi Lankşir ve gB.rbi' Yor~ir tereDin en eski makine sanayünin bu- Halbuki Almanya biç de böyle d~ 
({j d e dikkat ve itina etınğei lcen- s:ı.nııyi mıntakası· lundı$1 bir mıntaıı:ndır. dir. Orada. tahrib e<ınen bir fabrika -
tıh1 ıYI politikasına prensip yaptıgı~ S) ~ .... all .,.,,.ki sahfi 'a-.nnv·1 mınta _ •~u·fi t ek "---b ...,..... v- .....-, Birmingam'da tnyyare, tnyya:re mo.. nın za.ra.rla.rını ~ ı e m , ı.uu şe-
b~ ınJnan hukumetine de tavsiye kası; törtl, kamyon ve elektrik motörü ya - raitinde, Almanya iÇin gayri müm -
'r rrı·· etınek y.>lun~a eıı şidJctli 4) Merkez sanayi mınta.kası; po.n fabrikalar vnrdır. kündür. Dasna All FAiz 

~-ı h Uc~ddeden çeldnmcm~ti. Fa- 5) Merkezi Gla.skov olan Kinyel sa-
Yt bi~ ınce ~iyıı:ıetlcrin, itinaların na yi mıntakruıı; E 1 · 1 ' d U Sı h h· 8 
.lııtı~. raflıkların sonu ne oldu~. t'i Cenubl Vels, kömür TO mıı.tnlorji eza aCir 8rl n lY 
~blı ~~·n~ .kcndi~ıle herhnr.gi ai- sanayi mmta.ka.sı. rJJÜ te ,.. nın rı'yaset'ında 
~ıı{.)iii L htilaf çık~~~aktsn p~k ç~ İngiliz resmt tebliğlerine nazaran lll S Ş:.~ rı 
de"ı ıtomo-u buyuk Aduyatik . . b' t 1 t .., t la ~ h~tlle i~t "h kah Alman to.yynrele.rının hiieumlannı ır op an ı yc..p ı r 

li llr'bediye ve ru ayet raman-I teksil ettikleri mınta.kalar: İngUtere.. Üç gündenberi vehrimizcle tetk.ik-

dt, b~ ~Öste~~or ki Yunanistan için nın ~nubu şa.rld ki sahilleri,. ın.rb ~ - lerde bulunmakta olan Sıhhiye V e-
ti}.~ Utun Balknnlılıır için de bakikt billen; şimall şar sahillerı ve - kaleti Müsteşarı Asım A:ronn riya-
~t~ ~ büyük komşuhırd11n çekim~- 1 terenin merkez mın~. setinde ceza depolım eabtblerindcn 
~tfUfrit hir tevazu ve ihtiye.ta dü- Fakat bu mm~ içinde de Al- müteşekkil bir heyet dün Sıh~_iye 
~lerJh..yatf mcs··lelcrdc yanm ted- man tayyarelerının en fazla saldır - Müdürlüğünde toplanarak eczn ve 
' b: ilctifa etmek dei:"ll, büikis dıklan mmta.ktüıı.r İngilterenin ce - ilttç ibtiyaçlanna aid müzakerelerde 
l'cı) ır Balkan ittihad ve itti!ı:ıkına nubu §al'ld sahillerae Londra mı.nta - bulunmuştur. 
~ "ererek dıı.+an "'eJ,.,cck tehlike- kası ve Taymis nehrınin mnns!\b:dır. 1 d b )u 
~ lle d •· & 1 her bakı Eczacılann depo ar a u nan 
~ ~~~ re en gcl'rsc gelsinler onla- l) Londra. nuntakası m - ecza miktarları ile mt:Ycudu kalmı-
cıı~: .koYinağa hazırlıklı v; o:rim- dan ~anlMa.r için husu.st bir ioyme- yan diğer ecza nevilerinin isimlerini 
~t~ k tt Evet ~ereken bu idi ve tl baizdil'. Çunkfi. Londra apı ve Lon.. ihtiva eden bir cetvel tanzim ede-

l ~t de. Bulguriata.nın kuvvetle dra limanı, İngilterenin en mtlhlm h \' k l l . .ı ırııı. d rck Sı hiyc e a etine verme en 
l~ı111 L ayansa dnhi, Balkan itti- blr ithalAt ve ihrnca.t merkezidir. Al-
rtı ıto ı '-"' ._......... tm-• karar ·altına alınmı tır. Sıhbiyc Ve-.ı ( k rum nA lizımdı. Eğer bu itti- manlar bn mıntnJU&yı _.........., e ı:;ıue 
~ ~r~~lsa idi ne Amavudlak esir İngilizleri büyük. bir zarara sokacak- kaleti ml eb edilen bu eczalann en 
~~ d~ ı Ve ne de Romanyıı bugün- larına, memleketin ithalU ve ihracat kısa bir zamandıı temini husuırunda 
)tt U 'ttırna girerdi. Yucoslavya da !.§lerini altüst edeceklerine ka.nidirler. icab eden memleketle-re sipa~le:r
lııOtthe iök ara ında mütereddid Bundan maada Londra mmtaıı:ası, de bulunarak ihtiyacı karplıyacak 
t~i.t '-}"yir ve flciz kalmaz ve Yu~ ı htık1Unt merkezi olm::ı.k lt1ba.:ril.e de nisbette ilaç ve ecza temini için ll
d't ~th teeavüze uirnmaulı. Fa- Almanlar iÇin mühim bir hedeldlr. zım gelen tcıebbüslcrc derhal ~ 

Basra yolile 
Arnerikaya 

ihracata başladık 
Baııra yolile Arnerikaya ihracat 

}jaşlamış bulunmııktndır. Dün, ılk 
olarak Arnerikaya bu yol ile külli
yetli miktarda mavi hn§haş gönde
rilmi~tir. Amerikaya gönderilen ih
racat qyamız, cenub denizlerinde 
nonnal aeferler yapan Amerikan 
vapurlnn tarafından nakJedilmek
tedir. Alakadar mdıafilde beyan e
dildiğine göre, çok emin ve rahat 
olan bu yol vn!lta ile yapılacak ti
caret her iki memleketin ticati mü
nasebetlcrinde müsaıd inkişaflara 
yol açmı§ olacaktır, Şimdiki halde 
Akdeniz yoluna nazaran birkaç gün 
uzun olan bu yol birçok Amerikan 
finnalan tarafındnn tercih edilmek
tedir. Ayni zamanda bu yol vasıta
sile iç piyasalanmız için birçok lü
zumlu mcvnd getirtilecektir. 

Dün bu yol vnsıtasile Japonyaye 
da kroın ve civa ihraç edilmi~tir. ~"~tl .. ~e: devletleri için Balkan Londra, gerek 6lyaSi bakımdan gerek- lıyncakbr. 

IQj ıı~ il tın~ fU veya bu şekil ve ba- se askerlik bakımından bütün İngH - c 
, 13-ue bırer birer nvlam lt lazım terenin rubu ve müdııtaa merkeZidir. 
~ tııı.tıı.k •~beble onlar Bulgarİstanı Almanların Londraya :fazla ehenuni
~iki l:ı' ve cllerindt" sıkı tutarak yet vermeleri, bilhassa bunun içindir. 
... a ....... 11 Balk n birliğine ve ittifn- Londrıı. mınta.kıı..sınn dahil Duvr, 

a.blar arası-----~ 

·~ ··•an· 1 ~~"ıı.f~ o mak yolunda çalıştılar Portsmut, PlimuL, limanları, MD.nlJ Sıl 
~' Cllıııu ak. oldulaT, hlllerinde İngilterenın en mtlstahkem 
~ ~Ör~ tı ~~tıcdt- ini gördük ve da- mevkileri oldu~ için adcUl Londra. -

"YAZ Y AGMURU, 
Yazan: lbrahim Hoyi 

~~ı! Ccgj~ R k . 
t~ ~1'1 Ve omHnyn ~ar tan, ~- nın a.nahtarı mcsabesı'nde sa.yılına.k - (Sönen Alev) isimil romanı gazeto- Peride eeıru., bu romanında biç de 
~ ~~ilirlt c:e'l. ıbdnn kupdaralt ış- tadırlar. Alman hava akınlannın en mizde tetrika edfitrken kendisine bak- Ukiialı ~dir. (Ynz yağmuru) nda. 
ıt dı Yu:n ~ımsc kır:ııldayamadı. ağır şeknde bu limıı.nlara. Levcih edil- lı bir I}Öhret temin e~ olan ~ç ınce, etranı truılil beklemeyıniz. Tür
d.ıı11d-uiu h:lı,tana ~ila~lu tnarı;ız m~ de bundnn otilrüdilı'. hik~yeci ve l'ODUUlCl Peride CelA.Un, lü türlü .snn'aUarlıı. örülü bir cscrle 
~, d ohııyam d.e da~ı kımee yenn- Ingilterenin cenubundn. kftin gene ikinci bir eserini okumWJ bulunuyo - de ~yac:ığuıızı söyliyemem. 
~ a, .... t} or. ) ann Yugoslav- Londra mıntakasmn dahil Southamp- y" d telif ~~\._,_riUde Meselfı. ınuha.rrlrin hfı.lfi. tetrika ct -
~ lı" ""' Vt>y b k"ld }" rum, UZ e yuz ~ • 

"~'~l'ac:ak ~ ~ ~e ı .e aı~e ıyn- ton - P<>rt.smut nuntakasında bir sıra glızel bultı.:ilarllc, ~na.rınum., mezlyet mekte o!dııtu, (Ana - Ku) da nruııl 
l>ardırrıc b e " nt bıttabı tek tııyyare :tabrlkalnn meveuddur. Mer ve fazileUerimJzi bıZe aynalandıran p&kolojik tablille.r ön saf ı işgal edi

~~~ ~e hi.iır~ tulakı:or:ac."tk~r. ~'~:- hur İngilıZ e:Spitfayr. avcı tayyr.rele.. Perlde Celfıl bMi.se ve Taklaları. hiç l'OT, ve eserde hareket azlı~a. ra~ -
t r t-~ldir eRrne hıvaketı b:ı;ı ır ri bu fabrikalardn yapılır. Portmnat ve de btr kndı~ sözü mant.tk&1e miiş - men bhl silrüklüyors:ı, dıııma sat.ıhb 
~ r Fakat k" unu ~r1• cbs. 1 r ve Plımut lımanlarında mühım bahri in- hede ebnlyor Kad;n .knbra.mıınlarına, kalan iÇe lnmiyen fakat buna ra~-
~ 1 ım'le tesır ır çareye tezgahı d Bu limD.nl · ' ' • fi d ı · · 
l,.. "" l e~'n"'~ BulgaTi.~tAn öahi, ş~atd' Alın olan vru;~,:r.;ı: altınd b lar, tabit, insiynld bır ~ekilde bağlanını - ıı:.en S6'?Cil ve sevncnberın. m .. ı:,_e,;sıdnı 
'·r ı. ıııı.ı.,iki b. B lk . ·r k şım ı ll arın .ıw- s. u u- yor Hele marazi hassasiyete asla ka- du med li%, :fakn.t ıp'rln, raA. 1JU ua e 
r-ıı rı, ~!ırı8 lt) .. dd an ı;tı. 8 ldın n:ın Manşın ote kıyısındaki Fransız pıl~ ki muva!ta.klyet szrlarından ne .söyliyen.. pllrüz.süz çizgilerle çizen 
~r rl-utı do) Yı ~ ·vnm m~nı 0 

1 
ku- s:ıhlllcrine yakın oldukln.rı için, ou:ra.- blr1ni, belki de en mübimmini tqkll <Yaz Ya#muru) dn ayni kuvvet ve 

"aı- ~~~:-.'1 h:~~r nı,ı rŞllldl ı - daki sanayi müessMelerinin, tebiıke- eden de budur kudretle blze i§liym-. 
•. tı~'ll'l l"lınlAr 7uzk dn~.nldrı:ın ıysa den uzak mıntakalara na.kledndi!li Basma kalıp. mklz gibi ~enıııi1 Peride Cclô.lln romanlarında buld•ı-
~· J lt,, J n IZ"l\ Cgl ır. , 
)'r ~1. h" u_I'·nnlıların mevcudiyet, §ilpheslzdir. . mevzulardan ziyadesile netret eden, ~um kusur, bunlıı.rın. muhtevMından 
' '~ tek ı..r~ıv~t ve refahını koru- 2) Cenubl Lankşir ve ga.rbi Y~r Peride ceıru. son ncşretti~i (Yaz yo.4- ıt'yade, kısa o!u.şlan<lır. Roma.ncıl~ı -
h·' k,.. • bır çate vardı 0 d" si}·a- sanııyı m ın takası, ekonomik bakım -ı ınuru) nda da, bize ezell ırır hiktıyey1., mızın esas kusurlanndan birı de bu.. 
~-~ klı~ v,. iktı•nrli bir 'Bıılkan Bir- dan milhim blr mıntakadır. Bu mın. baıjk.a blr zaviyeden, yepyeni bir e.s.. dur. B1zde roman ölçwü pek güdük. 

"e }\~tı. Onlnr böyle bir itti- taktı mensu"ıı.t, ve meruueat tl.brika.- hibltı anlatıyor. Öyle ki kitabın say- Roman kllşesi altında çıkan eserler, 
~~~~~~ , •ttır k kuranıadıklarından larında kullnnılıı.n mensucat makine- falarını çevirirkcn, adet& tatlı bir nihayet bir uzun bikfı.yeden b3.§ka bir-

t:/: ""kıbını çekmeleri pdt ta- leri mınt.:ı-Jtıı.sıdır. Bu nuntakanı-n bel masal okuy()rmu§ glbi ol"Q10r, ve ~ §ey de2fidirler. Ba.no. öyle geliyor ki 
\~ı llku • kem~~ dünya mikynsıntla meşbur blr rin kadın kahramanı Nur'un bale _ bir romancı, romanlık mevzuunu 150, 
1~ \t"ıt/ 82':ıda, halyanın Ama- mnkine vehrl olan Mançesterdir. Bun cnnıarını, ızt.ırablannı, erkek kahra- 200 sayfa. içerisinde hapsedcmez. O -
~: hııtt·' 0: ll tümenlik ordtısi- dan maada, gene bu ınıntakada bir - -:nanı doktor Galibi n t.ereddüdlerini. nun söy~cek sözü çoklur ve bu 
ll ~'\\>~f' \ b?.~u 3:5 tüm~nle da- çok otomobil ve tayyare fo.briks.lan da rcybiliklerini, günlük h&yabmudn her dar bir çerçeve içinde olmamalıdır. 
llı ı .. ııı Ar tti halde bil .. , Yuna- toplanın~ı~. Mançe.ster, Londra - gün duydu~uz, görd.ütümilz Liple- Bununls. beraber, (Yaz Yağmuru) 

1 "rlıı·-:t~"lld~uk cihetindt'n yani dan sonra Ingiltcrnln en mühim b\r rin, benliğımizde yıırnttıklan ıı.kstlll _ romancırun dnha birçok kuvveUi ve t l• f)ıl\>arı b-tnıryollnn ve sösderi ithalat ve ihracat merkezidir. Bun .. melle.rln .sayfalar çevrildlltçıe §iddet- özlü eserler verece!;in.i vAdeden mu -
~~ ~.-ıf'tniv ır ~~ttcn mAğlub ve dnn manda Liverpulda bır sıra kim - lcnip hafıfiıye.rek varlı~ımızı s:ı.r~ va1fa.k bir eserdir. 

1 ~ı 11 
tı'"lı. n ~ ... gını ya:r.mııı ve an- yevt mevad yapan fabrikalar, tayya_ nı anlıyor roınan kahramanlarile bir- İbrahim noyi 

,~ı;;1.~ dıtııyun neticesi şudm ki re fabrikaları da vardır. 760 bin nü - likte üzülfıyor, seviniyor, ıaetret edi _ . Ya.z Y~muru: Roman 152 aayfa. 
~ııtılıı'l 11ri ve r 11~1\n o~rl?su~un ee- fusu olan Livcrpul, nüfus bakımından yor ve seviyoruz. Ink.ılA.b K.itabe'i'i. 
~t y l'rıb1 _Prrde kı fı mıkt!!rtla İngilterenin en başta gelen tehirle _ ----------
y ij~ 'S;ıı.y, R:t'lı:t.i~i takdirde, niha- rinden birid1r. 
~~~>rı l l&nj"· ab~lec·~Jc ve Alamon- Liverpul'ün şimalinde, genf' ayni 
~ y' ı~" to~ 1"tı}i edchilmek için, mıntalroda bulunan Barrov limanının 

llt()sla '"aklıırındım ge<:mek da hususi bir ehemmiyeti vardır. Bir 
(~t-ınirvollannden isti- QOk tıı.brikaları nefsinde toplıyan bu 
-~ını 7 net ıı:ıvfu:ı) 

1 
liman, bUhnssa lokomotif :fnbrikalarL. 

ll z A R le dikkati çeker. 
:t\ı'""' • 1 

'"\ S) Bu ınıntakanın §imalinde mer -
t~~ ~ F..rciimend Ekrmı kezt Gla.skov olan Ye bilhassa deniz 
~b:'ta.landığı ~:ı.ııt tezgtlblarile m~hur olan Klı.ı.yd 
..-_·,- 'llı tıu Için rom:ınOe mıntıı.ka.sı gelir. Mıntakanm merkezi 
~ <\~ giindür del't'etleml- olan Glnskov şchrınln nüfusu ı mll

"'t- ~na acil si~a te.. 
-.-, ~ulaa yon 88 bindir Id, Londradanaonra 1-

kincı gelir. 

MEVLÜDU NEBEVİ 
Şebrimizin maruf lt.afnlarmclaaı Mevlôdhan Hafız Sadettin 

Kaynak, Hafız Rısa. Hafıza Emine Sönme.ztpk, Hafız Bürhan, 
Hahz Mecit Sesigür IWız Mahmud, Hafız Osman, Ham lbra
him, Hafız Nuri, daqfı Erdiment ile 20 kii\lik levtihcilerin 
~ile yanııki Puar a-ünH ikindi nartıa7.IIU znütea.lnb Eminönü 

Y eaic.mii terifiude 

NiMe:T ABLA 
tarafından mevladi teri! obttundacaimdan 

~ rica aluaar. 
arzu 

T cşvikiycdc oturduğunu bil -
diğim bir doatum rnatbaaya 

gelmişti. Şuradan buradan konuş -
tuk.. Gideceği aını.da: 

- Sen belki bilırain, dedi, pet -
rol lambaları nerede satılır~ 

- Ne dedin, petrol lambalan 
mı~ .. Eskiden her yerde, her köşe 
başı bakkalında satılırdı. Fakat şim-
di ..• 

- Fakat §imdD 
- Bilin em.. . Hem petrol liım-

bas.ı.nı ne yapacabın} 
- Bana lazım da ... 

* Sirkeci - Şişli tramvayında ko -
nuoanlara kulak misafiri olmuotum. 

- Ayda ne lc.ndar gnz yakıyor
sun ~ 

- Geçen ay yanm tcneke gitti. 
Ne olur, ne olmaz; bir teneke daha 
aldım. 

- Ben de alacağım .. 
- Karaniıktu kalmak hiç boş bir 

fCY olmuyor. 

* Nişanta~ı civanndıın geçiyordum. 
Bir seyyar !atıcının sesini duydum: 

- Haniyn lambnc:ı geldi; lamba
lar, §ioeler .•• 

Ses uzaklaşJrlcen diğer bir seyyar 
aabc.ı bağırdı: 

- lspermeçct mumlan yüz pa
raya bir tane .•• 

* Tramvayda iki m~teb çocuğu 
yan yana otunnu,lardı. Her ikisinin 
de giyimlerinden halleri vakitleri 
yerinde olduğu belli idi. Onlan gö-
ren: 

- Kaloriferli. aaansörlü, sıcak 
suyu eksik olmıyo.n o.partımanlarda 
oturuyorlar. 

Diye düşünürdü, nitekim ben de 
öyle düşünmüştüm. 

Bu mekteb çocukları konuştular; 
mcktebden, dersten, öğretmenler -
den bahsettiler .. , Bir aralık biri: 

- Mumla çalışmak da pek güç 
o]uY.or, dedi. 

Ot eki boynun u bük tü: 
- Ya yağ kandilile çalışmak o 

daha gÜç ya.:. Ben geÇen nkıonm va-: 
zifem.i yaparken, yağ kandili yak • 
mışbk. 

- Benim çantamda iki mum. 
var. Ne olur ne olmaz, diye saklı "" 
yorum . 

* Teşvikiyede oturan 
petrol lnmbası satılan yeri aonna • 
sını, Sirkcci - Şişli tramvayındaki • 
lerin gaz (petrol) sarfiyatından 
bahsctmelerini, seyyar aatıcılarm 
Ni§antaşına civar yerlerde liUnba. 
ispermeçet mu mu satmalannı; dek
triksiz mahallede oturmadıkları hal 
ve tavırlanndan belli olan mektebli 
çocuklann mum, yağ kandili ıoığın
da çafı~klannı söylemelerini çok 
garib bulınu~tum. 

* Gece, Teşvikiyenin Muradiye 
semtinde oturan bir dosturnun evi
ne gitrniştim. Şuradan bumdan ko
nuşuyorduk... Birdedenbire elek -
tr:iklcr söndü: 

-Ne oluyor} 
Dedim, dostum masanın üze -

rinde duran mumu yakarken cevah 
verdi: 

- Bir buçuk ayın içinde belki 
yedi defadır bu elektrikler söndü. 
Hele bir sefer iki saate yakın bir :za
man cereyan gelmedi. 

Mum yanmış, dostum yerine o • 
tunnuştu: 

- Elektrikler söndüğü zaman il
te biz de bu gördüğün gibi mum ya
kıp derdimize yanıyoruz, dedi. 

* Petrol lambası anyanın, seyyar 
lambacılann, yağ kandilinde çnlıs -
tJklannı aöyliyenlerin bann birer 
muamma gibi ı:cörünen halleri muam 
ma olmaktan çıkmışh. Fnkat gene 
bir muammayla karşılaşıyordmn. 
Nasıl oluyordu da bir semtin elek
trikleri, ayda birkaç defa sönüyor, 
ve o semtte oturanlar saatlerce ka· 
ranlıkta bırakılıyordu? 

r:.J lfnı.et dJutiUi. 

ni n biliy r mu i • "J J z 1 

Dünyayı devreden 
kadm çorabı 

Bir kadın ço- J{O 
rabı yapmak için 
kullanılan ipe .. - . 
ğin uzunlugu 
dünyayı devre-
decek kadardır. 

Av köpekle
rinin kulak de -
liklerini örtert. 
uzun kulakları, 
onların bir av 
peşinde koştuk
lan zaman aağ -
dan aoldan itite
cek.leri acslerle 
me~gul olup p~nde koştuklnn 
ihmal etmelerinin iSnüne geçer. 

* Insan va güvercin 
Dünyada insan

ların ya!ladıklan 
her romtakada bu -
lunan hayvan gü -
vercindir. Güver -
cin bulunduğu yer

av ı 

de muhakkak insan yaşıyordur, Ve 
insan bulunan yerde muhakkak gü
vercin vardır. 

Çin:le ol<ur yazar 
ne kadarilır? 

Çince oku -
mak yazmak, 
diğer lisanları o
kuyup yazmak
tan çok güçtür. 
Bu yüzden Çin -
de okumak yaz
mak bilenlerin 
nisbeti ancak 
yüzde ondur. 
Çinde okumak 
yazmak bümi -
yenierin mektublarım yazmak "\'e o
kumak yüzünden geçinenler pek, 
fazladır. 

* Ormanda cihet tayini 
Bir ormnnda 

kaybolan bir in
san için, yol bul
mak pek güç 
değildir. Çünkü 
ağaçların şima -
le müteveccib 
taraflan yosun 
tutar. Yol unu 
kaybeden kim
ae bunlara baka
rak, gitmek istediği ciheti tayin ede
bilir. ................................... -·-----··-··-------.. -·---·-·············-··-

Frans1z 
Evlcnmcye karıır venni§, fakat 

henüz hiç bir isim üzerinde durma
mı~ bir genç erkek, Bay A. D. be -
nimlc istişare ediyor: 

- Şahsi küçük bir scrvete ma -
liktir iyi istikbale açılan bir yol . ü
zerindedir. Artık evlenmeyi dü~ii -
nebilir, fakat bu o kadar güç bir rrıe 
selc ki .. iııte müstakbel zevcenin ne 
gibi mc:z:iyctlere malilc olması icab 
ettiği noktası üzerinde te:reddüd e -
diyor ve benden aorayor. 

Suale karşılık olarak ha:r.ırlanmı~ 
beylik bir cevab vardır: 

- Zengin, iyi tahsil görmüş, iyi 
huylu ve güzel olmalı, derler. 

Herkesin gönlünde bir ressam is
tidadı gizlidir ve bu umumf vasıf -
lan hususf çizgilerle süsler: Güzel 
denilince uzun boylu, pembe beyaz 
ve aanşın olmalı. 

Ne ~(Üzel. Fakat maalesef bu va-

fa'CISI 
dÜ§mez, vasıflann hazılanndan fe • 
dakariıle ctmeli, amma hangisin • 
den .. 

Fransız köylerinde anlatılan bir 
fa !rı masalı hatıriarım: Evlenmek 
iateyen erkek ona gider, almak ni
yetinde olduğu kızın adını söyler. 
Falcı da küçük bir aynanın içinde 
adı geçen genç kızın 25 yıl sonra 
alacağı manzarayı gösterir, bir ha
canın içinden de gene o genç kızı• 

25 yıl sonra muhtemel kocası n. 
yapacağı muhavereyi dinletirmiş. 

Çocuğum, ho§Ulln giden bütün 
vasınan nefsinde topinmış olan 
genç kızı ııra, bu\duğun zaman da 
Franaız masalının falcısını ele geçi
remez.sen kızlll ailesi üzerinde tet • 
kilder yap, 25 yıl •onrayı görmeye 
çalış, biraz da işi kadere bırak. Ve 
"nan ki, bu sö lediğim kelime! 



6 Sayfa SON POSTA 

[ et Ila be er·J Istanbul Limanı sahil sıhhiye merkeıi 
sah nalma Komisyonundan : 

Ge~zede bir- genç 81 Adana Şehir Meclisi ı Çukurova pamuk 
1 - Merkezimfze aid Ankara motörft tekne ve makine atsaml .... fil' 

siltme ile tamir ettırüece!ctir. 
2 - K~if bedeli 2393 liradır. 
3 - Bu i.şe aid ~artnameler Jtmlardır: 

A- Fennl şnrtname. 
B - İdari şartnaıne. yertnden b;çaklantp t I Id rekoltesi 360 

!zmit !~rü~ .. .- op anbsı yapı ı bin bal ya 4 - İstekliler bu §a.rtnameleri cl2• loıruş mukabilinde mer~ • 
vazımından alabilirler. 

lUn çok teei btr cinayet i§lamn1ş ft Şehre aid işler, temizlik, ışık, yoJ vesair Adana (Hususi) -Bu sene fev-
cenç bt.r adam 8 yerinden bıçakla - ı ı kalade iyi olan pamuk rekoltemizin 
narıık oldurulmüştiir. mese e er üzerinde münakaşalar oldu 360 bın baiyayı bulduğu memnuni-

5 - Eksiitme 14.11.940 Perşemoo günü saat 14 de Galata Kara __., 
tapaşa. sokagında mcı.kftr merkez satınalma koınisyonUDAia .,.,.. 
lacaktır. 

Facıa şöyle olmuştur: yctle öğr~nilmiştiT. Harb vaziyeti 
aA- - (H"••..,t) • hlr ---"'"'j"'"''-- _.__ dolayı~il~ nıenıle'-et=-:zı"n bı"r kı -

6 - Miivakkat teminat parası 179 lira 48 kuruştur. 
7 - Eks.iltmeye gireceklerın bu gibi motör tamiratı yaptıfıoa .X ... 

vesıka goşt~nnesi ~arttır. cl2283~ Gebaede aşçı Rızn.run otıu 2G Y&f- ·~ ._.... - ..,e ~ ._._ istirouuati mftteat.b EDefunmter ... &. ..... 

larında Yusut 17 yaşlarında Befe*. Tqrinisan.i devresi 4iln saai 14,30 da seçimi şu şekilde yapılmı~tır: sım pamuklu vesair mensucat ihti -
:Malatyalı eskicl Mustafa ismincıeti belecli7e aalonnnda açılm.ı.tmr. Beıaabı kat, Eııcümenlne: Faılı yaçlarını memleket :çinde temin 
tahıslar aşçı dükfınına girerek b.- Tokla.ma.yı mtltea.kıb nmıame:nln bi Meto, Salih Zet.ı Bu~ay, Tevf"ı.k Kad.rı etme.lc. kararı karşısında psmuk re
falo.rı tut.<>ülemete koyulmu§lardır. rine1 mM:desim cöre Cidi reyle rıyv...l Ra.mazanotıu. Mahmud Barla-5, Meın- koltenıizin JbO bin balya olmaşı ~ 

Kadehler ınıp çıktıkça .ş ç~ınndıın ~ dnam ~ yapıldı ft birinci re- duh PekbiJgin, Ali Naim Özgener, Re- vinç verıci bir keyfiyettir. 
Devfat cemiryollar1 vs limanlari 
işletmes i umum idaresi ilanlara 

-1· 

tıkmış ve araya bir kadın meselesi ~ ~ 18 reyle Huan Ata.Q, elli Ta.n::mer. Alıiltadar fabrikala~ ve imalat -
de karışınca sarhoşlar kavgaya bat- ikınei reia ve~ıne 17 reyle Mustafa Bi.tçe Eneıiınentne: Hasan Ataş, haneler. bütün meml~ket dahilinde 
lamışlardır. Bu arada esldci Mu.st& - Ma-' CMiek, k!tibl1klere 17 4U reyle MQveddet Altılrulaç, Tev!'ık Kadri Ra- olduğu gibi ~rimizde de mesaile - On be_, tonluk alelO.mum vagonların tonajı 25.10.940 tarihınden ~ 

on altı tona iblf&ğ eclilmiştır . 
f a bı"a.,.ını -kerek <>tn.ı Rızanın ot - Hazmı Saveı, Sali zeJd Butay Ye 15 maz~ıu. Ha.zım Savcı, Menıduh rini artırmı lar. günde üç e !tip ile 1 

... r. ...- -rr -ı d M' çalışma ~a başlamışlardır. 
hı Ywu!a hücum et.mi.t, Retet de bu.. ... ~.e e unddet Altıkulaç rettıil- Pekbilgtn, Mahmud Barlu, SaHh Ze- Fazla mahlınat almak üzere Istasyonlara müracaat olunması 
u yardımda bulunmU4, her 1~ D- ~eMir. tı Butay, Bu rekoltenin mühim bir kısmını l •• R Çukurova pamuklan te~kiı ttmekte-
'f9Jlı genci 8 yerinden bıça.kla yarAlı.-! aznamenın ikinci madde.!ini tqtn Tarife Encfimeni~: Mahmud KI - dir. Memleket içinde yalnız 120 bin 
yıır lt fecı bır şekilde oldu.rm~rclir. eden r1yaaotin senetık mesai raporu - ba.r~u, Mat Yuero~lu, Nıhad Oraı, balya pamuk istihlak. edilecektiT. 

Bu eli bıçnklı genç lle, serurl BÜ- nun okunmuına geçilirken maltıımı Dr. Isınail Hakkı, Hulfud Akdat. Halbuki bu rakam geçen sene -

Muhammen bedeli 7500 yedi bin bef yüz lira olan 15000 metre ~·,
oksijen 21/11/lg.&O Perşembe gunü saat 15 de kapalı zart usullle ~ 

ru ı u nda kı bır adam olan esk.lci !14u.s.. riya.seti Hasan At~ iŞgal etm.IŞ, kitlb- Ka.naıılAI' Encömenine: Şevket Çek- lerde vnsati 5 O ili\ 70 h in bıı.lya a
t.ala tevkif edilerek adaletin pençe - Uklere de Hanm Sa1'Cl ve MUved~t melil, Rıtat Yo.verotıu. Basri Ar.soy rasında idi. Rekoltenin mutebnki 
8ll e teslım edılıni.Şlerdır. Altıkulaç geçmlşlerdl:r. Çuk uzun sti.. Jııro~ Ahıkulaç, Hasan At9.4. büyük kısm•nı iıı~ ihtiyaç hi~&cttiği -

da idare bınasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (562,50) be, yüz altmış iki llra elli ~ 

muvakkat temınaUa kanunun tayın ettitl vesikaları ve teklıficZUJI IJ"' 

ren riyasettn senelik mesai raporu o.. SZbJıa.t Eneümenlne: Mustafa Rltat miz bazı eşya ile mübadele surt:ti- gun saat 14 de kadar komiSyon rei..~iğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, ~ Cu UrOV&da, kuntrrken, belediyenin, ~ehrin temiz Oftle.k., Ali Naim Özgener, Dokt.or Bııh le doğrudan doğruya Ticaret Ve -

kalmasının ma&Je.o;ef imkA.n dahı'llne ri Erkan Basri Arsoy Mustara Öz - kaleti dı~ memleketlere ihraç ede - ljada Tesellüm ve Sevk Şcfiı~inden da~ıtıl.acaktır. (~J 

' 
Şarabcılığın inkişafı 
için bir kurs açılıyor 

sokamııdıtuıdan, te:mi2lik i§lerlnin mr. . . cektir. 
zaman zaman sekteye utndı~ndaıı, •-~~ ~ 'E .-&--'- • c ka k · .LIIIDI!" ft ""'-.: ...... ncuuııouıue . OŞ -
so terıvıratı babs!nde elde 108 kun Güven, Fazlı Meto, Recai Tan - Bornova "eiPdı·ye nleC1.1SI. 
lAmb&Jılı: bır ~je olda~ halde bu me.r MU8tafa Rlfat Oülek Nıhad O - Ll <J • 

projentn mevll::ii tatbı"ka konulmadı- ral • • tcplandr 
~dan, Fen iJlerlnde Ise belediyenin · . 
butun te~ebb!lslCl'lnln akim knldıktn- İk'tl-.ad Eniıümenloe: Ziya Akverdı, İzmir Hu.susiı - Bornova beled1ye Adana (Husuei) - Ciırnrük ye 

fnhısarlar V e.kaktinin prab istih -
laluıu nrtbrmnk ve bu suretle fazla 
alkollü içicilcnn sürümünü tahdid 
etmek mak&adile yeni tedbirler al
makta olduğunu daha evvelce yu.
mı~tık. Bunun için şıırab müstahı;ıl
lerıne iyi §ATab elde etmelerinin in
celıklerini öğretmek dU,üneeaı1e 
nıuhtelıf mıntakoiarda kurslar açıl
ması ve tarab y panlar t\nuıında 
mu abakalar tertib ed il ın esi V eka -
letçe kararlaştınlınıştıT, 

dan, bazı yollarm ancak teberrü ne Hamn Savcı, Hulüsi Akdaıı, Emin meclıs1, evvelkı gun Bornova beledi
yııptlnbilc!~ nden ve ıçme su işinın he Dolunay, Mahmud Kibaro~lu. nesinde re.s Etem Pekırun reiSl.~inde 
nüz ikrnaline muvnffa.k olunamadı _ Bunu mtiteakib gizli reyle belediye toplantılarına başln.mıştır. Senelik 
tından bahsedilmekte ldJ. Raporun encumeni seçimi yapıldı; Hnkk.ı Sa - i.t raporu ıtt<takla taavıb edilm.iŞtır. 
kıraatini mftteakıb azado.n Ziya Ak_ lih Bosna, dlşci Ra.sih, Kerun Ulus - RapiJra gore bır senede beledıye, yol, 

Kurulu~ tarih!: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
verdi söz a.:ıa.rat cevab verdi:: cu ıntlhab olundular. kanalıza.syoo LllŞaatına, küçük çay Çube ve aja.na aded.J: 265 

:Banu m!lteıılob muhtelif aza a _ Şehir Mccli31 ük toplantmnı 18 mec.ra.<ıının inerının kapanmasına, Ziraı ve tıcari her nevi banka muameleleri 

Bu meyanda Adan de da ~rab. 
çıl ın inii:ıafı gözönüne alınmış va 
mezkiir kursl rdan binnin dft ~h -
nmı ~de açılması tasvib edılmi,tiT. 
Şıı abcılığı korumok için ptrab ih -
ra edenlere prim ~·erilmesi de dü
tun•Jlmektedir. 

Bundan başk ' rnbd n alınan in 
hi&ar vergisi knlcl:nl•cıık, pek az 
rnıktarda iatihlak 'ergisi konula -
eaktır. Lokant ve gaıinoLırda ~ -
rab ıçilmesi için mu• ade almağa 
luzum kalınıyacak ve şarab satıri n 
1erbeşt olac ktır -------

Egedo ek·m hazırhgı 
h1zlan-ı1 

lzmir (Husnr.i) - BütÜn kaza -
lardaki ve merkeze ba~lı nahiye ve 
Jı: o lerdeld çÜtçılerin tohumluk buğ
day ihtiyacı ziraat müdüı lüğü ve zi-
r ant bankamnca t mamen temin e -
dı miştir. "fobuınl ık buğdaylar, vi-

rt\8mda münakqalar o'hnu.,, 10 da _ Teşrinısanide yapacaktır. tenvıı;at temizlık i.şlerıne, fakir mek
teb 9QCukinrına kitab vesaıre tedari
kine, fukara.ya ülı.ç tedarikine, istım

Hlk işl.erıne 47637 Jıra sar!etml.ş, Bele
dıyeler bankasına 7782 lira borç o

Manisa (Husuai) - Şehr:imiul~ 
ki beden terbiyesi mükellefleri o -
l n gençJeT çalışmalarına hız ver -
mit bulunmaktadırlar. Hergün mu
ayyen saatlerde 19 Mayı• ge..~lilt 

atadında toplanan gençler ber türlü 
beden hareketlerini ve aekerlik va
zifelerini yapmaktadırlar. Resim 
gençleri atadda talim esnasında 
gö.teriyor. 

c Orta Anadoluyu Akdenize bag h yan yol ) 

dcm.ştir. 

Yaptlan SOÇIIIlde rei.s Tekllliklenne 
Sureyya Tokgozlu ve bayan Ayşe Iğ
rıboz, encunıen azalıklanna Ayşe lt
rıboz, Tev!ık Be.~et, kat.iplıklere Ho.k
kı Kutlu ve Mehmet Alı Hepbızlm, 

bütçe ve hesab encumenıne Hasnn 
Bağra., Samı Dura, Demir Uzıın, E.. 
mın Ta.rihçı ve Hakkı Kutlu intlhab 
edilmişlerdır. --------

Arıkara Demirspor 
takımamn Adana~ak.i 

maçları 
Adana (1-lu!!usi) - Şehrimize 

i.lc.i maç yapmak üzere ge-
len Ankara Demirspor fut-
bolcuları birinci maçı bayra-
mın ıkinci gunu Adana 
~rla tehir st'ldyomunda yaptı 
ve iyi bir oyundan sonra 7-2 g:ılib 
geldi. 

Liyetimizdeki muhtelif çiftlikleıden, 
ıyi kalite buğdaylardan tedarik o -
lunmustur. Her t rafta taTinla:: na -
das edilmekte ve kışlık z:eıiyata ha
zır hale konmıılttadır. Tohumluk 
tevzıntına derhul başlonacnktır. 

1 
Misafirlı!r bayramın üçüncü günü 

öğleden Bonra tebir stadyomuııda 
kalabalık bir seyirci kütlesı önünde 

4' 
Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ~ • 

en az 00 lıra.<ıı bulunanlara senede • deta çekılecek kur'a U. ...
Uki plAna. göre ik:raml:ye dııCıtılacaktır. 

Adana mubteliti ile ıkinci maçlıııını 
yaptılar. 

Trakyaya Dobrucadan 
göçmen galn.iye başlada 

Hakiltaten i;st6n ve enCTjilc bir 
futbol oyunu gösteren Ankara De -
minpor Adana muhtelitinin 

4 Adet 
4 
4 " 

1,000 
500 
250 
100 

Lirahk 4,000 Llr8 

,, 2 ,0 00 
1,000 
4 ,000 
5,00J 
4,8JO 
3 ,200 ,, 

Edırne (HU8UB1) - Son ~nlerde 
m m eketimıze ecnebi memlek Ller _ 

muhaclr gelrneğe b:ıolanıışt.ır. 
n göçmenlerın hemen eberiSi Ro-

yısma karşı 7 sayı yaparak 
bir galibiyet kazandı. 

Lüleburgaz köy eg·tmen 
· kursunun yeni mezunlari 

manyanın Bulg r.stana terketmi.ş o.ı.. Edirne (Husus!> - Geçen Nisan a-
du u Dobrucadandır. içeriSinde Llileburgazda ac;nlan .köy 

Hududlarımız dabilıne ge!en ırk _ Antalya- Orta Anadoluyu .A.kdenizo adı verihn~ttr. •ti!!lerı kursu geçen hatta tedri -
larunız misafirhaneye alınmakta ba~an yolun açılı4 mera8imi geçen.. Yenı valimiz H~im ~an ise geçe11- sat.o. ıı.ına ... ,t verm~tir. Kursta yeti -

ve ıhhi muayenelerı yapıldıktn.n lerde yapıldı. Bu yolan ilk yapll..ıiında lerde r<>lu tetkike gıtmi.ş, bıı münase- şen ve mezun olan yetişmiş 
sonra iakdn yerlerine .ı:evkedılmeJde.. merhum Antalya valisi Jruad B t.ura.. beUe birçok köylere uğram.ı.ştır. Re _ Trakya koylerinde kendilerini •>ekle
dir Son gunlerde altı yüzü müteca - yın büyfık faaliyeti rörülm~ür. Bu sirnde valiyi Orman köyünde köylüler :ren vazotelerinin bıı4Jarına donmüş -
Ttz goçmen gelmiştir. yftzden yola Tali Fuad Baturay geçldı le bir arada görüyorsunuz. lerdlr. 
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Bu kelimenin fevkaladeli'ği nere
.inde olduğunu kendi kendine so -
rup duruyordu. 

Birdenbire Hofdikin sorduğu bir 
1ual ıle dalgınlı.lc.tnn kurtuldu. 

- Kusura bakmavın amma ben 
de onu diışünüyordum. 

ıye cevab verdi. 
- Mükemmel b"r alı k nlık .. 

D · rnek, çok d'" ünm<"k insana 
nıh yet en iyisini bulın k imkfın·nı 
ve · Yalnız ıfrata 'nrmamnlı !. .. 
Peki ben de ~imdi size telaar ede
yim: Ne y pmnk niyetindesiniz? Bir 
p! ız var mı? 

Evvela O l i vi r Keene'in, h "ç 

Nakleden: Bebçet Sara 
rette sırra k.adem butım. 

- Hüviyetinizi aaltlamak veya 
değ" tirrnekteki mü,kül&tı kolayca 
iktiham edebıleceğinizi zannediyor 
musunuz? 

- Zahiri değiştirmek kolay. Fa· 
kat i b zı evrak tedarikine gelince. 
İşte halli liizım gelen asıl mesele bu. 
Bu m~üliltın ne derece büyük ol
duğunu da !iz benden jyi bilirsiniz. 
Daha birkaç ay evvd ben buralarda 
bir Avustury lı olarak dolaşmıttım. 
Fakat artık Avustury.ı hükumet: ol
madığı için ... 

- Peki bir fmçreli AlmaU: ya
hu buna benLer bir şey olmakta 

veaailti tedarik edebilir misiniz? 
- Buaün. yarlll olamaz: amma 

bıir.lc.aç gün sabrederaeniz aize bütün 
ihtiyaçlannw temin edeb.ilbim. Hem 
de hangi milletten olmak iaterse -
niz... Fakat be.lc.liyecelt voletiniz ol
madığını söylemiştiniz, de~il mi? 

-Evet, pek vaktim yok. 
- Bu vaziyette iki yoldan birini 

intihab odemeu.iniı:. Mademki ken
di hüviyetinizi mutlo.ka terketmek 
mecburiyetindesiniz ve mademki bu 
gün ynnn bir yabancı olamazsınız. 
O halde tutac ğınız yol tektir: Ha
lis muhlia Almıın olmak. Zaten al
mancayı telnffuzuntrz mükemmel -
dir. $imalde doğmu~ olacaksınız. 
ftte bu ... Bir şey daha vnr: Bizim 
dük'kôndnn a.onra sizi takib eden a• 
dama <:a!IUsluk' eden kim oldu~ Siz 
mi. yoksa ben mi? Bu cihetin de ay
dınlanması lfızım ... 

- Ha. ben bu cihetı çok dÜfÜn
dlim ve şuna kanaat getirdim. Bea 
ta Londradanberi takı'b ediliyomm.. 
T abit ayni adam tarafından değil 
Ye tabüdlr ki mwhtelif noktaluda 

paruroanı bu adami T tarafından te
cessÜI ediliyordu. Cinayetten sonra 
bu aparUma.na ıirip çıkanlar iyice 
gözden geçirildi. Benim me gul ol
duğum anla§ıldı ve ben ta.lc.ib olun
mıya ba:ılandım. Siz ne deniniz) 

- Do~ Jütündü{rünüzü zan -
nederim. Maamafih ben daha tehli
keli ihtimaliere göre hazırlıklı bu -
lunmayı tercih ederim. Y n ni bütün 
projelerinizin onlarca malum oldu
ğunu farzediniıt. En fena ihtimaliere 
göre de ancak. birkaç saatlik vak -
tiniz var, demektir. Ne yapacıı.lc. -
sanız bu birkaç saat içinde yapma
lısınız. 

- Aşağı yukan ben de ayni fi
kir-deyim. Onların buraya gelmeleri 
ancak yunn sabnblık bir iştir. Tah
kikatın bu düllin hıdar uzaması 
iç.in biç olmazsa bir ~rCCC1C •nr~vııtr 
vardır. Çünkü lehimize olan bir nok 
ta vnT ki bunu urrutmamak IAzımdı:r. 

Birdenbire artan bir alaka ilc ih
tiyar Keene"in yüzüne bakarak: 

- Ya) Nedir o) 
Dtre eorclu. Keene tane tane 

40 
100 
12:0 
160 

" 
" 
" 
" 
" 

50 
40 
20 

" , ,, 
" 

,, 
., ,, 

" 
,, 

" 
Pi.!ck.at.: Hesablarındakl paralar blr sene ıçinde 50 liradaD ~ 

düşmiyenlere ıkrıun.~ e ç.ıKt.ğı t.D.kdirde '3(, 2Q ıazıaslle ver u~ 
Kur'alıı.r senede 4 dela, 1 Ey.ıtıı, ı Bırıncı.tanun, ı M.a.rı ve l 

ran tarıhlerinde çeklle<:ektır. 

hakkımızda tahkikat yapmış olnn 
memurlann tahkikatı, ölen memur
la birlikte eırra kadem baamı~tır, Bu 
tnhkikabn neticesi hakkında kimse 
malômat ~~ahibi olamamı~tır. Maktul 
memur tahkikat neticelerini ve ev
rak.ını ne ba!!kalarına vermek ve 
anlatmak fırsatına ve ne de vaktine 
aahib olamamıobr. 

Hofdik bir saniye aakit ve dü -
tlinceli durduktan sonra: 

- Bu cihetten emin misiniz~ di
ye sordu. 

- Hiç şüphem yok. 
İhtiyar eskici bıışını eğdi. Bu nok

tadan temin .edilmiş RÖTÜnÜyordu. 
- Galiba maktulün bütün ev -

Takı üzerinde bulunduğunu l'Ö} le -
mek istediniz. Içinde dı"kkate değer, 
bazı evrak buldunuz mu) 

Keene cebinden bazı Uğıdlar çı
knnıTak: 

- İki ha~ bir baştan daha çok 
~ yarar. Sunlan beraber gözden 
geçfrelim. 

* Hofdik eline geçen kliı<llan bay-

~ 

lar nedir~ Bir gizli polis ~/ 
nul\ üzerinde husu:ıi hay•~ . ~ 
ren eVTakın işi ne? .. ~ 

Keene ölen adamın mu ,J 
deruhde etmiş gibi: ~ 'ıl 

- Bir gizli memurun ~ '/ 
lek.etinde olmasile ya ~ J1 
memlekette çalışması ar•Sl bl'~ 
yük farklar vardır ... Sonr~ ~~ 
mın benim tarafımdan • ~ ~ 
şiddet ve kat'iyetle muk~~ d, 1 
ceğine, o derece şiddetlı ~~ 
yiyeceğine asla ihtimal vertl' b"~ 
muhakknktır. Ben de z.a'i:....-~ 
yette değildim. Şimdi IIZ ~ 
eöyleyiniz: Bu kiiğıdlar be&' l 
ynnyabilir mi) ııd--~tl 

Sıkici, gözlüğünürı ~ltı ed' 1 
rakı bir kere dahn tetkık. ~~ 

- Bu cihet de sizin ·niY'cı t;l, 
pliinınızn bakar. He~ e~ ~ 
hem ynmmaz. Eğer nıY e
yerine geçmek ise, eVet·· • 
ğıdlar pekala işe yaTar. 

- Şimdi burada 00011 

geçmek olamaz. Bütu.·.rı ..... rı: .. -
ve p olisler onun 
dQ)"IDIII olacaklan:lrr 

lul 



kukla çuaQma yemek. öQretiyor 

~\~a - Gel benim Çll'ainn- ı metreyle de ölçülme:r:... Kbe ile, 
''liı -CeJdirn benim ku.k.la .han kapait ile. batdakla .•• 

1\llk'- Çıralt - Anlıyamadım. 
•Stı ~ - Sen yemek biKr misin> Kukla - Anlıyamazsın ya.. ben 
~ ~ - Yem ez olur nwyıun... pqireynn de sen gör. Nasıl ölçtü -
' ulrnaz. hemen oturur, .kar - fiimü anlanıın. 
~ka baaa doyuruncıya kadar Çıraiı - Anlamaaam da &lmaz 

~IIJtL mı> 
~ıı ~ - Öyle yemek delil. Kukla- Neye} 
~ - Üğie yemeiini yente')'i Çıraiı- Sen pqirıniıı, ben ye
\)i <i ~~i~ akpm Yemeiini ye- rim olUT biter. lik behim de pi§ir -
~~ bilirim. mem lizun değil ya .• 
~~ - Ne demek istediiimi Kukla - Ben ~ adam etmi -
~~adın. Y ernek bim misin, ~ ye çalıtıyonium. 
\ biJi naabadnn, yemek p~ Çrrağ:ı - Şunun, açrkçasmı .6y-
~~! Illisindil leaene u.ta .. beni atÇt yapııuya ça-
,._ ll- Bilmem amma, bilme- lıtıyorsun. 
~ 'Yıh deii]. Kukla - Atçdrk fena meslek 
\~~·-Ya ne ay1b) mi? 

l ~~~ - ÖğrenRıemek a,ıb. Çarağı - Bd1ci ~ me.lekttt am-
~ l - Aferin çuağım, aen a- ma, ben yapemam. 
~o acaJt.m. Kukla - Neye yapamaZJ1U411ın '> 
~-lı - Affedenin amma ueta- Çiraiı - Pi,irileni yemek kadar 
~kj•na bir teY 1oracaimı. kolay it varken, ne diye pi,imaek 

l ~..._ • - Sor. kadar ~ ,iıe gireyim. 
~ ~ - Ben ~mdiye kadar Kukla - Bütün emek1erim bo-
·~ ~ '- lin da .kendim nıi farkına Ş1!na gitti. Meğer aeniıa adam olmı-
~~~k?'t§tım. ya niyetİn yoın...,.. 

\ 
11 

ll - Ne demek irtediiini ** ('· trı,dım 
ı.. . lt - • 
~ ~lı - !'la11l anlryamadın u .. 
~lıı • 'en bana t~dam olacak•n, 
~'lı J•· mademki Şindiye kadar 
l' 1)~ eiildim, adamdan başka bir 
~~hm lAzım g~lir. T&J olmadt
~ akkak, a~ç filan da de -
" ll~~ Ceriye haynnbk kaldı. 
~~ - Çiraism aen de pele az 
~ıı... 0 tsun. Adamınn. 
~~ - Sirndi de adamım )ıa) 
~~ - E YVelee de IHiamdıR. 

lı - Peki Df!7e bana adam 
.._~rı. dedin) 

~- - Adam olaeakam de -
la taaksadım, tam manuile 
.. 'bir adam olacalcmı. 

\....~ - Şimdi anladma. 
~ t - N~ biraz sreç oldu 
"M,,enıiz oldu. Sirndi yemek 
'f -~ lana öiteteceiim. T erıce-

[Yeni Bi~mecemiz) 

~~ Nereden alacaiım> 
,~- Raftaıı. Yulcandalti retmıi wazeted~ lt~ 

- F ar:zet ll raltan al - aia. Unun gelecek nolderle bo -
~ yadılı:tan sonra bize «Ön<leriniz En 
~'iı- Ne pi§irecebin) iyi boyıyanlardan hlr lö§iye üç lira-

' ~~~tla - Bilmem. lık kitab, bir k'şiye maroken kaplı ve 
\.~ ~- Pilav pişirec~ğini far- fevkalide l.:ağıdlı büyük bir hntıro 
~. kaynahreın, içine pirinci defteri, diğer otuz be, lciıiy-e de ayrı 
~~~· lia unutma, ölçülh olacak. ayrı güzel ve kıymetli hediyeler ve-
\~la- Kaç rr.etcd receğiz. Bilnıeceye eevab verme 

General 
diyor ki 

(Bat tarafa 5 inci sayfad •) 
fade etmek mecbutiyetinde kala
caktır. İtte Yugo.lavya bu feci gü
nü bekliyor ve belki de timdi ken
dini o günüıı acılanna alıttmJ'Ol 
demektir. 
Görün~ nazaran .Yugoslavya, 

yalnız müstevliye y(,J ..-enndt mev
künde kalmıyar, ayni zamanda 
parçalanmak tehlikesine de maruz 
bulunuyor. Malumdur ki bu cenubi 
Slav devleti 19:9 da Sen Cermen 
muahedeııile ~ski Sırbistandan, eski 
Avusturya ve Macııriııtantn Slavon
ya, Hırvatistan, Bosnahersek eya
letlerinden, KaradaRdım ve Bul
garlarla Amavudların ve ltalyanla
nn kendilerine ııid oldaklarını id
dia ettikleri yerlerden t~kkül et
mişti. ltalyamn Adriyatiği kendi 
denizi olarak ilan ,.ttiği de malüm
dur. Halbuki bu denizin tirnal d'lğu 
ııahilleri, birkaç nokta ve ad11sı 
miistesna, Yugoshıvyrı.nınclır; bu 
sebeble Romanın Dalmaçyayı ele 
geçirmek niyetleri bugün bir sır de
ğildir. 

Kezalik Arnavudluktan madud 
olan Ipek, Y akovı., ve Prizeren ha
va&ile Pri~ine, Üsküb v"' Manasttr 
viltyetlerinin Yutı;oslavyadan nez'e
dileıelt Arnavudluia ilMir. edilmek 
istendiği de saklı bir teY değildir. 
Hırvatistan ile Sla-yyanm, tıpkı S!o-
Yaltya gibi, tam bir muhtnriyetle 
Yugosla-vyadan ayrılmelen ve ni
hayet Yutı;as1avyanın eııki Sırbist&n 
halıne getin1mek istenmesi pek vn
riddir. Bütün bunlann Mihver dev
letlerinin yeni Avnrpa nmmı prog

ramının bazı maddelerini t~kil et
meleri pe.k mümkündür. Gerçi bu 
nizaınm siyast hududlara ve devlet 
tetekküllerinc aid kısımlannı bi1e-
mİJ'cml%, faltat Versay ve bunun 
7'eyillerini teşkil eden Nöyi ve Sen 
Cennen muahedelerini tahrib etmek 
esas olduğuna göre Mi+ıv,.,r devlet
lerinin Yugos]avyayı, uysallı~ına ve 
bitarnAı~ına müknfat olarak onu 
şimdiki ha!ind~ bırakmalıtn memul 

fı-il~!!:· . 
unları YU$!0ıılavlann bizden 

daha ivi bildikleri muhalclcakhr. 
Fakat hn1<ikat ne kadar ivi hilinae 
onu kabul etm,.,Jı: ve ona göre cevt 
hareltet etmek. itiraf etrrot-lidir ki. 
pek gÜçtür. (*) 

(•) Şimal1 Yunanıstanı ifgal ıçin 

İtalvan ordusunun neden Yugo.Slnv -
,-adan ~ek mecburiyet1nde oldu
tunu dift>r bir yazıda muta&alea i-
zah edece~im. B. E. E. 

Bir coktoru:ı gUnlük 
not.armdan 

Genç h adınlaıda 
Varis vak'aları 

Genç kadınlarda sık sık görü. 
len vart.sıerde yüksek ökçenin ve 
bilhusa. korsaların çok müesslr 
wdutunu görfryoruz. Vücudde 

('~t ~.:- Hiç pirin~ metre ile müddeti oo b~ gÜndür. Bilmece 
~~- U) cevabını bize göndCtdiğiniz zarfın ı 
~~". - Affederan eantimetre üzerine erBilmeee• kelimesini ve bil
~~~ mecenin i(azetede çıktığı taribi ya -

fazla bulunan ve öyle telakki edi
len kalçaların kabarıklıtını gl -
derrnek içıin bırçok kadınlar sikı 

kOl'aa giym.Ute Te günün birçok 
saaUerin1 böyle tuyit altmda ge
çirmektedirler. Böyle tazyikli tar
saların hasım cihazı, teneffüs ci-~ ~~;m•;.;~e~~ 1 

ıttı 

- Bana temiz bir gömlek aetir. 
Dedi. Fakat U§alc Boy Tan erin 

kendine hiddetlendiği zaman söy -
lediklerini aklından çıkannamıttı. 
Ne odama ayalc bns; ne de elinde 
bana aid bir şey göreyim. denü!oti. 

Upk, Bay Tanerin gömleğini bir 
iskemieye 1\sh. Ve elleri üzerinde 
yürüyerek odaya zirdi: 

- Işte bayım, dedi, gömleğinizi 
getirdim. Fakat elimi eürmüyorum. 
Sonra odnnı:w da nyak bncımadan 
girdim . Artık bann darılnınzasınız. 

!"·············································~ 

Geçen b:lmec:\mizde ı 

kazanan'ar 
Coçen bilmecemizde kaza

nanlarm i imieri S:ılı giin:.i çıka
cak sayımt7da jJ§.n t"CilecektiT. 
lııtanlnılda bulurııınlar. hediye
lerini Paurte,j ve Per8'"mbe 
günleri i.'ğleden ııonra idarehn
nerniJ!den alabiü·ler. Tı-tıradu 
bt:lunaa!arm bediyeleri poata ile 

hazı ve di~er cihazları.m1z üze -
rindeki menfi tesirlerini bugün -
lük bırakarak do~udan doğruya 
bacaklar:ı:nüz üzerindeki tazyl.kle 
deverana mtuıi olduklarını ve 
böyle korsa glyen kadınlarm b:ı.l

dır "fe bacaklannda yer yer mor 
damarlar peyda oldue-tınu ve ni -
hayet müruru zamanla bu gibi -
lerde valisin teessU.s et~Ini her
gün gönnekteyiz. İlertde gebelık 
ve doğum meselelerlle zat.en çok 
vari<ıe müsaid bulunan kadınların 
ve genç kızlann daha 90k evvc -
linden böyle "f'8.l'is trazı göster -
me!eri llerisi için çok fena.dır. Sıh
ha.t nokta! nazsnnd1m ~dusu 
kadar estetik eihetınden de ka -
dınların tamamile aleyhlerinde 
bul u nan bu fena korsa ldetinden 
vazgeçmelerini ta v.siye ederiz. FaZ-

la knlçalı kadınların çok yağlı ve 
hamur lşi yemekler yememeleri • 
ni, fazla otunnamalarını, ve spor 
yaparak biriken yağlarını eritme
lerini tavsiye ederiz. Açık havada 
yürüyen, tenbel haya.t gcçirmı -
yen insan1ann şişmnn omalarma 
imkı\n yoktur Şişman olanıann 

bütlin iddialatma rnğrnen yemek 
mcseleslnde ltidal üzere hareket 
etmelerini, çok yatmamalannı ve 
kısa spor ökçeli ayakkabılarile ve 
tazyik..<>iz elbiseler ile güzel güzel 
yüruyü§ yapmalarını eheıruniyet

le tavJı"ye ederiz. 
t. z. ö. 

Cevab bUyen okuJllellları..nu.D 

poıta •ula yol a,m.a.Lvmı rica • _ 
eler m. Aksi takdlrü Weklui 
........... blı\blllr. 

SPOR 
Bugünkü hususl 

' maç_ar 
Galatasarayla Istanbulspor ta

kımlan aratında bugün Şeref saha
sında hueusi bir maç yapılacaktır. 

Lig maçlarının ba~ında Galata
saraya bürfik bir sayı farkile mağ
ICıb olan lstanbulspor, geçen hafta 
Beyoğlusporla yaptığı mnçta naza
n dikkati eelbedecek derecede gü
zel oynamıştır. 

Bugün.lc.ü maç beş hafta evvelki 
oyunun bir tevanfl sayılacak mahi
yettedir. 

Maça ııaat 15.15 ta ba,lanaealt
br. 
Calatasaray - Betiktnf B takımlan 

Bugün Şeref sahasında Calata
sarayla Beşiktaş B takımlan karşı
la~cıCldardır. İlci takımın .kuvvetli 
biT şekilde sahaya çıkması oyunu 
oldukça zevkli bir selde aokaeaktır. 

Maça saat 14 te başlanacaktır. 
Serbe.t ginf müsabakalan 

Şeref aahaeındaki yüzme havuzu 
olan mahalde gelecek hafta Pazar 
günü büyült ierbeat gürq müsaba
kalan yapılacaktır. 

Maruf büyük pehlivanlanmız bu 
güreşiere ittirak edeceklerdir. 

Kuru'acak atletizm klUbü 
faydali o'abi:ir mi? 

l..ondrada Aşil, Beriinde Sarlo
t~burg atletilc klüplerine benzer 
bir tekikle olacağını umduğum is
tanbul atletizm klübünün ku,rvetli 
eller tarafından kurulmak üzere ol
duğunu duydum. 

Edirne ziraat 
müdürlüğü 

Edirne ( Husu .. 
al) - Vildyet.i • 
miz ziraat mü -
dürlütüne tayin 
edllmi.J olan Bur. 
dur liraat müdü.. 
ri1 All Günerten 
şehriıni.ze gele • 
ret nzifesine 
başlamı.ştır. 

Resim yeni mü. 
dürü eösterıyor. 

Edirnede şehir meydanları 
tanzim olunuyor 

Edirne <Hasu.si) - Belediye tara -
tından ist'iml&k edilerek a.çıla.n Aba -
eılarbaşı meydanındaki enkaz ne mo
lozların kal<iırılmasına deYam olun -
m&ktadır. Sahanın temiZlenmesini 
müt.eakib tanzimine bqlanacaktır. 
Kı§ pnlerinde geçilmez blr çamur 

deryası haline gelen K.ıyık yolunun 
da inşaatına devam olunmaktadır 

Bu JI'Ol üzerinde ta§ fer§fyatı kısmen 
nihayet bulmuş olup ya.kında silin -
diraj amellyesine ba§la.na.ca.ktır. 

Bursada H'ndyağa fasulyesi 
meüzul yel ştirildi 

Bursa (Hususi> - Ötedenberi mem 
leketimizde istlbsal "JUiyeti Iyi olan 
HiDdyağı fasulyesi tohumu. bu aene 
bilhassa d~ memlekeUerde a.ranmalt
ta "fe biBe de bir çok talebler vaki ol
maktadır. Hındyıı~ı fMUlyesinin ki -
losu geçen sene 20 kuruııtan satıl -
matta idi. Bu sene kilosu 40 kuruş -
tan satılmakta ve bu hal bittabi müs.
tahsilln memnuniyetıni muclb el -
maktadır. 

Ankara borsasi 

Açılış 

Londra ı Sterlin 
.~ew-Yark 100 Dolar 
cenevre ıoo İniç. Fr. 
Atina 100 Drahml 
Sotya ıoo Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Budapeşte ıoo Pengü 
Bükreş 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç 

5 ikramiyeli 

5.24 
132.20 
29.6875 
0.99'15 
1.6225 
ıJ.90 

Iki bacakaızm kavgası 
Tophanede, Kadirağa mahallesinde 

27 sayıda oturan İsmetle, ayni yer aa.. 
kinlerinden Raif adlarında iki çocuk 
dün, evlerinin öniindekl araada oy • 
narinrken kavgaya tutuşmu§lar bun.. 
lardan Raif bıça.kla. İsmetl kolundan 
yaralaml.ftır. Yaralı çocuk tedavi e. 
dilmek üııere Beyollu ha.stanesine kaL 
dırılmı.§, Raif yak.alanarak hakkılıQ 
takibata ba§lanınıştır. 

Uzun seneler evvel ortay" atmış 
olduğumuz bir fikrin bugün tahak- --------------

kuk etmek üzere olması memnuni- ( K'~ çu·· k haberlar ) 
yeti mucib bir iştir. _ u _ 

Henüz nizarnname ve bu husus-
taki talimatn<'lmesi elimize g,.çme- * lııl&r&f saylavı Hn.san Reşid Tan. 
miş olan Jstanbul atletizm klübünün ku~ reakatınde Van saylavı İbrahım 
maksad ve gayesini layıkile bilnıi- olduğu halde şehrımıze gelerek Halk 
yoruz. evı salonunda kalabalık bir halk ve 

Alakadarlardan fazla bir malü- gençlik kutlesı önunde dünya durumu 
mat elde etmek imkanını bulama- ı karşısında, Türkiyenin takib etm~kte 
makla beraber, aşağı yukan fikirler 1 oldu~ siyasete dıılr bir konferans 

h kt - . d 1 -k nrm~tir. ep şu no a uzenn e top anrr.a - --------
tadır. Beynelmilcl sınıfa dahi! olan 
atletinin toplantı yeri olacak bu 

klüp azalan , beynelmilel miisabaka
larda atletizm kHibü namı altında 
müsabaka yapacaklardır. 

Dahili müsabakalarda ise kendi 
klüpleri namına müsabaknlıua gire
cekletdir. 

BeyneimiJel müsabnkayı bir klüp 
namına yapmaktaki hikmeti anlıva
madık. Beyndmilel ri"'Üsabaka niha
yet Türk milli takımını alakadar e
den ba~lı başına bir mevzudur. 

Bu şerefi şu veya bu nam altın
daki bir klübe bir mükteııeb hak o
larak vermek :-ıihayet o federasyo-
nu hiçe indirecek bir mesele olur. 

Demek ki resen bir klüp beynel
miJel müsabaka yapacak, işin bütün 
teferrüatını do~rudan doğruya ken-
di hal ve fasledecektir. BeyneimiJel 
bir müsabakanın bütün hakları fe
derasyonundur, ve bu bolekı hiçbir 
klüp dilediği ;Şekilde kullanamaz. 

Bu mevzuun şöylece aklımıza 
gelen taraflannı daha uzun izah:ı 
lüzum yoktur. 

Klübün te§ekkülünde esas tutu
lan diğer bir nokta dıı bence atlet
leri ikiye ayıracak ve ortaya garib 
bir sınıf farkı çıkaracaktir. 

Atletizm kliibü başlı ba, na bir 
varlık ve ihtiyacdır. 

Yarını düqünerek kuracağımız 
bu klüp üurirıde çok hassas olmak 
lazımdır. Işe baııka taraftan başla-
malıdır 1. Ömer Bes im 

HERGÜN 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

Fakat izah kiifi dcftil, isternek de 
lazımdır: 

Istiyoruz ki Manrif Vekfıleti, ni -
hayet 1u dil hareketleri~ hakim ol
sun ve hiç olmazsa kendi kudretinin 
eriştiği sahada ueulsüzlüğe, ıına:şi
ye karşı bütiin hulul ve nüfuz ka -
pılarını kapasın. 

U{ u h itli.1ı. ı2J i "lJ2H 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oresdner Bank Şubeai 

l4er'tezl• Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İ.cıtanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gfun.rülü 

Bir çocuk motörle iskele 
arasmda kaldı 

Fındıklıda oturan 10 yaşlarmda 
Hak:lo adında bir çocuk, dün KabataıJ 
Isiteleli civarında aynarken müvaze
neıslni kaybederek deniZe dü.şınügtür., 
Hakkı, o sırada iskeleye yanaşmak

ta olan bir motörle nhtun arıısında 
kalarak mutcaddtd yerlerinden ya.rn
ıa.nmıştır. 

Kazuede, baygm bir halde Beyoğlu 
hutanesine kaldırılmış, valı:'a etrafın
da tabkikata başlanmıştır. 

-
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi: 1888 

• İdare lllerkezi: İSTANBUL <GALATA> 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Oa1ata ve Yenıcami 
MERSİN, ADANA Bürosu 

· Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANiK _ ATİNA 

Her neTl banka muP...,. ' 
Kiralık kasalar servlsl 

1 • GENÇLii< 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
İşte yüksek blr kremde 
aranan bu mezıyetlerln 

hepsini size 

KREM PERTEY 
Temin edebilir. 
ı- KREM PERTEV: Bir tuva

let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki husn
siyeti itibarile yüzdeki çl.zgi 
ve buruşuklukların ~kkü
lüne mtmı olur. Deriyi ıenç 
ve gergin tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasldır. Oeniolemio 
mesamatı sı.]Qşt.ırarak cild
deki pürtük ve kabareıkları 
glderir. Cil ve lekeleri ızale 
eder. Teni mat ve §effaf bir 
hale getirir. 

3-KREM PERTEV: Bir cil d 
devıısıdır. Deri gudde!erı

nin ifrazatını düzeltir. s.vl.l
ce ve siyah noktalarm teza
hürüne mAni olur. Cild ada.. 
leslni besliyerek kuvvetlen.. 
dirir. Kuru cildler için yağlı 
ve mıı eildler iÇin ya~ız 
hususi tüp ve vazolan var
dır. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Anıirliğinden : 
ı - Büyük dü:ı: bölgesi katiyaLından ormanda Mane:ırc.ı deposunda 

Lstıfte mevcud cı644" nded muadlli «706, metre mıkii.b c464, desımetre mi
kab !köknar tomru(;u nçık arttırn1a ile satılacaktır. 

2 - Tomrukla.rın kabuklan soyulromj olup hacim orta kutur üzerin
den hesablanmıştır. 

3 - Tomruklnra aid satış şıutnıımesı Ankara Orma.n Umum müdürlil
~ünde, Ankara, İ.stnnbul, Zonguldak orman çevirge müdörlüklerile Kara
btık devlet orman ı~lctmesi revir IUnirll~lnde görülebıhr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli clh lira c3h kuru.ştur. 
5 - İstcklilerin % 7,5 muvnkkat pey akçcsUe 15/11/940 Cuma günü 

saat cl5• de Karabfik re,•ir merkezıne müracnaUarı. d0452» 

Kocaeli Vi~ayetinden: 
vnlyetimiz hususi idaresi iÇin yaptınlacak 35 kalem matbu evrak 2 ıa. 

c:iteşrinin 25 inci Pazartesı günü saat on bırde açık eksiitme suretne ihale 
edilecektir. Mubıımmen kıymeU c899» lira c35» kuruştur. İ.cıteklilerin O gÜD 
zakredilen saate kadar Tınret odası vesikası ve altmış yedi buçuk hralık 
mU"f&kka~ ıemınaUa. vill;yet mata.nuna p.rtna.me ve ntmıunelerini eör • 
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MILLI PIYANGO 
nun bu keşidesinde de İstanbula isabet eden 

10.000 liralık en büyük ikramiyeyi gene 

• 

VERDi. 
Knçnkpazarda Sallaane tokağında 5 No. ca Seyyar aatıcı Bay .Celcil'e NiMET ABLA· 

NIN uiurlu elile verdiğ-i 151133 No. lu biletie 

Tam 1 O. O O O Lira kazandırdı. Her k~idede b~ok vatandaşla

rım mes'ud eden piyanıo 
Nİ~IET ABLA 

NiMET GiŞESi sahibi NiMET ABLA 
Aynca : 15 ki§iye tam 1000 ner ve 18 kişiye de 500 zer lira verdi. 
29 Birinci te§l'in Cümhuriyet Bayramının ZAFER KEŞİDESlNDE 
de l.tanbula isabet eden en büyük ikramiyeyi iene NiMET ABLA· 
NIN uğurlu eliyle verdiği 237?29 No. lu biletle yağ iskelesinde 65 

No. da Mu~amba ardiyesi bekçisi Bay Hasan'a 

TAM 10.000 LIRA KAZANDlRDI. 
Siz de kazanmak i1terseniz biletinizi daima NiMET ABLANIN 

UCURLU ELINDEN ALINIZ. 
DiKKAT: 

!ky OeiJU paralanın Nll\IET ABLADAN altken 
Birinci ke1idec'e bilet alamıyanlara ikinci ke~ideoin biletlerini 

. bir fark almadan 150 kuruştan devamlı Lilet veriyorum. 
hiç 

stanbut EminönU, Tramvay caddesi No. 29/31 Hiç bir yerde şubes i yoktur. 

i sahibi BLA 
Salkınuöğüt Demirkapı Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaati l.aniarr 

S I R KECI 

Malıda yazılı mevıı.ddın pazarlıkla eksiitmeleri hizalarında ya~ılı gün, sş.at ve mahallerdeki askeri satın alma HAlil SEZER komi.syOlllarmda yapüacalt.tar. Taliblerin aid olduğu komisyona ihale saatinde gelmeleri. Şartnameleri ko mis-
;ronlarınd.a görülür. 

Cinsi Mlkdarı Tutarı Teminatı İhale gün ve saatl 
Lira Lira 

Lilleburgazda ~aat. 3,936,60 16/ 11/940 l l 
un. Ton 225 4.0,500 6075 18/11/940 14 

Odun. :t 1000 20,000 3000 25/ 11/940 ll 

BıAn' etL » 120 42,000 6300 25/ 11/940 11,30 

Nohud. , 1441 24,480 3672 25/ 11/ 940 16 
Zeytinyağı. :t 25 16,250 2452 25/ 11/940 15 
Sünneli kantaı. aded 50 15/ 1Vi940 15 
Odun baltıw. D 300 15/ll/94D 15,30 
Un. ton 100 19,000 2850 12/ 11/940 10 
Gazya~ kilo 5000 1,100 12/11/940 14,30 
Arpa. ton 500 42,500 3118 15/11/940 15,30 
Arpa. 1) 870 69,600 5220 15/ 11/ 940 10,31) 
Saman. D 40 1,200 90 11/ 11/ 940 15 
Kuru o,, J 95 4,750 357 11/ 11/ 940 15 
Beyaz peynlr, , 8 4,640 348 11/ 11/940 ı~ 

Arpıı.. :t 500 12/ 11/ 940 ll 
Bulgur. :t 280 12/ 11/ 940 10 
Un :t 580 12/ 11/ 940 10,30 
Şeker. :t 30 14/ 11/ 940 14 
Pı.rınç. • 77 26,950 4042,50 11/ 11/ 940 16 

* * Komisyonda. mevcud şartname ve teslim mahallerine göre ayrı ayrı pa
zarııkla yulaf satın alınacaktır. Taliblerln 13/ 11/ 940 günü saat 15 de 
Lüleburgazda askerl satın alma komiSyonuna gelmeleri. 

Komisyonda mevcud şartnamesine göre 2218 kilo benzln. 154 kllo va -
kum. 44 kilo valvalin. 22 kilo gres. 24 kilo gaz paznrhkla satın alınacak _ 
tır. Taliblerln lS/11/940 güniı saat 16 da Lüleburgazda askeri satın alma 
kom.syonuna gelmeleri. 

Komisyonda. mevcud şart.nameslne cöre pazarlıkla meşe ve kayin odunu 
satın alınacaktır. Pazarlığı 13/ 11 / 940 glinü saat 15 de Lüleburgazda as-
ker! satın alma komisyonunda yapüacaktır. (1431-10643) .... 

Beher kilo.suna tahmin edilen fiatı 22 kuruş olan 160 ton kuru fasulye 
kapalı zarfia. ekslltmeye konmuştur. ihalesi 26/ 11/ 940 Salı günü saat 15 
de Anluı.ra Lv. Amirli~i satın alma komı.syonunda yapılacaktır. Talible
rin ılıale saatinden bir saat evvel kanunt vesiltalarile teklif mektublarını 
komi.syona vermeleri. (1427-10639) 

** Muhtelif eb'ndda otomobll i9 ve dış lAstikleri pazarlıklll satın al:nacnk-
tır. Talunin bedeli 200,000 lira, kat'ı teminatı 2Z,500 liradır. ihalesi 21/ 
11/940 Perşembe günü saat ll de Ankarada M. M. V. Hava satın alma 
komisyonunda yapüacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli vakıtte kanuni vesrtalarile komi.Syona gelmeleri. < 1413-10569) 

* * 600 ton kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. İlk teminatı 3150 liradır. 
f}art.naıne.!i komisyonda görül!lr. ihalesi 11/11/ 940 Pazartesi günü saat 
15,30 da Çorluda askerl satın alma komisyonunda yapüacaktır. 

(1433-10645) 

** Tedrisat binası inşası kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. Eksilt-
me.sl 25/11/'940 Pazartesi günü saat 16 da Eskişehir ııskeri satın alma k<>
m.syonunda yapılacaktır. Keşif, proje husus! vo eksiitme ı;artnamcsi ko
misyonda görülebilir. Ke.şif bedelı S9,dJO lira 85 kuruştur. İlk teminatı 2930 
liradır. İstekliler belli g!lnde kanunda ve şart.namede yazüı vcsaik ve te _ 
m ina.t makbuzlarını havi teklif meUublarını saat lfi e kadar komisyona 
vermiş bulunacaklardır. (1425-10637) 

* * 400,000 küo sığır eti kapalı zarfb .satın alınacaktır. ihalesi 21 / 111040 
!Per embe günü .saat ll de Edirnede sanayi kışiasında askeri satın alma 
konı.syonunda yapüacakLır. Tahmin bedclı 124.,000 lira, ilk teminatı 74.50 
lı.radır . Tallblerin kanuni vesikalarilc tekli! mektublarını ihale saatinden 
bır aat evvel komisyona vermeleri. (1381-10432) 

* Bir adcd depo pazarlıkla inşa ettirilecektir. ihalesi 11/111940 Pazar _ 
te.!! g nü saat 16 da Eski.,ehlrde askeri satın alma kom. yonunda yapı _ 

İhalenin yapüaca~ı yer 

Çorlu. 
İzmir Bornova. 
Ediine eski mü.şiriyet D. 

:t , , • , , • , 
:t • , , 
• » , ll 

• • :t , 
Çanak: ka!~. 
Çorlu. 
Erzurum. 
Erzurum. 
İzmit. 
İzmit. 
İzmit. 
Konya Lv. Arnirliği 
Konya Lv. Amirli~i 
Konya Lv. Amı.rll.Si. 
Had un koy. 

Karyola fabrikasındaki 
aergiyi ziyaret ediniz. 

ILAN 
Müflis Ra.cı Ruseyin ottu 

Mehnıed Evrim İfliis i daresinden : 

Müflisin alacakları hakkında vaki 

teklif milzakere edilmek üzere alacak
lıların 11/ 11/ 940 Pazartesi günü saat 

(14) de ınns dairesinde hazır bulun
maları iUn olunur. 

inıis id:ıre a.ıalan avukat 
Alkivyadi ve Reşad Atabek 

Te 1\1. İşm.U 

. ,. Or. IHSAN SAMI ...: 

Tır v! ~r.2 ha~ı~n~a~u~ı-
Kayseri . (1429-10641) 

m•mıık için teairi lı:ııt'i, muafiyeti 
pek eınio taze aşıdır. Her eczıınodo .... ~ lıuluour, Kutusu 45 luruştur. ~ 

Aşa~ıda yazüı mevadın kapalı zarfla eksıltmeleri hizalannda yazüı gün 
ve saatlerde İzmltte askeri satın alma komL~yonunda yapılacaktır. Ta
lib1ertn ihale saatlerınden bır saat evvel kanuni vesıkalarile teklif mek
tublarını komisyona vermeleri. Şartnameleri kom.syonda gôrülur. 

(1365) (10320) 
Cinsi. Mi ktarı Tutarı Teminatı ihale gün ve saati 

Kuru fasulye. 
Mercımek . 

Şehrıye. 

Kılo Llra Lira ~ 

126,800 
100,200 
32,100 

49,200 3690 
1G,Q38 1428 
8,988 675 ...... 

20/ 11/940 
22 » » 
22 • J 

15 
15 
15 

Bellerine tahmin edilen fiatı 300 kuruş olan 22,000 aded kilim pazarlıkla 
münakııs-ya konmuştur. ihalesi 14/ ll / 9.W Perı;embe günü saat 11 dedir. 
Kat'i temiı:atı 9100 lıradır. Evsaf ve şartnamesi 330 kuruşa komisyonden 
alınabilir. Isteklilerın kanunun emrettığı belgelerle lhalc saatinde An _ 
kara M. M. V. Satın alma kom.syonuna gelmeleri. (1403-10530) 

** Beher çiftine t.ahmin edilen fiatı 41 kuru~ olan 100,000 çift yün çorab 
pazarlıkin miınakasaya konmuııtur. ihalesı 12/ 11 / 940 Salı günü saat. ll 
de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
teminatı 6150 hradır. Evsar ve şartnamesi 205 kuruşa komisyondan alı _ 
nır. Elli binden aşıı:ı olmamak üzere ayrı ayrı t:ı.liblere de ihale cdılir. 

Taliblerin belli ''akit te kom.syona gelmeleri. (1399-10526) 

** Beherine tahmin edilen rıatı 30 lira olan 1000 aded komple tevhld se _ 
mer1 pazarlıkla munakas:ı.ya konmuştur. ihalesi 12/ 11/ 940 Salı gunü 
saat 15 dedir. Kat'i teminatı 4500 li::adır. Evsaf ve şartnamesi 150 kuruşa 
komisyondan alınır. 250 ndedden ~ağı olmama k şartile ayrı ayrı taliblere 
de ihale edntr. Taliblerin belli val~ltte Ankarada M. M. V. Satın alma 
komi.ı;yonuna gelmeleri. (1401-105281 

Deniz Le 'aZim Satmalma Komisyonu ilan:arı 

Motur almacak 
Mevcud fenni şartnamesi mucibınce bir aded motör alınacaktır. istekll

lerin komisyonda mevcud şartnamesine göre hazırlıyacnkları teklıllerini 

• en geç 12 2.Teş.940 Salı gunü ak.şnmına kadar komısyona vermeleri. (10408) 

** 
ı - Denız iht ıyacı için bir aded elekt rikli tav fırınının 21/ 11/ 941) Per _ 

şembe günü saat 14 de Ka.sımpaşada deniz levazım .satın alma komlsyo _ 
nunda p:ı.znrlığı yapılacaktır. 

2 - ~iuhammen bedeli •6500. lira olup kat'i teminatı •975» liradır. 
3 - Isteklllerın 2490 sayılı kanunun çerçevesi d .. hilinde belli g!in ve sa-

atte mezkfır pazarlı~a iştirakleri ilAn olunur. d0474D 
·········································································································· 
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ÇAPA 
Sıhhat, 

Beş i ktaş : 

Kuvvet ve Neş'e 

ÇAPAMARKA Tarihi 
kaynağıdır 

tesis: 19~ 

Böbreklerden iılrar torba:;ın~ ı·ad: r yollardaki hastalıklann ınJıctOll 
larını kökünden temizlemek iç m IIELl\lOBLÖ ku.ıı::uunıı. 

L 
Böbreklerin . çalışmak kudretini artırır. Kadın, erkek idrar zorıı.ıtl~ 
eski ve yenı belsoğuklu~unu, me.sane Utihabını, bel ağrısını, sık sık 1 id' 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini glderir. Bol idrar temin eder. 
rarda. kumların, mesarıede taşların teşekkillüne mfi.ni olur. 1,. 
DİKKAT: HEL:\JORLÖ idrannızı temlzllyerek mavileştlrlr. SıhhAt. 

kft.letinin rutı.<ıatını haizdlr. HER ECZANEDE BULUNUR. 

~· T. T. Um um Müctürlüğünuen: 6, 
1 - Idare ihtiyacı için otuz bin tane iki numaralı deve boynu finCilll 

miri kapalı zarfla. eksiltıneye çıkarümıştır. el' 
~- Muhammen bedel cl5000e, muvakkat teminat cll25e lira ol~ 

siltmesi 7.1.941 Salı günü saat 16 dn Ankarada Evkaf apar ~ 
P. T. T. umum müdürlük b inasındaki satın alma komi3Yoıı 
rapılacaktır. til • 

3 - Istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat ınel , 
bile kanun! vesaikl ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o giill s 
15 e kadar mezkfır komisyona vereceklerdir. V • 

ot - Şartnameler Ankarada Evkaf apartımanında P.T.T. Levnzıııl ııı" 
ta.nbUlda'IDeni Valide hanında P. T T. levazım aynlyat JJUbtJ1o6"' 
dürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. c752h cl 

Lira 

ı 2000 = 
3 1000 - 3000.-

2 750 == 
4ı 500 -
8 250 - • 2000.-

35 100 = 3500.-

so 50 = 4000.-

300 20 = 6000.-

Türkiye Iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke§ideler: 4 Şubat, 2 Ma - ı ı Kumparalı ve kwnba:rı::~ 

ı A~ustos 3 İkincitea - hesabiarında en az ellı 
yıs, ~'~ ' " ur•ııya rin tarihlerinde yııpüır rası bulunanlar k 

dahU edilirler. 


