
.!'fA L K 1 N G Ö Z ü 

tiALKI N KULAGI 

tfALKIN DILI ..., 

~~ 10 - ~o. 3366 Yazı işleri telefonu: 20203 

t: Sovyet • FinlAndiya harbi ::ı 1 

Milletler Cemiyeti 
Rus ve Finlere 

llliitareke teklif eHi 
Rusyadan bu teklife 24 saatte cevab vermesi 
'lle derhal Cenevrenin nezareti altında sulh 

müzakerelerine IJaşlanması istendi 

ı ı 

Fiatı 5 Ku~ 

1 i e In se a a 1 
• • 

lsmet lnönü 
Ankaradan 

dün gece 
agrıldı 

---------------------Ankara ll (Telefonla) - Gümhurreisi İsmet İnönü bu gece saat 23 de hareket eden hususi tre
nile şehrimizden ayı~lardır. Kendilerini Ankara istasyonunda hükıimet erkarıı ve siyosi meha
file mensub gi.izide bir kalabalık teşyi etmiş, Milli Şefe iyi-yolou'uklar temenni olunmuştur. 

Sayın İnönüne Orgeneral Kazım Orbay ve maiyeti erkanı refakat etmektedir. Milli Şefm Erzu-
ruma varmadan güzerganta bazı merkezleri ziyaret etmesi ve Erzurumdan sonra da tetkik seyaha
tini Trabzona kadar temdid eylemesi ihtimali vardır. 

Bir Fin kıt'ası yürüyi4 ha.'inde •-===:==:=:=-====-~~~=====~===~========;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ lı~e ll (Hususi) - Bu sabah saat tır. Norveç mura.hhası Hambro Asamble ı 
~~kısasUrenbircelseileaçılmışo- reisliğineseçilmiştir. Atili tebligat için lzml·rde .ev· velkl. 'leat etler Cemiyetinin yirminci a - Toplantı salonunda, Almanlar da dahil 

' saat 12.40 da tek~a: ~l~ı:~~ş: ..... -- ~De.;ı:ı 3 üncü sayfada) pasta muvezzilerine 
kurs açıldı gece arka arkaya Sov.qetler bügük 

fQarruza lıazırlanıgorlar 
~~~-

._ ~ U (Havas ajan.sı bildiriyor) - vasalasını kesrnek üzere büyük bir ta -
~'çle ~~~ körfezine ulaşmak ve arruza geçmek maksadile, şark cephesin-
-....:: 'auıancuya aras.ındaki kara mu- (Devamı 8 inci sayfada) 

!erli Mallar ve Tasarruf 
11Bftas1n1n birinci gDnO 

liafta bugün Başvekilin radgoda 
sögligeceği nutukla açılacak 

Refik S4ydam 

beş zelzele oldu 

Ponahq.ne bina.""' 

Izmir ll (Hususi) - İzmir kaza·la- burun kazalarında· halkın korku çin ... 
rında zelzeleler yeniden başlamı.ş bu - de so'kaklara fırlarnalarına sebebiyet 
lunınaktadır: Geeeki sarsıntll İzmıirle vcrmi~tir. Saat 22.20 deki 8 saniyelik 
birlikte Dikili, Bergama, Foça, Kara- (Devamı 8 inci sayfada) 

Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
kabahatıi kadın mı, erkek mi 1 

Avukat Sadi Rıza : '' Yuvayı yıkan kadındır, 
diyor ve iddiasını isbat ediyor 

Anket yap~~~~: Nu.,.et Sala Cotlmn 
Adli tebligat, evvelce de mukarrer ol-

dufu veç'hile, 1940 senesi iptidasından ~.~ vak'~laııı. arlarke~, bun~.n ı .--..---------.ı~~.-ııııı. 
itibaren posta idaresine devredilecek, ve mes ulunu aramagı faydasız bır teşebb·J.s 
bu vasıtayla yapılacaktır. Yeni seneye an saymadığım için, avukatlarımız arasında 
cak 19 gün kalmış olduğundan, adliyede yaptı~m bir yok1:rmada ~ neticeye var
ve posta telgraf idaresinde, bu hususta nuştım: Kabahatlı kadındır, yuvayı ka-
hazırlıklara başlanılm.ıştır. dm yıkıyor ... 

Bu rnaksadlaı, dünden itibaren bütün Kendi cinsine aid en ufak bir t~nkide 
vilayetlerimizde birer kurs açılmıştır. On tahammül etiniyen ve kadınlıla yuklell-

(Devamı 8 inci sayfada) rnek istiyen bir kabahate asla rı.za göste

Sovyet - Alman 
ahali mübarela 

remiyen arkadaş\m Suad' Dervış, ecçen 
defaki ankette olduğu gibi, gene kalemi
il'li bileyip aksi tezle hücuma geçti. Bir ta
raftan erkekleri itharn eden avukattarla 
konuşup bunları neşrederken, diğer ta 

go··r· şmel ... r·l durdu raftan da kadınları al~~~h~ize kışkırtı-
lw .1 l. (l)evamı 8 ıncı ~&yfada) 

I..ondra ı ı (Hususi) - Polanyadaki r ····················· .. ·· ·· ·· ········· ···~·· .. ········~ 
Rus :e. :--ım~n e~_alliyetıerini.~ müba- i Yuva,yı yıkan 1 
dclesı ıçın bır muddettenberı yapıl ,- ! 
malda olan Alman - Sovyet müzake- f erkektir 
rcıc:·ı durmuştur. i y zan . Suad Oervi'- ·1 
· Ukranyada yaşıyan birçok Alman - i a · . ., : 
lar memleketlerine gitmek istememek i Yarınii aayunddta i . • .J 
t~dirler. '-.. ........... ---········-··········· .... 

Sadi Rıza 



2 Sayfa 

Herg''n 
kalan aparlımandan, 

Yeni yaraulacafe 
Şahsi teşebbüs kuaretine 

E. U. 

9P aksimde tramvay bekliyorum, 

U gözüm b üyük bir binanın ka

plSlna iliştirilmiş küçük bir kartona 
ilişti: 

- Kiralık apartıman. 

Bu küçük kartona artık göz a-lışmış
tır. Ktiçük dükkfuıın üzerinde, büyük 
m:lğazanın kapalı kepenginin kenarın. 
da veya muhteşem bir apartırnan kapı. 

sı:ıda- onu sık sık görürsünüz. İç sokak
J3,·da bu kartonlardan kaç tanesi var 
bilmiyorum. Fakat Taksimden Maçka
ya kadc.T yaln:z tram\"ay cad'desinde 
be~ 18 tanesini saydım. 

* Bu vazi)ette apartırnan edinmek ge
li~ temin etnıek istiyen için ep az rağ
bet edilecek bir teşebbüs olmak hizım. 

SON POSTA 

_ Her milletin darbı meseli = 
Birincikanwı 12 

Sözün kısa sı 

Meslek ahlô.kı 

'------ 1!. Ekl"am Tai'J ,.,.,
~ vliya Çelebi, gezd'iği yerde san'at 
~ ve marifet sahi'blerini sena et~ 

rnek istediği zaman: 
- Hüsnü hulk ile muttasıf, ah1akı Jıs· 

sene ile meluf., müeddeb kişilerdir- det• 

İnsanlar cemiyet halinde ya~ama~a baŞ 
ladıkları gündenberidir, aralannda ınuh~ 
telif meslekler ve bu meslekieric ibef3 ~ 
ber meslek ah'iıkı denilen kıymetli ve ıu~ 
zumlu §CY de teessüs etmiştir. 

Eski tarih kitablarını karı.ştıracak o • 
lursak, bu meslek ahl.akmı muhafaza ct· 
rnek ve toz kondurmadan devam ettir • 
rnek için, her meslek erbabının kenditıe 
mahsus lonoalar, ihtiyar meclisleri kU • 
rulmuş olduğunu görürüz. 

İşte bir bina ki, yerinin bedeli ile 1 Zayıfın kini dostluğu kadar tehlikeli olamaz. Her zaman içir. akıllı düşman akılsız dosttan yektir. 

Medeniyet tckcmmül ettikçe, ileriYe 
giden cemiyet bu !kurumların o şekilde 
ve ayni müke!lefiyetle idamesine ıüıuJll 
görmemiş ve onların yerine meslek erba· 
bının kendi şuur, vicdan ve akli seliı1l. 
lerini ikame etmiştir. 

birlikte 70 bin liraya çıkmıştır. Nor- ~~~:=:~~~~~~::::=:~~:::=:::=::;~~~:=:;:::;::~~~~~~~=::=:~~~~~==~~~~~~~ 
m~ olarak yüzde 7 ile 1 O arasında bir Meslek ahlakının düsturlan meyanıtı· 

da gayri meşru. daha doğrusu gayri dÜ. ~ 
rüst rekabetin ne türlü rnezmum bir fıl 

faiz getinneSi icab eder . H akikatte 
her katı kiralanmış olsa getireceği fa
iz yüzde 5 ilE' 6 arasındadır. Fakat bir 
veva· iki katı daimi surette boş kaldığı 
ic;in fiılen 4 ilc 5 arasında bir gelir te
min eder. 

Hesab edersiniz, düşünürsünüz, a -
partırnon edinmek sermaye için rağ -
bet ed•lecek bir teşebbüs olmamak la . 
ZJI", dersiniz. Fakat hakikat bu neti • 
cenin tamamen aksinedir. 

* Emlak i~lerile me~ ul olan bir tanı
d!k i<;im ve adres tasrih ederek anla • 
tıyordu: 

Finiiinc-iyanın 10 bin 
M e tre şanıpigonu asker 

- .. Bu apartırnan nihavet 40 bin 
lirava mal olmustu. Bir tal;bi cıktığı 
zaman sahibi 50 bin lira istedi. Vere -
ceklerdi, faknt harb cıkınca sahibi te- Finlan.diyalı meşhur 10 bin rr.etre ko -
reı!düd etti. Fiatı 60 bin liraya çıkar - şucusu Taisto Maki Finlandiya ordusun~
d•, [.!ene veımedi. Az evvel kendisini da zabitlik ve müstev,ilerc karsı harbet
rönnü~t\im, 70 bine de müsteri buldu. mektedir. Burada kcndisin~, -~lasmdski 
eunu, fakat satmaktan va-z~eçtiğini silahlan muayene ederken gonıyorsunuz. 

SÖ\•liivordu ... » l --
Emlak isierne mesgul olan bu ta - Nul.'. ıı nu i!d k~ş ·ye dirı.-eten 

meb'1 s namzec:i 

olduğu, rakibi batırmak için onu ze.Jll • r-·--······ .............................. -.. -, Eski Avusturya metmenin, sövmenin, kadir ve haysiye • 

H b• f k · J tini kıracak, şeref ve izzeti nefsini inci • e rgUn If 1 ra ~ mparatoriçesinin tecek kelime ve tabirler kunanmanın ~ı~ 
i kadar merdud ve makduh bulundu~u 

Hepsi birden : mumen kabul ediimiş birer kanaat ola · 
Amerikadaki ııfak şehirlerden bi. rak mevcuddur. 

rinin polis müdürü olan zat, aslında Bu düsturlara riayet etmiyen. o rne:~ 
bir baytardı. Polis müdürWğü işleri le,ğe Hiyık dPğildir. Umumiyetle ahl8 

haricinde de baytarlık yapardı. Bir ·adJ hususunda mübalatsız olanların carnı 
gün telefonu çcfındı, tanımadığı bir yerleri nasıl yoksa, meslek ahlakı baJ;ı • 
bir ses: t>$• 

mından zayıf olanlarm da o suretle ın · 
- Size çok ihtiyacımız var, adre - Iekte yerleri olamaz. 

simizi veriyoruz. Hemen gel,n! ~J< 
Dedi, baytar vali ve polis müdürü Bana bu satırları yazdıran, iki kÜÇU ~ 

sordıı: ve rakib mecmua ar~ında geçen ufaCl 
_ Bu iş po'ise aid bir w mi, yoksa bir hadisedir. Nerede ve ne zaman vu~ı.l 

bir bat/tarlık işi mi? bulduğunu tac::rih etmiyeceğim. Bir d:I~ 
H · b" d B" · b z.:ı k 1 - sürçen atın başı kesilmez oldugu~ nu bı _ - epsı ır en. ızım u rıo w - Eski Avusturya irnparatoriçesi Zitanın yıı-

peği bir hırsızı hacağından ya ka.' adı. 1 oğlu Arşidük Robert, uzun boyJn. yakı _ lcnlcrdenim. Ve maksadım, şahsan ı 
Ağ h b ~ ,_ ı """ bı.ıncısı bu'unduğum bu davad~ bnJ;Sl 

zını açıp ırsızın acagım ı>;ıtrta - şıklı bir de ikanlıd.tr. llondrada, bfrlün 11 
Tamıyoruz. mÜlteci!ere verilen bir .ziyafette hazır bu- olarak mütecaviz mevkıinde bul~~~ i 

\ .. __ ··~···· ···-·----·--.)' lun:mtl§. ve ga~t caz.iıbeli şahsiyeti ile et- tecrübesiz gence, hareketinin çirkin~g;~. 
S 

rafında geniş bir alakn ihalesi yaratmışbr. ilitar etmek V<! kendisine yeni intiSa bir 
esi/e ıiç kişiyi ölümden Burada kendisini, HiPerin Viyanayı il _ !ediği gazetecilik mesleğinin kudsi rıı mdıktan bahsettie-i anart'ırnamn gelir 

rini sordum. Sövled"~i rakamı bina i 
çin tahmin edilen son kıyınet üzerine 
taksim ettim, yüzde ( 4) e gelivordu. 
Aıı?rtı:nanın bir dairesi boş kaldığı 
ta kdirr!e ise bu miktar yüzde (2,5) a 
irı{'cekti. 

ku~rfaran rrer.ç kız hak edinciye kadar Avu.,.turyanın Lon _ meslek olduğunu ve böyle şeylere tanıı 
ingiliz komünistlerinden Gowerin in- "" ~..,ı:ıJ'· dra sefirliğini yapan Franken Ştayn]e mıP edemiyeccğini hulCıs ile hatırlaı..ı•· 

tiliab dolayısile verdi~ bir nutka ancak Bayan Enid. Londralı bir qüzeldir. Bir 
görüşürken görüyorsunuz. tır. 

iki kişi gelmiştir. Bunlardan birisi bir akşam, sular karardı!;rı sırada deniz ke - d ıçe· 
d d ı k k '> k F ··, kendi gazetesinde çalıştı~ ın_ü.d c Ae-

kadmdı ve haklı olarak elörgüsünü de narın a o aşır en, uza ta :ıtma ta o'an ro]d parasınr nasıl gerçekten kıyınet sahibi olduğu ıÇln, ~:., 
birlikte getirmişti. İşin tuhafJ, komünic::t llbir _geminin ka~art_ısı_ nı _görmüş. d. erhal ı117 d tl k kaçrrrnıs ! tane muamele edilen ve itibar göster .P 
hatibin, konferansını alelade bir salonda emze a ıvara yuzmege \'e avnı za - · 1 1ı 

Hadisenin yekdiğerinden çok farklı . . . . . man{'}a bağırınıva 'başlamıştır. Sahile bu Geçenlerde ölen Yahudi ruhiyat alimi bir meslekdaşa karşı, o gazeteden .~yr , 
fki cephesi vardır. değil ~e, 3~ bın kışı alacak bır yerde ver- kadar yakın oldukları.nın farkında olmı- profesör Fröyd, Viyanadan ayrıldığı za-1 da bir diğerine intisab etti diye ınutecıı. . 

* 
rnek ıstemış olmasıdır. k d 1 d .. .. k . ı N . "d . . . b" ı· k ll k b"r spor Birincisi: Boş binaların, bilhassa a • yan azaze e er en uçu, gPnç ızm SCSJ- man azı ı aresının nazanndan 22 bin \'Izane ır ısan u anma ne ı 

pa'l'tıman şeklinde olanlarının gittikçe un 20 lirayı geçmez, iç ve dış borcları- ne doğru yüzmüş ve muhakkak bir ölüm- İngiliz lirasını kaçırmış olduğu anlaşıl- cuya, ne de bir gazeteriye yakışır. ~1 
çoğalması~ır. Fazla derine gitmedPn mız vekfınu bakımından da vaziyet bu den J·ıı.rrtu]mus,ardır. Gene;: kız. bu fe - nuştır. Oğlu doktor Marten Fröyd ha - Satışı düşen bir gazete için. 0 ~~

1

itl 
!:.~nun başlıca sebeblerini şöyle sıralı- şekilde olduktan başka Türkiyenin bü- 1 dakiırlığını, .~üt~iş bir boğaz hastalığına diseyi şöyle anlatmıştır: tekrar arttırmanın y-olu bu türlü çif ·:ı· 
y:ıbDiriz: tün dünya memleketleri arasında en az tutulmakla ödemışse de hasta vatnğından c- Almanlar, >babamın !:>ütün servc - neşriyat değildir. üç n:isha evvel. ) t1· 

Harb içindeyiz. Bir kısım ecnebiler borçlusu olduğu da• muhakkaktır. O ka:karak,. ni~n.tısı ile evlenmek üzere tini ~sadcre ettiklerini sanmışlardı. zısı ve imzası b~ kö§edc görülen bır 11~c-
memleketten uzaklaştılar. halde sermave bakırnından en küçük kilıseye gıtmıştır. Halbukı yansından fazlasını alamamış - harririn, üç nüsha sonra yerin dibine tııfı 

İstikbal knpalıdır, ya'l'lnın ne doğu- bir endic::eye"' dahi sebeb olmadığı mey p . k. lardı. Gerisini ise babarn bir kolayını çirilmesi okuyucuyu ·bü;sbütün so~ 
racağını bilmf~ halk biraz daha dar dandadı;. Bu, böyle olmakla beraber arrsfe c s:n,mn far bularak_ s~kla:mıştı. Baıbam bu gibi işlerle ve iğrendirir. bOl 
ya~amayı tercih ediyor. sennayenin çekindiğini gösteren vnzi- ve lıarb vaz:rJeii çok zekı bır_i~ndı. Partanın..ner~de saklı Gök lnrbbenin altında herkes için iri, 

A t' d'Vo ı· :ı..·b· . 1 d - .. ··-.:ı-d· G- -ı- k" olduğunu soylıyemcm; bu bır aıle ~ırrı- bol d K" k" ·n ,.er npartımanm ge ır ıgı ge ır sa•uı mı yet cr e gozonuı.K.K: ır. oru uyor ·ı, Harb vazjyeti dolayısile Paris sine_ d k" _ . u yer var ır. ımse ımsenı " dffl 

t · t kl b b k" k" "k" ··h· ·r k d B ır. ve ı:mseye soylememek icın de arn- b"" ı t ·· l I ·· ·· tül le elifl atmın e meme e era er ırası ıra. 1 ı mu ım vazı e nrşısın ayız. u va- maları eskisi gibi işlememektedirler. d in f~zdi F k · .. oy e ecavuz er c, sovun er ' , 
- d "f 1 . b" . . . ah A ~~ bb"" .. mız a yem etm 9 • r. a at bu sırrı gu de eSir 

cı için agır ır. zı e erın mncısı ş sı ı.cşe ustı ya - Seanslar yalnız gu··ndüzleri yapılmak .. b" . d ·r ed ğ" . alamaz. Alınağa teşebbüs edince 
1 b

- ·· b k b ı · h · · < nun ırın c ı şa eec ımı umuyorum :. 
Fakat ne olursa o sun utun u se- ratma , u suret e ış acmını· arttır • t&, geceleri çalışılmamaktadır. Her si- p f ·· Frö . ..1 v· d k ak lanır. . ... te 

d ··h 1 k k "k" · · d b h • t bb"" 1 ro esor yu ıyarnı an çı ar ;,nıY" bebler geçici ir. Asıl mu im o an no - lT'3 ·, 1 ıncısı e u şa sı eşe us ere nema günde ancak bir seans yapmakta Lond 1 · , N ·ı·k 1 ·""· b" Ben mevzuuba1:ıs badiseyi s~ r·•ı11· 
h

Ad" · "k" · h · d d" 
1 

. t k raya ge mış, \e azı ı a e,pıtne ır dyo .. 
ta cı ısenın ı ıncı cep esın e ır. y.ıtırı acak sermay~ye emnıve verme - dır. Seanslarda eskisi gibi müşteri de es h 1 kt bul f k t b" değil, acemiliğe, cahilliğe atfe ı ..ıtıi• _ ~ . . . . · . er azır ama a unmuş, a a ı - y );" 

Evet apart·man dun oldugu gıbı bu. tır. Tetkık saha'SI bu şekilde tahdıd bulunmamaktadır. Her sinemanın bir tirmeg~e ömrü f tni · ı· p f - Tekerrür etrniyeccğini, bir ağa'be ~d~· 
~ d .. h. b" ı· t . . ·ı· kt.;;r. d ·ı lt d ve a e emış ı. ro esor ftı gun e mu ım ır ge_ır emın_ etmıy~r- edı _ınce ~~~ı par~ ~e . a ın arasın a sığınaoğ• vardır: Sinema, ancak sığına- Frovd kızı Annaıya antika koleksiyonu, halisane ümid ederek. her iki ta~ıı. pıcJl· 

Bununla beraber daıma ragbettedır. sab~t, degışmez, fiılı, bılhassa serbest ğının ;stiabı derecesinde müşteri al - ruhiyat ve psikoana.lize dair kitabl eski bir meslek arkadaşlığını, hasıs ıJi• 
Her. vnki~ alıcısı bulunuyor. Bunun se- bir ~s~:in kurulup kurnlam_ıyacağı- ımıh-tadır. Bundan maada hüktlmet, her torunlarına da 21 yaşına bastıktan :~~~ faat'ere feda etmemelerini ve ınesle~ı.ıııı.l 
bebı nedır da duş•ınulecek meselelerdendır. sinemanın azami 400 müşteri alınası - verilmek üzere telif hnklarını miras bı _ liıkmın asıl ahiRkın bir cüz'ü ~ıdt.J de , 

Tereddüd etmeden söylemek laz!m: E. u. n~ izin vermisUr. rakmıştır. batırdan çıkarmamalarını tavsire c 
Dünyanın her tarafında en korkak -

iş unsuru sermayedir. İş hacmi biraz 1 ( ""' rim. 
azaldı mı, ufukta hemen hemen görü1- i S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 ı C. Ckeen~ re;1:. .. 
mez, ancak vehim halinde hissedilir 
küçük bir tehlike sezildl mi derhal or _ Fransız gazetelerinde okuduk: geçen müddet zrfında Almanlar ikinci 'bir hat daha yap -
tadan çekilir, sahibinin zekasına, bil- c- Muharebenin başlamasile birlikte Majino hattının ::nışlardır.. . 
gisine. h€sabma göre kendisi için en önünde, ana bat kadar lruvvetli lbir ilk mevıiin yapılma . Her iki haberin de doğru old$ noktası üzerinde tered-
emin saydığ: sığınağa iltica• eder. Biz· sına •başlanmıştı. Bugün bu ilk mevzi tamamen bitmiş bu· düd edilemez. 
de olan da budur. Fakat işte tamamen lunmaktadır. Sirndi Voj dağlarından ta Şlnuıl denizine ka- Bir .rr..üddet evvel, bu muharebe ba§lamadan epeyce za-

yanlış olan duş·· ünce de budur. dar 1 b" h tt d h d den lVTuh .b man evvel mütıim bir Alman generalinin müstahkem mev-

* 
aşı maz ır a ımız a a var ır• 1 er. arı kilere 3id 'bir dü~ncesfni okumuşiuk. Elan hatınmızdadır: 

devletler gazetede. radyoda ve teşeb'büs sahasında anlaşılı -
c- Müstahkem mevkllerin Içinden geçllemezse fizer in . 

Memlekethniide ~ hacminin, şahsi 
teşebbüse açık sahanın, hele şahsi te • 
şcbbüs kudretinin ötedenberi çok ge. 
niş olduğu söylen emez, fakat müstes
na bir darlık ve kıtlık içinde bı;Iun _ 
duğunu iddia etmek de haksızlık olur. 
Türk parasının sağlamlığı bahsine ge
lince bu nokta üzerinde en küçük bir 
tereddüde dahi yer yoktur. Mevcud 
kflğıd pa•ramızın yektlnu nüfus bası • 

yor ki, yekcliğcrini çok yakından takib etmektedirler. Fran
sız gazetel~indc çıkan baberin üzerinden çok geçme -
mişti ki ... 

Alman gazetelerinde okuduk: 
c - F;ylCll ayında biz Leh ordulan ile uğraşırken Ziğ -

fricl hattına yaklaşamamış olan Fransız kuvvetlerinin bun
dan sonra bu hattı aşmaları ruç düşünülemez, zira aradan 

den aşılırı. demişti, anlaşılıyor ki, sabit o1du ld, o da müm
kün değil, büyük devletlerin elinde müstahkcın mevki 
a§ılmaz, yıkılmaz, ele geçirilmez bir kaledir, esasen üç ay
lık tecrülbe gösterdi ki, bütün tahminlere rağmen bu mev -
zilere taarruz etmyie teşebbtis eden de yoh"1ı.ır. O halde bu 
rnuharebenin kolaylıkla, hele kısa bir zaman içinde bite -
ceğine: 
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Milletler Cemiyeti 
motareka teklif etti . 

Sayfa 3 

Acrnacak bir hal 

Ingiltere üç ay 
Zarfinda 80 ticaret 

Sovyetler ingiltereyi 
protesto ettiler 

( BG.§tarajı 1 inci sayfada) 
olduğu halde lbirçok beynelmilel memur 
vardı. Milletler Cemiyetinin kuruluşun
danberi ilk defa olarak, halk salon dışın-

Bir gazetenin eski men
sublarının babralarına 

karşı yaptığı hürmetsizlik 

da kalmıştır. Ulus refikimizde çıkan (T. 1.) imzalı 

Moskova ll (A.A.) - Resmi bir telbliğ, 1çtimaa 40 devlet iştirak ,etmektedir. iıkradan bir parça: 
hariciye komiseri Molotof un Moskovada- Polonya heyeti mevcud, Çekoslovaky:ı ise c Üstad Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 
ki İngiliz sefirine bir nota tevdi ederek istiyerek na.mevcuddur. Milletler Cemi - cMuharrirler nasıl ölür?:. başlıklı bir ma
İngilterenin Almanya tarafından bitaraf yeti azasından Efganistan, Arnavudluk, kalesini gördüm. Bunu basan gazete -
memleketlere yapılmakta olan ihracata Şili, Panama ve Peru temsıl edilmemiş- nin [•] yazı işleri müdürü maka:enın ii
karşı ittihaz etmiş olduğu tedabiri kat' i lerdir. Sovyet mümessili de toplantıda ha zerine irice punto ile iki satır c bazan bir 

gemisi kaybeHi 
ton • 

te tıa.z dra ll (A.A.) - Muayyen tarihle
~k~an limanıara muvasalatları çok 
bo~ olan. aşağıdaki vapurlara ~a~ -
t1İrtıekt ~zarııe bakıldı~ı resmen bıldi -

4822 edır: 
lorı ~tonluk Ashlea, 4651 tonluk New-
6299 t ch, 8196 tonluk Huntsman ve 
losu y:~k Tremanion. Bunların tonila-

l:ylıU nu ~2,368 dir. 
ları zar! 'reşrınievvel ve Teşrinisani ay
hir;ız ~ ında İngiltere 300,000 tondan 

Londrağı olarak 82 vapur kaylbetmiştir. 
\ıillow all (A.A.) - 4815 ton hacminde 
~Unışt~l vapuru, bir mayne çarparak 
~hnı ~r. Mürettebatı olan 36 kişi kur:-
~ ır. Bazıları yaralanmıştır. 
~ ltı ra ll (A.A.) - Ray of llope adın
~itır. ı:ı. t_:u-ak gemisi bir mayne çarp
\tıl dQ fılak neticesinde mürettebat -
~}'fa : kişi telef olmuştur. Diğer beş 
~ kaybolınuştur. 

Londra ll (A.A.) - İngiltere hükıi - surette protesto etmiş olduğunu bildir - zır bu!unmuyordu. eli kalemde, bir e!i kadehte .. Onların ir-
metinin Amerikadan hacimleri yekunu mektedir. Asamble reisi Ham.bro toplantıyı aça- tihallerine en ziyade ağlıyanlar alacak -
altmış beş 'bin tona baliğ olan sekiz ge- d rak, Milletler Cemi\1'4>tinin milletler ara- lılardır:. lba§lığını da ilave etmek ve iki · Sovyet hükumeti, Sovyet Rusyaya ai .J-

mi satın alacağı haber verilmektedir. t sında teşriki mesai ve =ref esasına da - tarafa merhum Agah ile merhum S ·ı -bir geminin zorla bir ngiliz veya Fran- r-
Bitarafların batan gemileri yanan münasebetler tesisine çalışması lü dettinin resimlerini koymak:a, belki bir 

sız !imanına götürülınesi yüzünden uğ -
Stokholm ll (A.A.) - 1928 tonnato • ranılacak zarardan veyahud zikri geçen zumunu kaydeylemiştir. gazetecilik hüneri göstermiş, fakat ma -

luk Vinda 1sveç vapuru, bir mayne çar - Reis demış· tir ki: kalenin ruhuna da matbıı9.t ai~csinden ö-tedbirlerin tatbiki delayısile Rus harici 
parak •batrnıştır. Bu geminin 24 kişilik - İstikiali için dövüc:TYıekte olan kü - lenlerden çoğunun batıralarına da hür -ticaretinin maruz kalacağı zayiattan do - r·· 
mürettebatı Q>ir Danimarka gemisi tara- h f rük bir milleti hayal inkisarına uğrat - metsizlik göstermiş ... 

layı tazminat isternek hakkını mu a aza ~ 
fından kurtarılmıştır. mıvacak ve içtima deYresi milletler ara- Ustad Hüseyin Rahmi, neden ~Muhar-etmektedir. J 

Tallin ll (A.A.) - Tassari ismindeki sında tesanüd ve müzaherete bir hareket 
1 
rirler nasıl yaşar?• diye bir :na kale yaz -

Estonya vapuru, Finlandiya körfezinde, • noktası teşkil edecek veçhf e hareket e -~ mamış diye merak ettim ve aklıma 
mil!iyeti meçhul bir denizaltı tarafından Ine bol u da delim. gazeteci merhum Vartan Efendinin bir 
atılan mermilerle batırılmıştır. Gemi :l:no•• nu•• gu•• nu•• Müteakiben Finliındiya delegesi Holsti nüktesi geldi. Bir gün bir tanıdığı Var -
müretlebatından iki kişi yaralıdır. Bir şiddetli alkışlar arasında ~öz almıştır. tana şöyle demişti: 
kişi de kaybolmuştur. Holsti, Mil'etler Cemiyeti konseyine - Yahu, Vartan Efendi, <;eni uzun se-

Loncira· 1 1 (Hususi) - cGarufaya• İnebolu 11 (A.A.) - Milli Şefimiz Finlandiyanın talebini derhal nazarı dik- nelerdenberi görmemiştim; hiç değişmc-
adlı 4600 tonluk Yunan gemisi, bu - İsmet İnönünün ineboluyu teşrifleri kate alarak asambleye tevdi ettiğindM'l miş, hiç ihtiyarlamamışsın! 
pün Norveç sahilleri açığında bir Al- yılctöniimü olan dünkü günü İnebolu- dolayı minnettarlığını arzetmiş ve ·Fin - Vartan Efendi, şu cevabı vermişti : 
mım tahtelbahiri tarafından bilaihtar lu.ar içten gelen tezahüratla kutlamış.- landivanın maruz kaldığı eriısali işitil - - Neden ihtiyarlıya ' ım? Yaşamıyoruz 
batırıİmıştır. l:ırdır. Resmi ve hususi müessesat, dük memiş taarruzu mevzuubahs (-derek de- ki... . 

. Garb cephesinde 
lngilizlerle Almanlar 
arasınde ilk çar~ışma 

1 Hitler Cenevrede yeni 
bir sulh taarruzuna 

kanlar, cvlcr bu münasebetle bayrak • miştir ki: 1 İstanbulun eski muharrirleri, hatta pe>k 
Iarla süslenmiş idi. Şehri saran bu bay- - Sovyet Rusya şimdrye kadar her eski o1 mıyanları da içerlerdi. Onun için 
ram havası içinde halkevinde yapılan Milletler Cemiyeti içtimaınd:ı müt~a~ : 1 Babıali caddesinin eteklerini teşkil eden 
bi:- toplantıda Milli Şefin hayat ve e- r.ızlara karşı şiddetle hücum etmeyı ıtı- Sirkeci yolu birçok meyhaneler]e dol -
serleri bakkınd:r bir konferans verilmiş yad edinmiş ıbir rnemlekcttir. Litvinof mu.c::tu. Fakat tanıdığımız bir takım ar • 

~~~ ıı .. (Hususi - Garb ceph~sin~e 
~ 'larııı' dun i!k defa olarak lngilız 
~ et ~n 'bulunduğu romtakaya hü -
ıtıı-;_: ll'ıtş'e.....ı· •• k" t··ı -~r ' •uır. Bu hücum pus ur u -

lı~ ~ha iltı tl'\ .. hki gazeteler, Fransada bulu -
'hed~~ıı kuvvetlerinden bir kısmının 
~~r "ıleri hatta gönderilmiş olduğunu 
ı;'&•~ın:l'lnektedir. Muhasematın baş -

.. . . 
g,rışm:ş milli ~arkılar ve bugünü yaşatmak için 

yazılmış ~iirler okunmuştur. 

ne isimle, ne kıyafetle örtülmeğe çalışı - kadaşların resimlerini koyup, şışınne 
lırsa çalışılsın bir taarruzun daima, bir başlıklar'a onları afişe etmek fıdf'ti. şim
taarruz kala<:ağını ve Milletler Cemiyeti 1 di yP kadar yoktu: yeni çıkmış olacak. 

Lonrlra ll (A.A.) - Daily Expressin ancak, müşterek emniyeti temin etmek 1 Çünkü bizde gazeteci, yakın vakte ka-
Cenevre muhabiri , bildiriyor: Yunanistan suretile bunun önüne geçebileceğini ileri dar, öldükten sonra kıymeti bilinen bir 

Hitler yenı bir sulh taarruzuna gi - ·ve harb sürmüştür. Halbuki bugün Fin'andiyaya fani idi. Artık, ona da mı lüzum görmü -
rişmiştir. Cenevreye 35 Alman gazete- düşman ordusu karadan. denizden ve yoruz? 
cisi gelmiş ve bunların 11 i Milletler havadan ölümler yağdırmaktadır. -------
c · ı· t 1 Londra (Hususi) - Taymis gazete- [•] Bu gazete Cümhuriyet refikimiz· emıye ı op antısında bulunmak me- h b' . . . b'ld' d'~. Hatib, sözlerini şöyle bitirmiştir: . •. . .. .. sinin Atina mu a ırının ı ır ıgınc d' 
nınıye.ını almıştır. Butun bu gazete. · .. . d.. . t' . b" _ Centilmenler, vazifenizi ifa ediniz! ır. 
·ı b't f h ~· hh 1 gore Yunanıstan unya vazıye ını u~ k 

cı er ı ara eye ı mura asa ar nez. Finlandiya kendi vazifesini ifa etme te 
dinde büyük bir faaliyet gösteriyor - yük bir dikkatle takib etmektedir. Hal ve Avrupaya karşı olan medeniyet ve in-
lnr. kın ve siyasi mehafilin kanaati tam bir saniyet borcunu ödemektE~dir.• 1~ Ji'r atı.beri ilk defa olarak İngiliz -

lı }'a.11 ansızıar, <:ephede Almanlara kar-
,., Yan Alman gazetecileri bilhassa Alman. 

ı..~'~teı a bulunmaktadır1ar. 
bitaraflık olrr1asma rağmen müttcfikı.. Holstinin bu nutkunu m:.iteakib asamb 
lere karşı büyük bir sempati gösteril - le. Finlandiyanın talebini ctrafh surette 
mektedir. tetkik etmek üzere 14 azadan mürekkcb 

l!lgilter~ tahaşşUd krmmn~an 
kaçan 3 Alman esir y kalandi 

~deq er, ıbu haberi memnuniyetle v:::nın garbde sulh yaparak Rusyava 
~ lö'r.ıı~~ek İngilizlerin harb meydanın _ karşı mücadelede serbest kalmak is
l'ı:tı ..... ~~~ kl tcdi.ğ:ine bitaraf heyeti murahhasala
t.....~ İd<t· rı yalruz bırakmış oldu a -
-..ıııtid ıa eden Alman propagandasını rı \'e _ıtazetecileri iknaa çalışmaktadır. 
~ Ca~et~ll'lektedirler. A1mcınvanm bitaııaflara yapacağı 
t·-~~'~~acıeke.r, bu münasebetle, Kralın sulh planı hakkında bu gazetenin mu -
~1gj tl'ıada ı İngiliz ordusuna tevcih et babiri ~u lafsilatı vermektedir: 

Gazeteler Alman propa!!andasına" bir komisyon teşkil etmiştir. Polonya 
karşı müttehid bir halde karşı koy - mümessili de bu komisyon:ı dahil bulun
maktadırlar. Geçenlerde Alman spor maktadır. 
işleri reisinin Atinaya ya'Ptığı seyahat Komisyon, asaroblenin dağılmasını 

Londra 11 (A.A.) - Şarki İngiltere -
nin bir tahaşşüd kampından geçenlerde 
kaçmış olan üç Alman harb esiri. bu kam 
pa elli kilometre mesafede kain bir ma -
ha1de yakalanmışlardır. 

Almanların iddia ettikleri gibi Balkan müteakib derhal toplanmıştır. İsveç mu- miyeti yirminci içtimaını, bitaraflar Ü 
rahhasının teklifi üzerine ,.e ittifakla ve- ı~rinde bir tazyik icrası şeklinde tef • 
rilen karar mucibince. Moskova ve Hel- ~ire df'vam ediyorlar. Bunlar, bütün 
sinki hükumet'erine birer telgr:ıf çeki - hakikatların hiliifına olarak garb dev 
l<>r{'k mıt'hasamatın derhal durdurulması }f"'tlt'!rinin, bıı içtimı:ıı, bitarafları AI -
ve asamblcnin nezareti altında sulh mü - mcınya ile Rusya aleyhine ayaklandır
zakeresi yapı'ınası teklif edilmiştir. Fin- ıns ~;a alet edeceklerini iddia etmekte. 

~f llda ... alya dalayısilc Lord Gort ta • Siıdet toprakları hariç olmak üzere <>ywılrırı üzerinde tetkikler yapmak de 
11 n ·• tarn· lk · · Çe!:o-Slovakya- rnüstakil bir devlet 0 • ğil, Alınnn - Yunan ticari işlerini taırı. 

"'·l'Ştet"" ım edilen i emrıycvmı- 1 ı 'd k 1 k ıim Ye görüşmeler temini için va•ki ol-U•?e ·•ıektedirler aran: yenı en uru aca , Avusturyada 
~ı. . " r tarar · bu mcmleketı'ıı Almanya ·ı b' ı 'k mııc:tur. Fakat Alman c:efi bütün !!ay-)\.~.tile b· tan Noel yortusu müna- ı e ır eşı '"" ~ ~ 
~ll" ır k İ kalıp .,...,lmıyaoag~•na da'r 0· p1 b' ·ı retler:nc rai!men bir muvaffakiyet el-~ •: Yetıe ısım ngiliz askerleri me- .t<.u • ı ' ır e ısı ~ 
~~· .nltrıl rn~mleketlerine dönmekte _ va'Dılacak ve nihayet Danzig, Koridor, de etmeden gitmiştir. 

~ r. ardan çoğu evli olan asker • münazaalı yukarı Silezya ınıntakaları Son günlerde Almanyanın Yuna -
\'e e;ki Posen vilayetinin bir kısmı ha- nistanla olan ticari işleri tamamen 
riç olmak üzere müstakil Polanya dev durmuş bulunmaktadır. Bu da nazi hü 
leti tesis edilecektir. kumetine çok pahalıya mal olmaktadır. 

~~~'lin 1 Tebliğ 
;argah , . ( A.A.) - Alman umumi 

b%~ı.ı~ll~ ?ıldiriyor: 
)~1 ·1\ balt 11~ .. Patatinat arasındaki cep 
~~·tın harı:nunferid noktalarında batar 
~~ 1tı &ai ıf endahtı yapılmıştır. Cep-
~ ge~~·sırnlarında dün sükun i -

Rustarla Bulgarlar 
arasında imzalanan 

mukavele 
~~ti ::ıtışın ıştir. . 
~~ tı 1~ b~arb mıntakasında Ingiliz 

g~tı'ıisi ~ ton hacmindeki iki sar 
~ oatrnıştır. 

. Sofya ll (A.A.) - Moskova ile Sofya 
- arasında hava seferleri tesisine müteal
• lik mukavele. imzalanmıştır. 

--~
~~~~ll Papen 
~' Von }l (A.A.) - Berlin siyasi me
,~\l apPnin elan Ankarada bu -
~ oı;:: ~lınanyaya avdeti mev -

'jlh ~1emektedirler. 
··•ald 8 .Sovyet buz k1ran 

•~llalt~ Dernilari tah ~ike da 
~:'!' a ıı ı-,. ~i~r .. <A.A.) - Şi mal deniz 
~ ~tit ~nın bildirdiğine göre, uzun 
~la~ ~lar arasında dol~makta o
'~ ~n b kıran gemisinin buzlara scft ~ ~-a doğru sürüklenmesi son N 't hUkır Inahiyet :ılmıştır. 
~tn., ~Ineti Stalin buzkıranının 
~- ~~llda.n IDderek Sedof'u kesif buz 
~ 1ıq..' bu Çıkarınasına karar vermiş-
1 ı!Jtet :;•ranı yakında Murmansk-

'qilj ~cektir. 
~~le~; Pçr-Anıenıosunun g'zli 
~~~- 11 arşamba ya aç1lıyor 
'" ~ (A.A ) K ni .. .. ·· d k' lb..''~e lllnu · :-- r, , onumuz e ı 
~~- :.-aMa Parlamentonun gizli cel-

-~rı Cak m·· 
' uzakerelerin ifşasını narney· . 

ı ıınza etmiştir. 

Münih suikasdinin faili 
idam edilecak 

Kopenhag ll A.A.) - Münih suikas -
dinin faili olarak tevkif edilmiş olan 
George E'ser'in yakında idama mahküm 
edileceği Bcrlingske Tidende gazetesinin 
Berlin muhabiri tarafndan haber veril -
mektedir. 

Meclisin dUnkU toplantiSI 
Ankara ll (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün doktor Mazhar Germenin 
başkanlığında toplarunı§tır. 

Celse açılır açılmaz yeni ı;eçilmiş olan 
meb'usların . encümenlere tefriki yapıl -
mıştır. 

Ruznamede bulunan ve merkezi Paris
te olan şarnb ofisine iştirakimize aid ka
nun lfıyihasırun müzakeresinde ileri sü -
rülen mütaleata karşılık olarak Gümrük 
ve İnhisarlar Vcki!i geniş ölçüde izahat 
vermiştir. • 

izahatı müteakib layilianın heyeti u -
mumiyesi üzerinde müzakere kafi görü
lerek maddeler okunmuş ve kanunun bi
rinci müzakeresi tamam1anmıştır. 

Meclis önümüzdeki Çarşamba günü 
toplanacaktır. 

Bura-daki siyasi mehafile göre harb 
Balkanlardan daima uzak tutulmai{a 
çal~ılacaktır. Bu vaziyette Türk • Yu
nan pcıktı ve yaıkmlığı en büyük agıil 
olacaktır. i 

Holanda Kraliçesi ile 
Müdafaa Naz1rlar1n1n 

yapliklari toplanti 
Amsterdam ll (A.A.) - Hohinda kra -

liçesi, başvekil ile hariciye ve müda!aa 
nazırlanru ve kara ve deniz başkuman -
danını kabul etmiştir. Mülakat oldukça 
uzun sürmüş ve hiç bir tebliğ neşredil -
memiştir. 

A:man - Rumen ticaret 
mUzakerPieri 

Biikreş ll (A.A.) - Havas: 
Dört haftadanberi devam eden Alman

Rumen tkaret müzakerel2ri sona ermek 
üzeredir. Alman heyetinin hareketi haf
ta sonuna talik edilmiştir. Anlaşmanın 

Cuma günü imzalanacağı bildirilmekte -
dir. 

Sab1k Kayzer mevkuf mu ? 
Amsterdam ll (A.A.) - Sabık Kay -

zerle resmi münasebata memur eski da -
biliye nazın Kjn, Kayzeri ziyaret etmiş
tir. Sala:hiyettar bir kaynaktan haber ve
rildiğine göre, ikinci Guillaume mahpus 
değildir ve Holindayı terketmekte ser -
bestir. 

ıandiya bu teklifi kabul etmiştir. di:·]pr. 
Moı;l:ovaya gönderilen telgrafta Sov Berlin siyasi mehafili şu suali sor -

vet kıt'alarınm Fin topraklarından der mPktad1rlar: 
hal cekilmesi ve 24 saa1 zarfında bu Milletler Cemiyeti asaroblesi İsvic • 
teklife cevab verilmesi de ayrıca taleb ı·e bitarafhği ile telif kabul eder mi? 
edilmistir. İtalva ve Milletler Cemiyeti 

Bu karar, a5amblede başlamı.ş olan Roma ll (AA.) -İtalya bugün res 
müzakeratı talik edecek mahiyettf' de- men Milletler Cemiyetinden ayrılmak 
w.ld' hıdır. Filhakika İtalya Habeş meselesi rtı !::"· -

Alınan J!ııze(elerinin neşriyatı i.izr.rine Cemiyetten cekilecci!i hakk•n 
Ber!"'C 11 ( A.A.) - N azi matbuatı daki prE:-.a\fivi ·verdiğ;indenbeı•i bugün 

\'C Alm&n sivasi mehafili. Milletler Ce tam iki senf' dolmustur. ···························· .................................................................................................. . 
SahaHan Sabaha 

Avrupa filmi 
Darb sinema artistierini de cephelere çekti. Stüdyolarda uydurma kıyafetlerle 

lfl\kadan süvari, tayyareel olan at'tistler ır:imdl salıiden kılıkiarını buldular. Datıi 
iclerinde salıiden öleı:Wr blle var. Amerika sinemacılığı oldukça sarsıldı. Avrupada 

öyle trajik filmter çevriliyor ki sinirltri diıHkleyip heyecan vermek için DoUvudda 
hazırlanan kovboy filmlerine ihtiyaç kalmadı. Uo e Kutublara yakın yerlerde 
başlıyan yeni lUrnin mevzuu en ~ yürekiiieri ağiatacak kadar müessir. 

Tunadan yukarı Avrupa bir Amerikalı ı. adamının hayalini dolduracak kadar 
r;eniıı bir stüdyo halini aldı. Her tarafırııta kanlı bir film çnrf.iyor. Deniz hal'b. 
leri, obava nnıharebeleri, kara bombardıma.nları. artistler, figüranlar. rejisörler 
san'at &fJkile kendUerinden reçm~ cibidirler. Avrupa düne kadar AmPrikanın u,. 
durma lUnılerini seyrediyordu. Şimdi Amerika Avrupanın hakiki facialarını tema. 
ta ediyor. Şimal mıntakalarıncla çeni.ınlye baııhyan yeni film Amerikan pisiko. 
lojisine uyrun oldufu için yeni dünyanın yirmi dört hükumeti birden alakadar 
oldular. Bu seyjrci14!ırin heyecanla Kutubların beyaz pr.ıdesine hücum etmeleri ih. 
tirnalden uzak değildir. 

* Dünya reçen Büyük Harbin bittiti giintlenberi önce sükün sonra ümid ile blras 
oya andı. Daha sonra yeni b34ltyan ve yıllarca süren yeni haı:b tehlikeleri ile 
Jrorku ve heyecan içinde yaşadı. Bupn o korkulan ıbarb başlamışttr. Şimdi de ne. 
:reye varacata. nerede duracatı kestlı·llemeclili için teli.ı, ve heyecan son haddi. 
ne celmiştir. Ne olacatmı bllmiyenleı ne yapmak Lo;tedlklerlni bilemiyeıılerln pe. 
şinde süıük:enip gidiyorlar. 

Latincede bir tabir vardır: 

Abyssw abyssum invoc:at 
(Davud)un mezamirinden litlnceye re(en bu temsilin manası tudur: 
Hata hatayı doiurur, felaket felaketi faklb eder. 
Hemen dünya bu hilleye biı' an enel nihayet versin. 

~U6kan Calij 
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memiştir. pek son günlerde 90 kuru~ yerine 140 ku-
Yeni ekmek çeşnisinde yüzde on beş ruşa satilmağa başladığındnn, çuvnl fiat-

sert buğday. yüzde on çaiVd:ır, yüzde yet- larnın yüksekliğinden müteve'lid fark da Evvelki gün Ça:talcarun Kahakça kö-
~ beş yumuşak buğday bulunmaktadır. bu suretle ortadan kalkmışbr. yünde bir zehirlerone hadisesi olm~ bjr 
Ekmeğin içinde yüzde on beşten fazla Bu sebeb1erle de ekmek fiatlnnnm kişi o1müş, diğer lbir köylü de baygıı,:ı bır 
sert b~day bulunması yasak edildi~i arttırılması hakkındaki talebierin kabul halde hastaneye kaldırılmıştır. 
halde, değirmenlerden çıkanlan sert buğ- edilmemesi ihtimalleri kuvvetlenmiştir. Çatalcanın Çanakça köyünden İbra -
========~=========::::::~~============= him ve Ali adlannda iki arkadaş, Ka -

bakça köyünde bulunan dostları Halile 
misafir1 iğe gitmişlerdir. 

KOltar Işleri: Ticaret işl~r!: 
İnkıliib tarilli derslerine yann Kundura ve bağeılann müracaatlan Halil arkadaşlarını gece yatısına ala -

başlamlıyor tetkik ediliyor koymuş ve kendilerine evinde ibir oda a-

Üniversite İnkılab Tarihi Enstitü - Dün, şehrimizdeki konduracılar mm yırıruştır. Geç vakit uyumak üzere çekildikleri 
sünde yarından itibaren inkılab ders- ta!m Ticaret :Müdürlüğüne mürao:at misafirlerinin ertesi sitbalı lta'kmadıkla
lerine ycnide)l başlanacaktır. Dersler <.·d~rek son günlerde kundura levazımı rını gören Halil oda kapıSlnı açınca müt-
sıracıilc profe.:-ör Hikmet Bayur, Mah - bulmaktn·ki müşküller yüzünden kun
mud ~ad Bozkurd ve Yusuf Kemal dura imalalbanelerinin' fena vaziyete biş bir kömür kokusu ve dumanlar ara-

.. .. -.. •· . . . sında İbrahim ve Alinin renksiz bir hal-
tarafından verilecektir. duştu~unu ızah etmışlerdır. d tki ·· " d h"'l J"andaı· · . . e yat ı arını gormuş ve er u -

' Inkılfıb tarihi dersleri 8 Mayısn ka- .~lakadarlar, harıçten gelen malze - maya 'bPdirm.iF. 
dar devam edecektir. Dersleri Üniver: menin ileride daha' fazlaya satılacağı Yapılan muayene net~esimlc, bunlar-ı 

" - - -~~~: -
---- ~ - -· 

lık dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz sevinÇ 
ilk mahsulü taşırken duyduğunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere het 
yıl kur'a ile : 8.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 

K~deler 1 Eylül, 1 Birincika.nun, 1 
lerindedir. 

Mart, 1 Haziran tarih-

lkramiyelerin listesi : 

4 Tane 1,000 Lirı 

4 " soo " 
4 

4\J 
ıou 

ı~ 

lbu 

" 
" 
" 
" , 

250 
100 
~J 

4J 
20 

" 
" 
" 
tl 

Kur'aya ancak SO lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesapia
nndaki paralar bir sene içiude 50 liradan aşağı düşmiyenJer 
ikıamiyeleıini % 20 fazlasile alırlar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi 
Dünyanm en büyük Viyolonisti V ASA 

ISA MIRANDA ile beraber 
PRIHODA 
yarattikları 

A sitenin bütün fakülte ve İstanbuldak1 ümidile saklanmakta olduğunu veya dan İbranimin kömürden zehirlcnerek 
yü~ek me~eblerin son. sınıf talebe - çok :azla fiatlar istenildiğini bildirmiş- öldüğü, Alinin de ihayalınm tehlikede ol-
l~rı mecb;ırı ol~r~~ takıb. edecekler - leı dır. duğu anlaşılmıştır. &. Hnrikı:t fılmi: Bu Perşe:nbe akş-mı 
dır. İnkılab tanhı derslenne munta - Diğer taraftan şehirdeki neba'ti yağ Zehirlenme hadisesi etrafıncTa Çatalca -,ı-•-•~ SAKARYA Sinemasında :- / 
zam devam etmiven1er sene sonunda d n· V· tahk"k ta ı k =--:e • am;lleri de mıntaka Ticaret Müdürlü- mii deiumumı ıgı ı a c oymuş - V 

mezuniyet 1mtihanına kabul edilmi - ğüne mürncaaHa k~bra bulamadıJda- j.ur. ı Senenin en mera:klı '-'~~ 
ıyeceklerdir. rınt ve yağın jptidai maddelerinden 0• cVatan Kurtaran Arslan» filmin - yecı:.nlı maceralarla dolu 

5 
dtf1l 

Rektör diin Ankaraya gitti Jan ::tobranın temini için tedbir alın _ SPhlr l!l'er : de gördüğünüz harikalardan son- romaniarım Tü.rkzyedıe ilk 
Üniversite Rektörü Cemil Bilse], mu-sını istemişlerdir. SiirpagGb mczarltğundan istimlik ra.... filmleri münhasıran göstermekle şöhret bulan 

dün a~am Ankaraya .. gitmiştir. Bu müracaatlann tetkikinc başlaml- edilecek aha .A ALWPAZ 
Rektör Ankarada Universiteve aid mıştır. D 

ı 1 h kk d 1\
tr 'f ~ürpngob me1.a'I'lığında ıbeledJyenin [ 

muhtelif me:.e e er a · ın a 'ıaan Alı t db. 1 . d . bct ·k k S •NEMA S Vekaletile temac;larda bulunaca-ktır. nnn e ır er pıyasa a mıis ye§il saha münasebetile Lc;timla ·e a- 1 
Üniversite Rektörü bu arada Üniversi- tesirler yaptı ror verdiği saha, beş bin metre morab-
tenin ihtiyaçlarını, kitab ve not mese- İtha!at eşyası fiailarında vukubulan balık bir kıc;ırndır. Planları h~i!a ~u-
lesmi ve orta mekteblere lisan mual - yü~!;ekliğin ve spekülasyon mahiye - besi teı.•rafındnn ha?..ırlanmış. ıstiml~k 
Hmi yeti~tirmek üzere ızeçen yıl açı - lindeki hareketleri önlemek üzere a - JT\Uarnelelerinin ikmali için pUmlar ls
lan kurs talcbeh~rinin Avrupaya aön- lakndnr makamlar tarafından ittiha-z timl~ İşleri Müdürlüğüne gönderil 
dcrilmcdiklerinden bah;sle mukavele- l)ltmrın cezri tedbirler, piyasada der - miştir. 
lerirıin fE'shi icin vaptıkları müracaati hnl ak;sler uyandınmştır. Bu sebeble Hamidiye ti.irbesi yıkılnuyneak 
Maarif Vıekaletin~ bildirecektir. Re> k- nivac;ada dün yeni temevvüç1er kayde- Dünkü sabah gazetelerinden. biri .41 
tör Cemil Bilse], Ankarada birkac ııim dilmemiş Ye başlanan telkikiere de - üncü Vnkıf hanın karşısındakı Hamı-

sinemasında gösterilen 

sinemanın en büyük kahramanı 

ERROL FLVNNi 
Bu Perşembe akşama 
YİNE İngiliz tarihinin en parlak 

bir sahifesini canlandıran kaldıktan sonra şehrimize dönecek • vnm edilmiştir. diye tUrbesinin belediye tarafından sa-

t . D 1 A h b' . b 1 tın almarak yıktırıla cağını yazmakta - L AN 
ır. a 1a vrupa ar ının a-s angıcı sı · 1 V r B 1 ralarında piyasada mevcud stoklar ve d~r. Bu ~~su~ta. lstanbu . a ı .ve e. e-

M t,n~,nrr-Jk .• b'l.:.L 'tb 1 d'l 11 t b't dıve Reıs! Lutfı Kırdar bır rnuharrı -
ç 

r 1 ır- ı au are ı a e ı en ma· ar es ı e - · " . . 

laı k 
1 

. devam ı mış o ugun an, resını ma ·am ar- H .d. .. b . . bel d" t 
Pnrti zo. o~?'e erıne ca hangi firmaların elinde ne miktar - nmı ıye tur esı_nın e .. ıye ~-

YARI 
Matinelerden Wbaren 

KüÇüK 
GANGSTERLEP d ·ı . ld . d • k 1 mize şunlan. soylemıştır: T A ç 

edılıyor t k b 1 d v 1• b 1 kt r~'mdan satın alınacag1m ve turbenın s o u un UC'l'U ma um u unma a· - _ . . 
Cümhuriyet Halk Partisi kaza kon- d B t' th 1 . d k 1 vıkılacagmı Vakit gazetesınde okudum. ( T · · k S · · 1 Ü ) Oynayanlar: ~~ ır. azı ı care ane enn mevcu a - • .. . . . • Ur çe OZ r.-u 

greleıine devam olunmaktadır. Emin- d - .1 . - k b t' Hamidiye turbesı çok kıymetlı ta'l'ıhı , HARRY COREY - rP 
rn::ı J[flnı ı erı surere , azı em ıayı . . .. . . . , 

önü ka1asının kongresi dün saat 20 de kt · t' ı d t tk'k ed'l bır eserdır. Boyle kıymetlı bır eserın filminde alkışlıyacaoksınız. 'I'HOl\JAS . """ .• }li • ve"rnP · en ım ına an a e ı ı - . . ........ 
Eminönü Hu1kevi bina~mda vapılmı!i, ; b la m t yıktınlması kımsenın aklından geç - Nevyork'un mülevves bır . 110r ' me"'e aş n ı~ ır. B l-.l· .. b . kt k . Binbir macera .. . Binbir güzellik... . d b b t biyesı b toplantıda Vali ve Beled;ye Reisi Lut- . . . . . .. mez. e t:Uıyc ne tur eyı yı ırma ıs- tın c ana ve a a er :rııııfl 
fi Kırrlar ve Parti müfettişi Tevfik Tetk~kat netıcesınde ~u ~bı mues - temiş, ne de bu hususta aUıkadar ma- Binbir aşk ve hissiyat... Zafer memiş batakha-ne çocukla 
Pikret Sılay hulunrnu~lardır. sese]erın mevcud oldugu .•. halde. mal karnlara miira'Caat etmiştir. Bu habe- ve harikalar filmi acıklı hayatıarı· 

1 . teahh la eld'l vermediği tahakkuk ett1gı takdırde, rrii~n~a~s~·lı~y~ok:tu~r~·»:.--~-----!~=============~~'==============~ Avrupa tren en ur g 1 er haklnr•nda cezai hükümler tntbik e - tl 
Dün sabah Avrupa ekspresi 1 bu - dilecektir. 

çuk sa"<~t, Konvansiyonel treni de 3 
sarıte yakın bir rötarla Sirkeciye gel - lnkılab müzesinde bir sergi 
mi.şlerdir. tertib edildi 

Bu rötarlara Balkanlarda hüküm sü- İktısa-d ve Tasarruf haftası " _ 
ren şiddetli kış vaziyeti sebeb olmuş - sebetile İnkıHib müzesinin kü::;~~=ne 
tur. k1 d • · b. · t tib d'l · ···-···-·········........................................... srrıın n yenı ır sergı er ı e ı mış-

GALA SUARESİ 

K RES 

V r1n akşam SC MER Sinemasında . 
OLARAK .G 

3 KADlN... 3 AŞK... 3 İHTİRAS 
A 

' Pencesi 
tir. Senenin en büyük Fransız süper filmi başlıyor. .. Baş ro llerde: 

Bu scrgide mevkut risalelerle Ulu • SiMONE SiMON • JANİNE DARCEY 
sal Arttırma ve Ekonomi Kurumu ve ve CORİNNE LUCHAIRE 
miHi sanayie ai d neşriyat teşhir edile- Aşkın bütün tarihçesi... A§kın bütün lezzetleri... A§k yar:I§ı ..• 
cektir. Emsalsiz hir harika ... 

' 
adı 

Yaznn: 

Halid Ziya Uşakhgil 
Yenı çıktı Sergi, bugünden itibaren ziyaret e- Yarın akşam için yerlerinizi evvel aldırlllll 

dilebilecektir. '••am•r::~~••n••-•••••••••••••••••••••••••••••-.......-
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' KUçi.ik devletle 
devletlere 

bU yUk 

nas1l karş1 koyabilirler? 
• 

...... __. ...... _ _. .......... _............ Y A Z A N · ·-· .......................................... . . 
~Emekli general 114! Emir Erkilet ~ 
i "Son Posta, n1n askeri muharriri E ·-··-------·· ... ····---····~····-···---······-·-----·········-···-....................... .-............. : 

- ı - c·ı 

Ru.s • Fin cephesinde bir Fin bata.,.ya.,-ı 

Sayfa 5 

1 H idi•eler KarşıSID :fa 1 

Lokantac1lar1n tehdidi 
fE5) elediye iktısad müdürlüğünde Tezgah yanında bir köşeyi göstere -
lg) toplanan lokantacılardan bir cek: 
kısım, yemek fiatlarının ucıui!atılma. - Tr-bldot buradadır. Buyurunuz 
sına itirazda bulunmuşlar: ycyiniz. 

- Böyle şey olmaz! Minimini tepsiler içinde çocuk o -
Demişler .. Bu kadarla kalsa ne ise; yuncağı olarak satılan tabaklardan üç 

üstelik biı; de tehdid savurmuşlar: tane göreceğiz: 
- Yemek fiatlarını ucuzlatmaya ic- - Bir tepsi bir tabldottur. 

bar edilirsek, ta•baklara konulan ye • Minimini tabaklardaki yiyeceklere 
mei!in ıniktarmı azaltırız. ba·kacağız: 

Soma ne olmuş; bu tehdidi savuran. - Bunları mı yiyeceğiz? 
lara ne cevab verilmiş; bilmiyorum - Yirmi kuruşluk tabidot bu kadar 
amrna, Jokantacıların çok yaman şey - olt...,.. 
ler olduğunu anladım. 

* Lokantaya gideceğiz. 
tarifeyi göreceğiz: 

cBiftek: 15 kur~· 

Bir darbımeselle de sözüne kuvvet 
verecek. 

ucuziatılmış - Hani ne derler, ucuz etin yahnisi 
böyle olur. 

* 
- Ga.rson, diyeceğiz, bir biftek ge. Ucuz tarife tatbik etmek mecburi • 

tir. yetinde kalmış olan diğer satıcılar da, 
Garson gidecek, on dakika· sonra e. lokanta-cıları taklid etmek hevesine ka 

linde bir tabakla görünecek, tabağı Ö· pılırlnrsa 0 zaman ne yaparız? 
nümüze k:>yacak. Ucuz elbise diken terzi otuz yaşın. 

- Garson bu tabaktaki tahtakurusu dalpi adama beş yaşındakinin zor sığa-
ne? ca-ğı bir kostüm dikip verse, 

GU!ecek: Ayakkabıcı, kırk numara ayakkabı 
- Şey bay affedersıniz, belkı göz- giyen adama: 

lüğünüzü takmadığımz için iyi göre • - Ucuz fiatlı kırk numara ayakka·bı 
miyorsunuz, tabaktaki bir tahtakuru- budur! 
su değH, enfes bir biftek parçasıdır. Diye, çocuk patiği giydirrneğe kalk 

* sn, 
Dir başka lokantanın kapısındaki i- Ekmekçi: 

linn okuya-cağız: - Ucuz fiatla ekmek işte budur. 
cTabldot: 20 kuruş• Diye ekmek yerine, altmış paralık 

bira francalas: uzatsa: 
la Kmap~tdadntiçleri girebr. ~rmk ez, garson. Daha ne bileyim.. Bütün sat•cılar 

, ... r o e arası ın aTşılaşıp so b b 1 . . 
racak • una enzer şey er yapsalar halımız 

T bld t . k . . bugündekinden de yaman olur. 
- a o mu yıyece sınız bay? ,.-, ll 
- Evet! · J c! m el 'd-1· uli'tı.rl 

C Hunları biliyor mu idiniz ? =ı 
b Ünkü yazıda küçük devletleri lbilirlerse bu umumi yaTdun Finlandiya kı çok olduğu takdirde bizim tank mü. 

!l.e k büyük devletlerin tecavüzleri. ile Sovyet Rusya askeri kuvv:etıeri a- dafaa tüfek ve toplarımız çak olmalı
ltıad~şı kon:yabilecek olan manevi ve rasın.daki w ~ar~ı :hemmiyetle hertaraf da·. Her piyade bölük ve taburu 
lile bcızı amilleri, umumiyel itiba- edebılecegı a~ıkardır. bunlardan o kadar bir sayıya malik bu
) ()t ' tet.kik etmiş ve istiklal ve hüni- Küçi.ik bir devletin askeri kuvvetile lunmalıdır ki b1r tank hi.icumunu kcn. 
heu·aş~ıle iyl talim ve terbiye ve isa- mütcc<n"z devletinki arasında bulunr.·- di b::ışımı de.fedebilsin ve netice itibari- 36.000 defa ayni şarki 
ltı 1 bır askeri teş'kilat gibi orduyu c:>k b~iyük sayı farkını azaltabilecek le tanktan ürkmcsin. Aksi takdirde bu Benni Fild 

Şimale uçan kelebekler 
h.::n. etiendiren vasıfların bütün ko • müessir bir vasıta da tahkima1tır. Be • yüzden Polonyalılrmn başına gelen fe'"·•tn 1 meşhur bir şar • 
iŞ:ır a vasıtalarının başında geldiğini ton, çelik ve toprak bir ordunun mu- )aket her küçük devletin başına gele - kıcıdır. Fakat a • 
letı et. etrnlıjtik. Şimidi de küçük dev • kavcmnt kuvvet ve kudretini beş mis- bilir. O halde büyük devletlerin ezici 

erı sıl hususiyeti söy. te>tun n büyüklerin tecavüzlerine kaTşı line kC'dar arttırabilir ve bu suretle az tanklarını akamete u?atmak bu su • ledikleri ~arkılar 
l'aca\ lllaları hazırlıklannda rol oynı. kuvvetler tahkimat sayesinefe büyük rctle kabildir ve küçük devletlerin tan- arasında bir tane. 
l'lıes bazı sayı, teşkilat ve teslihat kı.:V\·eaere karşı mukabele ve mukavc- ka malik olmaktan telehhüf etmeleri sının fevkalfıde 

bo~le .. I~rine dokunacagwız, mct imkanlarını bulabilirler. de artık pek lazım gelmez. 

Floridada bu - ·~ 
lunan bir cins • ~ ~ ),.'~ ~ • 

IQı 'Q\.""' tt\ .. 
kelebekler yalnız ,. ~ \..w ..... ~· 
şimal · istikame • ~ 
tine uçmaktadırlaT. Diğer bir ic;tika • 
mete uçmadıkları için bir konduklan 

yere bir daha kondukları ve bir bah. 
"'UÇUk beğenilmlıi ol -

Jtend· bir devlet, büyük bir "devletin Ancak bü.ün hududlar ve her yer l:ç::ık meselesi de öyledir. Küçük d Ş k çeden ötekine gittikten sonra tekrar 
~t !Sinden kat okat falzia ve büvük bir tahkim edilemez; çünkü evvela buna devletler uzak bombardıman uçakla • bması ıkr. t ar 

1

3c~OOO d f t k t geli döndükleri görülmemiştir. 
ı.._ a ord · t "k" . . d k rl . d d"" kl u şar ıyı am e a e rar e -
"'iU!ı Usu, Ç<>k fazla muharebe ara. para ye mez, ı ıncısı e ço uzun ve 1 ın~an zıya e uşmanın uça ann ı av. . 4 • * 
ı. ... la Ve harb uçağı olduğu için, bun - ~en:ş tnhkimat cepheleri. gayri müte- lı);:ıca":, dli~an uçaklarile kendi ara- mış.ır. k k l ? 
hu~· ba§a: çıkamamaktan korkar. Hal- n~sib k'1.ıvvet1erle müdafaa· edildikleri 7İmiıde ve kendi muha-rebe hatlarmız * Tayyareden tekerra a kar mı 
ha~: ~l'adaki büyük farkları giderecek 'takdirde kolayca yarılabilirler. Majino Ü7erinrle boy, ölçüşebile<'ek kiillivetli Bronz rengi mUrekkeb Bir tayyare mühendi.şıi tayyareye, 
~Yd 1ll'lkanlar daima mevcuttur. Her ve Mannerhavm müstahkem mevzileri- av .filolarına malik bulunmalıdırlar. Bu Bronz mürekkeb elde etmek çok ko. tekerlek yerine tanklarda olduğu gibi 
tere:~. evvel bunları hatırlamak ve nin ve mE'sela bizim Çatalca haitımızın suretle düşmanın uzak bombardıman la"Ydır. Siya mürekkebe bir miktar a. tesisat yapma:k ve tayyareden tekerle. 
~ dudsüz yapmak lazımdır. büyük kıymetleri, uzunluklannın uçak filolarının tesirleri azaltılmış olur. nelin kırmızısı ilave edilirse. Bu mü- ği kaldmnak fikrini ortaya atmış, tec. 

~lar eseıa en evvel insan sayısını ele mahdııd ve cenahlarının büyük nehir, A.v uçaldaTı bombardıman uçakların - rekkeble yazılan yazı kuruduğu zaman rübekr yapılmış, fakat iyi netice ver-
~~a düşünelim: Küçük bir devlet bitarP.f dev le: . de~ iz vey.~ .~öle davalı dan ucu ı olduklarından ve hatta imal- bronz parlaklığını alır. mediği anlaşılarak vaz geçilmiş! 
~l.l h olan azlığını nasıl giderebilir? olmac;ındadır. Lehıstan butun hudud - ler! nisbeten daha basit olduğundan kü. • ............................................... -····-···························· ........................................ _ 
a~llı Ususta- ilk hatıra gelen müttefik larını t~hkim edemezdi. O yalnız Vis· cük devletlerin bunlardan çokça teda. 
tt o} ak Ve bulmaktır. Filvaki bu, naza. tül ve Buğ nehirlerinin boyları gibi bazı rik VC' hatta dRhilde imal etmeleri ka
ıtr b~rak ve sırasınca fevkalade mües- m~hdud hatlarda bir tahkimat sistemi bq o1nr Bundan ve pasif korunma tcd. 
~~rı ~5are.dir. Fakat pra-tikte h er za. vücuda getirebilirdi. birierinden baska küçük devletlerin 
~U Uessır bir yardım teşkil etme~. Nitekim Mannerhaym mev • dü-:manın faik hava kuvvetlerine karşı 
<ılaraıt anıaınak içiri, en yakın misaller zii de Finlandiyanın Leningrad js • kovmak icin çokca hava müdafaa top. 
t~(!bil'· Çekoslovakya ile Lehistanı gös- tikamctinden Helsinkiye giden kestir- larına .malik olmaları lazımdır. Bun1cır 
~ li'r~liz. Filva-ki birincisinin, İn~ilte me is~ila yolunu kapıyan Ladoga gö- ser! ve kolay hareket edebilir motörlü 
... u.,_,et~sa .~e Sovyet Rusya gibi pek lüyle Finlandiya körfezi arasında mah. ,·asıtala: üzerinde bulunduklaTı tak -
'lar rnuttefikleri olduğu halde Al- dtıd bir hattır. Bu gölden Şimal Buz de· direle fa&liyet sahaları artmış olur. 
11~~ Se~ta~afından parçalanmış~~r. Bu. ni::ine kadar olan geniş sahalarda ise Finlnndiyal:]arın kfıfl tank ve uçak 
~"'tıitı h~ı ~ekoslovakyanın rnuttefik- daimi müstahkem mevziler yoktur. O topları olmRdığı ,görülüyor. Onlar tank 
. ._the lf ıç bırisinin Çekoslovcrkya için halde kiicük devletlerin büyük müs - müdafaa topu noksanını tank tuzak la. 
~iittefi~~ın:k istememesidir. Yahud bu tevli orduların harekatını bir hareket $mları kull:ınmakla telafi ediyor ve 
t ~arıı. e11n hiç birisi harbe henüz ordusiie karşılamaları iktiza eder. Fa. anlaşılan muvaffa'k ta oluyorlar. Fakat 
i~liJtey~zır olmadığı çin kendilerini kat bu ordunun çok üstün kuvvetlerQ bilmelidir ki bu tank tuzak lağımları 
~a etrıı. alınıyarak Çekoslovakyayı muvaffakiyetle "karşı koya-bilmesi için ar.C'ak müda1aa mevzileri ön arazile • 
. l.eh· ~Ieridir. oııa göre teşkil, teslih, techiz ve talim rif'de faydalı ve müessir olabilir. Hare· 
~~~t'tıi~s~a-n. meselesinde gerçi ittifak ve terbiye edilmesi lazımdır. Mesela ket muharebelerinde bunlardan istifa. 
M..1~re v anı onun müttefikleri olan tn. bir ordu ne kadar seri hareket edebilir- de ancak pek mahdud hallerde kabil • 
~nışlerde· ~ransa mütecavize harb ilan se onun kıymeti o kadar yükselir. Fa- dir. Onun için tank müdafaa topu ci • 
~ darı. do~r, fakat bunlar Lehistana dn~ kat. S('ri hareket etmek yalnız ivi vü. hetile az1ık, bilhassa Laıdo gölü şima • 
!1 ~ıltlar gt-uya yardım vaziyelinde ol- rüınek veya·hud kıt'aları motörlü ara- linde :nkişaf edecek müstakbel hare -
'b~tı. Ve ~nda-ı: Lehistanın mağlfıb, pe- balara bindirip bir semte koşturmak ketlerde Fin ordusu için tehlil{eli ola. 
~ lardı.r. aksu~. olmasına mani olama. demek değildir. Sür'atle hareket eden biPr. 
~!tl t'tıresırıd Bugun de, şimal devletleri kıt'alnrın arkasından cephane, erzak, Finlandiy<mın hava rnüdafaa topu 
ltılltı~atııtı e bulunan Finlandiya, bütün ekmek ve bPnıin kollarının da· ayni cihetile olan eksikliği de ona daha şim. 
"e ~har ol rnuhabbet ~ teveccühüne sür'atlP ve iyi tanzim edilmiş olarak dinen pahalı olmıya başlam~tır. Elhasıl 
l)ı~~altı.ız ~a-sı~a rağmen, yalnız başına val<linde p,elmeleri iktiza eder. küçük ordu1arın büyüklere karşı koy. 
tıı ht~dir; hendı kuvvetlerile, harb et • Mütecaviz büyük devletin fazla tank· mnlan ve memleketi rnüdafaa ve mu
~a .. etsiz d ern de Sovyet Rusya gibi ları ve uça-klorı vardır. Küçük devlet. kavemet imkanlarını uzunca· mtiddet 

~Şı. erecede büyük bir devlete ler rnuharebc arabası ve uçak tedarik muhafazaları mümkündür. Fakat bu • 
J llrı.. t kt 1 1 ·· b k d 1 nun için harbe elverişli her erkek ve ~ .. rıla b e me · e on ar a musa a a e emez er. 
~iı,' İtıgılt eraber İskandinav devlet- Onun için bunların, müstevlinin tank ka·dındnn istifade edebilecek mükem. 
htr a\>a oıa~r~. Fransa ve İtalya Finlan. ve uçaklarının faaliyetlerini akamete mel bir seferberlik hazırlığına ltizum 

~l.l lf' Yardımlarını arttırıp bunu ı.rğratacak vasıtalara bolca malik olma. (Devamı P uncu sayfada ) 

onderrniye kadar vardıra • lnr: lazımdır. Muhtemel düşmanın tan· <*> Evvelki yazı dünkü Son Poatadadır. 

Aşk bahsinde bir 
Musevl h ikayesi 

Bir kadın okuyucum benden aşk 

kitabı ile yakın alakasını bulamadığım 

bir sual soruyor, mektubu evvell oku
yucu mektublannı tetkike memur o. 
lan arkadaşa .gönd.enneyi düşündüm, 

sonra bu sütunu okuyanlan da düşün· 
dürebilecek noktalan bulunduğunu 

sezer gibi oldum. Yazınaya karar ver .. 
dim. Okuyucum diYQr ki: 

- Yakın tanıdıklarıınızdan bir aile-
nin oğlu bir Musevi kızla evlendi, iki 
çocuklan oldu, kız sarili surette Mu.. 
sevi tipindedir. Fakat çocukları baba· 
ları gibi tamamen Türk, ilaveten an
nesinin gürzel noktalannı da alrnış. 

Şimdi birinci sualim şudur: 

cÇocuk anneye mi çeker. babaya 

Merakımı mucih olan bir nokta da-
ha var: 

cGeçenlerde gazetelerden biri Po. 
lonyadan hicret eden bir Musevi kafi
lesinin resmini basmıştı, dikkat ettim. 
bu Muscvilerin tipi tamamen klasik 
Musevi tipidir. Halbuki İstanbulun 
kibar Musevi aleminde ötedenberi 
görmeye al~kın oldutumuz tip gitgi
de aıza1.m.akta, yerini daha ince, zarif, 

yeni bir tipe bırakmaktadır. 

İkinci sualim şudur: 
- Musevi nesiinde bir ıstafa varsa 

sebebi nedir?. 

* ~lk suale vereceğim cevab şudur: 
- Çocuğun mutlak surette anneye, 

yahu.d babaya •benziyeceği hakkında 

hükmi mutlak bir kaide yoktur. Umu .. 
miyet itibarile aşkı ve karakteri en 
kuvvetli olana benziyeceği söylenir. 
fakat bence bu da şaşmaz bir kaide 
sayılmamalıdır, babaya değil de, bü. 
yük babaya, yahud akrabadan kadın, 

erkek bir başkasına benziyen yok mu
dur? Bilakis dü.şünürs~niz gözlerini
zin önüne birçok nü.munelcr gelir. 

İkinci sua!e vereccğbn cevab da su
dur : 

- Tiirk Musevileri bu memlekcte 
birı İspanya, di~eri Polonya. sonuncu. 
su da İtalya olmak üzere üç muhtelif 
yerden geldiler. İlk asırlar :'!arfında bu 
üç kol yalnız kendi aralarında evlenir
lerdi, onun için de eski memleketlerin
den çetirm.iş oldukları tipi muhııfaza 
ederlerdi, son yanm asır ?arfında üç 
kol yekdi~erine karışmaya başladı, 

bundan da tabii bir ıstafa çıktı, İs
tanbul Musevilerinin bir kısmında 
gördüğünüz değişmenin en mühlm se.. 
bebi bu olsa gerektir TEYZB 
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SON POSTA 

7 u • 
Iki soyguncu don ağırcezada 

muhakem·e edildiler 
r·············............................. A N L A T A N ································ ........... ! Suçluların bir kadın ve bir erkeğe bıçak çekerek 

para ve saat ald~kları tesbit edildi ! Enis ahs·n ~ . . 
L.......... ____ En kıdem.!!_!~'_!!.~~~.!!.~~~·······•••on·················· .... : Bir müddet evvel Büyükadada vu • derikin buldurularak, mahkemeye ctl• 

cAkşaır.., arkadaşımızın yazı işleri mü- Zaten sansör cpaşa:. lan çıkarmıstı. kubulan bir soygunculuk hadisesılnin bine karar vermiş ve duruşmayı baŞ· 
dürü Enis Tahsin Ankara caddesinde kıy- Haddi zatında yalnız cpaşa. demek kifa- muhakeınesine 2 nci ağırceza mahke. ka bir güne bırakmıştır. 
rneti. liyakau, kı.demi kadar tevazuu ve yet etmez: cpaşa hazretıeri. demek la • mesinde dün başlanılmı~tır. M" 1. . . lb" . . ran 
nc>zaketile de rneşhurdur. Onun pek en • zıın.ken, bız koyamamıştık. Hfıdisenin suçluları Ihrahim ve E- ISa 1r1010 e IS8f8rlnl Ç8 d' 
ten~san olacağına şüphe etmediğim, 32 kü-l .. Rlued"t?clerRi ~tenı· sanhsötrülnd kçıkar~.ılğdı:ıı min isimlerinde iki ~rkadastır. Bun • adam 2 ay hapse mahkQm adil 1 
sur yıllık matbuat hayatının hatıralannı , soy un. eıs, e an a ır a ı ça ~ ~-, . . . . • .. 
almak için, cAkşam. gazetesinin merdi • ğüm ve ha)Tet ettiğim bir sual tevcih ct- lar, haıdarındakı ıddıaya nazaran, Bu- K" ''k d ·51nill 
ven~eı:ini çıkarken şöyle düşünüyordurn: ti: . ıyük:ıdc.da plaj civarında· bir çarnın al- ~ç,u paz~·r 8

. otur~n ?sman 
1 ı," 

- Üstadın nezaketi tevazuu icaib etti - - Peki Ismet Beyin (bey) ini niçin çı- unda oturup, yemek yiyen Frederik dE' ?ır •. k€~dı evı?e mısafır gelen lb·;:,e• 
rir. Tevazuu ise kendisinden bahsettirme- k~madın~z?, .. . , ve Zenata adlarında iki sevgilinin yan- ke~ı~a ısmınde bır arkadaşının e 
meği.. eğer tevazuu nezakete feda etmezse Ismct Inonu, o zaman mıralay bu u - lar g't . 1 F d 'k' t hd'd t lennı çalarak satmı!2tır. 
ben bu merdivenlerden dönüşte, çıkıştnki nuyordu. Eğer doğru yazmak mümkün ına ı mış er, re erı ı e ı € • . . at• 
gi!bi boş ineceğim. o1saydı, (beyefendi) demek lazım gelir- m!şlc>r ve bıçak çekerek, zorla 1 O Jira Yakalanarak, adliyeye .venlen n:zıl 

Tahrninimde yanılır.am~ım! Değerli di. c Bey. burada rütbe manasma değil, 1 parasile, kol saatini aldıktan sonra, nun, Sultanahmed 2 ncı sulh c 1 , 
sekreter, benim ricaını reddetmeği neza • ld~beti resmiye icabı yazılm~tı. Böyle 1 firar etmişlerdir. mahkemesinde yapılan duruşmasırı. :e 
ketsizlik addettiği için olacak. müşkülatla tevıle mccbur?um. .. Y• • • Ei15hnre vakalanan ve a'<:Hiyece ya. suçu sabit görülerek, 2 ay ınüdd~t. 
tevazuunu bir tarafa bıraktı. İlk sualimi, - Buradakı cbey. rutbe dcgıldır, kı • 1 hk'k" . . haıpse mahkfun edilm' ve TevkifJ1!l 
yarun dakika sürmiyen bir tereddüdün ta.lbeti resmiye icabı yazılmıştır. pı :ın ta ı at n€tıcesınde suçları sa • .ış 
arkasmfbağlıyarak ceva:blandırmağa baş. Cevabını verdim. bit olan mütecavizler, sorgu hakimli • ney€ yollanmıştır. 
Jadı: Divaru havb hey~tinin bu işe pek aklı ğinin kararile tevkif edilerek, 2 nci Bir kadın eşya ça!arken 
Mes. rutiyetle be ra bar gazetecilik yatrnamış olacak kı, :kıı ~o~ası ol.a~ak ağırceza· mahkemesine sevkolunmuş 

kullandıklarını sandıp;ım sıvıl başkatıbe 1 a yakalandı 
- Bilfiil gazetecili~e Meşnıtiyetle be- akıl danıştılar. O da söyledik'erimi doğ- ar ır. ç 

raber, rnektebi hukukun ikinci senesinde ru buldu. Dün yapılan duruşmalarında İbra - Fatma isminde 22 yaşlarında geıl . 
başladım. Bundan evvel de gazetecilik Müdafaama ilave olarak. gazetenin him ~ıe Emirı, suçlarını tevile kalkışa - bir kıpti kızı, Kumkapıda Nevart d·'·ıe 
yapmadım de~il, fakat o kadar ehemmi - Enis Tahsin mes'ul müdürü bulunmadığunı, binaena- rak, demişlerdir ki: dında bir kadının hırsızlık maksıl , 
yetsiz ki, babsetrneğe değmez. İlk inti5ab leyh benim bu işle bir ilişil{im olmaması ör 
ettiğim .gazete cİkdarn:. dır. Oradan cSa • ğer tarafında İsmet Bey .. altında lazım ge!diğini söyledim. Dinlemediler. - B!z, bu kadınla erkeği fena bir evine girmiş, fakat ev halkının g }{tl' 
bah. a geçtim ve sırasile en eski gazete • dolu hareketini idare edenler. yaz;~~~ Asun Beyi serbest bıraktı!ar. Bizi Ra - ,.a,ivett€ görmüştük. Bize, bu vaziye. mesi üzerine, bir şey çalamadan ya 
lerde en eski gazetecileric Ahmed Rasim, ı resmi ganimet bilerek, hemen gazeteye mizle bcra.'ber. gecenin ikisinde, ayazm ti kimseye söylemeyin, diye yalvar • lanmıştır. ; • 
Mahım.ıd Sadık. Diran Kelekyan gibi mat- koyrnağa karar verdik, altına ayni cüm • altında y.aya olarak hapishaneye gönder- dılrr ve bunu temin için de bu para i- Suçlu kız, dün adli~·eye teslim ed .,9 buatın meşhur elemanlarile beraber "a'ış- ı.eyi tercüme ettik: cAnadolu harekntı'ru' diler. Hapishane eski İttihatçılar, Kuvayi 1 k 1 Ih cC .... ... e o saatini, kendi rızalarile verdiler. lerek, Sultanahmed 3 üncü su .., 7, tım. 1940 ın kapısı e~iğinde olduğumuza ,ıdare edenler:. .. sansüre yıolladık. İnti • Milliyecilerle doluydu. Bu arada Falili ~ , 
göre 32 sene dolmuş bulunuyor. Bu müd- şarına izin verdi. Yalnız (paşa) ke,irr.ele- Rıfkı da vardı. Dedi ki: Yok~a. bunları biz ne zorla• istedik, ne mahkemesinde ·yapılan duruŞ'tna:'ıı.dıı11 
det zarfında birikmiş o kadar çok hatı • rini silmişler, Mustafa Kemal, Fevzi bı _ - İnsan buraya düsmiyegörsün. Ma • de aldık. nunrla, 2 ay müddetle hapse :rnah 
rymnap varkdır ki, bunıad.rkıkn tiçin

1
de kbibr .tastnif 

1

. rkakmışlar. 1 r~ıkdat Bf~edt Beyin beyine do • demkBi dkü:f~rn~ezr, bgıa.ryydaahkauyukusrutduularmYa:,sı- Mııhkeme, haclisede adı geçen Fr€ • ve derhal tevkif edilmiştir. ~ 
.a.z:ı en şayanı. ı a o .. ara.. ır a • unma~ış ar ı. ız e ayni şekilde bas- nız. u a ı J • • ... • -

nesını seçmek hakıkaten muşkul olacak- tı~. R.ec:ım gazetede görülünce dehşetli rısına kadar tahtakurusu dolu bir bar • manda en unutulmaz .meslek hatıralarun- 'ı yardığını, Abdülhamid devrinden Jcıt;;~ 
tır. bır hıddet uyandırmış! Kürd Mustafa dağı göstererek i'ave etti: dan birini teşkil ediyor. bir itiyadla sansörün nelere göz ~~\.tı 

Bir iki saniye pencereden denizi seyre- P~ divanı harbi ac;a;bileşmiş, biz mat • - Bu bardağl görüyor musunuz? Yal- O sırada yanımızda bulunan Hikmet ı dığını pek iyi bildiğini tahmin ett~ı 1 ı:;tı 
den cAk.şarn. ın güzide yazı işleri rnüdü- baada otururken polisler geldi. Gazeteyi nız tavandan dökü,cn tahtakurusile dol • Feridun: olacak ;pek emniyet eder ve severdı. 1 tl ııü, batıralann kuyusuna indirdiği hafı • kapattılar, Asım Beyi, beni, gazetenin muştur. Gece uyumağa imidin yoktur. - Üst adım, dedi .. şu kedi köpek hi ·ı her şeyden mana çıkarınağa ahşJ11JS ~cl'' 
.zasını pek çabuk dolu bir kova halinde mes'ul müdürü o,an Ramizi tevkif ederek Gündüz 'bir parça kestirebiliyoruz. kayl"sini de anlatsana.. Tayyar Efendi, bu yazıyı görünce, c 
çıkardı, önüme döktü. Laf arasında eski 1 Bekirağa bölüğüne ~ötürdü1er, bir deliğe Bu ilk izahat. eFasen ilk bakışta ne ol- Ankara caddesinin en eski sekretr•ri ·,leri tutuşmuş, pürteHiş içeri girdi: :aıı • 
gazeteciliğin atmosferini aradığını bir söz tıktılar. aatlerce bekledik. Akşam oldu. doğu belli olan hapishanede bizi bir kat nin nezaketi ve tevazuu, bana gayri ihti-j - Sen gazeteyi kapatacak mısın? te:ı' 
gelişile.ihsas eden değerli :nuhatabırn, numara bir Uımbanın köt? zıyası altında daha dehşete ve endişeye düşür,müştü. yari yardım eden Hikmet Feriduna cba-

1 
şımıza iş açacaksın, hiç bu yazı gaze 

hatırasının zamanını ve mekdnmı teşkil orta.lık .karardı. ~lcktrik yok tabii.. bl'ş Evden tahtakorusu tozilc bir yatak iste- şıma iş çıkarmn!• diye sitemli bir gözle girer mi? diye bağırdı. 
eden o günlerin tatlı heyecaruna kendini endışe. ıle bekl€şıyoruz. Saat sekiz, do •

1 
dik. Hapishane o kııdar kalabalıktı ki, bakmasına manidi. Nitekim muharririni - Hayro!a! 

kaptırmış görünüyordu. Bunu zeki göz- kuz. ?ıhay«:t on . old~ .. hala bekliyoruz. zaten pek yatmağa da imkan yoktu. A - ve beni kırmadı, anıatmağa başladı: Dedim .. 
lerinde o günlere dönüşü ifade eden sıcak o.n bır~ dogruy dıvanıv ham teşekkül etti; yakta uyuklamak icab edecPkli. Allahtan • \kl'nc·ı ha•ı"a Ayni heyecanlı tel~şla: .. . t ]{ırı· 
panltılardan .anladım. bırer bırer çagırılmaga b~ladık. hapishanedeki misafirlik pek uzun sür • 1 • - Yahu bu havadısle muthış P0 • ıoı:r 

Ku d M t f d. Divani harbin kuru1duğu yer, muaz _ rnedi. Ertesi gün tekrar divanı harbe ça- -Ben ilk defa gazcteciliğe mütercim- yorsun, farkında değilsin, köp<!klctıırııı' .. 
r US l a paşa :va m zam bir koğuştu. En dipte bir masa etra- ğırıldık. Meğerse gazetenin kapatılısını Iiklc başladım. intisabımın ikinci sene - ladılar, diyorsunuz, bu köpeklerden ttil ·l'ı 

harbinde fında divanı harb heyeti oturuyordu. Ko- ve bizim tevkifimizi işgal devletleri bir sinde İkdamda çaı1şıyordurn. O zamanlar sad ricali istibdaddır. Adava ne~Ye 111i? 
ca koğuşta miniminicik bir lamba yanı • (siyasi mesele) yapmışlar... Yunus Nadi de Ikdamın sekret.eriydi. İs - diyorsunuz. Midilliye sürülmcdı}er tııi· 

- Milli mücadele senelerinde c Vakit. 1 yor, bu da pek cüz'i bir yeri aydınlatı • Dama d Ferid hükumeti o zaman hür - tanbu•lda bir gazete çıkıyor. ısmi: Le - Kediler meydanı boş buldu. M7yda~h' 9l 
te yazı işleri müdürüryüm. Gazetenin baş yordu. riyetperver ,gözükrnek istemiş. ~n ga - vant • Herald .. yarısı fransızca, yarısı in- hatçı1ara kaldı manasma .~elır. 5ev· 
muharriri olan Ahmed Emin Maltaya Meğerse, bu içeri girenler ürksünler , zl"telere sansür koyma m, ~azeteyi sed - gilizce bir gazete .. ·bu gazetede bir hava- böyle giderse. kedileri de bir ~d.aYdcııst 
nefyedPmiş, gazete Asım Beyin idaresine havia, dehşete düşsünler de şaşırsınlar di detmem, demiş .. İtilaf devletleri de bu dis çıktı. Bu havadise göre, İstanbulda j ketrnek lazım gelecek .. yani ıttihll pJ<ı • 
geçmiş bulunuyor. Milli davanın en he • ye Kürd Mustafa Paşa divanı harbinin işlPri üzerlerine almışlar. köpekler çoğalmış, bunlar toplattırılıp da, isUbdadcıların yıolunu tuttu. bllcl< de' 
yecanlı anlan.. bulduğu dahiyane (!) bir fikirmiş!.. İşgal devletleri, bizim gazetenin kapa • Hayırsızadaya gönderilmiş. bu yüzden bet onların da b~ına gelecek deJll 

Biz bittaıbi İtilaf devletlerinin bütün Sıra bana geldi. İsticvaba başladılar. tıldığını duyunca: kediler çoğalmı.ş. Yalnız gazetenin bulun- ğil midir?.. . ·in ıt~' 
tazyiklerine, sansürün şiddetine rağrr..en Reis sert, hasin .bir ~e.o;le ıbağırarak sordu: - Nasıl o1ur, demişler .. hani gazete- duğu sokakta bir dakikada 27 kecli say • Ben güldüm tabii.. böyle bır şekrctc18 
her fırsatta mücadelei milliyeden ve kah- - Bu nedir böyle?. Anadoludaki ha- lerle biz meşgul alacaktık? Fransızlar mışlar .. ahval böy'e giderse kı;_dileri de 1~ ~eJemiveceği?i ~:yledim .. Se et.," i 
ramanlarından bahsetmek yolunu bulu- reketi idare edenler .. ne demek .. siz hadi- müdahale etmişler. gazetenin kapatıla • toplayıp bir adaya sevketrnt•k lazım ge - gıttı. O da benım gı·bı harekc\ Ce''~ 
yor ve bulmağa çalışıyoruz. Bütün gay- se mi çıkartacaksınız? mıyacağını söylemişler. Bunun üzerine lecekmiş! Tayyar Efendi bu sefer Ahmec 
retirniz Anado,udan -halka ses ve haber - Efendim, dedim. Malumu aliniz A- biz tekrar çağırılmısız. Eğer bu müda • Bu havadisi entercsan gördüm, tercü- Bevin yanına koştu. btl Jı'd 
verebilmek... nadolu da lbir har<'li:ct var. idare eden'er ihale olmasaydı. Allah bilir daha ne ka - me ettim. Gazetenin sekreterlerinden Ertesi sabah ilk işi m gazeteele .A,lırı" 11 

O zamanlar ~n?.uld~ bi~ fra~sı~~a de resmiı_ıi bastığımız zevat.. sansür mü- dar hapishanede ka1acakt~k? İşte Kürd j Süre~·ya ?ami Qkumuş, n:ıüret~ibhaneye vadiı-i aramak oldu. Çıkmamışt\ib edt1• 
gazete çıkıyor. Bır gun bır resım gorduk saade cttı. bastık. Mustafa Paşa divanı harbınde gece ya - vermış ..• Ikdam, ın da eskı rlevırden kal- Cevdet Bey, :n Mart vak'asını yı ıtlı bıl 
bu gazete sayfalarında ... Ortada Mustafa - Siz bihnfı,"'r musunuz ki bu adam_ rısı ekitabeti resrnive• münakaşası yap-ı ma titiz bir musa'hhihi var: Tayyar E - o gün,erde ihtiyatlı musahhihı hıt kt''ı 
::K;;e;,;ma;;;;l~P;.a;şa;;;,,:::;b;i;r:::;t;ar;;a;;;f;ın;d;;a;;F,;;c~v;zi;,;.P;a,;şa;;•,;d;;i;,.·~l;;;a;r;;ın;,;ru;",;;tbe;;;l;,er;,;i~r;,;c~f;e;d~il~m~i~şt~i;,r~.;·====~rna~~m~ı~za~s;e;b~e~b=o;;ı;;;a~n;,.b;;;u=rn;;;e;se;;l;c>;,,;;a~y,;;;ni:::z~a~-~f~e~n~d;i.;·;A;;h~rn;;;ed~C;;e;;,v;,;d;;e;;;t,;B;e;)::::=';;c;,;n;,;u;;n~k=ıl=ı=k=ır=k~m~uş~o;,;l.;;a;;ca;;k=·t;;ı.~==N~ıı=sr=c~t=:=:S==a==fa~C~o~ş ,()' 
- J111' 

karşı gelinince hıızımkArlık yap3 tEl '
1 

- Fakat istibdad yapıyorsunuz Boyan 
Sabiha; arzedeyim. Amma öy'e değil mi 
Bay Güneş? .. 

- ........ . 
Bu sersem züppenin başına bir sandal

ya indirmemek için içimden muttası1 

eya sabur. çekiyorum. Cevad Renker. 
zavallı kadına müdafaa imkanı vermek. 
sizin devam ediyor: 

- Monşer; 'bu herifler türkçenin de 
tamamen cahilidir:er. Hayır!. Yüzüme 
manalı, manalı bakrnayınız; isbat ede
rim. Sonra 'bu hallerine bakmadan bir de 
fransızcalı, türkçeli şiirler yazmağa ye1-
tenmişler. 

- Fransızcalı, türkçe1i mi?. Fuzuli öy-
le mi?. 

- Fuzuli demedim; Nedim ... 
- Nedim fransızca bilmezdi ki... 

- Bende.niz de bilir diye iddia etme-
dim sayın bayan: türkçeyi de. fransızca. 
yı da bilmeden türkçeli, fransızcalı he
zeyan etmişler dedim. Buyurun delilini: 

cLeblerinden bir süzülse badeler kel 
fam olur ..... 

Ne demektir bu hezeyan?. Dudaklann
dan içki SÜZÜ1Ürse nasıl kadın olurmuş! 
Halbuki Sungur Kabartayın şu şiirinde
ki ilahiliğe bakınız. 

Züppe ayağa kalkarak, jestlerle, oku
mağa başladı: 

Sabah ... 
Ah .... 

t<SO!I Posta» nın tefrikası: 28 

Yazan: Zeyııcl Besim Sun 
Hayal gibi sislcnen deniz. mandan edasile, B~)t.n Sabihaya hita- duğunuz §iirc gülnıedim; size güldüm. 
Salıilde sen, ben, biz ben: - Bana mı'?. 

Oturuyoruz - Nasıl maşeri. - Evet; okuduğunuz şiirin hatta gülü-
Katamızın içinde Dedi. Dayanamıyarak kahkahayı bas- necek kadar kıymeti yoktur. O baştan. 

Kimimiz Behrenkte, kimimiz Çinde tım. Züppe kıpkırmızı olmu§. bayanlar l başa bir hasta, bir hummalı, hatta bir 
Hülya kasırları kuruyortı.z... 1 haklı bir hayretle gözlerini büyüiterek deli bezeyanı dır. 

Biz... bana bakrnağa başlamışlardı. - Fakat ... 
Deniz Şair Cevad Renker hiddetle sordu: - Sözümü bitireyim! Bayan Sabiha-

Gibi coşkun dcğı&... - Niçin güldünüz efendim; beğene- ya yaptığmızı bana da yapmayınız. Siz 
Biz!.. mcdiniz mi?. ki cgülfam. ı ckel fam. okuyarak Cran-
Fakat Sırası gelmişti: içeriye girdiğim sırada sızca sanacak kadar Türk edebiyatının 

Sırtımızda kanad, altımııda at beni yukarıdan aşağıya süz('rek istihknr- bir milyar kilometre uzağında bulunu-
Bir gün sana geleceğiz... la dudak büktüğünü gözucile gördüğüm ~orsunuz: hangi ilmi salahiyetinize daya. 

Belki seni bu cahil züppeye bilginin değncğile m:i- narak Fuzuliyi, Nedimi cahillikle itharn 
Belki iıı.admın perdesini kcmmel bir davak atrnalıydım. ediyorsunuz?. 
Karşımızda hedef yok gibi - F..stağfurullah; ona gülmedim efen. Neclaya döndüm: 
Zağlı bir ok gibi di m... - Af buyurun uz Bayan Neclii; dedim, 

Deleceğiz Bu rnütcvazıane cevabım züppenin evinize ilk gelişirnde ilk ağzımı açışta en 
Biz cüretini .artırdı: hoşa gitmiyecek bir vaziyet takındım. 

Deniz - Sebebsiz gülrnek için insan deli ol- Görüyorsunuz ki ilk gittiğim bir yerde, 
Gibi coşkun de~vız!... malıdır... sizin huzurunuıda da olsa; yalancı şahid-

Ve bitirdikten sonra, muzaffer bir ku. -;- Müsaade buyurunuz; dedim, oku- 1ik, sahte vakarlık. hakka ve hakikate 

rum. Bu tahamrnülsüzlüğümün ce çcW 
kendimi buradan uzaklaştırınnJdn 
melivim· bana müsaade buyurıınııZ·· 111ıı' 

~ ' 1ırıı 
Evet; önüme açılan saadet şe·ıı fil:ırı 

kendim tıkamıştırn. Falan ?Jijppenı idi~~ 
kadınla münakaşasından bana. n;1şt .,, 
Bu işe ne hak1a ve ne diye kaııŞ Jl11yd1• 

Söyliyeceğimc sussaydım olrnaz ,,u: 
:'1 ıtal~ 1• Bavan NecHi., telaşla, ayaba di ı:ıı 

• G" ş· de · , .• -- Siz, Bay Ha.şmet une • ·derse , 
b . 'd . ·z Gı ı.ı radan ır yere gı eme7A'5ını ·· ·c pıı•, ı 

bugün başlıyan dostluğumuza }ıi J(ıılı''r 1• 
mamış nazarile bakmalısınız. ·li ırı! ' 
nasıl içersiniz efendim?. Şekeı 
sun?. 

Ben, gayri ihtiyari: 1ı. " 
. . rursan ('ro - Az şekerlı emır buyu ı~ıt • 

ğıı }{ll 
Derkon Cevad Renker aya te 

Neclaya hitab etti: :rıawırr 
- O halde ben gitmeliyirll1• . ıı 

uğradığını yerde oturaınaJJl· · ·. , gıı-f 
. erı)c 

Necla Daniş zile bastı, ıç 

hizmetçi kıza: C' 

- Az şekerli bir kahve. d ııcııl: 
Emrini verdikten sonra ceva 

re teveccüh etti: 1 •• n• 
]{Cf··· ır 

- Siz bilirsiniz Bay Ren r~eıt• ıJ 
d n çıl<n ·etı 

Züppern, oda kapısın a ı:rna1< jr.S) 

na kin dolu bir nazar fırla 
de esirgememişti.. v~t) 

(ArJPlSJ 



Bir konuşma yoy;;.; 
Örgü bluz 
modelleri 

: 
Dudak oç şekilde boyanır 

1 - Doğrudan doğruya rujla alt ve 1 
üst dudak ..olduğu gibi- kırmızılaştınlır. 
Bn; boyanmanın en yayılmı~ 'olan ~ek
lidir. İlk akla gelen ve en kolay görü • 
nen şekil de bu olabilir. Fakat nedense 
şu ma·hzuru hiç dü.şünülmüyor. 
Ağzı olduğu gibi yani tabii şekli ne 

ise o halde boyMnak için yaradılıstan 
kusursuz olması şarttır. Rujla inceİtil
mcsi, kalınlaştırılması, biçiminin az çok 
değiştirilmesi icab eden dudaklan doğ. 
rudan rujla boyamak doğru değildir. 

Ağıa verilmek istenen şeklin önce bu. 
dudun:ı çizrr.eli, sonra bu hududun içe
risini rujla kı rmızıla~tırmalıdır. 

2 - Bir de ruju kendi kendine değil 
de parr.nakla yaymak usulü va·rdır. Bu 
da epeyce taammüm etmiştir. Ancak, 
~yayı kuru kuruya parmakla yaymak; 
ıstenen neticeyi vermeı. Parmağınızı 

hafifce yağlamalısmız. (yağlı krem ve 
saire ne .. ) o vakit duda-ğmıza kondur. 
duğunuz kırmızılığı istediğiniz gibi ya. 

yabilir ve ağzımza tabii bir kırmızılık 
verebmrsiniz. 

3 - Amerikada sinema yıldızları ü
çüncü bir usul kullanıyorlar. Artistlcr 
tarafından benimsenmiş olması da gös. 
tcriyor ki: Bu usul rnükemmeldir. Tec
rühe ederseniz -bütün deneyenler gibi. 
:meın?un kalacaksınız. Fazla olarak ruj. 
da~ aa tasarruf etmiş olursunuz. 

Önce üst dudağınızı kırmızılaştırmız. 
~nnr .aıt dudağınızı ısırır gibi yaparak 
usttekı ruju ona da içiriniz. 

Kocanız Icin de 
' •• •• •• orun uz 
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Boşanmalar 
niçin çoğalıyor? 

fR.astarafı 1 inci sayfada) 
yor. Müdafaası ne olursa olsun, okuyucu 
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Birincikfuı~ 

Sov 
taarruz z a r 

Onuncu Yerli Mallar ve ·rasarruf haf- danında bir haftadanberi hazırlanmakta bayanlardan ne kadar ihtiyat kuvveti ye: 
t .:;ı bugün Başvekil doktor Re!ik Sayda- olan açık hava sergisi açılacaktır. toplamağa çalışırsa çalışsın, görülüyor (Baştarafı 1 inci sayfada) önümüzdeki günlerin İsveç için h~ • 
ı ın Ankara Halkevinde saat 16 da vere- Serginin açıtmasına İstanbul vali ve ki, kadınlar haksızdırlar. Birkaç günden- de ÜÇ ordu tahşid etmektedirler. Ruslar ti eherr.rniyeti haiz olacağını bildır 
<. ği bir nutukla açılacaktır. belediye reisi doktor Lutfi Kırdar. parti beri mütalealarını arzettiğimiz Türkiye- 'tayıni zamanda, buzlarla kısmen örtülü mektedir. 

Başvekilin bu nutku radyo ile yurdun viUıtct ve belediye erkanı, ekonomi mü- nin en tanınmış avukatları bu iddiarnı Ladoga gölü şimalinde de bir taarruz ha- Gazete diyor ki: • 
r r tarafına yayılacaktır. essesclcri funirleri, ulusal ekonomi artır- tevsik etmektedirler. Bugün de Sadi Rıza zırlamaktadırlar. İsveç hükfunetinin, milletinin ııus e-

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu ma kurumu heyeti, mekteb müdürleri ve gibi tanınmış bir avukatı ve bu işde tec. Sovyet hava ordusu başkumandan ının, yaya karşı gittikçe büyüyen husufl'l eli 
)aşkanı Kazım Özalp da akşam radyoda halktan istiyen herkes hazır bulunacak _ rübeli bir üstadı §ahid ikame etmek su- tayyareler tarafından alman neticelerin · tini daha ziyade tutabiieceği şüpb 
ekonomi haftası münasebetile bir konfe - tır. retile ortl\Ya attığun iddianın doğrulu- az!ığı dolayısile vazifesinden aziedildiği görülmektedir. 
rans verecektir. Serginin dün akşama kadar bütün ha - ğuna yeni ve mükeır.mel bir delil göster- haber verilmektedir. Bu hususta üç şekil akla geliyor: e-

Bundan sonra da hafta içerisinde sıra- , kl "k 1 d", . t" ş·-.l· k mekteyim. F" ıl b 1 Alın · ·d-nıe zır ı an ı ma e ı mı.ş ır. ımuıye ·a - D . H er ir şehri geri alıwşlar - anya Isveçle barışı ı ıı-ı··b·ı • 
sile Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Ha - dar ı'lk defa vapılmakta olan bu sergı·nı"n eğerlı avukat ta, kadınların kaba. de 

S Z h S 
derek demir tedarikine devam e .dJ"" 

riciyc Vekili Şükrii aracoğlu, iraat Ve- halka ekono~i haftasının ehemmiyetini ratli old~ğun:ı kalı.bmı basarak şehadet tokholm ll (A.A.) - Aften Bladet tir. Fakat, bu takdirde Rusların }lı V" 

kili Muhlis Erkmen, Gümrük ve İnhisar- ~~... _ . k k . f'k . . etmektedır, dıyor kr isimli İsveç gazetesine göre, Finlandiya-teı.ıaruz etbrme ve e onomı ı nnı aşı- . · tini celbcder. 
lar Vekili Raif Karadeniz. Ticaret Ve - lamak bakımından çok favdalı neticeler c- S~retı mutlakada diyemezsem bi- lılar, kuvvetli bir mukalbil taarrÜz neti - ld" • 
kili Nazmi Topçuoğlu ve Cümhuriyet temin edeccğine muhakkak nazarile ba- le, eksenyetle yuvanın yıkılınasında ka- cesinde, Ladoga gölü şimalindeki Suo _ 2 - Almanya, İsveç mağlfıb ~ \,11ııı 
Halk Partisi azası.ndan Trabzon meb'usu k 

1 
kt d dının suçlu olduğunu iddia edebiliri.m mosalivi şehrini geri almışlardır. Mühim ğu ta'kdirde demir ihracatının e rte ı ma a ır. · "d ·· k So ı İS"e~ Srrı Day radyoda halka birer konferans ~ Mahkemelerde gecen hadisat ve şahidi miktarda Rus kuvvetlerinin çember içi- vnı e guvenere vyet ere 11cııgt 

vereceklerdir. Serginin. b~r ay m~ıddetle devamına k_a olduğumuz bazı ~kuat bunu acıkça gös- ne alındığı söylenmektedir. edeceği hakkmda Rusyanın yo.P 
Haftanın büyük bir önemle yurdun rar v;rilmı~ı~. Ser~_de. ~at~n~a~l3~a1 hı- term<'ktedir. Bunun sebebi ned.ir? Kadı.. Nya Dag1iclıt Allakanada gazetesinin serbest} verir. dB' 

iher taraiında yaşanılması için bütün vi- tab e en co ıymet ı vecıze ~rı avı e~- alın evile ve kooasile tam ve mütekamil Helsinki muhabiri, Finlfındiya tayyare - 3 - Yahud da, İsveç Rusyadal .eÇ 
layetiere ulusal ekonomi ve artırma ku- halar :nsılmışt~r. Aynca şehnn rr.uht: ıf bir şekilde aHikadar olmaması, kocanı!' cilerinin Rus mevzileri üzerine beyan - ha evvel taarruz ve bu suretle s\ 
rumu başkanlığı tarafından. dün bir ta- v~rlenne _ve bıllhdas:ı anal ca.ddelelre. kf~p- ruhuna nüfuz edememesi, daima kendi- ~ameler atarak, KızaJordu tarafından tes demirini bizzat kendisi temin e~er~,. 
mim daha yapılmış, icaıb eden bütün ha- ruye .. aynı mea e. uazı~ a~m~ş 0 an a ış- sinin noktai nazanna göre ditşünmeı::i ve lım edilen her tayyareye mukabil mü - Ncws Chronic.te'in başmakaleSlı O, 
zırbkların dcrhal ikmal edilmesi tebliğ ler dun akşam talık edılır.ıştır. bu düşündüğü şeyi yapmakt3 :ı.srar etme- him bir meblağ vadettiklerini haber ver- veç ve Norveçi, Finlfmdiyayı ilk ~ • 
edilm!itir. Ulusal ekonomi artırma kuru.mu. bun: si ekseriya geçimsizliği doğuran amPler- mektedir. dBfl\a hattı telakki ederek bitarafl' 1 

Yerli mallar ve tasarnrl haftasının de- dan b~k~ haftayı iha,k; sevdirecek bır dir. Mesela; i~inizden dönmüşsünüz, 0 Bu muhabir, o tarihtenberi, 14 tayya- larından ayıılınağa ve FinlandiY n 
vamı müddetince bütün Halkevler inde ~k tedbırler almı_ş bu unmaktadır. Bu gün çok fazla yorgunsunuzdur; dinlen- renin Finlandiya arazisine indiğini ilfive ayni ::tamand::ı yardımda buıunJ'l'l9D 
ve mektebleroe konferanslar verilecek, cumled~n olarak 'bılha~a esnaf ~rasında rneğe can atıyorsunuz. Bavan ya sinema. etmektedir. davet etmektedirler. 
haftanın clıemmiyeti halka ve talebeye bazı musabakalar tertıb edeccktır. M'ey- ya balo tutturuvor. Yorulmuşsunuz a· .. · d erıdııflce anlatılacaktır. va satanlara bila"ıare ilan edilcc:k mi~~ yak ta duracak haliniz yok. Kiınin ~mu- Bombardımanlar Br•ıksel 11 . (ı:.A·) - In ep uJıı:ıbi • 

Bunun için Halkevleri ve mektebler tar~an ~azla me;va sat~ıkl a,.ı :akdırde mu, runda. Ona sorarsanız, cyonılmaya idi n, Helsinki ll (A.A.) - Ruslar FinlfınrH- ~el~e gazete.sınAın ~tokhol~. ~nürı ~!: 
ayı-ı ayı-ı programlar hazırlamışlardır. nMıb bırer hC'dıve vcrıle<"cktır. :ben yormadım ya!~ divecek. yanın en şimalinde Pet.sllino nehrinin sağ .ı, Is_:reç - ~ı~:andı~a t~s~nu in'lııle go 
Bu programların tatbikine bugünden iti- Ayrıca mE>ktdbler arastnrla cekonomi Haydi size bir münakaşa, derken g-1- sahiline Cumartesiyi Pazara bağlıyan rcsın~ t:za~uru, gal~b bı:, ıhtrnıelt şe~' 
baren geçilecektir. mevzuu• etrafında yazı mü.,abak~sı ya - rültü. kav.ga, bayanın sinirleri oynaya. l gece takviye kıtaat çıka.r.mıslardır. r~ Fınlandı~aya silahv. g~nde nıatttııdır· 

Mekteblerde c Yurduınuzu ~e~yoruz:t .pılacak, muvaffak olan ,ara mükfıfat ve - cak. işte bir geçimsizlik mukaddcrr.esi.. ı Dün gündüz üç Rus tayyaresi Petsa - lın.JE' te~ellı . edec.egını yaz duğ'U s51 
piyesi temsil edilecek, fındık. uzum, ın - ri'ecektir. Kadın acayib bir rnahluk.. bir günü 

1 
mo bölgesinde Salmijarvi bölgesini bom Meselenın .tetkık edılmekte ol 

cir, elma ve diğer yerli yemişlerden sof- Hafta içerisinde bütün mekteblerde ibir gününe, bir isteği bir diğerine, bir bardırnan etmiştir. Ölen yoktur. lenmektcdır. ~i 
r alar yapılarak taıle'beye yerli ür-ünler ta- tedrisat ekonomi fikrini aşılıyacak tarzda telakkisi başkasına uymaz. Bu yüzden Petsamo bölgesinde son günlerde ce - Amerikada F in)andiyaya açılart , 
nıblacaktır. tanzim olunacak. öğretmenlerden maada ekc;criya bosanmaya kadar giden büyük reyan eden muharebcler Ruslar için çok . 11 AA 4Rec0tıStt· 

Açık h ava sergisi talebeye de konferanslar verdirilecektir. nnlaşmamazlıklara Pk a.natıtan onlar kanlı olmuştur. Rıtıslann yalnız bir tek Va~ıngto~ ( · ·) -. ,. jle • . .. - ı 18 · d k 
1 

h" _..J 400 -ı·· d'kl . .. tructıon Fınance Corporatıon di''ıı 
Şehrimizdeki ulusal ekonomi artırma Haftanın en son gunu o an ayın ın e so ar ar. ucum esnasııı.ua o u ver ı erı. go- A . p·nifıP 

Ü 
'"- kü· ı ind b'" ··k 1 - ·ı ·· 1 t f d b.ld" ·ım kt hal at ve Ihracat Bankası~ . 1 

• oeıı 
l-u rom u hafta kin geniş mikyasta bir niversite ıKtısad Fa tes e uyu Ruhlan kolay kolay değil, ır.üşküJatla zu ı e .gorcn er ara ın an ı ırı e· e - . .,..., . . 1 nerıll 1, 

' ~ · f "kt d t d · · · • d' F' •• d' 11 ·· ı · ı nın Arnenka J:>-1rlcsık dev c ıı faaliyet programı hazırlamıştır. mC'rasım yapılacak, tasarru ve ı ısa e nhı anlaşılmaz. Sonra bır parça içtimaı ır. ınıan ıya ı ar yuıı erce esır a mış- . .. ~ satırı 
B kT f 

0 
ht 1'f ;( ·· · tal beler t:ı t b' .... 1 · ·· · 1 lardır kendısıne luzumu olan eşya dO' 

Bu programa· göre; bugün . aşve ı ın r:'"ında mku ef ı pr
1
o esor :

1
c ket" - der ıye ve.~obaruş er1ın mku1~avı ~ ma8mas1ını l · ma:::ı için, Finland:yaya 10 nı.ilyorı 

vereceği nutku mütenkib Taksım ıney - ru..ıın an on erans ar verı E'<'E' ır. ~ a nazarı ıtı ra a ma azımııa·. ıın ar F in ajansının tckz.ihi ~ . . d 
t ıda geçimsizlikte mühim arniller sırasına IIeJsinki ll (A.A.) - Finlandıya ajan- lurlık bır kredı açmışlar ır.____.. 

l
·,z ir de evve i gece Ad 1 te br gat iç= n' girerler. Bir nokta var: sı, Ruslarm Finlandiya müstnhkcın hat- tc-:isı'tı Mahkemelerde mutlaka tarafların yek- Bütiin hamamlarda 'l'crkOS -

k 
. larını zorladıkları hakkında Sovyet mem ·ar a ar ~ a eş osta m ~V ZZI ...,rln diğerine hakaret etmesi esasıarı '5zE'rindc balarından verilen haberleri kat'ı surette yapııacnk ııııı.-rı' 

).;irünüyor. HallJ.uki, beniı::. anı:dığı~:ı tekzib etmektedir. Belediye, Halkalı ve Tn~iiil i~tıırO~ 

Zelzele OI
.JU kUrS aç,~dJ ve anla~ııması lazım geldıgıne gore, bır nı sehir suyu tesisatı kafı :m iYe 
L takım nihi imtizacsızlıklar da varchr ki, Fin kumandanları diyorlar ki tev;i olunduktan sonra kesrnclt. tl }l!l ' 

(Ba§tarafı ı iııc i sayfadtı) <ıw;ta.rafı ı inci s:ıyrıuh> muhakkak taraflarm pirbirlnr> ağır ha- Viborg 11 (A.A.) _ Viborg sehri ku- tinded~r. Hamamcılar Cemiyetır ıııı.t ' 
sarsıntıyı fasıla: ile 4 zelzele takib et - beş gun devam edecek olan bu kurslar, karct etmeleri ~eklinde tczahür etmez. mandam albay Melblem. Havas ~jansmın mamlc.•ra gönderdiği tezkerede 11 şiıt'' 
miştir. Dikilide bi~ok duvarlar yıkıl- birer mektcb mahiyetinde olacak ve bu- En hafif surette sözlerin vakitsiz ve sureti mahsusada gönderdiAl bir muha - kalı suyu ile çalışan hamamtar~ı tstt' 
m,§• Tekedere, Bergamanın Kurfalli, rada ad!i tebligatı yapacak müvezzilere zaınansı1: söylenmesi, :bazan taraflardan birine, Sovyet tayyarelerinin attıklan diden Terkos tesisatı yapnıalnfl 
Egigöl, Bozköy, Yeniköy ve Kırklar lazım olan mahimat öğretilecektir. Kurs- birini müth~ rcncide eder, bıt dn küskün- bombalardan bir kısnunın, fena imal c- mcktedir. el' 
köylerinde evlerin duvarları çatlamış, lara iştirak edenler birer imtihnndan ge- l?k, ~künlük te geçimsizlik douğr~~i- dilmiş oldukları için patlama.dıklarını Mezbahada hcrgiin et keSjleC ,<f 

hmirde Şa:dırvan camisi de duvarları . ·ım· c m V ffak olanlar kabul edU lır. Bınaenaleyh kanUnll meclenının sövlemiştir. h d salı iJi. çırı ış V u a - 134 .. .. dd . d . . ı·v· . . s· d. k d M b a 3 
V' çatladığından kapatılmıştır. . İst . .. uncu ma e.sın e, geçımsı ı ıgın nevı- Kumandan. Karelide Rusların Teşri- ~ ım ıye a ar ez a ' }{te 

Ayvacıkta ~-ibşlerdır. a:hanbuld.akilb" lcursd da,f d~~d~n ni ve şeklini kanun tayin etmediği cilı~t- nisani bidayetindenbe;i bu nu~takaya FP.rşenıbe günleri et kesil~~~~if ]eLI: 
Ayvacık ı ı (A.A.) _ Dün ge _ ıtı ar.en. post ane ınasın a aa ı ye e 

1 

le, tadPj tasa·vvur edildiği söylenen tr l fık gönderilmiş olan Siberya kıtaatını harbc Mezbaha i$! n resi yeni vcrdıgı k silfl1e.~ 
ka am z 'çinde Küçükkuyu na- geçm.ıştır. sebeblerinin tcvsii sırasında ümid olunuı soktuklarıru, bunun da, taarruzun ha _ t•arla Mezbahada hergün ~ı~işe eıte~8 

h
e:. . ZdL ı 1 t 

22
.
10 

da 
22

.
25 

Adli tcfuligatın posta ile yapı1ması, ad- ki geçimsizliğ "n ne gibi esb:ıba inhisar zırlıkları oldugunv u gösterdigvini ilave et- sini esas koymuştur. Kesı ··ddeti. , 
ıyesm e saa ve r . , . . d b. h 1 Im kt ği b" d nıu ı de bir birini mütcakib oldukça kuvvet- ıye ış enmız e ır mer a e sayı a • a- cdece · de tevsian tes ıt e iEr. miştir. buzhanede 48 saat dul"!lla ·ndlfl 

li üç zelzele olmuştur. Hasar yoktur. d>r. Kadınlar elbette naziktir, elbette Ruslar 5 Kiinunuevvelde Viborgu al - yeni verilen karari~ 24 saate 
1 

Bayburdda Bu sayede adli ~lerde büyük bir sürat hürmete layıktır. Fakat buna raıtmen dıklaruu iddia ettikleri halde, Rus ileri miştir. ı 
Bayburd 11 (A.A.) - Bu~ün saat temin edilmiş olacaktır. kendi' ertnden başk. hürrnete ll\y>k kim- hatlan, Viborgdan henüz ru.gari 40 kilo- C.,ıd seyı· görmPmek hususundaki lakayı:likri. t kt d Mühim miktarda ithalat eŞY1151 fı'~ A' 

2.1 rı da yekdiP.erini takiben üç zelzel e me re u.za a ır~ . ı~erı "je' 

1 
B 

1 1 1 
d 

1 
b" F k b' . . l l , nin kocaları rencide ettiğine hiç şüph"' Dün, Mısırdan limanımızs ge!J1l • 

o muştur. u ze ze e er en ya nız ı - rans:z a mesının Cp an·ISI etmemek Uızımdır. Erkek nihayet alcığı P..usya, F..stonyadan yardım istemiş puru 
rinc•isi üç sa·niye devam etmiş, diğer - dında büyük hir Mısır va ~~ 
l<:>ri hafif geçmi.!ltir. Paris ll (A.A.) - Kabine, Cenevre 1 kadının 'bir nevi hakimi hükmünd<>dir. Londra ll (A.A.) - News Chronicle tir. deııi ):~ , 

İstanbul 
11 

(A.A.) _ Kandilli ra _ toplantısı hakkında müzakerede bulun .'Filhakika bu söz. terbiyei içtirr.aıvesi ye- gazetesinin Stok'holmdnn öğrcndiğine gö Vapur miihim miktarda nıa uk 11"' 
sachanesinden tebliğ edilmiştir: muştur. rinde ve her şeyi bilen, vukufJu bayanla- re, Sovyet büklımeti Finlandiyanın isti- pamuklu mensucat ve 1 ?uçi~tir· .. ,j~ 

Dalad 
~. b _._ . h t . 1 rın hosuna l!itmez. Fakat mcıdemki Vtr· ıasınrla kendisine karşılıklı yardım paktı k 1 .. . V getırJl'l.. to• 

Dün gece saat 17 yi 22 dakika 18 sa- ye ii.Ju USU::;wı. ıza! a vermış. m- . "d . . . • yon i o motonn yagı d :rtlo Jeıl 
b

. 
1 
.. h .. ,...... t t f d .

1 
vayı teşkil eden, yuvanın ı ares•nı ıntı- .b. d t .. E t d .ı d . .,5a a ··ıv niye geçE' kuvvetli bir zc1zele kayde _ me mec ısı ur.ume ara ın an verı e - ., . . . mu-cı ınce yar ım e mesı'lı 's onya an Son zaman..ıar a pı~.. bU <jı.l .ıı.r 

. k tar t "tt"f kl tas "b 
1 

. ı· zama koyan. ,ruvadakı erı bC'Sl('rr.ek ıçın . t . . h 1 Id gırıı . ) dilmiııtir. Merkez üstünün Istanbuldan ce ıma ı ı ı a a vı ey emı~ ır. çalı.şan erkektir; müsavi haklar nokta- ı.<> emıştir. . kA yağının bir a!.li a~..a . ıln""'ediğitlı 
540 kilometre mesafede olduğu ta·h • Kabine müteakiben umumi bütçe hak sından dahi müteCevvik bir hglde olma- Bu haben .v!rcn rr.E:.ez ur gaz~~ebşu~u bir kısım motor erm 1§ ı;..ı•· ·r tııY 
min edilmektedir. kında müzakerede bulunmuştur. ~· .. hatırlatıyor kı n'US- stonya pa tı aş a mı~tık. . ıarı bl r~' 
~=~==========================~== ~ınlADm~ec~ıne~rm~clm~u-~r~vWtarn~ndan~~riz~ku~da Mıınv~u~epti~m~o. b~ - r ) rureti vardır. akidlerin birbirine yardım etmesini mec- . . t"" 'n ya!r' 

1. Yugos~avya - Gençlerbirliği maçı İ!:te savdığım bircok arnillerin geçim. buri kılmaktadır. çuk mılyon kılo mo orı ~~-
'- sizli~ intac etme~nde mühinı rolü kadın .u kısmen önliyecektir. dı:ıtl (.t' 

aldıih içindir ki, vuvayı vıkrr.a sucunun Rus tebliği Bundan başka gene ıvı~:n 1ıı~ 

Pazar günü Ankarada ikinci maçını Gençlerbirliğile yapan Yugoslavya ta 
k:mı 3-2 galib eelmi.şti. Yukarıdaki resim bu maçtan heyecanlı bir safhayı 
gösterıyor. 

gere bu cinse yüklenmesi icab ediyor... Moskova 11 (A.A.) - Finlandiya - bir vapurla yeniden ınoto * daki askeri harekata dair olan tebliğ, ıece~i öğrenilmiştir. ··riild{i 1'' 

Sadi Rızanın şayanı dikkat mütalcası- 1 O Kfmunuevvel tarihinde Sovyet kı- K aradenizele bir J111lY
11 

go ıtPıJrılel' 
nı da kaydettikten sonra, umuyorum ki tuatının her istikamette ilerlemiş ol - Dün yolda bulunan cT~~~,: bi!~~· 
bu taarruz karşısında kadın rakıblerimi7 duklarJnı bildirmektedir. R "slı"1'' ·te 
biraz o1sun geri Ç"kileceklPrdir. Çünkü Ouxhla nuntakasında Sovyet kuv - dan MmtakaKLimdan ·ze~re~Jisi 1

1

1 1>~.1: •1ra:C 'l'elmiş, ara enı b01a lJI 
kab:ı:bati bugün kadınlara yükliyen üs- vetleri Kuolojnwi kasabasın"ı işgal et- babu~u arası;,da kırmızı 010ııi!l' 
tad.. bu hususta her bakımdan söz sövle- "şt'r e

1
·te .4' mı ı · vü!( b:r mavnin yüzm ·r- Y 

rneğe sahibi saJahiyet bulunuyor. M:isa:ı. Posoıero romtakasında Sovyet kıta - d' .1 . t" • ~ııif\ ıol 
d d

. de tk .. ? • b' d k b t.etm' 1 ırı mış ır. ·~ rııDı tti' e e ın ar ı cnıçın. » ı cc-va .an ır- atı . Johonala asa asını zap ış er- Mıntaka Liman Reisihı=>•" ·t ,,e . ~~ 
mayayım. Nusret Safa Coşkun d" tcsbı ,•ı ır. rarl• olup olmadığını ·· {reıe. 

. --:---- Ca rP lif! berzahında Bobocluno ve Kir t k .. r hemen bir :mu 
Adanada köy enstıtülerı açılacak ka - Moula kasa•baları Ruslar taraf n - C'h mıı~ uze ke tm'ştir· Jj}ıtl 

• 3 .ıne sev e ı ı ev ıeP 
Adana (Hususi) - Maarif Vekaleti- dan işgal edilmişbr. da koııtto ce 1 

nin mühim mer~ezlerde köy enstitü- Hava fena olduğundan yalnız istik- Tırha~ "apunı f riııderı 1e 1.1 , 

l t',.; acmak yolundr.Cıd kararının Adana şaf hareketleri yapılma·ktadır. Dün, Iskendeı:un se e rıın8.k~0tıı.r9 .. 
~ · cak I ·rıe v- ·sı , .. 

merkezi için tatbik edileceği kuvvetle Isveç ne yapa ? . Tırhan v~pu~, .. zmı rb geJJl' AlfC' 
tahmin edilmekted.ir. Alakadarlar ta- Londra 1 1 ( A.A.) - N ews Chronıc- rasında· bır Ingılı.z ~a va.Pıırd~ı!· 
raf•ndan bu işin tahakkuku için Ve- 1e gazetesi, ahvale vakıf Londra mah- fından kontrol ed~JmıŞ• t rı]Jl'lıŞ 
kalete müra<'aatta bulunulmuştur. fellerine a1:fen neşrettiği bir yazıda malı olup olınadıgı araŞ 

1 



1! b! • 'k" ....., 101nno anua 

~•tmı•·· "Son Posta, ntn HikAyesi 

1 Bileti gönderen kim? 
-Dlh,. Çeviri'n : Nimet Mustafa 
Erkek kapıyı çaldı. Karısı açtı. Boy. bana göndermez, kendi getirir. Dama-

lluna atıldı: dım seni tiyatroya götürmüyorsa, an-
- Sen ne iyi insansın. ncn sağ olsun işte bilet diye bana• nis-

SON POSa'A 
e 

SPOR 
Balkan güreş 
mosabakaları 

şehrimizde yap1lacak 
Erkck ş:ışırmıştı.: bet verirdi. 

- Ben mi Necla, bu iltifat neye? - Sen de annemi bıç çekemezsin. Romanya ve Yunanistan-

Sazla 9 

«Son Posta. nın tarihi tefrikası: MO 

ATAKHA ESI 
Yazan: Repd Ekrem 

Korkunç tehdidler 
- Güzel bir sürpriz. Zarfı açar aç- - Yok çekernernek değil amma, ba. 
~ Yammda bu1unmadığına ne kadar yılırım desem yalan söylemiş olurum. dan muvaf1k cevab geldi ~ Çam~rlu yollarda, yüzlerce ayak, caklardı. Bu iki zorba başı vezir, ya kolay 
<i~~ld~m .. O ~nkik~da· ne kadar sevin- - Brın de senin babana bayılmam. boguk. bır cayırtı çıkarıyordu. uzlaşabilece.klerdi. Yahud da, birbirleri· 
sa gırnı bır bılseydın. Yanımda bulun. - Bayılsan da farkında olmaz ki... Altıncı Balkan güreşlerin1n blrnz geç kaL Pa~, .. et~afmda enderunu hümayu- ni yok etmek için daha binlerce masum 

didYd.ın,. h.emen üzerine atılır, saçlarını Bir kadeh rakı bulunsaydı, ayılırdı. mış o1m:uıınn rn~men muUaka yapılması nun zuluflu gılmanlarmın koğuşları sı - kanı dökmekten çekinmiyeceklerdi. 
•k dıdık ederdim. Der geçer. hakkında verilmiş olan karar üzerinde L'l _ ral~ış olan sarayın üçüncü avlusuna Bostancı1ar, saray hizmet ve muhafa-

- y . h . h.dd 
1 

•
1 

. • . rnrı,_ duran Güreş Federasyonu, İstanbulda ~cldıgı ~n! sahne pek haı.in olmuştu. zamna memur diğer bütün ocaklar, kan. 
_ . anı mu abbetle mı, ı et e mı. - Pekı bu bilet kimden ırelıyor? bulunan teknik heyetin lştlrakile bir top _ aşları yed~ .ıle sekizd~. başlıyarak on larının son damlasına kadar Sultan Mu-

be liıddetle olur mu hiç, tabii ınuhab- - Kimden geldiyse geldi. Üzüm eli- lantı yapmıştır. dokuz yır~me_ kadar yukselen has o - rada sadakat göstere'bilirl~di. Tersane 
tle. mizde, bağını ne diye araştıralım. Gi- Beş senedir memleketımtzde yapılan ve d~ !Je .. hazıne, kiler ve .sefe:.i odaltınnın e!r_ad~, padişaha ~<ı:~ık kalır, tersanayi ih-

ta
- Peki amma bu za'rf ne zarfı, zarf. d 1 k ı T' t Türk tnkımını:ı kahir blr zaferile netlee zuluflu oğlanları, zabıtlerı tarafından, tilaleilere karşı olunceye kadar müdafaa 
n ne çıktı? e!, . ocaya ·uru ur. ıy_:ı royu sey • leı.en Balkan .gureşlerlnln gene menıleke = hünkiin karşıl~k üzere yataklarınd?~ cderlerdi. Fakat bu kuvvetler, ancak, sa• 

rc-..erız. ~ tıml:rde yıq>ılmnsı hakkında verllen kararı! kaldırılıp ~l!ennde m.e~le~erle ~·olu~ ıkı r~::r~a bir müdafaa temin edebilirdi. İ h• 
b·- .. Bilıniyorrnuş gibi yapma.. güzel * burada memnunlyetıe karşılamak lD.zımdır kenarına ıki sıralı dizılmişlerdi. A~.aşı. tilalı bastırmak imkansızdı. 

ll' surpriz. · yorlardı. Fakat, padişah görünür ~örün- :l'stan.bul .kapılannı .kapay 
Kadın en sık robunu, en yenı yap- Güreş teknik heyeti Balkaın oyunlarının mez .. ~,,~~k sesle hınl,.,~a;ı;.a başlam•"' k t f d da an ve sarayın 

tııdığı m:ıntosunu giymişti. Erkek itina yap m.~:ı a ın.a murncaa e. ı:. an lardı. içlerinde çoğu . Sultan Osman ihtilalcil r kü "k · k lürp
- Y. Oni zarfın içinden çıkanın adı • ıl ..... h kk .. - t ttı~ı Balk , .YUA<>C ~uı " ~-~ ara ara ın a surunu muhasnra eden 

nı. :mi? · . . devleUcrinden Romanya lle Yunanistandan ak' bii .. dehş •. . .. .. . e ' çu gemı ve ayıldarla, 
_ li ile 1raş oldu. Tıyatroya gittıler. Kapı- kat'i cevabı alml§tır Yugos1avların vereceği ~ asım, tün . e~ı ıle gormuşlerdı. sara)_: deı}iz tarafından da saracaklardı 

'Y ep de §nka edersin. Sanki hilmi- cb bir an tereddüd etmiştiler... Bilet, karara intlzar edlh~ktedlr .n:~rr;~nkuda, ~~boad lgı~-glenç, askyakışruhıklı, 1 ve nıhayet, saray ka,pıları dayansa bile, 
or rnusun, bilet, hem loca? k d'l .1 1 k ·sı· b' · 'IS"ç u vve~ Yu uuı:ı u ve er -ı açlık, sarayın mukavemetini pek çabuk 
- Ne Joeası? ·~ ı e rı, e ~ a! etrn~t :ı b. ıy~~l cır 1 ~~- Al~ı:~ .Bal=~r.eş ı:uüs~u';Iarı Şubat lu bir hükilıiıdardı; fakat, yüzlerce bal-, kırabilecekti. M ura d, en büyük hatasının 
- A a-, hala da bilrnemezlikten aeli- z.ı ·n uvaur ugu, sa e lr ı et o a ı- ayı ç e §e e ya ne . d~~plağınalınortasıaknda ~-.~i_: ~ckcli~ enh ta -1 Hüsrev Paşanın azlinden sonra, sadnret 

Yor. Se d b . "' b lırdi. Kapıdaki memur bilete bakarken, Güre~ Abbas Gün$ Fedlerasyonu rısııue, Y ay ve-~· açı bır ama mevkiine Receb Paşayı getirmemektc ol-
L n en aşka kım bUnU yapar, U , , . , . , .. ' beygirine bindirilerek götürülmÜŞ niba- duğun .anla....,,,.. Ge d'şah n-

81\Şaın için t' t b' 1 a b'let' . 1-ıcr ıkısı de kipkırmızı .kesılmışlerdı. rnutehassısı oldu yet, dört beş serse . . . t' _ .1 ~ . ..~·1• nç pa ı , usrev 
alınışsın p ırtya ronkun ır oec go"n1der:ını Memur önlerine düşüp onla'rı locaları- Beşıktaş klübünün .kıymeUı güreJÇ.lal Ab. lerine u.ğrayarak ~ğu~~cnış <fı~ü~~= ~~kı' Hebu .. ısraeynv· Rayn bezmek.."ll.: isteekmiştiR'. Habil: 
..3• • os aya oyup ev - .. .. .. w- ~ b ü ...... ı~ .. .. . . ı ece e ezuırec eec 
""lrı. So . . .. . k d . nn goturdu!!l.l , Joeanın kapısım açtığı ac; uzun. m ddet taJ.lbU ett 151 Peşte Beden muştü. ııde bir criin, bir sara d ' ....... 
._~ n pıycsı gorrneyı de o a ar JS· ... Ter.biye-!1 ktebl d d" o teşltl.llt B f k' f' . . ı , n- Y a pusuya auşurup 
~dirn ki. zn·rnan rahat nefes aldılar ... Piyes de . me n en onn;ı § ve u se er ~ ıtnenın. da'!ıa .~eh&etlı ol- yok edecekti. Fakat o da, nihayet toy bir 

"' l.. .. ld' p· 'k d d 1m 1 ~mrt.~ alınması içtn de müraca.a.t etmiş - du~ söjlenıyordu Yırmı dort saatten. genn+i Hafız Paşaya m-h .. .. . k -t<ek.. k Id <;ol\ gnze 1. ıyese o a ar a ~ ar- tl 0 .. F d k 1 d bi k . ·. . .. "' · u runu verır en, •ar oca'Slnın boynuna atı ı: . . . . . .. . w. • • ure, e er~yonu pe yer n e r a - ben Abneydanını bır ma:hşer yerıne don- ye:rü sadrazamına Receıb Paşanın bir teh· 
- N'ecla, sana ben bir şey söyliveyirn dı kı, bıleti .kırnın gon~erdigı tıyitroda rnrl~ Abbası müteha.ssı.s olarak Federa.c;yon düren ihtilaJ.cilerin zor.ba ~aşıları ara- like olduğunu işaret etmiş, fakat, merd, 

Ini. 0 bileti ben göndermeclim. Yanlış ::ıkıllarm& bıle gelmedı. emrıne Wın~tır. sın~a ka~dlar. dolaştır~lmaga başlamış, dindar. cesur bir adam olan Hafız Paşa, 
Ohnasın Son perde 'kanandığı, tivatrodan Ç!k- Kıymetli gfu:c,çlmizden pek büyük 1Btı - padı.şahtan 'istıyecek1erı adam1arın isim-l hükümdara bir vezirin şüpheler üzerine 

- N~::, · bı'z'ım t:k1arı -zaman gene odüşünmiye başladı- fadeler edlleei!~ne hiç §fiphe yoktur. leri ile yüzlerce kağıd dolmuş!. Hatta bir 1 mahvedile~iyeceğini arzetmiş ve ıpadi-
ad.. ~u yanlış olur Adresı y O 1 l \ A k d :rivayete göre, fitne~erin en aulılnrı~- şahın Receb Paşa hakkındaki karkunc; 

:._s. hım de bay Salim Tezan. lar: ug S avya a 11~1 n ara lft dan Saka ~e?~d .ıle Cadı Osman, ka. karanının tatbikine mfıni olmuştu. 
~~- . '!Uhaf şey .. acabı:t kim eöndermiş - Arnb~ kim göndermi§ olabilir? geldi ğıdlardan bınnın ıb~m~ cp~paz kı~ının DöMüncü Murad, kendisine karil ha-
~tthılır? Artistierden bir tanıdığın var - Acaba kim? oğlu san M~ra~ ~Çe .e!;n• dı ye .padış~hıj zırlanan bu ihtilal de, ıihtilftlcilerin kendi 

ltıı? Evlerine ae]mislerdi, kanı aralıktı. Ankarada iki maç yapan Yugoslavya .tut - kastederek bır ısım llave etmişlerdı ... taç ve tahtından evvel kendisinden isti 
B bol takımı dün akşam §ehrimlze ge~tır. Bir kısı.m ihtilalciler wde sara~ k

1 
asted~- yecekleri masum ve sadık dostlarını fed; 

- enim tanıdıihrn yok. S-:ısJrdılnr. Evvela erkek içeri girdi: Ankerada yaptıtı .ııer lkl maçı da kazanan ırek cesır paza:onı yagma edenz ....... d1- etmiyecekti. Sarayın loş bir odası..nda. 
- Baledekilerden. - Bu ne hal? Yugoslavlar .,e~r.tmlzdıe de üç kal'§Üalma ye bağırı~ıyorlarmış... yanında bir cariye yaıhud bir gilınan ·ıe 
- A a a.. Karu;ı da ı:ıirince bağırdı: yapacnklardır. Dk karşıla§ma bu Çarşamba Murad, ihtilalcilere karşı alacağı vazi- r:elil ve sefil bir mah.pus ömrü sürmi;e-
- 'Ydk, erkeklere güven olmaz. -Bu ne hal? günü Beyo~usporla sa.a.t 14,30 da Taksim yeti, Çekme-ceden gelirken kayıkta ka- -cekti. Osmanlı imparatorluğu tahtında 
_ 1\ • w " staJını'ta olacaktır. Yugoslavlar ikinci maç. rarla.ştırmıştı. Evvelii, kendisini mahvet. bir hükümdar olarak ölecekti. Kendisini 

IE.'t b· r:ımn bu ka d aTı fazla ... Hem b1- ~vlerı baş tat~ aşa~ s~yulmuş, -yukte larını Cumartesi .günü Galatasarsyla, Paza. rnek içi~ çıkanlmış o~an bu fesa~ın ba~- 1 ölüme kadar ~ötü recek olsa bile, bir ka-
~ enırn v:ısıtamla sana geliyorsa! .. l-ıaf!f pahadn agır nelen varsa alınmış. ra da Fenerbahçe lle yaptıktan sonra ayni ları, eski sadrazam Rusrev Paşa :ıle vezır rar vermiş insanlar telaş ve :heyecana 
tı~ İrla11(.>'J'in evinde bir artistle tamş- u. g\iril akşam trenlle memleketlerine döne • Receb P~ idi. Murad bunu, gün gibi ay- .düşmez-ler. ' 
~ı söylemiştin. Aniredeki masanın üzerinde yazılı ceklerdlr. Ankarada yaptıkları maçlarla çok dın biliyordu. Hırs ve tamahiarına ölçü 1 Murad: enderunu hümayunun hıçkıra-

Cvnım 
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artist demi. bir kA:r.!d ·vardı. 1yl bir intıba bırakan. Yugo.slavlnrın şehri - olınıyan bu ,;iki adam için, hükümdarlık rak ağla~ zülüflü gilnıanları arasın-
- G .,. ~ mlz~e yapacaklan müsabakaların alftka ile k~t ve nufuzuı:ı:ın ka~şısında en ufak dan, sanki hiçbir şey yok imiş ~ibi, hat-

8a!"' ~üven Glrnaz. ÖVle görünmez dn «Bileti benim göndermiş Oldui!umu ka"t;ılanaeatı §fipheslzdlr. Yarın ilk 'kartı • bır en~:te ~ammul .etmiyecc:~ olan Mu· ta, yüzünde, tatlı, müşfik bir tebessüın 
8 Po7 kovmuş olabilir. söylemiye bil..'"Ilern lüzum var mı?» laşmayı yapacak olan Beyoıtuspor bu ımaça rad çı-bı .~ genç, 'bır can duşmanı de- ile ~eçti. Has odallların önüne Relin~ 

Jıt; O artist tiyatro artisti değil demek İmza en kuvvetli kadrosile çıkacaktır. m~tı: Hıusrev P~~dan sonra sadrazam. durdu, kuşağından ucuna alt.m sırma ile 
Yorum. Ressam. Vena"dıın 1 futbolcu ~k ıçın ~ kuvveti: n~m:ed Reccb Paşa turası işlenmiş makremeslni çıkararak 

_ p k Evin.izi -soyan hırsız • ;1 ıken, padışahın! mührunu Haf1z Ahmed yüzünü sildi, güldü. Meşale tutqn ~zel 
lltis e i amma bu bileti kim gönder. ·--···---·········-··----··-···-··-·-- l d llh P.~ya v.ermesı, .Receb P~~~ karşı da bir çocuğun çenesini okşadı: 

olabilir?. KOçU k devletler 1 bOytık ceza ~n Ir~ büıyük 'bır ~ar~ olmuştu. Rusrev Paşa 1 - Siyavüş, oğ!um, düş bakalım önii-
-N~ bileyim, belki annem... . B~df'n Terbiyesl. Istanbul Bölgesi l"utbol Anadoluda sıpahi zoı;lıal~rına, Receb Pa- .me ... 

~el; Annen rni hiç zannetmem, ondan - devletlere ft8SII karŞI AJanıJRmdan: Afalıda adları, soy adlar.ı, şa da İstanbulda yenıçerı zorbalarına da- Dedi; .sonra 'hepsine birden: 
t._ :e ge}s l"'d h d d z k b"lj ~ ~ bölge sicll sayıları ve klübleri yazılı ldman. yanıy~~la~dı.. . . . - Ne ag~1.,!';ırsmız kızlar mbi... Br~ 
~ e, ya mcv u ; ya u a e - 0J8 Lr1er r cılara iştirak ettikleri müsabakalardaki suL tıhtilalcı sıpahılerle yenıçenler ve on: korkmavın .. b~ devlet Ali O~n Sultan 
bab:~ sofrası davetiyesi gelir ... Fakat ~ . . hnreketlerlnden dolayı hizalarmda yazılı lann arasına .ka~n lstanbulun serserı Murad Hiinmdır' . 

... (BC%ftara.fı ., ıııcı sayfada) müddetler !çin Beden Terblyeai Genel Dl _ :v~ b~ldı~ıçıplakla;rı ile, padişah aleyhine ı Diye ba~rdı ...• · 
lı2 Senin baban ha .. Senin baban Ba- olmakla beraber tahkimata ve ordu - rektörlitll-ünoo müsabaka boykotu cezası ve.. bınbır tür lu dedıkodularla doldurulmuş ı· El' d 1 .ı.. lu h od ·ı "Pa .., ı:ı· k 't ht h lk . H" p ın e meşa e cuU nan as a gı-
l'e ,_.za.rı meyhanesinden başka bir ye. nun k~fi miktarlarda tank ve uçak mü. r.llml§tir. ~r. ~un P?Yı a . a ı. c_ usrev aşa manlarmnan Siyavüş padişahın hossa 

J\llllı d . .. ehh . Hi 1 d _, t lhl de ıltlb gıbı bır vezır azledılmez. 'Husrev Paşavı ll"kl d ,.~, M dıın t d ki 

-

a'Vet etrnış' tir ki dafaa- toplan1e muc ez olmasına ıh. zn ann a ya ..... ı ar er n aren ist . d' _,_ b- 1 1 . 1 ~ te a arın an ıu.ı. ura , sır ın a ., -b, 1 i h ...._ 1 enz ve pa ış<Wı oy e yo suz ış.ere . w . '- d 
• 1 ecavüz edivorsun. th·aç \~ardır. Orduda, §U veya bundan khı ı.er ~ n ve a ...... m er~n bu futbolculan +~~riı.. eden .sar.a erkanı jle devlet ricn-1 Cezayı~ kaputuna ragm.e~, etme ~~.a ar 
- l'e .. • . .~ .. _ ceza muddetl 1ç1nde musaba'k.alara lştlrak '~y....... Y . .. . ısland:ıgı .demal farkedılıyordu. Hasta-

ta t . cavuze baslıvan sensın. Ne ka. bırkaç bataryanın numune olmak uze- ettı:me-"Delerl teblll olunur. lınd~n b~z~lannı, padışahı~ mu~~hıb ve 1 ması içı'n hemen hamama ~irmesi 
alıbiın d B' .. k d , d bul ksad . ı ınediınlerını paralarızb dıye sılaha s~ 1 ~a 

t!Jı: var ır. ır gun su a ar. re mevctı unması ma a: as a Altınordudan 1750 Muhlls Göker 8/1211939 ı-.~ı d B M da k h 1 • laz.ımdı 
~Vin 'k , 1_,_tli ukadd rıuı~ar ı. u, ura arşı azır an-ı · _ sem a şamı bumurodan çıkar. ge.ıunez ve mem ~'\:: m er fe. tarihinden ıtıbaren 2 ay, Davudpaşadan 429 mı.ş suikasd pUmının ilk safhası idi. Pa- 1 Tam o sırada. uzun boylıı. iri yarı, çok 
Ccrnım şimdi uzun etmesene. ca9tlardan kurtaramaz. Küçük memle. Nurettin Çayırlıo~lu '1 buçuk ay, Kaleden dişahı kendisine sadık bir muhitten mah- güzel bir genç, koşa koşa gelmiş ve pa-

- ft.Jclıma annem geldise ne oldu? ketler tcslih:lla. fenni harb malzemelc- 2098 Şavar§ Vezlryan 1 ay, Kaleden 2090 rum ~ttikten sonra ihtilrudc kör bir alet dişaltun sırtındaki ıslak kaputun etei{ini 
~- Hiç bir sey olmadı. Fakat annen ri ne ve bilhsssa rnüdafaa vasıtalarına Oh!lnnes Dökmecl 2 ~. Feneryılmazdan vazifesini gören 1 er~ cpadişahı da isteme-l öpmüştü. M ura d, biraz sert: 

:'fok d . . . . . . . 2141 CelAl Karaa~aç 3 ay, Altıntu~dan 1061 yiz'• diye bağırtrnak kolay bir şey ola. - Nerede idin?. Demindenberi seni 
~a~? Ald~~ tıyatro Joeası ?tleti mı ala. ehemmıyet vermelıdırler. . İhsan Kilerman 2 ay, Altıntu~dan 1120 saıd caktı. Muradı devirdikten sonra Cia, mey- gözlerdim!. 
'-=ı: gmı far.zetsek bıle postayla H. E. Erkilet Suna 2 ay. daııda Büsrev Paşa ile Receb Paş:ı. kala- ı (Arkası var) 

.._lia"a • 
.. Q~ ~dE>ta sıcak. Güneş her dokun~ .~son uosta• Sl ile göğsümde ı•e .kollarımın arasmdn bu-
'· ~ sihirli ve carlb bir hale ~eti- ... ~ nın yeni edebi romane lunuyordu. Şakaklar.ım çatlıyaca.k: ~ibt 
~file . ~iddetli vuruyordu. 

~l\i, 1le birlikte tarihi Olimpiya mü- - Sizinle daima bir kayıdsız1ık havası 
"':~1lttukaddes Zevs mabedinin hara- . .. içinde konuşmadığıını isbat etmek ist~ 

)';ı'Pıldı~ ve eski -olimpivad oyunlannın c E y l A N A V 1 yorum. liaıı;ı sahavı ~ezeceğiz. Dedim. ı 
to'Planıylı!hnı bitirip ~e-lenler üçer, beşer Günlerce evvel bana artistler knhve-
ltıi. har c;:lar. Nihayet kafile tamam ol- sinde söylemiş olduğu bir söze cE>vab ve. 

lfii~e et ~ttik. jriyordum. Hafifçe ~lümsedi. Kollamnın 
'llı halnkaten enteresan. Yunanis- lıalkası ~'ZÜlmemişti, o da kurtulmak 'i· 
~d~k bir kösesinde küçücük bir ka- çin hiçbir ıteşeb'büste bulunm.nyordu. Ba-
t- ~l u kadar değerli eserleri bir ara- . . . ı na bu .kadar ~yakın olan bu güzel ~yi kal .. 
tahtl'ıirı ay~ bir yerin bulunabileceğini Yazan. Refık Ahmed Sevenııl bi kalbimin üstünde oarparken. vücudü. 

'l'aşı etmemek suretne vanılmışım. J yerlerden çıkarılmış Iahidler. ve daha bu- duran kapının muhteşem manzara sı karşı- ğı ya atlamak sporcu olmayan bir kadın ne temastan haSll olan sıcak bir rehavet, 
'-tı'at ara dökülmüş zeka, kabiliyet. na ibenzer türlü taş parçası -önünden gcçi- sıııda dalmı.şım; kafilenin üçer beo:;er kişi- için güç, gerisin ~eriye dönmek uzun, ol-ı bütün vücudümü baştan aşa'ğıya kada:r 
~tn "e kudret bo, ışıklı salonlarda be- yoruz. Rehberimiz izahat vedyor, bu iza. Hk gruplar halinde dağılmış ve her par- duğu yerde kalmak ise imkansızdı. dol~rken, ınefesi nefesime karıiJrken U• 

~~ş~ler üzerinde parıltılarla eöz hat mubtclif df"lere'tercüme ediliyor. Mü- çanın ~ka bir tarafa ,ı;itmiş r'duğunu 1 Ritanın a.ş~ıdan yukarıya doğru man- nın uzadıya, doy.a doya seyrettlın. 4te 
~ 1':!Yor. Gene erkek vücudünü bu zenin iç kapısındaki masanın üstüne se· gördüm. Ayşe, kocası ile ve ötelJ sporcu .zarası o za.mana kadar düqünmedijpm şe- Limnın tatlı eHi bakışlı ~öz]Pri, işte Liza .. 
"''Q ~~ olarak ta.lıayyül etmek ve rilmiş eski eserler 'f<ttografilerinaen de sa- arkadaşlarile birlikte eski olimpı radiarın kil de başka bir güzellik teşkil ediyordu. nın ay ışığile vıkanmış hissini veren mati 
~ l'u~r Rü~el o1arak ışekillendir.mek tın aldıktan sonra dışraıya çıktık. yapılmış ol~ sanayı ~~ '-ı: orada Gözteri:ıım kar.ar.d:ı.ğını lrissett~ ~az ieni, işte ~~~mn munta~am çizgilf 
ıtSan hevkE>ltraslanna mahst1s bir Yokuşu iniyoruz. Alfa nehrinin üstün. taşların üstune oturarak eskı ohmpıyadlar ı - Rıca edertm, şaka etmeymız, bura.

1 

guzel burnu ve küçuk. pembe. u~ lan kıv· 
~ir. Erk~k güzelliğinin timsali deki beton !Röprüyii geçiyoruz. Ormmun ~akkında verilecek k?nferan~ d!n~emek da kaldım, diyon:n_:! rık: .. ~ze .dudakları... . . . 
,..~ L_ 'kıVlt' lnv:ır saçlı genç bası. vü· içinde Zevs mabedi harabeleri görülüyor. uzere uza'klaşmıŞtı. Lıza. benım bütün ta- - Atlnyınız, 61Zı tutayım. \,j()ZlerurJ kapadım ve Rita ile Lızavı 
~ lllel'ikıı1Ade çizgileri ve küçük. Yere yılcıı.mış menner direk1er., üstünü ot kib ve temennilerime raj5men Ayşeden ay- - Bu~ ~!:n .. n~sı1 a~ar.ım' b~irine ~arışınış i~ ha~lin. vcr~ğl 
~ al ın ve istek vf>rici a~ı. bu .eij?el bürüıniiş kaideler, a~açlann arasında kal- rılmıyordu.. .. - ~le JSe genye donu!lu~ Ktttlkçe ~terek bı~. z~k hah~d~ ~ır ~ıtmez .... a~ S 'lJ\1 tırıd~ boylu bovunca yükselen mış taşlar arka ~ sır.a1anıp gidiyor. Bir aralık kendimi otlarla sanlmıs W\] kseklik azalıyor, daha heriden atlar- delıte baş dondüren bır ıçld gıbi yudum 

0~ t~du karşısında kadınlar ve er- Zevs ki allah 1ann allahıdır. Perikles as-ı taşların arasında yalnız ibu1dum. Bast~ .rınız. .. .. • . yudum tatma!a başladım. 
ti~~1~1anınıs1ar, heYke-Jin canlı olup rmda me~·ıur heylteltra.ş Fidyas tarafın- nwnla dikenli çalıları ezerek yol a~ğa . O d~varın iistün_dı:_. bE;,n aıtında gen- * 
l'iııden ~~E-rak eder gibi bir hissin te- dan onu elinde 'kartal 'ba.şJ.ı bir asa tutar çalışıyordum. Matmazel Ritanın ı:sesi işi. sın gerıye doğru yurumege başladık. Si- B .. 1 b h ...... k 1 d d 

aı ~ı: 1\urtuıamıvarnk duruvorlar. lve bütün sükun ve celalini hadkulade bir tildi: nirli, kesik, hıçkırığa benziyen kah'kaha-
1 

- ku guz_e ~ a~~lnunu ır ar a ~ 
~~ll sore asil Hermes. harTT~anisini kuclr.etle .gösterir şekilde muhteşem bir - Mösyö Hüseyin Ger~ek, rica ede- larla gülü~rdu. . :aıı~ geçırıne k ~·~ tı~nman, 
~ ~ ~oluna sarmış, ayni elinde bir tahta oturmuş olarak temsil etmek üzere rim, bana yardım ediniz! -Artık buradan inebilirsiniz, dedim, yır an:ı~1 ajma .: .. ı k\ . u .... en;ed 

2llt ~"s u~ tutuyor. yapılan efsanevi tıeykel bu mabedde ibu. Yam başımdaki duvann üstünde idi; korkmayınıE, sizi tutacağım. .rınfuz k 0
• ~r ~ _:..,u~y:re ı~ . .,..ıçe ~rf 

~ lltaştıtllabedi harabelerindcki arkeol~ Iunuyordu. bu ta§ yolun yerle bir düzlıü.ktc olan u- Ve kollanmı açtım. . . i :Oa 1 ıçın ıçım arşı ge ınmez 
llı.~Ur~larda çıkarılıp bcraya getiri.. Zevain kız~ardeşi ve zevcesi olan Hiraicundan y'ürilane~ başlamış, gitgide yük- -Elinizi ~.a u:zaıtımz, ri.c~ ~derı~. l.ıs e ~r.. d 
~ . ~ıellikte türlü menlabe ve ef- için yapılan mabcdin marabelerini ReZiyo- -se1erek toprak -seViyesin-den aynldı~nı Uzattım, elımı tuttu, kendısını hafıfçe - enım e.·· 

lıd heykell~r. lmbartmalar, baş'kıı TUZ. 'Kalın -ve-"01uklu sfttunlan hala ayalrta farketm~i; bulunduRu ;noktadan aşa. bıraktı; bürun ırüzelli~, tazeliği, sıcaklığı (Arkası var) 



tO Sayfa SON POSTA Birincikinuo U 

Milli Piyango (Meınleket llaberleri) 
rakyada bu yıl 200.000 
kilo pancar yetiştirildi 

Muş postalarina kafi 
Milii piyangonun 2 inci keşidesi dün çe 'dldi. Kazanan 

numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

Satılan pancar köylüye bir milyon lira kazandırdı, 
önümüzdeki yıl daha geniş ölçüde ekim yapılacak 

,. 

bir intizam 100.000 l ~ ra kazanan s;;~~ ;~~~~ 
vermek laz1mrl1r 21a2o ~~~~! ;~~i~ 
Muştan yazılıyor: Yaz mevsiminde 2 5. 000 lira kazanan 2t~6~ ~~;~~ 

haftada muntazaman üç posta almı. 32456 112 
ya alışmış bulunan halkımızın orta. 32331 26979 25086 
da biç bir sebeb Ye mi ni yokken r e. 15410 27265 
t'en hafta sekiz ıün içinde tek bu 15 000 ll"ra kazanan 20926 10211 
posta bile almadııtnı yu:mıştım. l\lu!i • 3743:J 2834 
için haftada iki defaya indirilen pos. 1817 7 11049 8879 
ta. arı Bitlis posta idaresince iki rün 27201 1842 

ayrılmıştır. 12 000 1' k 36898 672 
Bugünler de baftanm Perşembe ve • Ira azanan 5099 33834 

Cumarte .. i ırünleri dir. trenden hergün 
15162 

1078 35365 
postaları ıı lan Diyaı:-bakır Bitli'le ber- 177 24926 

18277 
8744 

12290 
17605 

54:31 
29853 
26532 
22082 
13223 

8750 
275 

16487 
18953 
18!182 
15010 

8211 
22947 
39196 mııtad haftada üç posta ıetiriyor. Bit. JO.OOO l;ra kazanan 39837 17302 

lis ise hafta nın yalnı7. Perşembe ve a 35946 26997 25255 
Cumartesi günleri birbirini müU:ıki b 18612 2917 14690 
l\lu~a iki posta çıkarıyor ve bu suret. 34149 39948 26569 20393 
le haftanın G gününü ho., bırakıyor. 3588 8553 19721 
~~~ vaziyf't~ göre Mu tln bir postası 5.000 lira kazananlar 24171 33088 7fı95 
Bitıicıte bekleyip kalıyru. 30291 4947 10027 

2a ll 939 Cumarte.-.i günü 'lluşa ge. 3034 18602 29507 32327 21855 

lf'n postada iki posta çıkması icab e. 3.000 rl·ra kazanan~.ar 9460 34175 11.182 
derk~n bir. çıkmamış ve yalnız civar i • 8328 13591 35964 
mi~ hakatın postalarını getirm~tlr. 33380 6646 21339 
Önümüzd~ki Perşembe-yi beklemek 39523 712 16429 28312 1205 34139 365'17 18065 

ve o gün dört postayı birden almak 2 000 l"lra k"'znnanlar 26088 29404 82~4 

ia:zım geliyor ki bu hal posta almak • C4: .. • 14848 27226 862 
31855 
28611 
37fl?5 
HiRR4 
3!1!197 
390=19 
3!l103 
1401;0 
19272 
341)tı7 

in tizarında kalan halkı ve alakadar - 38649 28047 11039 25348 33608 5737 26017 6164 

Trakyada çalışan bir se· ektör makinesi ları hava! inki ·arına utratıyoır. 26104 5023 23~0'096434 62 

Edirne :\luayyen saatte postaları hareket o o o 2:J42 
(H ususi) - Alpullu §eker bu sene 700,000 kilodan fazla tohum cttirmek bir intizam o;ayılırtııa da boş 1 l1"ra k,.z~nanlar 24006 1123 

fabrikasının bu seneki faaliyeti son:ı ilaçlanmıştır. geldikten sonra aranılan o intiıamda • ( . " 11 1421 19Q19 
ermiştir. Bir köy suya kavuştu mina kalır mı? Mademki haftada 29712 28446 11333 9792 15505 887 14687 

Geçen ayın on beşine kadD.T pancar Lüleburgazın Evrensek\;z d<.öyünde !:\luoıa iki poo;;ta çıkarıhyor, 0 halde 1789 2400 46 29981 1021 27282 3RO~l7 
yetiştiren köylerde pancar sökmesi ve ~ğitmenler orada Halil dayı adında lıü- bartayı iki~· «' ayırmak Ü<'er ve döi-cter 21593 7082 2671 9258 223fl0 15902 ~R 142 

~;tn fa ıla ile birer poc;ta ~öndrrmek 19304 36288 21900 12772 20531 22594 39?73 
sevkiyatı gibi hareketler devam ediyor- tün çeyredc tanınmış çok sevimli bir l daha intizamlı ve daha faydalı olma7 30658 11800 9850 6624 19915 tO~Q'! 

du. Bu sırada bazı yerlerde görülen şap köylü vardır. Hayır işlernek için fırsat mı? ı 100 l;ra k!'zananlar ~."'~7~490.,.1) hac;talığı dolayısil e kordonlaT konmuş ve vcsile aray<m bu temız köylü rcnç. iki po ta yı birbirini müteakib hir t t •, : .. .., 
oldugu· •ndan bunların tesirile pancar per, bir art~ziyen çıkarmak sevdasımı gün fasıla ile &"öndermek ve bu ikiden 

b• ı . . d b ll 2988 10999 295 34693 15974 30421 2'>~00 
sökme ve sevketme ameliyesinin sek- düşer, ve eg·itmen kursu müdürü ile ır sını e 1.aman, zaman O'! yo a • 1 mak doğ ı'lı mudur'! 32102 37342 3505 20588 :~3018 25487 2fi~3 
teye uğraması endişesile karşılanmıştı. arlr~ıd;.ış]arını görür. Halil dayı bu iş sa:vın Posta Tel~ar Umum Müdü- ) 37068 22157 36387 11047 4 123 6440 ı 7~10 
Fukat bu endişe yersiz kalmış ve sev- için 1000 lira ayırdığını söyleyince kurs ( rü~ün naT.a rı dikkatini celbedeti7.. \ 1522 23295 37197 16397 92fl2 31362 q7r,;) 
kivai muntazam bir şekilde yapılmışhr. müdürü İlhan ve arkadaşları kolları ~-~~~ 39200 28165 27196 1190 1640 10524 2371l'! . k b 23484 38809 37407 37539 7952 26525 3ıı?ll'! 

Pancar çeken ç~ftçiler bu sene 200 sıvar, iyi bir arteziyenci olan Hüsnü Çor:u Orta me tP inin 22287 7237 31981 31146 26713 8784 fiflQ6 
bin tona yakın pancar istihsal edilmiş us~ayı bulur işe girişirler. mtlsam9re~i 33295 4379 629 27675 3395 17396 223(}#) 
ve kilosu bir kuruş üzerinden yalnız Geçetı A~ustos içinde Milli Şefin r~- 4407 7262 32920 30192 23113 20693 ~1R78 
pnncardan 2.000,000 yakın para almış. f3katlerinde Trakyaya gelen Maarif Çorlu (Husuc;i) - Orta mekteb son l 7322 7180 7223 20:~23 1C073 36350 33617 

la'l'dır. • . . VE?kili H2san Ali Yücel il~ umumi mü. ~r:mf t.alcbesinin mek teb salonunda 1 2~:~~ ~~~:i 2igg: iii~~ 2:~~~ ~~~~~ 1 ~~~ 
Bu seneki pancar fiat ve verımınden fettiş p{'neral Kazım Dirik bu köyde ve .. dikleri çoylı toplantıvı general Sa- 11391 21192 18783 37042 14647 9255 17087 

mı:-mnun kalan kövlünün önümüzdeki buluştukları zaman bu hareket ilk se- lih Omurtak şereflendirmilerdir. 7989 21637 13502 26036 20437 5296 1 5704 
sene daha geniş ölçüde pancar ziraati meresini vermi~ bulunuyordu. Mülld erkfinın da h~zır bulunduğu 25~38 4174 33352 7941 14637 13084 ı 8293 

a en anla~ lmaktadır a·· d 150 t t . 20 l96 131'53 34815 24470 33042 19286 ı 2171 
ye-p can. · -ı1 • un. e on emız su veren ve o çuyda istiklaı marşıml7.1 müdür Hi.i - 39Qfi7 208i7 3101i6 27573 21063 14527 

Selektör makinelerinin faydalan çcvreyı suya kavuşturan bu arteziyen sevin Tim<>çinin bir hi tabesi takib et- Ol Ofl 36033 24382 228~2 25153 5669 ·~~~~~ 
Trakyadaki selektör istasyonları bu «Hali1in kaynağı• adın ı almıştır. ~ b d d t 1 bed B"' 22861 28246 24232 15823 29405 19224 ~ 1429 

377fi4 
3?4R8 
37039 
1~RI)9 

]0(;71 

20906 
32344 

9672 
4115 

21!l3~ 
2(17R 

fi7 
30fW~ 

39882 
38R19 
11347 
38'>Ql 
1440R 

11 ()f) 
1 JC119 
34~2 

311 ()2 34<ıfi2 

2fi2:l6 14~8 
59~!l 3771!i 

2~565 2448 
254!15 l ?.!l~8 

62!10 1!)841 
2111 o 29165 
3228 3flfl71 

34745 35626 
229R2 32!127 

885 31097 
7430 23916 
8476 2213 

31653 970 

20945 
4913 

37773 
30100 
36273 
23319 
34130 
17067 
18413 
23294 
17668 
27331 

995 
5480 

16799 
19036 
29367 
26090 
14164 
30612 
19781 
25521 

48!10 
26512 
34097 
34746 
3~308 
10329 
35278 
36niJ 
22201 
23105 
2!1907 
23915 
14330 
39990 
28~97 

12477 
6611 

16778 
170Q7 
22939 
1!lf)95 
1887<i 
27flf\() 
24<)87 
211'111) 

4:>:l7 
199Q4 
2:1309 
24fi'>6 

f\49 
18085 
8336 
9888 
4751 
2441 
8137 

16305 
33302 
8R40 

23601 
35775 

8349 21430 
36113 280(\0 
830! 7335 

16263 3103 
32244 24640 
33533 2774Z 
21456 32668 
14694 29225 
17516 17019 

28742 3517! 
14207 237;) 
32672 35718 
13167 30:i1S 

9155 1687S 
36541 6~ 
29987 2469 
13387 23871 
24746 26984 
23341 13157 
21150 3315 

27764 27 

32685 275°8 
14517 25857 

3758 303~ 
2066 344 
8787 19818 

13122 332~ 
14126 5~92 
30356 66·10 
2fl092 ıs ı. 
38420 29596 

13220 37041 
18205 69().1 
388R9 13700 
1823·1 

444 

17488 3703~ 
4086 ıs0"7 
4861 54!l6 

31842 8469 

20781 354°7 

19136 31480 

18643 23745 
2181l2 383!183 

~n" 36~2:1 . ı61 
285-15 257 ... 

8 "" 1no ı ~"ıs 
28100 34 1'0 

8621 ~9 1 8 
31 '>4~ 220~1! 

1 '17"'] 
183!'19 ,ı;3 
P.408 'oı 

17591 174 

.. ~ t 70ll5 349,'} aı>4 
222as so501 
16731 s o.f 
1 9~1 0 356 s 
2716 u~6 

37134 3 t51 
5078 23 . 6 

19151 1 ~~ 
26610 1284 

788 3'1 
27319 201• 

. mıs, un an sonra a a e en u - 17977 20111 16984 36486 636 933 ' 
sene zarfmda bozulmuş' olan tohumı::ı:ı Bursada kacak et lend. Neriman, Malkoç, ve Servet 7278 15934 26243 33377 7366 1020 

18666A t• k lar 
t~mizliyerek köylümüze fazla ve temız ... h b ı k 11654 23435 1469 25904 25555 12547 mor 1 azanan 
mrhsul alma bakımından büyük bir Bursa (Hususi) - Belediye za•bıta mu~.e a rr.anzum parça a.r .

0 umuş • 32342 31057 3645 3553 32853 3379 Üç büyük ikramiyenin çıktıtı 0~~ favda temin etmektedir. memurları tarafından on bir ay içinde laraır .. Mekteb koro heyetının mual • 8446 maraLarın son çift rakarnları ·· ıı 
Bu sene geçen ayın başına kadaT elli bir kaçakçı elinden 486 kilo limleri refakatile verdikleri konserde ı:.o l·ra k~z"'ra "" lar biitıl 

Kırklareli vilayetinin muhtelif kazala- kaçak et yakalanmış ;ve müsa-dere edil- d.inlend.ik1en sonra toplantı dağılmış- il Cl1 ' (20) (31) (77) ile nihayetlencn f r' 
. . biletler onda bir nesabile (2) şer ı 

rı"":.daki selektör merkezlerinden Ktrk- mıtır. t!r. 273-3 4939 268 36614 2~532 3738 
ı. reli merkez kazasına bai!lı 3 selek- 17167 7879 8837 11016 31776 21 415 amorti a!acaklardır. 
tör merkezinde 607,610; Baba~ski ka- ( S1hhiye Vekilinin tetkik seyahati ) ~~~~~ 2~~:: ~~~~~ i~~l~ 3ıgJ~ ;~~~~ Yılbası piyangosu 
znsının iki selektör merkezinde 266,25S 30164 566 3759 25218 22303 4659 Milli Piyango •İdaresi yılba~~'1.da çe~:~; 
Lü!cburgazın iki selektör merkezinde 8.182 15405 20169 32015 13491 34605 rek p!ynngo plii.nlarını hazırlamı~· ve 

1 
c't: 

1 16,125 ve Vizenin iki selektör mer - 33150 33641 3288!1 39439 'l8009 23928 ıcr bl.stırmıştır. Bilet adedi 40 bin ° ~0rt1 
kezinde de 838,059 kilo toh umluk te- 3466 26621 6982 10864 1660 25810 ve pl!\na göre 400 ikramlye ve 8000 ıı:rd• 

8610 16660 11969 7'!.76 36159 26074 olmak üzere &400 bilet muhtellf ınlk 
ın izlenmiştir. 

Yalnız Kırklareli vilayetinde 
t ,828,049 kilo tutan bu rakama Li.Hc
burgaz selektör merkezlerinin Birinci
te~rin icinde temizledikleri tohum mik-

"j 

tarı dahil değildir ve Kırklareli mer-
kezinde temizlenmiş olan bu tohumla
rın 120.130 bin dek~rhk araziyfi to
hıpnlayacağı tahmin olunmaktadır. 

Geçen ayın ba!?ına kadar Edirne vi
la"etinin muhtelif kazalarındaki selek
tör merkezlerinden Edirne f(lerkez ka·. 
zaı;ına bağlı 3 selektör merkezinde 
992,532; Uzunköprünün iki selektör 
merkezinde 698,065, Keşan kazasın -
daı~i bir merkezde ise 104,51 O kilo to-
hum temizlenmiştir. Sıhhiye Vek:li Hulfısi Alataşın Erzurum, Erzincan ve havalisinde tetkikler 

İH1çlama cihazlarile techiz edilmiş yaptığını yazmıştık. Resim Vekili Erzincaııda parti erkanile bir arada gös • 
obn bu iki vilayetin selektörlerinden teriyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey son seneler 
de neler icad edilmiyor. 

... Şu radyo en mükem . 
me1 §ekle sokulduktan son. 
r a ... 

. .. Şimdi de k oku neşret

mesi çaresini bulrnu~lar ... 
Hasan Bey - Eyvah .. 

13451 19826 4414 38397 3666 15928 lkramlye alacaktır. 00 1J.. 
34048 38199 20648 9823 33064 15857 1 Tevzl edilecek lkramiye tutarı 2,800·0 eıcre 
31929 8921 13786 34278 26509 14406 ra:iır ve hasılfttın yüzde 70 ı ııtraınlY 

9649 38011 38225 17146 e210 31124 tabsis edllml.şt!r. t (1.. 

12643 338 38138 12924 3623 21266 Biletler onda bir ve yirmlde blr oıınııtııı , 
33303 26334 7854 11058 13490 635 lere Iki kısımdır ve 10 ve 5 Ura ~ıyrne 
16184 14664 39009 20567 1100 17542 dedir. • ~ 

545 28928 21034 25692 27420 21510 Büyiık tkram!yeler soo bin, 300 tıltı0 ıııo. 
19834 35645 5514 2629 9:175 1 Hi49 bin ve 100 bh. liradır. Bundan başittı 5 ltı ıı, 

G080 38179 11051 16696 1208 33!)08 30 l)!n, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 2 bin ve b 
15763 39626 3611 25814 27380 15774 ralık muhtelif lkramlyeler de var~ 

ihracat tacirlerinin nazari dikkf.tine 
İst ':l nbul Ticaret ve Sanayi O d ... sından·: t~ 

Üç seneilk müddetln bitmesi dolayısUc Ticaret Vekfıletlnden gönderilen ııırııc:c:ı e
ruhsatnamelerinln hergün ö~leden sonra odamıza. müracaatıa. aldırıtmasını rtcıı 
rlz. cıl0284) 

Nafıa Vekaletinden: 

Baş, Diş, Nezie, Grip, RomatizJ1la 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keset· 

Bundan sonra kan ve barut 
kokusundan radyo da din-
liyemiyeoejiı; desena... - - 1= ~ 3 kqe al=.- , 



Güzellik ve 
Sabah, öğle 

sı h hat • • 
IÇI D ilk şart 

sonrcı 

• 
1 

Kullanmaktır. 

DIŞLERI, dişler çehreyi 
güz ... [eştirir 

DIŞLERI, di,ler • m . eyı 
sağlamlaştırır. 

RADYOLIN C:işl ~ri temhler •e parlatır, mikrobları yüzde 
Y~z öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani 
o.ur. Ağız kokusunu keser. Sabah, öile ve akpm her 

yemekte.D .1011ra RADYOLiN 

KA y EL E R 
BAŞ DlŞ, ıı~rıl .. rını, HO A'fiZM.\ 
s .. ııcıhın·u . ~ıN1R rdhatsız.ık..armı 

DERHAL geçiri r. 
GRJP, N8ZLE ve SOGUK ALGINLIÖINA 

karşı ınnessir llaçtı r. 
tcabındn gtl nde ı - 3 kıtşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

. 
SGN POSTA 

Ankara borsasi 
Atılıt - Kapan.. fiatları tt • 12- 939 

ÇEKLER 
t----_;_, 

Açı lı' Kapam, 
Londra 6 2!!715 G 2 ·75 
Nn - Yort 1?0 81 1!10- 86 
Pa dt- 1 ll1Y71 ı .N75 
JıiJ.aım 6 .83Cil t.812!f 
c ..... 29 2 '271 29 2278 
Aınardam ( 9 25 tt.?.! 
Berltn .-
Bt übel 21.1)1 21 lil 
Atina 0 .97 1 .97 
Sofya 1.6123 1.6125 
Prar .-
Madr1d ı:uoı 18.130J 
Va qo~• .-
Budape1te 21.8{175 23 807ti 
BUkrq o.ı ıs 7ıs 0.9187 1 
Belgrad 11.175 B l l~ 
Yolı:oham ıı ı . ,/25 &1.-4725 
Stokholm t;; vS~; -81 us ö 
M(lskon .-

Bu ı:ıııee nöbetçi ola n eezaneler tan -
lardır : 

istanbul citıdindekDer: 
Alemdarda: (Jqref. Nefet), Altsarayda: 

(Pertev), Emlnönünde: <Hasan Hulfu;l), 
Ş~hzadeb~ında: <Hamdl), Beyazıdda : 
<Haydar:), Fatihde: (Emilyau1), Bakır_ 
köyfınde: fİ.stanbuD, Eyübde: <EYUb _ 
.sultan ı. 

Heyoğlu dlıetindekiler : 
İstlkHU cadde.slnde: mellasuda), DaL 

rede: (Gıineş). Taks!mde: (Limonclyan) , 
Ptmcaltıda: (Nargileclynn>, Karartöyde: 
lHü::ey!n Husnü), B~iktnl}ta: (Süleyman 
Rcc,.bı. 

Bof'ıırlçi, Kadıköy ve Adalardakller: 
Kadıköyu de: (Yenı Moda, Merkez)) 

f küdarda: İttlhad>. Sarıyerde. <Asan, 
Adal:ırda: ( Şinası Sıza). 

l ) ...................................................... -. .... 

Şchfr Tiyatro...;u Tepeb ışı dram kı nıında 
aK~am ~:tat 20.30 da 

Ye.r.az'! 

f:ına:ı Dü~b··ıı·· temc;l}eri. Bu akşam 
Kadı oy Hale .s.nemnsında 

lla!k One"'" 1 - Eu Bk"'ant .saat 9 da 
ZOZO D:ı~asla PİP'İ"'A) 

Oneret 3 perde 

İLAN 
8/12/939 Köprü Kadıköy iskelesi molfısında 

ask:d::ı unutmcş olduğum .siyah renkte vrı 
beynı; !ermu::ırh Içinde bu keşfdeye ald üç 
tayynrc p!ynngosu b!Jet!le 50 liram, nii!ıı 
tezkerem. maaş cüzdanım ve mühürilm zayi 
olmu·tıır. 

Bulup gettrenc 2~ Ura verllerek memnun 
edUeceıt1nt, Mnıı' cüzdanımla nürus tezk.e
-emln ve mühürümün de yenllerinf çıkarac:ı_ 
~ımdnn eskllerinin hükmü olmadığını Uan 
ede"lm. Kaclıköy Tefdeğirmeai İskele ltıla _ 
tnn sokak 57 numar:uta ıner1ta111 dekter 
Hamfli Kasım karısı İsmet Özkan 

İstanbul İki nci İfHis 1\lemurluğun • 
d:an: 

Evvelcc şapkacıhkla işti~a1 etmekte 
iken iflasına karar verilen Beyoğlunda 

İstik:UU caddesinde 381 No. lu Voçino a. 
partımamnın 1 No. lu dairesinde otaran 
Fransuva Depolanın malı o,ır.adtğuıdcin 
tasfiyewnin tatiline karar verilmlııtir. Ala
kadar a1acakhlar tarafından ilılndan bili 
tibar otuz gün zarfında iflfic:a müteallil· 
rnua:melelerin tatbikineo d<'Vam edilmi'sı 
isteni' erek masrafı peşin verilmediği tak-
dirde iflaı:ın kapatılacağı bilinmek üzere 
keyfiyct i1an olunur. (22570) .............................................................. 

S<ın Posta Math~ası 

(l~Bu Haki at· Herkes Bi me.i 
81iorı:İ neııe, cnfloenza, sıtma gibi hasta· ıkiara tu tu lmamak için sağlığınızı BlOGENiNE lcan ve derman haplanı e 

eıac:Yınız. 
~~ F:Nt~F.; en birinci kan, kııvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
c oc -
't~E; daima kanı taze~eyip kuvvet!endirlr, halsizliği gider ir, hariçten gelecek her türlü mikrtJpları öldürür. 

1 bır · . 
bit-tn . ıştıha temin eder. Sinir ve adaleleri sağiam!<ıştırı r. Zeki'iyı yükseltir. Bel gevşekliğf ve ademi iktidann en 

h cı de\ ~~ıdır -·-------- ----
c oc . 
\>li~; kullananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan ve havalaı:m değitmesinden mütef'ssir o1mazl3r. Çü.nkü 

~.&ibi ~.:arnan genç ve dtnç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle neticc>Ienen GRİP, nczl!.', enflocnz:ı, sıt
~ ~ taJıklaı-dan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükle:r sabah, öğl e, akşam birer , sekiz yaşından 
~li klar )'ahlız sabah, allşam birer BlOGENİNZ almalıdır. Hasta alaniann kurtulmaaı iç:in de bu miktar bır 

lrttırıı 1 nıa ıdır. R er eczanede bulunur. 

Sayfa l ı 

Istanbul Iş Bankası karşısında 15 nurnarada 

MALUL CEM.AL 
Gi$ESi bu defada 

100.000 ve 25.000 
liralık ikramiyeleri venniş~ir. 

Müşterilerinin adresini giz i tutan gi~emiz len bu kere sa.blığa 
çıkanlan • yet bol ikrauriyeli 

YILBAŞI BiLETLERINi 
alınız. 

.. Fakat azizi m takdir 

O,ŞAYANIHAVRET 
BiR CiLDE MALiKTiR 

" 
~ 

ller gittiiililiz yt>rdl" erkeklerin tak
dir ve kadınların g:tpt:ı nazarlarilc 
ba!.malarını arzu eder misiniz? 

Eer ökc;am yatmazdan evvel cild 
ur:.ı::uru olnn pembe ren..~t~ki Tokalen 
kremini kullan·nız. Terkıbinde Vi -
Vl"nn üniversi•ec;inin mec:hur bir pro. - ' 
fesörü t<>rnfmdan kesf ve cBiocelıt 
tabir c-dilen tabii ve ihya edici kry -
ı-r.etli bir cevher vardır. Siz uyurken 
cildinizi lJe!;ler ve eıenclE>~tirir.Her sa
bah uyandığımzda daha yumu ak, 
daha güzel ve daha taze bir cilde 
~~b'k olur ve bütün çizgi ve buru • 
~uklardan kurtulmus olursunuz. 
Gündüzleri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon k:remin1 kullanınız.. Terki
binde şayanı hayret bir suretfe cildi 

Bu taltdiramiz sözlerin sizin için 
de söylenmesiui ister misiniz? 

P AHALI GÜZELLiK MÜF..SSE. 
SELERiNE UGRAMADAN BU 
CAJ..İBİ DİimAT &TEN~ c KO-
LAY ' 'e CABUK MAI..İK OLA
BİLİRSi:l\.riz. ŞÖYLE Kİ 

besiiyen ve güzelleştiren unsurlar 
bulrmduğundan en esrner ve en sert 
bir cildi bile beyazlatıp yumuşatır. 
40 ve hatta 50 yaşlarındaki kadınlar 
bile bi; genç kız.ın nermin ve sevimli 
c:ldine ve cazib güzellikte bir tene 
mal)k olabilirler. 

Binlt!rcc kadınlar, bu basit tecrü· 
ben ·n ve kendi kendine yapılan tcda
yinin ~ayanı hayret ve müsmir neti. 
C<'c;:nden memnundurlar. 

AOEM'i iKTiDAR 
va B E L8KVIfEKLiCiiN E -

Tabietleri her ecza nede bulunu r 
cPosta kutusu 1255) Galata, Istanbul 

teDJO reç.-ı .. aat••'' 

1 evle~ demiryolları ve timanıarı ışlr3tmesı u mu m idaresi iiAnları J 
Muhammen bedel, muvnkkat t~inat ve cınsıert lle miktarları Te ll.ste numarainn 

nş:ıt:ıdn yazılı ahşab travcrsler her li.!te muhtcviyı:tı ayrı ayrı Ihale edilmek fizerli 
ve kapalı zarf usulü ııe 26112/1!!39 tnrlhtnde saat 15,30 dan ltfbaren Ankarada idare 
binnsında satın alınacaktır. 

Bu lie girmek i.sUyenlerln :ıld oldu~u llsUl hiz".c;ın:ta yazılı muvnkk:ı.t teminat He ka. 
nuntın tııyın etti~! vesikaları ve teklıflerlnl nyııl gun saat 14,30 n kadar Kaml.syon Rcls
Uği":ıe vermeleri Hizımdır. 
ŞarLn~mcier parasız olarak Ankar.ad:ı M;ı , erne d "li resind en. İzmir ve Eskişehirde idare 

mağnz.,1arında ve Hayda.rpaşada tesellüm v., vlt "Cfif.ğinden dıı.ğıtılncnktır. (10212) 
Miktar ve cinsi Muh1.mmen bedell Muvakkat teminatı 

Liste Aded Bcheri Mermuu 
N:> L. K. L. K. Lira K. 

ı 111.7CO Cari hat kayın traversi ı 80 20l.OGO 00 11.303 00 
2 l<JOOO Köprü me§e travcrsi 5 00 50.000 00 3.750 00 
3 1.000 • • D ' 6tl 6..800 00 495 00 

1--tanbu o ivers ·te-si A. E.. P. Komisyonundan: 
1 C{':rahpaşa hastanesinde ya.pılmakta olan blrl:ıcl Şiı ürjl kliniğinin 4S.559. 36 lira 

e~ Ol 1kmal ınşaatı 14-12-11139 Pertembc gücu s:lat 15 de Rektörlüırte kapah zarfla 
LSJitm!'ye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu Işe ald dosyaları l245) mruş mukabUlnde Rektörlükten alablllrler. 
3 - Bu işe girebilmek lçln 939 Ticaret Oda& VC'S!kaslle dosyasındaki Ufuı tartlarında 

.:ızıl ı ve.:ılkalar Ue tekli! mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Rektödüie Mrll _ 
.n~ltdir. ( tMl) 

-



Daima haMiBati söuter ue daima reBoru B1ra . 
o-n çekilen M i L L i P i Y A N G O ikinci keş~denin en 

biiyOI( ikramiyesi olan 

~en e 

~ TEK K LLU C ~MAL KAZANDlRDI. 
ve hem de 1/5 bilet hamillerine kazandırdı . 

.. 

Say1n müşterilerimiz : 
Ayazağada Sü\ ari F inicilik n~ ektebjnde mu:ıllim Erkanıharb 
Yüzbaşısı Bay SALAHADDİN ve Ye şiiköyde Polis memuru 
Bay RIF AT, 21820 No. 1 fS biletle yarımşar parçalarile her 

bir;si tam para olarak · 

ONAR BiN LiRA . ALDlLAR. 
Darısı bepi izin başına 
Diğer büyük ikramiyeler olan 

1 00 ·1 1 • • 00 - 1 . o 
Lira kazanan talibii müşterilerimizin isim 

ve fotoğrafları 

O L C L'in 
Gişesinde asılıdır. 100.000 LIRA YI KAZANAN POLIS BAY RIF AT paraları 

~~~~~~~~-~~~~~-~ çantaya dotdurduktan sonra TEK KOLLU CEMALLE yanyaPa 

LO fen ne kadar zahmetse büyük ikramiye kazanan biletleri kendi gözlerinizle görünüz. 
·-

Geçen sene Yılbaşı Piyangosunda: 500.000 - 200.000 -
150.000 - 100.000 Liranın ı hepsini birden 

yine TEK KOLLU CEMAL'in Uğurlu e:i vermiş idi._ . 
• • • 

1 • • . 

En bü.yiik ikraıniyesi 600.000 lirad~ır-
~ Yılbaşı biletleri bitmeden acele ediniz. Son günlere kal~ayınız. 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Adres 
( istaabul• TE B B OL LU C E AL) 

· ÇOK DİKKAT: TEK KOLLU CEMAL'in hiçbir yerde şubesi yoktur. 
Adres: Eminönü Tramvay caddesi No. 27 Telefon: 24093 

TEK KOLLU CEMAL Gişesi Sahibi Emekli Ma!ol Gazi Subaylardan CEMAL GüVEN 


