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[ Finlerin ınukabil taarruzu 1 

Helsin ki, Ruslar• n ric' al 
eBiklerini bildiriyor 

350 Sovyet t0:ggaresi dün Fin 
şehirleri üzerinde uçtular 

F'lnler Leningrada beyanname attnar 

lı Fin mitralyözleri ateı ederlerken 

/ ...................................................... , 
iki garib 

ve müheyyic 
haber 

Dünkü akşam refiklerimizden ikisi J 
büyük puntolu harflerle iki rıuheyyic i 
haber neşrettiler. ! 

: 
Birisine göre İtalya hariciye nazı- i 

rı, Fransa lhariciye nazırına telefon ! 
etmiş ve yeni bir sulh teşebbüsünde i 
bulunmuş. Güzel bir haber. .. Fakat 1 
sevinmektc acele etmiyelim. Son gün- i 
lerde Fransa hükiimeti harbin başla- 1 
yış şeklini anlatmak üzere bir (Sarı • 
kitab) çıkarm~. Londra radyosu da 
bunun muhteviyatıru naklebniştir. 

İşte bu nakil esnasında nasıl olmuşsa 
olmuş, İtalya hariciye nazırının üç 
bııı.uk ay CV"velki teşebbüsu u·fikimt
zin tahrir heyeti tarafından bugün 

İdc.re işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş -l:htilcAr 
ftcadelesi 

Fiatlar düşüyor, satıcı 
çok, fakat mal 

almıga talib gok ! 
Ticaret Vekili dün ithalatç1lar ve bankaciiaria 

yeniden görüşmeler yapti 

,~ki 22 (Royter) - Rus crdusunun dotru bir çevirme hareketi yapmalrta tdL 
t~ ü kiiılisi, Sallayı istinad noktası ola- Ruslar bu hareketi tamamlıyabilselercü 
~ iiindenberi Kehijarvi ve Kemike (Devamı 3 UncU sayfada ) vaki olmuş gibi anlaşı1 arak gaıeteye l 1htikar devletin eli ve halkın ruurlu yardımile fimdiden yere serilmıştir, denilebilir 

geçirilm.iştir. J! . Spekülasyon hareketlerinin önüne geç- mız tetkikler dün ithalat emtiaları:1dan 
(Devamı 3 Uncü sayfada) rnek ü zere alınan tedbirler in piyasadaki hemen hemen hiç biri üzerinde top'u ınu-

Boşanmalar niçin art1yor, 
\.. ...................................................... .J akislerini tesbit etmek yolunda yaptığı- (Devamı 8 inci sayfada) 

~kabahatıi kadın mı, erkek mi? Birçok büyük vapurla~ımız 
''Biz zavallı .kadınlar, yuvamızı batına tehlikesi . atiattılar 

Ytkmamak iÇin bilseniz Evvelki geeeki fırtınanın garib bir cilvesi : • Selvi-
llit nelere katlanmıyoruz' " burnunda karaya oturan ve kurtarılamıgan /ta ly an 
~al'ka~ın ok uyucunun ithamı: "Kocasına hoş görünmek vapuru dalgaların tesiri/e kendi kendine denize açıldı 

i•~le şurada, burada danseden ve içkiye alışan 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, kadınlar sa yılarnıyacak kadar çoktur, Fırtına devam 
Ca~':'~~e Baıaran (Ankara): kadmlarımız henüz erkeğe yardım ede - ediyor 

~~ bi nızın açmış olduğu nnketi bü- cek seviyede bulunmuyorlar!) denilme- . 
lı>~lltı. r ıztırab ve alaka ile tnkib l'tmek- (Devamı 3 üncü sayfada) . Evv~lki gece geç vakıt ~aşlamış olan 
lı h Sayın avukatlanmızm Türk l;.adı- --V E şıddetlı karayel fırtınası dun de devam 
~ r altkındaki d'' .. ı . . tle arın: rkek okuyucularm etmiş, karada ve denizde yenidE>n tahri-

;ııa uşuncc erını ne sure bat şt 
l'llak . b . . ? (B" CBVabJarl yapmı ır. ;ca edıyor, bılmcm · ızım Fırtınanın en fazla hüküm sürdü~ü 1\Jr (Deı•amı 8 inci sayfada) 

lYIÜttefikler Almanlara ············· ;~~~;··;~;·········-·· 

karşı yeni bir deniz ua.ıkevİnde 
harbı· pla"' nı hazırladılar ın!~k~:~!25~~·~/d:H~~~:i\~ün~':. 

!erek Halkevleri dan~ma komitesi-
.\} nin içtimaına r iyaset buyurmuşlardır. 

lll~nların Amiral Scheer ceb kruvazörünün de Milli Şef, bu toplantıda Halkevle-

1"\tnerika sularında bulunduğu söyleniyor rinin bugüne kadar olan çalışma tarz
larını ve elde edilen neticeleri ü.tkik 

( 

eylemişler ve Evlerin bundan sonraki 
mesaileri için yeni direktifler ver
mişlerdir. 

Reisicümhur Bulgar elçisini 
kabul ettiler 

Ankara, 22 (A.A.) - Bulgarisıanın 

Moskova elçiliğine tayin edilen sabık 
Ankara elçisi B. Kristof bugün saat 
16 da Çankaya köşkünde Reisicüm-

~b. Almanların Amiral Sc heer ceb bur İnönü tarafından kabul edilerek 
ttı.. · dra, 22 (H arzı veda eylero.iitir. 

""'tıı ıı. . . usust) - İngıliz bahri ye j Franaı.z don an ması umu.m kumandanı A-
1

• 

:ıstışarelerde bulunmUJ olan (Dwc:ıım 1 inci l41/[cıd4) 1"''-----------ı# 

Evvelki geeeki fırtınanın Ta ksim meydamnda yaptıklAn 

Akıbetierinden endişe edilen 
40 balıkçı kurtuldular, 

maceralarını anlatıyorlar 
Evvelki günkü ~iddetli fırtınada Bo-1 re, Boğazın rnuhtclü iskelelerine. mensub 

ğazda bulunan 40 balıkçıdan haber olma- bulunan bu 40 balıkçı korkunç .bır ~al a
dı~ tıkıbetlerinden endişe edildiiini lan fırtınadan ve muhakkak bır ölumüıı 
yaı:mı:.ıık. Dün yaptıtımıı tahkikat& ~ö-l (Devamı 8 inci sallfa.dlı) 



a 

2 Sayfa 

Hergün 
Serbest dövizden 
Kredi ihtiyacına 

Ekrem Uşaklıgil _.J 

U 
thalat işleri ile uğr~n t:iccarın bir 

ticaret rejunniden diğerine kolay
lıkla intibak edemediği iddiası doğrudur, 
ancak tüccarın büsbutün mazeretsiz ol
madığı muhakkaktır. 

Türkiye son 25 sene içinde hep Orta 
Avrupa malı aldı, sadece bu mıntaka tüc
carlarını tanıdı, tıcaret yolunu oğrl'ndi, 
kolaylıgma alıştı. 

Tıcaret evlerının yüzde dok~anı fabrı
ka ıle dğorudan dogruya temas hadnde 
degı dir, Istanbuldaki mümessilini tanır, 

nounla konuşur, fılfın çeşıd mala ilıtiya
cı mı var? Telefonun numarasını çevirir, 
komüsyoncu b~ saniye sonra karşısında, 
yanm saat sonra da yazıhanesindedir, si
pariş mektubu ertesi sabah tayyare pos
tasına verılir, akşam üzeri fabrıka rnu
dürünün elindedir. 

Oç dört gun sonra mutabnkatnı:.meyı 
okur, birkaç hafta sonra da malınızın 

gwnrüğe gelmiş olduğunu öğrcnirsiniz. 
Malın delini verme sırası t>onra gelir, 
anlaşmanın şekline bağlı, herhalde çok 
kolaydır. Bu eski rejimdir, yenisine ge
lince o, büsbütün başka şeydir. 

* Resmi Almanya Yahudiyi sevmez, fa-
kat Tiirkiyede kullandığı hemen hemen 
hep Yahudi komüsyoncudur. Yahudi ko
müsyoncu da Almanyayı bırakıp ingılte
rede eskisinin benzeri bir fabrika edin
meye henüz vakıt bulamamıştır. Hatta 
bırçok ah va· de baş vuracagı kapıyı da 
henuz tasarlayamamıştır. 

Dün akşam şehrin en buyük ecuıncie
rinden birinin s:ıhıbi ile konuşuyordum. 
Hemen her tertibın içinde yer bı:lan bil
mem hangi maddenin eksilmeye başladı
ğından şikayet ediyordu: 

- İngilterenin ~anınmış bir ecza fab
rikasına yazdım, henüz cevab gelmedi, 
anlaşılıyor ki, iş bir defa yoıuna kdnun
caya kadar aradan epeyce zamun geçe
cektir, dedi. Fakat yeni ticaret rejiminin 
bu ilk safhası kısadır, geçmE>k üzeredir, 
hatta kısmen geçmiştir. Muadelcnin asıl 
can alacak noktası ikinci safhas.ndadır: 

Münasebcte girişeceğimiz yeni mal 
kaynaklarmı ıbu!duk. Onların ticaret u
sullerine alışrnaklı.ğmuz lazım. Bizı en 
ziyade düşündürecek nokta birinci ve i
kinci ticaret rejimlerinin usu1lerini yek
di~erinden ayıran büyük farktır 

* 
İthalôt tüccarı gözünü garb kaynnkJa-

rına çevirdi~i zaman ilk olarak: 
- Ecnebi parası, döviz bulamamaktan 

§ikayet etti, bugün emrine am1de dövız 
vardır, daha da olacaktır, fakat dövizi 
kullanmak imkanım elde E'debilmck için 
karşılığını derhal Türk parası olarak 
bankaya yatırması. takas farkını ve mas
rafını da eklemesi lazımdır. Bu ise kolay 
değildir. Zira bedeli şimdi peşinen öde
nen mal henüz meydanda yoktur, iki ay 
sonra, üç ay sonra gelecektir. Halbuki it
halllt tüccan eski rejimde malın bedelini 
gümrüğe geldikten sonra ödemeye alış
mı1tı. Yeni rejimde, hatta serbest parayı 
bulduktan sonra peşin tediye vaziyetl 
karşısında kalınca birdenbire irkHdi. Ti
caret Vekili ile bir kısım tüccar arasında 
geçmiş bir muhavereyi anlatıyorlar. Tüc
car işini tanzim edebilmek için 150 bin 
İngilil! lirası tutarında bir serbest dövize 
ihtiyacı oldu~ düşüncesindedir. Ticaret 
Vekllf soruyor: 

- Peki bu 150 bin İngiliz lirasını der
hal emri n ize verdim, mu ka bilini takas 
farkı ile birlikte Türk parası olarak he
men ödeycbilecek misiniz? 150 bin İngi
liz lirasının karşılığı 750 bin Tiirk lirası 
eder. Takas farkı ile birlikte yekiinu bir 
milyonu geçer. Tüccarm verdi~i cevab 
menfidir, nfhayı.>t üzerinde mutabık kalı
nan miktar ise ilk rakamın yirmide bi
ridir. 

* 

SON POSTA B' · 'kB n 23 

Sözün ·~:~~::ı Resimli Bakale: 

Çok eski barbierden birinde ordu kumandanı yaralanmış

tı, ayağı kesilecekti, doktor hissini iptal ediyordu, kumandan 
razı olmadı: 

.- Askerim, ciayanırun, başlıyabilirsin. 

Ve ~mirberine dönerek söyledi: 
- Bana f'ski seferlerimizden birinin hikAyesini oku. 

Nefer okudu, doktor kesti, hiç inierneden dayanan kahra-
man da c.meJiyatın sonunda sordu: 

- Bitti mi? Müsbet cevab aldı ve o zaman: 

= Bir milletin kuvveti .. 

İhtikô.rı asıl .... - J 
Yapmzyacak olanlar 

1!. Ekrıtm Tı~tu_... 

M emleketle, yavaş yavaş, bisSO • 
va· 

lunacak derecede bir hayat · 

hahalılığı başladı. Fiatı artan eşya sil : 
de ithalat eşyası değildir. Kendi ~o~ıı· 
raklarımızın mahsulü, kendi ıezga~ • 
rınıızın mamulatı da her gün biraı ll 

... . . dn or.· 
ha fırl•yor. Fazla ıhraç cdıyoruz d' • 
dan mı? İşin içindekiler: cHayır!» 1 

• 

yorlar. İthalat e§yasına gelince, me" • 
cud stoklar vaki tereffüü izah edeflll 

yor. . b·r 
O halde? :&lli ki gizliden gizlJye t ... 

•• 1• 
iddihar ve ihtikar hareketi başlall1·~. • 
Bunu ~:imler yc.'pıyor? Türkiyenin i< • 

tısadi bünyesile, halile, istikbalile o) 

nıyanlar kimdir? \ dll 
Gazeteciyiz. Her sınıf halk ara.;ı~ıı'l' 

dostlarımız, aşinalarımız var. J3ur.;ı.ı· 
bizim millet i§lerinde alakadar old_u ;6j 
muzu biliyor ve bizimle konuşara~ 

- Artık gözlerimi kapayabilirim, dedi ve öldü. lüyorlar. Jdl 
İçimizden çıkan bir fcrdin en lüzwnlu zamanda, bazan Ve hu ihtikar bahsinde diyorl.ar rr· 

hayatını da feda ederek yaptı~ı kahramanlık o dakikada bi- eBu yurdun en geniş manasile ınısn 1111 
zi kurtarır, fakat tesirinin derecesi, geni.şliji sadec~ o gün;in perverHğinden istifa·de etmiş b~~ıırı eı1 
vaziyetine münhasır de~ildir, asırlarca devam eder, bizden bir unsur vardır ki ticaretiınızırl e J 

yüzlerce sene sonra gelecek çocuklarımıza da kalacak bır canlı v~ önemli kısmı asıl bunlarırı dJ 
mirastır. Zira mi11etlerin bilgi, allAh, servet haricinde en bü- lindedir. İhtikarın membaını onııır 
yük kuvvetleri tarihlerini süsleyen kahramanlık nümunele- aramahyız!» • tell 
rinin fazlalı~dır, çünkü kan her vakit o kandır ve mazinin Biz~ bunları söyliyenlerin nez~k:d. 
nümunesı istikbalin yolunu gösterir. adlandıra'madıkları bu unsuru bız ~ıı "' 

~c~= s~~~~~==~~~~=~~~~@~~==~:J ı~~:ff~~~i:~t:::~:~:=~~::;~ 
larsa, bu, sırf kendilerine alicen.rı J3ı.l 
bir müsamaha gösterdiğimizdendır· e • 
müsamahayı on lar suiistimal etrne ,,.ı:-·r 
lidirler. Yurddaşlarının arac:ında ~ tif"e 
fa,.k gczetmiyen, gözetm~yi. a~:l et1'Ö • 
sığdıramıyan, her taraftan ıstıS~' tl'IU· 
ren bir kavme kendi topraklarında ~tıı.J• 
savi haklar tanıvan Tiirk milletiı ~ı!'.rı· 
di kardeslerine bugün minnettarh orı , 
nı isbat etmek fırsatını vermiştir• 1<li • 
lardan necabetinin karşılığını be 

lıint.i yerine 
Der•elıuşrı yenir mi? 

r·-·············································· ...... \ 
Hergun bir fll<ra 

-----
Bilet almrşb 

Iki mübalağacı Marsi.lyalı bir kah
vede oturmU§lar, güreşten bahsedi
yorlardı, biri: 

-Ben bir pehlivan görmüştüm, de
di, öyle kuvvetli idi ki, hasmını ring
de yakaladı ve kaldırınca nibündcki 

Otonıohil kazasından 
12.000 li-, kaz11nan kız 

seyircilerin önüne attı. vor. 11,ış • 
öteki gilldü: Ortalıkta bir ihtikar hırsı UY311 d ~ • 
-Bu bir şey mi, dedi, ben bir peh- ! sa. bu hırs bassaten vahudi vatan uı i' 

livan görnıf4tüm, hasmını yakaladı i larımız•n bu sefer gönüllerinden 
ve attı. Atılan, tekrar stada girmek ~ durmflıdır. r ıed" 
için kapıda bilet almaya mecbur kal- ~ HiikOm{'t ihtikara karşı ~iddet \ ı:ı1 
dı. i birler almak üzeredir. Memleke~ır re 

- Bilet almaya mı mecbur 1<{fldı? i veva· bu sebebden bir darlık h.uc; (ıı ıı 
- Evet o kadar hızlı atılmıştı ki 1 kat'iyyen mevdan vermivecektır· .,. cW 

stadın duııarını aşmış, sokağa -düş- i m1 Hı:ırbin kesmekes1i gün~erinl :~r ·ı· 
miiştü. Stad kapısındakiler de tanı- : ha ~önniyeceğimizden emırı .ola ~;'ı ,.c 
mam~lardı. Bu yüzden bilet almıştı. 1 T ... akin cok arzu edivoruz 1<ı ter J{ ,.9· 
~ ...... ---·-· ............ _, --·-·--·-·) n" Bigur "otolml'ğ~bhil kabzasldı nğueti~ded.s~nd·eı yüahzü- ilan edile~ek kara listelerde bıinr te ,., 

un ze ı ı ara o u ı ıası e m - hudi vurddacnn adı bulunmas · r w 
Ma d p re l K B ro 1 kemeye müracaat eden bu genç kız 12 Bu n -:ı cehdetmek kendileri icin b 

1( OCB.Slndan lıoş,"lndl bin lira tazıninat almıştır. sanlık ve faozHet ödevidir •-;C 1 

Meşhur sinema Eski Ingiliz bahr'ye e. E.hu"' .......... ':.·:/" 
Amerıkada Noel ve sene l:aşında hındi y·ı~dıl~ldnrın~.an~ ha- n azırına hiccüm '""'(jç"""";~·p··~; .... ith~İ~t··~~~D 11 ge'~' p\.ıt 

rı u a e guze. en- D" 
1
. .. ecnebi 

yerler. Bu genç kız da bir garabet olsun, damilc !->ütün s:ne- Sandey Kronik! gazetesi, §imdi Ameri- un ımanımıza uç 
gariblik rekoru kendisinde Kalsın ai ye bir 1 ma meraklılarını kada bulunan ve rnülckatlar, konferans- !'!elmi~tir ferlcc 9 

devekU§U almış ve onu kestirerek evine kendisine celbe· lar vermekte olan eski İngilız bahriye Bunlardan İtalyan bandıralı 133}{tr g 
götürmii§tür. Yiyip yemiycciğinı Allah den, Madelcn Ka- nazırı Duff Coopere müthiş surette, hü- vapuru inek, İngiliz bandıra!ı 1111 l·lf 
bilir. r<H, kocasından bo- c um etmekte, ve: eBu zatın h~ngi sa la- vapuru demir eşya, donyaıtı• r 'ıı• 

şanmış ve mühi:n hiyctlc, uluorta konuştuğunu ve hük-".im- m~nsucat, İtalyan bandıralı ves D ~ö ' 
Finler ve Sovyet esir :eri bir miktarda taz- ıer yürüttüğünü sorabilir miyiz?~ oemek- punı da ıastik eşya, kendir. odıırı 

minat e.lmıştır. Bu tedir. mürii, havyar getirmiştir. dıTl ı.~ 
FinlAndiyalılar yeni bir müşkül ile 

knrşı1aşmış bulunmaktadırlar. Aldıkları 

Rus esirlerini nasıl besliyecek, nnsıl giy
direceklerdir. Her ne kadar Fin ordusu 

na sehl'b de koca- _ _ Gazete iddiasını şöylecc hillasa etmek- Bundan baş-ka Gönü1ferah. 8 tli rı 1~ 
sının başka bir ka- - tedir: gemi de Bulgaristandan küllı.ye 
dınla münasebette bulunmasıdır. Resim- Amerikada çıkan Current History tard::ı odun kömi.irü getirmiştır· 
de kendisini eski kocasile qörmektesiniz. mecmuasında Duff Cooperle yapılan bir 

muntazam techizatlı ise de. Finlandiya
nın başkalarına verecek kadar :fazla gi
yim malzemesi yoktur. Fransa tahtı varis/Pri 

Esir edilen Rus askerleri, s·Hihları a- Fransa tahtı varisierinden ve şimdi de 
lındıktan sonra serbest bırakı1dıkları menfada bulunan Dük dö Giz Fransa or
halde kendi hatlarına dönmemektedir ve dusunda gönüllü olarak vazi:fe almak i
ısrarla: «Bizleri göndermeyiniz, daha ol- çin hükOmete müracaat el'lliş is~ de, bu 
mazsa burada öldürünüzıo demektedirler. ta1ebi kabul olunmamıştır. Buna sebeb 

de Fransız kanunlarında, bu rejimden 
oynıyabilecek olan unsur kerıdi banka- evvelki hanedana mensub erkeklerin 
larımızdır. Fransaya dönemiyecekleri kayıdlı olma-

Ekrem Uşaklı.gil sıdır. 

mülakat vardır. Bu mülakatta eski bab-
riye nazırı şunları buyurmaktaclır: 

-Eğer Adolf Hitler elindeki kartları 
akı 1lıca oynarru.ş olsaydı, müstemlekeler 
de dahil oldu~u halde, aşağı yukarı her 
istediğini İngiltereden koparabilirdi. Zi
ra Çcmbcrlayn Münih anlaşmasından 

sonra, Almanyaya mUsaadelerde bulun
maya hazırlanmıştı. Halbuki Hıtler böy
le yapacağına bir sürü gaflar deryasına 
aldı ve arzı mev'uduna varacağına, hnrbe 
u~aştı.• 

İthalat tüccarının eski ticaret r~jimin- ( 
den yenisine kolay1ıkla intibak e:leme
mekte birnz da mazur görülmesi Hizım 

gclece~ini söylerken evvela yeni kaynak
lan bulmanın muvakkat güç'üklcrine i
şaret etmiştik, fakat bizce asıl güçlük es-

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Okuyucularımızın birinden şöyle bir mektub aldık: 
c- Ticaret Vekilinin teşebbüs1erini takdirlc anlatıyorsu

nuz, hatttı sirndiden ihtikiinn önüne geçmiş olduğunu yazı
yorsunuz, takdirde sizinle beraberim, yalnız ihtikArm şim
diden bnüne geçilmiş olduğu bahsinde biraz daha ihtiyatkar 
davranaca~ım, böyle o1du~mda size bir tavsiyedc buluna
cağım: 

cBütün pazeteler birleşiniz, halkı, !hatta mübrem ihhyaç

larını da durdurarak 6 ay müddetle hiçbir şey s~tm alma

rr.ay:ı davet ediniz, sesinizi dinletebildiğıniz halde pnhalılı

ğm birdenbire, hatta 24 saat içinde ucuzluğa yer vereecğın

den emin olabilirsiniz.» 

1939 

CUMARTES 
GÜNEŞ Zilkade s. D. 

12 ki rejimin kredi usulünden yeni rejimin 
peşin tediye usulüne geçmekte olacakt!r. 
Kaydedelim ki, karşılaştığımı~ ve karşı
laşacağımız gUçlükleri yenmek için gar
bın ticaret Aleminden yardım göı rnek ü
midi zayıftır, zira bu ticaret usulü bir 
sistemdir, dckişemez. Bu sahada asıl rol 
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Iki garib ve 
müheyyic haber 

Fra a F• Jere yardım Fransız Cumhurreisi nı~e;~~::;:~JZi;c;e~:::d~nun ns ın da en büyük puntoJu harflerle Yerdi- j Menemenciog"" lunu ği havadise göre evvelki gün başlıyan • Bugünkü har b, 

E 

edeceg'-' ı·nı· ı·ıaA n edı•yor fırtınada Karadenizde bir şi'epiınız mÜrakab•/i ikizsad kabul etti batrnl§tır. Fena bir haber , diyeceksi-D niz. Fakat bu sefer de fazla müteessir sistemi için mühim bir 
alady . lA t d b t u K h 1 ... Paris 22 (A.A.) - Havas ajaıuı bi.ldi- olmakta acele etmiyelim. Ortada ge- lee -b ., . 1 

J enın par ameD O a eyana 1 : a raman ıgı riyor : ne bir yanlışlık vardır. Batan binler- ru e Vesı esı O uyor 
a kı§lamak kafi değildir. Yardım etmek lazımdır , Cümhurreisi, dün öğleden sonra, Tür- ce tonluk büyük bir şPep ıieğil, yal- Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~}llt'is 
2 

kiye Hariciye Umumi katibi büyük ~Içi nız 29 tonluk küçük bir motördür. lYI ~ ge~ir umumiyetle iki Jtayrf 
"Jiı llıi • 2 (A.A.) - Meb'nsan meclisi,, bileceğini isbat eder. Kahramanlığı alk~- Nurnan MeneınencioğlwlU kabu1 etmiştir. Arkadaşlarımız (son telgr:ıf) ları musavı kısma ayrılmak mutad • 
'-b.ı. 1

Yar.. milli müdafaa tahsisatını bu lamak kafi değildir. Yardım etmek la- ( d k'k ) t ı' dır. B.unun bir kısmı efradın ihtıya,.ları-
... 1 nı. son a ı a da verirler. simlcnn- d ğ " 

~~tir uzakere ve ittifakla kabul et- zımdır. . Bug""day koruma den de anlaşılacağı veçhile acele et- 1 na, ı er kısım umumi hizmetlere tahsı. 
ttuk'. Meclis Daladyenin bu beyanatını ı::id- k 

0!~~.ur. On dokuzuncu asırda göze çarpan 
~'l unı ~ me te mazurdurlar. Elbette acele e- b~~k refahın sebebi, 0 zamana kadar 
'""ll~ et~ müzaheretlerini beyan e- detle alkış1amıştır. k k 1" •h derken vukubulan bu yanhşlıkların- l gorulmemiş bir dereceyi bulan istihsa) 
tıııdaıı Uhtelıf grup şeflerinin beyanatın- Müteakıben Daladye Fransız silahlı:ı- anununa e ayı a dan do1ayı okuyucularından özür di- , fazlalı~ı~d~n ileri gelmiştir. Milli mü • 
%atv SOnr.a ~z alan Daladye meclise i- rının tayyarelerde old~ ğu gibi toplard:ı, leyecek'erdir. . d~faa ış.erı de dahıl olmak üzer~ umumJ 

l>aı eıınıştır. Dün Mecliste har are tl i hızmetler milli gelir'erin ancak bir i.ıs -
, k <ıdye bu münasebetle Finlandiya- tanklarda ve tank toplarında n-alzeme- Biz de bir daha üç buçuk ay (:Vvel- ~!nı. bel'ediyordu. Sanayii medcniye he· 
~ ,,ahranıanca müdafaasını tebcil et- nin çok yüksek vasıfta bulunduğunu tc- mÜzakereler oldu ki telgrafları son telgraf diye vermek nuz ılk hızlanma devresinde ıdi. Yirntincf 
P... •e hflı barüz ettirmiş. 1914 deki har b bid':iyeti isterlerse bu kadar geç kalmamala rı- a~rın. başında bu vaziyetin "!eğiştiği gö -
;:'\ii~iin·· ı etler Cemiyetinin Sovyet te- Ankara 22 <A.A.) - B. M. M. bugün Re- i k rulmıy~ ba~landı. Hakim milletierin he-
rraııs u, daha takbih ettiği ::ıkş<::-nında ile şimdiki harb bidayeti ~rasınd:ı bir !et Canıtezin ba.şkanlı~ında toplanarak ba- nı, a at accle~'i son dakikada motörü men kaffesınde mütcmadi ..ıurette ve 
~~.,~ın uhtesine düşen bütün vazifeyi mukayese yapmış ve ·bu harbde zayiatın zı eşhnsın ölüm cezasına çarptırılmalarına şilep görecek kadar da ileri götürme- n;u~yyen bir süratle umumi nlzınet .~le 
L '6ın1 fcvkalaAde oldur.unu so" ... ·lemistir ald m:ızbataları tasvib cylemlştlr. melerini temenni edelim. rının fozl f 'h · -ttıe b ve hiç te az olmıyacak bir nis- az 5 J ~ • ... a masra a ı tıyaç gô~terdiği m:i-
k: U va ·r f 1' Daladye, 30 Teşrinisaniye kadar kara Bu~day konıma kanununa ek 1Ay1hanuı şahede olundu. Halbuki bu }-ııidise. hemen 
"'li bU . zı eyi i aya devam ey ıyece- mUznk"rcs!ne geç!lmesl üzerine söz alan Zl- h. em. en ~umumileşen bir himnvei ını·ııını'n 

dt"-ı'ş d · t' ki ordusunun 1136, deniz ordusunun 263 ve 0 h 1 B ) ı - 1 

'~· ••
11 ve emış ır : ya ev er Et ll <Çanakkale) çiftçinin nef'L osanına ar ıs.~ı lsal.atı yavaşlattığı bir :>amana tesa _ 

~~le ~ınıandiya mukavemeti, ölümü esa- hava ordusunun 42 ölü verdiğini bı,dir- ne olarak buğday !!atını tutmak !çin vale- ~ ~u! edıy~~du. Bunun netic<'si, milli ge • 
rcih eden bir milletin neler yapa- miştir. dllırJş olan bu kanunun gözetilen maksadı • • ? lı~m tevzıı esasının dayandığı müvazcne-

F temin Pdemed1~l bazı yerlerde bu~dayın :>ek n 1 çın artıyor . yı bozmak oldu. Bütç<' açıkbrı müzmm-' ı • k b • ı d~ük fiatta satılmakta oldu~unu söylemi~ leşmi~e başladı. M iP etler !:-orç andılar. 
ın e mu a ı t arruzıı ve bu kanunun tatbikatını ve bu~day vazl _ . .. (J~starafı 1 inci sayfada ) Bu yuzden bir takım içtimai r4tizem:izlik-

rı n a yetl etrafında Ziraat ve Ticaret V eklilerinin sıne gore. bır kadının erkeğine mısıl bir le~ oldu ve nihayet 1914 har bi gelip çattı. 
lzahat vermelerını lstemi~tir. yardımla mükellef o!duğunu bılmiyorlar Bır evvelki harbin bir devamı demek 

ftıı~~ Hlastarafı 1 inci sayfada) ı ce toprak çökUyor ve tankın üstü kökünden ka~:~~e ::~:l~i ;uad bA~tralı,bbuk~daydkoruma demektir. Evinin yemeğıni pi§iren, <;ama- ı ~:~eb~gün.kü .mk~hafrebbehdc. bö~l.:-,. s~na~ii 
~ e n-ı··th çıkan bir k ~ .. d ·ı " t ı- a ının u çe a ımın an o - şırını yıkaya "t" k 1 nıyenın ın ışa u ranı .smmı nlaı 
/~h i :u iş olacaktı. Çünkii Fin1an - ço a aç gov esı e or u uyor. lan vaz!yetlnl ve geçlrdl~l safhalan tzah n, u u ve 0 asını . ~ap~, Refahlı zamanlarda ve 'mi li ge'iri~ 
~ter ~Ye bölmüş olacaklardı. Finlan- G eçen hafta eylemi-: ve bugün bu kanunun tatbiki lle k~ca.sına ve .çocuklarına bakan, dıkışlerı- 1 tev~iinde müvazene mevcud •>ldııkç.ı hu-
~ b kanı harbiyesi uzun müddetten- Geçen hafta şlmalde birkaç küçük mın _ vazifedar bulunan Toprak Mahsulleri Ofl _ nı dıken, evıne huzur ve neş'e saçan bir ı sus~ tasarruftan alınnıakta n lan vergi ,.8 
~,: U Jnanevr . ı· t ekt"' ı'dı' taka milstesna olmak üzere Ruslar Uerlemcic sinir. ne suretle kuruldu~unu anlatmı,tır. kadından daha ne beklenir? resımler umumi hizmetlerin masraflarını 
L~ ·• aya ın ızar e m ~ · - A'A ttı "d · k.f ."Pt OnUndek' Fi la d' , tl . şoyle ctursun haklkatte yer kaybetmişler - • e~ n Tirltoj:!Iu (Kütahya> Ileri sürü _ Bunları para ile yaptırmak Jazım gelse O emıye a ı gelmektedir. Bu müvazene 
~ ~~a sa 1 n n ı ya .i<:UVVC erıne dir. len mfitaleaları yerinde görmekle beraber zannederim ba lar . ' bozulunca dereolunan venıi ve resimlpr 
~ ıı~a rılarak Fin vatanının bu nok- En mühlm nokta sana idl. Buradaki m•ı_ meV?uu müzakere olan IAylhanın bu~day k 'f y un~zın aylıkları bı.~e masrafları karşı'ıyamaz. O zaman istik
t•~aııll'ı 0l'lnan]ar içinde s<ın rıeferc kcdar hareb<>Jer müthl~ olmuştur. Finlandiya itıt'. korun,a meselesi olmayıp de~lrmenlerden a- ı ~ye~ e~ez. Bu vazıye~w ~arşısında mu- ı raz usulün: m~racaat etmek !fızım gelir. 
~rdu <~.ları için emir verilmi· buh.nu- aları düşmanı bozgunlu~a u~ratmış ve jini- lınan verginin maktu vergiye ba~lanması ı_ savı bır ça.ışmanın verdıgı gururla, ka - Bunun netıcesı de, ekseriya mütemadi _ 
ib < F'ınlandiya kuvvetle . bu:ı emir mu dl takib etmektedir. şl oldu~unu ı~aret ederet kanunun müzake_ dının da erkek yanında küçülecek bir yen artan ve müzminleş<'n bir tı:itç" aç!ğı 
~ aı e harek t tt'l F' r,ı. d' ' k Sovyet fllosu şimdiye kadar sahil batarya reslııt lstemı~tlr. tarafı kalmıyor. Kadının ne demek oldu dairei fasidesine giriştir. 1932 yılın({an -

llb e e ı er. ın an ıva ns e- 1 1 1 Bu rn- k d - ber' d ed ı 'l"hl .10r fak . . . . arım11 a c ddl hiçbir muharebe yapmanıllj- uza ere en sonra kanun lAythasmın ğunu hilmiyen ve bilmek istemi en ı evam ege en sı a anma yarışı da 
at bır adım gerı ~ckı!mıyor- tır. ncaret Veklllnln huzurlle ıörüşiUmesl ta.s- keklerimi b ' .. Y. er - buna inzımam edince dünyanı::ı borçlrın-

Mükeınmeı teçhizat ve bataryalarımız sa_ vib edllmtş ve ruznamenln dJler maddele _ z ıraz da bu nokta uzerınde te- ması bir facia şeklini almıştır. Milletler 
h , . Fin tebliği yes1nde, adcd ltibarlle çok faik olan Rus _ rlne geçUmlştlr. vakkuf ederek meşgul olsalar fena clını - Cemiyeti tarafından tanzim edilen ısta _ 

~ t ıtıki, 
22 

. • . .• c: iardnn daha mühlm muvatraklyetıer elde yacak. Kabahatli kenöileri olduğu halde. tistiklerin bütün dünvadaki :·ilahlanma 
biiğ (A.A.) - Fınla~dı).ı re~- eLt!lt Muvaffaklyetımlzin sırlarından biri 8 _ G••bb J ,. b bütün kusurları kadınlara yül•lemek su- masrafını 1938 yılı için 17,5 milyar dolar 

~ h.u Inde Kareli berzahındoki düş-,damlarımızın topra~ı karış karış tanıma _ 0 8 S In ir nutku retile işin içinde sıyrıldıklarını mı sanı_ olarak. ~a~detmesl. vaziyetin vahametini 
tt '4r1~larının devam ettiği ve Fin ları V" kadın ve çocuklarının hayatı kendi yorlar? daha ıyı ıfade eder. Bu masnı.fın oııda 

lt~.ı ın Pa· ı d k h d d - ce~aretle ı b {tl Id ~ b!l Hdl · . dokuzu ise Rusya, Almanya, Japonya, İn~ 
~t• ~e t ıpa e e ve şar u u u u- r ne a 1 0 u unu me r - "Ya b üyük bir mil~et Karısına sahıb olamıyan, :mu ı-tare et- ~tiltere, Fransa. Amerika ve İtalyanın o-

a 8.tııı 1 ap:rruzda buJunar:ılt Sovyet ıer. mesini bilemiyen bir erkegw e ne demeli?. muzlarına yüklenmiştir. 1939 yılında i~ .. 
• Uskürttükleri tasrih ed=!•nek- Ha\•a harbindeki tecrübe, bize dfişmnn o)arak kalmıya "' B k ' tb- b" .. be b dl _..,. 

~~~ kUNvetıerlnln korkunç olmadı~nı göster - cagız, ir adın, saçlarının üstünde müşfik V?,?:ıye us utun .r. 3 .. aşmıştır. Bugün 
~ı.. taın0 b"] ml!llt r. Düşman şimdiye kadar mlihim blr ya hud ga}jb ge} eceg" jz tt ve yumuşak bir elin dolaştlğıııı hissettiği J<:ii ~.u:.umu~ d~h~tı~ı ~o~ter~ek için bi-

'''Uha o gesindc, Kaakma etrafın- askeri manayı haiz hiçbir muvaffaklyet elde müddetçe her şeye tahamm"l d D ğil rı kuçuk_. dığerı buyu.k ıkı mıJlete ald iki 
r> ıı·ı:ebeler dev" m etmektedır Pet- edememiştir. Mesclll. dün 350 den fazla Rus Londra, 22 (A.A.) - (Royter); B. Gob- . . . . . .. k d ~d u e er. e rakam zıkretmek kafıdir . 

.. ~ ı.~~: u • evının ışını gorme , ag an ~ taşısa bi- fsvi ... renin mindelik masratı: 50 mil .' ~In :ı Inadenlerinden şiddct1i ınfı- tayyaresl. Finltındlya üzerinden uçtu. Fakat bels, Noelin yakiaşması münascbetile 1 " n-
"rı 1·ı:;1 .1 netice? I<ıte blltınpo·. 9 slvll öımr.-. 18 sl-'l Beri' d 1 b e şikayet etmez. Ne yazık ki erkekleri - yon İsviçre frangı. 

-r• ı miştir y u,? " ın e yapı an ir top'antı esnasında · ve bir asker yaralanmıştır. · d ıı·w. miz kendi! erine yetecek kadar bir ka - fnf!ilterenin gündelik masrafı: 7,5 ınil-
~~~~~d liava t l! rruzları Bazı verlerde demiryolları hasara ugra _ ~~:: e ıgı nutukta ezcümle )Öyle aem iş.- zançları olduğu halde (erkeklik gurur -' yon İngiliz lirası. 

arı 'Ille deniz üslerine karc:ı iW.\'a hü- mış, fakat derhal tamir edllmlstir. M larını) feda etmeği göze alarak, daima Bu bu~ran ve. icinden çıkılmaz hal, 
k ~ M illetimizi tarihte bir asırlık devre- umumt hızmetlerın hurust +-:ısarruf h ~ .. ,.... Ubulmuş ve h"vada ısc düş- n .. n truhn .. ~'· .. sirde o)duguv ml.i zengin bir izdivacla yüksek bir hayat ya ~ • sa a-"·v u Fo · yi kapayarak yeni bir devreyi açmak sıı- - sına müdahalesini intaç etmiştir ki bun-

( Olan ~tleri istisnai bir <;f'i>ilde mü- Fıl'\lfuıdlya erktmıharblye.oıl bütün lhtıy:ıt retile hayati bir ehemmiyeti haiz olncak şama~ .sevd~~ındadırlar. lbette bu ha~atın rlan da idareli iktısad sistemi doJfmustur . 

t 
e_r,.,ı_ ava §artlarından i tif:ıde c-:ic- kuvvetı~rınl SaHadan Kemike ve Kehljar _ b' k b kendısıne gore acıları da olac-nk .. Bızde, İlk defa totaliter memleketlerde tatbik e-

ı. ".11: ın 1 "·Iye sırkmaktn olan ve bu suretle açık nok_ ır a 1 ete götürecek olan hart>, bır pres- k d d " h ki t d kt d'l b ..... i · ıt;ıt enı e ket dahilinde cr.!reksc ı·. h b. d w • 1 a ının me enı a arı anın ı an son- ı <'n u SINf'm, sermayen n ve şanıın 
b_ Sah ' "' tahıı arP.~cn Rus tırkalarının cennhına yı~ 1J ar ı egı, bir esas harbidir. Ya bü- h'd w k t 1 eıd'l b·lm · ·c· ·ı-. t b' ..... "',,"'''"h ası üzerine müt(>andirl bss- "k b ra, şa ı i oldugumuz bütün f;ıcinlara se- on ro ı e ı e~;ı ı ın nı avp ır<~• 
1 .1.,t- mıcıt,r Bıı manevra. Marn rnuhnrebeslnl an_ yu ir millet olarak kalmıyacağız, ya- demokratik meml k t 1 t "'lt 

l'nk·lllıştır. Bir .... ok şehı'r "'r, "Zcüm- d kt d bebiyet veren erkektir. Birçok kadınlar e e 0 an n"'ı. er e ve 
1 

1' 1r ' ' ırr::.a • a ır. FlnlAndlyalılar Rus alaylannın hud ga 'i b geleceğiz. . 
1 

.. .. Fransa tarafından da kabul ('dılmek 1A-
e'"rg0' aırtpiere, Hango, Abo. Rou- uzıvnn hattı üzerln{' hücumu o kadar anı . Harbi kimin istediğini anlamak haki- ~ıy~r~ .kı, koca arın~ hoş gorunmek zım gelmi~tir. Şimdi harb masraflan şöy-

'4 "'erk' Sortava,a, Viborg ve müte- o ltadar slddetl! olmuştur ki, şaskın bir hale k t ··ı.· b ıçın ıçkı ıçıyor, dans edıyor];\r. Eşierine le ödeniyor: 
·•ı a en mu\.ım ir şey deği'dir. Harbi fn-

A ~rntt ezıer ve kızılhaç işarctı ne:\- gele•1 Ruslar bozının verd!ler ve bu .şaşkııı - 1 yabancı erkek kokusu koklatan, onlan Bir düi?meye basıvorsunuz. Dev!et ban-
~ " e b "-ı ı ı ı o a k !bl bl h t gi iz milJetinin mi, yoksa Fransız mille-., bı:ı"'b ulunmasına rağmen üç has- ı ~.rı rm n:ı sııpnıa g r n aya da d[\ bu tehlikeli hayata alıştıran erkeklerimiz kasının gisesi ihtivacınız olan o avans 

.:; ·•ı ard çerek tuzaklarda blrcok Uınk kaybettiler ve tinin mi istem~ olduğunu bilrnek neye nasıl olur da, yuvayı yıkanın kadın nl ~ parayı veriyor. di~er bir düğmPyP. doku-
k ~un ı:.. ·:man edilmiştir. mHraı ö t ı It d b! lldll b'l ' ? V k h bd S k h d , ı: ını· Y z a es a ın a ç er. yara ı ır. a ıa, ar e o1duğumuzdur. d w 'dd' d 1 ? K d 1 . h nuvorsunuz. ermave cı ışı::ın u udlan 

'))at andiya üzerinde ta;an Sov- İ~•" bu daklk::ıdn Rucı erkrı.nıhnrblyest rL Yegane mühim vakıa budur. Dünyanın ugunu 1 ıa. e. er er· en ı erıne a - kanatıyorsunuz Ye böylece san1 kontro -
il t?nıe:~t?rinin adedi 300 den fazla- c<ı.t E>m"ln' VE'rmlstlr Rus kuvvetlerı Saliaya bütün plütokrasisi sosyalist olan Alman- yat arkadaşı ıntıhab ederken bu r.c>kta - 1ünü tesis ctmis oluyorsunuz. Artık mem-
r .. (),.. bı·n a<i<'di 16, yaralananların doıtru çıkmış ve or:ırln tl'vnkkuf etmeden si- .1 h b k ları iyice düşünerek, görgü 1ü bir s.ı!e kı- leketin parası nısa~ı cıkamRz. Para de -., ı ., ıı; ,._1 1 i ya ı e ar etme için birleşmiştir ve bu ır düşman tayyare:ıi du ,Üt'Ül- mıı P 0 nı e-p" !m st r Korkunç bir so~uk zile evlenip, onun kadınlık mezayasile if- nilf'n sevi hareketsiz: hapsetml'!t müm -

hüküm ı.ürme!{tedfr. mil'eti imha edeceğini ummaktadır. tihar ederek ona layık bir koca olmağa kün olmadıi:Yına ıtöre, bunu ~ene muh -
, S ?0 ki om .. ~... rir'at Hasımlarımızı istihfaf etmiyoruz. çü n- 1 1 , hk k . w h•lif ı:ekillerd" ve mesC'la uru n. kısa. dai-

~ ı.,.."a o'·yet teLJı' w ı' k- , k ki ça ışır arsa, ma erne orıdorlan boşa - i 4 d 1. 1 k . ti,_ ,.1 t k ~.. [' 5 k h 1 2 u on arın ayna arı mcvctıd oldugwunu m va e ı o ;\r:ı ve 1.s 1\J 87.: "0 ı e e -
ı. 22 to o m 2 - FlnHindlynnın aksayi şi. lacaktır. Yoksa, akşama kadar evinde ko- r"r V" ı's. tenı'ldi~ı· kadar ıi--vlrtin kac:a~-

~ ~,-; h' (A.A,) - Rec;nıi teblP': mallnd" Rucl" r rlc'ot h 11 d dl F'' 1... biliyoruz. Fakat onlar 90 milyon nii1us1u " "" "' -11- " a 6 .. • a n e r ve .n un_ casının hayalile meşgul o1an, her tar<.fta na Mkup cık;ırmak miimkünriür. Mrıte -
lle ..., rekat. devriye kol arı faali- dıyn ordmnınu tehdid eden büyük tehl!ke devlet tarafından ezileccklP.rdir. Düş- k kta tt b 

k ll'ıeı e kf.>ı;;if müfrezelı>ri arasında bu ~ıretle bertarnt olmustur. manlarımızın büyük ümidi, Alman mil- onun akislerini görere , (onun iç; n) çalı- davil para mi n m ar ırma vA m ec ur 
.. <qt lı' ere inhı'ar etmı'ştı'r. 1 Rusın.,. rnev.,llerlnl terkederek birkaP n ok 1 .. F"h §an bir kadın, kendisil e mesgul olmıyan olmamak k_in de. istihsali mür.:ıkabe et • 
~ b y etını u rennden ayırmaktır. Fakat bu- rnek vl'vmıvelerm fırlamasına müs:.ıde 

1 ~- C!rzahınd . . . tacla 30 kllonıf'tre ıoPrllemlşlerdlr. ve gözii dışarıda bir kocnsı olursa elbette · • · 
'4 01 a şıddetlı o,r topçu H' 1 d 1 k 1 1 . na asla muvaffak olamıyacaklardır. b' 'h . 1 k 1 ' ~>tmPl'l'Pk vp hıılkı rhı'lıa ıız 1stıhlake ~Pv-

"l' rnu~tur ı c Z'lm 1' ' mP ~zn denlleblllr ki, Jsveç o ın.~ tı.?·ıam a uru an yuva ~ıkı.lacak- kPtm,.kl" kabilrHr. Rimdi vaziyet şudnr: 
a. eı ta,, · nskcrt mahfellflrfn'n fevıraılfı.dl' korktukları Al d b tır Çünkü kadınlık gururunu ,..x.r. k '·~r. .;':fareleri keşif uçuşları yap- Rus hıırekatı şimdiilk akim kalmıştır. ' man IIQ a ,·r . l'S .ıyere Buıriinkii harbin DPtir.elPri ne olursa 

t •t ., başka kadınlar1a olan alakasın:ı nsla razı n1snn hııı.riinkü naranın kıvmeti Pski ı:ı-k . 
• ~~ ('addid Sovy"tle in zavietı 'T'. k olamıyacaktır. Aradaki sevp,ıyı ıdame Hn~P k:ıl:nııvııcıık ve milli v.eliri:ı tevzit 

~ ll"ıiisad ınıntakalar tizeri"'rl(' faY- Kcpe'lhag 22 fA.A.) - •Polltlken. gaze_ .I ren azası, ettiren mütekabil hürmetlerdir. Erkeği icin mulıııkkak ki vı>ni bir Jakım pr:nııip. 
4ı~ar:~Pleıri olmuştur. 10 FinHl.n- testnin Rovanlt>ml muhabirinin yazdı~ına .. .. ı,.r mevnana ahlarakhr. 1939 harbı . bu· 

ctı düşürdü k gÖ"C, Rusl::lrın Salla cephesinde u~radıkları 150 k işi o••ldu•• yukselten kadın. kadını yukselten f!rkek viiııki\ ~m~f m~'neniveıtf mflraka~li iktı-
~~~ .:ı~ A'l~cri . . t z::ıylat 30 blndlr. olduğuna göre, kadını istediği gibi vetis- ı:;:ıda sevketmek için başlıca vesile ol 
., 1 22 <A. vaz ye 1 Flnlfi"ldlynl ların eline pek çok cephane Arnsterdam, 22 A.A.) _ Berlinden bil- tirrnek vazifesi gene erkeklerimız~ diişü- mucıtur. 

,~ .ı\.) - Reuter ajansı blld1- gecmlştlr. Flnllindlvalılar bunu bfiyük blı dirildiğine göre bugün iki ekspres ara- yor. Erkeklerimiz .avuçları içinde bulu - 5 . & C 
• btrl~a erka t't'halfıkle almışlardır Çünkü bu cephane sında Genthinde vukubu,an bir müsade- nan bu yumuşak ve kıymetli hamuru i~- ~!otı aqılt ffl.II(J 
llı~ ~abıt F nıharblyes:lnden yük.sek F'nHinrHyalıların kullandıkları sllt\hlar ka_ tedikleri sek1e sokamazlarsa bunda ka - · - ······---·····················-····· .. · - .. - ...... 

b . ll-ıuhab In askeri vaziyettnl Rcu~er libre<~lrıf' uygundur ve kendileri kullanablle- me 150 kişinin ölmesine sebeb olmuştur. • T •• k ı• •ı• 
~ l"ııa .rıne şu suretle Izah et - ceklerdlr. Ha vas ajansına göre Alman polisi sa bo- bahat'i kadın mıdır? Ne olur. biraz in - \1 f J n gı JZ, 

• 
11

1

• hatıa- Fı'n t 1 • L · d ta]' hareketinden c:iiphelenmekte ve mu··- saflı ola'ım; Allahtan korkalım. Hiç bir 
, l' -ırn ayyare.en enı.,gra a -:.-- F d 1 ~ arak ızın her noktasını O.)rl L saderne anında Gentison garından mü- zaman günt:'Ş çamurla sıvanma7. Znvallı ransız ost ugv u 

\\ • rnukavemet derecelerını tart ı:eyan:-ameler attılar kadmlarımız vuvalarını yıkmamak ic.in . 'ı himmat yüklü trenler geçeceğini idnıa J 

~ıı erı"r•':ırt HeL-:'nkl 22 (A.A.l - Havas: nelere katlanmıvorlnr, nC'l~>r rekıniyor1ar. 
"'e ha;.orı tl :ı. Rl.l'lların 1Ierlemeslne, S;Jvy~t tayyarclert bir Fin vapurunn 15 ey,emckted_i_r_. -------
( e l!ıt. ıt~ırnız bir pldn muclblnee bor.ıba atmışlardır. Bombalar uza!;a düşmüş Biraz dzı gözlerimiz bu acıklı manıarııları 

\ 1a hat•ıın nhntca müdatan edcblldl. tür. Hariciye Vekilinin Ispanya görsün. Her zaman kadını perisar Pde -
~ '• bıı ltlıslar ~'l.l kadar llerledller. Son FlnHindlya tayyarelerl Lenlngrad bölge _ nin erkek o1duğunu görmekle mtitf'es -

~ 
1 
tıun IC'In u ~.attı delrneğe çalıştı - sine beyannameler atarak halkı Md iseleri n seftrİn e ziy?. feti si riz.~ 

~ · rı e t!e"ti' nıuhım miktarda kıtanL seyrlnclnn ve bilhassa Rus ort'lusunun feci Ankara, 22 (A.A.) _ Haricıye Vekili 
.... lı.~ 111 .. ;:k ıoo den fazla tank kul_ muvnffaklyet..o:;lzll~lnden haberdu etmek - B. Şükrü Saracoğlu bugün Anııdnlu klü- Genel Kt1rumau P?~kanl 
, ta a''ı':ır acınacak bir halde ~ _ tedlr. 

)' tı.ı? ırıllr ~c 25° tank kaybettiler Beyannamelerde keza Rus ordusuna da ht bünde İspanya elçisi B. Lotz Boriga ve 
0lüı. l3ir t urdu~umuz Için birçok ı tab edilerek bu ordunun sevkedUdi~l harbin Brezilya elçisi B. de Oro Preto Ş<.'ıefle ·lne 

ank glz.H çukura düşün_ emperyalist mahiyeti k:aydedUmelttedir. bir ziyafet vermişlerdir. 

Ankara, 22 (Hususi) - Genel K\.ıımay 
Başkanının seyahat ve ikamet ycvmıye
sinc dair Meclise bir layiha verilmiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - Bütün radyo .spl
kerlerı bugün 'rürkiye. Fransa ve İngil· 
tcre arasında mevcud dostluk ve hüsnü· 
niyetten bahsetmiş'erdir. 

Hindistan ali komiseri Sir Firuzi Han. 
bütün İngiliz imparatorluğu r.ıüslilman-
1arının Türklerin İngiltere ve,Frarısa ile 
müttefik bulunmasını görmekle bahtiyar 
olmakta bir tek kişi imiş gibi müttehid 
ve müttefik olduklarını söylemıştir. 
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al1k davasi 1 Taksiler 10 

lkuruşa müşteri 
Memlelfetimize 1ıaricden giren dövizi 
dahilde halka balığı iyi ve ucuz bir 

arzedebilmek için ileri sürülen 

arttırmak ve 
gıda halinde 
çareler 

taşıyacak 
İstanbul Vali ve Belediye reisi Lütfi 

Kırdar, şoförler cemiyeti reisini çağırmış, 
seyrüscfcrin intizama konması jçin alı

nan tetbirleri izah etmiştir. 
Üç gtln evvel balık Ihracatı hakkında ca - ltı yapılan Jstlhsalln düşüklü~ü müstabslll, Taksilcr, Taksirole Eminönü ve Pan • 

zetemizdP bir yazı ıntışar etmiş ve bu yazı.. müstehllk1 ve nlıcıyı memnun bırakmama!<:. galtı ile Karaköy arasında lO kuruş mu _ 
da kab'llmallıı.r arıı.sında vakit vakit baş - ta ve aııl bu işde biiyUk rol oynayanlar ve-
gösteren lhtUAt yfizünden balık ihraç işle • saıu modernleştlrmek ve sürümü arttırmak kabilinde müşteri taşıyacaklatdır. 
rtnın sekteye u~radığı ve balıkçıların miiş.. Jçln hi~ bir faaliyet sarfımı ynnaşmamakta. Doktor Lütfi Kırdar. tramvay ışletme-
kül vıı.zlyetlere düştükleri yazılmıştı. dırlar. sine gitmiş, orada da tramvny se!erleri-

İstnn'!>ul balıkçılar cemiyet.ınden gönder!- Bu husu.cıta Balıkhanede yaptırdığımız tet. nin yeni baştan tanzimi için umum mü-
len btr mektubda knbzımallar arasında bir kikat da IJU net.ıceye varmı.ştır: dürc direktifler VE'rmistir. Be'cdiyc Bay-
ihtUA.f meV'Zuubahs olmnd~ı ve bu yüzden Bllıkhaneye b\r günde 115 motör ve ka - t k 'd '~' k'l t 1 - zı tan A ·saraya gı en na ı vası n arı -
balıkçıların zarar gormedlkleri bildirilmiş - yıkla 80 bin çift torlk getlrilm~lr. Saat 8,30 n . . k 'k' 
tır. da ba4ııyan rnüzayede~ bu torikler bilyük nın u nıversıte kapısından gc"ere , ı ı 

Mem!-eketlrnizln kara sularında ve bllha.s.. sermoyeU rnutavassıtlar tarafından çifU 39. karakol binasının önünden K~.koya in
sa Karndeniz bo~nzı, Mnnnara ve Çnnakka. 42 kurılf nrn.sında fiat bularak, aknblnd" de meJerini kararlaştırmıştır. 
le b$?ı d~ methaline kadar uzanan sahn. gene kendBeri vnsıtalarDe 50 bin çifti ital -
da tutulan balıkların gerek lezzet ve ne.taset yan, ıs b\n çiftı Yunan ve ıo bln çifti de Model tayyare müsab.,'·ııst 
ve gerekse tenevvü bakımından dünyanın Bulttıır motörlerine aatılmıştır. Tür1· Hava Kurumunun tertib etti~i 
hiç btr denJzJnde yetişen balıklarla muka _ MfizayPde serbest olmasına ra~en serma- " .. . . 
yese edUemiyeceıti malum bir haklka~tlr. ye bakımından raklbsiz bir mevk\de bulunan modC'l ucak musabak:ıc;ma ıc::tirak et • 

Böyle olduı.u halde bu tşln 1y1 organize e. bu mut:ıvll&'l'ltlar dfledtkleri glbl 'hareket et. rnek istiven amatörler Türk H::n·a 
dilemernesi yüzlinden ne komşu memleket - mekte ve müstahsllin lehine hareket mev • Kurumu İstanbul şubesinde Türkku -
lerc ~aç edilen b:ı.lıklar ehemm1yet.l1 bir ye zunbahs olmamaktadır. şu e~Dektörlüirüne müracaat ede -
ınin tutmatta ve ne de dahilde halk mükem. E.lasen müstahsllln kısmı azamı bu mu - rck kaydolunmakta ve rnüsaba • 
mel btr gıda olan balıktan bol ve ucuzea ıs. tnvassıtlara borcin olduklarından. mnllnrını k 
tırade edcbUmektedir verll~>n :fiat üzerinden satmak mecburlyetin. a şartlarını muhtevi. broşür}Pri 

Memleketimizden b.alık nlan komşu mem. dedirler. Yaptıjpmız tetktkat müstahsllln ma nlrr.a.ktadı;l~r .. ~ava n:ıiic::aid old~.u 
leketıer Romanya, Bulgaristan, Yunanıstan Jını sntmafa mecbur oldufu scrmayedarın taJ~dırrle Ikıncıkanunun ılk Paıar ~"u. 
ve İtalvııdır. ~en sene bu memleketlere hiç btr C$asa lst.ınad etmeyen keyn flatların. nii YP~ilkövde yapılacak m\lc;abak~cla 
yapıl"n. balık Ihracatı Ise 1.108 904 ltrn kıy. dan memnun olm:ıdJtını göstermektedir. kazannnlara kıvmetli hediveler veril('-
metınde ve 10.489 tondan ibarettir. Bunun Gen"' bu ka bU sermaye sahibi mntnvas - ~. ; . . ... ; 

sıtlar·n Ic bnhk piyasasında da menfi tesir cegı 11, bı, en 'u ksek pm an kazanmış 
3401 tonu Romanya, Bulgaristan ve Yunıı. • · • . . 
nJ.stann yapıldı~ı halde bundan 789,488 lira l~ri trö .. fılmbc~~d~r :aru;~~k ço~ bol venı: ?.::.~.~ .. ~: .. ~.::.:~ .. ~.~?.~.:~ .. ::~.~~~.:~~?.~: ..... 
temin, İtnlynya 7088 ton yanı dlj!er üç m em-ıP yasıının u n ım _an o ma..oıınıı " 
leket. 1hr:ı.catının lkl mlsll yapıldı~ı halde an. mı>'l b"lll( blr çok tuzull ell"rdcn gec!rek A •• 

ca!t yt\!'l'llndan az yani 319 416 lira gelir elde halka nahnlı satılmakta. adeta Jük.c; gıdıılnr s uz m 
edtımlst'r. arasın"" yPr nlmaktndır Fı:ıklr halkın gıda.! ' 

Ş l l •-~ d i t dil sı olacrılt bir ka11tede olan tori~in müzaye • t u ra ·am ar a.ı>c yazunız a şare e en ve UJP'.-
blr kabzırnalın ftnlyaya balıklan evelee al _ dene çlrtl 40 kuru!la olduğu halde, hımıen 1 
dıkları fla ttan aş:ı~ı satmak hakl-..ındn yap.j Bal'Jı:h:-ı"''f' kapıoıında tanesinin 30 kuruc;a sa., 
tıt:ı tekl!finln muva:ffnklyetle tatbik edil _ tıldı 1ııı görmek de bunu teyid etmektedir 

kt 'd ıır öst ktedl Nit ki !Şehrin dii!er semtlerinde bu miktar yavaıı 
me e o. Ut;Unu g crme r. e m bu yııvnş vfıkselmi!ktedlr. 

1 lekete 469 873 lira kıyınt;Unde 6673 ton balık PeralrC'ndecller sermaye azlığı bakımmdan 
senenin ilk altı ayı zarfında da bu dört nıem ı 

. miiıay~>deye işUraklerlnt ternın Için balıV.ın 
1hrnç edilmiş ve bunun Romanya, Bulgarls -1 küC'ük parçalar hallnde satılmasının yE'rin _ 
ta~ Ye Yunanıstana ihraç edtlen · miktarı de bir tedbtr olaea&ını neri silrmcktedlrler 1 

27 .. 2 ton .olduiu halde bedeli 303.912 liravı Blttı~bl ~11 muvakkat b'r teoblrt'llr ~ 1 
;u~muş, ltalynya yapılan Ihracat bıından A.lftka.darlar. dentıı: mahsu~rlmlzt kıyrnet-

8 3 rııni 3951 ton iken ancak 165.961 Ura Jcndlrmnk memleket!mlze hnrlcden giren dö 
tutmuştur. · 

v:lzı ::ırttınnak, dahflde halka balığı 1}71 ve 
H:ıddi zatında bu miktarlar dı.>nlz mahsul- U('Uı hi: gıda hnltnde arza ImkAn verm k 

lerimiz gPntş ve modern bir te~kUAtA ba~ - Icin b•ı t.oıln t.eşkllfıtl!lndırılması lüwmundn 
land~ı tnkdl.rde nam'lhdud b!r mlktardn mar f'••nt>kted'rler. Aksi taltd!r~ bugünkü 
arl'llak Jmktınlannı h::ıizdir. fptidn1 ves:ı.ttle balık tutumunun ve gayTl 

Dı~ piyasalardan harareııt talebler vukıı_ lkbsndt şartlarta balık satıslarının deo;nmı 
bulmasına ve Ilmanda alıcı gemllerin gün _ halind", f~n bu sekilde devam edlp gttmes1 
Jerce beklemesine ra~~en iptldai vasıtalar. de tabii ~örülmektedir. 

Polls'e: A. kl*rllk Işi eri: 

Bir döviz kac~kç.ısı yakalandı Askerlik yapmıyanlar çağrılıyor 
Dün akşam Kasım adında biri Ar • Emtnonü Askerlik Şubesinden: 

navud!uğa götünnek üzere Hamdi\ e ı - Şimdiye kadar hiç nskerıtk yapma. 
adında bir .kadına 1 00 frank verirken mış cez..ılı ve cezasız olan muhabere ve nak
muhafaza memurları tarafından _görü ı_ ı liye sınıfından 316 na. 334 dahll do~umlu c. 

.. . rat scvkolunnca~dan toplanma gunü olan 
muş ve vakalanarak hakkında takıba- 26.ı2.939 Salı günü saat 9 da behemehal şu-
ta başlamlrnıştlr. bede haaır bulunmalan. 

• • 

Sayın halkımızdan, buyük bir heyecan 
uyo.ndırmış olan Türk sincmacıhğının 

şaheseri 

gormek içln seans artuannda 
teb:ıcüme meydan vermem .. lerini 

kat .yyen rica eder. 

Halkın izdihama ~cbeb 
olacak Lir {eki'd~ ve 
İstiab had "in e!l faz a 
salona g"nnes zab.tac..ı 

ınenolunmuştu ·. 
İzdlhaına meydan vermemek Için 

CU E ., : 1 v~en 
11 den 

• itibaren PAZ 
Davamlı matineler 

Çavdar ekmekleri sert buğday lan 

ynpı'ıyo· 

2- Şimdiye kadar her ne sebeble olursa ~=:=~~ç~a~l~tş~~~c~a~k~h~r~·~:;::~ 
olsım a<kerllk yapmamış ve sevkten geri kaL J 

mış 316 11§. 33 dahil san'atlı san'atsız gayri 
İslAm erat da sevkedileceklerinden hlç va -

Yapılan teftişlere göre çavdar ek -
rneklerinin içine konan çavdarın yal
nız sert buğdaydan ibaret oldueu. bor
sada ç~vdar alınıp satılmadığı tesbit 
edilmi~tir. Çavdar yapan fırınlar sı]t 
sık teftiş edilecektir. 

klt geçirmeden hemen şubeye müracantlcrl. 
Aks! tnl:dtrde haklannda takibatı Iı:anunı _ 
yed:.ı bulunularak askerltk kanununun 89 
uncu madde.sl hükmü tatbik olunacaktır. 

3 - Bu ernttnn taşrada. bulunanların da 
bulundukları yerin askerlik §Ubelerlne he • 
men müracaat etmeleri nan olunur. 

Çarş1kap1 halk1 dün zorlukla ekmek tedarik etti 

Fınnda ekm ek bekle§enler 

Dün, İstanbulun bir scmti muvakkaten cll fırına tchacüm edince günlük ihtiya
~kmcksiz kalmıc;tır. Çarştkapı civarında ca göre çıkarılm!.§ olan ekmekler bjrden
Oç fırın mevcuddur. Bunlardan birine bire bitivermiştir. Çarşıkapı civarında 

Belediye ceza vermiş, fınm kap:ıtml§tır. oturanlar bu yüzden dün &ece geç vılkte 
fsmailln fırınında ise hamur yaptın ma- kadar fırınlan dol~. zorlukla ekmek 
küıe birdenbire kırılllU§tır. Halk, üçün- tedarik edebilmişlerdir. 

Sinema fılemlntn buyUk nrslanı 

Kahramanlar kahramanı 

ERROL LV N 
Tt:rkçe 

Ç L 
filminde kRZandığı zafer tacını kimseye 
çaldırmıyacağını bütün dünyaya blr 

kete daha mm ediyor ... 
Bu şaheser 

BUGÜN ve Y ARlN 

Sinemasında 
son olarak gösterilecektir. 

Ucuz matlneler. ı ve 2.30 dn 

Bir suçlu mahkemede 
davacıga hücüm etti 

Kardeşini ya-alamak suçile muhakeme edilen suçllS 
kardeşine, yengesine, polise ve mübaşire saldırdı 

·~' 
Dün 2 inci Ağırceza mahkemesinde bir Derhal adiiye polisi, müba~ir :~~e.l' 

davanın rüyeU sırasında, hadise suç1u- darma ınaznunu tutmak için ınu 5~ 
sunun ani bir asabiyete kapılması mah- etmişler, fakat mahkeme salonundB ~ 
keme salonunu ve koridoru doldw-an hal- sola saldıran Bahri, polise bir tekflle ., 
kı heyecana düŞürmüştür. muş, jandarmayı eliyle itmiştir. ·ıd' 

Hadise, şudur: Nihayet suçlu yakalanaralc, ~çltl tıl' 
Bir müddet evvel, Edirnekapı dışında abıt 

teskin edilebi1miş ve hakkında z 1·ır bir ağır yaralama vak'ası olmuş, Bahri ıJll 
adında bir genç, kardeşi kadastro mcmu- tularak, ciirmü mcşhud müddciUJ1lı 
ru Vehbiyi tabanca ile yaralamıştı. Vak'a- ğine verilmiştir. . . psdt" 
ya sebeb Bahrinin ağabeysinin kansı Bahri, müddeiumumiye verdı~ı 
Memnuneye aşık olması, iki kardeş ara- de: ~ııf} 

sında bu yüzden doğan lıuswnctti. - Ben, ruben tıastayun. Ne yaptı 
Bahri, yapılan tahkikatı müteakıb bilmiyorum, demiştir. şlllid 

kardeşi Vehbiyi öldürrneğe teşebbüs su- Maznun, dün geç vakit cür.ınü :J'l'le~, 
çundan, 2 inci Ağırcezaya vtrilmişti. Suç- işlerine bakan, nöbetçi A'>liye ceza 
lu, geçen celsede dimağen hasta olduğu- kemesine verilmiştir. .,./ 

nu ileri sürmüş, mahkeme bu iddia üze- , ........ A .. :Z •• K .... 
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rine Bahrinin tıbbı adiide DlÜ.Şahede al- ...= ;. 
5 

tma alınmasına karar vermişti. 

Müşahede neticesini bildiren adli tıb 
SineınııLm her seansdıs A.ı 

raporu dün mahkemede okunmuş ve maz- L 11 
nunun akıen hiçbir hastalığa mupteıa ol- VATAN KURTARAN ARS rıı' 
mayıp, cezaya ehliycU taın bulunduğu hı.ırilcalar fılmini görmek Içi ı htanb; rilJ 
anlaşılmıştır. har aemtinde koşu~an ::>inema meralcl -~ı!i' 

Maznun, dün raporun nuıhiyctini öğ- dohakhdır. 8 güı da ve 2 ainenıad• ~jj•iiıt 
renince, kendisinin hasta olduğ'.mda ısrar ye lı:arlu u.uoo ıcı,i gördu. D•h• 

Istanbul gönı ~ h":ıırlanıyot· 
etmiş ve birdenbire yerinden fırlıyarak SEANSLAR : 
davacı mevkiinde oturan oiraderı Vehbi- "''dtJ 

FE RA H'deı ~:~ AZA f'SO. ~.63 nin gırtlağına sarılmııJtır. Bn'ldan sonra 11 ~ 1 • 3 _ 5 ı ... so- 1 . 
8 40 d• 

da salonda bulunan Vehbinin karısı Mem- 7 v .. 9 d" .ı 8J- 6.:ııı • · 

:n~u:ne:n:i~n~u~"z~e:r~in~e~k:o~~~uş~t~u:r·~========~ll~~~~~~~~~=·====:~~ 

S C M (E R Sinemasında 
ERT ~REJEAN 
VERANAY- LiNE NORO, 

Bugun 

AL 
AN lE . gee 

t<ıı·af · ndan yaratılan ve Parisin kadınları, aşk ve paranın facıaları ıle 

o seraha ı "YI TR dEııraG EaC EL E~! 
film;ni mutlaka görünüz. Akordiyon kralı ALBERT PREJEAN ıs:wıi• 
dan teganni edi1en ve oynanan VALSLER JAVASLAR ve şarkılar 

ilaveten: EKLER JURNAL yeni harb ve dünya havndisıer 
dir. Hayat ve aşk filmidir. ~· 

~!Dil:..• Bugün saat 1 ve 2.3:1 da tenz.illtlı matineler. 

1 

BUGÜN Z k. ,...._ .. ll' w. h h nı ııınes' 
ev ıne - ~uze ıgıne - em şen e giO 

L K 
Sinemasında 

sir mevzuuna, Şahane bir surette ıe:~ıi 
sahnelerine doyamıyacağınız, bütün re 

E SES ~- ç--
Boer rnuharebeleri esnasında geçen müessir bir aşk romal11

• 

Fransızca sözlü. Başrollerde: 

RICHARD GREENE - ANİT A LOUISE 
SHIRLEY TEMPLE 

Filme ilave olarak: En son FOKS dünya havadisleri· 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzikitlı rnatineler. 

Bugün S A K .A. R Y A. Sinemasınd' 
Tatil bartası münasebetile fnkalıide bir program: .,.ııı;-' 

Büyük ve küçüklerin hoşona gidecek müntohab bir 

1 • CANBAZHANI BRALIÇBSI 
Canbazhane ve va-ryete fılmL. GiUmek ve gözyaşı filmi... uotJ 

Pierre Larquey ve Fransız SHIRLEY TEMPLE CHouc..-.. 
tarafından Fransız sinemacılığınm bir harlkası 

2 • ÇILOIN BKTEPLILB 
Yeni danslar 11erefiııe gayet gÜzel bir lllm. ~ 

l.&veten: Yeni FOKS JURNAL son diinya ve harb haberteri 
Bugl\·1 s ... tt .ı ve 2.30 dn tEinzı.ntıı malineh r 4 

PALAVRACI 
POLiS HAFiYESi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
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in is 

Evvelki gün ve gece şehrimizde dört 
yangın vak'ası kaydedi~ ·se de, itfai
yenin vaktinde müdahalesile etrBfa sira
yetlerine meydan verilmedım söndürül
müştür: 

Karagümrükte Dervişali ı~ahallesinde 
Nurettintekke sokağında 28 numaralı e
vin üst katında mangaldan sıçrıyım bir 
kıvılcımdan yangın çıkmış ve ateş sürat
le önlenmiştir. 

Pangaltıda Zafer sokağında Manolyan 
apartımanının kalorifer dairesi tutuşmuş 
ise de itfaiye tarafından söndürülmüşt~r. 

Apartımanın sigortalı olduğu anlaşıldı

ğından yangının ne suretle vukua geldiği 
tahkik edilmektedir. 

Kabataşta Mahmud Paşaya aid konak
tan yangın çıkmıştır. 

Nişantaşında Ömerrüştüpaşa sokağın
da 8 nurnarada oturan Miltailin evinden 
yangın çıkmış, itfaiyenin vaktinde mü
c!ahalesile söndürülmfiştür. 

Sayfa 5 

1 Hidiseler Karşısında 1 

25 00 liral manifa ura 

En geç yetişen çiçek 
Çiçekler içinde en geç yetişen orkide

dir. Tohumdan nebat yetişinciye ve ilk 
~içeklerini verinciye kadar tam altı sene 
ister. En nadiri beyazıdır. Ancak 16,000 
de bir nisbetinde tcsadfiıf edilir. 

* Cabsiz elbiseler 

cTalihsi~ iınzasile mektub yazan o-
kuyucuma: 

Dört sene evvel ne söyledimse gene 
odur. Bu vaziyette hiç bir diyecek 
yok. Kaderin böyleymiş kızım, insan 
bazan kaderin karşısında aciz kalır. 

Mümkün olduğu kadar gönlünü ferah 
tutmıya çalı~, olan bitenleri derin de
rin düşünme, hayat belki onun üze -
rinde bir değişiklik yapar, ve ~imdiye 
kadar yaptıklarına pişman olur. İyi 
bir koca gibi ~hareket eder, seni de 
mes'ud etmiye çalışır .. dünya hali bu, 
değişmiyen ne vardır ki! 

* Samsun H. H. rümuzile ml•ktub ya-
zan okuyucuma: 

Karını kabahatli bulmakta hak-
sızsın, onun arzusu. senin :rıef'ine bir 
arzudur. Herkes gelirinin bir kısmını 
daima, gelecek günler için ~nklamalı -
dır. Gerçi sıhhatine, çalışmak kahili -
yetine güveniyorsun, buna gene gü -
ven, ve hiç bir zaman fena bir gün ge-

* Alh lcöşe para 

leceğini, sıhhatini, kuvvetini kayb~ • 
dece~ini düşünme, böyle olmakla be -
raber binde bir ihtimal dahi olsa, ge
ne ati için saklamak hayırlıdır. Bir 
kimsenin gün gelip, diğerl<>rlne muh· 
tae olması kadar acı bir şey yoktur. 

Aykan imzasına cevab istiyen oku -
yu cuma: 

Böyle şey olmaz kızım, evli bir ka· 
dın her şeyden evvel evjnfn kadını o
lacaktır. Sen nasıl erkeğinin her ;şine 
karışmak salahiyetini kendinde bulu -
yorsan, o da serıın her ışine karışncak
tır. Karı koca arasında gerek kadının 
kocasından, gerek kocanın karısınrlan 
hale aid hiç bir meseleyi gizlerneleri 
doğru olmaz. Gizlenen şeyler, birer 
kabahattir ki giz!eniyor. 

* Cihangirden Medih imznsile rnek -
tub yazan okuyucum, mel<tubunrla 
bahsettiki vak'ayı o kadar kapalı geç
miş ki. böyle bir mektubdan bir hn -
diseyi tahlil edip cevab vermeme im
knn yoktur. Daha sarih yaz~:-sa ce -
vab veririm. 

TEYZE 
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6 Sayh. SO N POSTA 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Sa 1 s 11 adam1n firar1 
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CEDE~iVA T::J 
Folk or ve Edebiyat 

Yazan: Halid F ahri Ozansoy 
Son yı1larda halk edebiyatı etrafında c ... EsMen, cemiyetin iptidai mer1ıale• 

neşredilen eserler, bu sahada çok ciddi lerinde haı'k edebiyatı vasıflarını h~11 

b. 1,.,..... d ğ'ldiT' ır ça....,... .. a evrine girdiğimizl gnsteren eserlerin dışında eser nıevcu.d de ı ' 
iftihar verici bir kültür hareketidir. Hal- bu itibarla halk edebiyatı eserleri bir ttı• 
bukf, eskiden Türk edebiyatı tarihini Os- raftan iptidai bir halde yüksek kilıtıir e· 
manlı imparatorluğunun başından tut - debiyatlarının nümunelerini venrler.t 
turarak bir sürü divan §airlerinin isimle- Halk edebiyatı motiflerinin, bilhııss; 

Onu bu tehlikeye biz sürüklemiş - r.ini sıralamakla devam ettiren yanlış ve büyük ulusal destanlarının ye dağını 
tik: Kendisine bir şey olursa her halde eksik tasnüin içinde, asıl halk r:.ıhunun destan parçalarının 0 harikulade tas"!.~: 
çekeceğimiz vicdan aza bı büyük olacak- aki.!lerini ortaya koyan folklora pek ta- leri, tahkiyeleri ve tiplerile yüksek. 

1

-ı.ıil· 
tı. Kapı sarsılıyor, fakat hlla mukave - bii olarak ehemmiyet verilmemişti. 1lk t~r edebiyatma nümuneler verdi~inı .~. 
met ediyordu. Tam bu sırP..da yaptığımız defa bu milli ve şuurlu yolu açan pro - tun garb san'at eserleri karşısında gö dll 
güriii tü ye genç kadının acıklı feryadı ka- fesör Fuad Köprülüye bunun için ne ka- y?.r~z. Eski Grek. mitolojisinin bu s&~~ıc 
rıştı. dar teşekkür edilse azdır. Ancak odur ki, butun garb edebıyatı tarihine ne bUY 

Le l . II Tti C et· y a amm rk edebiyatının isiamiyetten evvelki eserler kazandırdığı meydandadır. 
- İmdad, yetişiniz! diye haykırıyordu. ozanlar ve destanlar devrini hayret e - men efsanelerinin, bilhassa Nibelunge~ 
Bu feryadı bir tabanca sesi takib etti dilecek bir sabır ve ilmi araştırma ile hurafelerinin şimal edebiyatındaki iılerl 

ve ondan sonra ses sada kesildi. Nihayet tedvin etmiş, Türk edebiyah tarihine ve eserleri de bunu teyide kafidir. Ns.~~ 
korktu~umuz başımıza gelmiş mi idi? şimdiki mühim ve şerefli yolunu açmış - ki Alman dahi musikişinası Wagenr~ıc 
Serkomiser bulunduğu yerde kuduruyor- tır. operalarına gerek mevzu, gerek müzı .• 
du. Kapı her halde arkasından sürgiilü Bugün Köprülünün izinden yürüyen - motifi olarak halk edebiyatından ne .. ha) .. 
olacaktı. Ne yapacaktık? İkinci.kata tır - ler gittikçe çoğalıyor. Halk edebiyatı na- rete şayan tesirler geçtiğini de göruY

0 
d· 

manıp oradan eve girmekten başka Çllre mı altında topladığımız bütün malz. .. me- ruz. Nibelungen hurafelerinin haın rııa 
kalmıyordu. Serkomiser vaziyeti tetkik leri (türküleri, manileri, koşmaları, des- delerinden en yüksek san'at eserleri Y~)li 
etmek üzere bahçeye indi. Ben kapının tanlan, masalları, ninnileri. tekerierne - ratan san'atkarın bu hareketinde ınır 
yanında faımıştım. Bir aralık kapının ar- leri, v. ila.) tetkil< için eğilen bütün ve çok eski kaynakıara e~ilişin gb~ t~;, 
kasında bir sürgünün çekilişine müşabih bu yorgunluk bilıne:ı. başları tebcilc la- leri vardır. İşte ancak bu sııretledır ·i 
hafif bir gürültü oldu. Akabind~ kapı - yık görmeliyiz. Çünkü on?ar, yarın için, bizde de, gerek destan, c;ı:erek her rıe' .. 

ı d ğ h 
Bahçeyt beyhude yere aradık ~ Il nın ara an ı ını ayretle gördüm. Arka- Tü::: k ss.n'at alemine en büyük bediaları milli karakterde ve tarihe yardımcı u 1". 

daşlara ses1cndim, hep birden içeri hü _ vet kaçıyordu. Rıdvan Sadullahı takiben bulundu~uz noktadan görülmuyordu. hazırlıyacal: olan yüce san'atkarlara ma- surlar olarak dağınık bulunan Tiirk fo td 
cum ettik. Antrede beyaz bir cisim, mer- 'ben de bahçeye atladım. Serkomiserin AA'açlar ve taflan kümelerj buna mlni teriyel hazırlıyorlar demektir. İşte bu ça- lorü hazinesinden bugünkü ve yarın l'" 
mer bir heykele benziyen genç kadın ile yanına koştuk. Zavallı çenesini ovarak olmakta idiler. Geliş istikamctlerine ba- lışkan başlardan birisi de Pertev Naili Türk san'atkarları parlak ve şerefli e;~e 
karşılaştık. Düşmernek için duvara yas- yerden ka?kmağa çabalıyordu. karak böyle tahmin etmiştim. Talıminim Boratav'dır. ler yaratmağa namzeddirler. Bu ınıı ·se 
lanmı.ştı. Son derecede bitabdı. Rıdvan Sadullah sordu: doA'ru çıktı. Pertev Naili Boratav'ın son neşretti~i eğilen alim başların araştırma1arı ~o-

Koridordaki tek pencereyi, işaret e - - Yaran falan yok ya, Osman Bey... Ev sahiblerinin yanından ayrılan ser-I Folklor ve Edebiyat isimli eserin her faslı bilhassa bu gayeyi hazırlıyaca~ındall 
derek - Hayır hocam... Sadece bir yum - komiser memurlara doğru yürüdü. üzerinde uzun uzun dUrarak bir hülasası- layı büyük takdire hak ka7.andırır. k ~ 

-Oradan kaçtı, koşun uz. Benimle meş ~k.·· V~y. itoğlu it vay.·· Alacağı o'sun, -Ne var, ne oluyor? nı çıkarınağı ne kadar isterdim. Ne yazık Pertev Naili, pek haklı olarak, nal bit 
gul almayınız. Yaralı değilim! dedikten şımşek gıbı çaktı. İçlerinden biri cevab verdi: ki ufak bir gazete tenkidinde buna imkan debiyatı nümunelerinin toplanışınd'l nCi 
sonra cansız bir kütle halinde yere çöktü, Se~ko~iser çabuk kendine geldi. E - - Efendim, bizim bulunduğumuz ara yok. Maamafih eserin umumi seyri hak- hatadan şikayet ediyor: o dR, herhBJ1lB" 
ta~Jarın üzerine serildi, bayılmıştı. lektrık lambalarımızı ve tabancalarımızı sokağa bakan kapıdan dışarı bir adam kmda velev kuşbakışı olsa da küçük bir bir parçanın bedii kıymeti hesablan ele 

Müddeiumumt muavinini Leyla Ham- çıkararak üç koldan taharriyata başla - fırladı. Bizi görünce tekrar içeri daldı. fikir verebilirsem gene kendimi bahtiyar dan devşirilmesidir. Halbuki ırticale ~O" 
mın yanına bırakarak uçumu~ birden dık. Heı '-'i kaçarken görmüştük. Evvel! Biz de kendisini takib ettik, fakat bula - addedeceğim. müsaid olan bu zeminde her ngızd:azıtıl 
pencereye koştuk. Komşu ı?vin hahçesine bahçenin o kısmından işe başlandı. madık. Kitab, üç kısımdan mürekkebdir ve laşan parçanın muhakkak zaptı 
bakan bu pencere ardına kadar açık du- Vaziyeti iyice kavramanız için bu bah- Serkomiser birdenbire parladı: her kısım ayrı bablara ayrılmıştır. Bu üç gelmemesi fikrindedir: rt .. 
ruyordu. Du sırada ay bulut 1ardan. sıvrı 1- çe yi ve evi kısaca tarif etmeliyim. Müs- - Hay AH ah belasını versin ... So ka~ kısım şunlardır: eFakat bu irticali -diyor- başka. ştt , .. e . . ,.,., b T·C'S·'' mış olduğu için bahçe solgun bir ışık ile tatil şeklinde olan bahçenin bir cephesi ~ ıraktımıda mı geldiniz, orada baş- 1 - Folklor ve edebiyat. tar içinde, bir nevi klişecilik dere" !]11'" 
yan aydınlanmıştı . Dört bir !arafı ağaç- Raif Beyin evine bitişikti. Ön cephe ana ka arkadaşınız yok mu? 2 - Folklor. !halk edebiyatı ve saz inen, dşık kahvelerinin irticaHrıdert. 0 

lar ve taflanlarla çevrili idi. Bundan ~on- caddeye, bunun mukabili arka sokağa - Yok efendim... şairlerine aid tetkikler. mak l<izımdır.. t ... 1tı 
b·"a ı .. 

ra geniş · çiçek tarhları ~eliyor ve bu bakıyor, geri kalan cephe de tıpkı Raif - Ben size böyle mi tenbih etmiştim? 3 - Kitab tahlil ve tenkidleri bibli - Tanzimata kadar halk c" le 1
: 0 .. 

tai\lıların ortasında bina yükseliyordu. Beyin evinde olduğu gibi ana cadde ile Budalalar ... E~er herifi kaçırdınızsa bu- yoğrafya notları. bütün divan şairlerince nasıl hakil' g bıl 
Serkomic;er kısa bir tereddiid vakfesini arka sokağı birleştiren bir ara sokak ta- nun hesabını sizden sorarım... Kitba sonunda cRomain Rolland'ın iki rüldüğü ve ancak Tanzimattan s.Jn~ııdı!l 
müteakib pen<'erenin pervazına çıktı ve rafından hududlandırılmış bulunuyordu. Durdu. Rıdvan Saduliaha dönerek ilA- yazısı~ sernamesHe iki makale ilave o - noktada bir kımıldanışın nasıl ba~ n çolt 
kendisini aşa~ı sarkıttı . Zeminle bu ocn- Bahçenin ana caddeye ve arka sokağa ol- ve etti: lunmuştur. muharririn kitabında ayrı bir fasıllll 11w 
cerenin arası üc metreden fazla de~ildi. duğu gibi bu ara sokağa açılan bir kapısı - Portekiıli delikanlı bu sefer de ya- Şimdi kitabın ilk mühim kısmını te~kil iyi gösterilmiştir. Bilhassa eski destB bl.f 
Bahçede yumuşak toprak o1clu~u için teh- vardı. Bitişik eve muttasıl cephe müstes- kayı sıyırdı, galiba lhocam ... Bizim ap - eden cFolklor ve edebiyat:. faslma gele- rın nasıl hikaye ve roman ~ahası~atıl " 
like-sizce a ağı atlanabilirai. Osman Bey na olmak üzere diğer cepheler yüksek taliarı aldattı, kapıdan dışarı sahte bir yim. hazırlık temin ettiği misallerle 

3
n 
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bir müddet muallnkta sallanö.ıktan sonra fluvarlarla çevrilmişti. çıkış yaptı. Memurlar bahçeye dalarlar- Muharrir bu kısmı yazarken, İslami - mıştır. Bu arada Namık Kemal, z:~ rııil 
ellerini bıraktı. Biz taharriyata devam ederken bahçe _ ken o da duvardan aşarak ara soka~a in- yetten evvelki ve sonraki bütün Türk şa, Ahmed Mithat Efendi hakkında · 'pll" 

Onu takibe hazırlanıyordum ki birden nin ortasında bulunan binanın .•akin 'Pri 
1 
di. Belki de sokağın öbür tar?.fındaki evin destanları bahsine temas etmıştır. Belli talealar da dikkate şayandır. So~r: sıı· 

pencerenin bizasındaki taflan kümesin - uyandılar. Evde elektrikler yandı, teiaşh bahçesine girmek ve duvarı aşıp bahçe - ki, gerek bizde, gerek Avrupada müs - günkü edebiyatımızda Reşad Nu~ı vtıeriıı 
den bir gölgenin fırladığını dehşı:.!tle gör- koşuşmalar oldu. Arkasından binanın ka- ' den bahçeye geçmek suretne uzaklaştı ... teşrikler tarafından yazılmış olan en ma- bahaddin Ali gibi kıymetli şahsıyc ....,ııır 

İ 'k ı tl' ilb8 ... 
düm. Bu gölge yere atlıyan serkomisere pısı açılarak pijamalı iki erkek F.llerinde nşallah böy1e de~ildir, haydi, aramıya him eserleri okumuş, her türli\ vcsı a arı halk edebiyatından ne kıyme ı t esC' 
doğru hücum etti. Aralarında çok tabancalar oldu~u halde dışarı fırladı1ar. devam edelim. tetkik edip süzgeçten geçirmiş, ondan aldık?arını da anlatmaktadır. Fakll 11 ıııt1 
şiddct1i, fakat o nisbette kısa süren bir Kendilerini teskin etmek ve vaziyeti an- Taharriyat yarım saatten fazla sürdü. sonra bu terkibi vücude getirmiştir. Mu- ıin en mühim meselesi c Türk destıı rdııı 
mücadele oldu ve akabinde serkom~erin latmak pek te kolay olmadı. 'l'am bu işi Nihayet ellerimiz bo§ olarak Raif Beyin harrir, birbirini tamam1ıyan altı uzun tetkikinin bugünkü vaziyeti .. v_e ~:ı:ıla' 
scsi acıklı bir feryad gibi yükseldi. bitirmiştik ki ara sokağa bakan bahçe evine döndük. Serkomiserin tahrr.ini ta - makale "içinde bütün Türk falklorunun neticelerı. dir. İşte bu çok muh~J11 0~ 

- Hay Allah belasını versjn, of! kapısından içeri koşa koşa üç polis me- hakkuk etmiş. kuş uçup gitmişti. Bu mu- en uzak asırlardan beri devam E'dip ge- İslamiyetten evvelki ve sonrakı ;p 0ııı ' 
Serkomiser y('re yı~ıldı, bu sırada Rıd- murunun girdiğini gördük. Bir müddet vaffakiyetsizlik karşısında cinayet ma - len mazisini bir ayna gibi parJatıyor. Son (bütün destan bakiyeleri de cahı ııtt 

van Sadullah bahçeye at1 ıycr, serkomi- sağa .so1a koştuktan sonra durdular. Et - sası şefinin kendi kendini yediği anlaşılı- ra bu kısmın başındaki şu çok dc~ru hük- rak) inceden ineeye elenmiş, adeta 
seri yere yıkan Pö'g~> de tabana kuv- raflanna bakmağa başladılar. Bu kapı yordu. (Arkası var) me ne sevinçle iştirak ediyor•Jz: (Devamı 8 tnci sa1Jfada) ~ 
==~==~====~============~~~~~~~~~~~~~~~~~==========~~~~~~~~~~==~============~==~~==~~==~~~~at~ mış değilim. Babana sefih bir J(ufl'lg!(lllt' 

•So!l Posta,, nın tcfrikası: 39 olarak gösterilişim, müthiş bir .ı!Ç - Bendeniz bunu çok zor gorenlerde
nim. Aşkın hakimiyeti altına girmeden 
evvel fevkalade itaatli olan çocuklar, bu 
hakimiyetten sonra en cür'etkiırane ha -
reketlere kadar ilerlemekten çekinmi -
yorlar efendim. 

- Haydi kızıma ben yardım edeyim 
diyeyim. Bu suretle hayat'an daha geniş 
olabilir. Fakat Haşmet Güneşin dünP. kn
dar bilmediğim bazı fazİhalarını da işit -
tim. 

IlEN 
ÖLDlÜIMIDmM 

tır. • pet" 
:Neclıı: , 

Alman kızına gelince: Evet ııı se 
linde Lizbct Zaydcl isimli bir ltı~ çıl' " 
viştik. Onun için buhranlar için e ıı }ll " 

pındığım günler az olmamıştır. J3afl ,.ı.ıı' ' 
yaneti üzer ine hümmalı bir ?a~1;11;1ıııs1~ 
duma döndü.ğüm zaman kalbırtl 1 
bir şekPde kanayordu. 

1 
dıtıl ıc, 

Hayretle doğrularak sordam: 
-Nasıl?. 

- Evet; o benim kızımı değil, bir Al
man kızını seviyormuş. Bunu muhtelil 
arkadaşlarına, o meyanda da refikarn 
Ferhundeye binat anlatmıştır. Öyle de
tn mi Ferhunde? .. 

- Evet efendim .. 
- Dahası var bay direktör; Haşmet 

Güneş bir kumarbazdır da . .. 
- Ne gördük. ne işittik efendim; ya

landır. 

- İşte refikarn azizim; öyle değil mi 
Ferhunde?. 

- Evet efendim .. . 
- Eeee .. bu şart'ar içinde Haşmet Gü-

neşe Necla gibi pırlanta parçası bir kızı 
vermek cinayettir bay direktör; n~aale -
se! mümkün olmıyacak ... 

İhtiyarımı kaybederek masaya kapan- zat ben gideceğim ve sana kızı almadan 
dım ve kültür direktörü başta olmak ü- buraya dönmiyeceğim!. 
zere, kadın er·kek, bütün öğretmen ar - Atılarak kültür direktörünün dizlerine 
kada~ların önünde hıçkıra hıçkıra ağla - kapandım. O, bir baba şefkati1e saçla • 
mağa başladım. Kü tür dirPktörünün ne-1 rı mı ok~arken doya doya, kana kana bir 

1 
vazişli ibramile başımı kaldırrlığım za - 1 daha ağlamk suretile içimin milynrlarla 
man erkek arkadaşl~rımın hazin. hazin ı tonluk zehirinden hiç olmazsa birkaç 
düşi,indüklerini: kadın ark:ı daş' arımın gramını göz yaşı şeklinde dışarıya döke
da benimle beraber a ğl a dıklarını gör - bildim. 
düm. Direktör:.in necib karısı beni eve sal-

Heyhat!. Artık yaşıyamıyacağım!.. madı. Hiç şüphesiz kendi amanndan a-
Aşkına kasdettiğim Ferhunde h :ıy" tı - Y'r"'•lı: 1 a rı bir yata~ı. yere, bana serdiler. 

ma kasdetmek suretile mukabeleye gC'Ç - , -: • ı s urPt1e mendilimi ısırara k kendi 
mic;ti ve ben bu korkunc mücadelPdo ma!t r"~rii mc bir daha ağla:nak imkanmı bul
lubı vetlerin ev müthişin~. en z:ı liınine, dum. 
en kahharın a uğramıştım. 

Oda da hüküm süren nlüm c::ikı'ıtu '1tı 

kiiJtür dircktörünün. bu...,üne k ı:ı d :ır hiç 
* Nrr:'a! .. 

Mekteb direktörü bu n 'arı anlatırken işitmediğim bir t o nda yü k sc> en sc-si yırt
baygınlık geçirdim. Bana su verdiler, yü: tı: 
züme kolonya döktüler. Ortalığı. hazin - AğJama ITasmet: dedi; c;nn:ı röz ve -

!'. l..,ayet k~"rktuğıım fe1iih>tle kar~ı -
l "r!•,....· bıh .,,.,ın k ;ırı!' t, gl'nçl iğini , güzr-1-
li,i'iini b ab:ısı ya c:ında bir arı ,ma tnhsi.o; 
o! :"'"k mrr:>tilc giric;tiği mü cadı.,'Pdl' mu
zaffC'rdir. Ben onun, önce mukaddes, bir sükut kaplamıştL rlyorum: Bir hafta sonra baniş Beye biz-

Yazan: Zeynel Bcsim Sun 
duygularına taarruz etmiştim; o, benim 
varlı~ıma hançer saHamak suretile mu -
kabelede gecikmedi. Bu yaranın şifa bul
masına imkan yoktur Necla; Ferhunde -
nin yırtıcı bir aleti olmak menzilesine 
düşen baban, ciğerlerimi bura bura par
çaladı. Şimdi, kucak kucağ3. yattığım ız
tırabımla beraber ölümü bekliyor~z. 

Fakat seni gördükten sonra. arı : rp.'~ .. 
Nec'a; benim Türk ruhum Lızbe f!'lii11lı 11 

de1in Alman varlığında ancak V! ., VC~ 
veJ" ~ 

sıran seni sevme~e başlamıştır. 
8 

pctl 1 
lirlde, onu değil. onun aynen .sııfl rıe cl'~ 
ziyen maddi me,rcudiyetind~ geocfi ' , 
sevmi~im. Bu hakikati, seni ~ı~c !-E'" 

manevi varlığınla bir kül hııhr1'pilclıı11 ·.!1\ 
mPi!c başladı[hm zaman farJ<ede 

1 
iı:tr~''ıı· 

Bıına. b0nim a. kıma inan m.~~ içifl· s~ 
N!.'cla!. Berlirıcie, sana benzP.dıgı !( 3rıclıt .J 

b . .. d k miJ<tell· .. cıJD dece ır \"UCu ; etten. e r ,.ı.ı 

ve sir-irden mürekkeb a'elade ~~ pıııd' 
" c'.ldull , 

se\·m istim· burada ise bn vu .. c;iife 
kab edebilirler. Fakat acı ve değişmc7. . . :o. ' • .~ • ·anınıı dil, ııl' 
hakikafe karşılaştıkları dakik::ıdan son 1 dıyetını aşkımın ıkıncı P üstüll ol~ı1'1' 
ncfe~lerini verinciye kadarki zaman zar rek ondan e\'\·el ve ondan ,· ~~~!'lı 

İnsanlar bu dünyada tek hakikat olan 
ölümle karşılaşıncıya kadar, tıynetl<>rinc 

göre; yalan, riya, cinayet. tal--asbus, men
faat. rüşvet, hiyanet, her me1·aneti irti -

.. . h ınane"ı 
fında üç aylık bir m3.Sumdan fa ı ksız o - u zer~ senın ru unu, bit 
lurl:ır. Artık ondan kasda rr.akrun bir sö- sevdım. aratık d .. 
run i ~itilmesine imkan voktur. :Rinaena - Kurtuluşu, beynine kırk p pir ııe 1· 

• J d .. ünefl ··c!11e 
}Pyh sen de benim şu ~özlerime, bir muh- kurşun yerleştirmekte ~ş. }la d"Ji' 
ta1irin son sözleri olduğu için, kat'iyyen bahtın son sözlerinden ıştıb:ı 
itim:ıd rtme1isin: • İnan bana Necla!.. 11ııt> 

t A.rk.nSI 
Ömrümde bir defa dahi kumar cyna • 
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C Korkutanın korkusu~ MONOLOG: 

h - Ne güzel oyuncak, kutu açılınca 
u oyuncak fare ortaya çıkacak. 

- Çocuk nasıl da korktu. 

- Bebeğin da~ da korktu. 

-ı; ~lanek sandıjmdan biraz ekmek 

Clh..~.Yeyim, karnun da ne kadar a -
lt ~·l.lftı. Sonra gene başkalarını kor-

~rurn. 

n 
da ay '!'ezer aceleci, aceleci olduğu ka -

ar~ da ~ikkatsiz bir insandı, bir gün bir 
~ daşıle lokantaya gitmişti. Eastonunu 

tonıuta bıraktı. 

- Bu oyuncağı alır, bununla her
kesi korkuturum, ben de gülerim. 

- Şimdi başka.sı...'lı ltorkutayım. 

- He1e şunu şuraya bırakayım! 

a 
s 

Şimdi karşınıza geçtim, ellerimi cebi
rne koydum, durdum. Farzedin ki, hiç ha
reket etmiyorum, hiç konuşmuyorum. Sa 
dece duruyorum. Siz bana bakıyorsunuz, 
ben size bakıyorum .. Beş dakika geçi -
yor, on dakika geçiyor, beş gün geçiyor, 
on gün geçiyor. 

Ne o, daha lafından sıkılm !ya baş1adı-

nız. Sanki günlerce o koltuklarda otur -
muş, sanki ben de günlerce karşınızda 

durmuşuro gibi bir hal aldınız. Taharn -
mül edilir şey değil, değil mi? Hakkınız 
var. Ben de sizin karşınızda, eller cebde 
günlerce durmuşuro gibi, içime bir sıkın
tı bastı. 

Bunu anlatmaktan maksadım: Biz in
san1ar kendimizi düşündüğümüz gibi eş-
yayı da düşünmeliyiz. 

Mese15. bir odadaki bir kanape odanın 

bir köşesine bırakılır, piyano şöyle şu ta
rafa konulur. Duvardaki tablo hep ~yni 
yerdedir. Bunların canları sıkılmaz mı, 

kendimizi düşünen bizler, hiç bir zaman 
onları düşünmeyiz, onlarla alakadar ol -
rnayız, canları mı sıkı1ıyor. yer değiştir -
rnek mi istiyorlar, hacakları mı yoruldu, 

biraz arkaüstü uzanmaları mı lazım; böy
le şeyler1e alakadar olduğumuz vaki de
ğildir. 

Haksızlık efendim, hata efendim, ol -
rnaz efendim, olamaz efendim. 

Ben bunları şimdi hatır1amış de:ği1irn 

ha! Geçen Pazar hava ya~rnurlu idi, bir 
yere gidernedim. evde kaldım. O zaman 
aklıma geldi. Annemle babam kendi ., -
dalarında oturuyorlardı. Babam gazete 
okuyordu. Annem yün örüyrırdu. Onları 

a, ar 
" a, 

gitmez annem derhal gene yerli yerine 
yeşle~irir. 

Misafir odasına girdim. Evvela sehpa
lardan başladım. Tepesi aşa~ gelseler hiç 
fena olnuyacaktı. Ayakları birer minare 
gibi yükselecekti. Hemen sehpaları ter
sine çevirdim. 

Zavallı koltuklarm a:vakları senclE:rden 
beri ne kadar yorulmuşlardır. Koltuğun a 
ğırlı~nı çekerler, üzesine oturanların a
ğırlığını çekerler. Onları bir müddet için 
yere yatırmak ve istirahat ~ttirmek çok 
hayırlı bir iş olurdu. Koltukların birin
den başladım. Bu iş hiç de kolay olmu -
yordu. Koltuk hafü değil, sonra yere ya
tınrken gürültü edersem de iyi olmazdı. 
Annem, babam gürültüyü duyar duymaz 
ge1irlerdi. Halbuki ben onlar::t misafir a
dasının eşyasını tarnamile değiştirdikten 
sonra ~erecektim. 

Her ne ise uğraşa uğraşa kcltukları ye
re yatırdım. Kanapeyi yatırrnak, koltuk
ları yatırmaktan daha güç l)ldu. Hatta 
baca~ıın altında kaldı da acıdı. 

• 

Bütün bunlar olup bittiktc:>n sonra an
nemle babamın oturdukları odaya git tim: 

- Anne, baba, dedim, mısafir odasına 
gelip bakın, ne güzel oldu. 

Annem, babam misafir odasına bak -
madan birbirlerinin yü'zlerine baktılar, 

sonra bana döndüler: 
- Demindenberi ortalarda yoktun, sa

kın münasebetsiz bir şey yapmış olmıya
sın! 

Annerne babama da hiç yaranarnam, 
ne yapsam, daha görmeden münasebet ... 
siz bir şey yaptığıına hükmedP.rler. 

- Gelin, görün; çok beğencceksiniz, 

dedim. 
Ge1diler, gördüler, i~te o zaman be -

nim başıma geleni siz görseydiniz, ba -
bam, kulağırndan yakaladı: 

- Seni gidi seni, bu ne hal. 
Bir şey söylememe vakit kalmadan ku

la~ımdan çeke çeke odama götürdü. Ka
pıyı üzerime kapadı. Ve tam bir hafta d:ı 
beni ne gemıiye götürdü, ne de bir iste -

diğimi aldı. * * 
~~~~~:~;i~Y.D~~I~:~~::~i~~:;: C Yeni Bilmecemiz ::J 
çapra.şık söyledim. !h malden maksadım: Bu adam ellerini bu vaziyette tut -

- Ekmek sandığmı açınc:ı bir fare 
çıktı, kendi avaz avaz bağırdı: 

· Aman aman burada fare 
var. 

toz toprak içinde boş. örümcekler tutmuş tuğuna. ve epey de zahmetle yürüdü • 
olması değil, bizim evde misafir (•dası hiç ğü belli olduğuna göre bir iş görüyor. 
bir zaman toz toprak içinde kalmaz, örüm İşi nedir; .b.u işi. görenl~re ne derlP-r 
cek tutmaz. bırnalden maksadım, eşyası- ~u?ları bılırsenız resını g~ze~de~ w~e
nın yeri hiç değişmez demPkti. Misafir sı.~ıı V~ ~lt~~a adamın ne ı~ ~~:d~ • 
dasında her şey yerli yerinde durur. Ve nu, b~ı ışı .?oren_Je~e ne ?enıl~ıgını ya -
misafirler kazaen sehpayı biraz bir tara- zıp bıze gondennız. Dogru bılenlerden 
fa çekseler, koltuklardan birini i)ir par- bir ki~iye •bir futbol topu, iki kişiye, 
mak yerinden kımıldatsalar, onlar gider el işi altı kişilik peçetelik, iki kişiye bi

rer Şirley albümü, diğer elli kişiye de 
ayr: ayn güzel ve kıymetli hediye]er 
vete-ceğiz. Hediyeler Son Posta hatıra
lıdır. ·Hem sizde birer hatıra olarak ka
lacak, hem de işinize yarayacak -
tır. Bunların arasında dolma kalem, 
kurşun kalemi, hok -
ka, sabun, dünyn ka
lemtra§. albüm, muh 
tıra defteri, rl~ fır -
ç.ası, diş macunu, ay

na gibi eşy:ı vardır. 

Yemekierini yediler, tam çıkarlarken 

Bay Tezer şapkasını alıp giydi, t asıonu

nu da hastonluktan alıyor zannlle. 

Bastonlu~un yanında oturan ma
sada zayıf kı.cıa boylu adamı bur _ 
nundan yakalayın ceklp almıştı. A -

dam: 

Bilmeceye ccvab ver ==-§-::-~.=-~~~~~~~~~~~~i~i~~~ ~ıe rnüddeti on beş 

gündür. Bilmece ce -
ı bını bi?.e gönder -

_ Aman! diğiniz zarfm üz:.'ri -
..... ......_ Diye ba~ırınca, i~ln farkına vardı. ne cB:lmece» kelimesini ve bilmeceni n ge:.zetede çıktığı tarihi yazınız . 

.........,_,._···--·· .. ···············-······ ............. ~ ••••• ·············-·· .. -· ....... ;;.,.; ...................................... t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••• ···-· .. ••••••••••••••••••••• ··································-

~refik 
.. 1 . . 

: 1 
'4 • . . .... , · 

Yüzme havuzunun olduğu 
yere gitti, atlama tahtasırun 

ucuna kadar vüriıdü.. 

Kendini tahtadan aşağı bı
raktı, herkes ona bakıyordu. 

Havada iki taklak ettıktan 

sonra baş aşağı havuza ındi. 
Fakat havuza düşer düşmez 

çenesi kırılmtitı. Çünkü o gün, 
havuz tamir edileceği için su-

yu bo.şaltmışlardı. Bay Tekin de 
t~ üzerine düşmüştü. 
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kıbetlerinde endiş edi e 
kurtuldul r 

SON POSTA 

s 
(Ba.ştarajı 6 r.cı .~avfada} Kitabın ikinci büyük kısmını teşkil e--

VariO y!ipılacak ll"g pertevsüzle en burda köşelerine kadar ay den maka1eler en ziyade saz pirlerı ~ak· 
u d.ınlatılm~tır. Bu arada, tari..lıi vf'sikala - kındadır. Bunlar arasında bilhassa Aşık 

, CBnsfnraf
1 

1 inci sayfada) mışlar, nihayet dün !hiçbir zayiat olmadı- maçlari rın destanlardan tamamile feragat gös - Kerem ile Emrah'a tahsis edilen sayfa • 
elfnden müşkülatla kurtularak salimen ğı anlaşılmıştır. tcremiyecek1erini tesbit eden şu satırlar ları zevkle ve derin istifade ederek oku· 
yerlerine avdet etmişlerdir. Balık tutınakta iken fırtınaya tutula- Lig maçlarının ikinci devresine, yann üç ne manidardır: maınak imkansızdır. Bundan ınaada, halk 

balıkç --------
Fırtınanın bilhas~ şiddet kesbettiği r ak muhakkak bi~ öiümden k~rtulan E- sahada birden yapılacak oyunlarla, başlan _ cTarihi hddiseler hakikatte acaba 1·e- ninnileri,Karagöz vesalre gibi birçok halk 

18 ile 18,30 sulannda balıkçılar Boğazın ı ~e.m l'E~canb ftrah:r ö~t, ve ~ıya Özat mış oincaktır. Haftanın ve hatta l!gln en sikaların en mii.kemmel tenkidinden son- edebiyatı nevileri de ayrı ayrı makn • 
muhtelif noktalarına da~ılmt"' bulunu- ıs!~ ı ~ç . a ı çı u~ . ~ arı~. an geçen mül'Jm karşılaşması Taksim stadında Ga. - 1 1 ı t kik ı l dil "' ·~ hadıseyı bır muharrırımıze şoyle anlat ra elde ettig-imiz cıekilde mi vukubuı - e er e ct •· o unm~tur ki, bun ar 
yorlardı. Hava, daha evvel bu derece şid- - latasarayla, Fenerbahçe arasında yapılacak- Y 
det'i bir tahavvül emareleri göstermedi- mışlardır: tır. Bıı tki kıymeW klübümüzün aralarında muştur? Verikaların en mükemmel ten- eserin kıymetini ayrıca arttırıyor. 
tti icin balıkçılar iş,erine devam etmiş- -Balık tutmak üzere Cubuklu iskele- yaptı!d:ırı her karşılaşmanın memlekette u. kidinden sonra elde olunan neticeler bize Yazımın başın1a dediğim gibi, bu ınıı· 
lerdir. Fakat birdenbire batıva doldura- sin~en. öğleden .sonra. a~dık. Hava iyi yandırdı~ı büyük a!Aka malümdur. Mnçm tarihi hadiselerin güzergdhını geçirecc - kalem yalnız bu eseri takdim etmek "

8 
• 

rak karayele çeviren rüzıtar denizi nllak ~eğıldı ~a, ~ddetlı bır fırtı!!a çıkaca- bu hususlyetlnden b~ta lig şamp!yonlu~u ğimiz belli başlı noktalan mırir; yalnız zifesini üstüne alabildi. Daha derin bit' 
ibullıık etmiş. ı:!ÖZ ~özü görmiyen bir tipi 1 gına daır bır a~aınet ~e yo~tu . .r akat saat üzerinde de büyük rolü vardır. Her tki ta - vcrikalarla iktifa edip bu noktaları bir- tetkike ise ancak bir mecmua sayfalarııı· 
altmeta dal~alu müthf.ş bir şiddetle coş- altıyn doğru bırdcnbıre bır bora pa~ladı. lwndan birlrtln 'Ve bilhassa Galatasarayın d b d lk defa ma~a başlamıştır. Ne yapacaJ'tımızı şa-şırdık, h~men kürek- mamüblyett, kendlslnden lig şamp!yonlu~u- birine birlcştirirsek bir takım münkesir a yer vere ilir im. Şimdilik, i 

lere sarılarak en yakın c;ahıU bu1mağa n h he t'i hatlar elde ederiz. Halbuki irinde> ya!lla - bir eserini okuduğum bu güzel kitabın 
l"Te vapacaklarını sa~ıran bahkcıhr sc- çalıstık. un emen- ~en kn olarak uzaklaşması :ı ır 

Jhmrti biran f'Vvel sahile kapa~ı atmakta . . demektir. Çunku bu birincı devre sonunda dığımız hadiselerden de kıyas ederek an- müellifine hayranlığıını bildirrım. 
ibu'nıuı:1ar, fakat bir kısmını dalgalar sü- ~aranl~k ve tıpı nerede oldu~umuzu Feneri 3. Galatasarayı 5 puvan geçen Be - lıyoruz ki 1ıcidisat birbiri 1lC'!tna zmıiye•er Halid Fahri OzansoY 
rüklf'mistir. Bahkcı1arın lıir kısmı ~aat- ~ll~ etr?ordu, y~lnızte~~·~ a~~lnnan şiktaşın Iki puvan aş~~ısına düşmesını mu- yapacak sekilde eklenen müstakim hat - Hami,: Bu kitab ( en.kidim vcsilcsileı 
Jcr'""' ııl!rastıktan sonra Kanbca kovuna ı~ am a ar arasın ~n y u ışı ar Fe- clb 6la,.ı.ktır. Lig §amplyonluğundaki ümid_ 1arla değ'l, kıvrımlan hissolurımaz miin- çok alaka verici bir başka kitabdan d~ 
kap 

.. ..:. .,t 
1 

b' k A d 
1 

1... zıyor. bu tarafa çevrılme~e u~raşıyorduk. Ierlı1ln kırılmaması ıçin her iki takımın d::ı b k . · aslı,. l'ı n mıı; ır. ır .l"TYll n'l o U·ı•sa- F k t .. A ·ı . d . 't hanilerie çı'zı'len gu-zerga·h takı'b edı'yor.~ ir aç satırla bahsctmeği kNhrşın 
k ~ rı D 1 1 k 'dd tr a a nııgar ne ı en, ne "' gerı ırı me- yarın yapacakları çok sıkı karşılaşmanın bü ~ı rılrdı Y...~ı mıs ~r ır~ .. a .7a ar .c~ . ~ı " . ı ınizc imkan bırakınıyordu. Artık kurtul- yük hc•yer.anla takib edil"ceiYl muhakkaktır Müe'1if bundan sonra rri11i s:W'at addederim. Bay Hakim Şevk('tin c~u e • 

o ıı'!u vr> fYfl7 ~r>ru ~rorrnc>dıl'h ı ı-m hır kt .. irl' k ·~·k. r ·ı~ b y - .. • ' ı· E~· ı· · ·ı tt' ... bır e .. .. . ma an um ı esmı..,.ı .. a,... ·n una ra g-1 Fcnerb:thçenln bu mühJm maça nnsıl bir mahrullerinin tarihe nasıl yardımcı ve ı un, g en c ı m• ısmı e ncşre ıgı , ... 
kısmı sunıkl~>nmıs,('r, l!ece yarısına ka-ı' men bütün kuvvetimiıle kür,.klere ası1 ı- kadr 11 k ğ A d I k bal d h lkın }'ın," d:ır ""iit'"'d"'P ,..•"'ic:lerdir G~'>r vakt.,. ka- h"' t w , ı x. 0 e çı nca ı, Yugoslav maçında Icn:ı avdınlatıcı vazifesi göreceklerini isbat e- ser, na 

0 
u asa arın a a . 

dar rlönmiv,.n h~lıkf'ıl;m~ .ailf'lerf v~ e:r- yor, ~al ı ı tu_ ~.agn u_m-_a~?ordu~~ ı C'.t:.er- hal~e snk:ıtıannn Flkretln oynayıp oyna.mı- diyor ve şu hükme varıyor: tını gC?steren birçok hikayelerl~ <!o}.udu~-
karl.,c:ları akıb,.tlerinden nndise-v~> düşc- sel vadı arhınlkonkunkue ~lrub.e:ımı~ı ... ed~n~e- yacağı malfım de~Udlr. Galatasaraydan da Bunlardan ek~erisi, geçmiş bir devrıo ~-• 

re er en a or ı e ızı seyr .rm s .. sakatıanan Cemilin oynamıvacağı söylenl eFakat destanın, eski devirlerde, trırih da~ 
rf'lr ic:kele]Prde toolanmıc:;larchr. 'Bilhac:sa n*' ise ~cbela kendimi7i Kanlıcava attık. yor. Bu takdirde son maç.la ·d al •1 - d' l 1 d b - .. h . kfıyoeleridir. Ancak gerek yazılışların d Cull'ıklu iskPlf'Si rrec vakte k:>cl!•r kazszr>- Bitkin bir halde idi k. Bir~ok nrkadnsl8r ltıbalara göre takımi : tn t ;:n d~ - ıye an ~"1 ması a ugunun tari çısi Ahmed Mithat Efendi üslubundaki sa e
de lravıkcılıırın dönmesini bekliyen1erle da öteye berive sığınmışlar.. Allahtan ce~ı t.ahmin olunab~~ın §OY e ~ e e- için mühim bir vakıadır.• · lik, gerek o zamanlara göre tahlil etti~1: 
QOY lralab ık olmuştur. denizin üzerinde her zamanki ~•bı vüz- Fener'IJahçe: Clha.d ~ Fa ıl Lebib ö Bu fasılda gerek Oğuzna.me, gerek Er- leri hayat safhalan noktasından her . 

"' "'l7.tn muhtelif noktalarına iltica e- lerce sandal yoktu. Yoksa hepsi birbirine ~~ad, rrayatl _ K. Fitret, Mz.el.ih, Yaşa-r, Rmeer_, k d'w U d t 1 h k · ttedır~ .ı:..3. gene on ve ıger ygur es an arı a - hetçe aHikayı uyandıracak mahıye • 
den balıkçılar birer ikişer ~elmde başla- carparak parçaıanırdı. bil. Basri. kında çok derin ve esaslı malfı.m3t var - ler. Bunun için, muharririni, halk hi~ll : 

~ ~ Galawaray: Oııman - Faruk, Adnan - dır. Fin destanı Kalaveli'nin p:lrçalan yeleri sahasına hediye ettiği bu eserın 

F t d d • Mnsa. 'Rnver, CelAl _ Salim, Eşfak, Saldbat- k o ' 

ır Ina evam e ıvor tl ü~rekküp etmeden Gök Türk!erin nasıl den dolayı takdir etmemek :taksızlı 
;e~~~~rık:ı~~~:Ustünlüğüne ra~men Ga destanlan yayı1dığı ve sonraki eserlere lur. :Ş' 

lah~arav bck hattında çok, hat hattında az malzeme teşkil etti!1i de göstı'r!lmektc - Bay Hakim Şevketin son zamanda JlC 

(Bastarafı ! iJıd slfJ/fnrfnl 
yer T{ar .. deniz olduj!undan. dün Karııde
nizciPn limanımıza hiçbir vapur ı!elmemiş 

• ve nvni suretle limanımı7.dan d :ı KaradP
ni'7" hiçbir vapur hareket etmemiştir. 
Yalnız evvelki pün ge]nı<>~i icab edPn E
f!." vapuru dün aksama dil~ bın müşld
lntla limanımı7.a fYel,.bi,mistir. E!!e va
pu .. u k:ınt;.nım., nev'et n~nlzyC'Il:ı!'ı U
ml'l"'l füdürliiPi\ne w•rdii'ri rapor'\ naza
rı:ın vapur vnldn birka,. rl<>fn t,ı.,m,ı-,.. :ıt
]at,...•~tır. Dalgaların kaptan kcşkünü aş
tığ• nlmuştur. 

Meyva yükln 12 tonluk Bursablrll~l adın
da:!:! motör, ba~lı bulunduinı yerden fırtına 
esnasında halatını top:ımı11, Yemişte bir 

bir fıstfinliiğc mallktlr. Her lk! torvedde olz- dir. fs'ami destanlar hakkında da - Ma- rettiği diğer bir eseri de, divan ı:ilir~e : 
ce müsuat vardır. CCem!l oynadı~ı takdirde nas destanı gibi - faydalı tetkiklerle kar- rindcn Nabi'ni~ oğluna nasihatlerini ıhbı'" 
bu ha tt n da Gnlııtnsaray n{tır basar.) Fe _ ı h rrı • 

ılı ı şı aşıyoruz. Ni ayet Dede Korkut hikn - tiva eden cHayriye:. si gibi manzu ıH• 
ner er n b!rinel devrede neUee alma~a ça. ı&· lı.şarakl!ın ve çok gayret sarfedeceklerı mu- yeleri başlı ıbaşına bir makale vilcnde ge- pendna.mesidir ki bu eseri'c o eski ç .. 

Motörü, b!.rkaç dakika ~nra sular doldur hnkkak~r GnlRtasaray mfidnfaa.;nnın mu _ tirmiştir. Ne mükemmel tetki:-:: .. bütün o ra a~rl bir ton ve şekil verebiimiş saY's• 
mu~ ist' de, batmnd:ın kurtarılmi.!Jtır. vaffnkJvetl tnkdlrlnde forvedln çabuk :voru- hikuyclerin nazma yakın parçaları, bun - ~abilir. Tamamile ahlaki bir gaye ile ;ef 
büyük k!ızığa ça~rak delinmlştlr. 

Y rlçr:ıkaya mo~örü hattı lan Fener müdafaasının z!ı.fından ikinci ların vezinleri. bu hikaye1erin :-rıevzuları zılmış o1an bu kitabın ismi de ,!{r e
devredt' l"tlfadeye çal~acağı t.nhmln oluna_ ve bu mev~ulann içtimat bakımdan tah- unzdım:. dır. Hakikaten Bay Hfıkirrt .rı1 .. ŞUe llmanına ba~h 9 tonluk Yalç:nka mo. bl! ı.. Birinci devrevt gsllb vaziyette bit!ren J- O" 

törü, fırtına esnasında sırteel onlerlnde takımın maçı kazanmak sansı çok artacak_ Iili bizde hemen hemen ilk ~efa yapıl - ler yazmamış ki.. maamafjh gaY~ fe-
batmıştır. Dün, motor tahll.slye .. teşk~l~tı. ta. tır. Takımlatın kuvvetine naznrnn mnçın mı~ bir mükemmeliyettectir d'yebilirim. büyüklüğü n;sbetinde yalnız bir ~ke~rı.;eı· 
r~f:ndan sulan boşaltılnrnk yuzdtırülınuş - no!Mnl nrtıce~ı O:ılatasara.vın kazanması _ A vni zamanda Köroğlu VP..sair destan- da ediyor: Bir kısım mısralarında 1 

.. 

tur. dır. Fakat li.c:;.,b kudr~tı. .ı:ertllğe kapılmak, lnrda muharririn bu kitabında tetki.k ct- ni... Bundan da biz değil. olsa olsa 
811 

H. içte iki kişi boğuldu bir t.~k·m sakatlıklar "~~· gibi fun111erln de 1 tiği mcvzular içinde kıymet!ı tahlilll'rc cak N abi'nin ruhu incinebilir... O· 
Fırtına esnıısında dPniıde bıı1ttnan Ak- · - bfivUk r"T oynp·nı-'lı!ı bl\vJo bir mUsabaka II F 

SU \,
"pUTU da bı'r('Ok defa •pn}ı'k ... 1P1' nfl~t- !talyan sefarethanesine ald bir motor, nın nt>flce.<ıfnl kat'iye!le kesti ek ' .. k-- yol açmıştır. . ~-.-d 
" <O ~· evve1kl gece Hallçte bir sandata ç:ı.rpmı.ş b:ı' • rm m um un ~ 

Aksu "~puru lnel ·ol•ıya Slğındı 

nııc: nihavet birbir mii5kıi'at1a 1nebnlu - · - df'~lldlr. 
ll 

........ .,,,na sıx..,,.nştır. Akcııchn dün D('- tırnıışf.ı.t'. Snndalın Sçerlsln~ bulunıın 3 kL Ru mıl • !l T lts! r.t i .. ,; · tl den biri kurtarılmıı. ikisi bo~ulmu'Jtur. ın 1,.11 -.c-11 n"l .. evvıl ı:ı m adında .Bpor -
n17"·o11arıhn 1!<'1!'n bir t"'O""afta ''"nurun · · .. " n .. at'li n":masını ve yenı kndroln. 
fırtnıa deval'T' pftil'li nıf>r1~etçe fnebolu- Bir motör kııyahra çarpıp rı"' 17""rcell-lz • ı;o.rı· d:ı·-. rıkmıvacal"fı bildirilmiştir. er alandı Harto.nın !kinci mfıhlm knr .. ııa~ması 8,. _ (Baştarafı 1 .~d sa.yt~da) den yapılacak ve devletçe bunların 
Ülrr,e-:ı vapıı"ll Eregw liye ilf ca etti P ç ref stnd•nırı ve<YAıı .. hh·l!lcl küme maC'ı oh n arnele yapılmadığını gostermıştır. trolu kolaylaşa<:aktır. deri 

"' zonguldaktan kömür yükliyerek İstanbu- Vefn _ Beyl".oz <.'vunndur. 1 Hükılmetin a dığı tedbirledn memlc- Ayakkabıcı1arın maruz kaldı~ı kl<s~ 
Karadeniz seferine cıkmı.ş olan {}}gen la gelmekte olan inebolu Ilmanına kayıdlı 'KUVV" çe müsavııt nrz<>den tnbmla!'ln kette .herhangi bir emtida darlık imkan- miişkül'erini kar~ılaınak ÜZP.re a'P ue-

varnru fırtına dolavısile voluna devam ve Recek kaptanın Idaresindeki 29 tonluk zevkli bir ovun çıkarmaları bek'e ı... larını ortadan kaldıracağına emin olan 1 bıcılar kooperatİfine de ağır &ığır der 

et
iT'"k imkanı bulamamıs. Ereım limnnı- ıı- t '~<'ı>nrT .Ft:ıdmr!a· R"q' k• 'i - TOI:'l!'\pı tle, .. ehl ' k k" ı · b .. k" 1 d·'- 1 · · · d ü 1 kt cSulukaya. motörü saat 19 da Boonz me - ~Ül""m<~nl Al' t w 

11 
must ı ut esı, ugun u ~t ar cs.uı- ı rı ıçın akre it' açı aca ır. ..t 

na ntıcn etmistir. Bu vanur kaotanınn.,n • " ' YP - ıın u~ e korıı•b~:ı,.:ıkt•,. . _ ,. ı tı-'· 
allJ'Ian bir t~'size göre. Ül~en de Ereğli- haUnde tırtınaya yakalanmış ve bu yüz - n""lktarm ltnt<ı .. ,..,:ıı...-ta @çlü~ cel{mlyPr"lfl' linde mubayaatta bulunarak sun ı hare- Yumurta ihracatcılarının top an 0 • 
den ~imdilik cıkamıyacaktrr. den bir müddet sonra motörü bozularak SU- bn mıe ntt<nl ır katıro ııe oynıvaenlh, !lüs.. ketler~e fiatlan artıranlann kazançLarını Dün yumurta Ihracatçıları da Ticnrtı~düril 

ı ..ı ların cereyanına kapılmıştır. nn •ı .. 1- ı:ılı''"ın·n sgl:atı•kl'lrının "'l'Çip .,.eç -ı' kendi zararına temin etmiş olmamak için dasında Ticaret Vekliletl standard ın 
Trnk müthi• bir tipiye tutu L:.U ,..,,.! b dr ., suı. 21 e kadar ümidsiz bir halde, korkunç IT\P "' al·ti"'1",_.Cin l'T'""ııl·:ı ~ .. ,. .... , Sfilcv • şuur u bir hareketle çok zaruri dmıyan Faru~un rlyasetinde toplanmışırı.r 1 

• ut ~ 
ne"lzyoll"rının Mudanya hattına lşllyen maıı'v•• Altı,fuğ mı. - 1 k • 1 t d t lh tının vııP " .. dalgılarla mücadele eden matör, nihayet A. . - cı muoı:ıv uvv" te mübayaatını kesmiştir. Toplım ı a yumur a raca ~ı;Ut1 ~ 

Trnk v:ıpuru limanımızn gelmek ü:zıere yola 1 1 tnlt•onm "<ı,.~ılac:ryvı .. ~ı hgJ!nde "'"CPcnlr•ır . ,. larm ıımanımıza sık sık işlernemesi yu 00,r6 
çıkr"'ı Ise de, yanm s:ıat sonra müthiş blr dacıklar mevkllndek! kayalara çarparak p:ıT n.."t'rikll olan bu maçı nz fıırkln ka·rınııbİ ~ Bu suretle bır taraftan devlet e.ile ve den maruz kaldı~ı mUşküller ve stıı 
tıpıvp tutulmu,, yola devam etmeğl tehl!kell çalanmııı ve batmıştır. llr. diğer taraftan halkın şuurlu hareketile işleri görüşülmüştür. ıtı ~ 
bul"' n kaptan tornlstan ederek Mudanyaya Motörda bulunanlarchn Receb kaptanla M.T. ö. i1ıtikılr, yayılmak, genişlernek ve bcslen- Toplantıda yumurtacıların da diı;er 111uttı" 
c1o,.,müştür. o~lu 18 ya~mda İbrahim, tayfalardan MUS- -------------- rnek imkan'an bulamıyarak yere seril- raç mJddelerinde olduğu glbl blr yu ç ışl--

'Fel"a hnva devam etmekte oldugunds.::ı tafa ve inebolulu İbrahim boğulmu§lardır. t' tp,f·.·l,'er A'm. "'~ra '·arSI miştir. ihraç blrl~i kurmaları ve yumurta. thrıırııı.Ş , 
'l'r"'· vı:ı.ouru b\rkaç gün sonra llmanımızn Dl!;er hytalar Mustafa ve Değirmencl na - - '' C' r. nln daha lyl organlze edUmesi tarıı 
gelP~ .. kUr. mUe maruf Ahmed mü~külAtln kurt.arılab~L • b" JA h 1 d 1 ' Henüz memlekete yeniden deri ithal t ~·ud"nya hattına ısııyen küçük vapurlarm yeni Ir P cı~ Z'lr a 1 ar edi'memiş olduğu halde çiy sı,ğır dcrile- mış ır. l dıırlıgı ıvı ... mlşlerdlr. Konserve sanayii tene {e 
seft'T y!tpmaları tehlikeli görü1dü~ünden, (R(l$tarafı 1 h:"i ıra11fad•r.) ri kiloda 20 kuruş, kösele kilorl~t 10 kuruj, k' _,._. 
Mu:\ı.nya hnttı seferleri tırtınanın dlnmesL Hava rsıporu · ı D 1 p ı d ·ı d · t mu bba nd" çe ıyor .... a ı.-mıra ar an, ortsmouth'daki d('niz mü- mamu en er e.c;ıme re ra ı "' D" k f b lk t• leri naırıw r.ıe 
ne kad?.r tatli edilmi.ştlr. Yeştlltöy meteoroloji i.stasyonundan ~lı - 10 k d- ·· ·· B ~ d · un, onserve a r 

8 
or onte essn .. eselerini de ziyaret ettik•r"l sonra, uruş u.şmuştur. una ragmen erı kadariara müracaat edUerek son g ,uıı " 

Kemal vapuru KızkuJeııi nnn m:ılümnta ı;öre: hava yurdun Trakya. bugün tekrar Fransav1 dönmü~tii.r nrzı varsa da taleb yoktur. konserve sanayilnin teneke darlııı ~ı:ıı*' 
önlerine sürü!d .. ,di ve Eae bölgelerinde çok bulutlu ve yer yer eAc;sociated Press». Am('rikan· aja·n..,ının Bu vaziyet, yani mal satan çok olduğu 1 den mü~kill vaziye~ dü!}t.U~ü ı.za~,.siı1lıtıd; 

Evvelki gece .ı:nbaha karşı Blrkecl önlerln- yajtı~lı. dl~er bölgelerde kapalı ve ya~ı~lıl mulıcıbirine pÖzP Amiral Dnr'anın Lond- ha'de mnl almak arzusunda 'bulunanların tır. Konc;ervecllet bılhassa balık ın bilt' 
de demlrll bulunan Kemal vapuru demirini geç ni~. rü"gf"'lnr her tıararta umumiyetle ra scyahı:ı.ti, İnailtcre i] n Frans:o.nııı. AI - görlilmemesi hemen hemen oütün ithalat 1 bu darh~ın balık kon~ervesl işlerln~ıoYıl 1:;. 1 · ., . tesirlerı olduğu ve senevi 700 bin k 0ıoıı 
tarrunış, yavaş yavaş dalgaların tesirine ka- .şlmali lstlkametten kuvvetli ve yer yer fır. mnnyava karşı hazırlnn•akta olduklan g('- eşyasına şamı.dır. ra"l teneke lhtlyacımızın ötedenberi te , 
pıl<>l'ak Kızkulesi önlerine kadar gelmi!itir. t.ınn tck1lnde emnıs. ıKaradi!n1"r Marmara, nis mikyasta müstakbel deniz haı f.ketile Karpit. kalay, çivi gibi bazı it'lalat eş- glbl İngiltereden tedarlkl lmkO.nları~ilrııcilll' 

Buradıı. bir snat kadar u~raşıldıkt.an son. ıntı Ege ve Akdenlzde şimal fırtınası devnın ~t- n'fıkadardır. yasından herhalde mübayaa zaruretindc min edilmesini tstemişlerdir. BU 
ra vap·:ır dalg:ılann tesirinden kurtanlmı.ş. t.ır. miştir. Amiral Darlan Londrada, İngiliz bah- bulunanların da günlük ihtiyaçlarını kar- da tetklk edilecektir. 

D ın Dentzyo1lnn enSJ)ektörlerlnden mü te. Dün İstanbulda hava çok bulutlu ve fa_ riyesi mü messillerile birlikte, gerek At • şılıvacak kadar mü bayaat yaptıklan gö- Bir ize h l~lJ~~~~~ 
şekk!l blr beyet bir motörle Kızkulesine glt- sıla ne karlı geçmiş, rüzgar şimalt lstlka - las Okyanusunda", gerekse Manş ve Şimal rülmek1edir. de~abnllrf=t:~aral:ıı;~i~u u:: .. ::.~b~abıre~l~~~ 
müıtır. Vapur ~e~e ahnarnk Fındıklt önle_ tt i d 6 8 t hızl esml"tlr alınması ı'cab eden Y"'n· t db' 1 . • Alakadar'ar bu vaziyet karı:ısında bii.- ü ,. P"" rlnP getlrDmiş, orada demlrlenm14tlr. me en san ye e . me re a " . " ı e ır er! ,;;arar- • . • . günkü nüshamızda acı ve gul n .. t(iett • ı. 

b
• d l ı S!l.at 14 te hava tazyikl 1027,1 millbar ldl. alınması icab eden yeni tetbirJeri ];:arar_ tü n piyasadaxi fiatların artık hakıki bır başlıklı yazımızda mevzu teşkil ..nııtiJ 

Karaya oturan ır vapur a ga ann 1 d ğu · -...tne ı- .. sühunı>t en yüksek 5,1 ve en düııük 5 san _ laştırmıştır. fiat olmaktan çıkmış bu un u nu ve ıs- manıraturacılar gazetecDerln nı.u• ,ıııJ e 
tesirile kurtuldu tlgrad k:ıydedflmlştlr. Müttefik'er, Atlas Okyanusunda korsan men birer fiat olmak vasfını taşıdığını Babıftll plyMa.sına dii4t.ük ve Şişb~;;erit1 ~ 

İk:l gün evvel selvtburunda karaya. otu - lzmitte kar lığı idame ettirmek üzere Almanyanın söylemektedirler. yetl gibi şlşirdller. meallndekl ~l)( 11 !ltt
11

ıJY 
r nn Dunn adlı gaz ve benzin yüklü ıtalyan . • • • • • manlfatura tüccarlan ve ne de bir t>ıtdlr 
npnrunun kurtarılması Için acentası tara- İzmit 22 (Hususi) - Bugün lzmite ve münlehir cGrnf Spee:. yerine başka bir Tıcaret Vekılının CÜ!lkn tetkıklerı hiç kimse taratmdan söylenmedi~l W 

:fm 
..... , n gemi "urtnP>na servisine müracaat . . 'lk k .ı" .. ccb kruvazörünü göndereceğini tahmin Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili yor. b1 .. 1 ..... ıe ı-" "'" ... ....... mülhakatına mevsımın ı ·arı ·.ıu§muş- x-ı u •·· r Jl" edilınlştı. etmektedirler. Nazmi Topçuoğlu dün de öğleden evvel Dün, Birilk Umumt ldıtibllı; ıcr.ııdllt. rf ~ 

E~-vt'lld gece fırtına esnasında vapur ken- tür. Roma 22 (Husust) - c Kolombos:. ad h ve öğleden sonra iç ve dış tıcaret;:rnizi a- !efonla temasa geçt~ ve biz d~ ıo~ii ı:o '"" 
di kendine yerinden oynamış ve dalgal:ı - Romanya sahillerinde bir İnailiz .. 2 • f da 1 1 Istanbvl Mıntnka Tıcnret Miid r ~ı Jll'ııı ~•· 6- ,) bin tonluk Alman transatlanti~inin ya- lakadar mevzular etra ın ça ışma ara dotl"rında manlfaturacılıı.r blrllı; 1 t>H1

"' .. 

rm tesirlle oturdu~u yerden kurtularak emisi hattı k 1 k k d k d tm' t' .. veııb ttll" 
t 

g a an:rruıma üzere en i endini b;ı•ır - evam e ış ır. yapıl"n içtlmada lzahat veren J' .-.t--
c1enlze açılmış ır. .. ı,eş ır 

Kaptan ve mürettebat fırtınanın bu aca. Bükreş, 22 (A.A.) - D. N. B. ajansı masını müteakib, ayni sulardıı bu'unan Öğleden evvel Vekili Bank Komt!l'siya- yerek y'lnında toplanan dört ysındı!C·1 ~ 
Jlb lCıtfundnn evveH\ memnun olmuşlar, fa_ bildiriyor: cArauka. Alman gemisi de Floridaya il- le direktörü ve diğer bazı ikt1sadi teşek- bJrlnln •blı: gazetecilerin ntı..rıne eınıı>'et JJıl 
kat sonradan vapurun sürüklendi~lnl gö - tica etmls bulunuyordu. küller müdiranı ziyaret etmişlerdir. bıAll piyasasına düştilk, şlşhllne 5ayıedll'· o-
rünrt> fotn ciddiyetıni nnlamı!jlar, binbir mfuJ Şiddetli bir kar fırtınası. dün, Kara- ~ . . . . . • bl çişlr'iller• demi§ olduınıntı f c~tll'· t ~ 

denı'zde ve aşagı~ Tuna üzerinde ::i:!\TÜse- Hamulesi arasında mühim eşyanın Vekıl çuval, çıvı, manlfatura ıthalatçı- .. .. ll t ktıllnl tıırl ıır e ..ı~ 
kUl. • • c müı.-:ıdeleden sonra vapuru sUrük- J • • İ . 1 k sozlerl ~oy yen za ın eş u tn lt il~ ... ı~mTT"ekten kurtararak Umanımıza getirmiş. feri durdurmuştur. İngiliz bandıralı To- mevcut olduğu anlaşıl.an bu gemiyi ya - larını da kabul etmıştır. thalatçı ar en- rada hazır bulunan zevatın bun ıı\1 uıı ıerdlr. mis sarnıçlı g·emisi, Giurgin petrol !ima- kalamak üzere, sekiz Ingiliz h;ırb g12mi _ dilerine verilen direktifler dahilinde Ii- mlyecekleri zaımında butundıı~u~;ıoce 6ııt 

Bir vnru" iki motö .. e çarptı nı yakınında batmı.ştır. Müteaddid va- sinin Amerika kara suları haricinile bek- mited t~c;ekkülleri vücude getirmektc ve ett\k. Zaman ve mekfi.n tasrlh edi olrtlıır,ıı' 
b bu suretle zümre zümre teşkilatlanmnk- s~U söy11yen ıatın mnnlfatı~:ın ıırl'1~1rılıı 

ttslvtın bandıralı Sirlo vapuru demirli bu purlar ve romerkörler hasara uğramış- ledikleri ha cr verilmektedir. blldirlldl. Tanımadıkları blr zllifll ctt11t-'1,!Y 
Jun,q u~ıı yerden demir taramış, Kuruçcşmeye tır. Sahilde hararct derecesi sıfırdan a- Diğer bir rivayete göre, ~Amiral Sc- tadırlar. karışarak bn "!l'l;:''de ıctarel kC l!ıttı\t· ıııJ 
kadır .sürük1endlkten sonra orada ya.tan şatp on beşe düşmüştür. Bükr0şte bütün hecr. Alman ceb kruvazörü de cArauka. Hükfımetçe muhtelif ithalat eşy.ı.ı;ının mnrld~t~n lmkil.n.sız olduıtun~fı~~l pll'-l'ı!Sotl 
Pe .. 'han ndındn motöre çarpmış, hasara u~- trenler mühim teahlhurrar!a gelmiştir. nın refakatinde bulunmaktadır. ithalini temin için açılan ve açı!acak olan nlfatnr:ırılar Blrll!tl umuııı1 etti· fJ~ 
ratnııştır. Ayni vapur ayni yerde İhsanıbüdn Hük1imet merkezinde fırtına oldukroa e- Amerika makam'an bu hususta hiçbir akreditifler bu limited şirketleri hesabı- zat•n bir lplikçi oldutunu Ifşa 
mo•f'rünf' de çarpmış, onu da hasara u~ rat.. :ı tl ·tıı ı· t b' 1 Ibi ruz · '"Tm+\r. hemmiyetli hasarat yapmıştır. şey söylememektedirler. na açılacaktır. Bu sure e ı a a ır e- oldutu g yazıyo · 

mücadelesi 
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· (DU harabı a~kınam.) 3- Udl Ahmed- Be. 
CUMARTESI %3/ 12/1939 arı ı Ankara Radyosu gtı.h §arkı: <Zevk olur glryelerim.) 4 - Abdi 

13.SO: Program, ve memleket saat ay : l.iU Efend! _ Rast şarkı: · (Senin aşkınla çD.k ol-
13.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 

1 ~·50 · DALGA UZUNLU dum.> 
5 

_Arif Bey. Rast şarkı: <Zahiri hıı-

BiNBIRDiREK 
lA TAK ilANESi 

'l'1lrk müzttı: Müntehab §Brio v.e türk:~ ım m. ın ı< ... m l(w. le bnk•p.) 6-"""" - Karoi~ar ••rk>; (Gir- Yazan: Reşad Ekrem 
Çalanlar : Hakkı Derman, Şerıt Içll, H T .A..Q. 19,'7t m. lSl!tS Kes. H K w. di gönül aşk yoluna.> 2 - Okuyan : M üzey - y V 1 f a ll• yet•l 
Gür, H:undl Tokay. Okuyanlar: ~-afiy: ~0a- l'.A.P. S1,7t m. H65 Jtcs. !O Kw. yen Scnıır. 1- Şerit İçli: Ud taksimi. 2 -- agmac1 ar1n a lı:ay, Mahmud Karındıış. 14.~0: Muzlk:. R Y • Şükrü _ Muhayyer ,arkı: (Yadımda o sevda- ' 
letlcümhur Bandosu: <Şef Ibsan Kunçer.) yan : Muzaffer İlkar. 1 - Vasllln K\lrdlllhl. lı yeşil gözlerin.) S - Sadettin Kaynak - --------- . 

1 - İbo Gotos: Espanyol marşı. 2 
F Ant cazkCır peşrevi. 2 - Leml - KürdlllhlcazkD.r Mu hayyer şarkı: (Gökler perisi gl bl) 4 - Sokak kapılarının ardında kocaman kol , ler Na tır M eb med köçekleri... Hey ·Aı 

l>vorak: Slav dansı, No. 6 3 - Pa~ e~u~ · 1 .,arkı: <Gül tibl do,l~~rsın.l 3 -Sel. Pınar~ SadetUn Kaynak . Muha§yer §arkı: <Ne za. demirleri vardı. Sokak başında bir çete Hey! .. narası yükselince, karşıdan: Iıeı· kmonl orkestras• IÇin Senfon d b 1 1- KürdD!hleazkllr ıark>: INereden aevdlm man görsem seni.! 5 - Sadettin Kaynak - göründü mü bütün ev halkı evden eve, -Hey •.. Hey! .. Işte sokak, ışte mey
""rtür. • - Rlmsky - Kors_ako~: Caa;b~~~ zalim kadm•.l • - C.vdet Ko,.n: U d. '"""

1
- Mu ha,.,., onrk>: !Sürmeyi göz öldürür.) 3- bahçeden ıı.;hı;eye, bulundukları adanın dan. var m• bize yan bakan, bize de derl!sparnoı. 15.15 - 15.30: Muz!k . c mı. 5 - Leml - Kftrdnthlcaz!ılr ,.,ın. !Aç- Okuyan· Mahmud Karında,: Seçllmlo tfir - tA öbür ucuna kadar kaçmak• hazırla - ler Kahveci Muslu'nun ayakd~lan .. Bre 

IPI.) 18: Program. 16.05: Memleket ':""
1 

• : ma'l\ açarnam söy!<yemem.ı 6 - Leyl• ha- kükr. 211.15: Kon-a: !Bib!lyotraıya ,.. - myordu. Ayaj!rna güvenen ve yürek! pek klın olurmuş o Natır Melımed ..• Bre ;>"'1 
nn. AJans ve Meıeoroloj! ha~

1

"C:'· lB.2~. mm _ KürdDihlcuklr ,.rıo: (Çeşmanm gös u .1 20.30: Türk mnzıtı: Fas•! Heyeti. 21.15: bir kl4i de pencerelerden birinde gözcü verin geçelim.·: Güzellerinizi • seı;el•m, llfi>ık: Radyo Caz orkestr ..... 
19

· Türk m - ter de g6züm ,.,ın, dindir.! 7- KfirdUihl- Mllzlk: Küçük Orkestra !Şe!: Noclb Aokın.l kahyordu. Soyguncular kap•ya yaslan - ~ üst tarafmızı bıçclım ... iıye bır ses ce
lll!: Se! ve Saı Qeçld komed. 

8 
.ohyueu ;e eazklr az semlsl. 1 - ()kuynn: ':'elharet ı _ owges Blzet: ineı avcOan <Fanleıl.) d• m>: •Kaçm!. işaretini verecekti. Artık, vab veriyordu, fakat. ~aba söyl!y~~e-

0 "' "'• lle. 20: Konu,..a. 20·
1
.
5

· Türk m - Sa~••• ı - .... ...•. _ H~ynl şarkı . <G•k. - 2 _ Massenet: .&.en" Plttoresqueso 3- G~ ev ev eşyası balnr takımı ... Allaha ema- rini t~mlama~an ıkı çe':",_ blr~ı~ınln Zlfı: Knr14ık program. Çalanlar. Hakkı Der. tim elfml gayri) 2 - Ruseyin Frı.hrt - Hu • de: Uv~rtür. 4- Leon Jessel: Haynt, sevmek ı net edilecekti. Geceleri de herkes yan üstüne, iki vahşı hayvan surusfi .gıbı ab-
"'-n. ~·If İçi!, Hasan Gür, H.amdlkTok:y sevnl l"'k" (Vaslınla eana.l 3 - Halk tür: demektlr <Vals.l 5 - T"'ha!kowsky: Vals. uyur yarı uyanıkb. Fakat, b.u üçü?c~ l•yordu. Evlerin _penceı:~Ieri_nde gözcü kaBa.srı Ufler, İzzettin Ökte. 20.4S. Tür m - ,kü.sü: (Esmerlm kıyma bana.) 13.30 -

14
· 22: M~TYtleket .saat ayarı, Ajans haberl~ri, l gece. gözlere bir damla uyku gırmemışti. lanlar, mahallelıden yureı:tı Jayanıklı o

Iili: Halk •Airlerlnden ö•nekle~. Sad! Ya · Müzik: Hafif müzik IP<. ı 18: Program. 16·05' ?lroat, E>ıham _ Tnhvi!Ot, Kambiyo - Nu - Akşama doj!r"u idi, Istanbul sokakları- lanlar, kalesierin ardından, bu kanlı b<>
"' Ataman. 2 ı: Müılk: KU çuk orkeatra Me,.lcket saat ayan, ajans .,. meteoroıoıı ku ı borsası (FinU 22 211: Müdk: Küçük Or- na binlerce tcllôl da~lınıştı. Zorobabaşı - ğuşmayı, hattA soluk bile almıyarak bir 
<ller: Neclb Aokın.l ı - Beelhoven: Paletik haberl•rl. ıs 25: Müdk: Cazband !Pll '

8
·
55

' kestrn ıYuka,.dak< programın devamU lar tarafından gönderi'en bu tellilllar: ölü sessizlil\i ile seyrediyor lord•. Küfnr, 
8on•ton ıkinci kımıu. 2 - Emmerl<:h Kal · Konuçma: (Ankara !kllml.l 19.10: Türk mfi_ 22.35: Müzik: Opera aryalan IPI.! 23: Mü - ·Mahalleli! .. Mahalleli! Uygunsurların böğ5rrne, can acısı ile yükselen feryadlar, 
'"-n: Fao!nksfe opereUnden potpurl. 

3 
- zıtı. Ç•lanlar; Cevd>t Ça~ıa. C.vdet K~zan, zlk: c " band (Pl.l 23.25 _ 23.30: Yann.ı yanoıon ~•karrnası vardır.. gaflet üzere k•lı<; albnda Innlan kemik sesi, carpışan 

Joa. Onng1: Su tıstfinde paıtnaj. '-Hump- Kemal Niyazi Seyhan. 1 - Ohyan: Muzey_ progra"'· ve kapam,. yatmayın!. Mahallenlıl b>rak•p ka<:ma .- lnhç ve b•çakl~~an ~n la'?leunl~r, bu brı,., Eı!kl zamaniann ~IDyasL 5 - Erl<h E.. ven &nar. ı - Karcllar _ ...,.vı. 2 - Arli CUMA !M2/IOJ9 yın!_ Yeniçeri ve sipahi din kardeşlen- boğusınanın g~mı>';en •oyırcllerı olan 
lneg, Çlgan Entenne=su. 6- ~oh. SUa • Bey_ Kare!Rar oarıa: (Gonfil bezıni harab.l 1230: p,ogram. ,. meml<ket saat aynrı. niz lındada gelir! .... diye baj!rrrn•şlar~. mahal'e halkının u~e .~ehşet sa?yor-
... , Binbir gece. 7 - Engelbe,.er • V ala Bos_ 3 _ u•ı Ahmed _ ı<arcllar oarb: <Zahm• 12 35: Ajans ve meteoroloji haberler!. 12.50: , Yangın• kelimesi, lstanbullularm u - du. Fakat çok uzun surınuyordu. Bır ta
ton. 22: Memleket saat '''"· AJa .. haber - hlcranım olbl.l • - Neo·eı Hayri - Karel~r Türk müzt~ı IPI.! 13.30 _ I<: Müzik: Bant zerinde bir yıldınm tesiri vapm•st;ı· Mu- raf ezillyordu: 
!ort; zı,aaı. Ksharn - T»hvllll, Kambiyo - sark.: lAslnnla ynnd•m.ı 5 - Mil bey_Huz_ müzik IPI.) 18: p,ogram. 18.05: Memleket azzam payltahb, birçok defalar bınlerce -Bre tutun kaçıyorlar •.. 
llukut Borsası (F!aLl 22.10: Konn,..a <Ec.. zam "''k" !Tal'at eyler.> 8 - Cevdet Çaf - saat .,.,,., ajan.< ,.. melooro!ojl haberleri. insan lle beraber hemen başlan başa mab - Bre vurun kabpelerl .. · .. 
Debi dlll•rde.l !Y«<mz kL,. - Dolga postazı_ la: K""'an talıslınl. 1 - Olruynn: Mu•tala IB!!!i: Türk müzl!ll: Faod Heyeti. 19.10: Ko- vedenler yangınlard•. TcllfılL"Irln Yerde can ç~en yarahiann Intltı -
le. 22.15; Müzik· Melodner <Pl.l <Yal~>z u - c~ıa,. 1 _Nur!..,. _ Bleaıklr al" .. mal: nuıma: <Milli kahramanhk menklbelerll haber verdi~i .uygunsuzlar• daha akşam sine. !itrek, k"•k. ınce ve taze ...ıer ka
OUn - dalga po.stasıle.) 2U5: Mfizlk. Caz - !ll<'nlm atrv! hU"amamm.ı 2 - Udt Cemi! - 19 2S: 7'ürk müzl~l. Çalnnlar: Kemal Soyhun, ezam ne beraber görünme~e başlamışlar- bhyordu; 
bond (Pl.l 23 25 - 23.30: Yanoki program, H'eRZ •• , oarlo: <LAY' k m• sana.l 3 - . ····· - Rellk Fcrsan. Cevdet Çalla, Hasan Gür. ı - dı. - Aman ağ acıltım kıyma bana.·· Geng 
le kapan,.. HICD.%"r oark>: <Bir yar sevdim Ku,.dab 1 Okuyan· Semahat !hderu<e8. 1 - Blmen Her ı;etenin önünde, yahnayak, başı - lij\ime acı •.. 

PAZAR %4/1!/1
939 

, 4 __ ZPkAI Dt-de _ mcazkAr ytlrfik semat: Şen _ Jl't'rahnfık ~rkı: (Ruhumda bahar aç. kabak ve yahn kılıç serden geçtı'er var- - Uşağın olavım a~acı~ım ... Kölen o-
12 30: Program, ve memleket saat a~nrı.' fBIHhfi! ırtbi pür oldu.) 5 _ Hlea~khr sa7 se. l tı.) 2 _ Bedriye Hoşgör _ Evlç ~arkı: (Dfi - dı. Nfıra atarak koşuyorlardı. Arkala - layım ağacığun ... 1

2.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12

!iO. m:ı.ts' 19 50 . Konumıa: ısu nimetleri.) 20 OS: l sünm~k istemem.) 3 _cevdet ca~la _ Kür. rındap. meşaleciler. daha arkalarından _Tek canıma kıyma da ne istersen 'l'1lr~ "'&•Illi: Se•!Imlo eserler. Ankara rad: 7'ürk ·n:fu:fl!i: lle<tekAr Neyzen Ve!ah R;"" dlllhlenzkAr ••rio: !Ah eden klmdlr?l < - da vaj!macılar ı!idiyordu ... _ . • vap ağaok•m ... 1

~ Kiime Ses ve Saz Heyeti. _ İd~re e~en. '&>v1n lıRtırnsı Icin. Kendi eserlerinden mu - ıBin•en Şen _ Ki.\rdillhicazkl'ır şarkı: CAleşi Soka~ın bir başında goru~me1erı ıle Bunlan da, galiba gelen çetenin başı ı...,'ud C.m!l. IS.30 - 14.30: Muzlk. ";üçük rek>eb nro•ram Ankara Radvosn Küme ""' aolnn '"e etti ..ır.l 2 - Ohyan: Az!ze Tö_ öbür başmda kaybolmaları bor oluyor - o'an boldm çoplaj!rn omri bastınyordu: 
Orke!tra (Şef: Neclb ~kın.) 1

- Fr~ire. A_!- jve Saz Heyeti. İdare eden: Mf"ıı'ud Cemi!. zcm. ı - Kemal Niyazı Seyhun: Kemençe du. _ Bre yiğitler çabuk yoklama ... Bre 
!.1-Ay fSerenad.) 2 - Ganglberger · Küçuk 21 : Konser takdiml: Halil BedU Yönetken tnL«~Jrr.t. 2 _ Yusuf Efendi _ SuzlnAk p.rltı: ı Çıplak ava k ile yeme.ni, n~lçalı ku n - burada fazla durulmaz .. kan ·;ardır orta-lootantı. s- Blzet: Atleeyen sultl. •- Ml": ta•ofmdon. 2ı.ı5: Müzik: Radyo orkestrns• <N•oeyab ebnekte) s -Arif Bey- Suzln•k dura, çizme ve ~~·_t ~~d ı;eş•d ayakka_- Jda .. bre çabuk yokla~a... . heıt: İspanyol serenadı. 5 - Franz t:ehar ·ı (~l't· Dr. E Praetortu_,.) ı - o . Paeslello: şarkı: ru.sıanmadı hfilA. emell bl tm edi.) 4 -ı bıların karısık guru1tusune korkunç bo- Mec::ıle,erden birinın altında, çetenın 'l'ıırıa >u,unun öllfif\i yer. 6 - Tsehal<ows- La Scn<!Jara opera,.ndan uYerlfir. 2 - J ...... .... _ Rast şark>: <Gönül hrtuımuyor ll!lrrneler. nAralar kan,.vordu. Moşal•. - ~ katiblHHni vapan bir serse:i koynu?~an 
k>: Romans. 18: Program. ıs 05: Memleket H, •d n: Penfonl •Le Ma tın • 3 - Adnan .••v- derd! e•emden.ı 20: Türk müzl~l: Tanbur ve ~ cil er. Mçaklaro_n. eurobalann albnda bı - bi' kAl!> d ., karıp, ouvgun suz•. ıa:ın ısnn· 
""' Ayan, aıa .. ve meteoroloji bab:rıerı. ,,,. D••er Imento 22: Memleket .. ,, avnn. bağioma ue oyun banlm Rellk Fersan ve rer. Ikişer samye dunıvorlardı. Bu sel , lorini masile okuyordu. Her •smm nkun· 18

25: Müzik: Radyo Caz Orkestraıa. 19
· eo_ •J•n• haberleri· ?.Iraat. .-ham _ tahvlldt. Sad! YBYer Ataman. 21.ıo: Temıdl: Cftrüm geçer goı;ınez her sokakta en az on on beş ma" ümine. oo~u kulak '••malıvon kısa ••~ san tl. ı9.3D: Tü• k m fid~l: Halk tfirküle: ko"' ~l•n nuk~l bo,..., <nat.ı 22 20: Ser - ve ceza <Yazan: Dostolevsky. Terefi me eden: ev çıtrrd• varak yan m·~· başhvordu. ~ 1 birer , burda! • c eva b• veriliyordu: 

rt. lneı.oıuıu San Reeeb tara!mdan. ı9 ·" · """ '"' 1- 22 30. MOzlk: O••.retle• 1 Pl ı 22.55: Re,ad Nuri Gfintekln.l 21.10: Müzik: Radyo zaman_ bütün mahalle h, çığlık ve ferya ' _ Rnldm k>Sa M ehmed ... ~k mUzl~l. Çalanlar: Ruşen Kam, Reıat Mn-ık: Cazbond IPI.l "'5 _ 23 30; Yarmkl O•kesttosı (Şe!: Hasan -..ı AJnar.) ı- O. fcinde çırpmmağa b .. hvor, erkekler ve _Burda ... 
k r, Rellk Fersan, Cevdet Kozan. ı - G - progra'n,., konan... M. Von Weber: Euryanthe operasından u - delikan'•lar, kuyu ''e sarmdardan ald•k- _ Serçe Mehmed ..• 
•>an: Neeml Riza Ah.,kan. ı- Nlhaven - ÇARSAMBA !"lll!llm .. ,_ur. 2- c. Salnı_ Saens: Le Ccueı d'Om_ ları sularla yurdlarını, ocaklannı kurta- _Burda ... 

d! kebi• p..,evı. 2 - Arli Bey - Nlba
7
end 12 so: hogram. ve memleket saat ann phele !Sen!onlk parça.) S- M. Ollnb: lo- nyorlard•. . • . - nı5'ek Melımed ... '-rlıı: (Şarap Iç f\illemlnde.) S - Rahmi 1235. Alan.• ve mrı.oroıoıı haberleri. 12.50: ta Arragonesa. •- z. Kodaly: Marooek Baun. bir ı;eten!n arkaınndan bır ıkm- _ Burda... . ıı.,.- lilhavend şarkı: !Saçlarma ba~lanalı.l Türk rnnz<JI (PI.\ lUfl _ ı<: Müılk: Kfiçftk danslan. s - F. Lehar: Altm ve ırtımno clsi, "bir üçllncüsil <eçlv<ı•du: ve sokak, (A•kRSı varl 4

- Reıaı Erer: Keman takslmt._ 5- ·········- orke.<tro (Şe!: Neclb Aokm ı ı - Michel! · (Vals.) 12: Memleket saaı Ayan. Ajano ha - en az yirmi otuz yer!nd•n tutuşturul - .......... -.............................................. --lltıın..,nd ,arıo: (ÇöıU!me züllune e~ dU - Cardas. 2 - Llndrmann: Volgadan ... ı ... berlerl. ziraat, ...... - lahv!IO~ kambiyo - mu•. alevler telnde kahyordu. Ek ki • kAV da sarmıyan 
::"") O - Arli bey - Nlhavend şarlo. !Söy- ıs· Program. 18 05: Memleket saat lynn, •- nukut borsası tnaLl 22.211: Mftz!k: Mozart, Hava •akindl. O gün ö~leve dofru di- me eri gı lteı. lledır balsl zann gönül.) 7 - Nlhavendl - jons v• meteoroloJI ha"-rlerl. 18 25 · Türk Kuartet fa maj•r !Obua ne l !Pl.l 22.40: Mü_ nrn vaj!murdan sonra bu lutlar • dağılm•ş, fl rın C ı lar a d(j ye ye ye ri( di ler 
... Ir aaz ııemalsl. 2 - Ohyan: Melek Tok: mnzını: Mftzlk l"ollıloruna ald örnekler. Sa- z!k. Cazband IPI. ı 23~5 - 23.SO: Yarınki gök :Y;ıru. tertemiz, kalavh. pal"'! pan' ni-
l · ı -Rahmi bey - Hlsarpusellk ,.,ıa . di Yaver Ataman. ı6.40: Türk mn.ılt: p.,,, program. Ye kapamı. muştu. lbtiJAlln bu ücüncü ~eceS> de ml-
•"" neveıva .. m.l 2- Rahmi bey - meaz 1- Hmtı. !9.2S: Konu,..a: n>ıo politıka Hldl - CUMARTESI 3011111939 dızlarla donammsh. Bir vanrak b•le k• -
!>, ... Ilk <ark>: <DUde arl•k kalmad•.l 3- Se. srlerl.l 19411: Türk mftzll!l Calanlar: Fahlre IUO: Program .. memleket saat ayar.. mddam•vordu. E~.r hafif bir .soluk ha -~ar - KarciP;ar şarkı: <Kalblm! aya~ma at. ı Ferııan, V eel he. Cndet Ça~la, l"eflk P'er.san. 13.35: Ajans ve meteoroloJI haberleri. 13.50: linde bile olsa, rüzgAr esc:evdı. İ c:-tan bul. 
tar .) 

4 
- Osman Nlhad - Kurd1llhtcazkD.r ı _ Oknvan: S::ıdl HossP.S. ı - Kürdlllhlcas. Türk müzi~l: Beçllm~ 4ar1tı Te ti.\rküler. Ça. baştan bc:aa bir çıra <!emetl gibi cayır ca

n kı: (Kaç yıl yi\re~im sızladı.> 20
·
30

= Ko : kir pe~vi. 2 _ Ud! Ahmed _ KUrdUlhicaz - lanlar: VeelM!, Cevdet Kozan, Kemal Ntyazı yır vanardı. 

Belediye Encümeni kararı hiiS.!ma o. 
larak, ekmekleri kağıda sarmadan satan 

fırıncılardan, belediye zabltası ceza aı. 

maktadır. 

Bazı fırıncılar, kağtd buhranını ileri 
sürerek bu cezaya itiraz etmi~ler, :htilU 
adliyeye intikal etmiştir. 

'l'li';"'•• !Türk tarihinden sayfalar.~ 20~5 ; kdr oark>: IDiler .. oadl•lm oı.un.ı 3 - Ye_ seyhun. Okuyan: Mözeyyen Senar. IUO: Mfi Bazan bir ..,kaka, iki basmdan. iki ı;ete Caı k muzı~ı: """ Heyeti. 2I.SO. Mu k. sarı Amm _ K!lrdlllhlea•kllr "rln: (Sen gtt_ zlk: Rlya.etıeümhur Bandosn IŞe!: lıısan bi•den g iriyordu. Bu ka,...la<m• da kor -
la band CPl.l 23: Memleket saat lynn, • • •lde bir Afeti devran olaca..,n.ı 4 - Reftk Kfinçrr.) ı - J. Markey: ı<""''' !Maro.ı 2- kunç bir manzara oluvordu. E '-velii her 
as';' hnlıerlerl. 22.15: Ajans spor ~· 22

· Fman: Tanbur T»kslml. s- Arif Bey- Kftr Chopln: Plonalse. 1 - Ro.Minl: T»ncredl u - !Id tarafın .. rdenge<ll'erl. "alarmda beş rıntMüztk: Cazband !Pl.l 
23

.2
5 

-
2
UD. Ya_ dlllhleazklr aark>: '""""e dat ıdneı su.an•- vertürü. •- s.ını _ Sae .. : 1aYOtte (l!alo.l on ad•ml•k bir ml'<ale kah"'' duru~or -1 

Program, ve kap:ım.ş. mı.l 8 _Halk tilr'küsü: (Bab girdim ka - 5 _ J . J. Mayan: Bayram. 15.15 • 15.30: Mü. )ardı, onlar duronca da. arltnla .. ınon'kı hnl 12 
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939 mııı3 l ~ _ Okuyan: Safiy~ Tokav. 1 - BL zıt: Ca2band (.Pl.) 18: Program. 18.0S: Mem dın «:ıplaklar kafilesi df." dul"UY((rdu. Her 
, .. 30: Program, ve meml<ket saat ayarı. men ••n _ Beııtenl .. r "rln: !Her zaman leket saat Ayan, aıa .. ve moteorolojl haber_ !Id taraftan da. ne oldu!!>• a"lasılamıvan Sokaklara yeniden 27 14mba lıır : AJans VP mPieorolojl ha~"1":"· 12~0 ' oenle.ı 2 _ hhak vıuaıı _ Beolenlglr 4ar1n: ıerı. ıB.25: Mfizlk: Radyo Orkestnun. ı9: en temiz Istanbul lehçesi. zindr'eme ltıG! ıno.ıııı !Pl.l 13.30 - 14: Mudk. Hafif <ounm sana çoktan bende.! ' - Sel. P,nar_ Türk mUı!l!: Çalanlar: Veelhe, Reoad Erer, Irulhan .~ ... Anııdolunun mııMel•f '•h - takılacak 
"•• k <PI.ı ı6: Program. ıB.D5 : Memleket Nlhavend ,.rın: IBAll yaoıynr.) • - Faiz Kemal Nlyaıl Se}'hun, izzeıun Ökle. ı - O- colerlnln Istanbul kırma" ile asılla_n. boş Şehrin muhtelif yerlerine yeniden 

Mcseleyi Sultanahmed 1 inci sulh ceza. 
hakimi Reşid, tetkik etınPktedlr. Yakın

da karar verilecektir. 

ıa.O a:vıı:-ı, ajans ve meteoroloji haberler!. Kacanm - NlhBYend oarın: (Gel g(!Hllm !nıyan: Bad! u...,.. ı - Dllk.,averan .., - na k Pomak. H•rvat. ArnaV<ıd. Çınrene 2 ı Jfunha takılacoktır. Bunlann biri 
•• : Mfizlk: Radyo Caz OrkesUaoı. ı9: Ko_ ca .. ı.ra ... ı 20 20: Temıdl: Kızlar Afumdan revl.2 _Zeki Arif_ D!lke,. .. ran tar!n: ıoeı a~•zİan birbirine karısarak bir homurlu si >aı:•· <Onnanıanmııo tanzyahm "': koru - 1<\lmdsd. <Yazan: Nahld B•m.l Unutgan. dolllf.) 3 - Zek! Arif _ Dllk ... veran prkı: v!!ksol!vordu. Bunu. bir tarafinn vükse - Şehzedebaşto ikisi Sult.anahm~d, iki 
... hı .l 19.15: Türk mDıltl. Çalanlr. Veelbe, !Yn>.an; Ekr>m R ..... ı 20~0: Konuoma: (Karanlık ufukta.) •- Cevdet Kozan _ Ud !en !>ir nark bAstmvordu: Biiyükdere, 1 ı si Haskoy, be§l Fener ı _ ~ ll'ersan. Reıat Erer. Cevdet K?ıan. IH•fla!ık posta kutuou. ı 21.10: Mftz!k: Rlya_ taksimi. • - Zeki Arif - Dllk ... veran oarkı: _ Hey... H ev!.. En küdiiümüz knn ·varına ta!kılmış olacakbr. 
'kn tunn: Semahat Özdenses. ı -B men ,.ııeftmhur Bondosn <Şef: lhsan Kftn,er.ı (Kim gö,se .. nı.ı • - Zeki Arif - DUkeıave- lnrmızı. koltu~a ald•k basımm, bi>e der- ~! .......... --............................ ; .. ·;;;···;;-:;ı llllttıi !le<tenlgAr oark>: !Derdlml ummana 1 _ J Sousa: ııa,.. 2 - Leo. n.ııııe.: KopeL ran ••rla: <AçOd• bahçede gilller.) 2 - Oku_ ler Natır Melımed k!lı;ekloıi. . . Hev ... ?ATI - 932 senesinde .''::.e: kaybet.-'>ıe ın.ı 2 - Şevki bey - Hicaz ,.rk>: (Af ya balerlnden vaı.. ' - G. Membeer: Um- ynn: Radlle !!rten. ı - ......... - meaz kllf: Hev' Ilk okuldan ald•~un .... e lı:lsl In hükmO 
k•: ,sucum.ı 3 - Rellk _Fersan - mcaz ,.,_ tft•. 4 -Bourgault _ Ducoudray; •Rapsodle ma: (Fbrulannm zahnn.l Şev!O Bey _ Uf - ~nu karo• Iarafm nôra" t akib edi ~ tJm. Yımlslnl alacaiOındnn es n ıı~.,"ey benim. gonca goiUm.l 4 - ··•· ····· - r.ambodg!enne. Birinci lruun: İnUoducıton.. ••• ,.rıa: (Dfi<an hlcrl yar olal•.l 3 - Şev- ~u· • yoktur. O~y ~lıı: lindim ynrln bahçesine.) 

2 
- '~••nd•. İl:lncl kımn: Fete. S - B. Godard: ki Bey _ u,,.. prlrl: !Dai!Jar dayanmaı e- ya d . H ı no.ta Jroorban. düııına- ı .. >lukaddes AneYm '"ltı~n Radııe Erten. ı- ......... -. Şehnaz ~~ ......,, operamndan cı .. n da .... 22: Mem n!nlne.l • - ......... _ u.,.k IOrkU: <Bab<•- - Hey .. :b· i' d~ derler Po"•and Ah -

O!aoeiu <Aeoıaı nevbahar bir gonca gfiL) 
2 

- •·••t aanı avon. AJans haberJpr!; Ziraat. &!- ye tndlm k1 gün., derem.ı 1- Okuyan: MU& na ;ı ka~İ " Hey Hey' 
~bat a~. KaYnak - Şehnaz oarıo: IDalda bir ham _ Tnhvlllt, ıı:ambtyo _ Nnkut Borsa" ta!a Çalt!ar. ı - Halk t1lrkllotl: lAy doldu me uşa an •.•. tar.di.n o;taya başları 
lo: IT<ı 'ı S - Şem,.ııın Ziya - Hleaz ,.,_ ...,, , ı >2.20: Serııe.t eaaı. 22.30: Mfiılk : So_ babnam mı.) 2 -Halk ttırtllıdl: (Senin ya- Soma, ~er ıU.:n 

1 

!ak ;ıkıyordu. Tat!•, 

"''•· ~ sen ı. ı • - Şemsetıın Zlyn - Şehnaz 1
,,.,., IPI.) 22 ss: Mftzlk: Culıand <Pll zm ınoa benoer.ı 1 - Halk ttırtllıdl: (Ran ma olan bu ıkı b~ı~ı p bilntiyen gözlerile Aç•ll~ _ Ka p:rııış fiatlan 2 2 f 1 2 f 9 39 oı.., • ., .ıı.nı.ın da!""""' bekllvornm.l S - 23 25 _ 03 30: Ya,.nkl pronam. Ye kapan,.. vı Jl]d11.) < - Halk türktlsU: IMW oldum ~u .. k ?at den brna~a süzdükten 

1 "'ı 2 . Muzatt .. Dkar. ı - FerahnAk peı- PERSFIIIBE ,./lt/19,. plyade.ı 5 - Oyun havası. 20: Kon-a. borbırlennı d::'Iardan biri Nahr Meh - ı ÇEKLER <<ıa;ıeı - Zekll Dede _ Ferahnlk beste: '"0: Program ... memleket aaaı lyar•. 211 ıs: TOrk mftzltf: Yenı dftllf!n tftr1<ftlerl. sonra, b::ı:en hançerini ~·kanp ko'unun 1------___;:..._ ___ -:-:--::--:-] 

Ankara borsast 

... rat" 'ne benı canım efendim ı S - Leml ., ss: Atans ve meteoroloji haberler!. 12.50: I<adm kllme ok,...eııları. Çalan: Sad! Ta - ~ed bel lduk a derin bir çontik yaparak Açtl.,.xapa lııı, lk "''" O.er2Bn ediyor.) 4 - M. İl- '!'ürk mU?!i!l: Çalanlar: Vecthe. Ruoen Kam, v" Ahman. 20.": Türk mftııll!: Saı .,., - ustlinde 0 ç başlıyan kanınm bir ı Sterlln 5.21 "'r.ı- i"ahnA~ onrk>: <Gözle,lm kan a~h - ~.vd el C••Ia 1 - Okayan: Melharet Sa~ - ler!. Colanlar: H&kkı Dorman, Şerif İç!l, Ha_ buradan "t'::"!." oonİ-a kanlı kolunu 100 Dolar 180.S6 l'rıaı· r - Snktr Alla _ Ff'rahnAk yüriik se • .,nk. ı _ Rauf Yekta - Mahul' pe~evi. 2 - san Ot1r. Harndi Tokay, Ba.m tlncr İzzettin kısmını ya .a 1 a~b or kanından birkaç 100 Fian 2 9222 lbn<ı, ~ı" d'lbore dll dfiıtU ki riıahbubu dL "" 'k R•v _ Ra•t mlıı: (Jaıeıer "'"""' 9 - ökte. 21: Mftzlk: I<ftçük Orkestra "jet; Ne_ kRrşısınd~lnno~:z nl~ı.Yordu. Sonu, kon- 1" !.ret 6.70 
'l'litk "'"?O 15: Kon n <ma: ITPrbıy. ı 20 SO· Robıni ı,.y _ Mahnr ,.,ın: !!!..tr ettin ben ı ey cl b Ao>m.ı ı - Dvorak: Hümoresı· 2 - J . d!l alımı ~ bu\üçük yaranın üzcdne ıoo isvı,. Fr. 20.1476 
eu, o,,;!~ı· Fn"ı Hovetl. 2115: Müzik: KU dUn.,end<m.ı 4 - .....•... _ aruızar '""" sıran"' : N.,.ıı va1.a operetınden Bu eler vaı di elde a~~ru .• Bu sefer. oyni hareketi ıoo FJ rln 69.0070 tın· • ı ra <eeı: Nee'b Aokm.) ı - More.. <Oiizlerlmden gitmiyor ynnaklannın ah.) sı s- -ce: Noturno. 4 - Rans Scholl: sn >uz bask~ 

1 
Pazv:md Ahmed de tek- Bcd1n ıoo Haylfm. 

! _ 

0 

PUrl. 2 - Mous•org,ky: İran dansı. 5 _ M•••tu!a Çnvut - Bayntı oarln: !Camm v~rl vaı.t. O - 0\"anz Sadok: VIyana, aen karsıda d sesser .;.retle kan ka. deşı olu - Ocuksel ıoo Belga 
••n b~nton Rublnst.ln· Fl'ramors operSSln- t"'dlr rabredemem.ı 2 - Gkuynn: Melek benim r!\Jalanmın fO]ırlsln. 8 - Fra .. Le - rarl{',<: uİian~lerinl de: . AI anna~~ - Atma ıoo Dmbml ı.., s.:_ •arça 4 - c,.mlk: Haksedcn <alb_ Tnk•öz. ı - Nu~ar Tekyay _ mcaz tark.: har: Ç!gan aıın. 22: Memleket saat •yan, yor ;,._'kan yala.ıık. kanndnş olduk, bır- ••eya ıoo Leva 
ta ltı, Rcblkofl: Roman.•. 6 - Suppe: ><•- <MJom•e gfilmU. celayn katıanm,..ı J - Rl- AJans haberled, Zlraa~ ııı.bam - Tahvllll, n~lın .. dünya ve ahirelle anmak ~c - prag 100 Çek Kr. "•ı ' OJ>eras,.,. uverıurn. 22: Memleket f• t Be• _ H<eaz oarln: INiçin bft!bül flgan Kambiyo _ Nulrnt Boıııası IPiall 22.18: Ko- b';;tl ızıd. e dejtlş!yorlardı. Göiiüslerini a- , 1rld ıoo Peo<"la lahı.ıı'i.'"· aJans haberleri. zıraat, esham _ cvıor ı 1 - ııerns.ıtın Zlyn - UŞfak ıarın: nuıma (E<:nebl Dillerde - YalnH: ın.a - daı_ re :· a;;';aş,yorlar ve birbir ' orinin çıp- \'arşova ıoo zıou 
2>2o: ,j ••nıblvo - nukut borsas• (Fiat.ı ısu salk•m aöfüdün all• dalma.ı • - ··· ······- ga post...ııe.ı 22.1S: Mfu:fk: SolOlar (Pl.) Ya! f'~ -~ı\;; lerini öpüyflrlard•. B undan son- Budope,w ıoo Pengö 
,.,,.,,- fiılk: I<Uçük Orkestra <Yukarıdaki qıroz ••rkfi • ıBu izmlrden ç•klrdek81z nar "" uıun _ dalga .,..ıaaue.l 12'45: Mblk: a hgo -~· ı;ete ters yüzüne geri dönü - BOkreo 100 Lei ~~ .... '"" devomı . l 22 35: Müıik: &huber• _ eo !Id ll 30: Konu,..a: <Ka dm saati.) 13.45- Ca>ba nd !PI.l 23 ... _ 23.30: Yannkl Proc - ra rd er ı ı ' , . •ad ı 00 Dinar IJ>ı ı ~';5 Sentonı !PII 23: MfiZik: Cazband 14: Mü'lk" Hall! müzik IPI.! ıs: J'rogram. ram. vo kapan,.. yo u. t bazan, her Iki ı;etenin bası, Na_ Yokohamn 100 Yen ıı.,~. - 23.30: Yarmkl program ve ka_ ıs.05: Memleket saat "'"': Ala .. ve Mete_ 1!lt rro..,.., P'aka • ed ve Pazvand Ahmed <Ibi uz- Stakhnlm 100 İsveç Kr. 

oroJoJ! hnberlı!rl. 18.25: Muzit: Radyo Caz Ni~d .. nln «Elma günü:~ mfinas~betlle tır ~~~damlar çılonadı~ı gibi, birbir -j Moskova ıoo Ruble 
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. P SALI 2611211939 Grk.,lıas•. 19: Konu,..a: (Sihhat saaıı.ı 23112/flS9 Cumarteoı ak,.mı !<In Nilttieden 104!' d- anı kopuklar. serser iler Eshnm ve tahviliii !:a~: ;,1 •oı:rnm. ve memleket saat ayan ıo ıs: Türk mfirllll: Çal~nlar: Ruşen ı<am, gelpn halk muslklell<r! cadyoda saat ı9 dan lenn!';..ı';:'n0 :'an bir taraftan: 
• "'• n. n ana ve nıeteo•oıoıı haberleri. 12 50 · cevdet c.~ıa, Şer!! İçi!, ızzettin Ökle. ı - Itibaren lll n ed hen geçld ko..., yerıne N<t çıkıyo • 

1 

E kü .. - :lrniiz kan Erganl ~. n,l'flt!l~t. Calanıar : Fahlre Fersan, Vee!~ Okuyan: Necmı Riza Ahıskan. ı - Sf'gılh de Halk mustkl.ııi edeblyatından nümuneler - Hey ... Heyal .. dun ı... ..... 1~1 bize der- '---------------., 
P'ersan, ~vdet KouıJ'l ı - Oku _ Pt!~"evi. 1 - Tanbori All Ef. - Berlh tarkı: verecetıerdir. kırmı.z.ı, kol~a ·~ ' 
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SON POSTA 

e lU. e ket ab. er i) 
İzmirde türkçe ilg" ren me 1 

J?ikili yeniden 
Imar ediliyor 

kursları açıldı 
Gayri Türk va~andaşların türkçe öğrenmeleri 

açtlan kurslar büyük bir alaka uyandırdı 

• • 
ıçın 

İzmir (Hususi) - Son zelzelede yerle 
yeksan olan 4000 nüfuslu Dikili kaza 
merkezile üç köyü yeni baştan in~a edil
mektedir. İ'k olarak bir hüklımet konağı 
binası inşa edilmı~ ve inşaat :-ıetıcelen -
miştir. 

Halen çadırlarda bu 'un :ın 3000 nüfusu 
barındmıcak olan 12 şer odalı 24 aded 
paviyon inşaatı da son safhadadır. Pavi
yon1ar ay sonunda açıkta kalanlara tes
lim edilecek ve 264 aile iskan ed :~ccektir. 

Fotoğraflar yeni h:.ikumet konağını ve 
inşa ha'indc bulunan paviyonları göste -
riyor. 

Ba.ldlrma z· r~at BankaSI iyi 
ç~'rşıy~r 

Bandırma fHususi) -Burada kö vlii
nün derdini hakk;le anlamış, olan z:
ran~ B::ınkası Bandırma şubesi, hakika
ten emsaline örnek olacak bir gavretle 
çai•c:makta ve müracaatçıların şükranı
nı kaz:mmaktadır. 

Okuma yazma öğrenen mahkümlardan bir grup 
· 1 Sahile pek yakın olan ve konfor iti-
Izmir (Hususi) - zmir Halkevinin ı Halkevinin ikinci büyük teşebb:.isü, ta- bari1e b<lnkacılıifa her cihcttP.n clveı i~li 

şehrin muhtelif yerlerinde :ıçtığı ha"k lih ve tesadüferin hazırladığı scbeblerle 
d 

1 · bulunan bir bi11ada i~ ?nren bu miif:'s-
ershaneleri, ilk tahsili bütünleme ~urs- hürriyetleri alınrn~ ve cezaevinde rnah -

ı sesf'tı. ı r. Fefinden en ufrık memuruna 
ları, orta tahsil ve ecnebi dil dersleri bü- kurniyetini geçirmekte olan kimseler için 
yük bir alaka uyandırrnıştır. Bu kurs ve cezaevi dahi'inde bir kurs acmasıdır Ce- kadar lıepsi bir arada bulunmakta ve 
dershanelere 2000 genç devam etmekte - zaevindcki kursun talebelert arasında 12 birind<>n diP'erine I!Cçen muamele der-
dir. yaşındaki çocuklardan 60 yaşmdakı ih _ ha· Yan:Jaı·ak hiç bir \·atandaş uzun 

I. · Halk h mi:iddnt holdetilmemektedir. zrnır evinin bu sa adaki çalış - tiyarlara kadar birçok kimseler ınevcud-
maları arasında bi'hassa iki teş;!bbüıc:ü dur. Mahkutnlar, cezaevinin t:ört duvarı T.)h:.mıluk para tevzii vec;air mürna
çok aUıka uyandırmıştır. Bunlardan biri 

1 

aNSında vakit'erini öldürmernek için sil hanerde yüzden fazla insan alacak 
Musevi, İtalyan. Rum, Amerikalı ve bilgili rnuallimlerin nezan·ti nitında al -ı vaıivf"'' te olan d::ıirenin ant resi, içeri 

Fransız gibi gayri Türk vatandaşlar için fabe öğrcnmektcdir. airmı]rrp bir hürmet hissi vermekte 
açtığı ctürkç: öğrenme~ ku:sudur. B~ ı Gece yarı1 arına kadar alfabey i oğren - l ve bö_,·,.~ kalabalık ®n lerde bile mu ta d 
kursa rnusevı1erden başka bılh:ıssa İngı- 1 rneğe çalışan 18 senelik mahkCımların obn tnLJlam bo?ulmamaktadır. 
liz1cr büyük aliıka göstererek dcrslere gösterdikleri gavret, kendilerİnı yepyeni 
muntazam surette devarn ediycrlnr. bir alem'e karşı karşıya bmıkmaktr.dır. Yeni Giresun Valisi 

.. Karamanda ·fakir ai·e:ere 
belediye körnUr v Jr di 

Karaman (Hususi) - Yayla bır muhit 
olan kazamız kışm fakir ve kimsesiz ailc
lere yardım olmak-üzere belediyemiz be
her aileye 30 kilo kömür ve 100 kilo odun 
vermek gibi çok büyük bir yardımda bu
lunmuştur. Belediye reisi Ziya Göncünün 
bu hareketi rncmlekette büyük bir sem
pati uyandınnıştır. 

Çu!<urov1 namu'< ihracatçılar 
biri gi kuruldu 

Adana (Hususi) - Çukurova ihra
catçıları birliği nizamnamesi hazırla -
nar:ık Vekalcte gönderilmiştir. İktısati 
Y t·1{aletinden İcra Ve killeri heyetme 
takd""l'\ edilecek olan bu nizamnamP 
tasdik edilir edilmez birlik Çukurova
da derhal faaliyete geçecektir. Birlik 
merk<'zinin Adana mı yoksa Mersin 
mi olacağı henüz malum değildir. 

GUmUşh cı'töy karanlı~lar 
iç'nda kald1 

1· 
lzmit kAgıd fabri!·asmda 

kurs 'ar a ~ ı ldı 
İzmit (Hususi) · - İzmit kağıd fabrika

sında çalışan işçilere mesleki 'bır kurs 
açı' mıştır. Usta, kalfa ve çırak işı:ilere 

::ıid olan bu kurs, 3l57 sayı1 ı (Sınai roJ
esseselerde ve madeıı ocaklarında mes
leki kurslar açılma;;ın:ı aa ir kanun) dan 
daha evvel açılmış ve tednsata başlamış
tır. 

Kurs, rnemlekPti:nl!d~ yepyeni bir 
san'at şubesi olan kaı{ıdcı ık hakkınria 

arneli ve nazari malumatı ihtiva eden kı
sım kısım, şubelere ayrıldığı gıbı, Türk
ce, tarih, hesab, hendese ve sair maluma
tı da ihtiva etmektedir. 

Fabrika. bu sure:\.~ kendi'iine lazım o
lan elemanlar yeti~tinnekte ve onları ıbir 
meslek sahibi etmektedir. Bu vaziyet, ya

b:ıncı momleketlerden gelırilen rnüte -

hassıs işçilerin, bundan sonra kendi yur

dumuzdan yetiştirilmco;i bakımından 
fcvkalade chcmrniy~tli görülmektedir. 

Sivas (Hususi) - Nüfus urnurn mü
dürlüğünden şellrimiz valiliğine tayin c
dilen Muhtar Akman kısa :lcncbilecek 
bir müddet içerisinde vi!ayetin her saha
dnki işleri i'e çok yakından aHikadar ola-
rak büyük faaliyt>tler ı!Ö."V'rm i <;, bilhassa 

Karaman Zir;:ıat Bankası cümhurıyet hükumetimizin büyük bir e-

köy:uye pıra tevzi ediyor hemmiyet verdiği köy kalkınma davası 
• y üıP-rindc de yarar bir mesai sarfetmi~ti. 

Karaman (Husu:;ı) - Her yıl oldugu Schrin imar ve maarif işlerine V<'rdiği e-
~~~i -~u sene de şehrimiz. ~ir~at ~~nk:sı 1 hernmiyet de şükranla kaydedilcbilir. 

oyluye tohumluk tE>darıkını mumkun Ayni zamanda mütemadi kaza, nahiye ve 
kılabiirnek için, para tevziine başlamış - köy teftişleri ile de, halk ve köyıü ile 

tır. çok vakından temas etmek imkanlarını 

BirincikanQil 23 

Memurluk için müsabaka imtihanı 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Devlet Meteoroloji i~lerl Umum MUdürlü~ii Vllfıyetıer te.,kllltındl' münhal bU.. 
lunan vazlfelere imtlhanla memur alınac~ınd.ı.n tallplerln 1/İkincik~nun/94Al tarihi
ne kadar Meteoroloji işleri Umum Müdu:jü#üne v~ya bulunduklan mahalle bafb oldU-
tu vila~et merkezlerindeki meteoroloji 1st.asyonlarına müracaat etmeleri ı~zımdır, 

2 - Imtihanlar 4/1/940 da başlıyacak ve ders gruplarına göre yapılacaktır. Bu hu -
sustu ınalfımat almak isteyenlere şlfahi veya yazı ile mtiracaatta bulunablllrler. 
3- İmt1hana girebilmek için Ilselerln 1137, 938, 939 seneleri mezunu ve olgunluk ımtı

hanı Vf'nni~ olmak ve memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasınan hall 
bulunmak ~arttır. 

4 - Müsabaka imtihanı aşa~ıda yazılı derslerden yapılacaktır: 
1 - _Turkçe, 2 yabancı dll, 3 tizlk, 4 tahıl cogrlif~a. Türkiye co~ratyası, 5 rlyazlye (ce

bir musellesat, kozmografya>, 6 jeolojl, :ıebntat. c6503o c10588ıt 

ı 

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

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

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 

Keşideler 1 EylUl, 1 Birincikinun, 1 Mart, 1 Haziran tarih
ler indedir. 

lkramiyelerin listesi: 

4 Tane 1,000 
4 
4 

40 
ıoo 

120 
16\) 

" 
" 
" 
tt 

" 
" 

soo 
250 
100 
~o 

40 
20 

Lira 

" 
" 

.. 
" 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesapla
rındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiye.nler 
ikramiyelerini % 20 fazlaaile alırlar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BAN-KASI 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Belediye hastanelerinin altı aylık ilAç ihtiyacı kapalı zarf ekslltmesine konuımu~tur; 

Tahmin bedeli 19107 lira 72 kuru~ ve ilk teminat miktarı 1433 liradır. İhale S'l/12/93, 
Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Dalmt Encüınenlnde yapılacaktır. Şartname zabl .. 
ve MuaıneH\t Müdürlü~ünde görilleblllr. TallplP.rin 1lk teminat makbuz yeya mektub ; 
ları ve 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale ıttnO .sall 
14 de k::ıdar İstanbul Daimi Encümenine vermeleri. (10088) 

NttiJiıN 

GöriiJen lüzum üzerine Eminönü-Karaköy, Şişhane, Kasımpaşa ve Yenişehre gtıznelt 
ve ayni tarikle dönmek üzere Eminönü ve Yemşehir arasında bir otobt13 senıst thdıısl 
knrarlışmıştır. 

Bil hatta sekiz otobüs i~letllecektlr. Otobüs tşletnıe~e tallb olanıann t9.31lrrnf ve -
sikalan ve ücret tarifesi raptederek ıstıda lle nihayet 29/ 12/ 939 tarihine mtisııdlf curn• 

_cünii nlrşanun~kad~~elediye _ Riyasetlne müracaat etmeleri mm olunur~______.. 

E'ektrik şirketi: belediyenin bir yıl
danberi yaptığı istikraz1a, fnaliyete gc
çem<'miş olmasından istifade ederr'k be
lediycve ağır teklifler yapmakta ve bun
ları kabul ettirmek için de ŞPhir ccrı>ya
nını kesmiş bulunmaktadır. Bele1ive ile 
§irket arasındaki bu ihtilaf doğrudan 

doğruva ha1kın mutazarrır olmasını ve 
kasabanın günlerdenberi vakit vakit ka
ran 'ık lar içinde kalmasını :nt!cib olmak
tadır. 

.. Ban.kı:ının. bu kararı halk üzerinde bii- bu'rnuş ve mahalli ihtiyaçlar ile alnkadar 
yuk bır sevınç uyandırmıştır. dirE>ktif ve kararlar· vermiştir. V.alimiz ( T i V A T R Q L A ii ) 

Mardin orman mUfPttişlari bu kere Giresun valiliğine tayin ectilerek ~--------------' ·betçi eczaneler 
Adan~mn kurtuluşu h~zırlı~l~n 

Adana (Hususi) - Adananın kurtuluş 

bayramı bu vıl g<'çen seneden daha ala
kah bir şeki'de kutlanacaktır. Şimdiden 
büyük hazırl•klar vapılmaktadır. 

Pazar 

Mardin (Hususi) - Birinci umumi mü 
fettişlik orman müfnttişlerinden Zü'htü 
ve Mecid Diyarbakırdan Mardine gel -
mişlerdir. Müfettişler, vilayetimiz orman 
islerini teftiş ve tetkik ettikten sonra 
Nusaybine gideceklerdir. 

şehrimizden büyük bir kalabalık ara - Şehır Tiyatrosu Tepebaşı dram kı.smında 

sında uğurlanrnıştır. Şehrim1z valiliğine akp.m ı;aat 20·30 da 
Yelpaze 

de kıymetli idarccilerimizden ve <·vve1-
1stı:C1Al caddesi komedi kı.smında 

ce çok kısa bir m:.iddet §Chrimiz valili - Gündüz saat 14 te 

ğinde bu:unan Kars valisi Akif İyidoğan Kel Oğ]a11 
tayin edilmiştir. aqam saat :!0,30 da 

İkizler 
Ola Hasan f?ey Diyor ki : 

Halk Operetı - Bu akşam ııaat 9 da 

Git- Kal 

İstanbul İkinci İflas 1\tcmurluğundan: 

Müflise aid 15stik ve ayakkabı ve ma

kara ve sair tuhafiye eşyasından satıla

mıyan kısım ile birinci arttırmada bedc

lini bulmayan eşyaların ikinci arttırması 

25/12/939 Pazartesi günü ile anı takib 

eden günlerde saat onda açık arttırma 

suretile satılacaktır. 
- Şu Fin • Rus harbi beni 

şaşırtıyor, Hasan Bey .. 
muharebeler ... 

. . . Gelen haberlere göre ... Sıfırın altında 40 de -
rece soğukta cereyan ediyor 
muş. Donmuyorlar mı bu in 
sanlar? 

Hasan Bey - Her taraf 
ateş içinde, nasıl donarlar Isteyenlerin İstanbulda Sultanhama-
dostwn? ınında Haçopolo hanında üst katta hazır 

bulunmaları ilAn olunur. (22865) 

nu gece nöbetçi ·~j~-;-;sanelel' ~ • 
ıardır·. 

İstanbul cihetindekit~r: dllo: 
Eminönünde: (Hikmet), AtsaraY tı-

ıSarımJ, Alemdarda: ı sırrı Asını), ~ıı.: 
zalleba•ında : <İ. Hakkı), Beyazıd ,. ..4lJI" 
IB:>Jkls), Fatıhte: (Vitam, Baıurklh .. 
de : <Merkez), Eyübde: (Arif aeşlt>· 

Bf'yo~lu cihetindekiler: 
Istlklal caddesinde: (Dellasuda), ı::; : 

tan!l'\Şında: (İtlmad), Taksiınde: .. ) 
• ecJYII .. ' 

monclyan), Pangaltıda: <Nargl2_ .. n·t,a.Ş· 
Karnköyde : (Hüseyin Hüsnü), ~ 
ta : tVidln>. uer: 

Bc~aziçi, Kadıköy ve Adalardak n>, 
.. Kadıköyünd~.: <Halk, Hulfuıl osın:de: 
Uskiidnrda: (Qmer Kenan), sante 
(Nuri) , Adalarda : <Şinasi Riza). 

'- .---
İstanbul Birinci iflas Menıurtuğı•~:~: 

Manifa turacılıkla iştigal c~ erken aptı~ı 
eden Ali Enisin alacaklılarıle ~o}{iiıtı 
konkurdata mahke111ece tasdik ve ııınası· 
kat'ilcşmesi üzerine i!liisın kal~~nut· 
na karar verilmiş oldu~ Uan (22866) 
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GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUJ< ALGINLIKLARI 

ve AGRILAİU TESKIN EDER. 

KIZILA Y CEMiYE Tl 
UMUMI MERKEL.İNDEN: 

Elbi e~ik ve Paitoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltohık ku~ eksiitme su

~etile mün.akıısaya konulmuş olduğundan taliblerin nümuneleri görmek 
JZerc hergün Yenipostane civannda I\limarvet\ad caddesi (KIZJLAY) 
~da Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatleri ve eksiltmeye iş. 
~tak için de 27/12/939 Çarşamba gilnii saat 14 te bu Müdiirlükte hazır 
Ulunınalan iHin olunur. 

esviyeci, T ornacı 
• • • 

rezecı v em ırcı 
alına c tır. 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALVANA 

Ta:nRmen tediye edılmiş sermayesi: 

700.000.000 lta.yan L re!i 

Merkezi: Mlı..A.No 
Biıtün İtalyada, istanbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta şubeleri vardır. 

Hariçteki bankalarımız: 
BANCA OOMMERCİiALE İTALİANA 

(Francc\ Paris, Marsellle, Toulouse, Nlce, 
Menton, Monaco, Montetarlo, Cannes, Juan
les - Plns, Ville!ranche _ sur _ Mer, Casab _ 
lanca <Maroc). 

BANCA OO~!MERCİALE İTALİANA E RO. 
MENA: Bucarest, Arad, Bralla, Brasoy, Cluj 
Costnnza, Calaz, Slblu, Timlchoara 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA E 
BULOARA. Sofla. Burgas, Plovdiv, Varna. 

BANCA OOMMERCİALE İTALİANA PER 
L'F.Gİ'ITO. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre. 

,._b Askeri Fabrikalar U~um Müdürlüğünden: Po~~~:ld. OOMMERCİALE ITALİANA E 

~~ır:1\~nrunızda çalıştmlmak uzere lyl tesviyecl, tornacı, frezeel n_ demirel alına_ GRECA, At1na, Pire. Selanik. 
1'\ L ~teklllerln Imtihanları yapılmak uzere Kırıkkale Ourup mudurluğu ile Anka- . . . 

' ~Ir ve Zeytinburnu sUi'lh tabrlkalanmız mudurluklerlnden birine müracaatları BANCA COMMERCIALE lTALIANA 
'------ clO.f27 •. TRUSl' COMPAı'lY, PJhıladelphia.. . 

--------------------------------------------------------- RANCA CO~~!ERCIALE lTALIANAI 

l(ış uçuş tarifesi: 

1 
S ll, PERŞE E ve CU ARTESi 

8~1' At\ BUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşteye Viyana üzerinden 
ti RLIN'e Sofyadan Selii ıik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 

Yada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için a~ağıda 

Ji AN S vWAmLaTaE RFdE U ST EL 
Galata Rıhtım No 45 1'e1"fo'l: 41178 • Telgr f "HANSAI''LU·j 

" 

Açık Eksiitme fıanı 
tör~.~~.ara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül .. esi Direk

llgunden: 
.'1104a 0lan eQ,ı Perşembe günü saat 15 te Ankara Mektobler muhıı.cıftbecUl~inde toplanacak 

bta.ıletın 1lıne komlsyonunda fakültenin 51 erkek yatılı talebeııl lçln imal ettirlli!cek el. 
Çart hnaııyesı eksUtmesl yapılacaktır. 

tat ıe~~rneyı görmek J.'!Uyenlerln Fakülte hes:ıb memurlu~una müracaatları muvak -
t,teı:ıu na t 54 liradır. 

............_ erı~ aynı gunde mektebler muhasebeclllğlne gelmelerı UAn olunur. 

TRUST COMPANY _ New-York. 

Miis1erek Bankalar 
Banaue Frıınraise et İtallenne pour l'ame 

rlqce du sud, Paris. 
Arjnntinde: Buenos - Aires, Rosnrlo de 

Banta fe. 
BRESİLYA'da: Sao...Pnulo ve başlıca şe -

hlrlerlnc!e ~ubeler. 
CUİLİ'de: SanUago, Valparniso. 
COLOMBİA'da: Bo ... otn, BarranquU!a, Me 

de!:'n. 
URUGUAY'dn: Montevideo. 
B'l TA DFLLA SVİ7Z.I-..'ItA İTALİANA: 
Lu ano. Brlllnzona, Chiasso, Locarno. 
Zur•cıı. Mendrlslo 

RAN('A UNGARO • iTALİANA S. A. 

Peşte vt> başlıca ~ehirlerde şubeler: 
HH.VATSKA BANK D. D. 
Zngret,, StL<Jak. 
BANCA İTALiANO • I,İl\IA 
L ma l Pe ro u) da başlıca şehJrlerde tu be_ 

ler: 
BANC iTAI.iANO • GUAYAQUİL 
Guayaqull. 
i ... tanbuJ merltezi: 
Onla 1 n, Voyvoda 

Telefon 44845. 
İ lanbul büro•u: 

caddesi, Karaköypala.s 

Alnlemc•an hnn. Telefon 22900 13/11/12/15 
B~yoğ1u bürosu: 
İstlklfü caddesi No. 247. Telefon: 41046. 
Kasalar lcarı: İtalya Ye Macaristan Için 

ve 'I'ouristıque çeklerı ve B. C. İ. TRA VEL_ 
L2R'S çeklerl. 

------- (6463) (10465} 
ftı İstanlml İkinci İflas 1\lemurJuğundan: 

ı a Jye Vekalet•n en: MüfJis s. Hayim masasına gelen aia-

~e~~ ~257 numaralı madeni ufaklık para k nunur.un sek!z1ncl maddesi mucıblnce caklı hazinenin istediği 4626 lira 23 kuruş 
,.ıı~~t ~;davuıden kaldırılan eski bronz beş ve iki ouçuk kuruşluklarla nikel blr kltruş. kazanç vergisi mllflisin iflasından sonra-
e t~ .. ks lk evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına mukabU gerek malsandıkları . 
~ı rnı;~~elt Hazıne veznedarlı~mı lfa eden Merkez ve Ziraat Bankalarınca dnhl lı:oıbul ki zama~a Aaı~do]m~kla kayıd talebinin 

ll rıa tır. reddine ıf'as ı aresınce kartır verildiği 
~t borenDJeyh: Ellerinde bu nevi parn bulunanların bunları mezkQr tarihe kadar Dev ilôn olunur. (22863) 
"t tları rn . 
'-11An oııı:: Ukabilinde malsandıklnrllc Merke-3 ve zıraat Bankası şubelerine yatırnın. 
't ~ur. (8041) ZAYi - (971) slcll numaralı §oför vesı _ 
tkn·k-:::-:---------------1 Ok ] S 1 K • B kamı rayt ettim. Yen1slnl çıkaracağınıdan 
l>ı 1 .. , u u atına ma omısyonu aşkanhg"' ın dan· 

tt " tda b 1 • • esklslnln hükmü yoktur. 
R ~ rı.ı1 (2;, u unan okulumuz talebesi Için (200) ve mustahdemln Için de (53) takım kl 
ci't.lı ııant .:ıı .um elbise lhnlesl yapılmak üze ~e 29/12/939 tarihine rastııyan Cuma tlsküdar Sultantepe icadiye caddesi 

ar. ltonııa 15 
de Gümüşsuyunda Yilksek .Müher.dls mektebl muhasebesinde toplanacak No. 7 Vasıf Ergül 

~ ~.b..,.,.1 ~onumuz huzurunda knp:ı.lı zarf usulu ile eksllt.meye konmuştur. 
b ~ıtı.; ::ın muhammen bedeli (5060) llrn ve lik teminat (879) Ura (50) kuruştur İs 
•t .... rtnam . · • 

t 1 ~tın e e ve numuneleri gormek ve Uk teminatı yatırmak üzere eksUtmeden 
ı: ltıtlerı v;eııne kadar okulumuza ve eks.lıt.me günü de Yüksek Mühendis mektebinc 
~ eııu 400 .sayılı arttırma ekslltme kanununun tnrlfatı ve §artname muclblnce tan 
~ ltlaıtb:k teltUr mektublannın ek.&iltmeden b!r .saat evveline kadar koml.oıyonumu= 

t'tt olar kınukabUlnde verllmiş bulunması lftzımdır. Postroda vak1 olacak aeolkme ma. 
a kabul edilmez. (10315) 

.. .................................... -............. __ _ 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Se'ıim Ragıp Emeç 
. İ S. Ragıp EMEÇ 

SAIDPLER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

NEDEN 
d ütün mütehassıs diş ta bi b leri 

RADYOLiN 
di§ macununu tavsiye ediyorlar? ÇünkU: 

RADYOLiN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişierin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokulannı 
d efeder 

Sabah, Öğle, ve Ak§am her yemekten 
sonra günde üç defa dişierinizi 

fuçalayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır. 

RADYOLINI 
daima l• u Ilanı ız 

Devlet Denizyollara 
Müdürlüğü 

Işletmesi 
Ilanlara 

Um um 

ı _ İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 500C kUo ot vejltal açık ek.slltıneye konul -
mu§tur. 

2 - Muhammen bedel 1750 Ura olup muvakkat teminat 131,25 liradır. 
3 - EksUtme Tophane'de Umum Müdürlük Alım Satım Koml.syonundr. 28 K. Evvel 

1939 tnrihlne müsadlf Perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
4 - Numune ve şartnarneyi görmek için Malıerne Müdürlügüne her gün müracaat 

oluııabl!ir. 

5 - İsteklller yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı ves:ı.lkle komlsyona geL 
melerl (10285) 

Taks·m Belediye Gazinosunun 
Açılışı münasebetBe 

Ş G c ·nde 
F evl<a 'Ade yemekler ve eğlenceler hazarlanmıştır. 

Yemek nı sn.arınızı şimdıden Peraoalas Otelinde tedıırik ediniz, 

Fiat]:· r ucuzdur. Telefon: 44810 

.. 
Açık eksiitme Ilanı 

A-kara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Di re k
törlüğünden : 

4 1/1040 Perşembe günü sao.t 14 de Anknra Mcktebler muhasebeclli~lndc toplanacak 
olan açık ekslltme komi.8yonunda fakültenın 51 erkek yatılı talebesi Için fakilltede mev ... 
cud nümunelerc göre kumaş alınacaktır. Nümuneleri görmek lstlyenlerln fakülte he
sab mcmurluğuna müracnatları. Muvakkat teminat 82 llradır. 

İstckUlcrln ayni gün ve saatte mektebler muhnscbec111ğlnde müteşekkU ekslltme ko_ 
misyonuna gelmeleri UAn olunur. cl0464• 

Babaeski Belediyesinden: 
Tuttırı Muvakkat Tem. Alınacak malzemenin 
L. K. Lira Kuruş Cinsi Mikttın Ev s atı İhale ttırlhl Saati --

18Jv 00 18> ou M azot 20.000 Ki. C.Y.3 25- 12.939 14: 
152 00 ll 40 Yag- 400 JO D.T.E • 14 
Babaeski elektrik santralının altı aylık Ihtiyacı olan yukanda miktan ve evsııtı ya. 

zılı mazot ve makine ya~ı ihalesi 24.90 sayılı kanun hükümlerı dalrestnde yapılmak üzere 
on beş gün müddeUe milnakasaya vazedUmlştir. Talip olanlar belll gün ve saatte Bele
diyede müteşekkU Encüınene müracaat etmelerı V'! bu iş ıçın istenen teminat akçeleri 
Belediyemiz veznesine yatır11dl{;ına dnır makbu?. veya hükitmctçe tanınmU} banka 
mektubu ne teklif mektubltırını saat 13 e kaaar Encümene vermiş bulunmaları ve bu 
saatten sonra vak.l tekliner kabul edllmıyecekUr 

Faucı malftmat almak ı.,tıyenler Babaeski Belediyesı Riyasetıne müracaat etmelidir_ 
ler. d038BD 

,., •, . =-~~~._.-· ,.J._ ....... - ..•• · ·. # • ~_;. • ... • ~".:,..~~ ... _:_ •• •• •• 

B A.Ş 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

NEZLE 
GRİP 

ROMATIZMA 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 
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larııı 9 ıt• ıo llmWi Bu modrl1 ba'kıı radyo
Aıaerilılyı al . arına laılctır - Oündtz 

] "· - mılıroiQ2 - ratObtt ~"'· 
- 4111• - 20 11111 ılılı .. d ..... sı pıırl& - to ım Y"IJ)Oftr,. o-

n monltor - ıramofoıı tc-rtibatı 

GBE·6J 
Akü 7 LAMBALI 

mılUt&IG radyo - Pllsla 
l<ıtl'lr Ur \'llı,ır - Otomatılı d~ .. ~ltU akOınQ. 
rnofoa lf'rtlbatı - · ~ aınr - o,.. 
KOrfcıyrye bu lcalft !, 1,1 " - l dalıalı -
dr-fa ldh•l tdilmlıllr~ e lk m01at6rll r~dyo Ilk 

• 

BIRLEŞIK AMERIKANIN 

MAMULATlDlR 

fiE·f~(JI/ 
19'tO 

"COMMANDER · 
10 li b ı 6 •• luka modelı 

m ~ ı u rad)O dün 
uyılabılır • 3 d.ılfi!~ • mi~~"l" en listun r~dyosıı 
su ayarı •• rııtuht-ı od o oe • ton moııılor • 
çift p~şpul • gramoron '!~r;ı~~~~'!!~ du~rnr~rı 
prnsatıon .. . ın . ııtr ı (j t ta lı ı ~.. rom
hılyr, l"n yıık s~• ~ l ı s ~abıl ı )~lı ~arı • lııks mo· 

IIE·6+ 
6 lAmbalı 1940 modrl : • J da'-t • " 
rutObrt od •ıı;• 1 2vZ l}arı • 
• d alı • ton moniıor • ırramofon ıertıbatı· 

ı ynapove~ • oparlörfi • Amrrikayı fiindıız alır • 
stuyon isımlerı yazılıdır. 

TÜRKiYE tJMUM MÜMESSiurOııGENERAL A .. 
ADANA, lbrahım 8urduro~u Ticarethanesi V ELECTRIC MUE SSESESJ ı ROBERT • 
ANKAilA vaı:,ı lstasyoıı caCl. ' ERZINCAN, Tahsin Ve2in ve Ortakları LIBERT VE KARDEŞI ŞİRKETI 
ANT AKVA (Hnm;ır'r Mataıaaı, 2nd Anarartalar ra d 37 OAZIANTEP, Mehmet Aliveli MANISA N urullah 
8Alll<fSIR ,,a!•Y) Hoaı Z..dr Küım ve Evliilan . ISKl!NDERUN (Hatay) Şevr~m müusesi Şevket N10Df K S E v~ l<tm•l Oıizilmır karıt~tıar 
DI · "'"rı~ Aktan. Pozcu ve Remzl lmer OOfMı'ş · -· rcrmı' 
EL~~~":,~~~Yfı~~!t~~~·raı IZMIR, Avnl Nuri Mmreçiotfu RIZE, Ahm~~lrk ~~;~:.7k ~f::~er açentuı 
ESI<ISfHIR. Bırını Otobilsler,a Arlt Alp ve Şiltcrü V alc-ı" ~~~:.~. ~~~;;.~:zK~Ieıciit Sirlırtl ~~~~~~~~~us~:!~"m~!~~~~~~ .. ;<'" mu 

MAlATYA, Ntzır frınç v~ l!irad~rl U8AK, Ata U.tur 
z NGULOAI(, Moblly~t•ı Ali Riza 

Birincikfu~un _ ~ 

i' O S F A R S O L, Kanın en hayati kısnu olan kırmızı yuvarlacıklan tazcliyerek roğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandıratak asabt buhran)arı, uykusuzluğu giderir· 
Muannid inkıbaz.larda, barsak temizliğinde, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatJerine; Bel gevşekliği ve ade· 
mi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret faideler temin ed-.. 

FO SF AR S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAI\ILI BIR SURETI'E KAN, KuY· 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kltllarumlarda bile tesirini derhal gö~termesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizd.ir. Her eczanede bulunur. 

Bir buçuk asır evvel tesla eden 
~ .. ..,yanın en iyi tr•t l:ıçaklarıdır. ALi MUHiDDiN 

ACI BEKiR 

tr at l.ıp.ldarı gel do , Ha r yerde buluaur, marl.aaıaa dikkat 1di•i:ı:, 

1940 Elmaslı ve Pırlantalı Singer saat modelleri 

Kapalı vaziyette 

Ticarethanelerı 

Her ~tirak eyledi~! enternasyonal ser
gllerde teşhir ettiği lokum, şeker, ala -
turk:ı şekerleme, reçel ve Iki kavrulmu~ 
badem şekeri daima takdirlerı celbet _ 
mlş altın madalyelerle taltıf edilmiştir. 

Ticarethanelerinin 
Fıstıklı, fınd ıklı, güllü, sakızlı, sade, h ln_ 
dlst:ıncevlzll, kaymaklı Jokumları cld _ 
den neftstlr. 

Li 
HAC i 

U iDOiN 
BEKiR 

Ticarethanelerinin 
Oüllü, portakallı, Umonlu, tarçınlı, na -
nel1, sakızh, bergamotlu akldelert ha_ 
llatlr. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethanelerinin 
İki ltavrulmu~ badem şekeri dünyada. hiç 
başka blr l!t'kerclde bulunmaz ırayet le _ 
zlz:llr. 

PA TI KULLANlNIZ 
.-at' 

Her türlü yanıklan, kan çıbanlarını, mt me iltihaplarını ve r,ş 

-
Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethiı.n~leri 

lakları, koltuk alh çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, treı:ı 
yaralan, çocukların ve büyüklerio her türlü deri iltihaplarıo• , .. 
erken ve en emin tedavi eder. V İR O Z A mikrobun yaşarıı 
sına mani olur. 

Açık vaziyette 
No. 82 168 Elmas ve ll Pırlantalı 420 lira 
No. 82/A 182 Elmas ve ll Pırlantalı SOO lira 

- E.iWSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -
Adrese dikkat: SINGER SAAT MAGAZASI - htanbul Eminönü 

1\lerkezi: Babçekapt, •ubelerl: Beyotlu, 
Karakö7, Kadlko7 

r·ii;i;~···ş;k;;;;;;;~···;ı~"Aii"A·N···ii"EL-""i 
i VASI Yalnız HACI · BEKIR 'l'i· • 
~ carethanelerinde bulunur. ! ............... -·······-···························· 

Öksürenlere : Katran krem ? 
Hakk1 Katran Pastil eri de vardır. 


