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N D I L I 

Harb vaziyeti 
Sovyetlerin şark cephesinde büyük kuvvetlerle 
Yaptıkları taarruzun püskürtüldüğü haber veriliyor 

PERŞEMBE 14 BİRINCIKANuN 1939 

Cenevrede 
dünkü faaliyet 

Rusya Milletler 
Cemiyetinden çıkartılırsa 

ne yapacak? 

Cenevre 13 (Hususi) - Bu sabahki 
asamble tophmtısını rnüteakib içtima 
eden 13 ler komitesi, öğleden sonra 
tekrar toplanarak, Sovyetlerin barış 
müıak('rc i etrafınd ki red cevab:nı 
kaydettikten sonra asambleye tevdı e
dilecek raporu ve karar metnini kat'i 
surette tasdik etmiştir. 

Yar•n asamblenin reyine arzedilecek 
olan bu karar metni, bilahare konsey 
tarafından da tasdik edildikten sonra 
tatlı~k m~vkiine konacaktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

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

Sile orman1nffa 
muhasara edilen 
tirarı mahkOmlar f!etli Milletler Ccmlyeti heyeti umumiyesi içtima 1ıalinde 

11\aıa ·~ 1 3 (Radyo) - Alınan mal u ·ı dusunur mevcudunu beş milyona i b -gor g,;, Geçen ayın ortalarma doğru Üskü -

S One vyvetaRuszyı:y. :e_!e:_:beı· -~:.,n~r..;_m_ .a ... -n2a~s~ı3 ünncüesadyfaı•dar) f ~~ş~~~iis~~~~~eh~~~s~~~:~~k:~~:~: 
larını delmek suretile kaçmışlardı .. 

Bunlar katil suçundan 18 sene müd-

- - -- - - - - . 

Milli Şef dün 
öğleden sonra 

Erzuruma vard1 
Erzurum 13 (A.A.) -Bütün Er

zurum halkı bugün Milli Şefimiz 

İsmet İnönünün şehrimize şere~ ver
melerini büyıük bir sabırsızlıkla bek
lemektedir. Şehir baştan başa b:ay
raklarla ve muiıteşem taklarla süs -
lenmi.f bulunuyor. Civar köyler ve 
kazalar ıhalkı büyük İnönüyü kar -
şılamak üzere buraya gelmi~ bulu -
nuyorlar. Erzurum en bt1vük günü
nü yaşıyor. 

Binlerce halk istasyon civarını ve 
yollarını doldul'muş bulunuyor. Va
Iimiz Haşim lşcan Milli Şefi vilAyet 
hududunda karşılıyacaktır. 

Erzurum 13 (A.A.) - ReisicOm -
hur İsmet İnönü bugün sa-at 16 da 

Er:ruruma muvasalat etmi~ler ve is
tasyonda bütün Erzurum halkı ta -
ııafmdan heyecanla karşıtanmışlar -
dır. 

Hava çok güzeldir. Milli Şef, çok 
ıne.ş'elidir. Halk her yerde en büyü
ğümüze coşkun muhabbet tezahüra
tı göstermektedir. 

Erzurum 13 (A.A.) - Sehrimizi 
şereflendiren Milli Şef İsmet İnönü, 
vilayet, rnüstahkem mevki kuman
danlı~ karargahını, belediye ve vali 
konaf'ını, belediye reisinin evini, ü
çüncü müfettişlik dairesini gezmfJ -
lerdir. 

Halkın sevincine payan yoktur. 
Şehir, ba.ştan aşa~ donatılrnı.ştır . 

..................................... ·-························ ........................... -.............................. .. 

Pazarhks1z sat1ş 
kanunu 1slah 

veya ilga edilecek 
Dahiliye ve Ticaret Vekilieri don Mecliste Ali 
Rana T arhan1n su al takririne cevab verdiler 

Ticar et Vekili : " Bu kanundan iyi neticeler almak 
geniş bir kontrol teşkilih işidir, aksi takdirde fayda 
yerine zarar tevellüd edeceği kanaatindeyiz, dedi 

Ankara 13 - Büyük Millet M~clisi bu- ve hangi maddeler üzerınde tatbik edil -
gün Şemsettin Günaltayın başkanlığında miştir? 
tqplanmış ve bu toplantıda pazarlıksız sa 2 - Bu kanunun yedinci maddesi mu
tış mecburiyetine rnütedair kanunun tat- cibince, belediyeler ve Ticaret Vek.i'cti 
bik sureti !hakkında Ali Rana Tarhan ta- tarafından nerelerde ve ne kadar memur 
rafından verilen sul takrırine Dahiliye ta vzif edilmiştir? 
ve Ticaret Vekilleri cevab verm~lerdir. 3 - Bu kanunun hükümlerini tatbik 
eelsenin açılışını müteakib okunmuş olıın ile tavzif edilmiş olan memurların piya
takrir §U sualleri ihtiva ediyordu: sa işlerinde iıht.ı.sasları kafi derecede mi-

l - 1 Eylul 1938 tarihinde mer'iyete dir? 
girmiş olan pazarhksız satış rnecburiye- 4 - Bu kanunun tahmil ettiği vaıife -
tine dair kanun, şimdiye kadar nerelerde (Devamı 8 inci sayfada) 

netı•cesı• neye varabı·ıı·r?. ::t~~r~~~: ;:ı~~~;u;~~~~:a~m;ds:!~ . 
6 aya mahkum bulunan Hulusi idi. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Boşanmalar niçin artıyor, kabahaili 
kad1n m1, yoksa erkek mi ? 

Derdli okuyucular da 
münakaşaga karıştılar 

r······························· Y A Z A N ............................... . 

l Emekli general H. Emir Erkilot j lng:l·zler mr·knat1•811• ~ : " Son Poata , nın aakeri mubarriri E 

Londra 13 (Hususi) - Hava nezareti, 

İki defa evlenmiş bir erkek "Her zaman kabahatti 
kadındır" diyor, bir d iğeri "Kad ının 

ke- d ini müdafaaya yüzü yok tur" cevabını veriyor 
1dm1·r , 1 ' 1 1 r c 1 ı Mruu , z·o·ru·· ~~~i;:~:,:r:~:·~:~~:~E;::~~~~:~ ll Alman tayyarelerinin hareket üssü olan ala ka uyandırdı. Bunu matbuattaki ak is- t mı.ş bulunuyorum. 

Hcligoland adası üzerınde istikşaf uçuş _ lerinden, okuyucularım~zdan ~e~en ~ek- Bugün iddiama iki okuyucu mektubile 

Bizim anket, memleket ölçüsünde bir tan, hükümden sonra buna hen de ınan-

ları yapmakta ve bu suretle Alman tay- tublardan ve etrafta J.ıasıl ett\ğt dedıko- devam <..>dece~im: 

O 1 
h 1 S 1 r 1 U

""' 
1 
r ı li l l l varelerinin faaliyetine manı olmakta _ du1ardan anlıyoruz. F'ilha~ik.a .. üzerine Her zaman kabahatli kadmdır d 

1 
parmak bastığımız mesele, ıçtımaı bır da- (Devamı 8 inci ıayfrıda) 

ır ar.. . . . vad-ıT. Bu dava, "bir hende.se davası. bir , .. .. .......................... ....... .................... , 
İngılız tayyarelerı, Heligolandın şi - cebir .meselesi gibi birkaç ame1iycdc • \ 

ç malinde bulunan Borku.m ve Sut ada1arı halloluvermez ise de. eşelenmesinde bü- Kadın okuyucular 
tidd llg~liz kruvazörile Alman ce b kruvazörü arasında üzerinde de u-çarak, buradaki Alman ha- yük fayda vardır. Ben bu ankete başlar-

eti b l va üsterini ıoombart:ııman etmişlerdir. ken. kadının kafbahatli olduğu, şeklinde siz de cevab Vflriniz 1 
~~ti""d l ir. mUbarebe cereyan etti. ngiliz k ruvazÖr- (Devamı 3 iincü sayfada) bir fikrc sahib değildim. Sadeec ortaya şu 

'1 en b . h A suali attım: cBoşanma~ar çoğalıyor, bu-
ın asara uğradı lnıan kruvazörü ağır B . f" nun mes'ulü kimdir; yuvayı kadın ını, Anketimize birçok okuyucularımız 

ı b ı e"ztn Sar Iyat ni k k · k ' cevab gönderiyor, bazıları da iştirak 
1 Yara ı ir halde bir limana i tica etti er e mı yı_ ıyor .. :.:.. . t"~lld1'a 1 hd"d k Konuştu.gum guzıde avukatlar suç'u edip edemiyeceklerini soruyorlar. 

,'""'~ 1/ 4 (~uauai} - Amirallık dairesi taraJ.ından bu sabah ne,- ta 1 anunu olarak kadını gösterdiler. H.emen ilave e- Ankete kadın, erkek bütün okuyucu-
' ır tebJıı, "Admiral Şeerıı adlı Al~~ vazörünün ağır deyim ki, kadınm kabahath oldu~u hak- larımoz iştirak edebi!ir!er. Cevabiarın 
~led~al'alı olarak Montevideo'da bir liı!ılna · tiğini b ild ir - Ankara 13 (Hususi) - Memlekette kında bir fikrim yoktu mama., y;.izlerce kağıdın bir tarafına ve okunaklı ya - • 

l'~l_ıir. benzin sarfiyatını tahdidata tabi tutan delillerim mevcuddu. Zira geçen ankı;:tte zılmasını rica ederiz. Okuyucuları - ! 
1 .. ~~1t bu h · "t 1 ~ 'h h"k~ k d .. viizlerce erkek kadınlardan derd van -1 . k : ~ cl usuata fU tahilitı vermekt : ~ " kanun ayı asım u umet ya ın a Bu .ı- t Belk' bık anketin intıbaları bu rnızın bılhassa kısa yazmak no tasına : 

0n&ıuaıuına menaub ((Ekaeter ~azi\ni j • <'Ejakaı> ve yük Millet Meclisine takdim edecek • ~:tıe ~a s;ardırncılık etmiştir. l dikkat etmeleri lAzımdır. J 
{""'cıifti' 3 üncü .aylaJa) tır. N~tked• ~rmca Qaıhld. liih\wi ve ~t- \. "- _____ _ 
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2 Sayfa 

Hergün 
Iki devir arasznda 
Bir islihale 

'----- Ekrem Utakhgil _.} 

B u sabah küçü!{ Mehmed çıka 

geldi. Kü.çıük Mehmedi tanırna.v 
sınız. işte dört •beş yıl oluyor ki bir gün 
temiz ibir Anadolu ~ocuğu halinde mat -
baaya gelmişti: 

- Bana bir iş verir misıniz~ dem!şti. 
Ve dört yıl da matbaada odacılık yap -
nuştı, ıbu mfiddet zarfında okuyup yaz - ' 
ınsk ö~endi, odacılıktan postacılığa g~ç
ti. Nihayet geçen yıl askerlik vazifesinin 
zamanı gelince onu yapınıya koştu. 

Küçük Mah.medi gıttiği zamandan da
ha canlı, daha sıhhatli, bilhassa d-aha ge
l~ buldum. Kendisi de çok memnun
du: 

- Pek iyi baktılar, diyordu, yiyecek, 
içecek. hele &cak esbab bol boldu. Ayrı
lırken eski esbablarla potinleri de bana 
bı:r.akt ı lar .• 

SON P O STA 

r 
1 

Birinci~ 

ı 
kı s ası Sözün 

1 Bir brırdak;i~kede fırtıno 
\., _____ e. Ekrem Talu ...-

·nı 
ı: 3 m arkada~ların hassasiyeU· 

anlıyorwn amma, hfrdisc haddi 
· ? 

zatında, bilmem ou kadarına değer Jlll· 
HerlLer propaganda yapıyorlarnuş. . Y~ 
parlar a ! El oğlunun ağzı torba değil 
büzesin. Her tarlay:ı ayni tohum ekilıne_z
On1ar bunu bilmeden avuç avuç bize 08 

. atıyorlar. Böyle sersemliğ..: ben kıunaJl1' 
gülerim. · 

Bazı mahall-elerde fitne fiıcurlar ohJf• 
~1eri güçleri kapı kapı dolaşarak koll~ 
arası bozmak, karı - kocay! birbirine dU .. 
Şürmektir. Bunlar her evde muvaffak O" 

• i.Jl 
lamazlar. Fitne de se.mere vermek lÇ 

müsaid zemin ister. 
Elha.mdüllillfıh biz fitneye kulak as~: 

cak, fe.c;adı içimizde geiiştirecek ve dB 
landıracak durumda değilız. Ahltııc:nıııııı 
yirmi yıl önce yapıbn Kemalızro aşısı~: 
ha.a bütün tesiri olduğu gibi duruyor .. 
sekiz milyonhık lakin tek bir nüUcu;; 
Ba§mıızdaki Milli Şefin hem etrafıil. 

Küçük Mehmediıı askerlikte kullan -
dılı iç çama.şırından, pek sevdiği sıcak 
esvablle potinierine l;adar her §eyi )'l!l'li 
malıdır. 

·yıl!· 
Zeki ve kurnaz görünmek arzusu insanı gerçek- Muhatab.nız üzerinde iyi ve daimi bır tes•r mı yapmak kenet, hem de pc§ınde ideal fedaileı 1 

• 

ten zeki, gerçekten kurnaz olmaktan meneden en bü- istiyorsunuz? Yapmacıktan çekininiz, bütUn hasletleıiniz Vahdetimizi daha beşiktc iken sarsan'lı 
8 

* 
yük ııoksandır. ve bütün kusurlarınızla olduğuntl2 gibi alirününüz. yanlar he!e şimdi rcşid olduktan -sonr 

~~==~~~::=::~~=~~==~==~~~~~==~~====~~~~~~~:::;:=;;:~~~~~:;:~:;.::;;:::;::;:~L hiç sarsamazlar. .• Düşüncemi bir çeyrek asır, hatta biraz 
daha f.azla mazfye götnrerek Balkan har
binde, 914 haıibinde, istikHH harbinde ay
ni vaziyette kendimi görüyorum ve ha
tırlıyonmı ki, o zaman üzerimde taşımış 
o'dukum ~a.dan hiç biri memleketimin 
malı de#ildi, iki vaziyet arasında gördü
~z fnrk bir devırden diger bir devre 
geçişin ifademdir. Ve unutmıyalım· Bu 
fark bir çeyrek esnn değil, sadece son 
on, on iki yıllık gavretin mahsulüdür. Bu 
mfiddet zarfmda Plde etmiş olduğumuz 

netleeden memnun olabil\riz. fakat iş he
nüz bitmiş sayılamaz, daha b~langıç nol; 
t!smdadır. 

()tel hırsızı bir 
Güz el hız 

~··· ········· ······ .. ····-·····················-..... , 
' : i Hergun bir f1kra ~ . ---------- . j Keşfinizin a' si bir keşif ~ 
i Paris tiyatrolanndlLtı birinin mü -
:
1 

dürüne mürcıcaat elen genç bir mü -
• hendis şu teklifte bulundu: 
1 - Piyes bittikten sonra tiyrıtrodan 

1 * : 
Eksik1erimizi görmE-k. tamamlamak 1 

halkın boşamnast epey zamana mü -
tevakkıftır. Ben beş dakikacia hırıca-
1ıınç doltı bir tiyatroyu boşaltacak 
bir keşifte bulundum. yoluna gimnenin ilk hareket ciir. ! 

: Mcm
1
eketi hiç t:lPğil~ kendi ihtiyaç - : Tiyatro rnüdürii ceııab verdi: 

larımıza ccvab verect>k nisbC'tte sanayi- , i - Keşfinizin zıddı bi• keşfe ılıti-• 

leştinne lüı:umunu bize, en sonu 1928 de i yacımız t•ar. Eğt!r giinün bırinde ona 
i zulhur edt-n iktısadi buhran olmak üzere 1 mmıaffa'lt o'urs.:ınız siıin1e tızmı boy-

maziden ·aldığımız muhtelif dersler ilham lu görüşebiliri m. 
etti. O wkit b~ladığımız teşPbbü9{i ge - Bu genç kız 1942 senesine kadar Lon- ~ Gene mühendi~ sordu: 
niı.letmek i...;n dt> b•ı harbin verdiğı' de .... - dra ote1, lokanta veya gazfnolanndan bi- !. K r· . dd b 1 f -1 v ". • ~ - Ps ımın zı ı ir :esi 1nı. 
ten istifade edece~z. rine yanında annesi olmaksızın gidecek ~ _ Eııet boş 1:>ir tiyat roy•ı. hınca -

Bugün kullanmakta o1duğumuz eşya- olursa dokuz ay hapis yatacaktır. ~ hınç dolduracak l>ir 1ceşfe ihtiı,acıı-ıız 
mn 4'11(lhim bir kısmını, çok mühim bir Genç kız iki erkek arkadaşile birlikte ~ var. 

~:mmt ed:,~eenkdiimıki ·nzoykatap~ypruz. F'akat dik- ı bir macera hayatına Sitılarak otelleri. ga- \.-----·-·-··------ -·--.,/ 
·=- · zinoları dolandlr.mış, mukabh olmıyr.m 

Bu ~adan bazılarının imaJinde kul- . . 
, _ _ L-. ilk d.:ı · h d ı· t çekler vermışlerdır. Genç kızın fena ar-
uuıınaı ma ueyı arıc en ge ır ıvo - _ .. . . 

bu Ib k d b bebl . d kadaşlar!e duışup kalkması netıcesınde ruz, a ım an ~u veva u s~> e ış _ 
yol kapanınca iç memleket mamulfıtın _ içkive müptela olma;;:ı, onu boy1c fena 
da da fiat yüksckli~ başlıyor. yollara sürüklmnş.itir. 

Göze çarpan ikinci nokta da şudur· 
Kullandı~ız eşyanı:ı biiyük kütlPVe Hırsızlık y apan rı azi şe/i 

mahsus olan müıhim bir kısmını memle
ket içinde yapmak1a berabpr lüks ve ya
nm Mlks dt-ntlen kısmını elfm dış mem
leketten getirtmek zarureti karc:ısında bu 
lıunU)'Iürm. LCks ve yarım ı:.ıs deyip geç
rniyelim, bu iki kelimenin içinde adf pop
linle flldikos faniladan e1bio;e ve saç fır
çntnna ~nıncıya kadar herkPsin zaruri 

Sahtekarlık ve adi hır!':ızlıktan dolayı 

Amerikada iki buçuk seneden beş sene-

ye kadar hapse mahkUm edilen, Arneri -

k.an Narileri şefi Fritz Kuhn Sing-Sing 

hapishanesine gönderilmiş ve burada di
~er mahkUmların muhtemel taarruz ve 

n.tf çlanna rv.vab veren maddnlnr dn tecavüzünden mıurun kalması için de hu-uı ya ........ " \; \; 

vardır ve maalesef memlE.'ket d ışma gi _su ==sı=~=b=i=r=h=u=· c=r=ey=e=k=o=nu=lm=u=şt=u=r=. ==== 
dım paranın en büvük lf,c;mını sıürük1eyip 

götfirenler de bu madcielerdit·. 

* Londra radyosu dün gece yaptı~ı fran
ETZOa neşrlvatt:'l İnant .... r~>.,i"l nı~li ktııl -

retini anlatıyordu. bilhassa şu cümleleri 
söyledi: 

- Geçen lıarbde İngiltere muhtaç ol
du~ eşyadan birço~ın·ı dış memlekettC'n 
satın ahnı.ştı, bu uğurd<ı da milvonlarca 
para sarfetmisti. ar~dı:ın {!C'('en 211 ,•ıl frf:ı 

de kendi kaynaklarımızı genişlettik . bu 
rmıhıırebede muhtaC' oldu mmuz ec:vavı 

kendi memleketimizrlPn ve dominyon -
lanmıztan alaca~z. Bu itibarln da hn -
rice muhtaç olınıvıacağız, barieden hiç bir 
istikraz yo:pmıvncamz. , 

kıntılı bir hayat ~mas;, demektir, fa
kat ne yapılabilir ki eski muharebenin 
yadigarı olan bu yeni iktısad kaidesi hük
münü elan icra etmektedir ve bu muha
rebeden sonro doğacak olan yeni dünya
nın ne olabileceği de henüz aniaşılama -
mıştır. Şu halde bu harbin verdiği ders
lerden de istifade ederek sanayileşme ha
reketini büsbütün hızh' aştırara..l{ ileri gö
türrniye çal~cağız demektir. Bu . bizim 
için bir ölüm dirim rnf'selesidir. Evet bir 

taraftan sanayi1eşece!iz. bir taraftan da 
her zaman, her yerde, altın para ile sa -
tın alınabilccek olan yeraltı servetleri -
mizi yer üstüne çıkaracağtz, hiç kimseye 
muht~ç olmamanın tek yolu budur. 

Ekrem Uşakhgil 

Nev1;ork A 'man konsolos
luğu 1 a1ihi öldiirii 'dü 

Nevyorktan bildirildiğine gbre, Alman 
konsolos1uğu katiblerinden. 44 yaşların -
da \V.alter Enge'berg, tck başına ikamc>t 
etmekte olduğu bir evin orta katındaki 

yatak odalarından birindP ba~ı ezilmiş 
bir halde ölü olarak bulunmuştur. Mak -
tulün üzerinde pijaması vardı. 

Engelberg iki gün vazifesinde görün
meyince Alman konc:n1nsu merak etmiş, 
ve bir memuru maktulün evine gönder -
miştir. Memur kapıyı ~almış, cevab ala
mamı.ş, bunun üzerine de kapıyı kırarak 
içeri gi11miştir. İ1k katta, odaların hiç bi
rlsindt! hiç bir fevka'adelik göremiyen 
konsoloshane memuru, yatak odasında 

Engelbergin ccsedile karşılaşmıştır. Ka
til, Engclbergi bir balta ilc öldünnüş, 

sonra da bir keserle kafasını ezmiştir. A
Hikıadar makamlar hadisenin bir intikam 

yüzündE'Il yıapıld.ığı kanaatini beslemekte. 
buna delil olarak ta evden hic; bir şeyin 
('a 'ınmamı.ş oldue-unu f!nc:termektedir1er. 
Suç delilleri ortada yoktur. 

Almanyada mecbrıri 
ev bakımı 

1940 senesinde mekteblerinden mezun 
olacak olan 350 bin Alman k1zı, mecburi 
ev bakımı ve çiftlik işleri vazifesinde kul
l amlacak1ardır. 

r 1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

10 li•an bil en ve 
30 dil konuşan adam 

1 Meşhur dil alimi Devison Ross, relSı 
bulunduğu Çin cemiyetinden istifa et -
miştir. Buna sebeb de, siyasi vazifeye ta
yin edilmiş ohn.asıdır. Şerefine bir zi -
yafet veren Çinin Londra sefıri bu ayrıh~
tan ziyade teessür duyduğunu, vermiş ol
duğu ziyafette an'anevi Çin piUıvı, an'a
nevi çatallarla yenmiştir. Devison Ross 
göz1üklü olan zattır. Alim, altı liseında 
konferans verir ve farsça ve arabca da 
dahil olduğu halde on li.cıanı sühuletle ko
nuşur, otuz dil~ okuyabilir. 

Nefer gibi cephede çalışan 
general 

Cebelidüruzun eski askert valisi ve 
meşhur askeri tffuiye ve tarih muharriri 
General Kleman, şimdi alelade gönül"ü 
bir nefer gibi cephede bulunmaktadır. 

Bıyık1 arı yeni teriiyen a!';kerler gibi, bel
ki de onlardan dnha nstün bir gayretle 
siper ka:mnakta., saman döşeklcrde yat -
maktıadır. Ge~Nl 65 ya~ındadır. Fakat 
yaşını sakla:mekta, soranlara: eElliye 
merdiven dayad1k !.• demektedir. 

;~~~ff~§fJ§~~;;gJ~: 
Bazıları lbiz1erin yepyeni bir millet 0 r 

duğumuzu hala kafalann,1 koyarondıltı. ~ 
Bizi hala Enverliınd vatandaşları ~s~~~ct 
yorlar. Ha!buki çoktan tebdilı ta'bil~ • 
ve hüviyet ettik: Cümhuriyetçi. Tür}{l~ı, 
riz, ve büyüklerimize korku ıle .. de • 
sevgi ile ve imanla bağlıyız. Çünkü ııll !ll 
lar müsbct eserlerilc bu mül.kün ~; .. 
kendismi, hem istikla lim, hem de istı • 

f ·zi a 
balini kurtardılar. Muazz~z Ş~ _ımı b1-' 
narken ayni zamanda tanhımızın c~ ffııZ 
yük zaferlerinden birinin ndıru tc n 

ediyoruz. JıŞ .. 
Yirmi yıldır böylece realıtclcre. ~ }lll. 

tık· macera ile işimi-ı kalmadı. :Mıllı .""' .. , ır J<ıw 
y.atımız şuurlu ve programlıdır. ;.ç c'Je 
senin toprağında gözümiiz yok. KJil'l

5
11 

• 

düşman da deği:iz. Rejimimizi kU~3i5cı; 
danberi ne kadar muahede akdettı bC .. 
sulh gaycsile akdettik. Yinni yıldıı.Il 

111
itc 

ridir güdü1~m bu gayeyi artık tıuna dle 
benimsedik Ona sadakatımizin gurı.ı 
mağruruz. ~. biJ1 

Artık şunun, bunwı müzevirUgı csJti 
asla tesir edemez. Yapılan tezvtrat. rret· 
ve dar kafalı bir m?murun fa~la ga~o)'· 
kcşliğinden başka bir §CY değildir. ıı.ıııt 
le işlere kar§ı kanunlarımızda ~cvt d11' 

·1 ınıilC v.ardır. Olmasa bı e, vatan ve .. dal • 
valarındaki eş;iz hassasiyetimiz bızı 
ma korur. ı· yerı 

Dostlarımızla aramızı açmak is 1 
...,9 .. 

. b'zcr w 
lcrin ma..'liyeti de. hedeflerı de ı ctrıı· 
Iftmdur. Onun içindir kı son hadis~rl<ed' 
fındaki gürültüyil bir bard.ak 5 

fırtmaya benzetiyorum. 

C. Ckt!eHı rC_;::~~ .. 
············· ı ~ • • • •••. • • •. • • • •. • • • • •.• • • • •• • • • • • • • • • • cı-&J1S B • • 

İlk okul öğretmen konf ı;i bil• 
İlk okul öğretmenlerinin mesle n ı1 ııf' 

gilerini artıımak maksadile geçe rıfe ' 
tadan itibaren tertib edilen ~o pilı' 

·ı tştır· ıı r::ınsJara dün de devam edı m 1,,w~EI 
İlk Tedriı;at Müfettişi A. Rıza Jtortltl • 
Fındıklı 13 iincü okulda pasif 

1 1
• rJl16 

· M''fett ş Je' ma mevzuu, Ilk Tedrisat ~ de D l 
Ingilteredeki fikir ve söz tafa Günrri Galatasaray Lıs~sin1 2 i~~ 

h ·· . t . koratif yazı mevzuu, KadıkoY tckflı~ 
urrr_qe ! okul öğretmeni Şeref ~fabe ııt fs ' 

Londra belediye meclisi şefi Herbert İlk Tedrisat Müfettişi Şevki ~ul eri';li' 
Morison, Skapoffoda bir Alman tahtel - tanbu1 erkek lisesinde cTarıh ~r.J11ı~· 
babiri tarafından hatırılan Royal Oak mcvzuu ~trafında konferanslar; tllelt' 
zırhlısı faciasından, harb baş'angıcına lerdir. Bu konferanslar biitUn :aJ<ib e ' 
kadar balıriye nazırlığı yapan, sonra da teb öğretmenleri tarafından 1< Jtılftl 
meclisihas reisliğine getirilen Lord Stan- dilmiştir. Konferanslara geıcce , .... 
hopu mes'ul tutar.ak ona şiddetle hü - da devam olunacaktır. •••••••••••••••••••• 
cum etmiş, ve: ..... ................................ 1 1\11 

c- Bu zatın harb başlaymcıya kadar T A K V 
bu mevkide kalması, bir tehlike idi .. ~ de-
miştir. 

iNANMA l 
Birıncıl.:li.aun 

İn.gf ere gi'bi nünvanın baslıca servet 
kaymaklarını elinde tutan çok zengin bir 
memleket için zaruri görülen kaidrnin 
hil1mnü bizim için elbette yüzlerce defa 
fazlasile carldir. Bir arkadaş Uluslar Kurumunun Rusyayil yaptığı .sulh 

teklifınden bahsediyordu. Şunlan söyledi: 

SuaH i'e karşılr.,.an :ıst şu cevabı verdi: 
ı 

•* 
v~ı:iyetin kısa bir bilimçosunu yıtpa -

hm: 10 kilsur yıld:anberi sarfE-tmekte ol
duğumuz yretin b ı d~kikava kadar ~er 
miş olduğu netice bizi memnun edebilir, 
bu netice bizi dış memleketın tam ha -
raçgıüzarı olmaktan kurtarmı§tır, fnkat 
kAfi de.R'f1d1r. Bir memleketin ~kendi 

kendine yetişmesi. biraz da dnrnlnuı.sı, kn 
bulunun içine çek.llerek mahdud ve sı -

c- FinJfu'-diyadan evvel Çeko-Slovakya taarruzn uğradı, 
sonra s:ra Lehistana geldi, koca bir memleket ortadan yok 
oldu derkrn muharebelcrin en büyüğü patlak verdi. Ulus
lar Kurumunun bu bir seri mulıarebc csnnsındı sulh teklif 
e•.:neyip de yalnız sonuncusu ile altıkadar ol~şuna ne der-

siniz? 

- İlk tıarru:ı1arın fecaati karşısında şaşırmı~h, kendı~ini 

!henüz topladı, bu itibarJa da vak'a1arın yalmz sonuncu -

sımu gördü, ~· slnı~ onu protrsto etti. EsasEr.ı bu teşebbüsüne 

aldığı revab mcnfidir, ilk hareketleri de protesto etseydi 

alacağı Cl'vab gene menfi olacaktı. Binaenaleyh ortada kay. 

bedilmiş bir §CY yoktur.:. 
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Sovyetler seferber ordu 
mevcudunu 5 milyona 
ibiağa karar verdiler 

Sayfa l 

Alman gem:sir: i bahran CErrahpaşa hastane
- Rus tah:elbahiri sinde görDimemiş bir 

doland1r1c1hk vak' as1 • Bern 13 (A.A.) - Neue Zürcher Ze-
Tiir k · lngiliz ibng'un Stokholm muhabiri, ya_zıyor: 

Bothnie k6::-fezinde Bolheim adında. Müdd~iumumilik, şimdiye kadar gö. 
dOSt} UğU ki Alman \"apurunu batıran tahtellıa - rülmemiş derecede garib ve kumazca 

Londra 13 (Hususi) - Bugün Lım - birin bir Sov~·et tahtelbahiri olduğu hazırlanmış bir dolandırıcılık hadisesi-
drada Türkiye büyük el~isi Tevfik Rüşdü Stokholmdc teyid edilmektedir. Vapu- nin tahkikatına el koymuştur. 
Aras şerefine büytik bir ziyafet veril - ru batırmak için on beş top endahtı la- Hadise, şudur: 
miştir. Ziyafette dominyonlar nazırı E - zım gelmiştir. Hukuk Fakültesi talebelerinden Rem 
den, Lord Loyd, birçok lordlar, amiral - Du taeırruz, Sovyetlerin Finlandiya zi isminde bir genç birkaç gün evvel 
ler ve 80 e yakın misafi;- hazır bulun - sahillerini abluka ettikleri tarihtenbe - Babıali yoku.5undan aşağı inmekte i -

~ğa ka f"-starafı 1 inci sayfada} berzahmd.an Finlfmdiyanın orta kısım - m~tur. · ri Rus tahtelbahirleri tarafından bita • ker., birdenbire üstüne bir fenalık gel-
tar VP.rmiştir. lanna intikal etmi§tir. Sovyetler bu kı- İlk o1arak kralın ve Cümhurreisi İs - raf bir gemiye karşı yapılan ilk taar - miş ve caddenin ortasına düşüp bayıl -
~ Son harekat sırnda iki müvazi hat üzerind~ Finlan • met İnönün-ün şereiin~ kadeh kaldırıl - ruzdur. mışt:r. Civardaki polisler derhal hasta. 

~~ı ~~ l3 (Hususi) - Fin - Sovyet diyayı ikiye •bölmeğe çalışıyorlar. Burta mı.ş, müteakiben Lord Loyd tarafından nın yardımına koşmuşlar, bir taraftan 
'kt k4ıniı bir safhaya girmiş bu - binaen Suomussalmi'de ve daha şimal - bir nutuk söylenmişti:-. ç k ç k f da imdad: sıhhive telefon edilmiştir. Bu 
~iın ~dır. Bilhassa şark cephesinde ı de Kuolajarvi yakınlarında çetin muha- Tevfik Rü~dü Aras d:ı ingi!i~e ola - an Iri va er eş 8 sırada hddise n{ahallinde bir takım me-
~etıer uvvetıerle taarruro geçen Sov- rebe!er cereyan etmektedir. rak :ıurkiyeye kar~ı gösterilen ?,üyük 

1
. .. ral:lılar da toplanmıştır. 

~llrtu~-~ır zayiat verdikten soU:ra püs - Son haberlere göre, Sovyetler bu iki se~g~ ve _yakınlıktan d~hy:. teşekkür f't- nonU gUnU Sıhht imdnd otomobili geldiği sırarla. 
ŞıtnaıUşlerdır. bölgeye birçok kıtaat sevkctmişlerdi. Fin mıştır. Zıyafet 3 c;aat sı\nnuş ve çok sa - • kalabalık ar::ı~ında bulunanlardan bıri. 

t~en '"' <:ephcsinde mukabil taarruza ler de buraya alelacde takviye kıtaatı mimi bir hava içindP bitmiştir Çankırı 1 3 (Hususı) - Çankırının . . • 1 b" 
ı.. ~ı:rı k - · fahri hemc:erisi olan Milli Şef İsmet pobs:n yanır.rı yaklaşarak, telaş ı ır ''QYen b· uvvetıeri, henüz teeyyüd et- göndermektedirler. ~ 
~d e:r _habere gör~ Saala şehrini is- Kareli lberzahınd3 harlb harekatı tıı. - Avam Kamaraslnda İnönünün memleketimizi teşriflerinin tavırla: . 

I<ınıa ~lerdir. mamen ağırlaşmıştır: Çete müsademe - 1 yıl dönümü burada coşkun tezahürat. - Ben. bu ırencın. d~vısıyı_m. ~a~ta . 
1~rvı rrıtıdıya teb'iği, düşmanın 'I'olva- leri devam etmektedir. Bu bölgede Sov- b ki · 1• 1 la kutlulanmıştır. Gece şehir tenvir e . n.eye kadar cnu~la ~ı.rlıkt~ gıtmclıy:m• 
~lğını·Ul~ak_asında şidCletle hileuma yetler ileri hareketlerini durdurdukla - e enen Q ı Z 1 ce se dilm~. Halkevinde İnön-ünün hayatı zıra çok r.ıerak ıçensındeyım, demı~ 

bıld et hakkında bir konfer-ans verilmiriir. tir. lld ırmektedir. Fınlıindiyalılar rından ciddi bir muharebe cereyan - Londra 13 (Hususi) _ Avam Kaına- '~' B'" 1 b d hasta ·ıe beraı..Ar 
bı. an 5 h" Bu arada oyunlar da oynanmıc::, c::iir - oy c:>ce :ı a am · ı ~ 
"1(, 5 ~-nk _ucum arahası, 4 sahra to- memektedir. b tr.... ı k arl2!C:tırılmıc:: ., s h 
•~· -.ı. da rası u a~m, evve ce ar ~ -s ler oK· ıınmuşt•ır. cankurt&rana binerek Cerrahpaşa as-:n 1'1t.... fı topu, birçok otomatik si- Soguv k müthi• ı h r· tse · · kd t · ı· · 
..,. "{i "•arn T o an a ı ce .sını a e mış ır. Çerkeşte tanesine gi_tmic::tir. Me~h. ul zat_ h_ asta -Yıat .. etmişlerdir. Ruslar, milhim Londra 13 (A.A.) - Reuter bidiriyor: B' - d ·ı t ·ı '1 -

l' vetnıi . ütun inleyicı er ve gaze ccı er mec- ÇerkC'Ş 13 (A.A.) - Milli Şefimizin nP.de .:ie bır dayının gosterecegı telaşı cııllale şlerdir. Vi~~g'dan nlınan ~lg.~ana~, ~~n~.andl~·a- lıs salonundan çıkanlmış ve kapılar ki - .. t kt · d h.orkesi 
~ ttm nehri civarında muharebe de- da mü.hiş bir so~uk hukum surdu~untl bU- Çerkeşi zivaretlerinin birinci yıldöııü- goc; e::-me en gen urmamış, -
~ll ı. ektedir D . d t:•· 1• d' dlrmektedir. Sovyetler bundan pek ziyade litlenmi§tir. mU giinü ;lan dün bütün kasaba hal _ ha~ta ge':1cin dayısı olduğuna inandır • 

l,)ata · enız e r ın an ıya sa- üt 1 1 d da Yalnız Lordlıar Karnarası azaları ve 
t~~a ryaıarı k k , 1 . . h m eess rd rler. Zira Sovyet or usun ıı~a - knıın iştiroki ve içten tezahüratı iJe mıştır. . . 
ı,- '•na • ara U\'Vet <'rının a - bltlerın dahi çadırı yoktur. Kıtaatın ekse - bumeyanda kralın küçük kardeşi dük dö 
~tıl'tıni Yardıın etmiş ve Rus ihraç kuv- rısı açık havad?. ya.tmakta ve Finlandiya :.Op Kent, dinleyici sıratile mecliste hazır kutlanmıştır. Bu münasebetle yapılan Bu sır:ıda hemşıreler hastavı sov · 
~tır. açığa çekilrneğe mecbur bırak- ve tayyarelerının korkuslle ateş de yakama. bir toplantıda Büyük Şefin hayatı ve muşlar ve yatağına yatırmışlardır. Da. 

ır"lsj . maktadırlar. Flnlandiyalıların eline geçen bu:~ardırAtr s· kl G . d ı:m.ıvaffakiyetleri hakkında hitabelPr vıc;ı da, herkese yeğeninin şıhhati hak. 
lilı:iıf! b tıkı 13 (A.A.) - lsveç hududu ta- eslrler, mıbahları .ııık sık Sovyet batlarında uh ~ f t orç, ı,. t~ h e~tav~ 1 rınvu irad edilmişt;r. Gene bu güzel yıldönü. kınrla rica Vf' tenbihlerde bulunduktHn 
tı~I'-J Uraya g ı h b 1 .. K !grup hallnde donmuş askerler bulundulunu ~ .. r aki~le hnamına ıs ıKiz~ a ı· Vudunm~ş, münün vesi;esile gece de Halkevinde sonra, ta1ebanin sırtından çıkan palto 
~ ll lh.. .. e en · a er ere gore, ı - bildiriyorlar. UOC>o)'ve , ava nazırı ngs ı u ve ıa . . . 

1 
t k~trıı··outorlü kuvvetlerinin büyük Sovvet teı liöi B . d nıla 11 bir toplantı vapılmıştır. ıle cebındekı paraları a mış ve: 
~" , :Both şebnazırı . elrrdigın_ e so n sua ere ce - • - B•ı.:ıları. i.vileşince ona getiririm. 

tr-. f! gjı.._. ny körfezinin 60 mil içe- Moskova 13 (A.A..) - Tebl~: 
"<~fıt ··•ııye va v~rmı.ş e r. Tan qazetes·lndekl. dı",·erck çıkıp. 11İtmic:tir. "' ı. bı. muvaffak olmuştur. i-.1a:ı- 12 Krmunuevvelde Sovy~t kıt'aları bütün E- "' 

~~n~te" haberler Helsinkide tekzib e- istil(ametıerde Uerl hareketlerine devam e • p 1 b • Hasta ise, kendine gelinre paltosu ile 
"'ili' 1"1 Ve ıbu derece süratli bir i'erle _ derek Muktıı Istikametinde hududun 22 kL etro ve enztn muassif -hadisenin şekli parnsınt ara:~·s, _bu suretle vefakA,.. ~a. 
~~t~.~Vzuubahs 1 . ;ı:, .. 1 lometre garbındakl Markajarvl'yi, Petrozo. -

1
. tl yının a~"•k ~oı bır dolandırıcı oldu_!,'ll 

ır. o arnı) acaı;ı soy en - vodsk istikametinde Ladoga gölü sahllinde- 1 a ari Dü T d .. if b' hA ~ 
to .. n an gazetesin e muess ır li - mc:>Ydana çıkmıştır. 
c:.clleb· ki Huntlla köyünü ve Pltkaranta _ Serdobol di tfğ. · t k b ü 

ı ın ıb reller va ziyeti demiryolu üzerindeki KonplnoJa istasyonunu Ankara 13 (Hususi) - Harb vaziye- se cereya~ ~ ı .mı y~zmış 1 
' u m : İ~ zabıta ve müddeiumumiliğe ak~et 

h"l. Ilasıl g o" t" yorJar ? işgal etmı-ıerdl~. ı· d I ·ı d" b. k 1 nasıebetle hadısenın alakadarlarından bı - mic; vapıl:ın tnhkikatta c:ı.ıclunun sabı-'1,. " ı o ay!sı e unyanın ır ço yer e • . . . ..• V ' • , • ~ 
~· ıtıki ı3 Sis ve &lçak bulutlar hava harekatına mA._ •. ı t 1 b . f' tl .. k 1 n olan Bay Nacı Sadullahtan bır mektub kalılard~n MPhmed oö-]u Muhi•tin ol -

ıı. ~ııteha (A.A.) _ Röyter: nnue pe ro ve enzın ıa arı yu se - Id k ğı • k h"km" k ... 
~at ss I nı olmu~tur. kt d' T' t V k•ı t' t 1 a ı ' aşa 'fa oyuyoruz, u u verme dtı;;u anlnc:ılmıc;tır Maznunun huvıve-~- ıs arın t d · d ki k . • • . me e ır. ıcare e ıı e ı pe ro ve · .. d . ... ' • , · · . 
cliy • "'') e rıcen var ı arı a- Almanlar fı.,landıyaya gıden b . r· tl 'd t bT b okuyucuya duşer, mektub şu ur. ti emnivet müdürivetinde sabıkalılarırı 
til.. a~a ka et':.r~. şimdiye kadar Finlan- ltal t 1 • . enzın ıa arının yenı en es ı ı ve u G t . . d" k" .. h d .... cü 
··lll~ rşı u .. d cl 1 1 !and ayyar~ elrını vüzden ihtik~ra yol açılmaması mak • fadze e_n~zın dun u nduskasınt a,lduçğunb. fotograflari üzerinde yapılan tetkikler 

' tciı~ı . çuncu erece e a ay arını musa er e etmı~ er • d'l b . t 1 . 1 ·ı ı·k ı;ay a a, ıçme a ımın a arış ırı ı ı ır netinr.~inck c-~nkurtaran şoförü tara -
a.. avl>l... erı V<! s imdi Finlfındiyanı:ı İ sa ı e euzın ve pe ro ış en e a a ası h d' . . . . ........ · .. "'!h ·•tıet 'll • Hel~lnkl, 13 CA.A.l - talya taratından . .. . . . . . ava ıs ıntı.şar ettı. f d t hic- edilmek suretile tesbit 0 • 
)·e ~-'tak ~>'~Udretini küçümsediklerlni Finlandlyayn göndernmiş olan 25 tayyare _ olan fırma mumessıllerını şehrımıze 1 _ Havadis tamamen yalandır. ın a::ı ~ "' · 
~~otıqerrnırıneı sınıf ihtiyatları cephe- den ynlnız ikisi İsveçe vasıl olmuştur. Müte- davet E.>tmiş ve bugün temasıara baş - 2 _ Tan gazetesile ahi.kası olmıyan lunm~ştur. . . . . 
~'Qedir eğe kal"3r verdikleri merke _ bak, 23 tayyare, Almanya tarafından alıko _ lanmıştır Petrol ve benzin fiatlannın İb ah' H kk K 1 b . k d AdlıvPv~ \'erılPn suclıı Muhıttın ısc, 
k. · 1 t r B d Al Finl dl · r un a ı onya ı, E-nun ar a a - d. . . . d 1 d v d l:ıı~ ~~~rı. nu mu~ u u a manyanın an yaya dünya fiatlarma mü tenazır olarak bir . d d x-;ıd· kf'n lSJPın ~vm a am 0 ma ıgın a ıs -
~ ı-n h transit tariklle esliha ve mühimmat nakline _ §lm a es• ır. ~ kt d' 

tıbite u arebelerin siklet merkezi müsaade etmemeıtte oldutunu göstermek _ miktar arttırılacagı anlaşılmaktadır. 3 _ Kendisi ile dövüşmeclim. Bir ya- rar ? ~e e ır. . .. . 
~ de~işrniştir. Bu merkez Knreli tedir. Benzin ve petrol satan firmalar mem zımdan alın-arak bana hakarette bulun - Hadıı:e,·ı tnhkık eden muddc:>ıumt! • 
Q()n da ki• ka lekette muayyen miktarda stok hu • duğu için, tararımdan polise Yeri'miştir~ mi mu:ıvini Nerati, snclu\·ıı c;orızu h~ -

lundurmağ:ı mecbur tutulmuşlardır. 4 _ İkametgaha rapten tahliye olunan kin"'lPiir.e s~'vkeclerck. hakkında tik 

ldnıı·raı Şe er c eb krnvazorn Slle ormanmtfa :;"..,:;ı~;;;d~ı::":.::r.:~~~·;i·d~=~~·~: ıahk~:::·~~:· d•ı nkU fra'i P.l f\ MuhBSBrB edll~n randığı halde bulunamamıştır. 
Fl .. hk "' l Keyfiyetin, matJbuat kanununun bana (Baştarafı 1 inci sayfada) 

rarı ma Um ar verdiki hak mucibince, ayni sütunda, ve Komite tarafından hazırlanan karar 

basara nD..., ratıldı f1Ja.starafı 1 
ind .<uı.yfada. > ayni puntolu serlevha ve harflerle ilk~~- metnine göre, Sovyetlerin doğrudan 

Firar vak'asını müteakib, derhal za kacak sayınııda tekzibini isterim. do;:;ruya Milletler Cemiyetinden ihracı 
~~ bıta faaliyete geçmiş, fakat firarilerin Muharrir tal~b edilme>mektedir. Fakat kararın 
"'~lliaı1 lı . (Baıtaralı l inci •aylada) bugüne k~dar nereye gittikleri anlaşı. Naci Sadullah tazammun ettiği mana budur. 
' 'l Ş~ afıf kruvazör ler i dün sabah Cenubi Atlant:kte Alman «Ad- lamamıştı. Kata", Sovyetler Birliğinin Finlan • 

~... t')) ceb kruva zörünü görınüt ve d erhal muharebeye tututmUt- .. sıkı ~akib ve tah~ikat so~un~a, Üs- Tasarruf haftasinin diyaya karşı vaki olan hareketini res -
~ l't lı kudar Jandarması nıhayet fırarı mah. men takbih etmekde ve Milletler Ce -
j• ~~ .:b gemisi arasında cereyan ed en çarp•ıma çok tiddetli ol- k~~arı~ .saklandAıkları y~ri keşfede • ikinCi gUnO :niyeti azasının hepsini, Finlandiyaya 

ı~tıfiı tlerce d e va m et m it tir. bılmış, ıkı mahkumun Şıle ormanlan- . mali ve 1ııso.ni yardımda bulunmaya 
~i titı<le <<Ekaeter n kruvazörü muha rebe eanasında h asara uğramıt ve na gizlendikleri meydana çıkarılmış - Ankara 13 (Hususi) .. - Yer~ı mallar ve Finlandiyanın muka\·emet kudreti-
~~:be ~ kaybe tmi§t ir . Fak~t. d~ğer ik i k ruva zör Alman h arb gemisi- tır: .. . . v_e tasa~:Uf hafta:ı. m~nasebehle Maa. ni azaltacak mahiyette her türlü hare-

~~t·~tıcec~ e" a m e d e re k . gemıyı agır surette yaralamı,lardır. Üskudar pndarma kumandanı maı- rıf Vekılı :=rasan Alı Yucel A_n~ara ra~- ketten i~tinaba davet etmektedir. 
"ı~~lı~ ha eb (<Admiral Şeer>, M ontevid eo'da bir lim ana iltica e tmi,tir. vetindeki kuvvetlerle beraber, Şileye yosundfl bır konferans Ye:m~tır. Ve~ıl Komitenin bu kararında, Milletler 

<ı~"~c·h gem ileri ,imdi bu Jimanın dıtında topları Alınan gem isine gitmiş "e firarilerin saklandık1arı or - bu konft-ransında ferdlerın ta~arrufıJe Cemiyeti umumi kfıtibine, Finland;ya. 
'iıt ~i; l olara k beklemektedirler. man dört bir taraftan sardmıştır. milletJPrin tasarrufu a~asındakı yakın- va müzaheret teşkilatı için fen servis _ 
. 'lt~'et~ Seer l) mürettebatından 30 kitin in öldüğü ve 60 k i,in in d e Jandarmaca orman içeri~inde, araş • lığı •• bu faydalı ~areke~ın he~ sıntf h~l- İerinin y3rdımını temin etmesi ve b!r 
~ C;tıttb- Yaralı bulundu!pı anlaıılmıttır. tırmalar yar:lmaktadır. Iki firarinin ka lazım ve r_acı o~du~~u ıza~ etm_ış, teşriki mesai yapılabilmesi ihtimalini 
~ ~titı A Aın;rika suların dı\ cereya"n eden b u d eniz m uha rebe si, bü- yakalanmaları artık bir gün meselesi - bu hususta aıle :eıslerının. ':'a~ıfelerı • araştırmak üzere, Cemiyette aza bu • 
L ~() "ı~_."kalllerıka mem leke:tlerind e infial uyand_ırmıstr. Dün gece bd- dir. ni hat~rl~_?,n~· mısa~!e:': getırmış, mPn- lunınıvan de\·letlerle istişare eyleme _ 
'\!tj tıte"id radvoları b u muha r eb f"den bahsetmıalerdir. l . . . . . faal bırlıgınır. teessu~unde tasarruftın Isi husllstında salahiyel verilmektedir. 

Q~'iJ.. 8:~e aah.il!e.rin~e? muha r ebeyi seyred enler olmu~ ve top se1- '1Q ı l~z1er _mı~nafl ~h mavnlere ehe!n1n~iyetirıe işa~et edere~,. memle - Komite, verdiği kararda, Sovyetler 

l ır Al tte ~••tılnr~t.•r: . . • karşı ye11 bır çare buldufar kett~.'<ı t~s~rr~f har:~etı:r~nı anlatmış Biriiğinin. Milletler Cemiyeti paktın -
~~?~d.._ rnan tahteli ahırt b~tır ı ldl hı r kruv?z"r torpı l' en ~ l (Baştarafı ı inci sayfada} ve c;oz]ı•rını &oyle b~_tırrruştır~ dan mütevellid taahhüdleri ihlal suç:u-
b.. ıti • 14 (H «- Yrırınları bugunler dogurur. Ha- . . .b kl k 1 k ,• k 
~ .. ~'~de ı_ . Hltı:\i) - Amiralh k d~;,. ·..,:n n e•redHen d'g~er bir Bremen ve Hamburg radyolarının neş- . . . . . k 

1 
. . 'kh 

1 
nu ırtı!(a etme e a mayıp, enuı en 

~ '
1 t ı oar 1 . " · . .. . b. vat lJırıktırılmıs uvvet f'rın ıstı a- . . k h · · b kt ~ b'"Jd' k ~~~ '"t IL n~ı li z rlenizalt· VPmiahıin d"., Sirnal denizind e bir Al- rıyatı bugun bırd~n ıre durmuştur. B~- ' .. .. .. . . .. . . dın· pıı t ~ı·ıcı ıra ıgını ı ırme -

... ı.. b' ~ 'J.l\h· · · H ı· 1 d ·· · lere y·uuvup gecmesıdır. Turk mılletı, ı.. Tb ı · tt t· 
1 ı)d· . 11" nı hatırmış ve b ir A lman kruvazörünü torpillemit ol- nun. e ıgo an uzerıne yaıpılan hava ·.. . . . . . . te ve :.ıu ı ı ar a, vazıye en ne ıce çı-
& ()~"llill~1'"'1rnektedir. hücumundan mütevellid oldL•ğu tah . her gun ~U\\ et ını bıraz da~a ar h ra - ka .-mak saHibiyetinin konsey e ai d ol -

ıl"lı t,ı n .. n kruva .. ·· · · · d'l'k ·f d "l k d ' min edilmektedir rak bahtıyar ufuklara dogru yol al • dıığunu söyl;verek bu mesele hakkın .'~i>' lltelb h' _zorun H'""1 •·Yl'l ı 1 ı .sa e ı meme te ır. · k' d • ·w -t,. 1."<1e .. a •r ik' nün ~v ... , (Brem,.,) Alman tran~AtlaYltiğini Sim~~~. l Londra 13 (Hususi) -- Bir Amerikan ma la ır.» da kr.rar verilmesini konseye bırak · 
'''dir, torınü, olduğu halde tor pillememit o la n İngiliz denizaltı firmasile yapılan ko:ıturat mucibince, ya Mecli sirı kiS tatili ~a~ ll vnr ma ktadır. 

kında 200 bombardıman tayyaresi İngil- • .. .. . Rusya ne yapacak? 

~iı-l()~d .. ~ Aırnar· kad a N-z' a ·eyh 'arı bir rriting yap· ldı 
~.ı 'ti r ' 4 (H 
~ ttr1~'~ t Ya 1 uausi) - Diın gece N evyorkta Nazi aleyhtarı b üyük 

'() ıkıeti ~~ mı~~~n·. Bütün miin evverler'n ve h"'k kü\lderinin işti
)L J.t,t'l>b!enı i,ti u nutıngde tanınmı~ siyasi ve mütef~kkir Green bir nu
i:'~, ı , ~ r. 
~~ "~ b lllerikan 1 . b' N . . S . . ) .. ı- 1-f·o.ı.s lka l m, ııc r surette azaamın veya talmısmin A vru-
~'"1 <li ı~Ierj,ı:ee~dl'\ Yayıl:'ı~cıra t-.hammül edem'yeceğini ve şimdiye 
~ ... Q}cl " "'ele •• '~rban gıden l...eh ''\tanın, Cekoaloval<yanın, Avuatur

llkları rı ıc " Amerika mill "'tlerinin her fedakarhiı vaomağa 
111 tebarüz ett irınisti r . 

tereye teslim edilecektir. Arıkara 13 (~Tuc:uc;ı) - Buyuk Mıl - Londra 13 (A.A.) - Sovy('tlt'rin Ce-
Paris 13 (Hususi) -- Başkumandanlık Jet Mec·lisi 15 Ikincikanunda kıs t2 tili nevreye cevabı hakkında tefsiratta bu -

tarafından neşrt'dilen Lbliğc!e-n an'a~ıl- devre~:ııe ~irecek. ve M_artın ba~ında lu;nan Timesin Moskova muhahiri, ~Şim
dığına göre garb cephP.sindC', Alınan ke- tekr~a:ıl~f'_:::::C('~hr. di mühim mcsele J:ıur;yanın Milletler Ce
şi! kollnrının r~liyeti nrtmı~tır. el bombaları teati edilmistir. AT'll '"ılar mjvE'tindt'n ihracın<ı ve zecri tedbirler 

Almanlar bilhassa, Var!ldt ormnnı ile sahada ibir-ç<>k ölü bırakmıslardır. Frnn- tchdidine karşı koymak için ne yapa -
Sar arasındaki Fran,-,;ız iler! mevzileri - sız topçusunun ate~i çok mii('sı:;ir olm~- cağıdır~ demektedir. 
ne taarruz ederek, bu mrnnileri e'-e ge - tur. Umumiyetlc zannedildiğinF> göre, 
çirmck için 1büyük bir gayret sarfetmiş - Bu havalidc yapılan bütün Alman !ıii- Krcmlin, mühim bir intıba tevlidi için, 
le>rdir. Burada şidcletli ~:ırpışmnlar ol - euroları püskürtü'mü.ş ve on Alıru::n RS - Londra ve Paristeki büyük elçilerini geri 
muş ve birkaç saat devam etmek üzere keri esir alınmıştır. alacaktır. 
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4 Sayfa SON POSTA 

( Ila be le • 
1. r 

T si m d nı ı 
alacağı yeni şekil 

Milli Şefin hukuk 
talebesine iltifatlari 

Üniversite Hukuk Fakültesi talebe
leri geçen Cumartesi gecesi Tokat.lı

yan salonlarında bir cHukuk gecesb 

Kendisine gazeteci snsn vere~ 
bir dolandırıcı yakalandı 

Dün fen heyeti, imar işleri müdürleri ve mütehassıs 
mimarlarla mühendisler valinin riyasetinde toplanarak 

meydanın alacağı şekii görüştüler 

Dün, belediye fen heyeti müdürlüğün-ı modern !bazı binalar yaptırılacaktır. Bi -
de vali ve belediye reisi Lfıtfi Kırdarm naları belediye inp edecek, bilahare sa
re.isli~ altmda yapılan toplantıda fen be- tacaktır. 

yeti, imar i§leri müdürlen, mütehassıs Mete caddesinde yapılacak binalar beş 
mimar ve mühendisler bulunmuşlardır. apartım.an, bir maıtbuat ve bir ticaret 

Toplantıda 9Chrin imarına aid muhte
lif i§ler, bilhassa Taksim meydanın ala -
cağı şekil etrafında konu~ulmuştur. 

klübü, bir gaz.ino ve bir modem otelden 

ibarettir. Otelden kolayca Taksim bah
çesine ve Taksim gazinosun:ı geçileıbile

Thk im kışkısmın yıktırılına zam::ını cektir. 
yaklaşmıştır. Taksim stadının kira müd-
deli bitmiş, belediye stadı yeniden kira- Taksimden Harbiyeye giden cadde ü
ya vermemiştir. Stadı idare edenler mu- zerinde kışlalara bitisi"k olan dükkanlar 

tertib etmi§ ve bu gecede talebeler , 
Mlill Şef İsmet İnönüne bir telgrafla Danimarkah bir sahtekarın beynelmilel 
tazlm ve minnet duygularını nrzet - • d } 
m1ş1erdi. Relslcümhur İsmet İnönü Cılik teşkilalına yaz ırmak bahanesi e 
gcnçJlğ!n bu telgrafına aşağıdaki ce - kimseleri dolandırdıgı"' anlaşıldı 

gazete~ 

birçok 

vabla nıukabele buyurmuşlardır: 
Üniversite Hukuk Fakü~tesi son sı. • $rtl 

nıf tıılebesine. K€ndine gazeteci süsü veren Dani -~ Hakim, Nortfort'un tevkifine it 
istanbul markalı bir sahtekar V€ do1andırıcı vermiştir. d~ 

Tokatlıyanda yaptığınız toplantı şehrimizde yakalanarak, dün adliyeye Tork'UğU tahkir eden iki ka 
müna.sebctlle hakkımdn Izhar etti~! - teslim edilmiştir. b" h hkJlJil 
niz necib duygulardan çok mütehas - ırer sene apse ma u 
sis oldum Teşekkür eder ve sizlere Suçlu Nortfort hakkındaki iddia, jU-

dafmn m~vaf!akJyetıer d!lcrl~. 1 dur: edildiler ~ 
İsmet Inönü Ko~tfort, bir turist sıfatile ~hrimize Türklüğü tahkirden suçlu La''fi~Y 
~ !lelmış, ve burada tan~tığı .kimselere ve Artemisya isimlerinde iki kadııt rııf • b J .., J • sahte bir hüviyet göstererek, kendi.si • kmda 1 inci Ağırcezada görülen d~~ 
lSt u ögretmen eri ni Kopenhagdaki beynelmilel bir ga • ma neticelenıniş ve her ikisi de ·ırir 

d 
· . zetecilik teşkilatma mensub biri ola - sene müddetlı:> hapse mahkfun edı y: .. r lm cem~yet~nln ra'k, tanıtmıştır. lerdir. 1. 

tqp oynatacak ve belediyenin vereceği e- yıktırtlması için Emlak Bankasma mü- k . Bu!"ada dost olduğu kinlS€lere ken • Bir ÇOCUQU yaralıyan bOS.8,. 
mir üzerine stadı terkedeceklerdir. racaat olunacaktır. Qnnf8SI dilerini de bu teşkilAta dahil edeceğini bekçisi hapse mahkOm edılu1 • 

M6dern sergi bin:asının stadın yerin • Yeri değiştirilecek olan Taksim abi - :J ·· 1 · b"l~ha hri ·w b" kl" · 1 

kavelesiz olarak bir müddet daha sahada Emlak Bankasına aiddir. Bu dükkan'ann 

+~- ··~ • . • soy ernış, ıı.a re şe mı e ır ı • . e,,ız 
de yapılması kararlaşmı§tır. Sergi bina - desi hakkında dünkü toplantıda görüş - ısıanbu:l ogretmenlerı yardım ccmıyeti . _ . .. Terkos köyünde bostandaki c ~ 
smm Mete caddesine bakan ellietinde me yapılmamıştır. senclik kongresi gelecek ay içinde top - ş~ıye yaphrdıgı klışelerle, sahte. hu - ğacına çıktı diye, Hüseyin jsnlillde \r 
--====~========~======~~=~~=~=~l~~kt~C~~~~~n~l~~~clwrn~~.b~~~ a~~~a-g~cin~~~üz~nea~~e~~· 

Tramv Y ra lari Uhr"m ml·l,t rda dar o'an aza miktarı bu yıl2000 e çıkmış- damlara vermı.ştır. Bu suretle bır hay- ralıvan ve bir hacağının sakat olı # 
· \ tır. Cemiyet başkanı maarif müdürü TPv- li para sızdınnı.ş ve birçok kimseleri na ~ebebiyet veren Hamid a,dınd11 ıl' 

d ""'• ~- ·ı k "fh lAf ~ 1 • fik Kut, dün mekteblere yeni bir tamim dolandınnıştlr. bostan bekçisinin duruşması ,A~ırce 
8QIŞ rf ece 1 ] Cl eş .. a 1 e 1 rrf ..,dererE'k hayata göz'ermi vurnan man- Nihayet yakalanarak, dün adliyeye da dün bitmiştir. . . ' 

!lstooıbulun lmarı sırasında cadde ve 
sokaklar esaslı şekilde tanzim edilece -
kinden, .şehrin ana caddelerinde tramvay 
rayları da bu esnada deği§tirilecektir. 

.İstanbul belediyesi tramvay yollarını 
ileri şebir planına uygun olarak tadil e
decek, raylann yerlerini değiştirccektir. 

İ.şc, Eminönü meydanındaki tramvay 
r.a.ylannm yerlerini değiştirmekle ba~ -
lnnaooktır. Bebekten gelen tramvaylar 
yeni şekle gör~ taksilerin durduğu yer
den "manevro yaparak döneceklerdir. 

Bebek, Kurtuluş, Maçka ve Şişliden ge
len tramvaylar Karaköyden tekrar döne
ccklerdir. Bu maksadın Karaköy meyda
nı genişlctnecek, Bebekten gelen tram
vaylar için T-Jnelin önünde, Kurtuluş, 

. Maçka ve Şişliden gelen tramvaylar için 
Ziraat Bankasının önünde durak yeri 

Dün limanımıza gelen dört ecnebi va- rif .meıırsublannın kederli ailelerine bun- verilen maznun, Sultanahmed 1 inci Mahkeme suçu sabit olan bel'Ç1~1eı 
pur mühim miktarda ithalat C§yası ge - ların ielaketli ~erinde y~ı~ eli .u- sulh ceza mahkemesinde yapılan sor - c;ene 6 ay müddetle hapse mahkôtJ1 
tirmiştir. 1 -z.atm~ ve tes~llisıne koşmak gıbı cok ~~- rmsunda, cürmünü itiraf etmiştir. m!stir. 

B ı d ~~d ı &d~at ~ihp~~kuru~~clan~c~-~~~~~~~~~~~~~-=~~~===~=====~~ 
un ar dan eçkin ıkra 1 

c 1: tik n " · ~ .. _,+mcnlerin üye kaydedi.mesini Ticaret 1~1~rl: KillliJr l•lerl: vapuru ra yo, ma e a saın.ı, as eş- Y Y 

ya, mev:addı gıdaiye, sigara, elektrik le- bildinniştir. . . . _ ... ttesi 
tel f ,__ . b 1 k ~ ,_. ı " '" 'l ,,·ırıdan itibaren cemıyete kay- Ege nuntakAsında lt nıılyon kilo Talebelcre taksitic gaz ınw-

vaz:ınu, e on .m.aı.u;;mesı, a ı yagı, ~a- -w • •• •• ıldı 

ğ d k ..ı.... • k" • dedilecek ogret.menlenn 30 yaşını geç - tütun sat verilecek , 
ı , zımpa.ra çar ı, '-~~mU' eşya, ımyevı . . A bf 

A ·k '-- d ı E · rnemış ve bır hastalıkla malul bulun - Do··rt İlkka"nunda Ege romtakasında M "f M""d"' ı··~·· kt b tııle ecza; men an ·Uön ıra ı c xammer» aarı u ur ugu, me e ·ırııe' 

vapuru kiiğıd eşya, bakır eşya, madeni rnama~ Ş3Tt koşulmustlır. kt 
1 

aç:lan tütün piyasasının açılış günHn • ]erinin taksitle gaz maskesi alabı 
11 

ı.t 
w 1 ktrik 1 . - . Cemıyet mensublıarı mesle en ayrı - d b . t 1 h tl d et K 1 Ku ... ,ıtl " yag, e e ma zamesı, rontgen, sıneına . . er. e.rı ı;a ış.ar arare e evam . - lerini temin için ızı ay ,~. .... eıtV' 

ve fotoğraf filmi, mukavvn, otomobil ak- d.lkla:,ı~ ta~dırde aıd'atlar!nı V<'rmek sar- mekt.edir. İlk hafta zarfında İnhisar I- temaslarda bulunmuş ve her tal~O ~ 
lb. tıle ö une.ıve kadar azalıK haklctnı mu - . .. k T'" .. L. ·t d s· k ı· ·ı pır .( 

saım, e ıse ve çamaşır, yorgan v~ yas- ~ . k, d" dares1, Tur utun ımı e . ır e !, avcla 50 kuruş vermek suretı e ~tv 
k d . bo 'k k hafaza edebılece er ır. .. 1 t ld kl tüt·· "k ~ 1 tırfl11') tı . cmır eşya, ya, vernı , pamu ve tuccar arın sa m a ı arı un mı maskesi edinmesini karar aş ~.e-

mensucat: Romanya b3ndırnlı ·Karoh Miflpfprr/Jı: tarı on bir milyon kiloyu tecavüz et - Maarif Müdürlüğü dün okullsrtı bt' 
vapuru, mayıa, otomobil aksamı, kınakı • miştiı. Fiatlar kırk kuruş ile yüz yir • ni bir tamim göndererek, her tııle~ 
na, portakal, İtalyan bandıralı Feniçia Giimrüklerde bugiin müsabaka mi kuru'i arasında tehalüf etmekte • nin en kısa bir zamanda beh~ ııiY 
vapuru makine aksamı, amyand. çimen.- imtihanı yapılıyor diı. birer gaz maskesi temin etmeıerfJll 
to, levha, emaye eşya, muşamba bezı, . G"' '"kl B -d .. r- .. Kahve fiatlan yükseldi dirmiştir. . 

yapılacaktır. yün mensucat ve eşya. pamuk ivliği, de- Istanbul umru er asmu ur u~u . .. .. . giftı , 
Dolın<l'bah""den itibaren Bebeğe ka - . 1 ktr"k aiz • tarafından lise ve orta mekteb mezun- Son günlerde kahve fiatları tedricen 1\faarıf Mndurü Ankaraya ..... 4 

s- mır eşya, cam eşya e e ı m emesı, .. . t dtt•• • , 
dar geliş ve gidiş tramvay raylarının iki yün ve yün ipliği, sabun, içki, mensucat, ları arasm~a a.?:ımış olan musabaka ı:n yükselmiş ve evvelce 105 ku~a sa - Manrif Müdürü ~e~ik Ku~! r.~n. 
yana 11lınması muhttınıe1dir. kuyuıneıu eşy.aısı ham mantar, fotoğraf tih.nnı bngun ogleden sonra yapılacaK. tılan kahveler 150 kuruşu bulm~tur. bah Ankaraya gi.tmıştır. Maarıif j~ıefl' 

Amavudköyüın<le de tramvaylann ma- malzemesi geti~ştir. Bundan başka F..- tır. . . H<ılbuki kahve fiatlarının yükse1me- dürii Arıkarada Istanbul maar dtı rJ· 
nevra yapma1arı için istasyon inşa edile- rol Şe~f. CeHilibahri adındaki motör • Dün akşama kadar imtihana işhrak sinE' hiç bir sebeb görülememekte ve ne ai d muhtelif meseleler hakJ.oll rııı~: 
cektir. 1er' de Bulgaristandan limanımı711 külli- etmek Ü?erc müracnat etmiş olan tD.]e. ~ehrin ihtiyacını temin edecek bir hay. arif Vekaletile temaslarda bul~ uıttı" 

Taksirole Harbiye arasındaki tramvay yctli miktarda odun kömürü getirmişler- benin adedi 200 ü bulmu~tur. li s~ok d'l meırcud bulunmaktad1r. MP.v- bu ararta ders yılı başındanber: liı ;ııY 
raylaTı refüjlerin iki tarafında olmak ü- dir. . cu-i kahve miktarı 30 bin çuvaldır ve edilmektP. olnn yeni vakit cech<e tıfıJ\ 1 

zere bu şekilde Şişliye kadar imtidad c- Altı erom kaçakçısı yakalandı bi'r müddet evvel Bre1.ilyaya yeniden tihan talimatnamesi tatbika~ı etr .~ 
decektir. Taksim frbidesinin yeri deği§ - Otomobilciler dün Ticaret Odasında de yapılan takib ve tarassud - mühim miktarda kahve sipariş edil - da Vckaletc izahat verecektır. ·e · 
tikten sonra Taksim meydanındaki kavis toplandılar lar neticesinde 6 eroin kaçakçı - mi~tir. Maaıif Müdürü Tevfik Kut iJıı·' 
kaldırılacak, hatta düz bir istikamet ve- S1 suç _üstünde. yakal.arunışlard.ır. Pı"yasada tetkikat yapılarak yu .. ks~k _ gün evvel Ankaraya gitmiş oıarı "~' 
rilecektir. Dün ŞE'hrimizdeki otomobil, kamyon 1 btl " 

v~ benzeri bra nakil vasıtaları satruı Evvelki gun .şehrın muhtelıf semtl.~rm- li!!in miktarı ve sebebleri ortaya çıka. versite Rektörü Cemil Bi1se if· 

Pollste: mü.ı><:seselerin sahib ve mümessilleri Ti addid gece hırsızlığı suç'arındon sabı -B~~~~~b~~kw~~-~~la~c~ak~tı~r~.~~~~~~~=~=~~s~o~n~u~n~d~a~ş~e~h~r~~~iz~e~d~~ie~cie~k~k~r~d~ı 
caret Orlasmda toplanmı.şlardır. Top - kalı bulunan bahriyeli Salim adında bi- Hıııftıının en bOy:Ok 2 :aheEeri: 

Bir lnınduracı ç.ırağı arkodasını . lantıda son zamanlarda yedek parça ri de vardır. LOR1 ELKAliKHAHAA -RNEŞo'E •• - ZHEVOK vve EAGLRENCDE AlULFAlNKI 1~ 
yaraladı • getir!lmıısindeki güç1ük1er yüzünden Bahriyeli Salim Unkapanında bazı 

d +_ .1• ku d d""k mevcudun gittikçe azalmakta olduğu kimselere eroin satarken cürma rn.c~hud . 
DivanyolWl a ısmaı ın n uracı u - . k d ~ b"l TUrkçe sözln eJiSI 

kAnmda çırak Ahmed ayni dükkônda ça- ~~ .~3 ~1 t~aleblerın arşılanama ıgı ı - halinde yakalanmış ve asliye 5 inci ceza BugUne kıı.ddr yapılan LOREL HARCI Filmlerinin en eıtienc 
hşan Jakı bıçakla yaralamışttr. m m~ ır. . mahkemesine teslim edPmistir. ve en mUicemmcJidir. l 

Yaralı tedavi edi1mek üzere hastaneye Bu aradtt fıatlarda hasıl olan t€ref - Bir boyacı denize diiştii 2 - HEYECAN - ESRAR - MERAK ve DEHŞET FiLM E~ 
kaldırılmış, suçlu hakkındJ takibata baş- fiiJı:ıı d€ mcvzuubahs edilmiştir. Galatada Lülecihcndek sokağında 21 Polis A 1• CA N 1 L 0 ~ 
lanmıştır. Yedek aksam getirilememesine sebeb nurnarada boyacılık yapan İspiro dün ak- hafiyesi p- Ş 1 H 

Takmen atan bir sarhoş yakalandı olan vaz!yet tetkik edilerek süratle it- =l'n köprünün Haliç iskelesinde dola -
h ı At 1 t · d"l k b r-·· Esrar n maceralar la dolu bO~ nk film (8 Kısım) ~~ Evv lk" g geç vakit Kadirgada et- a a yapı ması emm e 1 ece ve u şırkcn ayağı kayarak denize dü§mÜ§tür. • bJW 

rafı bi; b:yl~orku ve heyecana d~şüren arada fiatbPn yükseltilmemesine ça - 'İspiro efraftan yetişen 1er tarafından 1 E K Kazandığı eşsiz rağbet üzerine bugünden iti fiJı· 
b1r hAdise olmuştur. !~:.~!.~:~~.:~~---·········································· kurtarılmış ise de. fazlaca su yuttuğu:ı- BIR HAFTA DAHA TEMDİD EDILMIŞ 

dan baygm bir halde Cerrahpaşa hasta- Sineması ~ Gcdikpa.şada oturan Agop adında bi -
riyle ötedenberi arası açık bulunan Ka

Do~ um 
dirga.da Liman caddesinde kahveeilik Rnydarp~a llsesl fizik öğı-etmenl Kenan 
yapan Asım evvelki gece çok sarho~ bir Sarıt>rln blr oğlu olduğunu memnuniyetle 
L-~ kah ' · · ·· - d d l k !\ haber aldık. Sarıer allesinin dördüncü ynv. 
ıi.WA.le vesmın onun e o aşır en, . - rusunu candan kutıulanz. 
gcıba tesadüf etmiş ve kendisine küfür-

ler savur.maıta başlamıştır. ACI bir ölüm 
Aıgob dıı ıbu küfürlere ayni tarzda mu- n -

kabele edince Asım kızmış, tabancasını Deği'rll ve emekli o~retmenlerden Ortakoy 
. 39 uncu 1ı'k mekteb o~retmeni ve İstanbul 

~erek Agobun üzerıne beş el ateş et - Konsc:-vatuvar Şehir armonlsl heyetinden 
miştir. Fakat kurşunlar hedefine isabet Sali~ Günayı:ı e§i Bayan Hacer Günay ev
etmiyerek boşa gitmiştir. 'f'elkl gece vefat etmiştir. B:ı.yan Hacer 

SllAh seslerine koşan zabıta memurları Gür.ay 319 da .Manastır mekteblerlnde vaz!_ 
Asımı tabanca elinde olduğu halde ya - fet tedri.slye başlıyan lik kadın mualllm -
kalarn ~ar ve ihakkında takibata başla- ler!ndend1. Yüz1erce tnlebe yetiştiren mer -

ış • hume nhllıkı hamlde lle muttnsıftı. Kendin 
ımşlardır. bfilı'stısnn nerkcse sevdlnn1ştl. Cenazesi CV-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

adın e c 
Yazan: ' 

Halid Ziya Uşaldıgil 
Yenı çıktı 

velld t:ür. Arnavudköyündekl hamısınden 

kaldırılarak Rum~lihlsatına defnedUmlşt!r. 

Allnh rnhmet eylesin. 

* Eşim Hacerin cenaze merasiminde hazır 

bulunarak yasıma i§tlrak eden dotslarınıa 

ve e~!m1 seTeniere ayrı ayn teşekkür ederlnı.J 
Zevci: Salih Günay 

nesine kaldırılmıştır. '••=-•-•••••••••••••ı:aı::.•m••-~..,. 

Şöhreti Dünyalan dolduran... Zaferleri ü~keleri dolatan •.• 

az:ımeti San'ata... Kudreti Milyonlara dayanan Film: 

E OL F y 

son 

Türk ce 
' 

Ilaveten : En 

s· nemasınd8 
. 'bal'etJ 

Metro Jurnal, numaralı yerler sabahtan ıtı 

u Akşam 

satılmaktadır. Tel: 43595 



14 B' . ...., anncikinan 

Alman- umen i 1sa 1 
nıiizokerelerinin esas1 

ve içy··zu nedir? 
ta~~ telgraıf haberleri .Alman
~~ ti-car« müzakereleriDin 
ltr. 'l:t\._ .. , ettiğini- ~de tm ektedir -
~'Jl'rt Almanyan.m iktisad~ sa- -
1\] Roma.n:yadmı neler istediğini , 
tıo ltıanya ile Romanya arasındaki eko
<h:'ttıl. ·lann nasıl bir mahiyet ta~;
lı. ~l d<iba iyi anlıyabilinemiz için, 
[' l~~Yadn faşizm ik±'idar makamına 
.,m :ıncn.beri, Romanya ile Almanya 
r. lı • ~~i ckonom;k münaıc;ebı>tlerin 
çı~ıı: seyir takib ettiğini gözdPn ge-

'Yıl:~14 Yılından önce olduğu g,ini 19'33 
ş1r~·da.n sonraki Allnanya da. cPnub· 
ta ~~~ doğru ~ayılma planlanm hay:a
~aıt<;ı.rnıek ıçın Romanyaya, büt~n 
t:hc n. nıemleketlerinden fazla hır 
lh .. _tnınıyeı vermiştir. Binaenaleyh Ro~ 
'"'M.~·a ·ıe l'ıı.ik .~ Alınanya arasındaki drono-

Yazan: Hasan Ali Ediz 

il. 

den. :unasebctJere, daima bu zaviye-
~ alunak, lAzımdır. Romanyadan oir manzara 

tu~4n: Rmrıany,ada hiç bir. ekonomi nın Al":~nyaya ola~ petrol ihracatın!. bu huliılü, ekonomik gayelerden baş -
~dit{€1kt.u11 Id, arada Alman :nüfuzu da tecavuz etmektedır. ka, hiç şüphe yok ki politik bir tdk m 
~ -:- bıssf:ttin:nesin. Bilhassa son Fakc.t Romanyanın bu alışveı·i.şteJ gayeler de takip etmektedir. 

Sayfa 5 

t r 

Pullu istida ile mDracaat 
M eraklıyı göreceğim gelmişti., - Etti}'!e ne olacak! 

O beni aramasaydı, ben onu a. - IDç, istidasını da pulu yan yapış. 
rayacak tım. Kal b kal be karŞl olurmuş. m ış diye belKi iade ederle~ de ... 
Düşünürken kapıdan gtrdi: - !! 

-- Hoş geldin yahu, nerelerdesin? - Müracaat etmediyse? 
- Nerelerde- olacağ:un; bugün bura- - Belki de etmemiştir. 

da, yarın şurada.. işün dü.ştü de gene -:- Ben de olSam etmem ya! 
sar.a geldim. - Neye? 

- Muhakkak merak etti~ bir şey - ~yesi var mı bitader? Bir mem-
var. leket meselesinde; formaliteyi her sey-

- Benim başka ne işim olur ki, sizin den üstün tutmak zihniyetine ~ı o
Son Postanın (İster inan, İster inan • lan biddetimden. 
ma) sütununda okudum. - !! 

- Ne okudun anlat! 
- Hülfısası ~u: Bir vatandaş bir muh 

tekirin suç delili olan bir faturayı İh • 
tik5rla Mücadele Komisyonuna ~ön -
d ermiş. 

-- Af€rin vatandaşa, vazifesini yap· 
nı ış. 

- F~kat komisyon con beş kuruş 
pullu bir isticla ile müracaat ediniz• di-
y(' cevab vermiş. 
-!! 

-Dur merak ediyorum. Bu vatan • 
daş bir daha müracaat etmedivse, ih • 
bar ettH~i ihtikar meselesile hiç al~ka
dar olunam.az mı? 

-Bilmem . 
- Buı:rün memlekette en miihim ma 

selc-lerdı?n biri de ihtikarı önlemek de. 
ğil midir? 

- Et"et! 
- Bu kadar ehemmivetsiz bir c:~> • 

ht>ble bir iht~kar ilihan geri çevrilirse 
- Ne c;ustun? ihtikarla m ii ca deleye bi hakkın e hem 
- Hiç dalmışım. miyet verildiğine inanayım mı? 
- Dalacak bir şey yok, merak et • _ !! 

1 tim. . . ? - Mu h tekiri haber veren vatandaş, 
-- Neyı merak ettın. kendi hesabına değil bütün memleket 
- Bu Yatandaş bilihare, on beş ku- hf'sabına hareket eden, bütün mem· 

nı.~luk pul1u_ ist~~a ile acaba tekran leketin nefıni d~ünen bir kimse de . 
muracaat cttı ım. ğil midir? 

-Gazetede o kısım yok mu? -Tabii öyledir. 
- ~ckr.ar müracaat edip etmediği - - Memleket nef'ine iş gören bir ill-

rıP d~:r bır şey yok. sandan on beş kuruş isternek ne dere-
-Oyle ic:e ya müracaat etmiştir, ya. ceye kadar doğru olur? 

hud da etmemiştir. __ Bilmem. 
-::- Bu senin .ve.roiğin de cevab mı, ya Meraklı ayağa kalktı: 

mu~ca.at .. c~~ı~~ır, yahu~ da etm~. - Ben de merakımı tatmin edee€k ~ 
Yanı lı1r ucuncu şık olabılecek gibi. sin diye sana gelmiştim. 

- Bilmiyorum, ne diyevim! ,....--, 
- Mernk- ettim, müracaat etti mi? • J uJn.~tl flul.U.ri 

C ~unları biliy r mu id:nız ? =ı 

oı;~~illlia &lmaey,anm Roman\rn ik' osnsb bir karı olmuyordu. Çii.n.'-<ü Ro- Alm.anl:lrm, Romanyanın gerek kim
fa~~ e:ı:?ı:onrnt münasebetlerinde en "lla:ny:a petrolünü Almanyaya değil de ya ve mensucat sanayiinde, gerekse 
1\Qltıt mi:ze car:pan: nokta, Alman~ He bir baışka yere satsaydı, karşılığını Bomanyanın bu gibi maddeleri ithalın. 
hetıe ~a crrnsmd:ılci ticaı:i münase: - -,ekfıla döviz olarak alabilirdi. Halbuki ae -ovna<lıkları rol bilhassa pek mühim
q~"tt:ı~ artışıdtr. Romanya- Maliy-e Ne- ~lmanya Rannın ·adan petrola karşı!.:!.- dir. Rbmanya 1929 yılında -yani buh -
tat~ ~ın gUmriik~ere aid nesrettiö· is- '1ara yerine fiatlarını feı;kaladc ~-ük - ran ,·;Jmdarı bir yıl önce- haricten ithal 
lha!ı~~ l~re nazaran 1934 yı1ınd:ı Al - c;elttiği bir ta1tım mallar vermektedir. ı:ıttiiTi cczacılıö-a, sun'i rıübreve aid mad
trı~b:l~ ıle Romrrnya a-rasındaki ticari Bu suretle Romanya, her zaman ici., delerin ~ı 70 ini Almanyadan ithal 
~e· ;9; 1enin tutan 4, 31 T ,8'~5,000 le - müş•erisi hazır olan petrol gjbi k!y - ..,tmekte idi. Onu tak;.b eden buhr::ın 
l936 

5 Yılında 5,3'84,349,000 1-eye· metli hir malını, adeta veresive r!e"le • vıllarında bu nisbet azalacağınn ylil_{. 
~ıl:1d;~rıda 8,347,423,000 Ieve: T937 ,....o\ bir ~ekilde Almanyaya vermı1 ohr- ırelli. l\1(se1fı Romanyanın 1929 vılın -
l~'rl! lr l!le bu miktar t 0,466.416,540 vor. rio Almanv-ıdmı ithal ettiği kimyevi 
~anadar ytik~elmiştir. Bu suretle Bu me.s2le. Almanya ile Romanya "'iibr~ 581')0 kental oldui!'u ha1 d-e bu 
~ı r./a Alııınnya ilc ticari müna~e - ara.sır..daki ekonomik münac;eb!:'tin bir m!ktrır 1936 yılında 8.400 k(:'tıf-ale kı:ı- Estdden h!uzu erkek;er 
~·\i trı.e bulı.•nan Avrupanın cenubu veçhesic~r. B·1: de bunun di~er bir veç.. -lar ~·Uk~eldi. Almanların bu rrıuvaffa- {!iyer;crdi ~ 

Piyanosuz piyano öğrenen· 
mahi um 

1! kaz~cı:nıeıfctleri içinde birinci mev- hesi daha vardır. ltiveti sadece mallarının kal" c itibarile ~L~~ ~ 
Aı nrnıs oluy.or k' Bugün kadın - ~ ./--7~ 7 -. 'o;(z.. 
'"'lııı · · Almanyıı ırvnca her sahada Bomanva >lan yük< ld' i!ine atfetmek im ·anı ların giydıkleri f~ ~~; .W2 

ı._ .... ~a ile. olan bu geniş ticari mü- t"nCÜstrisine de kol atmıya çalınnak1a- yoktur. Çüııkü Amerika da, 1n. k kl .1. ' • ~ l.ll~- tlk: . . ~· bluz, er e er • " 7 ;\n 
ı4....vlt,l~· _ '· ~zmnanlar Rom:mva ıçın -:ltr. Bunun içm en kestirme yol, mu _ oiltere de, Fransa da ayni kalitede mal ., k d 1 . "- ~ ~ 
.. 14. ~ &aru biı: i 'bi ·· ·· ·· uen a ın ara ın- · ·~ t'<-. 
ta ~tık·· 

0 
ş gı go.nınuvor: ~yyen Rumen firmalarına ortak olmak- "atmakta :dilE>r .. Almanıann bu mu - tikal etmiştir. Qr. 

""'~t ~: u sı:retıe Rom~ny~ t~- •adır. Fakat Romanya kanunlarJ, ec _ vaffaki~·~t1E'rini, bilhassa o tarih erde ta çağın zırhlı şö· 
-,: R.. ll?.etıeSl daima aktif bır neti- . . 

Avusturalya -
da, rnüebbed 
hapse mahkfun 
bir delikanlı pi -
yar.o çalmıya merak etmiş. Muhabe • 
rey!e piyano dersi veren mekteblerden 
birine yazılmış. Ve onların gönderdik· l'(l 0~teıi~,_,.1,_ F k . .. neb~ mPmleketJerle münasebette olarr meLzulen Kullandıklan dampmg sute. valycleri, yağmur yağdığı zaman zırh~ 

tıdU?J·· .,v .. u.u• a at 1Ş9o pek te ~o - • ~- H"; t ı~ 1 ~ d . .ı ı d. .ı... t.,. ,.,u gibı· 
1 

w.

1
d. ç·· k .. Al v.erli firmalaı:ın asgaı:ı olarak ~~ 1' mıne ~ı.ı~ me~ azım ır. ları yağmurı1.0an ıs anmasın ıye zır.u leri broşürler üzerinden piyano çalma-

-~til' c egı ı. un u m.anva . .• lm w •• ~ı~ en lloın ......... ym.ra ı..-
1 

v nisbetinde Rtımen sermayesi, % 25 nis- Ruınenlcrın mensucat sanayıı de ay- iize .. inc ipekten yapı ış yagmunın nu- yı öğrenmiştir. MahkO.m, Hk defa önü. 
"a i cuı -.; 'r.rorc an:ı.vor-, e . . • 1 b"l k b. . k d tıı. 11 2: ~tin'Clen "sffad · d k H bet:nde de ecnebi sermavesi kullan,\ • nı derecede Alman sermaycsıne sıın fu?nna mani o a ı ece ır cıns -u - ne hakiki bir piyano konul uğu zaman 

~r':iu. Ü~rinde ~ir~ok :a~ale::chı m~ ~ bilecekler·nr şart koşm~ştur. Alma"l sıkı bağlıdır. :rvr.esela Rumen mcnsncat ma~tan ceketler giyerierdi ki, bu ce - hiç yadırgamamış ve mükemmel çal • 

hlırıı:thnıya ~l~ıyot'du. NiteTtim t936 ~,nnayedarları. bir takım hilelerle ve c:ana •iinde kullanılmakta olan boyala- ketlerin adı bluzdu. m~tır- * 1 

~~-~ara J\l~anyanın Romanyava ol,m muvazaa!r-:b: bunun da önüne geçnıiye J".fi f,, 80 i, Almanların cFarbcn endüc;. • Ne kadar uzayt görtsbilirsiniz ? 
~1a is l'tıılyon marka, cık ı. 1 <J3 7 ~·ı- ralı~mışlardır. Bu gibi: vaziyeller le on- +,..i._ firmasından tedarik ediJmetctcdir. CU ce orman Sakin havada deniz kenarında du • 
~ 1a-ı- -ye~ bu miktar 20 mtlyon marka lar, Rumen tabiivetini haiz fakat rıil- Biitün Rumen mensucat fabrikalarında Cüce orman, Afrikanın cenubu gnrb! sa- r:ursanız ııüyet salıanızın imtidadı. an · 
ta~~ıı-ra·b:eldl.. ~omanya bu p~ra~1 liyı:-t itibnr!le- Alınan ola~ bir .takım cFaı:ben endüstrhnin parasız bir mü - billerindedir. Gayet iri gövdeli ağaçları- cak beş kilometredir. Altı metre yük. 

rıZat "et-ın ek ıçın Ain:ıani~ra bırc:·'-' ~ahıslar bularak, Rumen fmnalarıl~ crr- tetms~ISl bulunmakta ve boyacılığa aid n•n en yükseği bir buçuk metreden seğe çıkersanız on K:ilometre uza~ı g& 
}\~ ek mccbonyctinde kald1. t.ak ~-:apmı~tır, bu suretle kanuni h~r meselede bu fabrikalam parasız o- faz'a değildir. Birçok seyyahlar bilhas· rebilirsjniz. 18 kilometre uzağı göre • 

~ tı-ıı~nYa, bilhassa iki madde h<ıkt _ talry· 'atın öniine geçmiye muvaffak larcık azami bir yardım göstermckt~ - sa bu ormam görmek için oraya kadal' bilmeniz için deniz satbından 45 met-

{,_' h~ 13 Annnm•a içm ebemmiveti ha- olmu~lardır. Bunun neticesinde biitün rlir. Tabii bu cparac;ız mütehassıs1ar», <1itmektedirler. .. ................ ~.-• .:.~ •• ~.~~~-~~!.:? .. ?.~~~~::!~!:· ............ -.......... .. 
~~b~t 1~~ hlri p~. di~rl de ~"Y~ tanınmış clan m~hur Alman ıpms:ı cU~l(:'ri firmalann mall1rını ····:-;··;··;··;··;··;··; .. ;··;-;·~~··;-;-;·;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"'~ '·.... lt: F:l1-t ·w. ı· d ~ 1 ·· k t•ı · 1 · · ı. t k ~ tü ı.ı:ti 1 . "Jj_a ıu-. pan a pe ro !frmalarından «J. H. Farben-.; Roman- c.:urme surc ı e yevmıye erını .!\a a4 
~ ~ Pet;ı~, Afınanya Romanyan:n bü- ,., ~ ma-hsus olmak üzere cRomanib, çıkarmaktadırlar. Bu{{Üne kadar bir 
ı:ı ''tııeıt 0 iliraootınr kend1ine inhi~ar «Koloronib. c'.Pimanih, cHeronih ı1ibi tek tnrriliz veyahud Fransız boya fir-
'\()tıı en:ıeııen· · \;..- 1 · b 1 d ~"' R t · · ·· ltı ı'nya b .. nı ı.x:s ennye aş n ı. cazıb isimier tasıvao bir takım şube- -rnrıc;ının umen mensuca sımavııne nu-
~ ~l1t ile Unu onlemek maksadfle, Al- ler acmıya muvaffak olm~tur. fıız edemediğini söylersek, Almanlar·n 
l'~ i bfı. Yaptrğı ~caret n:ukavel~rı!', Avni ~ekilde hareket eden Alman: bu ı::ahada oynarlıklan rolü daha iyi te
~ ~a2:aran~~ 1la~ etti: Bu mMde. raıeialürji firması, • Ferro Ştal:.da. Ro.. barüz ettirmiş oluruz. 

ı~rıı. .. _ n.omany>B Altnanya-ya vap- · R n1 k. lll --..tızı «- •u · • manva ·a mahsus olmak üzere «Ferro Alman sennayesı, ume ere ma ı-
" ~ tu 4J şhrl p~ı:oı. orrıı t-5 c;ı. - . . . . ı b J~ll di~ V~Jlb ısmınde bır şube açmıştır. Çok ne vermek, b•lhassa Romanyanın ıar 
~ ltı~ 5er madderer halinde ·· · k k h d bü •·k ~,~1 Ş!frt ıro.,ru .. geçmPdcn Almanların cSimens ve ŞuV.. "":l':1l'l;y.nm onuna t.ı')usun a: u. 
~· A.l!lı işler pek ~e':;:~~~ : kerh firması da ayni usulü takib et - hiı- fa:ıliyet gö~teriyor. Bundan 4 - 5 
~h t~~Yanll'l itfiheZ' ettigf bin • mic;tir v;l önce Romanyada, top- ve tüfek fab-

~tlıı-ı ~ :netic~si..nrle tedricen Roman- Bunlardan başka Alman sermaye - rikaları kurulması banis- mevzuu ol -
~tt 1 hi ~ı:ınvay.a yaptığı ·hr<ıc:atta darları, biı:çok yerli Rumen firmaları. r:iuğ11 zaman, Romanyada Alma.rı. ser. 
;."··J'vt.,kl'inct 11i€Vkii isgal etmfve baş naı aç·k·an ırç:ğa kredL vermek gibi bir mayesinin bir mümessili vaziyethıdc 
'ls '4 av ı · · ' · k d ı Bilh 1 Alın R ti t d b ltr tıisbe/ e ile arada taka,rrür C?drn t1 ul de kullanma ta ır ar. assa as- o ao an- urnen care o ası u 
~ bb- 1 Pf'trol alevbine oozu]{iu. keri müesseseler hesabına çalışan fır • sahada büyük bir ataka göstermiş ve 
ı,,.. 11Vaya ~an~ smıııa Romanyanm Al- m~Jann exs"'risi. Alman sermayedar - Rumen Harbiye Nezaretine verdiği bir 
)U ~troı ~ı:~~~ ihracatm % 36,3 cü- larından, müsaid tuli:fler almaktadır. p-rojede, Romanyada Krup fabrikaları
lt: tt ilkb ·til E:tmiye başladı.. t939 Iar .. Pat1~ı maddeler yapan «Ma - nın bir şubesinin kurulma-sını teklif. et-

11Yaya k aharmda, Almanyamn Ro- lakaa• fabrikalarının Avrupa fle iş ~ö- mişti. 
rı~ 'lı~ lio abul ettird1ği anlıqma neti. ren başlıca- röprezantan:ıar, kamilen Alman-Rumen ticaret otiasımn yap. 
•· ser!)etr0ı ~llYanın Almsmy~a olan Almandır. Nitekim ayni vaziyeti harb tı~ bu teklif AlmanyadaJ büyilk bir 
ttı~; Sbıi buı~aıcatı, mecmu ihracatının maddeleri yapan. bütün diğer Rumen sempati He karşılanmıştı. Hatta o zn
~~·· ~Yanın tı. Ş lL dakikada R-omanya fabrikalarında da gormekteyiz!. m~nlar Geodng, münhasırao bu rnese. 
\>ılır-~ işqaı Petrol ithalatında bitinci Bu gibi vaziyetle.I:de Almanlaı::ın tek. le ile meşgul olmak için Bükreşe gcl~ 
~t,. t ltoın etnıektedir. Meset1 •9 3 7 litettikleri şaı:tlar, bütün diğer ecnebi miye bile kalkın~. Fakat Romanya 
~t!t :. iJıtac:t;Y;~Inı Alınanyaıya olıın r.akibleı:i ekar.t. edebilecek. şekilde mü· hükftmett Alman-RumQll ticaret odası-

ı bulınu. t •444,000 mark kıy - said bulunmaktadır. Alman. sermaye: - nın bu tekiliini reddetti. Çünkii 0 sırn. 
ş u. Bu rakam Amerika- sL'l\n, genç Rumen harb sanayiine vaki (Devamı 10 unou aarfada.) 

Oi:uyı~cularıma 

Ceoablarım 
Bursa da bay «Yılmaz- ile bay eNI. 

B.»ye: 
- Evlendik, fakat ikimiz de mes

url olmadık, diyorsunuz. M"ümkün
dür, müstesna kaidey1 bozmaz, tali
binize küsünüz, hAdisenin sebebini 
nnlatmadığınıza• göre benim için st1.e 
verilebilecek ba§ka cevab yoktur. 

* 
B~iktaşta bay cİ. B.:. ye: 
- «Aşkımı bir mektubla ını aınla. 

tayım?:. diyorsunz; Benim bildiğim 
mektub düşfindilklertnizi anlatmak 
~çin karşı karşıya geliniye imkAn bu
lam:ıdığınız kimseler için kullanılır. 
Eğer mektubunuzun ibir kahkahaya 
sebeb olma-sını veya yırtılıp sep-ete 
atılmasını istemiyorsanız vaz geçi • 
niz. 

* Bay Samiye: 
- «Bu kız sevditi delikanlıya ni9 

de U1yik değil, onları biröirlerinden 
ayırınark için ne yapmalıyımh dt .. 
yorsunuz. 

Hatıratarıını yok.ladım, ~imdiye 
ıtadar elimden geçmiş olan binlerce 
mektub içinde buna benzer, bir sunl 
ıll' bir defa daHa karşıl~mış oldu -
ğum'.l hatırlamak mümkün olmadı. 
Ben ara bozmıya değil, ara bulmıya 
çalışırım. Maamafih mademki sor. 
muşsunuz, söyliyeyim: 

- Hiç bir şeye teşebbüs etmeden, 
sadece bir seyirci vatiyetinde bekle
yiniz. Hükrtı.Unüz dogru lise yakın 
b:r istikbalde netieesini görürsünüz. 
~ira meydana çıkmıyan ayıb mev
cud değil demektir. 

* EskişeHirde öayan cE. K.ıt ye: 
- cGözUmle gördüm .. • diyorsu • 

nuz. Evet, muhakKak acı bir man • 
zaradır. Fakat her şeyi kırıp dök -
medcn evvel göroüğUrtüzU unutma
nın mümkün olup olamıynca~nı. 

dUşünmez mistniz7 
TEYZB 
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·- ---.......... ..-.-...-----····························································1 
c Vakit:. te Asım Us'un odasını da- iki büyük kahramanını Hk defa :RÖrü -

kik.alarca beyhude .-ırndım. Koca binanın yordum. Başkumandan: 
içinde girip çıkmadığ"ım yer kalmadı. bir - H~ geldiniz arkadaşlar! 
türlü bana merdiw>nleri at1ıyarak iner- Dedi.. ve ilave ~tti: 
ken, yanın yamalak cbaşmuharrir~ in o- - Ne var, ne vok, İstanbuldn. 

· dasını tarif eden hademenin, işaret etti- İstanbulun va7ivetini anlattık. 'Elleri-
ki odayı bulamadım. ıni masaya dayamıştı. Ins~mı büy.ileyen 

Birçok dehlizler, antreler, merdiven - gözlerini üzerimizde dolaştırarak: 
ler .. merdiven başına bir işoaret memuru - Daha bizim 1e.fcıımizin derecesınİn 
koymalı ki, insan aradığı odayı bulabii - farkında değiller. dedi. Buradu hala kar-
sin! şımızda tutunabilen bir ordu var, zanne· 

Bir kapı açtım. Hasan Rasim Us'un diyor ar. Halbuki.. 
odası imiş .. geri d6ndüm. bir odaya gir- Başkumandan tu sözlerle, hal:t zaferin 
dim. Kenan Hulusi oturuyor. Bir başka azametini kavrayamıyan itilfıf devletleri· 
kapıyı ittim. Reşad ·Enis çalı _ ni ve karşımızda hir müfrez!;!si bile kal-
sıyor.. sağa döndiim, idare mü _ · mıyan düşman kuvvetinı kastediyordu. 

MIZA 
Yeni mevsi 

B . • 'k" UJl ı4 ırmcı ·un~ 

ler 
Yazan: lsmet HuiOsi 

dürünün odası, sola döndaım, santral. Bu çok heyecanlı ve şerefli tarıM mü-
Artık kendi kendime Asım Us'u bulmak- lakattan sonra, dışarı çıktığımız zaman Nimet teyze anlattı: ı aldJ.kları kolsuz ve göğüssüz, bacıı~; 
tan ü1İıidi kestiı;.;m sırada, merdı·v,_•n ba- Asım Us hala başımızı saran bu sıcak hüsnü ka- tı~ı..· b k d . b ll ğ ıt..· n 1\ "'' bulün ve iki kahr:ıman kumandanın Ü7<'- - wıı u ne a ar mevsım o u u, ·uır şeyleri sırtıarına giyip, aynanl 
~a~~~i ~~ ~~~ı~;:ü~!~n e;~~~dti~i~ffı~~ ı oz:tak'.ıktan ayrı ldık. o c Vatan:t ~azetesi- rimizdeki intıbalar!nın sarhoc:;luğu içince bizim bildiğimiz top!.l topu iki mevsim l §U>ına geçiyorlıı:r. bakıp bakıp: 

Ne ise ki. üstadın lıatıralarını bulma- nı tesıs etti. c Vakit. t:nnamen banu kaldı. idik. ayaklarımız b!rbirıne dolaşıyordu . vardı. Hızırilyas, Kasım... Hızırilyas - Yakı.ştı! sl 
sı, 'benim onu bulınam kadar müşkül ol- İşte o vakitten'beri devam etmekteyiz. Başkumandan 'ık karargahından sonra dedi mi yaz; Kasım dedi mi, kış.. Diyorlar. Bir kere merak edip sor.!! 

ı garo cephesi karargahını zıyarct ettık. D k f d' · t k · moda Id 
rnadı. zmirde iki ŞBfirt karşısmda.. Bur::d1 ıneob'uslardan ve gazetecilerden er en e en ım rumıce a vım 0 um: ıet1 

M~lhtıata 1·1k 1·rıt;sab.. t d k' d B d d l'b oldu. Bizim iki mevsim dörcie çıkıverdi. - Kız!ar bu giydikleriniz de ııe d~ " İk' . . . anı ı arıınız var ı. ura an a ga ı <l, İ zc 
ıncı sualımı sordum: Yakub Kadrinin Karşıyakadaki bir ak- lkbahar, yaz, sonb:ıhar, kış. - A bilmiyor musun, Nimet teY Jıl' 

Gazeteciliğe lO T<-mmuz inkı1abın- - Başınızdan geçen, en güzel, en he- rabasma uğradık. Ak::;."lm üzeri, tam şclıre Rahmetli efendim bana bu rumice diler. Pl~j mevsimı geliyor, ona h.azı~1!j 
dan !birkaç sene .:=onra cTanin., ga1ete- yecanlı, :r-ahud en şayanı dikkat hatıra .. l ineceğimiz sırada, şehirden büyük alev- dört mevsimi tam altı senede giiç bellet- Şimdiki mevsimler de, isimlerı t rt 
sinde başladım. Bazan tercümeler yapı- A~m Us, önünd? yarım kalan başma- ler ve kesif dumanlar çıktığ•m görrlii.k. mio::ti. Gene ılıeliiyecek deg~ildim ,.a, er- d" ttü ·· ı ı k k' d"ttü ü diH ı. 
yor. bazan da fıkralar yazıyordum. Es:ı- kal_e~ini süzerken, kahsı içinde harman Şehre vardığımız zaman büyük İzmir ~ J u ru şey er 0 aca ı, u r ııtil 
sen bundan evvel tic aşağı yukarı mf'm- ettıği hatıralardan hirini bulup çıkar- yangını b:itün dchşctil':! devam t'diyordu. kek kısmının pek dikine gitmek olmaz, kıyafetler hazırlıyorlar. Bizim ~a~}ı•ı· 
lekette tam bir ma!bu-1t ha' atı yoktu. mıştı: 1 Halk rıhtım üzerinde 0 dcr<'ce tekasüf et- günün birinde: anııda yaz gelirken, basma entarı ~ 
' B at1<1 
ı1.fuhittin Birgen, Fazıl Ahmed nyni sene . - .':IDa .. en heyecanlı hatıram diYe- lT'isti ki, otele gidemcd!k. Eı.:ynlarımız o- - Hanım, hanım: demişti, ya sen bu rırdık. Kış gelirken mest pabuç, 
içinde matbt,ata intic:;ııb etır.iı.:til.c. Gaze- yım .. ç~nkü bu hatıra her bakımd::ın ve teldeydi. Yatacak bao::ka yerim,?. de ynk- dört mevsimi bellersin, yahud ki talAkı lırdık olur biterdi. ~ 
tede cKnrikatür. serlevhaı;ilf' mizahi bir h~r. Ç~ırJ !heyeco.ınla doludur. İçinelp İz- tu. r.aresiz karargaı.a iltica ettik. Yang:n se!ase ile şartotsun! Hele kışa doğru mevsim1er daha ço~" 
şekilde portrPier vazmağa ba.şlndı. İlk mİ ırı_n. ılk ~.ur~uluş gii:1lerınoe ?ulunmak, git.tikçe te\·es....~i ediyordu. Rıhtımı te~di? Hem talakı selase ile .. ben bu ne kötü ı 
defa Fazıl Ahmed, Rıza Tı:>vfiğin bir por- zmı rın muthış yangınına şahıd olmak edın<:e karargfı.h Karşıyakav.-ı nakledıldı. . . . . . . . ıyor: \ısı ı"• 
tresini ya:zıdı. Bunu Mu.~iWn Birgenin ~t~t~_rk'ü i'k defa görmek ve konuşmak, Kar.argahla beraber biz de oraya geçtik. şe~dir bıl~rdu:ı. Bızım ta~u~yacı İbrahım Tiyatro me~siı:"ı, yok sinema ~e j. 
Hüseyi~ Ca~idhı .?C~~resini çizen bir vn- ~ı bı uç_ h~yecan bulunuyor. An1atayım 

1 

GPce, yanı;,n büsbatün büyümüştü. tz- talakı selase ıle şa~tetn:~ştı de sonradan yok. çay mevs~ı, .y~k _b~lo mevsıJ1l~""'' 
zı.ı;1 takıb ettı. O.cun"u yazıvı ben ya7.dım., buru ~ze. .. m ir kıpkızıl o1muc;tu. Yaz olduğu ic;n, Hacı Hafızın oğlu ıle h u lle yapmışlardı. Tıyatro mevsımını bızım komşu . 
Ben de o zaman M<'lttPbi MiHkıvp ve Hu- 1 1zmır, du!;~andan heni~z. ku_rtulmuştu. bailıçedc bir kana:pe üzerınde sabahı, Allahım yazdıysa bo7.sun. 1 ye hanımın kızı Dürdaneden sordutl'l· ,ıı· 
kukta profesör olan Malımud Ere. d Efen- ~,:~c; ud gunlerdekİ~!l''ı-ı ~?rmek \': yangını sevrcderek, hulduk. Ertesi ~abr,h Derken efendim, tüylerim diken diken - Kız tiyatro mevsimi dediğin rıe 
dinin portresini vanmıst·m Arkndac;lar ın ı anmızı yazma uzere uc gaz"tecı 1 H .. k F k ' b ? 
ı..- • k' · d h k. b ;ı; 

0
' .1 B d İı.mirc hareket ettik cAh;am . dan Falı'h kalktık ki. İzmirin en mnmu,. yer1eri o muştu. emen o gun urşuncu atma ıt a.şlar. 

ut:'nım ını a a <:o ehen ı er. urı nn 1 · ' .ı.. bulm F h k D · A ı 
· h ft d b' d f K 'k .. b 1 Rıfkı. c kdam. dan Ycıkub Kadri ve bir yanmıştı. Bizim otel v~ eşyalar da be- ıunnımı uştum, atma anım o ·u- edım. n attı: 1 ~ sonra a a a ır <' a c arı at ur., ış- d b b' d . v. • b' t k d d 0 ı d B d" t T' · T · · ..... el r. 

ı kı • "t d t 1 k 'f i e f:'n.. ın ıgımtz gemı ır tıılyan va- ra'bcr... muş a ın ır. na ya var ım. ana or - ıyatro mevsımı eşrmıev • 
ı ı su un a por re er yapma vaıı E.'cı puruy.du t · Tü k k . . d k ı 1 1 

bana düştü . Bu sütund:ı haftada bir defa . · . zm~re r ~s er~ gır ı tPn şte sorduğunuz dakikada hatırladığı m mevsimi bir günde bir iyi ezberletti. şında başlar. 1 
sonra Izmır lımanına Rırcn ılk gemi de .. h b' .ft t 1 • İlkb-·ı. b h k T' t · · ba ı da ne 0 

· mizah vapıvordum. BiH!li:ıre o:Deretien b ld İ . k b b uç ayrı eyecanı ır ara'l.. op ı) an en i:Uıar, yaz, son a ar, ı~. ıya ro mevsımı ş ar 
u o u. zmıre ava asar asmaz he- h 1 d b' . H . . · d'k' T' 'd'l' ... ı tepeden:t diye bir sütun açtık. Haftada men cKremel ot,;line ı'ndı··.. E 1 unutulmaz atıra arım an ı rı.. er ne ıse geçmış zaman.. şım ı ı - ıyatroya gı ı ır. •S ıv 

Ü d .. d r d b .. • - h . sya arımı- s . c ' . . . . . J1le\ ç ort c a a u sutunn yazı vazmak zı bıraktık. doğru başkumandanlık ka- Nusret aıa o~t;ıın mevsimler geçmı.' zamanın mevsimlerı- Anlamıştım. Bızım Hızırılyas rc.e" 
benim vazifem old~ı. Altı seneelen fazla rargahına kostuk. Ht!vecammız son had- .............................................................. ne de benzemiyor. Bir tuhaf isimleri var .. gibi bir mevsim olacaktı. HızırilY35 • fJV 

böylece çal~tıktan sonra sıhh~ s~b<'bler- n~> cıkımış, sabrımız t'.ikenmisti. Büviik İnhisarlar İdaresi kuru üzüm ve hvrda Hani ilkhahar gelip te cicekler açtı mı: simide •başlar başlamaz kuzu yapıl••·,,o' 
~en dolavı matbuattan ;ı~lm.,k ıc::ıb et- B .,c:kımıan~anı, Türk milletini m~ruz incir miibayaasınn devam ediyor _ Ben ilkbahar geldi! zırilya&a gidilirdi. Fakat kı§ orta$ 1 r tı. Aradan birkac sene geç. ı. Harb· Umu- ka '.ı:Jtlb anuthiş feHiketten kurtaran bü- . İ . . . . . . idiYor r 
mi geldi ,.attı Bu sıralarda amato"r ola vu"k ı'nsanı b' 1 • ,. lJ ri i Inhisarlnr daresinin içki imalinde Dıyorum. Bızım cvd • .,kı kızlar hep bır- tiyatro denılen yere ne yapıp g d s · .. · - ıran evve ıronneh, e e n .. .. . . . a 
rak Tanine ve bazı m ecmualara yazıla:::- Öprnt>k istiyor. bıı iştıvııkla vanıvorduk. kullanmak üzere son bir hafta zarfın - den bana guluyorlar: dı. Bılmem kı; merak edıp onu 1 

ya21!1lakta devam Pttim. Bnşlru.mandanJık kararırahı İzmir rıhtı- da milbayila ettiği kuru üzüm mıkta • - Buna kostüm mevsimi, derler,. di· dum: . rsıı:' 
Harbi Umuminin Sl)n scnesınde Ah- mırı.rla bir evde idi. İçeri girerketı knl- rı 714,000 kilo, ve incir miktarı da yorlar. - Kız tiyatroyl ne yapıp gıde bii ır 

rnNi Emin1e birlikte .c Vııkih ~azetec:i!l\ birniz duracak gibi olmuştu. Su küçük 83 7.000 kilo dur. Bu suretle İnhisarlar İlkbaharın da lmstüm mevsimi oldu- - Ne yapacağız Nimet teyze, ta 
çıkannağa karar ve:dık. Ahmed Emın Pw:ıe tırihin ~"" ':>üyük şahsivetile karşı I'd . . b h 1.. d . ~·nu onlardan öjtrendim Nisana doiYru valetle. ,JeıJ 
cSabah:t "azetesi başmuharriri buhınu- k re: • I~> kt'k aresının u sene ma su un en şım - 6" : . . "' . ..; .. 

,., a ıva ge ce ı · d k ı Id ~ k .. .. 'k B' ay geçıyor geç.mı'"·or· - Avol sızın hiçbir yere tu yordu. cSabah» tan aynld:. Beraberce Ga-ziye. bizim geldiğimizi haber ver- iye acar satın a ıgı uru uzum mı ır . .. • ~. . J • • • J ~ 
c Vakit. i tesis ettik. Allı a~· ~ecmedi, dil er. tar~ 3, 3 70.000, h urda incir miktarı da - Kostum mevsımı de gcçtı, dıyorlar, gitti~iniz v:ar mı ki! 1~ Ç1 

mütareke Ilan olundıı. Mütarekeyi mü•e- - Buvur~ıınlar! 3, t ı 3,000 kiloya baliğ olmuştur. şimdi rop mevsimi- Kız benim bu sözüme kahka~s.~~tt: ~ 
akıb itilaf devletleri İstanbulu işgal edin- F.rnrini venniş.. Derken efendim biraz sonra gene mev- rnesin mi? Zamane kızları ne o 9 pii)-ı' 
ce İngilizler bazı muhaıTirleri ve bu ara- B:ıc;J...'1.lmandan evin aJt krıtındı küçük u . . sirnin adı değişiv~riyor: Sayfiye mevsi- zim zamanımızda kendimizden •c~$ 
da da Alhmed Emini ?If altava gönderdi- hir oclııda bıılunuvordu Üzerine S!<'";" En. ı-a~lam gelir devlet ta.lıvılıdir. D v. 1 r t .. " c bö'yle bir şey söylerse bac:unızı )r·ıı·C' 
ler. Ahmed Emin gidinc~ bü.tün i ~ benım ~ir ~ar;ta arılTY~ıs bir ~as~nın basında lPt tahvill alan hem ltendlne, hem yur. mi! He e yaz ge. ı~ e sam ruzgarı csm - ~ b ve 
başıma ka 'ıın.ıştı. Gazet<'Yl neşre dt:'vam ' t ,..,,..t Pnc:.ıı il" bnrı bC"rrHlr·r fr,., ... ıt:ıvı fnt- clıııııın imnrına yarılım etmiş olur. ve basladı mı, b1zım kızlarm da ba~ların- kaldırmadan sıkıla sıkıla ce va dlJJ 
ettim. Ahmed Eminin Malta dönüşünde 11.-. r Prlh•-nr'ardl. Türk mukaoderatıııın bu 1 - cia kavak ye li esmeye başlıyor. Çarşıda:ı <Devamı ıo uncu sayfa 

~~;;~~~~~;;~;;~~~~~~==========================~======~~~~~~~==~==~~==~~====~====~:=======~~~==~~~ ı .· 
Dedim: masadan ve bu bakışlardan u- oSon Posta» nın tefrikası: 30 Ağlıyorum; çünkü seviyorı.ıfll~ f1 

kı k Ad 1 ı..- d h D · b' "k•t · · d çen dll r ırı ~tı . ım arımızı caz!Jün ın a en- erm ır su u ıçın e ge 911 

~:.~ydurarak yilrümc~e başladı~ımız @ ' z= ...:__ .:;;: @ :;r:.:;:~7~"~ı~:~~::.ğ;:~~.;::::;.:.:: 
- Aman ne tuhaf kız o; dedi, insana 

yiyecek gibi bakıyor. 
Cevab vermek lü.zumunu duydum: 
- Eski bir ö~retmendir; ıstifasının 

sebebini hala anlıyamadık. Mektebde de 
böyle idi. Kendisini ne idareye, ne de 
öğretmen arkadaşlarına ~evdiremcmişti. 

ma 

- Fakat güzel kız... Kaç yaşındaj Jıyorum ki Necla da bana karşı donuk budur. Onunla dostsun arkadaşsın. Bu 
var?. de~ildir. i akşam bütün danslarını sana inhisar et-

- Yirmi :h.ı.sten noksan olmasa aerek- Ku"ltu"r dır' ekto"ru-nu"n · ı· .. 1 · t ' k 'b' kl k" · d d h ' '~ , neş e ı soz er1 ırme g~ ı a ının oşesın en a ı ge~-

tir. Güzelli~ine gelince: Bu bir zevk, bir yüzünden bir kahkaba kaynağı haline f mesine imkan olmıyan eşsiz bir taltifine 
duygu, bir ruh meselesidir Bayan Nec- gelen masaya oturmaınızia kalkmamız mazhar oldun. Bundan ötesi senin için 
la .. meseJa bana sorarsanız cdünyanın en bir oluyor. İkinci dansa başlıyoruz. Vü- değildir. O, hiçbir zaman senin ism.ını 
an!ipatik, en alımsız kızı budur • de - cudlerimizin bu defaki münasebetleri 

1 

taşıyamıyacaktır ... 
rim. dclıa samimi, daha arkadaşçadır; göğsü Bu acı h.akikatin darbesi altında adım-

NecJanın, vücudünü gittikçe koluma göğsüme dayanıyor: lahuti bır aleme larımı şaşırıyorum. NeclA hayretle yüzü
bıraktığ'ını hissediyorum. Bir çift perva- doğru, fırıl fırıl dönerek, yükseliyoruz. me bakarak: 
ne gibi dönüyoruz. Onu bir kelebek uçu- Zaman zaman ayaklarımız hafif yan te- - Hasta mısınız Bay Güneş: diyor, 
rur gıöi uçuruyorum. Saiondn herkes bi- maslarla öpüşüyorlar. Ben kendimden sapsarı oldunuz. Dansı bırakalım ... 
zim dansedişimize bakıyor. Figürlerimiz geçiyorum. Zavallı vaziyetimi unutuyo- Derakab kendimi toplıyarak: 
alaka uyandırıyor. Hareketlerime o kn- rum. Aramızdaki muazzam servet farkı- - Hayır .. şey .. devam edelim. 
dar çabuk; o kadar ha!lf, o kadar ma hi- nı ıhesa:blı\mak lüzumunu duymuyoruro: Cevabını veriyorum; şefi k bir bakı~la 
rane U)'Uyor ki hayret ediyorum. Ben ki saadetli bir ümidin serabile kendimi a- beni süzüyor ve başını öte tarafa çevi-

. danstaki meharetimlc Berlin salonlarm- vutmağa çalışıyorum. riyor ... 
da bile teferrüd etmiştim... Birdenbire abus ve mel'un hakikat Ne mes'udum ve ne bed.bahtım yarab-

Sol elimin içinde kaybolan sa~ elini, knrşıma dikillyor; anif bir sesle: bi! ... 
ıa.ımm r..anwı, bi.c;sedilemiyecek bir hif- - Haşmet Güneş; diyor, sen hem b!r Üçüncü olarak 'bl§.kboto:rndan sonra 
fetle sıkıyorum; gözlerini yumarak ken- deli hem bir küstalısın. Seni-n için en bü- dördüncüde tangoya başladık. Keman 
disini bir hayal alemine terkediyor. An- yük ııimet, saadetin en son haddi i~te hazin, ba:ıin inliyor ve akordeon çalan 

volchı~a hükmederek tarıfc Jl1iılı 1 

bir perişanlık içinde kendimi ne'· rıı 
·yorı.ı ' sonsuz uçurumuna bırakıverı ··sts'1 

Küstah!. Küstah!.. Ahlaksız ~tıı v:ırlf 
Caz yeniden başladığı z.amflrı 

Bey kızma soruyor: ,9tt:'.; 
p 1< \ 

Yazan: Zcynel Besim Sun -Ne o?. Kararından ne ça u l' 

genç, içli bir sesle, zaman zaman, güfte- tin Necla?. Galiba yoru!dun .. 'rseı1 tt.\' 

leri terennüm ediyor: Hakimden idam hükmü bel< 
1 

rJC • 

Bir ümidsiz Cl§ka düştüm, inlerim teammid bir katil gibi titriyerclt r 
Iztırabım.dan içim kan ağlıyor; nın cevabına intizar ediyoruJ11·

139
). Jl 

Kalbimi, hüsran içinde, dinlerim - Yorulmadım baba; f:ıkat ; 
Derdli bir haletle her an ağlıyor. met Güne~ darıldım. )'t'., 1• 

G··zı · d 1 N lA .. d'birıde · l o erım o uyor; cc aya gosterme-· Ve ben cehennemıerin ı strıı 

~k için göz ka:paklanını birle~tirincıe me bir iltkagah ararken cüıtıle • 
tazyikle kirpiklerimde boncuklaşan iki mamlıyor: ı.ıı; ııf~ 
damlanın farkında oluyor, başını biraz _ Bana cfena dansediyorsıırt 
daha bana yakla.ştırarak: sizi kaldırmıyacağım. dedi. iPtv~ 

- Siz hastasınız Bay Güneş; diyor, 0 .. 1 k .. .. orıkarJ<e!'lı "~ 
. . d" 

1
. , gu ere yuzuane .1 ]Bı yerımıze one mı... d t ik' k Id 1 "'elil< bl 

Onun koHarıımdan uzaklaşması fela- en_ adey ıf la ırıkmış ı.: trBı~ 
. . yerım en ır Ly.ara : . ,. J• 

ketmin azaınetı karşısında kendime ge- ycJruı1l· ,~ 
K t,. di ba"'ırı 1...,ı • Jl lerek: - a ıyen; ye ı:; ~ rıı ı•· ,(>" 

bö 1 .. ı dirtl .ı o . ıııı - Bir şeyim yok Bayan Necla: diyo- yen Ye §ey soy erne · r ıstır 
rttrn ~yed siz yor•tlduvsanız malarını düşünerek bu de ıı ~ 

, r- • · • · . c9 
_ Fakat a~hyoi'6Unuz... bulunıınamıştıım. ıtrııt' 
O zaman derin bir cinnet içinde, m1.1- "'e biribirimize earılaralt te 

axzam ·bir kitabı Uç kelimeye sıAdırarak, aheftgıne ayak uyduruyoruı. 
51 

vııt> 
fısıldıyorum: (Arka 
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• z lesi sra en r 

Ye •• y ' Bekle iyen 
Yazan: CEV AD FEHI\1İ 

'"r ziyaretçi 

ek lll es arbiye 
s ara s ir hain o p o 

bU~n Avrupanın iki köşesinde harb 1 
h Un fecaatile hükmünü sürmektedir. 
~u ik' 

• le d ı ırnıntakarun haneinde kalan yer-

a'a ed· iyor 
1 arada da Ekaterinoourgd:ı Çar ve ailesi 

1 ı kurşuna dizildL , 
6 - Gayda 'nın bir ihaneti 

Gayda ne diye Çar Nikola ve ailesini b~~ giiınden güne artan bir heyecan 
:S ektedir. 

ıı. u arada son zamanlarda as -
~ en esrarengiz hadısesi mey
lftlur çılonış bulunmaktadır. Harb 
ni h dılan arasında §imdi bundan da ay
lll k araret ile ayni merak ile bahsedil-

e tedir 
}f .• 

ed ak.ikt ve yaşaruru, vak'alara istmad 
Be e? bu çok mühim ve çok meraklı hadi
ı~ okı.ıyucularımın küçük pasajlar ha-

e sunuyoruz. 
1 - «Ben bigünahım! ... ,, 

~ General, hiç itiraz etmeyiniz, yaptı
lla~areketler tamamile beyhudedir. 
:ftnü;ı. ıuta Cürnhurreisi Masaryck tara
"ar t lSdar <.>dilen tevkif müzekkeresi 
ı:ur·ta §te .•. Bize itaat ederek canınızı 

:S rınız. Bizi ta ki b ediniz! .. 
dar u tevkif hadisesi bundan on sene ka
~ord evveı Çekoslovakyada vukua geli-

u. 
~r0evkif edilen general, Çekoslovakya 
lı~~iyesi reis muavini General 
el'er/' Gayda idi. Onunla görüşenler de 
liltbe nde .. rovelverler bu!unan yüksek 

G li dort Çek erk!nıharb zabiti idi. 
Rtı eneraı Rudolf Gayda bir müddet ses
ltıt Ve hareketsiz kaldı. Gözleri onu tevT 
~~ gelen zabitlere doğru çevrilmişti. 

llYet kekeliyerek dedi Id: 
~ ~elverlerinizi yerlerine koyu
ktın' li~ü rızam ile sizleri takib edcce
~t : Yhıni sene evvel bu odada cerı:>yan 
ru.~ 0 lan feci vak'a tekerrür edecek sa
eiiıı~ aldarursınız. Ben tamamile bi-

2 ... 
- Gayda'nın bahsettiği feci 

!< vak'a nedir? 
tııb:.ll(Usini tevkif cylemeğe gelen erkft
ti cf b tabitlerine Gaydanın bahseyledi-
Q~ "ak'a• yı anlatalun: 

o ~et-al Ruciolf Gaydanın çalıştığı ve 
~ tevkif edildi~ oda vaktile A vus
bı~e~ - Macarist:ı."l orduları erkanı har
~ l.Utıu.rniye reisi albay Redlin mesai 

1 idi. 

tıty~! ~edi casusluk ve hiyancti vata
~--ı· C'Ül'U!ınlerinden dolayı tevkif edil
tıla.n~· A.V'Uısturya - Macarİstanın askeri 
Ve a}~nı olduğu gibi Rusyaya satmıştı 
~ Y Redi de tevküi sırasında intl-

etıniat· .,..ı. 

Jtu 3 
- Rudolf Gnyda meselesi 

da 19~lf Gayda meSf'lesi Çekoslovakya-
1iltı p 7 senesinde zuhur eylemıştir. Bü
hı.ı lll rag gazeteleri günlerce, haftalarca 
~ eseledı:m bahseylemişlerdi. 

tııll.ıtı neraı Rudolf Gayrla mese~esi vata
Olaıı askeri planbrını Rus:yay?. satmış 
-nıi ~~ya albayı Redi meselesinin 
~ı. 

fıarb;eral Gayda Çekoslovakya erl(anı 
fıaı~ ~ Uinumiye reisi muavini olduğu 
lı~r rn yedi senedenberi Ruc;yanın 
~Ya ı nde . bulunuyormuş. . . Çekoslo
ltııınllll h.,llbiye dairesi taratmdan ittihaz 
l'e.~a hilfı~rhangt bir kuarı derhal Rus-

A dırtyor.m~. 
.ı <ı.s.l(err ...... ~:d . . . 
"lt~ ta """ deıumumının yapmış oJ-
1\Q ltıtJın hkikata göre iş yalnız bununla 

ıılı.d &.tnıştır. 
~('ltOslr\lf Gayda ayni zamanda Rusyava, 
bı.ıılllla0"akYanın müttefik, ve velinimeti 
bııcı;~ F'ransanın da aslı:eri sırlarını 

~t>k ke başl.am~. 
~~ lllu Otdtısu erkanı harbivei umumi ve 
faı a'lini f · . ar se sı atıle Fransava bırçok de-
tl!' li). Y8hat etmiş ve Fransız mak1matı 
lıa ansız 

~tlaın - Çek müşarekct plfınlarını 
ı.ştı, 

.A.skt-~ -: Sifreli dört telgraf 
tnb lııi Q dıvanı harbırım müddeiumn-

it eneraı R , dev1 t ıtdo f Gavdanın ecnebi 
t!trrıt>kt f' hesabına ne surrtle <'.ac::usluk 

r. e <ıldur... 
'-rııt081 ">u'l1ı.t rtrafile ızah eylenıişti. 

t~ilatı 0Vakv-c1nı.n mukabil casuslul< 
e;>ey zam.andarıberi GenP..raJ 

M aza ri k 

kurtanınadı? 

Gaydanın kumandası altında bulunan 
lbir Çek taburu mukabil ihtilal hareketi· 
ni hazırlıyan Rus generali Kolçakı ne di
ye İrkoutska kadar esir gibi sürükledi? 

Tesbit edilmiş olduğuna göre General 
Kolçak, Gayda tarafından Kızıllara tes-
lim edihniş ve onlar tarafından 7 Şubat Aşçı kadm: elkinci katta, 
1920 tarihinde kurşuna dizilmiştir. Tcs·l 9 - Neodet garajın bir anahtarına 
bit edilmiş olduğuna göre Kızıllar bu ge-ı m~Jikti. Diğer anahtar ev dahilinde 
nerali ancak Gaydanın ısrarı üzerino duruyordu. Bunun için spor otomobi -
kur~una d.iıımişler ve ateş! kumandası !ini ondan başka kullanan olamazdı. 
bizzat Gayda tarafından verilmiştir 1 O -Leyla hammın ve bizzat nişan 

Müddeiumuminin iddianamesine nn· lısının tnriflerine göre Necdet anormal 
uıran Gayda o vaktttenberi komünist- bir tipti. Zabıta romanı meraklısı ve 
lerle teşriki mesai eylemiştir. ~<lk ~s~bi bir deli'kanlı .. Bu cinayetle -
7 - Rudolf Gayda bir Çek kahramanı!. ıiıı bir kriz mahsulü olması mümkün • 

r. .. neral Rudoli Gaydanın tevkifindcn dü .. 
!birkaç hafta sonra davaya rüyet edilme- Scrkomiser bunları sıraladıktan son-
ğe •başlandı. ra Rıdvan Sadullaha dönerek sordu: 

Bu muhakome bütün Çekoslovakyada - Ne dersin hocam? 
çok derin bir heyecan uyandırm~tı. Na- - Bu delilleri lüzumundan fazla bu-
sıl uyandırmasm ki General Rudolf Gay- luyorum, Osman bey, ve bu çokluk be. 
da Çek halkı nazarında tam manasil~ bir· ni şüpheye düşürüyor. Başka söyliye. 
kahraman vasfını haız bulunuyordu. ı c~k bir şeyim yok! 
Çekler o zamainar ona adeta taab'büd e- Serkomiserin emri üzerine aşcı ka • 
diyorlardı. dm içeri getirildi. 40.45 yaşlarında, çi-

ÇekoslovakY'ci Avusturyanın bir \ilA- çek bozuğu, e~mer, kısa boylu bir ka • 
yeti bulunduğu sıralarda Gayda vatanı- dınciı. Yürürken hafif topallıyordu. f • 
nın istiklfı!i için çok uğraşmıştır. Çek ço- fadesine göre ÜG senedenberi bu aile • 
ouklarına müstnkil Cek devletinin hari- nin vanında idi. evin hanım ve ·bevini 
tasını ezbcrletımiş, kÖy köy, cv ev ô..ıla- sevi;ordu. Fakat şu Necdet isimli deli
şarak bu uğurda propagandnda bulun- kanlıdan ho!Şlnnamıyordu. Aylak bir 

dipteki odada yatıycrrum!» dedi. 

zabıta ınezaretinde tutulmasına da artık 
lüzum kalmadığı bildirildi. 

Biz Rıdvan Sadullah ile e9'den müd
deiwmumt muavinini ve serkumiseri bek
lemeden ayrıld:ık. Rıdvan Sadullah kori
darda hiç lüzum yokken yüksek bir 
sesle tekrarladı: 

- Biz Cevad Fehmi ile eve dön:iyo
ruz. Müddeiwnumi muavini bey bizim 
evi bilir değil mi? !\façkadadır. Sizi ora
da bekliyeceğiz. 

Müddeiumıumi muavini yeni tanıdığı

mız bir sima de~ildi. Bundan evvelki 
aneselelerde müteaddid defalar evimize 
gelmiş, hatta yemeklerimizde bulunmuş
tu. Rıdvan Sadullahın bu kadar unutkan 
olması imkansızdı. Şu halde bu korıdor
da yü&sek sesle söylenen sözlerde bir 
başka maksad vardı. 

Yolda kendisine fikrimi söyledim, her 
zamanki alaycı tebessüınü ile güldü: 

- Muavinimin zabıta ışlerind~ gitt!l~

çe terakki ettiğini görmek le sonsuz bir 
sevinç duyuyorum! dedi. 

ı :muştu. şeydi. Geceleri eve sık sık sarho~ geli-
-6-
İtiraf 

Ben eş 

Gavdadan şüphe1enmeğe başlamıştı. O
nu tarassud altında bulunduruyordu. Ay
nca generalin maiyetine memur'anndan 
birini verm~ti. Bu memur, günün birin
de General Gaydanın yazıhanPsinden 

revkalade chemmiyeti haiz olan dört :ı

dcd şifreli telgraf çalınağa muvaffak ol
mu tu. 

Bu dört telP,raf General Gaydanın hi
yanetini rneydana çıkarmıştı. 

5 -- CPr Nikola 'mn ölümü 

Harbi Umumi sonlarına doğru Profe- yordu. Nişanlısı da ona uygun bir şır • 
sör Masaryck'in erkanı harbiyesine da- f t 'd' ııı ı ı ı. ya ... Eve döndük. Rıdvan Sadullah kapıdnn 

girerken ihtiyar dadıya tembih etti: hil olmuş. Alman ve Avusturyal:ların Serl{omiser sordu: 
tazyiklerinden kurtulmak üzere Rusyaya _ Dün sen yemekten sonra 

cıklp gitmişsin, nereye gittin? 

- Kaşımpaşada· bir alıbaba 
V:ıpacak işirn yoktu. 

evden -Yarım saate kadar beni bir genç kı
zm araması muhtemel. Kapıda bek1ct
meden kütübhaneye alırsın. Şayed o bu
rada iken Osman bey gelecek olursa ken
disine; genç kudan hiç bahsetrnezsin. 
Salonda otursun olmaz mı? 

kaçmıştı. Rusyada meşhur Çek Generali 
Sirovy ile birleşmiş ve onunla birlikte 
Çek lejyonuınu kurınu§tur. 

Genera1 Gayda bu lejyonun girişti~i 

bütün harblcre iştirak eylemiş ve büyük 
bir şöhret kazanmıştı. 

General Sirovy'.rJn göziınü kaybeyYe
diği muharebede gene hazır bulunmustu. 

Genernl Gayda hakikaten efsanevi ce
saret nümuneleri ~östermis, bu cesareti 
Çekoslo,·nkyada ha•k nazannda şükran 

ve minnet ile karşılanmıştı. 
Harbi Umumiden sonra Çekoslovakyn 

dirildi~i vakit Gayda kenriLı:;inin dünya
nın en mes'ud adamı te1 fıkki ediyordu. 
Fotografı ve hayatı Çek mckt<'h kitabia-

gittim. 

- Kacta döndün? 
- Yedide. 

- JJE>yla hanım sokakta mıydı? 
- Evet. Yedi buçukta geldi. Yeme-

~ini verdim ve biraz yorgun olduğum 
için kapları ka·ldırmayı beklemeden 
hemrn yattım. 

- Or.dan sonra hiç bir gürültü duy
mac1ın mı 

-Hayır. 

- Nc>rPde yatarsın sen? 
- İk:rıci · k~lt.a, ta dipteki odada ... 

Yalmz vekili umuru değil, ayni 7.a• 

manda arkadaşı olduğum için Rıdvnn 

Sadulla!hı.n her türlü münasebetlerini bi· 
!irim. Bu itibarla bu ziyaret haberi dadı
dan fazla ·beni hayrete düşürdü. Rıdvan 
Sadıullalun bugün böyle bir ınısafiri ol
maması ·ıaz::ımdl. Zaten kadın arkadnşw
rmı apartımanında kabul ettiği görJl
müş şey değildi. 

rını tezyin eylemişti, şerefir~~~ bf'st-1('n•'n _ Peki f!ece varısı garajın keoengi 

Biraz sonra beklenen misaftrin kım 
olduğunu gorup anlayınca hayretim 
büsbütün arttı. Gadb bir tesadüf nc:tice
si tam o sırada sokak kapısının bulnu-şarkıları brtüın güzf'! Cek kızları dudak- aç!l~a [1ÜrüJtiic;iinü duymaz mısın? 

larından düşürmüvNlarciı. 

8 - idam cezası 
Hayatın cilvesi... Bu büyük vatnnpcr

\'er nilıayet ımüttehfmler ve maznunlara 
mahsus mahalde yer alınış bulunuyor
du ... 

- Uvkum aP'lrdır, duymam. duğu k.oridordan geçiyordum. Kapının 

- Pr>ki havdi çekil bakalım. zili üstüste birkaç defa şiddetle çalındı. 

Aı::cı kadın~an sonra orta hizmetçisi Dadı yetişinciye kadar ben kapıyı açmı~ 
gNı-; kız gl"tirPdi. Onun da hiçbir şeyden ı bu'undum ve olduğum yerde tck kelime 
hab"'ri yoktu. Dün ve dün gece mezun ol- söylemt."<ien hayrelte duraladun. Rıdvan 
dui{u için eve ancak sabahleyin dön- Sad\ıllahm beklediği misafir Ne<ılA ha· 

Hakimierin vermiş oldukları karar a- ·· t" -..: nNıs ~. nıuruı. 

zami cezayı mÜ"te'ziır. bulunuyor,hı: " k · b 1 1 k k Gı>TV' kı'Z perı'cuın bır' hnlde idı. Bıra2 . .:--er ·omıser un ar a oııuşur en Rıd- -··~ r-

vardır. ]dam! van Sndu'lah biraz evvel yukarıdan ge- evvel .Osmanbeydeki evde gördügümi.rz 
Çar Nikolanın katli meselesinin bu jş Mahkeme bu cezadar. evvel onun kı- t' ·ı k' · · b' d mağrur, mii&t~~ ve lakayıd hali bir 

Tam manasile SPrseri ruhlu bir adnm 
olan Çek Generali Rudo1f Gayda eskid"n 
dr> <' llerini bir takım kansık iş' ere sok
mu~tur. Bir takım l"ntriknlar çe,·irmistir. 
Bunlar mevanmda trırilıi fp,·kalade E>
hemmiyeti haiz bulunan meseleler de 

. . .. . . .. ı ırı en yazı ma ınesını açmış. ce ın en 
ıle alakası herkesı hayrete ~evkPdel)ılir ı taat ımuvacchesınde apoletlerınd<'n, rl.ı~- p rt k'zl' "h d' . . ·ı· kt maske gı"bi vii7'iindan dü~müı.:tü, Gözleri · · . .. . . . : o e ı ı mu en ısın ıngı ızce me u- J- ~ ... 

F"k<ıt ... Ru'SVanın sabık Çarı "iko'an•n melerınden, rutbe ışaret C'rındım te~rıd . aAlamaktan kıı:armıştı. 
"l" .. d G d k .. . . "I · · d · t · ı· H''k "' 1 bunu çıkarmış, m~ktııbdakı harfl<'rle o UJlY.ın e c .av a~ nın <'O murım bır caı mesını e ıs emış ı. u mun ya ·nz Titrek bir sesle: 

ı 
makinenin harflerini mukayese ediyordu. 

rol oynamış o'du~ bugün tamamile cni~beti askerh:f'sinin kat'ı:. faslı kıtbul _ Rıdvan Sadullah beyi görrnek isıi-
Hizmetçi kız ı;ıktıktan sonra: 

m<'vdana çıkarılrmshr. edildi. bu hazin merasim Teresicnstadt yordum! dedi. 
1918 sen<'sinin Tel!'.muz avuıda Gavda. lhapishanesinin avlusunda yapıldı. meıa- - Sana bir müjde vereyim, Osman - Buyurmı efendim. O da sizin gel~ 

nın kumandası altında bulunan bir .Çek sirnin Avusturya aske!'l kaidelerince ıc- h<'y, dedi. 1\fütehagsıslar daha kat'i hük- ceğinizi tahmin ediyordu. 

ı . ç N'k 1 h d'l . ra-ı tn.nsı'b edı'ldı·.· medeceklerdir •amma ben şimdiden söy- K d' .. ı...:•...:•bh .. t .. d" eJvonu ar t o anın apse ı mıı; oldn- ~ -.. en ısını Auıwu. aneye go ur um vet 

ı l · 1 l~~·im: Mektubun bu makinede yaııl • 
i'"l' Ekaterinbourg schrine 3f) kilometr!' Siyah kumaş ar a örtü ü bu,unan da- dRdı iJe Rıdvan Sadullaha haber yolla-
vrıklamııŞ'tı. S€''hr~ ııirn1pçi adPta bir ~aat vullar ç.alınmağa baş'anınm General mıs o'mam çok muhtemeldir. dım. Süratle geldi. Kapıdan girerken 
meselesi idi ve bütiin dünyanın nazarları Gaydanın n:işanları, rülbesi ve işarE'tlPri Serkomiser memnuniyetle gülümscdi: genç kız oturduğu ıskemieden fırhyaraK 
G2vdava çevr\lmıc;ti. .. çarm ha'ac:karı:t kuparıldı, kılıcı kırıldı. Rütbeı:;iz, forma- - Şu halde sen rle fikrini değiştiri- ona doğru koştu. Göz yaşları içinde, yal-
div" amlmağa bile baslamıstı. sız 4bir halde orada mevcurl kıtaatın ö- yorsun hocam! varan bir ses'e: 

Carın muhafızları bulunan f:ovvet za- nünd<'n geçanesi icıtb E-tti. Bu ktt'al11ra - Bilakis, fikrim daha fazla kuvvet- - Bize yardım edinız, dedi. Necd~~tı 
hitan ve askPrlPri bilr> bövle dü~iriivor- .hicab cephesi» rleniliycrdıı. ]eniyor, Osman bey! tevkif ettiler. 
!ardı ve hatta harbcıiz olarak cphri trn·k !dam hükmü. tasdik edilmek Ü7.E>r~ Rıdvan Sadullah fa1la bir şey söyle- Rıdvan Sadullah genç kızı yerine o-
Pvl!emeğe ihazırlanıvorlarclı. Faknt, k~ş Reisiciimhur Mazarike göndcrild'i. :MR7.11· merli. Ayağa kalktı ve odanın içinde gez- turttu. Sakin ve ~mimi bır ecia ilc: 

11
('z nrasın<la ne oldu is~ oldu ... Gı>vrla- rik hiç idam cezası iın7.a1am<ımıştı. Bu m eye başladı, kısa hir müşavereyi mtite-1 - Üzül.meyiniı, dedi. Tevkif e':iilmek 

nın kumandası altında bulunan Cek Jei· hükmü de kabul eylemedi. akıb Neodetin tevkifi kararlaştı. Nlşan- 1 de.mek, hüküm aiymek demek de~ildt.t.. 
yonları y.ürüyü§lerini clurdurdular. Rıl (D•vamı g uncu sayfada) lısı flındilik serbest bırakılacaktı. Evin (Arkası var> 



.. 

Sayfa 

s h ş 

SON IPDS:l'A 

Son vaziralin manasi 
nedir, neticesi neye 

varBbilir? 
{Bqtarafı lıinci sayfada) Kanunun tatbiki yüzünden, umumi suret- (Baştarafı 1 hd sa.tıfada) 

·· ı ı ka~ ~ya çıkarmaktadır. le.ri ifa edenler, tetkiklerini .ne gibi ve - te pahaltlık vücude geldl~lnl soyl yem ey z. B 
.. · k Hat&! etlket -vaz'ı usulü, faydnlı olmu, ve ka_ . u müthiş rakam yalnız 350 bin kişilik 

sikaları.ve kayıdlnr uzermde ~pma ta - nunun mw~t btr tarafmı t~kU etm~tlr. rın ordusuıuı yenmek ıçin ise pek faz -

Son Posta 

Yugos1 
Pera 

V 

4 

o n 
-

dlr'.ıar, ve ihtioaca salih mahlmat bul - Bununla beraber 1Jurasını bilhassa kay - adı~: 
mclrt:a m~ta ıı~ruywlar mı? tletmeliyim lt!, pazar~a tı1JillO.k eden hü _ Dün. gece yarısına kadar Fin!Bndiyada M • • d k ·· ' 1 d 'V 1 ) '-~ f 

5 _ Bu Jmnumın tatbiki yüzünden pa- .kümleıJnln tatblklnde §edld ve dahni :blr olup bı ten şeyler hakkında resmi "Tapor aç ~am ur ıçın e ÇO SUr a oyna11 ı _:l ıDgOS aV P 

tı."Uılık vücude geldiği doğru 'llludur? kontrol temin ecHimedlti takdlr.de, bu ka - ~=:S~~ır:. İki .tdar_afm son tebli~atı ilk devreyi 1 - O bitirdiler ikinci devrede 3 uol attılaf 
D · .. ·· ilm k · · "bi nun, pahalılık ti!Ylldine 'Yeya daha d~rwu gunune su dır. Bununla bera - ' ~ 

0~ ıse, mıune geç ~ ıçm :ne ~ pazarlik ynpmıyaruar için zararlı olır..ıy~ ber Stokho'md~ bil?iri~diğine göre Salı Ankararla iki maç yaptıktan sonra şch-ı 
tedbırler ıil~tır. (Rasıh Kaplan c n- mfuıaid-!lr. Bu ııevi valt'alar olmıımı.ıs delti- :ru~ guınlen FınlAndlyanın şi - rimize dönen ;yı.ı.goSlavya futbolquları 
talya~ doğrudur, ben şahidim.) dir. Bunun sebebi §Udur: d tl' kısmında, Rovanyemi bölgesinde şid şehrimizdeki ilk kaqıılaşmalarıru' dün 

6 - .Bu .knnunım tatbikinden §imdiye Pazarlık.9ız yanı maktu fJatıa satış usu ed ık:r_n~arebeler olmuş ve Rusların bu-j Takai.m stadmd p ·ı tıla M 
lmdar ne neticeler alınmıştır? lünde, etlket~re yazılan ffatıar, mağ:ıznn~ ra a 1 ouir kolu Finlerin mukabil taar -ı . . a era .ı e yap r. açın 

TnkrJrin okunınası üzerine Dahlllye VekU1 son ve .kat'l fiatJan olması icab eder Bunun ~na uğnyarak geri atılmıştır. Bu Rus hafta ıçınde ve fena. bır havada yapılma
kürsüye gelerek ezcümle §U izahatı vermiş _ böyle olması tablJ maktu fJatııı. satı~ usulü- ~~:~ maksa~ıT?_ın Botni. k~tfe~nin ~: sına rağmen her iki tribün öolmu§tu. 
tır: nün bir ttlynt hallnde teessüs etmiş bulun_ böl :r~ruyerek Fınlandıyayı ıki (Hasılat 500 liradır). Şazi Tezcanın ida-

- K.<u1un, Ankara, İstanbul ve izmtrde b.t masına ve hiç olmazsa geniş ve devn.mh b!r ye Ru.c;~r e~v:ıfu ~~lun~du~ h daki resinde oyuna başlandı. Sahanın ber -
bl k edilmektedir. kontrol ile p::ı:zarlıgın tmkdnsız bir hale g.:: - Mannerhcim -e, ·. ıp ur ı h dcrza ın bad bir halde çamur lu olması viizündcn 

dlldlıo;.l ı tlrllmiş olm b ıorı d H Ib ki ü .... rzııne cep e en taarruz "· Hangi maddeler üzerinde tatbik e o n n.sına ao ı ır. a u I zumln etmişler, fakat bunu iskat cd ki _ top kontroJü mii§kül oluyor ve maç bck-
şl.mdl arkadaşun Ticaret Vekili burada izah olduitu kadar geniş bir kontrol temin edl _ rini nnJavın-ca sa.r. .. enuyece .e . , 
cde,.ekUr Ben tckmr etmiş olmıya.yım. lem!yen msh:ıl ve zamanlarda etiketlere ff_ purın· · An k'l ç:;t y.an gerıs.mde ve V ı - lcnen heyecanı venmyor. l: ugoolavlar 

~ . · ın '%\1 ·ı ome re cenubunda bulunan 'lk ı d p kal · · 
Belediyeler bu vazlfeyl mevcud teşk'liitlıı atım·ın bir p~zarlık payı bırakılmnk suretne BJ'örkö sahil k---ı.. d . d d b .ı. ll nn ar a era • esını çok sıkıstırdı -

-•r 1 k ı yazıldı~, ö lll U tü Bl ı h - ~asım enız en o ar.!(- ı b -.:ı b' d ve bu telikliMa munzam blr vau e o ara - g r m ş r. nnena ey boyle btr manla zaptetmek "7e bu .suretle Manner- ar ve u ar<tUa ır e penaltı kaçırdı -
:ta ctm~ktedlrler. Yalnız Ankara Beledlycsl maj!aza'Ül. p:ızarlık yapmadan satın almış heim hattını71 muhafızların sağ 'd lar. Müdafaıanın güzel oyunile Peralılar 
bu 11 için ayrıca beş memur da. tavzir etmiŞ- olan vatandaşın zarar gördü~ünü knbnl et.. vurmak istemişierdi Bu hıarckefı:~~n~~ açılarak Yugoslavları hayli sıkıştrrdı1:ır 
tır. Tabii dlğer teşkllflt ta çalışıyor. mek lAzımdır Bu hil.dlseler mtlnferid d:ıhl nnıvaffuk olamayın~ da r .,di'YN d 1 .. -- .ı.. f din k 1 ·· .. nd t h "k' -

bıkl ..r. ü d b d olsalar ehemmlyetı !kA dı · .. ,. ~"'a ,o u u- sa u..ı orve a e onu e op:ı a ı·m 
Bu kanunun tat .1 .. z n en :ızı ma - • • aş ~r r. zerinden ve bu ,gölün şimalinden Manner 

ldelerde ve bUhassa manlfatura aynkk:lbı Buna karşı care ve tedblr kontrolü geniş heim me·....;·ru· I 1 . olamaması ve Yıugoslav defansııun enar-
' • 1 tm k - ·~ı n ,so yanına ve .sa u Rerı- ı "k b k hazır eımae vesair-enrada fiat tereffüü var _ e e "ve sıkl~t.mııakt.adır. Vekflletlmlz bu lerine tıaarruz arzuruna düşt"l B .. _ Jı ve azan ço sert oyunu karşısında 

dır. Te,.e!füün .sebeblerinden biri de müşte_ yola m:ıracaat etmiştir. Az evvel de arzettL ne kadar Lado~anın batı ve ~a~· c::uıb sayı yaparnadılar. Devrenin ortalarında 
rlnin ötedenberi p:ızarlıkla ıilış vet14 etme. 1m glb! VelrAletimJz, tbracat kontrolörleri - sahilleri tamamile Finlerin elinda bulun- IYugoslav sa~çi fcvkalade sıkı bir şüflc 
il ıtlyat etmiş olmasıdır. Mal -alacak tosan_ nl ı&k ;:ınk çehtr dahnlnde ::tontrole sevket - duığu ıgıbi şim.alde hareket eden Rus kit'a \ilk golü yaptı ve devre 1-0 Yugoslavlann 
lar uzun müddettenben -pazarlıkla qümda 11 bunl~r t.arafmdan btr çok ltılnt nnıka - lan ~ölün şİmal sahilinde Rus _ Fin hu- lclı' ı· 1 di 
alllJik Olduklan iç.in ::götdüklerl etiketlere ta- ları tu.._ulmu.ı,tur. Blı:ıaenaJeyh ancak tam dudwlCilm ya!rıız r3 l<ilometre kadar içe - ıne ne ıce.en . 
mamcn 1Umad edemlyorlar. Müş~rlnln bu bir ~ontrol temin edllmek suretidir kl tıat- ride bulunı:m. Pitker:ınta mevkiini ala _ Peralılar ikinci devrede de ezilmeden 
temayiilü, tücurm fazla kazanmak temayü_ :rdniU pazarlık payı 1nd1r1Ieblllr. Bundan bili:Uler. oynadıkları halde üç bek, dört haf şek-
lü lle karşıtaşıyor ve etikeller üzerine !atlıı a ~u netlceyt çıkarıyorum: 0nd8'n sonra Ruslar daha şimalde ve linde oynıyan Yugoslav hatlarını bir tür-
fiat yazılmasına sebeb oluyor. Bizim yaptL Bu tannnun hayatı, ~nlş. 'devamlı ve nnı h~d.uödan !35 kilometre -kadar içeride Jü delernedil B d d f d k 
ı;-ımız t."lhJ:lkata göre aldt~rz netice bu - rrane .b1r kontrolün :terası !l.mltli.nJırrına ba~ Piyelisjervi istasyonunu almaka çalış _ . er. u ~~e e er en ıy
dur. Şu halde eUketıere ttmuı.:d edeb!len mü§ lıdır. Bu noktaya tekrar avdet cdcce~lm. mışlarsa da f?uruı da :henüz nnıvaffak ola- metlı oyıın~rdan mur.ekk:b ~.an Yu -
ter! bu ~~ zarar görmektedir. Şimdiye ka_ Tıcaret Veklll bundan sonra dl~er suale manuşlardır. Bu istasyon :Vipuriden şi _ goslav forvedi çok tehlıke'ı hucumlarla 
dar nlın:ın neticeye gelince: İstanbulcıa bu geçmiş, etiket usulünün faydalarını anlat _ ma1e ve şimal batı isttkamettnden Botni gollerin adedini arttırdılar. Santrfor Pet
kanuna muhall! hareketlerı sebeblle 10:28 mış ve demiştir Id: körfezinin nihayetine ~fden v~ buradan roviç bütün müdafaayı ve kaleciyi çalım
znbıt v:ırakası yapılm~ ve 1028 kanuna mu- . Kanm:un pazarlı~ meneden hükümle- İsveçe giren demiryolunun Ü7.erinde ol- la geçerek ikinciyi, sol acık pcnaltıdan 
ha!ff vak'a kaydedUmlştir. Bunlardan 7140 nne Relınce, burada ~ziyet ayni degyll dujtu için tabiatile ehemmiy~tlidir .. n11 •• •• _,* h f d • · bitn · · .. - F k R . . . · Uıı-wnouyu ve ~ a evrenın 1esıne 
llnı para cez:ısı alınmı~rr. Bu suçu tekrar dır. Bu uç şehirde ıpazarhks z at 1ü a at uslırr şımdı daha şunalde God- · 

Dünkü mııçta yaralaııa.n Peralı bir 
oyuncu sahadan çıkarıll.r.kcn 

pek az kale şayanı huyret bir -şut1c d ; 
aüncü golleri yaptılar. "Vugoslav 'trlklll~ 
nm müaafaası çok iyi, sa~ hif -gUzel 'O~ 
nadı.Forvedde beynelmilcl sdl -açik ' 
santı+fotlarile, çok sfkı şütlerite teına~ 
eaen sağ iç Raknr ·nı.iikemmel oyuneti 
lardır. 

Pera ımiitlafaası birinci ci evre iyi. il.d~: 
ci 'devretle favullü ve bozuk oynadı. ıt;ır 
lar iyi idi. Forvcd ekseriya topu , 
goslav kilesine kadar götürme~c ıtı~,. 
vaffak u1dukl-arı halde top kontroısıııl 
~ ytizüni:len netice alamaaı. 

2'.Özer~ 
~t1lk1eiinden !1Cıla.yı dört -ma~aza kapatıl - yerl~ş midir? B6yle biT ~etic 1~ ~sub va bölgesinden "Finl~ndiyanın sfmalinne 
mıştır. >Ankarada 910 vak~ tesbıt ~dllml,, kadar kısa bir zamanda alınmı 0~ ' u Rovanyemi Uzerlne VütUyerek Botnt kör- ar!,-1\Ui f ? 
2597 IJir.a par.a cezası alınmıştır. Ve tekerrür sas itibarile de mü.mktln deJ!tldir B ası e- fezine v.annak ve cenubi Fın1andiyayı şi- J · 
suçlle 50 dükkfın kapatılmıştır. için eski bir ftiyadm yerine yeni. btni~? malt Fin.lAndiy.adan ayırmakla ber-atıer ' 

İzmirde 688 vak'a tesbit edllmlştir. 599 e_ yadm kaim ol........... -nırı'dlr B' r ı- İ~eç ile olan demiryolu muvasalasmı (Battarajı 1 iud s·ıyfadrı) \ Wm. Bu lmdın da, pek yahından a~,rs· 
1 .. .....,. """ . ınaena - k k ist' T k ~ tlkf't olm:ıdı~ı 78 ı 'de pazarlık yapmak k~Y- ~yh. maktu fiatla, fakat hakikaten maktu ~ ıyorlar. R'.L.<;lar bu hareketle - a sim Zambak sokak, A. N. Çe- b3lll ois:n lbir ~~nçlc bana ilıaıınt e 

1cır tl' 
flyetidlr. Bunlnrdnn 1998 ltra ıo ktıruş para fıatla satı., ya?an maAıazalar gittikçe ,o_ rıı_:de mu~ffak olur1arsa Finl~ndivayı tin diyor ki: kıa •bu ilıanetı ığrenç snfı·nlara 1< d !Btır 
oezası alınmıştır. 16 dük:kAn tekerrür doln- j!a,~kla 'bernber, kanu.'lun tatbik edil _ rnüşkül bır mev~ie so~acak1an !si~ardır. eBu anketini~!e ele bir yaraya dokun- z~tma.dı, yahud uz.at~a~ı . Fa~t Pbı.ııı• 
)'lSllc kRPatılmL""tır.:o dijti. uç şclıirde pazarlık yapılmadığını Ancak Şinı;ali Fml~rrdıyad~a muhım bir muş oldunuz. Halk dilinde bir söz vardır: 'llık bir ~şkı kabul ~tmıntı. Jlen ıc;c erre-
Bcn~ıılzhı bu mevzıı üzerinde ar.zcdcce - söyliyemiyecekfm. . nilfu:s kesafeti olmadı~ Ribı PPtsamodnki Açtrrma kutuyu söyletme kötüyü der _ Wlammul ede:rnezdim. Gene msİilc ı'11 

ği:ın ma!O.mnt bundan ibarettir. İşln dl~er ~e kmıumm. tatbikatmda en büyük nikel madenieri müstesna mfihim kuvvet ler .. mademki kutuyu nçtınnağıı. 'vcslle . e. diıştük. Türlü ümidlerle kurdU !<~· 
noktalarını Ticaret Vek1ll ırrkadaşım ızah e- ~ü.şkülümüz buradadır. Şu sebebJe ki, kaynakları da yoktur. Fi?Iand1vanın nü- .oldunuz, kötüyü de dinleyiniz: ıkı y.uv.am da yıkılmı~ı. l_l~inde d:ı ·t ' 
deceklerdlr. b1r kamınun koydı.ığu menmuivet hük _ fus kemıfeti, sanavii ves.ıur kuvvet mem- İki kere ikinin dört ettiği ~ibi kat'i bir bahat ~kadmdaydı . .Bunun ıçın -k-adı~ ,c-

Bunu mü~akib Ticaret Veklll Nazml TOP- rriü.ne ra~en pazarirk yapıldljtını, adet- baları hep ~u~adır. Bu sebeoble Fhı - hakikattir ki, yuvayı daima kadın yıkı- h.nm edenle17 yerden ııöıtc kadar. ~r.t 
çuo~lu kürsuye gelml§ ve ezcümle demi~tlr lerm kuvvetinf tekdir ederek, muvakka- lamdiya ~imalı Fml~ndlyavı kay~t.meltle yor. Boşanmalara yüzde yüz kadın scbe- rıyorum. Daıma kadın 1<aba11at1ıöJ el' 
ti: . ten kabul etmek 9UI'etile de yoJamuzda mu~v~t ve ım'Odafa.a kuvvetı~ı kay- biyet vermektedir. Bu iddiayı ulu or.ta, Kadının kendini müdafaa .cd " 

Rana Tatlıann bUyilk blr memnuniyetle ve devam etsek, başka bir mahzurun mey _ be.t:ıni:$ olma!z. Fakat on~ İsveç ı e. ae - yapmıyoru.m. Bizzat benim başınıdan iki .. .. old 
1 teşekkürlerimi arzedere~. cevab Termege ~ - danıa cıktıkını görüyoruz: Bu -da az ev- mıryolu muv.asalacn kesılir. Ve aynı ııa - v.ak'a geçmiştir. Canım yandığı için ae: yuzu ~ ur . • il • 
tab edljorum. zıra bu kanun üzerinde :artık ~1 söylediğim gi:bi ya itiyadt ~ya ka _ mmıda cenubt Fin!AndiV:a cenub dhP.tin- bütün kadınları itharn ebniyorum. Ayni 1 Yeniköyden ncl-re inin ne~rıt1ll:tııb 
vüruh:ı. vnrilmak zamanı gelmiştir. nuna Hayeti dolayısile pazarlık yapmı _ den denliden olduğu gıb1 cenub doJ!u, şekilde !birçoklarını da görüyor ve işiti" lemi:)(en ( A. ıH.) imza ilc 'f716 

. Bu k:mun •. iiç :büyük .ı§eh.riınizde, Ankara, V'Qn ki~Jerfn bazı ma~ arda veya dOI!'u ve .şimal cfhetl~rln?en dt; karadan yoruz. 1 ~azan ,0 yuc:umuz Ji;,•ur ki.: , 
.Istanbul Ye Izmhıde tatbik edllmekWKtlr. kontrolün l:tfce te.~ etmedi~ zamanlar- tama'Trille fhata ecfilmıs bır vezıvete dü - Ben iki defa evlendim. Birincisintie r . . i!fle 

Bu .üç şehirde, etiket koymak ve pazar _ da zarar görmesidtr. şer. BUJmJnla heraıber Rusloann Rovan - mazurdum. Fakat ikincisinde hudalalık 1 . cKadın da lma kabdturt1ıöır. K~ıff ıste' 
lıksız s!ltış yapmak mecburlyetı, bakkaltye, Buna mani olmak ve kanund b' ~i istikametinde büyük kuvvetler sev- ettim. Bir defa tecrübe ettikten sonra brr rıne daima mnltlübdiıı:. !H_ep ben:rcrınıil 
sebze ve mf;yvalnr, etler ve lçllen !!eyler gibl tice almak için bir tek çare va:ır 1~ ~:: ketmeJeri ve bu ~:d~~lmiz ihatByı tamam ikinci defa evlenmek benim için hakika- ?~ olsun dcr; gU~ltd.~, arz ciJ'ııl''t' 
her türlü grda maddeletine, tuhafiye, mnnL Yalnız bu işlf'rle m<>~l olacak k~trolö; yapı;,ıala"n pek ~çtur. h ten buda~aca bir teşebbüs sayılır dı. Oldu lıt.ira~<az y~ılmasını ıstediğınden·avı d ~ 
fatura ve giyim eşyruıınıı, ayakkablanna, ve lerden mürekkeb oldukça genf bir te _ Çünkü .bu romtakada yollar, koyler ve bir kere... aılenın tadını, tuzunu kaçı.r!r· yuv , U-11ı;ll 
.9527 numaralı knrnrnnmede ynzı.Iı aair mad- kilAt meydana ~'!etirmek suret~le hen!n ~evaddı ı~ ya pek sevrek vevahud ~~ Birinci karım, orta halli bir ailenin kü- madağınık ~~·.kaçar ~ıder. ~ni ll~ 
delere te~ .-edllmlştlr. her gün, bilUasıla. alım satım işlerini h ıç ~tur. Ruslarm arkalarında da bır' çilk kızı idi. Bir ah bab evinde ~ördQm, ~~~~ana ~etirdıitil faclaları!l ıwb ndi ıce 

De.r.eb!lir ki. kırtnsıye, inşaat malzemesi, kontrol .altma bulundurma ktadır. ~~.mıryolla111. bulun~a.maktadır. Onun ı be~endim, tahklk ettim, namus! u, ter bi- d?şımse, -sebeb bu amad~ğı ıçin kein ol~ 
hırdavatçılık glb: bir kaç ticaret 4Ube.cıl ha - Hülasa bu iş. ba$1ı ba..~na bir kadroyu ıç~ bu mın~da ~uy~ik Ru.CJ kuvvetle - yeli bir kızdı. Kendinden büyi.ij!ü oldugu din~e.n ut~nır: F-akat daıma ~~~nJ.>a-JıPt 
riç olmak üzere, kanun, halkm thtlyaçlan - i~e-al edecek vüs'at ve ehemmiyette'dir rinm bulunduguna. ıhtımal v~rmivoru2'. için evvela ailesi vermek istemedi. Araya ı~ ıçın, hıç bır zıarr_ınn kendını , 
na tt>k:ibill -etien maddelerin en büyük kıs _ Binııeıaleyh e~~r-bunu temin eaemezsek. Bu bakırndan Fınlerin gerı attıklan girenierin ·hatırı kırılmaaı, razı oldular.ı goster~;k ~bl e rı bul~z. d~tilC ~~ 
.;mı hakkında tntblk:at görmektedir. Evs:ıfın kanundan iyi neticelf>r almak şöyle dur2 anlaşılmakta olan Rus kolu her halde Uzatmıyalım evlEr.l!lik.. evlenixken cie ı Hergün coJu~ilc, ~o_cuğilc, saa 'fliÇ ııt: 
c.tlketl!::~ yazılması da, tereya~ı. sadeyajp, 8Uil zarar tevellüd edeceif ka~atine Ta- haff~ bir a~cı koldan ibaret olsa !!e - müstakbel karınıla uzun uz.un konıışmnk ~lan yu-v~larm katılı .~ındırfııı.ı ed~ 
nebntl yağlar. eller, sular ~ı bazı _gıda m ad nyoruz. rekt~r ve bu ıt~~rla ne bu ko lun Rov~n- fırsatını e1de etmişti.ın. Ben tab'an ~akin hadi~e .. kadının kendı nı müdn 
.de' rlne .carldlr T kiJAt 1.-J k h . yemıye ilerleyışı ve ne de onun gerıye bir adan11m · gürültüden kalabalıkton cek yuzu woktur. 1d1? 

· es « mese or:;'JJ anunun avatıveti t 1 Rıu F' harbi · c r a " 't . . ' . B 'k' r- ı k md a\11!
1 

f 
T c:ı.ret Vekfll bundan sonra bu kanunun Icin löirmci .şart olmak lo berabE>r~ tat bt _ a. ı :ı h s .. - ı:~,1 b' ~m. e ey nık uz~.- hoşlanmam. tıraf ~d:yım, .bı-:az da mu- :Bu en ı ebeı çocb. Uı-; ıdn:ı fl bilia;ı an ı;ı.ırıuı· ;~ 

yedlncl mndd('S! muciblnce Belediyeler Ye kattan .şu iki kta d t ttik· rın e enuı a ır esır yapaca ır t&a..'lSlbını .. 'bunları soylPmıstım. O dıa nun ~ ı ne ır, yor .mu erıı 
Ticaret veıı:n.ıetı tnrafından nerelerde n ·ne Pazarlık va~~aJa%: .-c! .. nll:0nee · • hü hadise def!ildir. böyle bir adamdan hoşlaruıcağını söyle - Kenıii~ine daha yüksek hayat c;,tJ1'l'f 

-•f .. :ııı ... ı.. ld ıı...... •A.-._ ' ceııaı - mi · B' b k · ' d ı· -..ı r H k ·n "'' ~ kallar memur tav... euuu'47 :o ur.-u-uu n - lriimlPrin tatbiki maalesef ııeclk kt H f h R "d şti. ır uçu 'Se!lemız m-es u geç ı. temin 1::\lemiyormw;um. er ·psı 1ps 
latmı<ı, neticede demiştir :ki: dir. Bazı yerlerde bflhassa 1stanb~~ be: 1 Zir ra man aŞ' l"akat bu müddeti a.şı~ karı~ değişme- ta anun niçin yokmuş? Hetke:; .1\..v~ı c,ll: 

-Demek oluyor .kl bu kanun bir çok..me_ ledive encümem eok ma-hmuldür. B~ ise Ankara 13 (Husust) - İlk Tedri!at ğe başladı. Haftada hlr defa s~n~~ay~ ~-ı gidermis te biz n~in gitmez;nt-'1t'6<fC~ 
murl:ırı daimi surette meşgul edeblleeek vüs cezımın manevi t~rini izale ediyor. Şube Mildürlerinden Hıf:ıırrahman Ra- zımsıyor, ba~o~arı takib etn;edığimı~ ıqm ler misinrz, ağlar mısınız? r...arıtfl. i6 
ııttr> v.azl!eleri ihtiva ettf{tl halde, tekabül Cezaının miktarım ~zdır. Binnetiee bir c::id Me'ktebler Müzesi Müdürlüğüne ta. ~:ıaınıyor, nıçın çaylara f!ı~erek 1!lsan nirken, 'Parada puıaa r..özüıı: yo\vi1~ 
eden te~kUftta "1Tl!lllk dc1ildlr. Biraz --sonra malaza için U7Jlln fasılalarla bir defa ya- " . . . tçıne karışmadı/tımızdan şikayet edıyor- birbirimizi anbyalıın, demistı .. @lll \l~,.. 
"Tet'eC~m ttahnt ve -vanıcn~ım neUceler b~ kalarıml-!'1 olmakta hfc bfr zarnr -nörülmü- vın edilm~tlr. du. . . . .. zi bir anladık ki..-sormaym! İki çoc o!, 
kımından. bu noktayı bilhas!a itaret ~e • vıor. Mnşteıivi mlOnasfb tenzilAt ne mem- hi, başkaca bfr klarara vanlması lAzım :Mad~ v~zıyet_ımız fa~la aqıl~a mu- bırıakıp, daıha yük.~k hayat şartlar;e'r"ıı' 
rlm. nun etmek. bu kücak 7aran zaman za - gelip gelmedi~in sarih bir surette yük- saıd değildı. Bu ımkan ° s-a dahı, be~ ba- mak için ı00nu -llH!çhul ._bir macera r f t 

Ticaret Veklll .bundan Jıonra 3 üncü suale man iktihama delhn~ktedfr. !.'ek Meclise arzetmek imkAnını bula<'a • lodan, ~laydan hazzetmiyordıım. B.t_ı ıkmlaiblı hatine ç•kan karım, bütiin kadıTl28ıı;tt~t 
•u cevabı vermlı:tlr· ... srzlanış ar yavaş yavaş ı~rara mun a · . ı.;;l ,.0 " ..ıfl\11' 
" · KMıun bu Iki bakımdan ıslaba muh - gız. Gü dU 1 . ·· d lmad hakslzdır. Bu anketı nçmar- a "]tP 

- Arkadaşlar bu mevzuaa müglc111Atımız tactır. MaamaTılı e!!er teski At meselesi ay .Mer'iyette ka1dl~ müddet<:e bu ka • oldu. n z en, 1m~aa e~ ~d a?, ettiniz, hiç o1ma7.se belki bnzı , 
memurınrın 1htlsasına nıillftk eden husus - ni 7;a'm!mda ttıal1edflmeT.Se, yalnız bu ne- nunun tna3'levf kıymf't ve itibarı, tat'bi - ıa'Hbablar~ sinema ar.~, çay ra ~no ı. rbret almak •ferasctinde bulunuıılfl1'· 
lnrö,n Ileri gelmiyor. Bu IŞler'de plyauya vi ıadilftt iÇin htızurunuza ~elmekte bü _ kat ve halkın menfaatleri bakımınaan hu Aklıma ~ır Qare geLdı. ~un;uz o ur " "* d' 
mütealllk blr ihtinsa Ihtiyaç da hlssedllme. "k \) f, Y'd. .,rormu sust bfr ehemmivet arzetmekte olduiu ci- sa, ibelkı onunla ovalanır. un arı unu- ııe.o 
mektec1!r. Basit bir zabıta memutu bilgi ve vu Hii11~c:a:a tdkilAt m-:e~rı;· halledilmedi- hetle, btl:${(lnkü beyeruıtıma tam bir kat'i tur, dedim. Faka.t kar~m buna h yana~f·dı: Okuyu<:ularırnızın cevabıarını 
Uıcı:iihesi kiı.fidJr. Maanıaflh vek!letlmlzhı ~ tal<:dlrde. varılacak netice ve yilksek yet vermemekli~ müsaade buyunne- - Daha gen~ıı:ı•. bıraz ra at e e ım, devam ed-ece~z. (;a$ı;tl" 
bu l•lE',.de kulhndı~ı memurların en iyi ye- f~lisini.,..e arzectil~ek t~>klifin n~ ola - nızı bilhassa rica ederim. h~yat~~n nasibımızı alalım, ondan sonra.. NtUTet Safa 

· · ş ·ı~ d · k" k !m b· man dı ve ıtıraz etti. t!Şmis eleman!OI'lmiZdlln OldUklariDI SÖYli - bileCPeinf tahmm etmek. maruzatıma na- UnU 1 ~Ve C eyım ı l.. Ir 1.~ - -s diğim _şeyleri vapmakta adeta et't muhabere 0 

yeblllr'm r;:u·am müc:kOJ de~ildlr Diğer taraftan teş oa nihat karara varmak hükOmetın de e~ rd C 1 - d·~· • • • 
Bu k<ı.mınun tatbUı:atında, memurun rolü, kilAtın tavda ve oh~lveti bizi alına _ arzoouna tek::ibül etmektedir. Bu karara inad ~dıyo _u. blay ark onad tslevm~-ı.:! ı~ g 

' d k f d dab' k sevemıyecejtim rta ım os ar, C!Jıoal.l"" ay Hdlim aplana: ~tP 
bir zaınta memııru rolüdür. Tayin edllmliJ o. cak neticemn mahtvPtini de hesaba kat- ka ar. ~ecb~~~-tzaman zatr ın ae.k ı !1...!- - lar kaı.andınyorau. His.credivordum ki, bu _ fikrlniz.i ıbirmt ctdh.a V!lZlh 
lan ma:!deler .ıüzerlne etiketler 1ı::onmut mu. maktan müst~i kılmıyacaktır. nurnın tat m.ır ını gevşe mem ve uu - . 1 -!1..bab1 ka bend _ ? 

ii 1 k ı ? 
r-te .. tü" k ..._0 imkAnlarımızdan istifade et - yenı dost ar. ön Rr, r~ı ~ ça nız 'II'.Ümkün değil midir·· _../ 

ur, pnar ı ycıpı ıyor 'lllU "" memurların Bugun, muhterem arkadaşlarımın su- ın a~ı . . . ld ~ h 1 rlardl Men'e kalktım, ısvan ettı. Ar- _ :ıt 
~akac:ı'darı hususların başlıcalan bunlar - aline ce'\'<'bcn bir tekltf getirmedim. Hii- rnek suretıle. ış.aret etmış ~ u..,um ma - ıyoevin ~ tuzu kalmamıstı. He~ ak'iam lefl'P' 
dır. Bunun Için Jse .memurlar, dükkli.nları kfunetimiz. bugünün ahval ve şortları da ~rlarm tevellüd etmemesme ç.alışaca - ~kaşa ve kavga .. eve dönmekten ür- Bergama-daJd ;zetze 
ge~m"k, batan blzzat müşteri gibi hareket hilmde lüzumlu gör-:Hen salô.hiyet1eri ya- gız. il d 'b tt• ıruvordum. Rakıya alışhm. İspirto hid - tahrrbatl 
ederele pazarlık vnk'alannı yakalamak :ıure_ kında yiiksek Meclisiniz-ien rica etmek ~T?~bm t:n e:.~ ~~ .ır. h'b' V _ deÜmi hflfifletiyor, heni biraz teskin -e!H- 13ef 
tile lı~rckıot ederler. tasa.VVUTundadır. Bu salahiyetler veril - . Bu.ıza atı m~t . ı k a rır sa ı : ~ rdu. 'Thrb1t b6vle devam etmedj, hür lk-i giitl ,1' 

.Bu .!lebeble v~lka veya .kay.ıdlıır iizertnde di~i takdirde. fiatlar, 1-htlkiir, mPmleketin kıllerın bey~na.~ an!~·~-a~untm ~ay~~Y~~a ~r tıayata kavu..~k ieln -karım beni bı- İzmir 13 
(A.A.) - Evve baltltlJl09~ 

tetktk gibi 1~lere mrtb:ıl bulunmamaktadır. iaşesinin temini 'lTle.vzuları esaslı bir su- talnr~nın tc. 3~~z ~ ı n~n~an~~~~ t:tbi _ r?-karak anneslntn evine kaçtı. Ayrı ldık~ ga.mada vulrubulan zelzele {\Jll.11tıl ~ 
Bu nevi tcUtlkler ancak fiatlan kontrol .ba _ rette ele abnaoaktır. BövlecC' paı:arlıksız Meclıse gelı~cıyed afd d 1 lma ne mü~l,.;llat1a · bunu hiç sormavını lfıyete gelen müta.rnmirn malbit e<~ tl' 
' d lii' 1 1 b k ıl ~ t kine devıımu.an a <IV a memu O - ~t..l • c· ktikl kö "nde ,, 
JJlll"' "'n zum u o ur. r.atıs ffiP.VZııtına aş a vo aı-uan cmas " ld v .. 1 . t' Evlilik hayatına alışnuştım. e e- Bergamanın Pınar yu bit e ıl" 

cıRıı ~anunun tntblkl yiiziinden pahalılık etmi-; o1aoa?ız O zam~n daha ~enis tPc- d~ın~n ;nlaoşı T 1~1 so\em~ .. ~~natından .rimi çabuk unuttum. ~hbabların, akr.a " men yıkılmış, Narhca köyünrl~ tl -yc~t 
· ücud r,eldli\'i tıo~u mtrdur? Dotrtı tse, ö. riibE-1<>r ve imJd\nlarla m~k~lhr7 (llı>r~k. Alı ana ar nıı;l .u ti ~ baların zoru da intimam etti. Dul bir mamen. çölanüştür. Nüfus zaytS-
ıür.e {':"~mek ıı: ., ne glbl tedbirler alınmış_ Ji.n~:ı i~e:bPtl<> J...-nmr verf'bllPN>kiz. Hatta sonr.a ~zna.m.C eye }tf'5\ mıi r. caktır kadınla evlendim. Ke k1 evlenmeı; olay-

. ır.?• ~u:ı.llnc gelince: lı;tenilen takibat yapılacileceği halde, da- Mcclıs uma gunu op ana · 
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...,14 BiılndkAmm 

"Son Posta, n1n Hikayesi 

Koşun yan ın var!. 
Çevlr~n : Faik Beremen 

SON P O STA 

Asr1mız1n en esrarengiz 
meselesi 

(BG.§tarafı 7 inci sayjad:ı) 
General Gayda için şu sözlerı söyledi: 
-Bu adaını hakiki milli bir kahraman 

idi. Çek milleti :ığuruna hayatını kaç de
. B.ugiin çekine çekine size bir spor diye bağıra bağıra onu cesaretlenciiri • fa tehlikelere attı. Ben talihten gaddar 

hıknyesi anlatacağım. Çekinecek ne yorlardı. olamam. Mademki tehlıkelerden talih o
Var değil mı? Herkes bildiğini söyli • Evlerinin bulunduğu sırtın alt tara- nu kurtardı. Bu defa da talihi ben ola
Yecek ve bilmediğini saklıyacak olur - fır.da idi. Sanki oraya bakarsa daha zi- yım! ... 
aa tnünakaşa, muhavere ve muhabe • yade kuvvet bulacakınış gibi içine bir Bu suretle sabık milli kahraman ve 

- -

Sayfa 9 

•Son Posta• nın tarih! tefrilaw: ts2 

Yazan: Re~d Ekrem 

s 
re kelınelerinin mana ve mefhumları his geldi ve başını evlerinin bulundu- sabık general bir yere çekilip sindi. 

ortadan kalkar. ij'u tarafa çevirdi. Dehşet! Yangın var- 9 - Elim itiraflar Dedi. Melek Ahmed ağa titredi. Padi- Bu naralara, bazan da hep bir ağızdan 
Bu hikayem bir bisiklet yarışına a - dı; evieri yanıyordu. Bu kuru havalar- Silki askeriden tardı üzerinde"l on se- şah bunun farlana vardı, fakat ehemmi- bağırılan yeniçeri laHhangi karı§ıyordu~ 

i<i. Büyük yarışlardan değil ha, sadece da: hergün çıkmasından korkluklan ned(!n fazla bir zaman geçti. Çekoslovak- Y~t v~rmedi. Çünkü, ~ da bu emri uzun Allah Allah İllallah! ı 
taşra spor te~ekküllerine mensub bi - yangın. Ne yapmalı idi? Bir saniye a- yanın mukadderatı tamamile değişti. Or- bı~ tyı~l~ mu~adelrnden sonra ve~- Baş uryan, 
sıkletç:l{'r arasında ufak bir müsaba~a. yak!arı gevşer gibi oldu. Fakat hemen taya yeni bir Çek hükumeti çıktı, bu nü- ~~~·: ı a tar a pa ışahın kulağına eğı- Sine püryıan, 
Seıa~ Lantüsk, hedefe herkesten on- kuvvetini topladı. Onun gibi belki baş- klımetin rengi ne olursa olsun es1{i - Padişahım Kara Ali kulun iki gün Kılıç al kan! 

l'e Ula~ak istiyordu. Bunu evvela ha. kalan da yangını göreceklerdi. Ma'& • Çekaslovakya büktimeti değildi. Bu yeni vardır görünmedi, yaınağı Hammal Ali Bu lll{'ydanda nice b~lar kesilir hk: 
ta 1 d olmaz soranl T~etı: bir sporcu, saniyen de !şık o • mafıh önüne ilk çıkan insan kümesine rejimin henüz ilk günlerinden Gayda var .ır... . " Eyvallah! Eyvallah! 
du~u ici . t' . d . Q.aP'lrdı: meselesi gene ortaya çıktı. Dıye c~v~b verdı; Murad yuksek sesle: Kahrıınız, kılıcımız du"'şmana 

- n ıs ıyor u -O gıtımı adamları ile• ziyan. 
Sezarın babası da ufak tefek, çift - Hey Assaj'da yangın var. Çek maVbuatı bu meseleyi gene kale- Dedi. .... Kulluğumuz padişaha a:;an! 

Çocuk ~ahihi bir adamdı. Sezar, babası Sezarın sözlerinden bir kelime an • mine doladı, General Rudolf Gayda me- Melek Ahmed Paşa, padişahın peştc- 'Ü'çler, Yediler, Kırklnr; 
".e kardeı::lnrı'f:• beraber bütün hafta lanı'YaTak onu teşci etmekte herdevam se'csinin haini vatan olan Avusturya er- malının ete~ini öperek dışarı çıkarken Kmbangi Muhammedi, 

" ~ - M 1\T.:uru Nebi. Kereıni Ali; 
~ıftlikte çalı!\n·, icabında bel beller, bağ idiler: kanı harbiye reisi albay Redl meselesine urad, bostanc:başıya işaret etti: Pirimiz tbünkarınuz Hacı Bektaşı Veli 
1 <~ra bakar, c;cftalileri toplar ve ancak - Haydi aslan! Görelim seni! hiçbir suretle benzemediği, benzcse ben- DedC:afer, berı gedl!. ·kul· v demine devranına Hü diyelim hü!. .• 
I>a • • • d t zese D yf 1 . b d·V. .1 . ı. ve onun a agına eğilerek 

. ıar günleri bisikletle şöyle bir ıste - Yokuşun ba~ına gelm~tı. Ora a op- .. .. _re us mese esme enze ıgı ı erı şu emri verdi: Meşalelerin yalımlan, içi karanlık ev-
d~ği gibi kevif çatardı. Anjelin evi ise lanrnış olanlara ellerile yangının ye • ~d"} kısacası Çek matbuatı Gayda -Şimdi, ttz hassa kayıkhanesine ~it .. lerin cmnlarma vurdukça, kafes ve perde 
hır?z daha ötede idi. Ba-zan kır çiçek • rini "Östermei'e çalıstı. Ah, apta·llar! lelune lisan kullanma~~ .başladı. o:ı be.ş otur~k. büyük valide kayığı~ i.n- ~r;ıı~rından sokağı se~~en ve gözlerine 
leti topla w k k da yolda rast- Aıılamıyorlardı· başlarını bile çevirmi- Çek barosunun en guzıde avukatların- dırsinlcr .. .guzıde ibostancı neferlerı ıle amlacık uyku gırmıyen tsianbullu-
gel' ma~a çı ar, ız · . . dan y v Rad p dl' k t Çekmeceye var ... M'11Sa Melek Çelebi ile lar, korku ve dehşet ilc geri çekiliyor-
ı r, bir iki lakırdı ederdi. Bu suret - yorlardı Ne yapmalı ıdı? Zavallının .. · · a rag a ıye ~a ama_ ma Güllü Fatma hatun orada Küt'iikefendi Lardı. Bazan sarhoş ıbir siMhinin bir ye-
e ar ı . d ğ k f b k d k b' 1 · muracaat ederek davanın yenıden ruye- .. ~ · . . ' . r-- • a arında aşk demlen nesne o • a ... sı u a ar çapraşı ır rnese eyı . . . _ .. . . yalısında yatarlar.. tiz onları al gel... nıçermrn, yalhud bır baldırıçıplağın, sen-
l'nucıtu. Sezar, çok hem pek çok aşıktı. na~ıl halledecekti Yarışı kaybederse tın.ı t.aleb ettı. Çok buyuk chemmıyetı Kıllanna hata gelirse kendini ve adam- deliyerek bir evin kapısına bütün ağırlı-
ll~ı aşkm A · r ,. kalbinde öyle kuv. Anjelin ~Iden gidecekti. Devam etse haız i4aatta bulunacağını da ayrıca bil- larını yok bil.. ğmca çarpıp yıkılması üzerine, içerden, 
V~1ı· b' .. nJe ın ın . . d k' b '1.. w B k dirdi. - Ferman !hünkanmm efendimindir .. kapıyı kırıyorlar zannile düşUp bayılan 

·ı ır kok salmasını ıstıyor u ı.. a·ıa ocı:ıcrı yanacaktı. a~ını ar aya A k H d' All h d 1 A kadınlar oluyordu 
arııma buna pe-k emin değildi. Bu yarı- ÇPvirdi. Ötekiler başta rakibi olmak ü- t\"ll ntt Ydi. V. R~~.anın adaye ma~~- damlan~~ ~pah~Iu/:n~mJ~ne~:ı~~·İhsa~ Bu fesad ve fi~enin en azılı zorbaları 
Şı kaı . 1. . .. 1 kl 1 d S t d ı;.,. b k ma ına ev eyledıgı raporlardan bırı- . Sul•ft hmed . . ~ b· .an:rc:a belki .. şu AnJe ının ~OY e 7ere y:!' aşıyor ar ı. ır a O e;• u a • . " .. .ı ettım... «ı na' carmsmue toplanmışlardı. 
lt ba~ kaldıı !;ı yok muydu? Zaten Se- tı; ev yanıvordu. Herkes yar~la rnel? • mn munderecatma g?t': _ç'eko:~.ov~kya • Murad kızlar ağası ile ak hadunlar a- ~eydan e~ra~mdaki kahveler binbir ayak 

Zal'a so" 1 . . . - ,.,.,,1 k' . t f bakmak aklına nın sabık Belgrad sefırının kardeşı bulu- ğa.sma döndü· bır ayak ustünde. tıklun tıklım doluydu • y emıştı. Bcnım varacagım a - ., .... · ıTPo::enm o ara a . · . . M 1 • • 
danı.d ' 1 . nan Dr. Gırsa Varclav geçenlerde Gay· -Bre lala ağalar ... Tiz soyunun, sızın um arın ve meşalelcrın ışığında diz di-

\' an gurur duymalıyım. "E:' mıyordu. Yanl!;ın:n farkına ~ar~az- dayı ziyarete gitmiş ve ona §Unları söv- ile de sohbet ve müşavere etmek isterim .. ze, omuz omuza hatta üstüste otunmış 
d nrıı::ın biı hususiyeti de i~tirak e - lar~a ne olacaktı, Bır sıkıntı, bır vıc - 1 . . • bre çabuk soyunun.. yüzlerce insanın nefesi, deri, ter ve ay~k 

ben hisikletçılerde muhtelif meziyetler d:ı., azabı yüreğini kemirmeğe basladı. emış. An... 1. h d 1 .
1 1 

kA Dedi. kokusile, 'bu kahve'hanelerin içi, müteaf-
Ul c- ~ıva ı azıra o ayısı e mes e ı f' b' · ·b· d' -ı...ft- .. 

L:: Untnaı::ını icab ettirmekte idi. Çün - Avakları kuvvetten kesilmi~ti. Yo'ku rd k a· . f tut • H . bı.n t ıkr ınd gr ıvd. ı, _uı.r.ı;an, yuzlercc kulak, 
~Y t k' b 1. 1 dı d d sı an en ımı mua uyorum. angı YAHYA EFENDINİN GAZELi ır e a arnı ınlıvor bazan her ağızdan 
don~ a ıb. cd.ccekle~ yol inişli, _çı~ışlı c:un ~ı::ına ~e ınce at a : ora a· uran. sebebe tbinaen nisbeti a:;keriyenizin bir söz çıkıyordu. w Birkaç dakikada bir, 

11 l'l1Pçlı b.ır seydı.: hem uzunca ~d: de. h ra ) aklasarak haykırdı. . . katedildiğini, neden dolayı idamo mah- Dördüncü Muradın dt>v1 et ve «>alt~nn- d~şardan ge ı e~ .sırılsıklam adamlar, yeni 
buı edefe bırkaç kılometre yakınınde - Kosun, yangın var- Bızım ev ya- kum edildiğinizi size söyliyeceğim. Bunu tma karı::ı çıkan ihtiHilin ikinci gecesiydi. bır habt>r ge~ınyorlardı: .... 
le .. una n Lantüsk yoku~u yarışa· giden. mvor, p:idin ha·ber verin! kendime bir lborç bilirim... Hnkkınızda ı Bir fırtına ve s1l!nak il~ başlıyan vağ- - ~afak ıle beraber saraya yuruyüş 
n r ·biraz ndes alacak ve şanslarını de F~kat rakibi Vensan onu çoktan geç- idam kararının verilmesine sebeb olarak mur. Atmeydanı:nıdak~. mahşeri andıran va~ı~U~kar ~aravda d )',·ı . h 
~Y~c·<'k k t • d · r .. . . .. . . kalabalığı kısmen da.rrıtmıstı. Fakat, me- . · J e.,ı mış, assa 
~· . uvve verıyor u. mıs ı. gosterılen şıfreu telgraflar sahte ıdı. Bu şalelerle kalabalık k::ıfiiPlC'r h'llirıd(' sr-hir bançelerındı>n biri_nd? işret edermi'? .. 

le ır l§rtrct! Yarı!;cılar yola düzüldü - Sc1ar en sonuncu ıtelmisti. Anielin telgraflar Çekosbvaky'i hariciyc ueznre-lsokaklımnda kol dolaşan, köşe başların- -Yok saravd~ ımış a~m~ glzlenirmtş. 
lar. llf'r şeyin çatır ça1ır s1caktan çat. ::ırkıc:ım cevirmiş, vüzüne bile bakrnı- ti tarafından tertib edildi ve Mosknvaya ı da, dörtvol a~ızlarında ve mevdanlarda - VYarın vezır ve muftu snrayları--
s dığ! bir Temmuz gününün öğleden vo .. nu. F .. tec;i gün Sezar vaziveti ona gönderildi. Orada şi.frelendi ve Praga nöbet bekliyen ilıtilalciler. bu fırsatı ga- dm vl ag.ma etsek ve ateşe versek gerektır 
0'lras1 'd' .. .. .. 1 t - . 1 k k b" "k b' .. d 'Idi M k.ab"l 1 k t k·ı· nimet bilen b:ıldırı<'ıpkıklar. hırsızlar er er ... 
~lbr t ıb ı. Bu kuçuk, mutevazı yarış- ~~dad mtl~ea cha lk&ır etnl' bı: . ..ı uyu ırlgel~n erdı ... tu' ıfl casbus ul deş ı atının serserilPr sabalıa kadar yağmur altında: - Bu iş geceden niçin olmaZTC'.ış?. 
0 ' n ii her biri bir asianı andıran ~ıı e e ve a are e agıruı: • . me 1l§ell e gn ~r un ~r ır:_» uyıuyam::ımış'ardı. - Gece yanRınd~n k?rkar~armış ... 
1 l'ne~hur yarışcılara benzemedikleri - Yanınn, vanı.rın! Muvaffakıvetsız- 10 - Şnyanı dıkkat bır hucum Pavitalıta gelince. bütün evler zifiri - Bre yangın bı~. nıme~tır .. 
ı~ gayı·et ve kuvvetlerini damla dam wr:ni Ye beceriksizliifini üzerine vük • Eskiden Gaydanın mahremi esran ve karanlıktı. Devlet ricalinin saravlanndn, ~ B{e vangınsız ışımiz ış, tnlanımuı 
1 tar! edecekleri yerde daha ilk ham • IPi~ iTin vana•n hem~n söndürülm~tü. siyasi müşaviri olan ve sonradan Peledni uşaklar. köleler, bahcrvan. ırgad, araba- ta n So .m~z:. be 

1 
. k 

!!d~ 1 H k · · .. ·· k" v. d' L' · · b b · · cı kayıkcı scvis ve.c:aire eli silah tutan - ıpauı Yen ve oca a~alnrı. si-
ı.. c <ınca kudretlerile yola atılm..ıc: - c-r esın f107U or deml ı ya.. ist gazetesının aşmu arrırı bulunan b" .. k. kl f d'l . t r d . pahi ile venicerive ve bizimle beraber '"td· ,,. ··-t . . . . utün er e er e en ı erı ara ın an sı-
\ltk •· .ıollar, karşılıklı dost, akraba·, Hele o aksarn babası: M. Srbrnı mum~ıleyh hak~ı~da verılmış lahlandırılmıs bir hücum ıhtimaline kar- olan. şehirli dilaverlere d'>~um o!du ımı, 
1 "adns; tanıdık; tanımadık bir sürü _ Yamnm haber veren koca antal olan karann refı ve beraetı ıçın makale- şı mürhıfaa tertibatı alınmı!':tı. Fakat, bu ga"';ı onların aslanlıkları gıder dıyc kor-
lls.ınıarıa dolmuc:tu. ~Pn misin? dive cıkıstı. Allah rnüsta _ ler yaınnağa başladı. müsellah adamlarm da sadl'lk:ıtleri şüo- knr ar ... Talan ve doyum sonra olur 
Se'-ar ed ... hal·kını vers~n Her ev olunda aidivor M. S~brni makaleler inde, Gayda me- hel b"(] i. Belki. d ısardan bi.r hücum olur derler... ·v· 

bit ' P allara sıkı sıkı yapışmış, " · ş Y 1 . tl k d'Y' k't Ç k 1 k olmaz konak ve saraviarı ilk vağma ede- - Bre vı(!ıtler .. bre burada ne dunır-
ltı:ı saı;a, bir sola çevrilerek baŞ düş _ dll. Bütün millf't varıc;ta idi, kimse far- se e.s1

. pa a ve~ 1.g1
. va ı e 05 ova ,ya cek 01'Anlar da b~nlar olacaktı. sunuz ... CPkm(!cf'den geien bir yeriçerl 

b nı Vens ' 'd" . . .. .... d lı::ma· varmıvacaktı bile Aptal salakt harıcıye nezaretını ışgal eylemekte oıan B" -,. k k1 d h d k'k da ~ultan Murad Çekmecede imiş Musa 
uı an ın gı ışını goz onun e · ' . k R . . .. B . . . . U''l.I"CC so " ar an. ec;; on a ı a k C . .. .. • . 

bı. uncıuruyordu. Yokuş tırmanmakta Geçen ay hava cıva için mi evi, bai!ı sabı . eısıoumhur eneşın tevkıfinı ta- bir mesale1er1e, elliSf'r, vtizer, hatta bn- hM~P t~l,.bılvoe duğün ynparmış diye 
~ tak"b k . . . leb ettı 'L- .. k" Tk k f'l l b" b" . a'uer ıte ırm ş .. Qa ı ondan usta idi. Onun için on _ vaneına ·ar~ı sıgorta ettirmı~im, ser- · zan Ut·c; vuzer J!;ı ı ~ ı e er, ır ırı ar- B k lk .d ç k • 
rı on k' . . M. Srbrninin iddialarına göre M. Be- kaS1ndan J!eç:ivor, vahşı., korkunç n§ralar - re a ın l!ı e e .. meceJe .. 

tııaı .. ılametrelık bır mesafe ka-zan. sem. neş siyasi sclbeb'~ dolayısile General yükselivordu· - Yalandır ... Casus lafıdır .. 
hils:n~dı ki; yokuşu korkusuzca çılta • .. Bu sözler Sezarın cinlerini bi.isbü • Gaydayı zararsız "':>ir hale sokmak fsti- _ VPnicerİ olan Atm('vdanınn ,gPlsi'l!.. --: Can pazarına düşen dü~n derneJC 

S · tu n başına toplarnıştı. Ah, bu havat- ~·ordu. Beneş Gaydanın emrinde bulun- _ ~ina hi olan Atmevdanımı ırelsin!. dü$ilmnez .. · 
lbesıicaktan bayılına derecelerine gel _ Bazan iyilik vacavım derken bövle muş olan meŞhur Çek lejyonlarının hftlô - Müs'üman o1an Atm('vdanına ~e1- - Bre yiğitle~:·· ._Bre bura_?a ne ~ 
da ne rağrn s ld d p kcm rnuam<>l~>1ere dP rnarm kalırsml sin!.. rursunuz ... Şu ~y~z sa~ oglanı~ J! 

llara k en ezar a ırma ı. e • •••..••••... .....•..... .......... . •..•...• : . Gnydava sadık unsurlar olduklanndan _ Davamız ser'idir şeriat istiyen At- ~dur .. bre .şımdı oan.ıden ~elirım .. 
atıldı. sı ı basarak var kuvvetile ileri ,...."" Doktor. 1. Zati Oget . ~ kuşku'anıyordu. mevd"""':OO ,gel""İn!.. ' . . Çekmeceden ,gel~ yenic.erı ~yakta!':unl2 

Ark . Bencş general Gaydanın bir kı • - ~.,,r :'az~m;ı. val!mavg ,gıderı~!... . oradadır. a.ğalara. min 1le soyler .. hün-
ltın adasıarını geride bıraktığının far Rel~dfve kımasındRkı muı\Veıe'ıı· 1 ,·nm hırzırlamakta olduğunu haber aJıiı- _ V'l dıl.elhm'Zl yaparlar, ya bız ışı- klir Cı>~~ecede ı.mıs.. . 
~ a 'Vatan d tl G .. r . s 1 ..... ~n"'"' öıtleden IO'lra hastalırııı 1 mi:r.l bi'iriz' - Bızım Su11an Mu ra cl ıle davamu 
ar, ha di os arı: « ore ım senı . e- \- ktıbul d ,1 ğından hu kıyanu akim bıraktırmak için - Prn ı:;~bP'rmız ac;tıktır' . yok. Bizim davamız yaranı iledir. 
~ Y Sezar, gayret! Zafer senm!:. · e er. • (Devamı 11 ir• ci sa•Jfada) _ B rP kestimmiz k('~tikiir!... (Arkası var) 

~~tdeşi.-, b "\.~ ... geçiriyıoruım. Bununla bera er istediiti· 
rr~/ti IHınaya geldikten sonra Hüseyin cSnn Posta• nın yeni edebi romanı: 53 nize inanın istPdiğinize inanmamakta ve-
lb-~di~· burada ve •bize komşu olduğunu ya sözlC'rimin hic birine inanmamakta 
tS~ Rı~ zaman işi şakava dökerek: ellx-ttc serbE'Stsiniz. 
~l~i Lıza, demiştin, yoksa Yorgi He ~ Bu ilk ve belki de son olan mektubu 
bl"'' de Hüseyin Gerçekle mi eğle- y ll A V size yazır .. l{tan mn k !!dım memlek('tiniz-

llu .. ·» 1 de bulunduihım ve komşulul{unuzdan is-
~. s ~~ne o zaman cevab verememis- s.;,;;; tifade ettiiTim müddPt irinde aile haya-
~a ı::ın sualtne Hüseyin Gerçek Olim- tınıza aid farkına vardığım bir vaziyct 
dU. lln .... ~basında fiilen cevab vermiş ol- münas~betP-e bildiklerimi söylemektir. 
~? ~'.,~. şüpnen hAlll devam ediyor Siz karınızı kısknnıvorsunuz; hem de 
a hı.ı ad~ istersen genç kızlı~ur.ız- ix-nrl"'l kı«>k~mvorsunuz. 
~ ltabt, a:;ıa karşı sen de, ben de a1aka- Ya7.an: Refik Ahmed Scvenıil Bilirsiniz ki 'bazı erkekler, evlendikten 
h_"' 1t1 ka ık. Onda Öyle husust bir hal sonra da çapkmlık vapmııf!a devam e-
~bit arışılaştıı-tı kadınlarm üzerinde mancımız Hüseyin Gerçek ise sevgiyi istidadını ~österiyordu. Romanlarda ol-ı caydım, Rita gibi adi bir kadınla müna- derler: içlerinde yabancı kadınlarla de
ı:_~ :tar tamanda hAkimiyet temin etme- san'at haline getirmiştir. duğu gibi hayatta da böy!e insa un ko- sebete girişen adam ondan daha yüksek Yamlı münasebetlere Ririseııleri bile V&l'

~en tıYor. Harcmde. türlü mPmleket- Bu adamın tehlikeli ateşine acit: bir casının bekarlık senelerinden amdığı. değildir, biz onu anlıyamamışız, bu a- dır; fakat bövle'eri bile, kendileri her 
~ ~ SOtı Qplanmış en gO zel kadınlar ara- pcrvanc gibi düşüp kavrulmaktan genç bir kadın günün birinde ortava çıkıyor i damdan nefret ediyorum vesaire... suretle h aric-tc d~'f'llip dururken. kanla-
~r SUz bir zevk ve haz Alemi içinde k1zlığımda beni sen kurtardın. Tered- ve ailenin rahatını bozuyor. Ben ııitanın rının tam bir sadakatle t>ve bağlanıp 
ti~Q ~tınüş ve dudaklan şarap kade- düd.'erim. korkaklı,ğım, babnmın nasıl kocarnı elimden alacağım snnn Drdum. lliiscyin Gerçek'ten Yorgi kalmasım i<:terler. Galiba siz d'e bunlar-
~:· k i ~Qnç ve güzel kadıniann elle- vaziyet alacağı, ailemin ve tanıdıkları- o şimdilik arkadaşımı elimden aldı. Hü- Dimitriyadise mcktuh dancınız 
O'~·nus endisinden ırecmls bir halde can mın ne ~iyecı;ği düşünceleri beni daima ~yi n Gerçeğin so'hbetinden zevk alınan . . .. . .. . . .. . Bazı kadınlar vardır, kocalarını. idare 
a.. ~ }ttı~ bir Türk paşasının torunu zfıfa silrukleyıp duruyordu; o sırada sen bır arkadaş olduğunu elbette kabul c- A . ad lı k . da tm k t>fmek, avuçlarının içine alıp çevırmek, 
J:l' ll~ ~vtn Gerçek. sen~>le .. ce şehvani daha cesaretli davranarak Hüseyin Ger- dersin. tın d a~ ~ i en sı~~dv~ ~- te türlü taktiklerle on'ara istediklerini vap.-
~lt "9':a gfl:J1 cll18ivet hey~anlarile mırsı- çeğin ihususi ahibablıJ:ını kabul etmekten Hüseyin G~rçek Atinadan aynlıp git- dv~,_.oı:a a 1:1 t u um m~ e ç.e ~o~ <'~- tırmak fikrindedirler. Madam Dimitriya
&..'"'1 ~ın~ltnıs: bütün hayatınca o1du.lht çekinmcdin. Herkes ve itiraf ederim ki tikten sonra Yorm ile münasebetimiz 

1 
ı,..kınız samıkmt vkeya f!tayrık,~ml.ı~ . 0ib~l- dıu bu kudrette bir şahsivete 6ahib ol-

•u.,ound be · H" · G ~ d·v· . n• u ve neza e e arşı eşe Kur erımı ı- ' 
...,, if_~ E'n sonra da eserler'lı:> :ıh- n. senın useyın erçe"'' ~ ıgım beklcmedi~'<im bir samirniyet ve hararet- d' k · kA 1 bul d v • • •• ma..ı.~ı halde size karşı böyle bir rron-
·uıhf ""\1 etrn ~ t d' d k 0 · · d" ki k d' i "' ırme ım ıın arını ama ı!-{ım ıçın o- u•,.; ,.. 
Ol O~ ~ ... te- devam eden t "il iz zanne ıyor u · nun ıçın ır en ı m le aydınlandı. Kocam şimdi bana her .. d'' · s· · r ö · · d ram takib etmek istedi. Sizi kıskandır
ı.,_·•_ı lted ll' WıldE> ~ir vazısında rrı~r.~c:i ayarladım. bu maceradan uzak kaldım, ı . . . . . zur ı e.rı~. ızı ge ıp g rc~eyışım ~a e mak için bf'ni icad etti. Knrınızın elden 
""t"tl'":!'ı tnlarrJan v 'st'kbal' 1 k k sonra da Yorgi Dimitriyadisle evlenerek zamankinden fazla ibır dıkkat ve ıtına seyahatımm aceleye gelmesınden do ayı . k Id ıor.. "rü 'k' 11 ~1 ho~ıand·~ın~ ı .. \ ~~ a~ ~ ~ - aile hayatında sükfin ve saadet aradım gösteriyor. Atinadan ayrıldıktan sonra değildır; sizi görmek istemeyişimin de gıltme ıor.te 0 uır.~nurdgo pHonlba 1k.1 ebe ~-
~ L ak._; Of SOV E'r. ız B lD ar , , ' haf . } f· k } bunda te<:iri oldu rı aCan.nızı SantVO U. a U 1 ('ntm 
~ •ıay~tı ıc;O'I"t<'edeviz . .-'\o::k ve huru- A:yşecığım, ~c_:ya ı_;nz n.ası geQ ı, ocan nası ' ve .. . · . anladığıma .göre siz inadcı ve fırsat ar~ 
~l~l'l ~a tnazi c:ıhibi olan erkPklE'ri Benim pek çok roman ok-uduğumu bi- ıluh ve ılııh... Bu sozle~ı ~ dururken sıze baka- yan erkeklerdensiniz. Karımzm tnkti~e 
~'ihd~luru?. Hüc:Pvin Gereek böv- lirsin; romanlar insana hülya ve .. tese~li N~t: . . . . ret etmek gıbi bır.:ınaks~~Ua yazmyor~. taktikle mukab<>lP ettiniz. Onunki ~adece 

~~ ~·~Cl'ü~ · vermekle beraber birçok şeyler oğretır- Huseyıı~ Gt>rçek ıçıı_ı Asohbet~nden :ı:evk H~tır~nı~. asl~ lıoyle _ır şey ge mesı~. sözden ve hü yadan ibaretti, siz.inki zaıı-
\{! lıitanıı 7.. toy, ilk aşkın1 yaşıyan bir ler, hatta bazan ibret ve öers te verirler. aldığım bır arkada.ş fılan dedım ~ma Bıltıkıs so~e.rım~? .. samd~~. ol~uğ~ın:a r n ederim fiili bir vaziyet oldu. 
~ Ve n~ ~adar can '"ıkacak ŞC'kilde Benim aile hayatım için Hüseyin Gerçek- şımdi mektubunu zarfa koymadan once nanman_ız. ıçın ?utün uşu_nce. errm~ o- (Arkası var) 

ıptid.aidir! Bizim meşhur ro- ten ıiyade Rita bir felflket teşkil etrr.ek ·bir kere daha okuyunca bu fikrimd.on du.ju gıbı, tekli!sfz, merasımsız, k kı da 



SON POSTA 

e :au le et llabe leri) 
Gemlik her yıl biraz 
daha inkişaf ediyor 

Niğdede tüyler 
ürpertici bir cinayet 

Zenıin bir tarihi olan Marmaranın bu güzel şehri bir Bir adam et satırile karı-
endüstri merkezi haline gelmiye başladı ~ını n başını kopardı, sonra 

kesi'c başı eline ahp 
ağlamıy a başladı 

Birlndklnaa 14 

Mizah : Yeni mevsimler 
( Baştarafı 6 ncı sayjadtı l ı ların ki durdu. Ben şüfere: 

- Canım teyze, dedi, kolsuı: elbiseler -Dur! 
var ya, o~ların adı tuvalet. 1 Dedim, benimki de durdu. Onlar oıel 

- Pekı orada kolsuz elbise mi yersinjz, · gibi, Iokanta gibi bir yerin kapısındaıı 
Nihayet anladım. Tiyatro dediği şey, giroiler. Ben de kapıya gittim, pce»

bizi.m merhum zamanında gördüğümüz tim. Hacivad kılıktı bir herif ; 
Abdi efendinin oyunu gibi bir şeymiş. - Davette ye! 
Oraya gıderlermiş. Abjı efendinin oyu· Dedi. 
nunun da günün birinde mevsim adı o- - T.abii, dedim. nereye davet edlltr· 
lacağı hiç aklmıa ge .mcz.di. scm, doya doya yerim, sen onümden ~ 

Çay mevsimini de Asmaaltlıların oğ- kil de gireyim. 
lundan öğrendim. Bir akşam ikindiy& Gene ayni sözü tekrarladı: 
doğru evlerine gitmi~tim. Asmaaltlılann - Davette yel 
hanıımını eskiden tanırım, kendi halinde - E artık fazla geldin. Davette iJte-

Ni~de (Hususi) -- Birkaç gün e\·vel kadıncağızdı, o da; ır.evlasını aldı ya .. rim, yerim, isterim, pehrizim. der; elı.rııl 
burada Sirali mahatlesind•! korkunç bir kızlarile aşık atıyor. Başında kotoroz bir hiçbir yemeğe sürmeom. Sen çekil şura .. 
cinayet işlenmiştir, bir kısksnç adam ka- şapka, arkasında mantinato, aya~a dan. 
rısının taşını satırla koparmıştır. Hfulise na.in ayağı yıük.sekllğinde ökçeli iskar- - Mademki davette ye!'liz yok gire • 
şöy1e olmuştur: pinler. Lafı uzatmıyayım. Gitti~im gün mezsiniz madam. 

B h 
'C' • b' onların yirmi yaşıııdakı oğulları arkası- Demesin mi? Madam anasıdır onun. u ma· a'lede r.min Çelik im1ınde ı~ 

adamla karısı Halid•.! oturmakladır. Hll- na siyah bir ceket, ayağına çizgili blr şemsiyemi kaldırınca kafasına vurduJl\, 
pantalon giymişti. Yanıma ge!di, öptür- vurdum amma bu yüzden de başıma n• lidenin de biri iki buçuk yaşında, di~eri 

memede iki yavrusu vardır. Emin Çelik 
çok güzel, genç ve bir lz da hoppa olan 
karısını çılgıncasına sevmek~e ve deli gi
bi kıskanmaktadır. 

Halide geçen Per~embe günü yemek 
pişirmek üzere mutfa~a inmiş, biraz .. on-

1 ra da kocası onu takib etmiştir. Karısını 

ı 
pencere önünde ~arkı söyler bir halde 

Gemliğin gU zel göri.iniişü gören Emin birdenbire bir buhrana ka -

C'remlik (Hu~usi) - G emlik, Bursa rının denizden ve karadan müsaid şe - pılmış, rafta~ et c;atır ını kaparak üzerine 
vH&yetine ba~lı, Marmarada İzmit kÖr· kilde çokluğu, buranın ticari önemini ~l~r~ışd bır vuru~ta zaval.ının başını 
fezlnin teşkil ettiği geni~ burunun dö- hergün bir kat daha arttırmaktadır. gov esın en ayırmış ır. 
nemeelnde başlıyan deniz girintistn in, Esasen tabiatin, verimli bir topra - Karısının başının bir tarah, v:icudü-
ke.rRyR doğru kavis yaptığı noktada k u ğma :nalik bulunan bu yurd parçasın- nün bir tarafa yığıldı~ını gören Emin 
rutmuş, 2500 evli şirin bir ~ehirdir. da ac:rrlardanberi, zeytincilik, ba~cı - şaşkına dön~. ak!i müvazenesi b;:isbü-

Çok eski devirlerde kurulmuş olan, lık. kozacıl•k , meyvacılığın her nevine tün kaybolmuş. karısının başını eline ala 

bu şehrin Romalılar zamanında İznik elverişli ve muhitin encrinar, emsnli rak: 
pe.yitahtmın ehemmiyetli bir !skelesi SPbze yetiştirmekteki rnaharetler·ıe zi- - Ah Halidem, vah Halidt>ın ! diye ağla
olduğu anlaşılmaktadır. Gemliğin M. rai tir mıntaka teşkil eden Gemlik, ay- mıya, hıckırmıya, acayib sesler çıkarmıya 
E . (5500) yılında tesis edildiği anla~ıl. ni zamanda, zeytinvai{ı, pirinç, sabun, başlarl"ıştır. 
maktadır. Kuyudatı tarihiyeye naza - fabriknlarilP de küçük mikyasta b ir Vak'adan baberd:ır olan polisler gel
rer., Türkler İznik hükümet merkezi endiic;tri ~ehri manzarasım arzetmektc diği zaman Emini, karısının ke.c:ik ba~ını 
olmP.k üzere, Bursa, Mudanya, Gemlik. idi. Son yıllarda bu sanavi servet kcıy- göğsüne bastırmış bir ha'de, korku ve 
te bUyük bir medenivet tesis etmişler- naklarına katı.~an, Sunıiioek fabrikası· dehşet içinde bulmu.ılardır. 

- dır. Bu şehirlerin şekli tesisi şu şekilde sınm fı:ı .'l:ıvete ırecisi SPhrin. civnrında- Adana Halkevinde rnektabiilere 
hiklıve edilmektedir.: ki köyierle beraber. iktisadi ve ictiınai 

• Nuh tufanını takiben, Nuhun ev - havat durumu üzerinde cidden ::!ikkate 
IAcfhırındM, Türk ve oğlu Tütenk ve ~~van değişiklik ve tekamüle vesile o~. 
gene Yafes oğuBarından Yavan Ada1ar J'l11!~tur. 

deniıi sahillerinde ycrleşmi~ler, şim - İnsana tetkik edildiği zaman yurdun 
diki İznikten Mudanya sahillerine ka- her köşesinde müsahede edilen, teka
dar imtidat eden araziye Oskanyn adı- rnü1ün Gemlifie düsen büviik pavına 
nı vt>rmişlercli.» mütenasıben çalı.şan C. H. P . ve bele-

Rövlece tarıhİ rivayetl~r bu ~ehirle- diye te~kilAtı. buradaki kültür i~lerini 
rln Türkler tarafından çok kadim ca~- ön plana l!larak, evvelemirde ~eçen yıl 
larda tesis edildiğini ifade etmektedir. burada bir orta mekteb act ırmıva rım-

sinema 
Adana (Hnsusi) - Adana Halkevin

de haftanın iki giinü orta tedri~at tale-
belerine sinema gi)st,.rilmektedir. 
H:ılkevi ta~cbeye göstermek üzere bir 
çok tedrisi ve terbiyev1 filmler sipariş 
etıni~tir. ------------------

Bar 1nda lnönU gUnU 
Bartın Milli Şefimiz İsmet 

İrı0r.ünün burava şeref verdik-
leri günün yıldönümü dün akşam Hal
ke,rinde yapıl&.n büyük bir toplantıda 
iden te?ahüratla kutlanmı~tır. Bu qü
zd gün münasebetile Bartın dün ba~
tanbaşa bayraktarla süslenmiş bulu -
nuyordu. 

Gemlik, Marmara sahillerinde, mev- vafi2k olmuşlardır. Belediye, · i~ke1" 
kiinin hususiyeti bilhassa emin bir nı"'vdanına büvük bir park, sehrin su 
timana çekilmiş olması itibarile e~ki volla rile beraber 125 tonluk iki vPni 
h \·irlcrln deniz vasıtalarına, daimi bir su dPPO"-U inşa ettirerek KP~taı;ı:-l i l{ 
~ lıd c;c:ııngtıh olmuştur. Hatta bir r:va- memba ~uvunu bu depolarda idhar ve 
{ ete göre, !stanbulu zapt icin gelen sP!.rc i"ale ettirmi~tir. Bunlardan bas
A hbosi devletinin donanmalar:, bir ka, fiat ye sıhhi bakımdan satılacak 
sutt:asd felaketi neticesinde hep birden na~ar e~yasını kontrol etmek üzcr~ cc;
tahrite uğramJş, felaketten kurtu1abi- ki pazar yerinde de bir hal yapılma.>ı 
len gemiler Gemlik körfezinde uzun tekarrür etmistir. Burada orta mPkteb, s:vasda Namlk K4)m11 gUnU 
m Odclet kalmışlardır. Sunğipek fabrikası , sair t~ekki111erin Sivas (Hususi) - Büyük vatanper-

Ru«!Ün de olduğu gibi Gemlik en e·- vücuda getirdiği kalabalık ve münev - ver ve şai r Namık Kemalin ölüm yıl
ki devirlerdenberi, mühim tiçaret mer- ver bir genelik kütlesi vardır. Kavma-
keılerindcn biridir. Halen, İstanbul, kam Zeki Işık'ın yakın alakasile, mli _ t:iönümü şehrimiz orta okulu •Güzel 

Bu··sa, Yalova gibi ehemmivetli istih. tesanirl bir birlik teşkil eden bu kiıtle 

!Ak rr.evkilerine ve bu vilayet ve kaza- Gemlifri.n kültürel kalkınması üzerln'Je 
laf'l:ı mevcud olan muvasala vasıtala- miiessir bir !'ol oynamaktadır. 

:;an':ltlorı Fevme ve yayma kurumu • 

t~rafmdan hazırlanan bir program1n 
kutlulanmı~t 1r. 

C TR HYAOA HOYUDCULUGU InKI AFI ~ 

rnek için uzattığım elimi kokot elı sıkar ler geldi. PoHslerin beni yakaladıklarınit 
gibi sıktı: zorla oradan uzaklaştırdıklarını. bir ya· 

- Maşallah evladun, dedim, artık bü- na bırakalım, en fenası balonun, balo 
yüdün.. şimdi mahalle kahvesine mi çı mevsiminin ne olduğunu ö~renemeditn. 
kıyorsun. 1s•n«t Hultlsi 

Dc~~m;~;a~;ı~~rn~eN ~;;~ı ~e;:;~ ak •• Al;~·~··:··R·~·~·~~····rkhs;df 
bu ya sordum: müzakerelerinin esası 

- Oğlum çay mevsimi, dediğin de na· 
sıl mevsimdir ki! Yagınurlu mu geçer, ve İçyÜzÜ nedir? 
fırtına.ı mıdır? Yoksa gün güneşlik m i? (Baştarajı 5 inr.i sayfadlıJ 

- Nimet tey-ze st'n de bır şey hilmi- da, Çekoslovak ve Fransız flnnaıarı 
yorsun. Çay mevsiminde, çayiara gidilir, fl d b ı lsrdl· daha müsaid tekli er e u unmuş 
çay alınır. Btınnnla b€raber Alman-Rumen ttca • 

- A ayo' oğl:.ım, sülük alınacak mev- ret odası bu sahada faaliyet gfS~ter • 
simi filan bilirim amma, çay alınacak mf'kten e.eri kalmadı. Rumen Harbiye 
mevsim de hiç işitmedim. Çay her za. Nezareti;.e buna bem:er bir sıra diğer 
man her k~e başındaki bakkalda bu-
lunur. te":liflerde bulundu. 

_ Bu öyle çay de~ ıl, danslı çay. Almanya bilhassa kendi tayyarele ; 
rini Rumen ordusuna kabul etttrtrle Gene anlamamı~ıun: meli.jeli çay, na- o 

neli çay, lımonıu çay olurdu amma, dans- it;il! biiyük bir enerji sarfetti. Bunul· 

1 ' d '1f'tir.:esi ciarak R umen ordusunda kıJ 
lı çay nası o.uyor u. .., 

- Dur hele, dedim, ~u danslı çay nasıl lanılmakta olan talim ve tecrübe ta. · 
olur, anlat bana. v3:.-clP.dnin bir kısmı Almanyadan ııl ı~· 

Anlattı; meğer genç erkekler, genç dı . Diğer taraftan Romanyadaki .s. k(
kızlar evlere gıder .er. Birlıkte otururlar, T.ıe tayyare fabrikası da, Alman J'(IB 
oynaşırlar~. 11elerile ve Alman tekniğile kuruldU. 

- Pekala, dedim. Bunlacı an!adım Runıen-A1rnan ekonomik mftna~P.~~ 
amma, heıe sen şu d&.nslı çayı tarii et te tınrla Almanların kazandığı en J'(IÜh 
ben de evde pi~ircyim. za fer, Romam·anın en büyük ve t~ 

O da Naciye hanımm kızı gibi yüzüme mühlm metalürji mües-;esesini te~k 
karşı bir k.ahkaha koyuvermesin mi? E.'den cR jinin::ı• fabrikalarının bütilO 

- Oğlum bunda gülünecek ne var? sio?ri~le'"ini Almanyava vermelenndo~ 
Bilmernek ayıb değil, öğrenmernek ayıb. dir. cR. jinina fabrikaları, R umen tıar 
Ben de genç kızken imarobayıldı pişir- sanaviinin temel direği sayılmaktadı_r· 
mesini bılmczdim. Bilcndet1 sordum, öğ- Birkaç ~ene önce Romanyanın har~ 
rendim. Bunu da soruyorum. de:ı 220 traktör alması bah is mevı lt 

Ögv re tti. Meğer dan.s.ı çay dediği. ev- nldu;ru sıralarda, müsaba·kaya fştttr~l .:- t tl\ • 
lerde toplanmalarının adı imiş, yoksa eden müteaddid Amerikan , sveÇ, · 
çay içtikleri fi'an pek nadirmiş. Çok ke- van firmaları arasında, neticeyi k:ıze.· 
re bu çaylarda çay verilmezm·~ b: ıe. na'!'l bir Alman firması oldu. 1 

Balo mevsimi de bizim evdekı kızlara Bütün bu savdığımız vak'aları nazar~ 
derd olur. Bu a!i~ra ~ak1~: itibam aldığımız takdirde, Altn~tn:;, 

- Balo mevsımı gelıyor. nın, Romanvamn ekonom ik hayatı 1 
Diye bir hazırlıktır bailar. Kimi pçı- hirinci planda bir rol oynadı~nı kClb~ 

nı keser, kimi saçını uzatır, kınıi san ya etmek mecburiyetindeyiz!. Çeko!'lloVLl i1· 
kimi kırmızıya boyauır. Geceleri yat ar- van·n Almanlar tarafından i~galtni 01 • 
kcn yüz erine çe~id çcşid yağlar sürer- te3 kib, Alm:mların Romanya nıerirı • 
ler, gündüzleri evde iken başlar~na. ten~- d~ki taz,•iki büsbütiin arttı. O ~Jtralll;., 
keler takarlar. Ne o balo mevsımı gelı- d3 Almcmva. Kendisi için fevkrılA • 
y~rmuş: Doğrusu mevsim geliyor, diyt: mtisaid şa;tlar ta~ıyan b tr tıcaret ~1~, 
yuz yaglamaya, saç kısaltıp uzatmaya, 1<: Vf'lcsini Romanvava , adetA 7° t<f 
başa teneke takmaya hi• aklım ermez. kahul €tti rdi. HattA öyle bir a11 gel?{ 
Balo mevsimi de öteki düttürü mevsim- h k..: ı: Alman ordularının Macarıı;ta~ 

ı . er ~~ 1 rttı• 
ler nevinden bir mevsım olacağını an a- ÜzPrinden Romanvaya yürüyecelc: e ıtı 
mıştım. Anl~tım amma, künhünü me- b'l"' 1.nnnetti .. Bu vazlvet, Lehi5ta~.,_ 
rak etmiştim. Sormadıın da, ne olduğu Almanlar taraf•ndan {qpaline lcadtı!' • 
meydana çıkacaktı. Gün'erce sabrettim. vam etti. İnC!Ilizlerin Rumenlere l!~ıt' 
Günün birinde, büyük kız: rnpti verme!~ri Uzerine, birçok fn~~ti· 

- Bu gece balo var! d h k te ıte'~ 
Dedi. Ilah anlamıştım~ Balo mevS1mı V"' Fransız firmaları .8 are e k JtO * 

t stc ~imdi bunun netı~e!'rt olara .. ,t 
dedikleri o gece başlıyordu. Ne oldulunu · ·· b t tieB• 

manva, Almanla'l"ın yıenl .r . -"r • da anlardım. Kızlar akş..ınu kadar oda- 1 .5LI 

larından çıkmadılar. Ben rle :ıkşam:ı ka- mukayele~i akdetmek için ı en 1 ıcetı' dütTii ı:ıı r tlRrı ~ddetmek kuvvP.~!!1 
dar hiçbir yere gitımedim, oturdum . .Ezan 
oldu, odalarındalar , yatsı oldu odaların- .iinÔ~" t1nrmive ba~ladı. ·ct vi' 
dalar. Uykum gelmek üzere idi. Bir de Vf"lhnsıl: Almanva , e~ki müsaı lı 9" 
ne göreyim. Bizim kız:ar, yapmış, yakış- zi, !' i rı d~v:ımım. R omA1'1V8 itıe· r;e t:' 
tırnuş. takmış, takıştırmış, ik i dirhem sı.ı! enen veni imk~nl ardan i!;t1f!' cırıci' 
bir çekirdek or taya çıkmasınlar m1? Bi- derek, lı:E:>ndisi ile Almanya s~· 11o ' 
zim damad da yakası yamalı siyah elbi- mf::vcud olan n isbetsi7. ve zarar 

1 

selerini giymiş o da beraber : la~malardan kurtulma~ı i~~~~.:: ....... -"" 
- Nereye böyle? _ .. _K~~~·d~:;~·:: .. ~~~ .. ··d~ntzinde 
Dedim. Damad <'evab vel'di: 
- Balo mevsimi teyzel fırtina dba~~a~ d n roıntıı!C• 
Onu evvelden de duymujtuk, ses çı- Karadeniz VP Ege enızın e 1graf " 

karmadım. liman reisliğine dün gelen bir t~narııtı 
- Peklılfı! te bu denizlerde müthi~ bir fır 
Dedim. Onlar merdivenden indiler, hRc:]ıımıc; olduğu bildirllmfştir-yflYettetı 

Çorlu, (Hususi) - İstanbul piyasasında büyük bir ra~bet 
gören ve me§hur olan peynirleri, yi.in ve elyafındaki elc\stiki
yet ıtibarile de makbul olan Trakya ko~ ve koyunculuğu 

ben de hiç ses etmeden, kendimi göster- Mıntaka liman reisliğt ke rdsr et-' 
peynirhanclerin sayısının arttığı da görülmektedır. meden pe-şlerinden indim, sokaA'a çıktı- bü!!in vapur acentalarını hsbe 

Son zamanlarda Ziraat B~kasının yaromu ile yüzleri gtl- lar, ben de çıktım. Bir otornotile bindiler . miştir. ~ 
len sür'.i sahibieri derin bir memnuniyet içindedir. Resim Keserne baktım, bir lira vardı . Yeti~frdi. ptJt ,.. 
nıandıra önünde bir kıvırcık sürüsünü --"" .... 'le .ııöstorm.eı- Ben de bir otomofile kuruldtım. Onların 'l'asarrufa d ayetin nk p rt• b~ ~tı· ~u btbl olmaktır. Gelirab e1' b es&.__. 

da mücehheı tedlr. otomofili gitti. Benim otornotu sıtti. On- 1-:!!!!!..!=.::.::;::.;..:::.:=...;;.;...;.....--d .ıır •. a ınkişaf ~olundadır. 
Y cr ~er )·ükse ·en ve fenni tesisatla 
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l{asa: 
lı! tın 
11~ &ı.ri kilogram 15.500.30<: 

llp.~ 

Lira 

21.802.414,34 
20.572.923,-
1.629112 36 

Lı ra 

-44 005.049,70 

Sennaye: 
ihtiyat Akçesı : 

Adi Te re "ta! ade 
Husus! 

Llrn 

4.217.134,.25 
6.000 000,-

!..ıra 

15.000 000,-

10.a17.1Sf,25 '-'"'••uueki Muhabirler: 
.\ltın. '!'ürk San kilogram rn.III 

llra.s, 
953 rııs.sı 
61741 .09 

Tedaviildeki Banlmotlar: 
1.571.23l,90 Deruhde edilen evrnkl nakdlye 

-
J58.748..S5a. 

IU~Inr;çtt>ki Muhobirler: 
.\.lt ın· San kilogram 9..999.'74.G 
eıeı: ta~vıı. kabU serbest 

l4 065.442,21 
Kanunun S - 8 inci maddelerı 
ne tevf1hım hazine tarafından 

vCıkl te :hyıo t 17.307.606,-

lllğer edr 
b ı.. ov z!er ve Borçlu kilring 

'~Yell!rt 

51 016 'lS Deruhde edilen enakı nakdıye 

b klyesl 
-

141 440.897,-

lle~laı.iııe Tahvilleri: 
4r hte e:ill"n evrakı nakdtye 
lt 4ll~ı 

1l.769 455,14 

158 74.8 63,-

23 385.914,90 Ka~ıılt nmamen altın olarak 
11 veten te:ıavuıe vazed1len 
Reeskont mukabUl !l.l~veten tecla. 
-va ed. 

ııoooooo.-

139.ooo.ootı.-
:ı. nun 

1'1ne Un 6 - 8 ınci nıadclrle- Tiirk Lirası Mevduatı : 

2.S70, .. ~ 
46.083 379,05 

'~ltl tevrı'ian hazine tarafından 
te<Iıy.:ı.t 17.307.GGG,-~ 

208 E01.118,85 

J)ijviz taahhüdatı: 
141.440 897,- Altına ta~vlll k<ıbll dbvb'Jer 

II1 Senedrıt Cüzdnnı 
~.\ai SENEDAT 

Dleer dovı!ler V nlacaklı kllrlnl 
baklyele.rl -46.085.949.34 

110.625.033,2 .. 

hnrıı ~e Tahvilili Ciizılant : 
c\ 1Demhde er\llen cvrakı nnk-

·- Cdhtri:ı kar~ılı~ı Eshnm ve 
lı <'l'ahvllit (itibari kıymeti<>) 

...... Ser~t. esham ve tahvl.fıt 
ıı.l\vanslt\r . 
·--~ . lı.ltı.n neye b3n n del! avans 
'1\n~e Duviı tizerlnc 

lt· ft.t. Uzf'rtne 
h ISSedarlar • 
1uhtelif : 

50.528 S414,97 
7 561.1 ~ S'i 

4 83E000.-
14 017 56 

208 GOM16,8oı Muhtelif: 

53 089 76!,50 

7 808.722,- 612.658 "T39,56 
4.500.000,-

18 420.2(i8,111 

Yekfm st3.176.28ı~6 Yekun sıs.ı76.281,56 

ı Tcnunuz 1938 tarihinden itibaren: fst{onto haddi % 4 Altm üzerine «fo 3 

Is~anbul E elediyesi İlanlan l l 
·~ . ı "e t.a ın llluhU!lıf yerlerine konulacak 47 aded Beynclmılel lşaret levhalarmın imal 

ao Ic llltı açık ekslltmcye konulmuştur. Tnhmlıı bedell 1644 llra ve lllt teminat 123 lira 
tır. ~ruitur. ihale 18/12 939 Pnzart.e.ll gün:.ı saat H de Daimi Encümende yapılac:ık
lııı artnaı:ne Zabıt ve Muamelat Müdurlu~ü t~lrmlndt> görüleblllr. Taliblerin 939 yı_ 
l'lıli~a &.Id İlan Odası vesikası lle ihaleden .s. gun t>vve! Fen İşleri Müdürlü~tine 
t'tle ı~nL!a alacaklan tenni ehllyet veslkala•·ı ilk teminat makbuz veya mektubla.. 

aıe Clinü muayyen saatte Daimi Encumendc bulunmaları. (10006) 
_..,...., 

~ 
~ı.. tnuhnmmen ·•at S _ bedeli 

1,113 - -
691,00 Balat ntölyeslnde bulunan 133 adcd burda dlf Te 18 aded Iç !Astı. 

13 2a 

e ı ,sa 

2,,0 

177,00 

821,00 

ss,oo 

ıtln sabşı. • 
Aksaray yangın yerinde 4'i lnci ada 59 metre murabbaı arsanın 
satışı. 

Kadıköy Cafera~t. :mah 1 est ı..ıuvakk1thane caddesinde 3 numa_ 
ralı dukkfmın kırny veri'mesl. 
Üsküdar Tenbelhacı Mehme:i mahallesinde Demirel oka~ında 1 
nurnararı ar.sanıu satışı. 

4Bo,oo Taksim eski topçu kı lası nitmda 16 numaralı garajm kiraya 
İl); t verllmesi. 

~··a ~:Inat miktarlarlle tnhn1ln bed~ l~'ri yu ı-anda yazılı işler ayrı ayrı açık arttlr
r "&.ktır nıuınu tur. İhnle 20/12 '939 Çarş b:ı. gunü sr.aı ı' de Daimt Encümende yapı.. 
~·· U( ·ı!artn:ı.meler Zabıt ve Mu mE' ~t l Jurlu~ü ı:alt>mtnde görülebmr. Tallble. 

e-ıcı e b na~ makbuz veya mektub!arl e !ha.le günü muayyen saat ta Daimi Encü. 
Ulunır.aları. (10065) 

l' 
~'llat 
~.ıs 

ti:uhammen ---~50 Cerrahpaşa 45 ci Uk okul blna.sı yanında 115 No. lu evlerin en. 
kaz satışı. 

600 Taksim Cumhurl}el. cac!:leSi kı~a fı;!nde 22 No. lu buyük bir sa-
h.~< te lon ve bir ufak oda ın klrcı.ya verilmesi. 
~1>' ıtılrıat 
ı, a lton nılktnrlartle tahmin b"ae!l r yı:kn::ıda yazılı Işler ayn ayrı açık arttır. 
1 tnltt r şu Inuştur. ihale 25 12 939 Paz rtesi günü saat 14 de Daimt Encümende yapı. 
ıu..:~ln:ı~rtnarneıer Zabıt ve Muam 1 Htldt :mıa ka;emtnde gorülebUir. Tallbler!n 
~~~ ik- brnakbuz veya mektublan ııe 'eya lc:ı:,ına göre alacakları fennl ehıtyet ve_ 

lrUkte ihale gunü muayyen uatt.e Da1m1 Encümeııde bulunmaları. 
(10200) 

'oıı na•ucııcu u erdar ığ n 8 : 
c\r rıı.u.ıaıı 1 Y:nde Blr!ncı caddede 16 numaralı ve SOO lira muhammen senelik 1carlı 
~ .. ttlrına; 2 iraya verilmek uzcre açık arttım\aya konulmuttur. 
t~11kltıı ko 11121039 Perşembe günu saat on dörtte M:lli Emllk Müdürlüğünde miL 

\'e saa~onc~a yapıt calı:t.ır. İsteklllerbı 22,5 !Ira m vakkat temlnatla muay.,yen 
kıunl.syonn müracaa tl arı. (10011) 

Ankara borsrsı 
Açıllf • Kapan!J fiatlan 13 - 12- 939 - ----= 

ÇEKLER ____ --t 
Aç ılı§ ve KapaiU§ 

Lo NI ra 5.'1375 
Ne~.York 130.36 
Paris 2.9078 
Milano 6.7575 
Cenenc 2.9.30 
Mmsterdan. 69.25 
Berlin 
Brüksel !1.11425 
Atina 0.97 
So'fya 1.6025 
Pra~ 

Madrld 13 605 
Yarşova 

Budapc.şt.a . 238075 
Bükr~ 0.97 
Belgrad 3.175 
Yokohams 11.34 
Stokholm 31.0825 
Moskova 

czan f r 
Ha ~c-e nöbetçi olan eezaut!ler tun. 

la.rclır: 
is~anbu1 cihethıdekiler: 

Ate:ndarcla: (Abdülkadir), Aksarayda: 
(Şeref), Em~nöniinde: (Necati Ahmed), 
Ş<!hzadcbnşında: <i Hakkı), Beyatıdda: 
lCemil), Fntlhte: (VIta11), Bakırkl)yün. 
de: (Mel'kez). yübde: (Etübsultan). 

Beyu~lıı cihetJodekller: 
lstiklfı:! caddMl.n~: <Ka.n:mık), Yuk.. 

sekknldırıındo.: (Vlngopulo), Kurtuluş. 

tn: (Parunatyan), Şişllde: (Halk), pa -
la ta da: (!sm et>, Fındıklıda: <Mustafa 
N,~ın, Beş1ktntt.a: <V1dln>. 

Boğaziçi, Kadıköy, Adalarclakiler: 
Kndıköytinde: <Büyük, Yelde~ nt), 

Ü.Sküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: (Nu_ 
rl), Adalarda: (Şinasi Rıza). 

BAŞ, DiŞ, NEZlE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınhğ1 

ve ouı~n C:Jyr ullrllil aerna. ll; eser. Luzumurıda 
giinde tl kaş p a lin a b ilir. 

İlk dolu nımbarayı bankaya ııöt.ürürken duydu~nuz sevinç ilk mabsulü ta -
\1rken duydu~unuz sevinçten çok daha tathdır. 

Türkiye Cümhurlyetl Ziraat Bankası para birlktlrenlere her yıl kur'a lle 
28.800 lira ikramlye veriyor. 

Parn bırlktlrlrken zengin olab1llrsin1z. 
Keşldeler ı Eylfıl, 1 B!rincikAnun, ı Mart, 1 Haziran tarihlerlndedir. 

İkramiyelerin listesi: 
4 tane 1,000 Lira 
4 » soo , 
4 , 250 » 

<40 D 100 » 

100 » so » 

120 )) 40 • 
160 » 20 D 

Kur'aya ancak 110 lira blrlktirmi§ olanlar girebUir. Hesabıarındaki paralar blr 
sene Içinde 50 Uradan qağı düşmiyenler ikramiyelerlni % 20 fazlaslle alırlar. 

Türl<iye Cümhuriyet i 

Asr ı .. ızın esra engiz meselesi 
(Ba~tarajı 9 uncu sayfada) ı lunan dostlarından birine büyük ehem.. 

ondan evvel harekete geçerek sahte tel- miyeti haiz bazı veslik gönderdi. Bu vc
gr.aflar ibdas etti. ve bu suretle onu tev- sa.ike göre Gayda hakkında vaktile iJm,. 

kif ve mahk\nn ettirdi. me edUmiş olan da\•anm arzusu bilanna 
11 - Ciddi müdafaa yapılmıştır. 

Prag siyasi mehafilinde Gaydayı te- Bundan maada, Gaydamn idama lTU\h .. 
mlze çıkarmak için ba§lanan bu neşriyat kflmiyetinin esasını tcşkıl cdE'n dC:rt teb. 
ve propagandanın sırf Beneşe karşı ya- grafın sahte ohbileccğını dü§:iinen Be· 
pıldı~ı kanaati mevcuddur. Gene bu mc- n('ş, Reisicüım.hur bulunduğu haldf.' dava. 
hafile göre bazı grupların BE'nrşi kirlet- nın yeniden rüyet edilmesi için icab eden 
rnek istedikleri muh.akkaktır. Ortada talimatı vermiş, fakat bu arada Çckoslo
mevcud olan delane göre bur,tin Beneşe vakyanın işgali meselesi bu işi oldu~ 
loa.rşı ikame edilecek >davanın hiçbir yerde bırakm~tır. 
müstcnidatı buhınamaz... Şimdi mcsele hala Pragda münak 
Hakkında bu hüoumlarcla bulunulur e-dilmektedir. Gaydacılar ile Beneşcilat 

iken sabık Çek Reisic:ümhunı Bene§ Lan- birbirlerine atıp tutmaktadırlar. Bakalım 
drada bulunuyordu. Hakkında dava i.ka- bu çok meraklı ıncselc ne gibi inki§Sflar 
- • ..:u~i haber alınca Pragda bu- ve hadiseler gösterecek? .. 



80N POSTA Birineikinun ~ 

Terkibinde: IYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır. 
KANSIZLIGA ye VER EME istidad• olanıara ve SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvaY 
du{ağı karşısında 

TIYATROLAr< c Sabah, öğle ve akşam her yemekten fe-b.lr-T1-ya-U'os_u_T-epe-ba-,ı-dr-am-~ 
aqam ..aat 20,SO da 

sonra günde 3 defa dişierinizi 
"' 

Diş Macunile 
Fırçalama/ısınız 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla dişler te • 

midenmiş olmaz. Ağız guddelerinin 
ve dahili uzuvların mütemadt ifra
ıatı, dışardan mütemadiyen alınan 
e::nebi maddeler, mikroblar, yemek 
içki, sigara vesaire, dişlere, diş etle -
rine bin bir mikrop ~ılar, arızalar, 

husule getirir, Bunlar birike birike 
nihayet dişlerde çlirüme, etierde il -
ti~ablar başlar. Artık felaketi önle • 
mek ve durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyatı 
elden bırakmıyar&k 

. dişierinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

F•rçalay1n1z. 
• • ~ 1 • • . 

Dünyanın en meşhur şekercisi, şimdi de dünyanın 
en nefis tatlılarını çıkanyor. 

u ldd 
Merkezi : Babçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

SARAY BAKLAVASI, ŞAM BAKLAVASI, DilSER DUDA 1, 
BOLBOL YUVASI, HALiS ŞEI<ERDEN TAHAN HELYASI 

.. · ... \ ~- " . . .... 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroblannı 

kökünden temizlemek için HELMOBLÖ lrullanınız. 

Böbreoklerin çalı.şmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yt>ni belsoğukluğunu, mesane iltihabını. bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve boznken yanmak hallerini giderir. &>1 :drar temin eder. idrarda kumlıt-

rın, mesanede taşların U:şel{külüne mani olur. 
DİKKAT: H E L M O B L Ö idranmıı tcmizliyerek mavileştirir. 
Sıhhnt VekAletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

. .. .. ... ' . ~ . ..~. -.,-.. ~ . ~~ 

Iç ve dış B AS U R M E M EL E R 1 N D E, Rasur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur meme~erinin tedavisinde 

R E K T A Patı şifayı temin eder. 

Yelpaze 
!.attklll eaddeon tomedi tumında 

akfam .saat 20,30 da 

İkizler 

Halk Operett bu ak4am aaat ll dt 

Pipiça 

İlımail Dümbüllü teltl1>tllerl 
Bu altşam Beflkta,t.a 

Adanalı Hürmüz 

Za11 - 1933.1934 ders .sene..inde Kulell 
. o\~lr: .. rl 11se3lnden almı., oldujfum dlplomamı 
kayb~ttım. Yenisını a.~aca~ımdan esldsinln 
hükmü yoktur. 

Nenad Nahitl Onaralp 

İ!lltanbul İkinci İfiA..1 m.emurluğun
dan: 

Taksirnde oturmakta v,. lstanbulda 
Mahmud~ Üstıba~ında 39/-41 No. da 
manffatur.acıhkla işti~al eden İbrahim 
Etemin ma..~keme-<-e 2tll 1/939 tarihinde 
iflasına karar verllmi~ttr. 

Müf\lsin mevcuduna nazaran tasfiye
adi ~kilde yapılması kArariaşmış oldu -
~nda. n : 

1 - Miiflio;te alacaltı olanların ve istih
kak iddia!;lnda bulı;nanların alacakları 
nı ve fı;:tihkaklarını iandı:ı n bir ay içinde 
tstanbul ikinci iflas dairesine ge'erek ka
yıd ettinneleri ve delillerinj (11ened ve 
dPftPr hil lAsalan ve saire) asıl veya mu
sadda.k suretlerini tevdi eylemelerl. 

2 - HiJAfına hareket cezayi mes'uıi· 
veti mOstelzim olmak ü1.ere müflisin 
borçlularının ayni müddet içinde kendi· 
lerini ve borçlarını bildlrmelerf. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranhrın 
o mallar ilzıerlndekf haklan m.ahfuz ka~
mak şartile bunlan eyni mUddet içinde 
daire emrine tevdl etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeretleri bulunroadıkça ce1.a! 
mes'uliyete uğnyacaklan ve rüQhan hak
larından mahrum kalacaklan. 

22/12/939 Cuma g(lnü saat 14 de ala· 
oaklılar Ilk toplanmaya gelmeleri ve müf 
lis ile m(lşterek borçlu olanlar ve kefil· 
lerinin ve borcunun t!keftnl eden saiT 
kimselerin toplamna:fıı. bulıınma~a hak· 
lan old~ UAn olunul'. (22637) 

Zayt - HllTiyet enzdanımı t.aybettlm. 
Yenlslnl alacalımdan ~tı..ının hfttmll yok. 
tur. Tıb Fakfilte<ıl talebesinden 

Nlhal Teke 

······························································ 

ilan· T arifemiz 
Tek sütun santlml ···················· ..... . 

Birinci •ah~le 400 
Ikinci uıhile 250 )) 

O çüncü aa hile 200 )) 

Dördüncü sahife 100 )) 

Iç aalıileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda 11l\n yaptıracaklar 
ayrıu ten.ı:ul~.ıı tarı!em!zden btı!ade 
ede<:eklerdlr. Tam, yarım n çeyrek 
sayfa lllnlar için ayn bir tarıte derplf 
edllmlftir. 

Son P03ta'nın ticart HAniarına ald 
tvler Için fU adrese müracaat edll
melldlr. 

İlinc\lık Jtollf'l;tll Şirketi 
Kahramannde Ran 

Aokara caddesi 

····························································-
Son Posta Matbauı 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPI.ERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

BAŞ 
DIŞ 

ve bütün ağrılannı derhal keser. Lüzumunda 
R"Ünde 3 kaşe alınabilir . 

1 DevJet demir olları ve limanları işletmesi um um idaresi ilanı.ır 1 

Doktor Aranıyor. 
İdaremı.ln nıuhtellf yerlerinde 1.8Uhdam *Umek üure kuıım ~klmlerine iht~~ 

vardır. Verlle~k maat 177 liradır. Ayrıca me:ke'l veya me.sken bedeli verUtr. ser erl 
bulunmalt ve Ya.fları ~ den yultan olmamak üzere tallpler!n D. DemiryoUarı zaı. W 
Müdürlüıtüne müracaatları. (8244) (1010Sl 

Devlet havayollarının ck!J4.dön\i.f bılellerlnt M.mı1 olup, tayyarelerio mutad f .s;; 
ferlerlni yapamamak mecbur1,yet1nde kalmalan sebebile donuşte tayyareden ısti,~ıı~ 
edemlven yolcularm ek.aprea trenlerinde evvelden yer tutma ücretinden maada .rı td' 
zam blr ücret ödemekallin dönüt aeyahatlertn~ devlet dı>mıryolları lle btrincl ıne\'t 
yaJ)malarına imkAn veren blr tarl!e lhdas edilmiştir. aı::u•ı 

1/l/040 tarihinde mer'iyet.e ıtrecek olan bu lar1fe hakkında fazla t.afsllO.t 
içlr. ıstn.syoıılara müracaat edilmesL c10321 • eG350t 

ral11.r1 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve clnalerl lle miktarları ve liste nuına ıtt• 
aoa~ıda yazılı ahtab tra.versler her 11ste muhteviyatı ayı·ı ayrı ihale eduınek ~dııf' 
Te kapalı zar! usulü Ue 26/12/1939 tarlblnde saat. 15,30 dan itibaren Ankarada 
binasında satın alınacaktır. ı._ 

Bu J§e girmek: 1st1yenlerln aid oldu~u Uste hJz~sınct.a yazılı muvakkat tenıi~at ııe~. 
nunun tayın ettlfl vesikaları ve teltlJ.flerlni aynt gün saat a,30 a kadar KamJSY011 

lili-:1e vermelerı lAzımdır. Jd•tf 
Şartnameler parasız olaralt Anitarada Maıteme d'\lresinden. İzmir ve E.sltlşebirde 021sı ma~aza1arında ve H.ayda.rpap.da tuellüm ve aevlt ~enifinden daitıtılacaktır. <l ın•tı 

Mtlttar ve cinsi Muhammen bedeU Muvaktat -ıeııı 
llite Aded Beheri Mecmuu 

ı:.ı.raJC. 
~ 

11.303 00 
Ho L. K. L. K. 

ı 

2 
s 

111.700 
10 000 

1.000 

Carl hat kayın traveral 
Köprü mete traver.sJ 

• 

ı 80 201.060 00 
5 00 50.000 00 
e so s.aoo oo ... 

8.750 00 
.,sOO 

·Hayatta er.ı fQzun1lu •·ş~yıeri ·bi.l.,diren 
·. :... : MUHTIRALI . HARİTALI ·- . :..;·! -

~- .. . ( .. 
TAKVİMİ : HAYAT ÇlKTI · 

Bu . eşsiz ve· eııisal?iz.Aakvirnde bu ·sene 
' ~-. . .. . : . . . ~ 

· 6 : tane renkli harita. 72 devletin -bandrası 

320 ~hift- en lüıumlu yazılar ve mukemmrl -i.ıır muhtıra deit~ri vardır. 
Ya:..ılardan bazıları: T ak.vime .dair lu~r türlü malümaı • . di.ınya tarihi. dinlı•r 

· tarihi . ihtıralar tarihi . . lnkilap tarihi .. 
"~;_, .Dünya .. devletlerinin nüfus :ve .k.u,:vt.ıleri. dür.yadaki müslümani ar .. 

_ ~- ~ D~' Idimit in t~~kilatı, - yilayet ve kazalarımız. tren ista.syonları. limanlar ve 
isleleier. kaııunlarımı7 . . ~ · •· 1'. 

· -:- .. ":"Tü~kiye:Şark ve Avrup~ tr~~l~r~in hareket zamanları 'rbılet ücretleri. 
1 ~ ., Hastalıklar ve lı.azalara karşı çaiel er, sağlık bılgılerİ. HÜzel ve sa i aın 

.olmaki çarl'lt'ri.. · · --:- · • · 
·;.;: ·:.: 6. ta~~ rt'nkli harit!l 've 72 de_vl~tin mikli bandıraları . , 'T 

Ru e~siı ve t-m~alsız takvimin tak litl~r i ııi almamak "'çin. (HA'(; 
TAKVİMİ) ;ıdına ve · (MAARİF Kitaphane~ı) imzasına dıkkat "eımelı ır: 

' · Fı;yatı~her yı-r_de 2S, :nük.emmt-1 ciltlisi 35 kııruştur. · 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonunda~~ 
Galataııaray llsesinin eski ltalorlfer kazanlarmdan kalma muhtelif te~eı;,~ 

parçalurı 40 Ura mu hammen bedelll BeyotJu İstlk!fü cadde.si No. 349 da we er ,.rı.ı:ı IJ' 
becUI~Inde toplanan okul lı:oml.syonunca l'NJCU/1939 Balı günü .saat 11 de ~er ıd 
retlle arttırması yapılacaktır. İstelciller ~ 15 kat'l t~mlnatı olan 5 Ur&Jl ~.ıt· 
hMeb~!l vezn~.slne yalınlarak belli gün n saattto sözü geoen ltomlsyonda ~ 1~ıııt 

(l:ırtnamey~ ve burda demirlerı rörmek l\ln mekteb idare.sine milracaa~:sza., 
Bu U~n resml dairelerı haberdar n ı.atekli bulmak 1ç1n 'ferllmJ.tUr. 


