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CU!\IARTESİ 2 BİRİNCİ.KliNUN 1939 Fiatı 5 Kuruş 
..... 

·nıer ovıetlerin taarruzlarına 

60 Sovyet layyaresi 
diin de Helsinki 

lizerinde uçuşlar yapl1 
Finler 19 tank tahrib ettiklerini, 

1.300 esir aldıklarını, bir distroger 
batırdıklarını bildiriyor lar 

Sovyetler üç limana asker ç1kard1lar 

lielsinkiden 100 bin kadın Finlandiyanın 
ve çocuk çıkarı_dı mukavemet 

~""Yetler muhtelif Fin şehirlerini bombardıman e ttiler, noktaları 
cıelsinkide Alman mektebine de bir bomba düştü 

Basvekilia , 
tetkikleri 

. 
Doktor Refik Saydam Karabük fabrikalarının 

bütün kısımlarında tetkiklerde bulundu 
Karabük. 1 (HU.)usi) - BaşvckH· 

Dr. Refik Saydam refaknlindt> İktısad 
Vekili Hüsnü Çakır olduğu h:ılde saat 
dokuzda geldiler; vali ve kumandan 
tarafından karşılandıl.:ır. Bir bolilk 
asker ihtiram selamını lfa etti. Baş
vekil ve rafakatindcki zevat fabrika-

Başvekil, burada planları tctkik et
tikten sonra, otomobillerle fabrikanın 
muazzam izabe fırınlarının bulundu-

ğu mevkie gitti. Demir cevherinın na

sıl eritildiğinı, süz:ilcrek nasıl dt>mir 

haline geldiğini dıkkatle tetkik eyli-

ların bulunduğu sahada trenden in- yen Başvekil kok kısmına geçmiş, bu. 
dtler ve doğruca fabrikalar ıniidiri- radaki faaliyeti gözden geçirmiştir. 
yet binasına gittiler. (Devamı 8 inr.i sayfada) 

............................................................................................................................. 

Rusya - Macaristan 
hududunda 

vaziyet gergin 
Dün Macar meclisinde N azi meb'uslar " Yaşasın 
Finlandiya! ,, diye bağırdılar, diğer~ m ~b'uslar da 

bu tezahürata iştirak ettiler 

l.. .----- Y AZA N - --- Budapeşte, 1 (Hususi> -Parlamento.! hadiseler çıktıgınl dair vcrP-cn haberi~·r 
•a.~ndra, ı (Hnsusi) - :Fin şehirleri bu Sabah saat 9 da 60 kızıl tayyare Hcl- Emekli general H. Emir Erkilet nun bugünkü top!ar.tısında Macar Nazi tekzib edilmektedir. 
ma tekrar Sovyet tayyare ve donan- sinki üzerinde uçar:ık P.vvelA beyanname- meb'usları c Yaşasın Finlandiya<> diye ba- Macar g a zetele r in in mütaleaları 
lcr:nın bombardımanına maruz kalmış. ler atmış ve bir müddet sonra, şehri şid- ğırmışlar ve bu suretle sempatilerini iz- Budapeşte ı (A.A.) _ Kıss UJsag gazete i, 

r. (Devamı 3 üncü sayfada) har etmişlerdir. Diğet" meb'uslar da bu Rus - Finlandiya ihtilUına dair neşret cl 
.. . . . ilk tersır yazısında, Rus _ 1-'lnland!ya har -

Yeni Finlandiya 
.. hükUmeti uzlaşma 
•nık8nlar•n• ar1yacak 

A merikadan Rusyaya gidecek 
gernilere yola çıkmamalarz emredildi 

Almanyada halk kitleleri Finliindiyaya karş1 
t sempatilerini izhar· ediyorlar 

t-"rı 0:::~~· 1 (Hususı) - Hc1.sınkiden alı- ı 
tıt F' t 1 ve ın('vwk habcı le re göre, ye-~ 
~orır;nıandıya huklımetı bugün öğleden 

\'e ~CŞekkul etmiştir. 
~~ nı kabinede, Fınlandiya milli ban. 
~ı rn~urn müdür~ Riti başvekaleti, es
tırı1 d ıye nazırı Tanm•r hariciye nazırlı
~eteı eruhte clmişlerdır. Moskova müza
~i\li ;rınde başmurahhas bulunan P~-

t.It~ devlet nazm tayin edilmiştir. 
~~ ı ba.şvekil Kajandcr ve hariciye 
lct<lır . .Erkko yeni kabineye a!ınmıunı&-

ll 'Yeni b ükflmetin niyetleri 

~et e:nen bildirildığine göre yeni hüku. 
<ie de;vY~tlerE:' mutavaat etmek niyetin
~tılü' ıldır. Bi.ıtün partilerin iştirakile 
tıcıe ~uş olan milli bırlik hükumeti, ile
lı1Qı ~."Yetlerle yapılacak o1a!l muhtc
idare.ınuzak<'rcleri daha fazla salahıyet!e 
§ıkli~/debılccektır E aseıı yapılan aı.>ği-

\' ~ gavesi de budur. 
ı enı h 'k• 
<J{>ıı ll u ·umPt, bu ak~am halka hitn-
ha.~si/Şrettıği oir beyaı;namcd~. milli 
ltrı, et Ve şcrefı korumak şartile Rus.. 

Yeniden 111üzakcrcye hazır bulun- . 

( Devama 3 ÜDcü sayfada) 

•rrrvua Ktıliy4 

isveç K ralile görii.şiirke rL 

Sovyet bahriyolHc1 ı vazıJ e başmaa 
(l'azısı 5 inci sayfamızda) 

································-··············--·-.. -
Ankara 

muahedesi 
D.ıladye ve Ingiliz Haricige 

Müsteşarı paktın 
ehemmlyetinden bahsettiler 

Paris, 1 - Havas a.iansı tebliğ edıyor: 
Başvekil Daladye, dün meb'usan mPC

lisinde söylediği nutukta, 19 Teşriniev
( Devamı 8 inci sayfada J 

Stalinin 
beyanati 

Moskova, 1 - Tas ajansı bildiriyor: 
Pravda gazetesi muhabiri, Stalinc §U 

suali sormuştur: 
(Deı:amı 8 inci sayfada) 

tezahurat.a ıştırak etmışlerdır. blnln c'han siyaseti bakımından arzettı~ı e-
Sovyet - Macar hududunda gcrgm bir hemmlyetin şu yakın günlerde nnlaşılnc~~·

vaıiyet mevcud oldu~u bildirilmektedir. nı söyl~mektedlr. Hukümet~ miıwmnyil ol n 
- . . . . bu gazc•eve göre, Rusların başhen menfnaU. 
Buraya, her ihtu;nale karşı yenı takvıye hnklkatic. Karadenizin mudafnasındadır. Bu 
kuvvetleri gönderilmiştir. sebeble şimalde, vaziyetın suratle tcsvlye.>l 

Sovyet • Macar muhafızları arasında tevnhldsi !ınkdnsız bir keyflyetU. 

ing-iltere yeniden 
·250 bi asker 

. silih t1 a .çağ1rd1 
Almanlar Mozel ve Sar boyunca yeni tahkimat yapı

yorlar, başkumandan Bravşiç'de garb cephesine geldi 

Şimal denizinde f1rt1naya tut ulan 4 Alman 
tayyaresi denize indi, müretlebat kurtar1 ld1 

.. 

/ 

Ga,·b cephesinde bir tank hücumu 

(Yazısı 8 inci ayfada) 

• 
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Avrupa insanlzgı bir hak 
Prensipine şiddetle 
Mu h taedır 

Yaıan: Muhittin Blrıren _ -U ç ay evvel Lchistan, arkasından 

. ı· mJ 

SON POSTA 

Çürük merdiven 

Estonya, J...etonya, Litvanya ve m
bayet bugün ie Finlandiya. Yarın ne o
lacak? Öbürgün ne ol:ıcak? Şirazesi bo
zu:mıuş, müvazencsi muhtel olmuş bir 
dünyada, her şey bir takım hakim ferd
lerin iradelerine kaldıktarı sonra, her da
kika her şey olabilir. Milletierin hayat ve 
cmniyetlerini, millet olçüsü ve millet 
rncfhumu içinde herhangi bir garanti al
tında tutan hiçbir şey yoktur. Bu girus. 
Avrupa için iyi bir gıdiş değildir: hatta, 
kendisini en ku\•vet'i hissedenler, kolla
nnı bükulmez ?anneyliyenl~r bile, bu gi
dı in vehametini anlamaya mecburdur
lar. Mesela, Almanya ile iki büyük garb 
devleti arasındaki muharebeden istifade 
edPn Sovyetler Rusyasın•n, mevdan ba
r.a kaldı, ne istPrsem yaparım!:. diye dü- 1 

k b . t k k .. ··k 1 kl n İltimus bir ~d~m· kendisine müsavi o'anların ur:tünc çıl<a- Yükselme"ı i.<.tc.;mek insanın hakkıdır, fakat düşerek kafa-şunere ır a rm uçu var ı ı1n y 
1 

J 

rr ddet<'n, yahud ınımen çiğnemesı, akı- rır. fakat bir defa mevkiinden duştil mü, gi- m kırrm.mak istıycrsan kullanacağın merdivcn. kendın yap, 
l ne bir hesab değıldu. Nizams!z, hukuk-I de::-eğı yer kE-ndisine bidayctte miısavi olar.la- l:aşk:ı<;mın <..iırük tahtası ile küflü çivisınden istıfade etme-
ıaız bir Avrupa, ya'.mz huzursuzluk, peri- rm ı.ltıdır. k lk 

şanlık ve anarşi görm ğe mahkfuudur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~a~~m~.a=·==~====~~~~~~==~~~~~~===:~ 

~1t~E.~:;ç:;.~l~~l~ 
dılmedikçe, hiçbir millet için iki nesli 
rncs'ud ve müsterıh yaşatacak bir huzur 
ve sükfın devri t.:tsavvur etmek kabil ola
maz. Bu hale bir nihayet vermek mutlaka 
lazımdır. 

* Avrupa medenivelinı bir takım hukuk 
prensıplerinin ganntisi altına almak fik
n mcdeniyetin asılları kadar eskıdir. Fa
kat. bu nevi fikirlerı taşıyan hakıkaten 
:rr.«:dcni ve fazıl kafalar, d:ııma •arihin 
k ranlıkları arasınd.1 gömültip çürümeğe 
m hkıim k:almışl r, dünya, yalnız Machi
m e' - Makyavel - ın derslerini takib et
rnıs olanlarla idare edilmiştir. 

Eskı zamanlarda işlerin böyle ,git:neti 
be'ki de o kadar fena değildi. O zamanlar, 
muhart>beler küçük sahalara ve küçük 
ordu1ara münhasır kalırdı. Silah zayıf, 
teşkiliit zayıf, ~areket ağır, mesafeler u
zun, hülasa harb bu~nkfine nisbetle çok 
basit bir şeydi Koskoca bir Lehistanın on 

Kırk bir sene 
HQkQmdarlık 

!"" ·--··································· ·············· ~ 
. . . . . . . 

H rgun bir fll<ra 
: Ben yatmıya gidiyorum 

Yeni hizmetçi, 1ıc>nüz köyımden ye
?ıi gelm~ti. Hiıınetçiiık a·1u1ı:na vii1rıf 

değildi. Hizmetçı oldugıı et:<N ilk ak· 
şam, ev saJı.ibleri m.isafi ... lerle oturur- ı 

larken, gidip yat rıııstı. F;rtC'si gü. ı. cvm ~ 
hanımı tembih etti: i 

• -Kızım uykııtı geıse cle haber t•er- i 
~ meden gidip yatma! ı 

! O alqam gene eıJ sah~bleri mis;ıfir· ! 
: leri ile oturtt1JO:·!ard~; hi..-w.etçi oriu- ~ 
~ nın kapısını artı, yülcsek scs1e: 1 
~ - Ben yatmaua gidiyormıı! f 
: Deyip kapıyt ka.prıdı. Evin hanımı ': : ettesi giin gene te-r.bi11 ctri. ! 

- Kızım mtsaji1lerin yanında ba- i 
ğırılmaz, gayet yav~ söylersin. : 

O günün akşamı da gene ?ı•isa.fıt /e1· ~ 
vardı. Hizmetçi odiıt}a gml•, et' fahi· i 
bi beye yaklarıt•. K'ı'afim?. eijı!di.: ~ 

günde çiğnendiği, gündl! birk~ _gemi
nın herhava olduğu, İngiliz ve Fransız 
f brıkalarının harb malzemcSt imalatı ki
f, v<:'tsiz olduğv içın Anupadaki mezba
h v Amerik mn da s tır vetı tirrm•sı i
c b etti~ bır devird' harb, galıb için -ie, 
rnağ'ub ıçın de btr afet oldu. Harb saha
sından en uzakta yasıyan Türkive bile bu 
harbden şiddetle mÜ!<>e<>s'rdir. Üç devlet 
arasındaki harb, uc dPvlı>ti de>ğil. bQtün 
Avrupavı, derece rlerece müskiilata ve 
h atta ıztıraba se"keı:livor. Bıt"raflar icin
d<' övl!' mcmlelwt!e>r vardır kl muharib-

- Ben yatmaya gidiyortım cledi. i 
Bir Ingiliz müstemlekesı olan Bugan- \. 

danın .ı.ri.ıkümdarı Sir Dandi bir yaşında '----·--------..,/ 
tah ta çıkmış ve kırk yaşında ölmı.iştür. 

k ~=-- ============~~~====== le>rin birbirlerı!lC" karsı vaptı ları amansız 
iktı ad muharebe!5i ara ~nda on1ord:m l~yeti içinde, gene uzun zaman, hakkın, 
fazla müt<'<'SSir olmava ve belki c!e onlar- sulhün ve anlaşmanın davasını güttükten 

sonr.a bugün goruyoruz ki, o da eski u
dan evvl:'l aç Ira' ma va mahkumclı.ırlar. su ll ere dönmüş, akar suyu alt taraftan 

E ki para 
Yerine IJenisi 
Londra devlet bınka~ı kasasına g•rcn 

evrakı nakdiyeden hiçbiri harice çıkanl-A\'rupavı böv1E> bir afet içıııdc tutacak bulandırmak'ın itham ettiği kuzulara si
harbler<' bir nihav"'t VPrm('~ ve hakkı 
h k. hakı;ızlıjp haı< ızlık "larak ölçPcfk Jiıhla ders verrneğe başlamıştır! maz. Bankadan çıkan evrakı nakdiye dai-
bir Avrupa nizarnı kuı·mal< but'in millC't- Bir aralık, ü_ı:nid ar?yan ~-özler A.ln:an- ma yenidir. 
kı·n ml:'nfaatlC'ri iktıza Hh·. yaya da teveccuh etmı::;.tı Yuksek bır ıdC·j============================== 

. . . . . . alizm ıle harckct <:den Fuhrerın. Ver- ı d ·ım · t ·h tt• 
Yırmıncı asrın .n,.,anı vırmu:cı a rm .11 1 h. • . b ~ yo un an gı egı ercı e ı. 

k .k d . . . c1 • th. k sa ı es a e) ın e aç.ıgı ısyan ayragının, A . . • b. h k .. 
1 

.. .. A 

t nı m<- .. <'nıvC'tı S'l\ eı;ın .mu ı' uv- nihayet bir enternnsyon..ıi hukuk ve ah- vrupa ıçın caY"tlımı ır :t o çusu, a-
v t~C'rle muc('h~P7. b~r m 'll-ı. u k olmuc;tur. lak bayrağı halirın gclmesı ihtımalleri dil bir sulh pre'l:;ipi te ,is etwek ihtiyacl
B ndan l:'vvclkı. clSır ar~ ırıs:ın .. v lnız vardı. Fakat, o da, hak denilC'n şeyı hiçe nı belk~ de e:ı iyi aııııvabilecek me~l~-
k unun kuvvetilE' h1rekC't <'d<'n bır rnah- kta k d d Iki' t ket İngılteredır. Eğer Rav Chamberl.ıınm 
ı· kt Bumin tı>kni'c sa eı;·nc!' b·r ın- savma ' en ın ~n e\ ve .cr~ a çı- b k' k .d .. ·..J 
u u. .. .... · . . : karan bir yoldan gıtti ve her .şeym val- son nutuklarına a arsa yenı en umı ... -

san. bın rfp~ın ~ııvvNl. rı 'lı kendınde .. tc~- nız kuvvet oldugunu sövlevip kuv\ ete lere düşebıliriz. Fakat, prensıp şeklinde 
lıvan _mutl-ııs ">ır m~.rluk oki.~ Bt mutlıış tapınakta ve siyaset aleti olarak yalnız ifade edilip te mııdde halinde tasrih ve 
:ır :ı h luk. va parkon .:ı.vl~ bu\·:..k eset k~ ve onu kullanmakta karar k' ldı. Hıt\~r Al-~ fiıliyat halinde tn bi k edilmiyen güzel 
'"karkl'n dE' övle m•Jthı h-ırabe'Pr \"JC'tı~ • • • ·· ' •• ı d k d ~ t · k. 
J' • • • manyanın huzur ve selametını dunyamn soz er en o a ar a({zımız yanmış ıı ı 
d<' gt>tirivo~ kı. e.:;kJ z· nınnların m havrl.ı huzur ve selam ... tinde ar::ıma'-·ı tecrübe yeniden ümide düşmeğf' bir türlü cc>saret 
..... cal' ı·ı bıl0 bunları üısnv\ ur cdf'mP7:dı. d. · ·· J d · .... , .. ' .. . . . . . etsey ı, asrın en buy:.ık adamı olurdu. e emıvo .... z. 
:f~ ı:!Pr bu. m.uthıs _vır!l"'mcı asır ın<:anı~ı Maalesef, o, Almlnyayı büyütrneğı, dün- . IP 1 · • tü • 
h~rı..?nvı bır :ıhlak ve huk.uk ;Prc,.vC'sı- ya ile birlikte onu da ıztıraba sevketmek (A{,u.ltdluı c./...JLI!'i/~"" 
rıın ım~ıbatı altınJ aı'Yiava ımı- m bul•Pı- -
m 7c,. Avrupanın i tikbali korkınc keli
JrP<:ile dahi if:ıde dilPnıhrpcek derecede 
müthiş afetiere namz<•ddır! fS TER i NA N, i ST ER 

Lehistanın 
Greta Garbosa 

Lehistanın Greta Garbosu adile tan.n
mış olan meşhur yıldız Helena Karvavska 
Londraya gelmiştir. Haftada on ild stcr
linge çalışmaktadır. 

Köpek yzldzz:ar 
Köpekler arasında da muhtelif b:iyuk. 

lükte yıldızlar vardır. Bunların sinema
larda oynayarak kazandıkları ücreti ayni 
sahnede çalışan insanlanian pek azı ka
zanabilmektedir. Dört ayaklı hayvanlar
dan birinci sınıf büyüklükte sinPmalar
da aynıyan Fox Terrie cinsinden Asta iı;

mindc bir köpek sahibine haftada 900 li. 
ra kur temin etmektedir. Mırek Loy a
dında diğer bir köpek tt! 700 lira kazanç 
vermektedir. 

Asta bütün sene zarfında ancak 20 haf
ta çalışmakta ve sahibine en aşağ! 15,000 
lira kiır temin f.>tmektedir. Bu hayvanı 
yirmi haftadan iazla çalJştırmaır kabil o
lamamıştır. 

iNANMAl 

* Evet, Avrupa ins nlı~ı bir hak prensi
pine ve bir ahlak auvgusuna şidrlet1e 
muhtaçtır. 

Cihan Harbinin son:ı erdiği sıralarda 
Wi'ıson prensipleri biı tü n diınya için ha
yır ve selamet getiretı"'k olan yeni bir 
medeniyet devrinin tt•mellC'rinı kurar gi
b i görünmüştü. Bu prensipl('rin ömrü üç 
gün bilE.> sürmedı. İlk ~midlerimizi o ve
sile ile k.:ıybettik. Arkasından MıllC'tler 
Ccmiycti dPnilen müesse-;€ kuruldu. Bu 
enternasyonal rnües e e. Avrupad az bir 
itimad P<' kar ıla ur olmakla berabl3r. 
ilk zamanda onun etnfınd huzur i tiven 
mılletlerın üm·d ve tE'merıni'erinrlpn mü
rekkeb bir intizar l-ı wa.:iı tc><;ckkül ettiği
n i görmekten de h:ıli ka rnad 1·. F • at, 
he' h t bu ümidler df' cabuk sördü B•ı 
mü escnin i keletı ic;nd hüküm c;iır"'n 

istanbul t:ınum: Vilayet Meclısinde E cktı ik 't'ramvay 
•;c 1 ıinel İdarelerinin bütçesi müzaker.' edilirken m1kam 
!lanuno söz ~ciyJiyen Umumi Müdür mühim bir noktaya t~
ffi<''i Nh, ~irket zı.manında verilmektc olar. maaşlar üzerin
dt> :~alfciıye ıtliltsınin büyük değişikli)<l<>r yapmadıgını an
l..it•yordu. Söz ar&sında şunu söyledi· 

~n.~aşı. faknt yrıptığı i göre, mütemadiyen artan b:.iyuk 
bir pıimi vardır. intizam'dan mükafa!, satıştan, kazançtan 
lıı_!:SC :ıJırlar. Bu usul hatta İstanbulun bazı bar.ka ve mı.i- ı 

cs::-eselerinde cıc mevcuddur, birçok memur biliri;: ki ay
lıklun sadece dli§"eı liradır, fakat <!llerin~ 300 lirayı aşan 
bir :-ara geçer. 

ruh, eski ruh idı. o: bir hak ve !:Ullı aleti 
oJrrıaktan ziyadj3 bir p 'ıtilta ovunca~ı o
larak tezahür ... tti ve niha •et adı bile u
nutu 'ana va başl:ıdı. 

Son yirmi senelik tarih içinde, bir ara
lık Rusya ihtilalinin d<- dün·yaya hayırlı 
ıprensipler attığını gördi.ık. Bu prensiple
re uzun zaman sadakat gbstermeğe çalı-
~ Rusya, bütün Avrupanın siyasi faa· 

- Y Jlnız şirket bazı müte>hassıs m~>nnır'ar~ maaşları ha
rit::nde pıim vcrıyordu, mesela Sılahtaı·ağa fabrikası m:ı

durunün m .. cışı 270 lira ikPn bu primlu saye~ir.de 540 lir<ı
ya gelıyordu, b,l primler kaldırıldı. 

* Elcktrı k, '1. ramvay ve Tün<'~ şırketlerinın vazetrııi~ ol
cıut;u ieınre ve m2a~ prellSlpleri uz•m sene!C'd<' c 'de e dil· 
mi~ ccr..ibeif'rın mahsulü idi, Beledi)emizin çabı.k VPril
mi bir kararla bu prensipleri de~ı<;tirmen,i<~ olması mu
hakkak ki, çcık iyi bir harekettir. Yalnız er:asta bü kadar 
ıyı ve co(ıru hareket eden Beledıve Şirket zamanında tat
bik edilen prım usulünü neden ka dırrrııştır, m ... ıdkcre es· 
n .. ::nnda bu nokta· meçhul kaldı. 

* AvrupDd J l'uyiık ti~et ev'eri esaslı mC'm.ırlarınm re-
fJ!1ını mücEsesenin refahına bağlarl,1r. Memurun küçük bir 

Sabı.K: } .. k'ktrik. Tramvay ve Tüm•l şirketleı inm de bazı 
ınemurlsı-ına prim verirken bu klasik usulı.i takib etmiş ol

uubu ı•1uhokıtakur. Tasavvur edeoilıriz ki filan mütehııs
<:ın nıaaşı n'ı." c1a 200 liraydı, fakat bu müteha~sıs elektrık 
cereycımrın hiç kesilmC'diğı hergün içj ı ayrıc.l m~.selfı ·ı o· 
liı a zam a 'ırdı. tramvayın arıza )'apmadığı gtindc mesela 

ımıhend·sine n~ uca şu kadar mükiifa~ verilırdi \'c artık 

o m:it !ıa.:.~ıııın ışi. gücü bu primi alabil:nc·: ıçın cer,.,yanın 
kE>ı:ilmemt ine. tramvayın bo:mılmarnasın:ı, yahud satışır. 

artm, :nna d·kk&t etmek olurdu, meniaati ondaydı, vazıfe 
hı~ hı e bir rl,.. Jı"ıf nfaat hbsi ek1eniyordu. Bu düs:inco -.·le, 
Be'edivemızın ]>.im usulunü kaldırma:-! için ortada ltarıuni 

bır m.-.cuuriyl't yok ise, eski şirketlerin tecrübelcrind ... n bu 
s:>l ada ':l:ı ıs1ifc.dc: etmenin doğru olacat;.na biz ınanıyoruz, 
ey ckuyucu .sen: 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 

Birincikfnmn 2 

Sözün kı s ası 
) 

Kısa mı sürecek .. 
Uzun mü? 

"'------ E. Ekrem Talu 

:1: ngiltere - Fran!'a - A lmanya harbi 
kısa mı sürecek, uzun mu'!. ' Birc;ol< 

kimselerin içlerint! derd olmuş. 
Sokakta, alinıallah, eşten dosttan ka -

çar oldum. K azara yüz yüze geldik .rni, 
başka lılf yok! 

- Üstad! Ne dersın?. 
- Neye ne derim? 
- Bu harb çabuk bitecek mi?! 
- Ne bile yi m? 
- Sen bilirsin! 
Haydi, üstadlığa ses çıkarmayım am

ma, falcı gibi lceh~met isnadına tahammU· 
lüm·yok. Öyle ya! 

ÇembC'r\ayn bile nutuklarında, harbin 
ne kadar süreceğini tahmin hususunda 
gayet müteenni davranıycr, ustaca ıdarei 
kelam ediyor. 

Sonra, bu harbdcn ben, şimdilik pek 
müteessir de olmuyorum. Hala ekme~i 
on kuruştan yiyor, hala ev kirasına biit. 
çemin dörtte birinrlc.n zivadcsini venni -
yorum. Yok, Pğer havayici 7.anıriye fiat
ları pahalanır, ev kiraları da ucuzlıyaca~ 
olursa, o vakit bizde de anormal - _gavrı 
tabii - bir vazivetin başladığına kaH olur, 
üzülürüm. 

Maamafih, ben de ınsan olduğum ci 
hetle. harbin devamı hakkında, bır de -
faya mahsus edinilmiş, deği~mez bir ka -
naatim yok de,l{il: Uzun sürC'cek! 

Neden mi? Çünkü i~in henüz başlan -
gıcındayız. İyi işl~r altı ayda çıktığı gi· 
bi, iyi icadlar cia ortaya yava5 yavaş çı · 
kıyor. Almanlar, miknntisli maynları d~· 
ha yeni meydana çıkardılar. Şimdi, marı
fet P'Östermek ;:;ırası bizim müttefikler -
de. Öteki'-er çalışırken, berikıler de ar -
mud devşirmediler ya?! Elbet, onların da 
dağarcıklannda bir şeyler vardır. Var -
dır amma, bakilım ne vakit tatbik mev
küne koyacaklar? 

Hfısılı, dedi~m gibi, bu harbin henüz 
mukaddemesindeyiz. Müteakib fasıllara 
daha zaman var. 

Ancak. gene tekrar ediyorum: Şimdi -
lik bu müddet meselesini zihnime ve di
lime dolıvacak kadar ne müteessir, n~ d! 
aHikadarım. 

Nasrcddin hoca mcrhuma, herzc veki
lin biri soku',muş: 

- Hocam! demiş. Deıfıinden, soknktıı, 
birinin elinde bir tepsi bakiava gördüm. 

Hoca: 
- Bana ne?. cevabını vermi~ 
- Amma c;izin eve gidıyordu .. 
-Sana ne?' 
Maazallah, kıvılcım biz; de sarıncı~ 

kadar hocanın bu fıkrasını kulağıma kU
pc ettim, köşemdP rahat rahat oturuyo 
rum. 

C. Ckt•em ~alu. 
······························································ 

Dünkü ih~ac faaliyeti 
Diın piyasada 100 bin liralık bir lhro.Ç fa

aliyeti olmuş, Yunanıstana ve Bul.gnrısta~ıı 
bahk. ı\mcrllta, Slovakya ve Mısıra tUtun 
ve fındık satılmıştır. 
Bun~un başkn 500 bin kiloluk bir baklll 

par~lsl de Malıaya 1hrac edilmiştir. 
1 Muhteıır memleketler Için piyasaya yen -

den ba ... ı tekllfler yapılmışsa da gerek va -
pur navlunlarının ve gerekse hnrb rlztkoln ' 
rınır. yüksekliği ekser tnlebelerln ltarşılııntnll 
sınn ml!.ni teşkil etmektedir. 

Dumlupınar limanımıza getirildi 
İtTırnlıada elvarında karaya oturan oenlz; 

vollnrınm Dnmlupınar vapuru dil n sa ro_ 
tahl!siy!! gemisinin yrde~inde olarak ıırna 
nımıza getlrilmlşt!r. rıı 

Vopur. evvelce de yazd1~ımız gibi ha5tl 
ur,'l'nmış olduğundan, tamir edilmeden se~; 
fertere konulması münasib görülmemiş, dil 
vapıır İstinyc havuzlarına alınmıştır. 

İki vapur idhalat eşyası geldi 
Purıı Dün Umanımıza yeniden iki ecneb1 vn 

daha gl'lmlştlr. u 
Bıınlnrdıın Rus bandıralı isvanetya vnP ; 

ru kimyevi ecza. makine aksamı, Yunan b~e 
dıralı Ayanlkolı:ı vapuru makine akSarnı 
muhtelif eşyıı getlnn1şt1r. d ıı 

A:vrıcı:ı muhtcllf motörlerle Bulgaristan 9 

80 b!n kilo mangal kömürü gelmiştir. •• 

···························································· 
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Yeni Finlandiya hü tlmetl uzlaşma 
imkaniarım arıyacak 

dııtunu (Baştarafı 1 inci sayfada) ı ktmdiniıı borçları meselesinin henüz hal -
~e ' ~~kat Finlandiyanı:ı istikHilini ledllmt'mi1 ve Sovyet Rusyanın Rus!ada hu-

nıtidafaa ed e, ği . b "ld. . f susi Amerikan mUe&WJelerlnin mUsadere • 
So\'Yet .. e nı 1 ırmlş ır. sine mukabil tnzmlnat vermemiş oldu~unu 

llığ radyosunun haberleri neri snreccklerdlr. 

~. ~~taraftan Sovyet radyosuna bakı- Amerikadan Rusyaya gemi gitmiyor 
\>e 1 ilndi 'l'eı;0k. Ya ordusunda isyan çıkmış Ameri:Ca harıciyc nazırı Hull, silAh am -
teQı ki . _lde, Otto Ussinenın riyasetinde bargosu kanununun Sovyetlere karşı tatbik 
l:ı1J eı!ılı~ ınuvakkat bir hükumet te ek- edillp, edllmlyece~lne dair sorulan suallerl 
t1rı 1§tır. Bu h ük A • • ş . cevabsız bırakmıştır. 

Muallimler gazete 
mUnakaşalar1na · 

iştirak edemiyecekler 
Ankara, 1 (Hususi) - Maarif Vekili 

bütün maarif mensubların:ı yaptığı bir 
tamirnde bundan sonr:ı munllimlerin ga
zetelere beyanatta bulunmamalarını, ga
zete sütunlarında açılan münakaşalara 
iştirak etmemelerini ehenuniyetle JStc
miştir. 

iktrsadl tedbirler 
ları kabinesin· d . umetın hedefı yenı Mııe.ha.za, Amerik!adan Rusyaya hareket 

a barış . 
1 evınnek ve Sovyet dost- t>deı:ek olan tıcaret gemllerine yola çıkma- Ticaret Vekili bu akşam 

l llaiına S.) apmakt ır. mak emri verllmlftlr. • • 

t-"künıet ovyet raayusull!l göre, yeni Alman halkı FinlAndiyalılar lehinde radyoda bır hıtabede 
\)o\) neşrettiğ' b. b d 
~ ·et htik· . ı ır eyanname c stokbolm ı - Stokholm Tidningen gaze - bulunacak 

lrıin y urnetınden Kızılordu ile ken- tes!nin Berlindeki muhabiri yazıyor: 
~dir. y ardırnınn gelmesim rica etmek.. Hclk küt.lelerinin Flnltmdlyaya karşı olan .. • 
haj'ra enı hükümet, Helsinkide ihtilal sempatL .. I dalılll politikada milhim bir amıt Ankt•rn ı ~A.A.) - H~kumetçe alın-
ltu .wğı Çekrnek içı·n hu • b' d t haline dahi gcle'bllecektlr. Alman zabitıerl makta olan ıktısadi tedbırler hakkında 

'"'-~lldı.. sus ı ır or u eş- . . . _ !ta gıni bild' . Rus taarruznnu takbih etmekte ve Von Rlb Ticaret Vekılı Nazrnı Topçuoglu 
lll dyOda Ya 1 ırıyor. . ~ . . . bent!'opun Rus dostu siyasetini müdafaa e- ı _ ı ı _ 9 39 Cumartesi günü saat 19.4; 
l bu .)'e . pı ~n bu teblıg, ıddıa edı- den m<-hafiller günden güne azalmaktadır. . . ~ . . . 
~ m·· nı kabınenin komünist :deolo- Efkfm umumiyede inklşaf eden hassuiyet de ıadyo ıle efkaıı umumıyeye ızahat 

flıı ıle Ulhe:rn olan dahili siyaset progra- bolşevlzmin Naz! Almanyasına düşman oldu- \'ereceklerdir. 
Otto nıhayet bulmaktadır 1 ~u \'e dü~mıin olarak kalaca~ı merkezinde - --------

l-,atib· tis.sinen ko . t · k. dir ,.e Rusyanın Almanyndan istthsal ed_e - Lord Hnlifalıtlln 
'l' 1 olan tan mın crnın es 1 um um l hileceğini tamamen elde ettikten sonra, Ber M .., 

s erıoki ınrnış bir komünisttir. ıın Moskovanın yayılmasını durdurmak ı., ~nenıenciogluna 
ııı.d Şl•hrı . I . d k abul .ıse, ,enıııgra ın arşı- ted'~l ?'lman Almnnyaya karşı dönecegı der Zigafeli 
~ unan bır .F'in şehridir. piş edllmt>ktedir. 

Oskovadaki Fin Elçisinden Beriinde kanaat 

h!.! ltov haber yok Bt>ı·lln ı fA.A.l - Burada mevcud umumi 
~~r tıdakı Fi kanaat, Finlandiyanın ne şimal memleket _ 

' D.lının n elçisindan bugün hiçbir lerinden ne de Amerikanın fiili bir yardım 
~'-'~da ~ı arıııştır. Helslnki ile Moskova goremlv<>cegi için, teslimiyetten baızka yapa. 

~ nı~ eton m h k ll ı tl · ~ .. •· lı ll.d Ya u averesi es m ş r. 'bilect'~i bir şeyi olmadığı merkezindedir. 
1ıı; Iınayesi f:.?SYadnki Fln mcnfaat~r! - . 

•t. nı Isveç hükümetinden rica et.. lsveç tavassut imkanları anyor 
Berne ı (A.A.) - Ncwe Zurcher Zeitung_ 

Va41 Arnerikada he ecan un. Stokholm muhabiri yazıyor: 
-.,~~ tıtton 1 1 

Y Isveç Rusya Uc FinlAndiya arasında bir 
bır 

1
' butun A.A. ı - Sovyetlerin teca - tnvcssut tcklifinde bulunmak imkiınını tet

ıı.:~1a.ı tevı~llle.rikan mehafilinde büyük klk etmektedir. İsveç, bu hususta Skandi _ 
tııu~C& n~ı·nın b etmiştir. navya devletlerı tarafından yapılacak bir 
~} .... ~Iller ,., Otnbardımanı ayan azası lle teşebbiisün Amerikanınkinden daha ziyadt> 

-.- ~an ... ecıısı nzası a d d · bi c:~ııı UYandı rasın a erın r muvaffak olabileceıtlni zannetmektedir. 
S~t llt<tıı.n bi tınıştır. Mu ha bire nazaran, Sovyet istliAsı önünde 
~ 1ııı ftıısya 

11
;oRu, önümü~_deki kongrede İsveç hnlkında hasıı olan inflalln derecesi, 

zı "3lnı ~kl dlplomııaı munasebetlerlnin Fiıılfın:ilyrı ordusuna yazılmak istlyen gö _ 
Uıııır. 191 lt ctrne~e hazırlanmuktadlr- nüllült>ti'l mütemadlyen artması He tebnrüz 

n Sebeb olarak Keren.ski hü - etmek•edlı.'. 

Finler Sovyetler' n taarruz arına 
şiddetle karşı koyuyorlar 

'iptli <na 
\iır bir ~ararı ı inci sayfada) 

Ö· ba Ya/.İmurunu tutmuşlar • 

~- &led<!n 
t~ son ~ ı>aYit ra tekrar lO ~ovyet t:ıy-

~a. bardıın <ıhta akın ederek, yenı bir 
~'Ca an f ı • ht>ıj I as ına başlarr.ışlardır. 
no~ e elektrik santrali olmuştur. 

BAROlMAN EDİLEN 

buraya asker çıkarmak teşebbü~ünde bu
lunan Sovyet harb gemilerine karşı ateş 
açarak, bir Sovyei. distroyerini batırmış
lardır. 

FİNLANDiY ALILAR 1.300 
ESIR ALDlLAR 

Londra, ı (A.A.J - Hariciye nazırı 

Lord HaUfaks, dün, B. Nurnan Menemen
cioğlu şerefine Car]tondn bir öğle ziya
fcti vermiştir. Davetliler arasında Türki
ye büyük elçisi, ticaret nazırı B. Cado
gan ve tanınmış Fransız muharriri B. 
Paul Morand da bulunmuştur. 

Royter, Lord Halifaksın B. Nurnan Me. 
nemencioğluna gayet iltifatkar hareketi
nin bilhassa nazarı dikkati celbettiğini 
kaydetmektedir. 

-------------------
Be!grad üniversitesinde 

arbedeler, SO talebe 
tevkif edildi 

Belgrad, ı (A.A.} - Havas ajansın

dan: Dün komünist talebe, üniversite rlu
vayeninde bir nümayış tertib etmişler ve 
bu yüzden hukuk fakültesinde bır takım 
kargaşalıklar çıkmıştır. Nümayişçilerde>n 

50 ki~ tevkif ,edilmiştir. Diger n:.imayiş
çiler, üniversitede baridaklar vücuae ge
tir:mişler<Fir. Üniversite, 3 gün için kapa. 
tılını§tır ve yenı kargaşalıklar çıktığı 
takdirde bilılmüdde; hpalı katacaktır. 

Dlin komünist talebe ilc diğer talet-e-
!·er arasında vukua gelen arbedelcr esna
sında zabıtanın vürudundan evvel, birkaç 

talcbc yaralanmıştır. ------------
Daladge radgoda 
Hlr nutuk söyledi 

Dahiliye V ekilinin 
tetk•k seyahati 

Vekil Mersinden ayrılma
dan evvel bir nutuk söyledi 

Mersin, I - Şehrimizde bulunm:ıkta 

olan Dahiliye Vckıli Faik Öztı·:ık dün 
devlet demiryolları fidanlığını, kız ve er
kek orta okullarım, gümrük dairesini, u
mumi mağazalar tarafından inşaatı ikmal 
edilen depolan, içme su tesisatını, asrl 
mozarlı~ı, bazı portakal ve mandalina 
bahçelerini, Ziraat VekAleti nünnıne fi. 
danhğını gezmişler ve buralarda incele
melerde bulunmuşlardır. 

Dahiliye Vekill öğleden sonra şehri

mizden aynlmış ve ista;;yonda gelişlerin
de olduğu gibi bilyük tezahüratlA uğm
lanmışlardır. 

Vekil dün akşam şerefine Belediy~ ta
rafından verilen ziyafette Belediye Heisi 
tarafından söylenen nutka cevaben bir 
nutuk ısöylemiş, ezclimle demiştir ki: 

- Memleketin dahili politikasının e
saslan Milli Şefin nutuklarında ifade bu
yurdukları veçhile cebirden ve anarşi

den uxak ve bütün millet efradının mü
tesaviyen müstefirl olacağı huzur ve sü
kunun temini esasına istinac eder. Hüku
metiniz bu esaJn tahakkuk cttirmek 'için 
dinden gelen gayreti sarfediyor. 

----------·----
Dünkü Meclis 
Müzakereleri 
Ankara, 1 - Büyuk Millet Meclisi bu

gün Şemsettin Günaltayın başkanlığında 
toplanarak Devlet Demiryolları ve Li
manları tşletme Umum Müdürlüğü ile 
Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdiir
lüğünün 1935 yılı hesabı kat'Herine aid 
kanun lAyihalarmı müzakere ve kabul 

cylemiştir. 
Bu mevzu üzerinde geç(>n miizakereler 

- - · 

Sayfa 3 

e Finlandiya hareketinin 
akla getirdigi faraziyeler 

S ovyet Rı.ısya ile Finlarıdiya am
sında birdenbire patlak veren si

Uıhlı ihtiliıfın durduğuna ve Finlandiv3-
nın, Amerika tavussutuna baş vurarak 
Rus hükumetile a.ılaşmaya teşchbüs et
tiğine dair intişar eden haberler kat'ıvet
le teyid edilmedi~ gibi tekzib d,.. o'un. 
mamıştır. Şu lıale ~:-;re vaziyet müphem
liğini muhafaza etm(>ktedir. Sovyet hiı
kCımetile aylardanberi mevrucl ihtilcifı 
halletmek için cereyan eden müzakere-
leri idare eylemiş olan Fin hüklım,-.tinin 
ist!fası da bir emri vakidır. Dunclan an
laşılıyor ki Kajand2r hükOmt>ti, üç, dört 
milyonluk bir küt1enın vüz (>lli milvona 
yakın bir nüfus kesafetine karşı ~iica
delede devam etme'5inin mutlak bir in
hidam tevlid edecegini görmüş ve ış ba.. 
şından çekilmeyi tercih eylcınıştir. Bu 
çekiliş, Sovyet P.usy~ notasında mevcud 
olduğu bildirilen talebb zaruri bir nNi
cesi gibi de tclakld olunabılir. Şimdi me
selenin bi\hassa merak uyandıran tarafı 
şudur: 

Sovyet Rusya hö.iktımeti, eski Finlan
diya hükumetinin c:ekilm(>sinden sonra o
nu istihlaf eden hüktıınet heyetinin k<'n
disile anlaşmaya mu·,rafakat <'dlP ileri 
sürdiiğü istekleri kabul (>tmesi kar~ıc;ı:-ı
da ihtiyar edeceği hattı harchttir. Sov
yet kıt'aları, Rus tezinin kabul C'dilin 
Kronştad Rus müstahkPm limanının mli
dafaasına elverisli ol.an askeri nC'ktnhrh: 
Finlandiya körfPzinin mC'dhalinı> hakim 
adalarm ve sevld.ilct>vsi noktaların işga 
lile iktifa edecekler midir? Y<ıksa fırr;;:~tı 
ganimet bilerek bütün Fin topraklorının 
işgaline teşcbbüs cvlt>me>ye mi kalkıeı
caklardır? Sovyot Rusvanın giriştiği bı· 
ye>ni harekôt. Rus - A'men aıılrısrrıısının 
hududları dahilinde midir? Yoksa, Rus
yanın bir taraflı bir harek!"ti mahsulü 
müdür? Şimrtilik cevab \'er;ıme>r;i ka•'i
yetle mümkün olmıvan bu noktal:ırı nv. 
dmiatacak unsurlar· meydan~ çıkmadan 
yeni vazivet hakkındn vazıh hır fikir f'

dinmek oek miJmküıı olamaz. Kaldı ki 
Sovyet Rusvanın Norvc•cten Ge lirrıon is
temi!': olduğuna dair ortaya afıl·m ejans 
haberinin vü'iukn sabit o1ur.::a, Pinlandi
va hareketini. herhaldP RU-; - Alman an
laşmasının bir ic:ıbı ~ibı telfıkk. etmek 
zaruridir. 

Bu münasebPtl~ l>~tır'l ,ıre>lf"n nokta, 
Sovv(>t Rusvanın garb demokrasi'erile 
do~llUdan doğr.ıya ve yakın m(><;af(>den 
temasa g(>lmek icin hir yol arayıp ara
madı,l!ıdır. NorvPctPn b~vlt> bir talı:•bcle 

verilmiştir. bulundu~u tahakkuk ederse. bi:- ihtimal 
Meclis Pazarte.:>i günü toplanacaktır. olarak akla f!€'

1
Pn vukarıki fikrin doı!nı. 

sonunda verilen bir takrirle müzakere
nin kiyafeti tasvib \'C her iki kanun Hi
yihası reyc konularak kabul olunmu~tur. 
Ruznamede bulunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin verilen s:ılahivete istinaden 
sanayide kullanılmak üzere hariçten it
hal edilecek iptidai mAddelerle makine, 
altıt ve edevatlan \'e bunların yedek V(> 
tccdid parçalannın gümrük resminden 
tenzilat yapılm~sı hakkında alınmış olan 
kararların tasdikine aid kanun layihosı. 
nın İktısad Vekilinin huzuril~ müzake
rcsi tasvib olunarak toplantıya nihayet 

Ziraat Bankas1n1n 
luğundan c;üoJıe- edilemez. Faknt bövle 
bir vaziyr>t Alme'nvanın isinr (felebilir 
mi? Bu rh avrı bir mesPlN-Iir. Kaldı ki 
bugünkü badircnin içinelen ~ıkmak için "k 2 m"ı el ert" en müsaid vol ivi bir sulh formülü bulu-p 1 r dGnvayı müthiş bir barliredcn kurtar-

.. .. maktı. Bugün. bunun daha zamanı g\?Q-

-'tllaıı bo ŞEr :lRLER 
~ tiuş lllbalaı·dan çoğu ışçt mahal
V b oıllıı~uş ve 18 amelemn ôl:.imüne 

Carelie berzahında kiıın Terijokdan 
bu sabah gelen habPrlcr, (lrada şiddetli 
muharebe:erin cereyan ettiğini göst~r

mektedir. Rush.n·, ağır topların ve bom. 
bardırnan tayyarelerinin iştirakile, Fin
landıya istıhkanı larına, mü temadiyen ta
arruz etmektedirlPr. 

Ar.knra ı (A.A.) - Turkiye Cumhuriyeti mis olmamakla berabl'r e~er milletleri 
Zirant bankasının 50 lira ve daha ziyade bövle bir makul harekete sevketmek 
mevduatı bulunan tasarruf mudUeri ara - mümkün olmaısn. bütiin Avrupanın 

Paris, ı (A.A.) - Daladye bu akşam sa ı:ında 3 ayda bir tevzl etmekte oldu~u lkr~ mutlak \'E' kanlı bir mücadeleyn tutuş-
at 20 de radyoda bir nutuk vererek dün :niye kur'nsı buı;ün banka merkezinde lkin- ma.,ının zaruroti üzerinde durmak H\zım 
mecliste yaptığı bevanatın başlıca kısımla ci noter Veli ve di~er allı.kndar huzurlle Çe- geliyor. 

\l •sa, l,tuı·. 
L _, ahti 'l' . . 1 -·Jllıbard " ammcrgfors şehırlerı 
S l' A 'y llnan edilmiştır. 

ıtı İfe 'tık \'ARE DÜŞÜRÜLr~.üş 
ta ının bo b 

E:'.ıı ~are .... ~l ardımanı c.~masında 
bu1h--t!ı.ışi.ltiil duşuııılmüştur. Dün ve bu

..; ~lur en tayy.wclerin sayısı 15 ı 
·~li . 
c\n-ıc~~B EDiLEN TAN KLAR 

~tı~lld~ ikatada yapılan askeri harekat 
l{ b (:dık!_ ~un ıçinde ın Sovyet tankı 

Finlandıyalılat· bu taarruzları muvaf
fakiyet'e püskürtn·ii ;ı ve ıki Sovyet m;if
rezesmi ımha He 1300 esir almışlardır. 

SOVYETLERIN İŞGAL 
ETTIKLERİ YERLER 

Helsinki, ı - Sovyet kıtaatı Patsama
yı şiddetli bir"bo:ubardınıandan sonr:ı iş. 

gal eylemiştır. · 

rını tekrar etmiştir. kilml~tır. Kendilerine ikramiye isabet eden " . . m G 
Paris, ı- Senato, harb zamanında mil- MudUerden burada Owan .. Ar~lan Bu~~ bin, ---~lun ur aqt.,l L -nt~Ç 
. . . Uşakta Latif Sungur beşyuz, ızmirde Ismn- ================ 

lctın organızasyonunu tadıl eden kanun n 250, i~tnnbulda Zinct, Aydında Seyıde, Ko- an t~~'uammcr Kutlu yüzer lira kazanmışlar-
'ayiha~ını 23 reye karsı 259 reylc kabul enelinde Yusuf ve Duran, Ankarada Ali Se
ve Daladye kabinesine itiınad beyan et- ze.1 Yenl:ı.y, Gazio.ntebde Kemal Kıno~lu, A
miştir. danada Aynühnvat, İstanbulda Hikmet E~e-

ıner, Çnnakkalede Bahnddln Çlleslz, Fntsa-

dır 

Bunla"dan başka muhtelif mahallerdelti 
d~>ksan beş mudle de 20-50 lira arasında lk. 
ramiyeler isabet etmiştir. 

AkşRm kız 

San'af okulları 

............................................................................................................................ -
Sabahtan Sabaha 

Anknra Uiususi) - Yeni açılan Akşam 
Kı'Z Snn'nt okulları müdürlüklerine, Yangın genişliyor 

t':l e, ltı'- .. ·~tır. 
ı~ "'ld('k" . 

\o~ ''l!~ln.-ı· 1 sıvıl ahali sürat!~ hhliyf' 

Sam.c;un Akşam Kız San'at okuluna 
Sovyetler yemden Kirkinaes ve Sal- ayni okuldan zek~vet suataç, İz -

majakovı şehirlerİnı bomblrdıman etmi§- mit .A\kşnm Kız San'at okuluna :ıy -
lerdir. ni okuldan Hayriye Onan, Balıkesir Akşam 

Romanya ve Yunanistan Başvekilierinin birer ıiin ara ile söyledikleri nutuk. 
lar ayrı fırsat ve ayrı ebeblerle söyJenmi olmakla beraber bir noktada blrlet -
tller iki ba~vekll de dünya ahnllnden bahsederken ljU fikri adeta özleşmlş gi
bi te~.rar ettiler: 

~ 'l ~'~lt ş· . 
~ ~ 01 · 11l1di.) e kadar, çoğu kadın 

A.tttu.Ştır tnak Ülere, 100 bın kışi şehri 
li ~~N. 

<\ıı;eı;,.ıtııt· MEKTEBINE BOMBA 

Resmi malumata göre, Ruslar Hogland 
adasını, Seiskoeri yarımadasını ve 'l'cri
jakayı işgal etmişlerdir. 

~ <a.ıı ının 1) b 
~ lllekı . orn ardımanı esnasında RUS 

~'ı. '-'ıı b ebı cıvarın,ı bombalar d~ş-
DENİZAL TILARI 

t. "1:' ~" ll llıekteb' d" .. . _ Oslo ı (A.A.ı - Reuter: Rus denizaltıları 
• "ral ın ırektoru agır su-
~ "'ta anllııştı.. l\I k . Pat~nmn korfczlnl kapamışlardır. Muıteci 

ı11:1§tır. A~~ı·ikea tebf haftıhfçe h~s~-~ yüklü olarak Norveçe gitmekte olan bir Fln-
1 d · St' are anesının 

,~1: "'"' bornb3 ı .. 1 d" .. b' l!in~'Ycl \apuru bu yüzden Patsamaya döR "\,(Ilm. • ., · uşmuş ve ına 
~ baı l§tir. ' mnğa mecbur kalmıştır. 

b t· r ar, ract · KADlN VE ÇOCUKL l'(k }o ıstasvonunu da tah- AR 
• neş · " 

br tak rı Yatı inkıtaa uğratmıstır. 
ada,_ ı:rn S • • 

r;;ı ·d • ovvet tavyarclcrı I-
~ •roı : ~ ' 

t <ltı et . e ,..ktrık s:ıntralin> bom. 
~ ".)"{lt tnışlerdiı·. 

B"rı•e ı CA A ı - National Zeitung gnz~>

tesının muhnbırl, Sovyet obı.islerlnln bil
has :ı kadın ve çocukları oldlirduğünü kayde 
diyor. Ölenlerden bir kl!mı henuz enkaz nl. 

ıt" fılosu 1,. 
,ok <ld • 'ınlandiya köfrezinde- tındn bulunm_ıktadır. Erkkon un evi tama-

Ya t· aları k -1~E' ılosu 
1 

as er çıkarmıştır. r ın- men ;ııkılmıştır. En kaz altından çıkarılan 
t-J Çık...., ' ınıanl.l!'ı terkederek acık ıı:ızı a~ır yaratıdır. 
Q ~ ·•ııştır · 

Sovy· E MÜL TECILERE ATEŞ 
lı T DİSTROYERİ 

aııgti ad BATIRILDl 
asındaki sahil 

031.:> ı (A.AJ - Finlı\ndlyadan Norveçe gi 

dPn yoll:ı.r mültecllerle doludur. Patanma cl 
bataryaları, vanndalı:l lı:öyler bombardıman edllmi4tir. 

Kız S:ln'at okultına ayni okuldan Pakize Öz
kul. Eski~ehir Ak.şam Kız San'at okuluna O.Y
ni okııldan Ulyn Beyda~, Antalya Akşam Kıı 
San'at okuluna ayni okuldan Kadriye O~an 
Knrs Akşam Kız San'at okuluna ayni okul
dan Mu zn ffer A.kkol' tayin edllmi,lerd~r. 

Sovyetler Nevyork sergi
sine iştirak etmiyorlar 

Ne\•york ı (A AJ - Sovyetler Birliği gele
cek sene Nevyork dunya sergisine iştirak et
mlyecPktl:-

3 Milvon dolara mal olan Sovyet pa viyo. 
nunun yıkılmasına ,başlanmııttJır. 

İngi:tere Maliye Müsteşarı 
Belgradda 

Belgrad, I (A.A.) ·- İngiltere maliye 
müsteşarı Nik:son Yugoslav ticaret nazırı 
tarafından bugün kabul ediimiştir. 

Belgraddaki siyasi mahfel Niksonun 
\'azifesi hakkında sıkı bir ketumiyet mu
hafaza eylemektedir. 

- Bu harb cephe harbi değil ticaret harbidir. Ve iç·ine girmiyeııler de ıirenler 

kadar mücadele etmeye mecburdurlar. Çünlı.ü nr kadar süreeeğl, nereye r:-ldecei'i 
n nerede duracatı meçbuldiir.» 

Evet, böyledir. Büyük cüzütıımların bulunduğu hududlarda asıl harb unsurlıın 

can sıkıntbmdan kafıd oynarken açık denizlerde hnrbe girmlyenlerin güm!liırde -
yip ı:-ittiklerine ve daha da gidecekierine üphe yok. llarb sahaı:;ma en uzak yer -
lerde bile ll.l veriş piyasası ıeni' nııkyasta med ve cezirler ı-österiyor. Pamuktan 
şertali çekirdeğine kadar adi •ham maddeler horb kaçatı sayılıyor. Ta Uzakşarkta
ki Japonya bile Avrupaya sefer eden hir transatlnntlfıini Avrupa harbine kurban 
verdi. ll:ırb sn~asma en yakın olan isveç, Non•eç, notanda ve Belçika adeta gü_ 
re e tutu muş atar o:iklet, iri kıyım llt:hllvanlerın ay.ıkları altında ezilen ka'rınca. 

lar gibi harpalanap duruyorlar. Fakat Almanya i:e onı. mutlak yere senneğe ı.-arar 
\'eren lngiltere ve Fransanın bu kıyagayn, l'ldüresiye botuşmnlarmdnn sıçrayacak 
kıvıl(•tmlar bu kadarla kalsa ne iıla, Almanya bırsını en yakındakilerden ve ıa. 
bii :zayıflardan almak istiyecel·. Hücuın kıl'niarı ahl:ınacak. motörlü kıt'nlar gti
rÜldiıyccek. Çilnkü ne mesafeler aşmağa mecbur olan tayyııreleri, ne tnb. 
telbnhlrlerl, ne de istakoz gibi toplanan torpilleri ile henüz büyük anna. 
dayn ı.arar vermiş değildir ve denizlere hakim olmadıkça Büyük Britanya, pes 
ettirmeye imkdn yoktur. Bu Almanyanın devletler hııkuku, insanlyet hisleri gibi 
kitab naıariyelerine kıyınet vermlyerek yaptığı hareketleri ve İnrnterenln tarihte 
emsali çok olan abluka kararını atu ·vr hakst7. bulan bitaraflar Polonya cayır ca
yır yanarken ta1t.ı tatlı !l~yredlyorlardı. Ateş kapıyı !!arınca etekleri tutuştu. Yau .. 
gm büyüktür. aŞkaya celmez. 

' 



~ Sayfa 

r 
o ~ z ur a ııı n kı s tari e 

• 

yolcuları em un etimed· 
Iskeleler arasındaki mesafelerin her tarifede biraz 

daha uzatılınası halkın şikayetini mucib oluyor 

SO N PO S TA 

rkeoloji 
takviye 

tedrisafl 
edilecek 

Manrif Vckfıletl Ankara Dll - Tarih _ Co~
rafya Fakülteslle L<;tanbul Edebiyat Fakül
tesbde nrkeolojl tcdrisatını takviye eune. 
Je ve menıleket ihtiyaçlarına gore mtiteha.s
eıs reti.~tlrme~c karar \'Crmlştlr. Vekfı.lut 
Ankara D11 - Tarih _ Co~ra!yn FakültesUc 
fstanbul Edebiyat Fakülte.c;i arasında ted -

Şirketihayriye vapurlarının kış tari- rüye 4,45 g~e varmaktadır. Bu hesaba ristııta sıkı blr iş blrlig-1 temin ıçın Ankara. 
fesi dünden itibaren tatbik edilmeğe baş- göre Kavaklardan köprüye gilmck için da bir komisyon toplamı.ştır. Bu komlsyona 
lmuru.ştır. Boğaziçinin kq tariresi Boğaz- Şirket vapurunda iki buçuk saat kalmak şehrimizden ~Urak eden Üniversite Ed€ -
da oturanları memnun etmemiştir. Sene- mecburiyeti vardır. ~ialbuki Dcnizyolla- blyat Fakültesi dekanı profesör Hiımld, pro
de dört defa tarife d<!ği~tiren Şırket Bo- rının yeni gemileri Istanbulla Mudanyg fesör Boser v~ Arif Mfifid, dün İstnnbuln 
J:rez iskeleleri arasındaki mesafelerı her arasındaki mesafeyi iki saat 45 dakikada dönmu~!erdlr. 
tarifesinde bir miktar daha uzatmakt!idır. katetmektcdir. Ankaorada t'opla.nan kcımi~yon J..~nkara 

Son senelerde Bo~azıçmdeki halktan Cumartesi günleri 13,45 g~çe vapuru:.ı. Dll - Tarih - CQğrafyn IFnkültesııe. İs -
mühim bir kısmı İstanbula inmış, Bo . .ı~-az dan sonra Boğaza çıkmak istiyenlcri'l tanbul Edebiyat Fakültesinde ilave olarak 
tenh ı şt S.. d b ! d ~ 16 20 geçeye kadar beklemeleri lazım okunacmk dersler ve tedrisatı takviye lçin 

ımu ahaşmld ıBı.ğ urat aslrın l hu unlskup;)U- gelmektcdir Cumartesi ~ünleri dükkii.n- :ılınması Icab eden tedbirler tesbit olunmuş 
z a e o ;ız vapur nrının er e e- 1 • tur 

ye ukfavarak ista•1buln inmesi halkın ar saat 20 de kap~ndı~ı halde, esnaf Bo- · • 
Vaktin . ~ı·--~ bak • d h 

1 
.. ğazdaki evine dönmek içb köprüde bir Maarif Vekaletl arkeoloji tedrisat için yn-

ı N'ö.l ımın nn ma zur u iZo- . • • k d Jx> ı ıı ı ii · rülmekt di saat on beş dakıka beklemek zarurctmdc ın a yne m e m tehassıslar nngnıe e _ 
.e r. · . kalmaktadır. Bundan başka tariielcr ha- deooktir. Ayrıca fakülteler için icab eden 

p,endıkte~ lst!mbula gelenler yetmış vuzdan yeni çıkan gemilere göre tanzim ders levazımatı da bu sene Içinde ternın o _ 
dakikada .koprQye çıktıkları halde, Şir- olundu~ndan bır müddet sonra altlan luns.f'.a:C, ve yeni blr ders talimatnamesi ha 
keti Hayrıyenln Kav~.kt~rı 10,10 gcçe ha- kirlenen vapurlann süratleri azalımıkta, zırlan~caktır. 
re,ket eden vapuru kopruyc 12.15 gec;e, vapur istenilen saatte iskelciere uAraya- -----
9,05 te kalkan va.punı köprüye 11,5 gcço, ıruyacak hale P,elmektedir. Boğaziçinde Belediye banka açmıyacak 
12,17 geçe lrnlka!'l vapur!.l koprüye 14,20 oturanlar Şirketihayriyey~ müracaat ct- Dünkü sabah gazetelerinden biri İstanbi.ll 
geçe, ,40 gcçe kalkan vapuru köprüye mejte ve keyfiyeti anlatmc;ğa karar ver- Belcdlyeslnln banka açaca~ından babset _ 
17,50 geçc, 14,32 geçc kalkan vapuru köp- mişlerdir. mektedlr. İstanbul Vali ve Belediye Relsl 

Lfit!1 Kırdar, bu husu.~a şunları söylemiş -
tır: Gotye mesei\Jsi 

hakk1nda valinin 
bir mektubu 

Bir temizlik 
amalesi otomobil 

alt1nda . kaldi 

·- mr gazetenın banka açacağımıza dair 
vermiş oldu~u haber asılsızdır. Böyle bir 
niyetimiz yoktur.» 

'l\fnlıkeme haberlerimiz bugiln 
6 nca sayfamııdadır.} 

BeledJye Relsllginden şöyle bir mektub Dün Beşiktnşta blr temJzlik arnelesinin çok ~~~ 
al~ık: feci bir şekilde yaralanmasUc netlcelenen ............................... . 

1 Thdam gazetesinin 23.XI-939 tarihli nwı- bir otomobil kazası olmuştur. D Q ~··u··M·····-···-··· 
haQnın lik sayfasında <buyük sahteUrlık) Şo!ör Alunedln Idaresindeki 1560 sayılı o- . 
sc.rıevhasile mimar Ootye hakkında intlşar tomobil Dolmnbahçeden Bcşiktaşa do~ru Beden terbiyesi Istanbul bölgesi me -
t'der. yazıyı Romanyadan avdetlmde ehem - son siıratle ilerlerken, Beşiktaş tramvay du- murlarından Sadettin Çağalın 26/l l/1~39 
mlyet ve nlAka ile. okudum. rak yerinde caddeyt süpürmekte olan temiz.. Pazar günü bir erkek çocu~ dünyaya 

Ootye Uk defa Izmlr Belediyesi tarafın _ llk arnelesinden 104 numaralı Cumaya çar- gelmiştir. Yavnıya ve annesine sa~l ki 
dan Paristen davet edilerek Kültürparkın parak altına almıştır. dileriz 

1 
ar 

tanzJm ve Jnşıısındıt dekaratör ve mlınar o. Şofor, bu vaziyet karşısında otomobilini ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
larak ÇRl~ırılmış ve hizmetinden memnun durt!ur3mrunış, ve ayni süratle yoluna de -
kalındığı Için ertesi sene tekrar davet edl- vam ederek kazazedeyi bir müddet sürük -
lerek bir sene dah~ kendisinden istifade e- ledikten sonra kaçmıştır. 
dllm!ştlr. Ecnebl olduğu Için her Iki defa. Vücudünün muhtelif yerlerinden tehlikeli 
sındn dn mlmnr ve dekoratar olarak çalış - surette yaralanan Cuma, imcladı sıhhi~ıle 
mam hakkında Heyeti Veklleden müsaade ve Beyo~lu hastanesine kaldırılmış, hfı.dlseyl 
knr'\r alınmıştır. mfiteakıb kaçaı~ şo!or yakalanmıştır. 

Bundhn başka Gotye İstanbul Belediye _ Kaza etrafında zabıta ve adllye tahldkuta 
slnce de yıızıldı~ı veçhile tamamen meçhul devhm etmektedirler. 
~Ir ~ahıs de~Udir. Pariste mimari tahsilini = =============== 
yapmış olup halen İstanbul Belediyesi 1en nun baılt bir avanprojeslnin yapılması ls _ 

YILDIZ 
Sinemasında 

2 bQyUk film birden 
3 bOytık Fransız artisti 'hir arada 

HARRY BAUR - SiMONE SiMON 
JEAN PIERRE AUMONT 

1- ·yah Gözler 
• işler'nde çalışan Bay Riıkneddin lle beraber tenmlştir. 

Pariste mimari mektebinde beraber okumuş Bu sırada hnrb çıktıg-ı Için Frnnsada as - Lnuretta 
lar ve bu mektebi beraber bitirmşlerdlr. Bi- keri vazifesini ıra etmek üzere Gotye mem. 
naenaleyh sahtek{lr, alelflde bir nakkaş, hat leketlne avdet etmiştir. Yoksa kaçmak ve 
t n bir n\rfçı olarak tavsi1 edllen bu zat hak. firar etmek b1b! bir hadise mevcud değil -

Young ve Richa rd Gre
en'in en gü1.el filmi olan : 

kında dl yapılan l.ımadlar tamamen yersiz_ dlr. . 
dir Ve İstanbul Belediyesi göstetilm~k ıs _ Yalnız tiyatro binası projesi Için Istanbul 
tenildi~i gibi g:ıflet Içinde de bulunmamak- Beledly~slnden 2000 lira aldığı da do~ru de. 
tadır. ~Udir. Istanbul Belediyesine yapmış oldu~u 

Ootye'nln istanbul Belediyesinde yapmış htitf:n Işler. Için kendisine verilen paranın 
oldu{Ju hizmete gelince: Bunlar sadece iıç cem an yektın miktarı da sadece 1400 Ura _ 
i~e ınhlsnr eder. dan Ibarettir. 

t _ Taksim meydanının tanzJm ve tez)ln B~ı ızahnttan sonra sayın matbuatı~ızın 
projesi. Bu proje be~enilmlş ve tatbik edıl- bel ı ş2hsi kin ve çekememezlikler yüzün _ 
mlstlr. den lşıı .. edilen her haberi hemen sfitunla _ 

. . rına geçirmekte istical etmemelerinin pek 
n - Toksim b:ıhçcsinın tanzJm ve tezyin ltizumlu oldujtuna bir kere daha kanı ola 

proj('si Bu proje de be~enllmiş ve tatbik e- -
dllmlştlr caklanna emin bulunuyorum. 

III _ Tepebaşı bahçesinin zl Gaze~ecllerlrrılz 1çln her zaman en büyiık 
yin Lşl. tan m ve tez. kolaylıkları göstcrdl!tlml gene herkesten iyi 

2 - 4 Namus Bekçisi 

Birincikfınull ~ 

J ! Istanbul ~ ' Belediyesi İlantan __J 
İlk Muhammen 

teminat bedell 

105,(10 
uıere 

1400,00 Beyoğlu romtakasında Tretu-ırların tamirinde kullanılmak tııı 
tdarlklne 1uzum gösterilen 2000 M2. Çimento karonun sB 
ıilınmıısı. . ı 

580,00 Haseki hastanesinde müstnhdem kapıcı, arahacı ve hndeıneler • 
çJn yaptırtlncak 29 takım ma kasket elbise. 

41,50 

e· 
İlk teminat mi~tarlarlle tahmin bedellerı yukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık ekSUt~J· 

ye konulmuştuı-. Ihale 13.12-939 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yııP ı. 
cakıır. Şartnameler Zabıt ve Muamelflt Müdi.irlü~iinde görtilebilir. Ta!iblerln Hk te:, 
mı.t makbın veya mektublarlle Ihale günü mu,yyen saatte Daimi Encümende bulll 
mal:ırı. (9827) 

l:;tanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
um um müdürlüg"' ünden 

ı . 

ı - Mubammen bedelleri 31.000 ve 720 lira tutan 2CO.OOO Iltre adi ve 4000 ııtre 0 

tanh benzin kapalı za.rt usuliı ile satın alıııacaktır. 

2 - .Muvakkat teminat (23791 liradır. d• 

3 - Ek.~iltme 1~12-939 Cuma günü s:ıat l 5 de ~ietro H;ın binasının beşinci kntıtl 
toplanncak olan arttırma ve eksUtme Komlsyof'unda yapılacaktır. 

1 
-

4 - Bu Lşe aid şartnameler Idare vezne.slnden 159 kuruş :nukabllinde tedarik edi e 
bilir. dt 

5 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarifat rl:ılresiııde hazırlanarak san.t 1 41~ • 
kadar 7 nci kattaki Komisyon katibliğine ımz'- mukabilinde verilmiş bulunınıısı 
7ımdır. (9907) ____.::: 

BU 
GÜN MELEK Sinemastnda 

Senenin en nefis, en güzel filmi 

·HO N OL UL 
Baş rolde dOnyanın E.LEANOR POWELL 

birin ci dansözU O· 
Filme ilAve olarak : FOKS DÜNYA HABERLER I ve Pr of. FUAD KOI'll 
LÜ'ye Pariı~te Sorbon Üniversi tesinde Fransız CUmhur Reisi önUııde yaPJ 

Jan bOyOk merasim. BugUıı saat 1 ve 2.30 da tenzilntlı matin~ 

, Şahzadebaşı · ŞehzadebnŞl 1 
TURAN Senenin en bil yOk ve en kuvve tli filnıi bU· fERAH 

ton lst&nbul halkının gör miye koştu~u film 

ÜMIT ŞARKISI ( N~~~fi ) Türkçe söziU :::J8 

Şark ın yegane • ·M M· · G · ·Ls· ·M ' şaheseri görnımenı~~r 
ses kraliçes i U U U U U n r aA-betle devam ed lY 

Bn film yalnız Salı gllnO akşamına kadar devam edecektir. l\ 
P rograma ek ola rak Ebedl Şefimiz At atürk'Un ölümOnUn 1 inci yıldön~~e 
Ankar a ve lstanbulda yapılan lhtifal ve CUmhuriyetin tO uncu senesın 

.... AtatOrk'Un ııutku 

SAKARYA Sinemasinda Bugun 
. Sinemanın en şuh yıldızı ViViANE ROMANCE.'i 8ııı 

PIERRE BLANCHARD lle beraber yarattıkları DOSTOIEWSKY'nın ro()] 

KUMAR~A~ 
Filminde takdi m ed iyor. Montekarlonun lüks ve ihtişamı arasında yaşaynll 

maceraper est bir kadının hayfttı ve aşklnrı . .. Rulet. .. lhtirash~r ··· 
l!aveten : FOKS JURNAL en son dünya ve hdrb haberlerı 

BugUn saat 1 ve 2.30 da tenziH\Uı matineler 

ARSLANLARlN - FILLERIN - MAYMUNLARlN ARKADAŞI 
' 

1001 maceranın kahramanı 

T.ARZA ve 
(Türkçe Sözlü) 

bilel" v,nzetecl arkadaşlarımın bademn işlt
Yo.lnız Tepebaşı bahçesinde blr de tlyat. tıklerini bizden veya di~er alakadar resmt 

ro binası yapılacağı için yapaca~ı proje<!e makamı~rdan tevsik etmelerini ve ondan 

Hakiki T ARZAN rolünde JONNY WEİSSMÜLLER 
• ~ w.p sinemasında görülmemiş muvaffakiyet~~ J. .... ... kazanmaktadır. Programa ilave ola

0
ra" V bunun da nazarı ltlbara alınması ve tiyatro- sonra yazmalarını rica ederim. 

( Operatör a ' bay Abdürrahimin cenaze merasim i ) 

Cenaze merariminden bir intıba 
Dün vefatını teeSS".irle bildirdiğimiz, ı . Cenazeyi merhumun birçok dostLarı, 

Konya 5 inci kolordu başhekim1iğindı:ın şehrimizin tanınmış doktor ve profesör
mütekaid ve Tıb 'l'alebc Yurdu doktor-, leri, Gülhane hastanesi staj talebesi, bir 
larından, gazetemiz spor n'uharrirlt>rin- kıt'a asker ve çok kalabalık bir halk küt
den Dr. T-arık Özerengin ı.~ babas,, opera- j lesi takib e<i!Yo:.du. Al., bayrağa sarılan 
tör albay Abdürr..ıhim üzerenginin ce- tabut eller uz;~ınde ta~ınm~ştır. Mcmle-

. .. .. . . ... ... 1 kete pek çok nızınetlcr l~tmış olan albay 
n<fzesı .dun. goz vaşl ırı ,ıçınde Cagalog- Abdürrnhımin öEimü, memleket için ha-
lundakı evınd """ lwldırı mı~. Bevazıd ca- kiki bir zıyadır. Kendı.;;ine Cenabıhaktan 
m isınde namazı lcıh11dıkta'1 sonra M0r- rahmet dil er, kedcı li ailesi n~ ve arkada
kC'zefendideki :n:ı b~r('sincle Cennbıhak. şımız Tarık Özcren.aın~ taziyetlerimizi 
kw rahmetine ~~vdı edilmiştir. 1 sunarız. 

FOKS dünya haberleri ve BAY f ~ 
KÖPRÜLÜYE Paris Üniversitesinde Cumhur reisi önünde yapıtarı 

merasim. Bugün saat 1 v e 2.30 da ten:zilatlı matineler 

Sehhar - sıcak kanlı .... güzel ve daima cevval İspanyol yıldızı <~~;;;;;;;;;..,.~~ 

A PERiO ARGE Ti 
BU HAFTA S C M E R SINEMASlNDA 

görOlmemio bır muvntfakiye Ue gôste rilmekte olan baş d0!1dOrncn İspanyol ş~rkı ve danslarile dolu 

SPANYOLI
•TA filmi?de. sey~r~il~ri gaşyebd:::~ 

Bu fılmın musıkısı bu sene 
sin ağzında dolaşacaktır· 

tıaveten : EKLER JURNAL en taın ve en son hıarb dUnya havad ısleri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

DIKKAT! s ABA y s i N B M A s 1 DlKKA f/ .. 
MUdOriyeti geçenle rde emsalsiz bir muvaffakiyetle gösterilmiş olun ( EBEDlYEN SEl-iiNIM) mns tesna nıııııfll 

göremiyen ytlzlerce kişinin tl\lep ve ısrarı Uzerine •• ri~· ' 
BUG0NDEN ITiBAREN 2 B0Y0K . FILM BIRDEN GOSTERECEI<t<l 

bediyen Seni im ~ OVBOY'un AŞ 
BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES ~ G AR R V C O O PER dO 

( Fransuca Sözlü) Sau t 1.50 - 5.30 ve 9 d u 1: ( Fransızca Sözlü ) Saat 12 - 3,40 ve 
7
·
2

1.1 
. . . . . Gidiıılı. 

Emsalsiz, zengin ve fcvkalMe bir program : BUyUk tm nşk romanı ve nefıs ve cuzıp bır komedı. 1 
Glırl\ntl z. Bugnn snHt 12 - ve 1,50 dn tenzillltlı matineler 
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Finlin ra ın 
ve et oldası 

·=······· ......................................... YAZAN ............................................... : 
~Emekli geneı·al . mAr ı•ki et E 

~ "Son Po~ta, n1n askeri muharriri . 
.3,6 . .. ............................................................................................................... _ ........ _,_.: 

~eııir rtı.il~<m nüfuslu k:içük Fınl .. mdiya ' 
'S' lllttk • aıtıda birine hükmedE'r. 170 mil.. 
ti'' d Sovve-t J~u ı"' harb ve i t.ı a 

~ri ltında E'ZlliT) m"lıvo'mam· k ı ·n 
0 c k nı 'ir? Fak t v b r.cı m'is-

e t h 

t 

b !1 "' ra duny par e-r. o 
•
1 

oi.nn Finlerın kendı i.stık1Ul 'e 
d • IJ'et'erını· .. d r d t b' . -

E: "lll mtı aı. a \ nm ı; a:zırr o 
ted·r. edeceklc.ı.i muhakkak gürün.nek-

Dün 
bir sil .. geç vakte ka~r gelen mütenakız 
).-.anun ru h~~rleri11 h:l!asasr ~udur ki İlk
lunın lln bırınci gUn:i de harbe devam o. 
het 0~ ve Sovyet Rus kıt'alarını., müs

dı:nız~~a·~· Yap:ı~i'dikleri şey Şimo.1l Buz 
E'~ oy tkı VCf(ane Fin limanı olan Pet

ı.., u zaptetmı:>k cılPıuştur. .,h... . 
' .Pun !':ımalindE.'n garba d 't-
~ t C''l\ ı ı C' mi? o an Ruc; k 
n n r 1 ri'> d r ı r 1<' k 
:m h nit7. ma fım dE' Idi. F 

k·r 

ıru~ ~ n ') n bir 
~ : .. 1(\ 

1 ek th zap etti~i vPvahud pa. 
<ı rı : ker!er indiralği hakkında .ıdm 

&l.ıt Ue ~~ ~~ biri doğru çıkmamıştır. OJ 
1 b·r ı, dun Helsinkiden ~eç vakit s;c-ı 
hl)ltta.tın!elgrafta Fin sahillerinin niçbir 
~at•ı 6tı Rusların çık'l12Jllış oldukları 
t~ ~ettc bPdi .. ildikten başka H.a'lkö
,. 'ha bulan bir RtLc; ihraç harekctin:n :"i "e~tılan nl-!lli taraf r.dan tardediJ-

r Q(l n a}Ad • atılan top TIPT'l'lÜlerıle 
\Tt r·; . h rb ~em ır m batınldJ rtı ha-

l'· nı tir 
b· . 

Sovyet Rı SiJa filvsu <>fradı ta1ıııı csna~ınıla 

Netıcenirı ne o~ rağ• re Fı land.ivanın st.U.ta şimdiden vapılacak ?:.itün tahmin
mukavcır.ctte muvaffak olup olmı)acagı ler ve s rdedilecek mi.ıt.ılealar tam mile 
keyfiyetin€' gefuıce bilmel "akil.rizdir. H. E. Erkilet 

Sayfa s 

1 Hidiseler Kartıanda 1 

BUGCN DE BOYLE . 
L afonten'in ckurdla kuzu• hi -ı yeri ağardığı zaman Seqen'in küçük 

kayesini bilir misiniz? keçisi. kendinden evvelki keçi gibi bt. 
Kuzu dereden su içiyonnuş. Kurd tab b ir halde yere uzanilll§·• 

biraz öteden bagw ırmış: * B f k ... bil' . . . ? - Sen benim içeceğim suyu bulını - u , r.a·yı ır mısmız. 
dırıyorsun! eMisafir yemek üzerin" ~elıni~, tam 

Kuzu şaşırmış: o t>snad~ d~ sofraya bakiava konulmuş 
- NaSJl olur, diye eevab vermiş. Sen]muş; mısafi:: 

su~un geldiği taraftasın. su 0 tarafa - G.ırtlagıma kadar tokum! 
Jogru akmı) or ki ben bulandırabBe D mış. 

· - Canım bu bakl::ıva ne çıkar? 
yı m . 

Kurd: Demi~lPr, mi"afir sofraya yanaŞ'llıc; 

- Ben onu bunu bilmem, sen suı u ~al:la~adıu~ yeı:.ıi~: EN sahibinin çocn-
hu~am1ırıvorsun. işte 0 kadar. lı:' 1 ını~afınn yuzune bakmış. misa • 

ı D k k .. . t 1 fır sormuş: 
ıyere , ·u.ıunun uzenne a ı mı .• 

* 
• · Yüz'imı:: neye bakıvor un çocu -

Alfons :rx,d(''nin, «Seq<>n'in kPçıl •• \. ıcu'~ Cf>v.llı -vrrmi . 
hi · 'n! bıHr misin 'z? _ l\ w er rtl w nı ı., 

c&c1 n'in küç~k k<>çisi da da kurdla ~·n •a baJ.:' \,)ı al ra~ k 
ılasmış. Kurd hü.cum em·ş. Se - n,.,. 

q n'in kiıç...ı!{ keçisi kend'ne e rvdce 

n ~'ın r -
ar :-Pr \ r-

so) len 'lmi§ olanları hatırlamış: * (i Ki !i' refikinden n!'ar.» 
«Küllii dahiJün yenfa::. - S(mden evvel bir keçim d ha var

dı. Senden kuvvetli idi. Fakı-lt kurda 
lmrşı kendini ancak sabdıa kadar rnü
dafaa edebilmişti. 

cSürüden uzak kalmış koyunu kurd 
kapar.• 

Soqen'L"l küçük keçisi kendini mü -
dafaa etmek istemiş. Kurd hücum et -
tikçe boynuzlaı-ile kı.ırşı koyuyormuş. 

Bu hal sabaha ka<lar devarn etm:ş. Tarı 

c:Azıcık aşun, kavgasız başım der 
lc.>rdi amma, onun da manası kalma• 
mı ş.> 

r idiniz? =ı 
Çocuğunu bakiiyen anne 

1 o) 

L ~ey 

ler 
y :pılm.ş 

( / 

1 

s k rl{'ri bir sırık 
~ üzerine a arlar \e 

medi \ot' bit daha hiç gelmedi. Bu kadın curı ~ı dik tutarak, 
çocuğu i çın 'Y pt ~ pasta yı sakl dığı gi- 1 art ket ettirirlu. 
bi her st:nc ayni giınde bir pasta daha Sırığı o tarzda h.:ueket ettiri .. 'er k1, srrık
yaptı. Kadının ölünceye kndar yaptıgı taki ~ kerl~>r döner ve donmc.si yuc.mde.n 
pastaların sayısı pek fazla olmuştu. di;şmez. 

* StQlianın ash 
Sigara keHmE:'-

sinin aslı i panyol- ~ 
cadır. ispanyolca- ~";= Aı-f't 
da sigara~ bızim 
cırcır böccği, ismini verdiğimiz böcektir. 

* 
Beyaz saç siyah olur mu? 

* Diz çökmUş fil 
Diz cökmüş !ıl, 

bir fıl w .. eli dir. 
Kalıforniyada bu
lunmaktadır. Fa
k t heykeli yapo.n 
heykcltraş tabiattir. Kaya k<'ndi kendine 
diz cökmüş, fil şeklini almışt r. 

* En eski k! ometre taşı 
n· ns d"' ı <'n e ki . ıloır tr t ı, I n

dr d ki Saintı~Switin killı: :nin du · -

R ı • .r. 

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

Dofllz senelik evli 
Bir kadını 
Kocasından 

Ayırmamalı 
Elimde yazıgı güç okunan bir melt -

tub var. Mektubu yazan okuyucum 
Cüler Yılın.az ismine cevab vermemi 
istiyor. 

Okuyucumun mektubundan au1aşı .. 
lan şudur: 

Evli bir kadın görmüş, kadınla ko • 
nuşmıya muvaffak olmui. Aralannda 
bir aşk başlanuş. 

Okuyucum ;'9 yaşında ve hiç evlen. 
memiş; kadın 9 senelik e1lt .. kadının 
kocası evini idareden ilciz bir erkek • 
miş. Kadın t..ı erkeğe senelercc ta .. 
hammul etmiş, fakat artık eden ·yor .. 
muş. İki de çocuklan varmış. 

Okuyucum bunlan hikaye ettikten 
sonra, erkek hakkında da, erkeğin iyi 
bir insan olmadığına dair birçok tc!er· 
rüat mevzuu bahsediyo:ı.. Ve nihayet 
kendi mali vaziyetini anlatıyor. Ken .. 
d'i. de küçük bir memur ve kazancı faz.. 
la değil.. 

Mektubun sonunda bana ne Yf!P • 
ması lazım geldiğini soruyor. 

Okuyucuma cevabım şu: 
• Yapı '·ncak şey gaJ et basit. Bır c.n ev
vel o evli kadtnla alakasını kesmektir. 
Kadın şu kadar sene kocasının yoksul· 
luğuna tahammül et.m1.§, iki çocuAu oL 
muş. İyi ve kötü ya§amasma devam c -
diyormuş. Okuyucum onu, bu kaUan· 
dığı hahyattan u.zaklnşııracak, ona ye.. 
ni bir hayat verecek şekilde karşısına 
çıkınakla büyük bir hata Japmış olu .. 
yor. Nihayet ukuyucum da ona daha 
müreffeh bir hayat vadedcccl· bir \ a .. 
ziyette de değıl kı. Hem vcl v ki böyle 
olsa, yıkılml§ bir yuvunın j ..,rine ku .. 
ı u an yuvadan ne saadet beklenebilir? 
Hem bu )'!kıldcak yuvanın iki de ço - • 
cuf:u olu sa. Bugün iyı v ya fenn c .. 
r. it Jahılinci.e. gene anne kucağında 
) ı:>t~cn bu iki çocuk, kadın kocasın .. 
ci. cil ayrıldığı, yenidPn bir erkPkle ha. 
'jatını birleştirdiğı zammı sefil Imıya. 

caklar mı? 
Bütün bunları bir yana bıraksa ;:, o

kuyucum, dokuz senelık C \i li iki ço .. 
cuk annesi bir kadından başka dıin -
yada evlenecek kadın mı bu' uru:ı.dı. 

Meseleye ne taro.fından bakılırsa ba, 
kılsın. Okuyucumun bu kadından bir 
an evvel uzaklaşması lAzım. Çünki' 
çıkar yol yalnız odur. 

TEl'ZE 
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20 bin li alık bir sahte ar 1 davasi a 
dün ağır cezada bakıldı 

Bugün Oniversitede ihtifal gapılacak ve büyük • • 
şaırın 

Suçlunun tahliye talebi reddedildi ve muhake" 
masinin mevkufen devam1na karar verildi 

eserlerinden parçalar okunacak Bir sene evvel Sirkecide 4 üncü Va- alındığı için idareten Vekalet emrirt t 
kıf hanındaki y<ı!Lıhanesinde arama de bulundurulan müdür Cemil, berı:ıe 

liği düşmli§tü. tkisi de bu vazifeleri ka- yapılan ve sahtekarlık suçundan hak - ettiAinden vazifesine başlamış bulUJl • 
bul etmediler, Avrupaya kaçtılar. Abdü-

Örnek milli şair, önıek vatanperver 1 
fiamık KemaH, her sene kadirşinas ala
kalarile Türk gençlerinin sayesinde ha
tır;amak fırsatını buluyoruz. Bugün de 
mücadeleci, katıksız, vatanperver §air, 
ölüm yıldönümü münasebetill!, bir kere 
daha anılacak! 
Namık Kemalin ~air ve vatanperver 

olmak gibi iki vasfı vardır. 
Namık Kemal, şüphe."Siz bUyük bir va

tanperverdir. Bunda kimsenin şüph~si, 

tereddüdü yoktur. Şairlik tarafı nıüDa

kaşa edilebilir. Onu basit bir şair adde
denler .,.olduğu kadar, kuvvetli bulanlar 
da mevcuddur. Yaınız Tanzimat edebiya
tı içinde mütalea edilse bile, şairlik hüvi
yeti içinde Namık Kemal birinci sınıfa 

ithal edilemez. Lakin şiirtermin muhte· 
vası, havası bize yepyeni şeyler getirmiş
tir. O, gerek divan edebiyatının eleman
ları gerek mensub olduğu edebi zümre
nin diğer şairlerı gibi, sadec~ meyden, 
aşktan, kadından, b3hsetmemiştir. İlk de
fa millet, hürriyet, vatan mefhumları o· 
nun eserlerinde gôziikmüşlerdır ki, bu o
nun şairliğini vatanperverliği ile denkleş
tiren yegane vasıftır. İşte bu vasfı ile Na
mık Kemal, basit bir şair olmaktan kur
tulur. Şekil itibarile büyük bir kıymet 

ifade etmiyen şiirlcri, havası itibarile ra
kiOO:iz kalır. 

Namık Kemalin edebi hüviyetinc geç
meden evvel, baştanbaşa hareket ve ma
cera dolu, mücadeleci hayatını bırkaç 

çizgi ile belirtrneğe çalışalım: 
Namık Kemal 1840 senesi Birincikanu· 

nun 21 inci Pazartesi günü Tekırda~ında 
doğdu: Asıl ismi Mehmed Kemaldir. Hat
ta, babasının arkadaşlarından, Tekirda~lı 
"§air Arif Efendi doğdug:ı zaman şöyle bir 

laziz Avrupa seyahatine çıkınca Londra- kında takibata girişilen Oseb Konca • maktadır. 
ya geçtiler. 1868 de cHürrıyeb gazet!'si gi\liln muhakemesine 2 nci ağırcezada 33 bin lirahk SUiistimal , 
çıkmağa başlamıştır. dün başlanılmıştır. 1 1 d 'k' . t hr edildl 

1870 de Namık Kemal İstanbuldadır ve Maznun, tahki-katın cereyanı sıra - SUÇ U arın an 1 ISI a tye 
iki arkadaşile birlikte cİbret. gazetesini sında Romanyaya gitmiş, bir müdd~t AdJive levazım dairesinde vaki 

33 

çıkarmaktadır. Fakat gazetem~ ömrü pek soııra tekrıtr memlekete döndüğü an - bin lir.alık suiistimallden suçlu :EoıiJl: 
uzun olmamış, kapatılmıştır. laş:larak, yakalanmış \'e sorgu hakim- Asun, Ft.>nni, Şerif ve Hasanın durııŞ 

«Vatan ve Silistre» liği kararile tevkif edilmişti. Beyoğlu malarına birinci ağırrezada devttfll 
İbret seddedilinct! muharrirleri meya- 2 nri noteri Abdullah ile katibi Muaz- edilmiştir. ,. 

nında Namık Kemai de İstanbuldan u- zez de suçla aHikaları olduğu iddiasi Dünkü celsede, maznunlardan '.fe~i 
zaklaştınldı; Gelibolu mutasarrıflığına le, maznunen mahkemede bulunmuş - fik ve Asıma aid hesaloolar üzerinde • 
tayin edildi. ı }ardır. ehlivükuf tetkikatının bittiği anla~ıl 

cİbreh İstan1:JUlda tekrar dirilinc~ ve Oscb Koncagül hakkında iddia edi • mı~tır. . .e 
Ebüzziya Tevfik cHadikJ.., gazetesini te- len hadisenin mahiyeti şudur: 1 Tevfik ve Asım, mahkemece tahlı~. 
sis edince bunlara oradan yazılar ~önder- Maznun, 929 senesinde Trabzonda edilmişler ve diğer suçlulara aid eh , 
mekte geç kalmadı. Geliboludım da azTe- ölen p<ı'PaZ Mığırdıç Ambaryanın va - ılivükuf tetkikatının ikmali için dtl 
dilmesi için 7 ay kafi geldi. Bu tarihlerde risi olduğuna .. dair sa'hte bir veraset i- ru~ma tali k edilmiştir. 

Namıle Kemal artık Namık ~~mal bır başka vasıfla, ~e- ı ıamı ~·apıp. :rs~üdar noterliğin~e bu- Istanbul barosu bugün 
beraber birçok yerleri do,ıaştı. İstanbula maşa muharrırı olarak karşımızdadır. Ilk nun bır suretını çıkartmıştır. Muteakı-
geldikleri zaman Beynzıd rüşdiyesine, defa Vatan ~e Silistr?yi yazdı. O z.aman 

1 

ben ~u ~uretl~ ~e:o~lu 2 nci not.erliği- loplantyor tı , 
Valide mektebine devam etti. Dcdesile! meşhur Gedıkpı:ı~.ı tıyatrosu faalıyette ne gıtmış ve ıkıncı bır sur~t çıkartmı~- fstanhııl barosu senelik içtim&.'ı b 
beraber tekrar Karsa, oradan Sofyaya bulunuyordu. Ilk defa olar~~ Liüll.ü Ago~ tır. Bu ikinci suretle de Istanbul bi - gün saat 14,30 da yapılacaktır- ı.1 
gitti. Okumağa, ayni derecede de avcılı- ve arkada§ları Vatan ve Sılıstreyı temsıl rinci notPrine müracaat e<ien maznun, Bu içtimada senelik bütçe rapO 
ğa ve biniciliğe merakı vardı. Bu arada ettiler. Bu hem edebi, hem içtimai birer bir üçi.incü suret daha' almıştır. Ve bu- tetkik olunacak, müddetlerini doldll~"111 
da şiirler yazmağa üzeniyor, eski tarzı hadi~ __ oldu~ .gibi _onun M~go~a zi_ndanı- nu, Maliye Vekaletine, Trabzon veGa- 6 idare meclisi crzası için yeni seçıtıı 
tercih ediyordu. Bütün bu dolaşmalardan na surulmes_ını de .. ınta~ ~t.tı: Zıra, ılk de- lata Osmanlı Bankası şubelerinc, Mer- yapılacaktır. 
sonra İ.stanbula avdet etti~i zaman Ke- fa vatan, mıllet sozlerını ışıten halk co~- keı Bankasına, Taksim na'hiye müdür-

mali 18 yaşında bir delikanlı ol.arak bu- muş: . • lüqüne ve nihayet Ştırayı Devlete ib - H k 
luyoruz. Arabca ve acemceyi öğrenmiştir, ~ Yaşasın mıllet, yaşasın Naınık Ke- nız ederek, Mığırdıçın 20 bin liralık ere e tren 
eski u su lle yazılmı.ş bir de divana sahıb- ma · . ~ .. .. .. .. «kredi fonsive• tahvillerini bilverase k h k • k t 
dir. İstanbulda edebiyatın kuca~ında sa- Avazelerıle .. sokag_~ ~okul~uş~u. B~ ~e- kendine intikal ettirmek istemiştir: azaSI ta 1 a J 
yıhrdı. Nitekim Yenişehirli Avni, Her- yecanlı ~ezahurat hukumetın }ııç te ışıne D·u··nkt.i cel ... ede yapılan sorgusund"' kuııı:· 

İ gelmczdı " - u Evvelki gün Hereke ıstasyonunda vu Jllılı" 
sekli Arif Hikmet, Leskofçalı Galib, ' s- · . . . · 1 ise Oseb Koncagül a'leyhindek1 iddia- lan tren kazası hakkında MUddelllrnu yol 
mail Hakkı, Kaz:m Paşca g·ıbi devrı·n t"- Namık K_em ___ a

1
1 es.erının .mük_a. fa_t.ını (.) ve " lar• f('ddedeı·ek demı"c:tlr ki· ve Devlet Demiryolları hareket, cer d~o 

nınmış şair ve ediblerinin bilhassa r>ski Magosaya suru nı ek suretıle gordıı.. ' · ' ~ · dalresi müfettiş ve mühendisleri tarııflrt 
tarz yazan'oarın meclislerine devam3 baş- Abd~la~~z _tahttaır.. ine~ inmez fstan- - Mıeırdıç Ambaryan benim da - tahkikata ayrı ayrı devam edllmektectır.J>.1 1 
Jamakta geç kalmadı. Şinasi ile tanışmak bula dondu._ ~ç sene_~~~ ~ından hayat~ ?.- yımdır. Ben. Sıvasta doğmuştum. Son- Dcvrllen ve parçalanan vagonların ert , • 
onun için çok faydalı oldu. Çünkü Şinasi nu~ ~esaretını, en_erJısını ~~rmış _dr>f{ıl:-.~. ra İstanhula geldim ve dayımla bura. gelen J:ndad katarları tarafından kalctır~uıı 
durmadan onu lisan öğrenmeğe teşvik et- V ıncı Muradı takıb:n Abdulh·am· ıd padı- da tanıştım Mıgırdıç bilahcr.re Trab _ mış ve yol tamir edilmiş oldu~undan. IJ111~ 

E d. ~~eref bu delı•·e 11Iu7trırr•ıned J(e h 1 N k K ı d ş D trenlerln seyrüsereri muntaza.man yapı .,,, r ı :r ' «ır • • miştir. Bunda muvnffnk olmuştur da.. şa 0 unca . a_mı ema e urayı ev- zona gitti. Kendisi öldükten sonra, ak- d!l "" 
mar,, t'e ı te ld A . A 1 tır. Kazanın marşandiz tren! istasyon ... , 

mısra ile tarih düşürmüştür: 

Namık Kemal bir taraftan fransızca ö1'1- e aza seçı 1
• rabarndan Aleksandr ve rtın s an- 1 d ~ h ld k d 1 ıcu tıı..-

Eski, asil, soyu sop~ efendi bir aileye renirken, diğer taraftan da tercüme 0d;- Fak.at memleketin başına dahilden ve yanın sehadctile veraset ilamını qıkar- r~:ınıı dt: ~ta~b:a ak::ulg::ı7m:ı ıçın ıCı~ 
mensubdur. Babası Mustafa Asım Jt~fen- sına memur olarak devam ediyordu. Va- hariçten çöken gaileler onu taşkın bir fa- d•ır.. Şimdi ise Aleksandr öldü, Irrı.'na zım gelen tertibatın tamamen aıınrnıınııi.ı!1' 
di namile maruf, Abdüllatif Paşanın da- kit buldukça da Şinasi tarafından çıkarı- aliyete sevketti. Abtlülhamidin istibdaı:lı gitmiş bulunan Artinin de adresini bil-ıdl~t:!r yolun bu katarın girmesi içln haıır111 ıc· 
madı, ik~nci. Abdülhamide münecciınba-ı lan Tasviri Efkiır:.ı yazı yazıyordu. tahamm_ül edi,~mez tir hale ~e.~miş~ı. . mivorum. İlamın aslı belki yazıhanem- mamış olmasından Ileri geldi~! anıaşı~c:ıll' 
şılık etmış bır zattn·. Şinasi 1865 te Pa~ise gitrneğe me::bur Ateşl.ı yazı ar yazıyor, b.utun şıdd<'tlı • . tadır. Hareket memurunun vazifesının ıc 

ıı< 1 Id 1 d de \"apılan arama esnasında, belkı de ğ f zıa 01arıı 
Namık Kemal, nnnesinı pek küçük kalınca gazetesini ancak Nam1k Kemale memnuıyete raJI)men e:er_erı c en e e . o- V • d . k .dd" .1 t •k:if larını tamamen yapmadı ı ve a ol'' 

yaşta kaybetti. Anasile kaybettiği şef)<a- emniyet edebildi. 11amık Kemal gazete- l~şıy~r, ~er k af nda liurrıyet meşalesıne Roman? a a rnsu:slu 1 ı ası e e"\: gelen trenin ~tasyona dühulüne :ınt'ınl ı;ıv 
ti ve alfıkayı pek çabuk büyük annesinde nin başında iki sene kalmıştır. Bu tarih- bır kıbrıt çakıyordtı. t.ılundu~ım sırada, kaybolmuş olaca·k. cak ~amaforu hiç kapamaması veya geÇ ı.ı;' 

d l\f h T k .f ettı"ler lkamete m"nıur (•la Celsc sonund,a suçlu vekilinin tahli- paması da kazanın zuhuruna sebeb oiJll 
bulan küçük Kemal, ayni zaman a ~a - lere c Yeni Osmanlı lar. cemiyetine gir- ev. 1• . .: c . <C • 

1 
• 

mude hanrm ismındeld bu zeki kadının mesi tesadüf eder. Naınık Kemnl art'k rak Mıdıllıye goaderlldı. cUslanmıştır . ., ye talebini redde<ien mahkeme, mu - tur. J>ll • 
ı 1 188" ·ı · b h"dl · lb. 1• ı"n' Maamafih marşandize çarpan yolcU sil • 

şahsında bir müreb~i kaz~nmış~ır. Mn~- daha geniş muhitlcr·e temns halindedir. ı zannPıe mutasarrıf y~pt~ ~r. . ü tarı un- hakemeyi azı şa ı erın ce ı ç tarı makinisttnin de fstasyona nıznıııl d~ 
mude hanım Kemal ın ~etışmesındc mu· Fakat fıkır fıkır kaynayan fikirler hüku- · d.e S~kızda hay~t~ _gozLı ını ka~~dı. __ va- taEk etmiştir. ratten !azla bir süratle glnnlş oırnııs~ıı 
him roUer ifa etmıştır. lik hocası, büyük meti korkutmuş ve bazı tedbirler alm:ığa S!~.etı var~.ı· Getırıh~ Btılov:rn ~omdul:r. OskUdar cezaevi müdUrU muc:lbl mes'uliyet görülmektedir. Alditii V 
annesidir denebilir Annesi öldükten son k t . ı· B d b t k"f t Ölur~cm gormtden m•lette ummul ettııım lar tnhkikatlnrını bu noktalar etratınd6llı;l• 

' • • SE'V e mış 1• U mPvan ':1 azı ev ı a feyzi beraet etti mik etmektedirler. Kaza etrafındaki ~edlf• 
ra tabiatile paşa k~yınpederinin yanında vapılmıı;;, Ziya P:ışa bir mutasarrıflığa ta- l'azılı;m sen~i lrabrimde vatan mahzôn ben ka tm bugunlerde Ikmali ümid edıı:ınelt ıııt ıı 
kalarnıyan babası, Namık Kemali burada vin edil<:>r<>k uzai{lastırılmak io;te'"lilmiı::, mahziın!. Üsküdar Cczaıevı müdürü iken bir Htıdlse esnasında hafifçe ynraıattıo.n 
bıraktı ve Namık Kemal büyük baba .. ile Namlk Kema'ıe de Jo'rzuruın vaJi muavin- (Devamı 8 inci sayfrıda) meseleden dolayı ta'h1~ muhak;~meye müdavntla.rı yapılmıştır. 
~~~~==~==~~==~~~--=========================~================================~============================~==~~~~~========~~d·~i-

Düştincelcrımi setir için kullandığım ı cıSmı Posta, nın tefril<ası: 18 karanlıkta dudak yapıştıranık kell .1~c • 
bu taktıği alay sanaı ... k bırdenbıre y.mım- ni çamurlara bırakınaz. Kadın beldl. 
dan uzaklaşıyor. cektir, beklemesini bllecektır. Kadıll_ ; ı 

Ben de, yenıcıen topluluğa knrışıyo - cak sevgiye mukabele eder; sevilrne~' t ı 
rum. bile, bile seven ve bu duygusunu hıç ç • 

re~~~eer=~~~~~~e~irs:~;~~:c::~~;iba~a~ie~ O m Iii\\\ mlUJ· m e a M ~Iii\\\ ml· M :~::~h~::: yk~.d~:r:~~;o:ı~c:ıyete 
verdi. Herkes karısının yanınd koşuyor. ~ u ~ K ue u UJ - Ya ne diyorlar?. 
Daha doğrusu herke:~ kocasını yanına çe- - Alçak!... . ,•· 
kerek garanti altına alıyor. Kadın, ne o - ...:.. Dediğiniz gibi olsun. Benin! bl~~~ 
]ursa o:sun, kadındır; zamanı gelince çak olmadığımı, olamıyacağınıı hel' gı ' 
mantığını hissine hfıkim kılamıyor. Yazan: Zeynel Besim Sun beraber siz de bilirsiniz. Hoşunuzıt 6,1r 

Bu yer değiştirme karışık'ı~ı arasıncia Artık Ferhunde sallanıyor; tuhaf, tu -ı - Bayan Ferhunde; diyor, rahahthsız J rnek rnecburiyetinde kaldım Bayan Fer - decek şekilde konuşnıadı~ım için b :ı J 

bay direktör düğmeyı çeviriyor; zulmet. .. haf gülüyor; konuşurken dilı dolaşıyor. oldun. Haydi Haşmet seni evjne bıraksın 

1 

hunde .. ne yaptığınızı gayet iyi biliyor - söylüyorsunuz. Kadın olmasaydırıız ~~-ı-
Ve ben bir çift cıudağın, ansızın, du - Kaçacağım; kaçmalıyıın: bu muhiti kızım... sunuz zannederim. tokatlardım, Fakat kadınsımz; size el 

daklarıma yapıştığını duyuyorum .. bü - terketmem bir zarurettir. Sarhoş kızın mahmurlaşmış gözleri ı - Ne var, ne olmu!i Haşmet? dırılmaz. ··~ 
tün mümanaatıma rağmen bt:. ateşli ve Sancılanmış gıbi yaparak bay direk - birdenbire parlıyor. Koşarak mantosunu, -Bana sadece ismirole hitab etmenızi - Anadoludaki lıemcinsh•riniz pel<ı 
Ihtiraslı du daklar dudaklarımdan ayııl -! törden ve arkadaşlardan alenen müsaade şapkasını alıyor \e: 1 hiç muvafık bulmuyorum Bayan FE'r- kadın d n dövüyor lar. fCr 
mıyor. Başımı tutan iki küçük ve yumu- 1 rica ettim. 1 - Size zahmet o~acak amma Bay Haş- h u nde.. - Onda da yanıhyorsunuz BaY9 ?, 1,·ı11 
şak el beni muttasıl kendisine doğru çe - -Kalmalıydın Haşrnet .. eğlentiyı böy- imet. Derneği bile unutmıyarak iltizami hir - Çok zalimsin Haşmet .. bir g<'nç kızı hundc .. Geçmişe nid bir çirkinliğin us,ı ı 
kiyor. le yarım bırakmak o1ur mu?. Şimdi dan- sa"lanışla, koluma giriyor. bu kadar tezlile ça!ışmanın ne zevki var- de bir düşman gibi, durmayınız. J\Il~ıtı" 

Gece yarısını bir dakika geçe elektrik- sa başlıyacaktık.. Felaket içindeyim... dır anlamıyorum. Ayakinrının altına hir ı uyanmıştır. Knrşıdır. hk bir şeY_ bııı 1 
ler yenıden açıldı~ı zaman Ferhunde Sev - Mazur görün; diyoruın, gene böb - Sokağa çıktık. Slat bire gclivor .. Cad- yürek seriliyor; bu yüreği nasıl çiğniyor- 1 gibi gördüğünüz Türk köylüo;Ü, 10~1ıt' 
ginin sarhoş, fakat muzaff~r bakışl.ır'a rek sancısı tuttu. Eve gidip derhal bir de bomboş ... Sessızliğm içinde, kol kola, sun Haşmet?. bahsinde, sıze vı• bm•a çok ders 0 

bana tebe.!! um ettiğini görüyorum. Bir banyo almak mecburiyetindcyim. ikimiziz. Ferhundc Sevgi bütün ı:ığırhğıle j - Bayan Ferhundc!. Erkekle kadın a- - Acayib!. . ırr 
yılandan kaçar gibi uzaklnşıyorum.. ı Kadınloto genç yaşta böbrek hn~talığı bana yaslanarak :Y~_rüy?r. .. .. y •• •• 1 rasında ta~. müsnvat iddia edcr~en ka - - Elbette .. An,.,ciolunun hiç bır i 

Artık burada daha fazla kalamnm. Bu çektiğime acıyorlar; arkadaşlar muf:ıra- Evden ayrılıp koseyı dondugumuz za- dının kendısıne mahsus gururlarıle ka.:lın kızını, sizin gibi, karanlıl,tn l rkc yı; 1J 
iffet ve samımiyet havasile meşbu salon- katimi znruri buluyorlar; salondan çıkı - man konuşmağa ha~ 1adı: olabileceğiıni, görüyorum ki, hakikat\m nuna sarılanık ..;ılg1ı1 bir vah~ctle ~:ı-ı ' 
da bir namus hırsızı, bir ahlaksız vııziye- yorum. Bay direktör arkarndan gelerek: - Bay Haşmet!. Benden nıçın daım? hesaba katmamışsımz. muş bir şehvet içinele dud.:ık ynP1~1 , 
tindeyim. İşlenen cinnydin azameti beni - Haşmet: diyor, Ferhunde Sevgi sar- uzaklaşmak istiyor~unuz? Ne yaptım ben - Bir kadın sevmez mi Haşmet, mut.. ken gören olmamıştır. Siz, crkeld:~tıı \. 
ürkütüyor. Bu s3rhoş kız, kcndisininki - hoş oldu. Yolunun üstündedir; geçerken size?.. laka erkek mi ever'?. hususta: hayatta, duyguda, ahlıı ı; 
Jerlc beraber, benim de mesleki ve şahsi onu evine bırakıverir misin? - Hayır Bayan Ferhunde; bir kadın her şeyde; tam ınüsavat iddia edc1~1rı ·~ 
haysiyetimi bir uçurumun kenarına ka - Ve benden cevab beklemeden Ferhun- - Susuyorsunuı, darıldınız mı bana?. da pekAla sevebillr; fakat sizin yaptı~ı - münevver kadınlar, k<'ndini7C bıt > 

dar götürmekte tereddud etmemiştir. deyi dışarıya ça~ırarak: - Sizin yüzünüzden meclisi terket - nız gibi tasallut ederek, mektub yazarak, 'Arkası ~at 
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2 n· · ·ı.~ ~ırıncııutnun 

C Can kurtaran . timsah ~ 

tn Avcı bay Çifter kaplan avına çık
k lfb. Çifteıılni yanımi almış fakat 
~rşunların! almayı unutmu~u. Bir 

l'UıPlana rastgelir gelmez kurşunla -
l< 1 alınayı unuttuğu aklına geldi. 
açmaktım bR§ka ça~si yoktu. 

da~eğer onun taş zannettiği şey, su
ltı.t t~ınsahın kuyruğu imiş, timsah 
ltı.ı~~na bıisıldığını hissedınce 
ü~e 

1
ugunu kaldırmıştı. Kuyruğunun 

la { ~ basın~ olan Bay Çifteri hız-
U:şı sahile attı. 

Bay Çifter kaçıyordu. Kaplan pe -
şine düşmüş onu kovalamaya başla-
mıştı. Bay Çifter; bir akar su gördü. 
Alı:aor suda bir taş vardı. Bay Çifter 

bu taşa bastı. Fakat o anda taş kı -
mıldadı. 

Bny Çif~cri koval<ı-yan kaplan da 

Bay Çifterın peşi sıra atlamak iste -

nıi5 fakat burnu timsahın kuyruğu • 

na çarpmış, gerisin geri sahile düş -
müştJ. Tım~:ıh başını sud<:n çıkardı. 

·····~~~~oca ağzile kaplanı yakaladı. Bay Çifter de kurtulmu~tu. . .................................................................................................................. 
1 

Geçen bilmecemizde ka'?:ananlar , 
l'ı~eÇf'n bilmecemizde kazananların isimleri Pazartesi giinü çıkacak sa- ( 

l:tda ilan edilecektir. J 

Sayfa 7 

Lorel ile Dardi 
Me~hur sinema kornikieri Lorel ile 

H~rdiye piyango çıkmıştı. PiyangodAn 
çıkan para ilc ne yapacaklarını düşün
rneğe başlamışlardı. Lorel, Hardiye 
sordu: 

- Ne dersin Hal'di, bu paraları ne 
y~pcılım? 

- Bilmem ki Lorel istersen yiyelim. 
- Nasıl yiyelim Hardi. 
- Bir tabağa koyarız Lorel, üzerine 

~iraz tuz biber ekeriz. Çatalla yer, bi
tiririz. 

- Sen aptalsın Hardi. 
- Ben aptal mıyım .. sen de budala-

sm. • 
- Ben budalaysam, sen de alıksın. 

- Yazık Hardi. O zaman biter. 
başka bir ~ey yapalım. 

Biz 1 - Anhatarı unutmuşum, 
yapmal·, kapıyı kın;ak. 

- Ne yapalım Lorel? Hardi atıldı: 
- Benim dklıma geldi. Bir kamyon - BPn kırarım. 

alcılım Hardi. -Haydi kır! 

şimdi ne 

- Ben alığım ha .. sen de enai!in. - İyi olur Lorel, içine biner geze - !lardi,_ k~pıya d~a~dı, kapı kırıldı. 
- Öyle olsun Hardi. Bunlara benzer riz. Koşke gırdıler. Üçu bırden kamyona 

Y k .. I d w·ı H d' K l e~jaları taşıyorlardı. o oy e egı ar ı. arnyon a 
Bir aralık köşkün sahibi olan adam: 

e§ya taşır, para kazanırız. 
- Pııramız var ya Lorel! 
- Daha çok olur Hardi. 

- Bu iyi işle Lorel 

* LorC'l ile Hardi, bir kamyon satın al
nı;şlarrlı. Kamyonla eşya taşıttıracak 

bir:;ıi l:>ekliyorlardı. Derken bekledik -

l<!.ri geldi, bu iri yarı bir adamdı: 
- Benim bir köşküm var, dedi, eş -

va~:nı taşıtmak istiyorum. 
- Geliyorlar-
Diye kaçmaya başladı; Lorelle Har 

Lorel ile Hardi ikisi birden cevab di ~aşırdılar. 
vernil er: - :Nereye gidiyor bu Lorel 

dnha b::ışka· kelime bılmediğim içın su- -- Biz ikimiz, ka-myonumuzla Bizin - Bilmem ki Ha\"'di. 
sarr~ım Lorcl. eşyanııı taşııız. Amma para isteri7.. Tam o esnada birkaç polis 

Hardinin yanına koştular. 
Lorelle 

- Sen smdcaksın amma ben söyli - - Tabii bedava olacak değil ya .. pa
YE>CPgirn Hard:. Hiç para tabağa konu- ra \'ererei!im. Kaç para' istersiniz. - S~-z bu köşkü soyuyordunuz ha! 

İkjsini de yakaladılar, karalkola gö -
Çiinkli onlar eşya taşımak için kaç pa- türdü1er. Karakolda kabahatleri olma. 

!up yenilir mi? Loıelle Hardi birbirlerine baktılar. 
- Tuı bibcr ekiise de yenmez mi 

r ,('!'el. 
l'a isteyeceklerini bilmiyorlardı. ciığı anlaşıldı ve serbest bırr&ıldılar. 

-- NE' verirsen! Meğer onları köşke götüren, kapıyı 
- Yenmez mi? Pa'ra yenir yenir am

ma ba~ka türlü yenir. 
Ded!ler. Larelle Hardi ve eşya' taşı - lcırdıran adam köşkün sahibi değil, a • 

pişiri1 - ta,.ak adnm birlikte kamyona bindiler. 7.ıh bir hırsızmış. Polisleri görüp kaç -
-· :-Tasıl yPnir .. pisirilip mi? 
- Haydi ~en de budala para 

Adamın gösterdiği yolda gittiler. Bü • mez, snrfedilir. 
-O başka. 
- O ba~ka değil, i~te ona p<ı'ra ~·e -

rnek denir Hardi. 
- Biz de sarfedip yiyelim Lord. 

m ış. 
vük h;r kö~kün önünde durdular. A - Poiisler onu da yakalamışla'rdı. Hap· 

dam: se atıld·. Lorelle Hardi de ondan sonra 
-- İşte burası, dedi, kamyondan in - daha dikkatli davranmak lazım geldi -

di1er. ğini, bir dc!ha bir 'hırsıza aldanmamak 
~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AdRm cchlerini k~ışbrdı: i~b ettij~ ö~e~ş &du~~ 

•• 

!lay ş· 
~•ltrn ışınan er tartılaca.ktı. Baskü le 
dıreğ~k istedi, fakat göbeği baskülün 

ıne dakunuyor çıkamıyordu. 

Bay Şişmuner duşündü ve bir ç~re 
buldu: 
- Şimdi, dedi, basküle çıkar, tartı-

Baskütün direğini bükmüştü. Göbe
ği c;ı tık direğc dokunmuyordu. Tar. 
tıiciı ve yüz yirmi kilo olduğunu öğ-

C Yeni ilmecemiz =ı 
Resimde gördüğünüz adamın elinde 

b r a1<!t bulunacak. Acaba' bu alet ne
dir? Siı bunu bilirseniz resmi gaı.e -
teJen '~esin. 'Aletin ne olduğunu yazı -
m7 ve resmi bize gönderiniz. Doğru bi
'Pıılrdcl' bir kiş;ye üç liralı'k kita'o, bir 
ki~·)e bir kilo çikolata, elli kiı:iye de 
rvrı nyr• güzel ve kıymetli hediyeler 

\ crc=>ceğiz. 

Bnmeceye cevab verme müddeti on 

~<: ~ündür, bHmeC€ cevabını bize gön. 

derdiğiniz zarfın üzerine «bilmece» 
kel'mesini ve bilmecenin gazetede çık-

.......... labllirirn. rı!<1di. tıi!ı il't-rihi yazınız . ...................................................................... ....... .. ........................... .. ............. . . ... .. .............. .... ..................................... : ............ : ........................................................................................................... . 

l3ıı k 
bır · mıarında ufak bir tcp.,1 bü ,-.ık~ü{!u:-ıtl-3 

QeJik b 
nc1a ulunan bir tahtaperdenın ön<.inde hir 
~vs:~ .. duruyor, ve yerdekı çok a~ı.c bir gülle~i 

"•erek "'--....... ~ -.-c bar bafn.rıyo:·du: 
tı... u g\ilJeyi kimse knldıranuı.,. fakat dünva-

·• eıı k ·• .ı 
dadır uvvetli adamı tıı.tıtapl'rdcnm arkasııı -

' nnoak o kaldırabiltr. 

• 

Ge:len geçen durmuşla ... ·. tel·<'r teker denemiş-
1ar, h&ldıramanuşlar, hep b.r olrnuşrar gene kal· 
oırö.n ıamışlardı. 

O zaman, adam tahtnpcrdeyl vurciu: 
- Haydi seni göreyim. 
'Iahtaperdedeki delikten bir el u7.andı. Kuv • 

'etli bir kol göründü: 
- İşte dünyanın en kuvvetli adamı . 

Uz~;nan el gülleyi kaldnmışt .. Orada llUlunan
l&rm hayretten ağızları a;ı'it k~ılır.ıştı. Acab~ bu 
kuvvetli adam nasıl bir adamd· görmek isti -
~ mlardı. Çok rica ettile'", nihayet gördüler. Ve 
bu f.efer hayretleri bir kat daha arttı. 

1 ZEHiRLİ GÖLGE romanımızı 
8 inci sayfada bulacnksını:ı. 

Çiınkü: 

- Du gülleyi kimse ka 1<iırama~, fakat dun .. 
yf.nın en kuvvetli adamı kaldırabilir! 

Diyt~ bağıran adam küçük filirı sahibi itli. K:i
çiık m:n hortumuna bir eldiVC-1 takmışh Tah
tuperdenin deli~inden uzana~ el kol dcğıl, kü • 
~i.ık filin kuvvetli hortum:ı idi. 

' 
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ı r • b '·t , 
vı. ete k t ılı lJu u siıp c

ın• t ırr. kt ır. 

e::ie t hki- 3 - R if B vın hap ~ r. den k ma • 
sına d · t ed n gardiyan mevdana çr- -

k oy'''i cı.k bir s vi karı! m .. m r. Fa !. b''t ardi} n -
z ' SUSU) orduk. O- lar re ret alt daaırlar. So u rı d v m 

ı.;'· bır s ;zıık kapln- etmektedir. Mahkumun kacl •. tamir e -

ra e n at 
(B!lstnrnfı 1 inci sayfndn) ( Baştarafı 1 ine! sayfada) 

vdde Ankarada ~ran.:.1, ingiltere ve Tü~-1 1& Ağ lStosta, soz e Po itl:.üroda rı·1 
kıye ar~ınaa ımz lanan muahedenın nen cSta in nutkuı na \e bu nutıı . 
kuvvetini ehemm.iyetle kayJctmı 1 bu su- :znuiı;l 'b t . n t mah\' ctil• 
rctle Türk lT'ill,~inh garb demckrasilc:>ri- c .. rı . aıa ..ırın amam n r 11zıı• 

1 h pencercye doğru dilen salonun ~mah+arının m:.idJriyct o -
)uriidu. A nını cama dayıyarak bir r.dd- dasında bulunduğu ve bundan b::tün g1ı-

le birleşmiş C'ldllğunu c:.öylemiş ve demiş- melen ıçm, harb kabıl uldu u kdda 9 
tir ki· malıdır• denildığinc dair olarak fi 'rıı 

gözümii~ü korku4-aeak U7 ınlukta !,Örün- - 1radC'leıi ve ivı göriişlerile en sami- ajansı tarafından verilen haberi Stıı 
müy0r. mi tebcillerimize hak kazanan ~rk dev- nasıl karşılıyor? .. det düşündü. 1 diyan'arın haberdnı· o'dukl rı mcvdana 

Sonra: 1 çıkuılrr.ıı::t r. Binacnalevh yalnız nöbet- Eıb<>tte zamanının hucru.siyct',('ri gö7ö- let adamları, bu aniasmaları hızırole ak- S lin ğ d k' b .. d .... iştıf· 

- Ha) di artık ya talım, çocuklar! de - çi gardiyanların değil, hepsinin bu anan
di. Nerede) sc ortalııc aydınlanacak. D5ı1 tarı y rindcn alarak malıkurnun kaçma -
beş saat uyuyabilirc.{'k veniden çalışmak sına delall't edebilecekleri düsünülmek!e 
için ı; zrm gelen kuvveti e1de etmiş olu -1 tahkikat ona göro dcrinleştirilmC''ktedir. 
ruz. Cevad Fe ni Pn unutma d:-ı kalkar 4 - Hapic:ham•den kııç:o Y c:ilkövdeki 
kalkmaz Hü e ·• Hilminin evine telc.•bn kö kündc katlPdi en mahkfun Raif Be vi n 
ct Saba 1 vin n· • la bu'uo::;up Sipahi ça'ınan cesedi henm: bulunamamı~ır .. 
O ~ ak t 1 ıd t'E"kt;k. B n'm Ta arrh·at 'ddf'tlc \C ı:.ür Ue d vnm ,...t

t t k ~t·ı h B tk A , ta , aşa ı a ı ceva ı gon eru .. 
nünde tutulursa Namık Kcmalin şiir hü- e me sur.: 1 e em a an uupaınn- }eri· 

. . ' .. ı da sulhün muhafazası için bize müessir Havas ajansının bu haberi, haber 11 vıyetıne bır p<'rtev"-u2 tutulmuş olur. G"' •Lte yardım etmek bem de Aııkara . k ğu 'b' 1 d B yaınrı1 ' 

ıl · b"" 1 k 'd ı · h"'- nın pe ço gı ı, ya an ır. u 1• 
zc erı. mura 'ın ..ırı, osı c crı, ttt"Um munhcdesim imza1ay:m üc devlete an'a.. 1 . ı 1 k h ed d Id ~urııı e 
vf'rmekten çekin rek sövJivelim, şekil rt>vi bir dostluğun bP~ladı~ı •emlpk~>t- ıangı ~ gı ı a v e u~ uru u jstc' 
itibarile belki münak" a götiirürsc d C' o::;i-ılcri _bitaraf.ık v~ isti~lal .siy ·~C'tlcı .nde ~tte ~ılemeın. Hav~. OJa~sı erkfırı~e o~' 
irierinin veni tı:>m vüPNP sarılı o'ması tPşvık eylemek ıcıtemıslerdır. dıklcrı kadar yalan soylesınler, ne 
b .. k l kk rPf dE.'r. Piv<'s1Pri . Ankara paktı hi~bir m_tmlck_~tin eY?- sa inkar edemezler ki: • 

u muna a 1 ı ı nıvet veya menfnat• nlevhıne m"Jteveccıh . İ . • rıı:ı c 
Plh<>t~f' sahne f ı i~iM uyarra ~ı. F kat dPVPdir. Ankar~ paktıpın Uç büvük mil- A -Fransa ıle ngıL.ercyc ta:ır tıı• 
b'rer b nr+ fı ı olll'aları mi'lı rı'uşu va- l<'ti. nra,ıarındaki ideal l.ıirliğini manevi den Almanya değil, b.•1ki Almnnyav-

1 
•t• 

-2-

ıktıftı için g le - m ktedir. 
r: H .,· h n h 1 ,. k } r a f ik d v.l hada •e id ey}!'ml'k VE l'mniPtl"rinin arruz edip, bur,iinkÜ harbin me!='ul • 

c;· l ı Arqb tıyc tro ı d<'V- müda aasın· tensilt C'tr t'~ rr.ümkün kı- ni üzerlerine aı~n ar, inr,iltere ile ].<1' 

~ n t k i i nr <'de bu a- t_,~a~r. ir bır i•:hn rl no~ (~.AJis- adır. \1' 

Avam Kamara ın 'a B-- Muhasemat ba hd•kt r: • r 
man va Fra:rıc;ay ı VE" İ g ltc>re • ul 
lif'<'r'nde bulunmuş v Sovyctl<' 
Alır: '1yanın ulh •eklı in a 
lmu tur. Çiın ı So\ vt-f r Dir 

K< nd: ilE' nn i""'" 1 J!'ıc: ol- cabuk durdurulur a bü.tin m 1 ~ .tf 
dt ırumuı Turk'v r'n h'lY i '1-ıı:-m 'ye- rin ve büttin m U tlerir v ıi~ :. c .~e 
t'ri herhalde 'kab:.ıt edersinız. Bu E bcb- d" 1 •. k .. tın' .,. iai ve 
der do'avı. Tiirk!ye Haric;v0 GrnE:'l Sek- surett<' UZ"' «:'Cl Pı ~ ~· 
nt"ri R. Num 1 ~ n"'mencid!'u ile ıır. o lronaattedir. ·fl"' 

lıfi uz rıne z bı ta ve adi' l Cf' vJı ''in na rt"tl"k ml'rd olmayı :ıhdt>yll'clim canımla kadac:lar1nı"l Londr wı zivardıni büvük C - Gerek Alınanyanın sulh t 1~rd' 
t . k'ld ben ı . ,· tchaliilde sf't:ınılarız. Ke"dilcrıle iki ı,.,.r.·•· surP ı <'0r0Val'!ın"ı ne s ı 0 t !':avvur c- u k . rinı, gE'rek harbin süratle nctic' ' .... 

1 
ı.ı· 

dilmt>kte oldu V unu da anı ttı. Huc,.eti n::nmı u mu lmz.,)Rdım kanımla ben m<'mlE'kf't <rasında iınzalanirl$ Sl ı ı ttı- 1 Bır lı 
Fadanın ikinci p<.'rd(f'-inın iKinci sah - mr esaret evle em ..... er bann yüz bin ltııh r kt:ırı doi1-an -;lvıi i_ ve i~tısadi ~esP_I,..._~e- ni temin maksadile Sovyet er ·ı ,.e 

IH.' i zabıtanın meçhul canHere kar ı mu- Bu~ u a~en nakı~diyorum.. . . .. Düzahi dünya<l::ı. buldum kendi vlcdanımla 1 ri göruŞE'(_>c~iz. Omıd edıvoruz kı .P.~rış- rafından yapılan teşebbüslcri, 1nC:11 ~0ct-

M ukabil taarruz 

kabil taarruzu ilı:ı b şladı. Saat lO da u _ Raıf Beyın ,·eı..er.ı Necd~t ı~~ız ?UC"UZ1 ben mclerimizin neticesindE' Türk- İnızilız U- Fransız zimamdarıarı, huşunetlc ~<' JW 

Yandı:ın. Kalkıp givininci,•e kadar 10,5 ol- parasız \'e macerrp0re. st bır g .. enç .. tı A_vnf O bugün Ömı s<>vgi ile anacak Türk carC'tinin malik oimaSl icı:..b eden hacmi mişlerdir. Vaziyct bundan ibarettır· ıafl 
.; d k k d k d e'<le <'tme!'line halen man i olan engei.ler •t'kllcl •· 

du. Rıd an Sadu1lahı mesai odasında 1 zaman a umara ,.~ ı<: ıvc :.ı~ •tm o u- gencliginih kadirşinas hevecanhnna. MU- ortadan kaldırılacaktır. vas ajansının çalgılı kahve polı ı 
buldum. Serkom.i er •-' meydanlarda yok l'!u tahakkuk etmıştı. Ailesi halkını birer hatab olan büyük vatanperver ne güzel Türkiye • Bulgaristan bu vakı&lara karşı ne diyebilirlet? } 
tu, dadıya sordum. İki saat uyumuş, u- birer ortadan kaldırarak zengin olm:ı.yı c:övlemiş: ~(~·t\· 

k rmuş butunması muht m .. ldı' d 1 r -• h • B Butler söılerine şöyle devam etmiş.. ~ı 
yu.mamış1 kalkıp sokağa fırlamı.ş. ll ~ " · nenlr bir gün Jı'f'.llr e saye en.ı arnı - · ... .,e;ı> 

(Arkasi var) yette tir: .,v-
Saat on ikiye doğru avdet etti. Mem- ..................................... ... .......... Kemııfin sengi kabri kalm:ıdlse namı 1ı:a~ _ - İngiliz hüki\meti. Türk ve .~ulgar birllği ve tesanüd hiç şüph€ yok Jd, t1Jl1ıı6' 

nun görünüyoJ"du. Sabahtanberi tahki- aşve t"lin t tki. Ic ri· mıştır hükfunetlPrinin, :ıra~arındaki ~şterek memle~etlerde mevcud ka.lab:ı.lık ve 
1 

t,ifll • 
kat ilı:ı uğraşmıştı. Yalnız o de~il1 bütün • i • Halbuki memıe1tet bu değerli eviAdının bududda mevcud k:t ~lann~n .~de~ını ten- sız mü~ahldler tarşısındo. tebariiz ct 

. zile karar rmelerını Pıı buvuk bır mem- ~ 
zabıta ve adiiye makineleri dün gece on (8astarnfı 1 inci sayfada) rem kabrım. hem namını muhafaza ed ı- nu niyetle hrber al !ır. Bu hudurldaki miştir. 11~0 ııt f 

· ·idenbcri avni i!':lC' meşgul idiler. Doktor Refik Saydam, müteakıben, vor. •, srP!: Safa Coskun ge>rgin\ik hiç '}iiphe yok ki azalacakt1r. Türk paktı do. hnrbe i§Urak etnı eJb 6~, 
Uzun uzadıva v cliği iza"attan şu ne- fabrıkanın boru kısmına giderek imal e- Jhtlfaf pronraml İki hükUmet arasında itimadın yeniden ıetı~rln rcfo.hınn mütealllk olarak. "rıı ' 

ticeleri çıkarttım: di\mi.ş ve i.ıncl. edil.mckte olan boruları dofi-8{' ~ın1 ümid t>diyoruz. . \etlerinin meveud endişelerine teknb .::ı,.tı:s-11 

Z b dı . B•ırrün büyük vatnnpervE'r şair Namık Ke.. B B tl 'd Tü' k In<r'}'z tı'ca "'t '"" ııl a ı ta ve a n <'nin müst('rek tnhki - gözden geçirmi~tir. Bu arada fabrıknnın "' . u E>r, vcnı. n .. r - . ,.,ı.' . .. • mektedlr. Daladyeye göre, bu pa.. li r 
. d b . ı kt .. mnlin ölllrnlinün 51 Inci yıldönfimüne rns. ret mt"Self'lerine donmuş ve .sozle>rını şoy- . . i k t cthnn • 

k tı su be nokta etrafında süratle ilerle- suyunu ternın en araJ ve e C' . rır:: san- ıamaktndır. Bu ınüna.c:ebetle öll-leden sonra . . . . . sulbün ;n es:ısıo im ş. Fn a c fl 
kt d . tr . - d . ·ı . ı· .,, le bıtirrm tır. I tl lı 1 A__,,nıı. t ( mc· C' ı ı: ı oz en geçırı mıc: ır. ı::ıat ı ı; tE' ı: iversi+E' konferans s..ılonunda N "f ~ı . esnıısınd::ı. garb dev c er ı n v• ......- ...,1 ..ı 

İ ı . _ B uman .~ e mc-ncını.; u rJ e- rxıe""'y ~ 
ı _ j nb a v 1 0 d" G'Jrm isimli ki sa t sür n bu tetkiklt C'Sn!lc;ında bir !ht'fal ~apılncaktır. Ihtlfııle dccent NI - t' d ki ·Türk heyetile vapaeagımız gorüş- bu sarki>indekl h:ı.rb sl}'tl tino t F 

mür di ·r in geldii!i asıl - Bnsvck le fabrika Müdür M w vını Azmi had All Tkll'laııın bir hitabc ile b:ışl nnt':ık ın ı C' d 'd atmckten halı kalrrıl:!i cağı- kil edenlerin hnfızasını azla zayıf ~1eı. 
poı t kayıdLırı araştı _ tarafından· izah at v rilmi.,tir. Tekrar mü- ıst-;•an ve tal b~r htn::fı~dnn ~ü~k şa~rlt ~z e~a~~ı emenınuniyet n tic lerı pek etmemnk ıa.zırr.dır. Orada her şeyderı e ~ 

diri.> et oinasma don en BA~V kil bu tr.u- h:ıvatı ve N er a ın a nu u ar s ~·e vakında Karnaraya ıırz debileccgimi kuv- Fransız sevkülc""'"' mUteh:ıssısiarınıtı •r1' 
~ rlcri gö~den gC'çi - -., ne!'e';tir. Bundan ... onra Namık Kemalln e. · 

1 
ü 'd d' orum ~.;~ rııl ' ır 

r!ırıda Portekiz ta _ azzam tc ısatın mül"ıendblerilc ayrı ayrı serlerlndı:;f;n parc.ılar okunacak \1 ilhtlf ıe vet e mı e ıy · . • _t I O mükemmellerinden biri '>lan oenc ~ 
görüsınüstür. nlho:ıvı>t vE'rilecektir. Bir Alman g~zetesının mu 8 eBsı gand'ın şarko. gönderilmesi herhalde :tP'ı ' 

B~"Wekil geceyi Karabiilde geçirmiş- Bııgi}n orta okul ve liselerde de türkçe ve Berlin 1 (AA.) - D. · B. ajansı btldirl- na olmadı~ı düşünülmektedir. aene tl 
lcrdir. Pazar günü zonguldak ta buluna. edE'b!ynt derslerinde ö?!r,.tmenler Namık yor: k Fr z1 Balknnıı:ı.rd& 1 ~· caklardır. Kemal hakkındr söz söyl!yrePklerdir. Diplomatlsche Correspondanz gazetesi, liziere uyara ansı ann 1 nıııtle\' ııl~ 

Bn ayın 28 Inde de gene Uruversite kon _ dün Fransız pıırl!ımento.!undo. Fransız lıfi - alelfımum şarkta tnklb ettikler. rıd ıd ~r: 
Karabükte kurulan muazzam end:.istri ferans ~alomında şı:ı.lr Mehmcd Akltin ölüm kılmetl tarafından yapılan beyanatıc mcş- yn.set, büyük Alman komşu nteybi uJ.lııı:ııı' 

ber Türkün ö~üncce~i kadar üstün b1r vıldönümü münasebetllo bir lhtlfnl yapıla - gul olmaktadır. co.delede bu milletleri köle gibi k 
~att1r. Fransa ile İngiltere arasındaki tam fikir tadır. eserdir • . .ıbun zabıta yı 
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liNBIRDiliK 
lA 1 AK HANESi Kazma uyu yu ... 

lllllll .. llllllll .. llllllll .. liiiii .. IIIIJIII .. Iflllh. Çeviren: Hasan All Ediz .• dllll .. 
J"(>~ı.iess~seni~ ~ş~uhas~bi .. bir baş~a su, hem gıda. hem güneş, hem de vita- li.:r' baronlarından birinin oğludur. Bü. 
ik · _tayın edılmı.şti. Aynı muessesemn mindir. tun hayatını, şuna buna zulmetmekle 
~ı~ı ~~hasibi olan Gavriloviç baş - DirPktör G~vriloviç'in elini hararet- geçi rmiştir. Her bakımdan şüpheli bir 
k u. asıblığe in ha edileceğine o kadar le sıkarak: unsudur.ıt 

Gönül gÔve~C~~~ı&rem 
.:nıdi ki, Mayakin isminde birinin baş - Haklısınız dostum, dedi, yerden Katib, kat'i bir eda ile: 
k llhasicliğe getirildiğıni öğrenince öf- göke kadar haklısımz! Biz sizi biraz - Bu evsaf, Gavriloviçe hiç yara~ _ T~yyarzadc Evliyanın yüzüne merak Sultan Murad uykusundan uyandınl -

ı e ve teessüründen ne yapacağını bi - ihmal ettik. Maamafih bir ikinci defa maz .. hence bu.iftiradır. :o ve dıkkatle bakmıığ<ı başlamıştı. Bu ba - masını kat'f olarak yasak etmişti. Bazan 
<>rned· H kışta, padişah ile nediminin mahrcm soh- müstesna olarak: cBir şey olursa beni kal~ 

ve fa ıd 
1 

atta, kendisinin d€. cliyakat elime böyle bir imkan ve fırsat geçer Buna benzer ikinci bir mektub da betini sen nasıl olur da işitırsin diyen bir dır ha! .• diye Musa Meleğe tenbih eder-
<\ ~ a ı hizmetlerine rnükafaten~ bir sc. ilk ileri süreceğim namzed siz ola- mGessesenin parti katibine geldi. Bu mana vardı. EvJiya Çelebı bunu sezdi ve di. 
~ ~Uddetıe istira4hat için Kırıma gön cakc;ınız!. mektubda• Gavriloviçin cvatandaş mu- izahoht verdi: Çekmecedeki yalıda, yatağa soyunma-
bi!rılmek .!s~_endiğini öğrendiği zaman Ga\'riloviç. Krıma, istirahat evine ha:Pbesi esnasında ihtikarla meşgul ol- - Musa Çelebi az evvel Güllü Fat - dan uzanmıştı. Musa Melek ayağından 

e ~es('uru g d. . :r k d h d. k .. .. t rf" d g h r 1 kt k k may.a söyledi; efendimiz artık beni çırağ yemenilerini ve tozluklan nı almış daima 
Bu- , ~me ı. . . .. .. gı ıncı:y~ ~~ -~r .. ep ıre torun e ı u u, a ~ ı aç ı an ·ırıJır en beyJik etmek ister, ya Budine, ya Bağcıada, ya- olduğu gibi bacaklarını ogiuşt~rmaC'ta 

til~ sırada rnuessesenm dırektoru ve- v~·Uerını duşundu. Bunun etrafında ekmeklen çalarak parasile kumar oy - hud Mısıra gitmemiz mukarrerdır dedi. başlamıştı. İşte 0 sırndadır ki, Murad ~-
Ci. n kararı kendisine tebliğ etmek i - bi!'llerce hayal kurdu. uadığı ... ilh» yizılıyordu. - Benim bildiğim Sultan Murad ta - ğulluğu yerinde gözdesının güzel yOzü-
- n •mu huzuruna çağırdı: Çok geçmeden Gavriloviçin bu hü1 - Parti kfıtibi: hammül edemez Musanın hasretine. ne uzun uzun bakarak: 

ter
-d. D_ o_stum, diye söze başladı. gös - yala·rı, bir tesadüf neticesı·nde, hakikat - MRnasız bir iftı·ra, dı·ve du··ş..;;ndu··. - Tahamm'5l edemezse geri getırtmesi M 1 • B ""d d ı .ı. ., ,... de iş değil ya ... Amma ateş bir kere göz- - usa, og.um. senı ya an u • ya 

Ytsi}eı;ın_ı_~ faa!_iy_;t ve çalı~k~nlık dola- obverdi. v:. ~~~.ından .. geçmekte olan zat işleri den irağ olursa... Mısır, yahud Budin ile çırağ etmek iste -
v d" sın mukafathmdırmaga karar Gavriloviçin Krıma hareketinden beş mudt'rune donerek: -Gönülden de irağ olur cUyeceksin... rim, ne dersin? .. 
.... e.,r ı~. Mü.essesemiz hesabına sizi Krı- giin sonra; y(mi tayin edilen başmuha- - E izim Gavriloviç hakkında bakı - - Bre öyledir T1yyarzad(>m... Demişti. Çocuk bu suale cevab vermc-
•ı..ıu gond x· bT mişti. Yalnız Muradın ayaklarına kapa -
et enyoruz. Ne zaman hareket sib, direktörün huzuruna girerek nız l'e yazıyorlar, dedi. T ım ı ır. n. arak a~lamağa başlamıştı. Göz ""'aşlLrı 

rnC€k nivetindesiniz? crnu··nha~·.ran aı·ıevı~ bazı sebebler do - Zat i~leri müdu··ru··, kaşlarını çataı·ak·. ayyarzade içini çekmişti. Evliyanın 1 ki .ı " " • gözleri parlayı verdi: ı .e aya arını ısıattığı adam, onu bir h:ç-
da .~Vriloviç ciddi ve müteessir bir e - hyıs;Je bir başka şehre nakletmek mec · - Neden cbizim• oluyormuş? dedi. - Aman Tayyarzadem, güzel başın lıkten alıp muazzam bir imparatorlukta 

ı e: buriy(>ti hasıl olduğu için istifasını ver- Ben Gavriloviç gibi bir adama «bizim~ için söyle, yoksa ~en de gönül güvercini- söz sahibi yapmıştı. Şimdi de, dudakln-
- Ve ·ı ..J k · ·ğ't · ? rından çıkacak birka" kelimelik bir e -

dft h r• en em re n~zaran üç gün için- rneğe:. geJdigv ini bildirdi. ueme ten çekinirim. nı uçurmuş yı ı mum. .. "' .... k T d b 11 k mirle, koca bir ~?yaletin ve yu··z binlerce 
are et et:vıek mecbur·vefndeyim Yenı· başmtıhasib Mayakinı"'n ı"stı·da- -Neden? ayyarza e asım sa ıyara : · ded· • ı~ ı , - Eh ... Herkesin iı;:inde bır aslan ya- ınsanın mukadderaunı eline vermek ıs -

0ı: Fakat ınüsaladenizle... sına gi17 atan direk tör: - Neden olacak? Ben de buna ben- tar Evli ya Çelebim... tiyordu. Ona karşı sonsuz münnetinın ifa-
lov· ~~ektör, ikinci muhasebeci Gavri - - Dostum. dedi, arzunuza rnümana'· z~r· bir mektub aldım. Bunlar belki if- _ Bre meded rayynrzadc ... Söylen _ d esi ancak göz yaşları olabilirdi. Fakat, 

ıçın s0·· ti ·· k k t· d F k Musa Melek, Muradm yanından avrıl _ 
z nu esere : at etmE-k için hiç bir sebeb görmüvo - ıra ır. a at ya doğru iseler? O za - mez derde deva olmaz .. bre derdini nç mak istemiyorJu. Padişah, acaba Gtillü 

'-u··- r... .. üzum yok dostum, dedi, teşek - rum. Siz bura.va geleli henüz bir hafta man ha. ltederb:? Kabahat bizim direk- deva bulalım.·· Gön:.il yaresme merhem F · ı ' ıc; re 1 b 1 . . 1 b ~ atma ı e evle:ımeğe rflzı olduğu için mi 
la b uzum yok. Siz ciddi çalışmanız - bile geçmedi. Binaenaleyh, açıkça söy- tördc. Insanı iyice tetkik etmeden n~ u am.az ısen senın e bera cr seyyahı u- kendisi!li uzakla~tırıyorclu. Yoksa, ken _ 
la ~na hak kazandınız!. Safayı hatır • }P.mek lazım gelirse, ne siz bize, ne de diye terfi ettiriyor? Herhalde bunda le~a~;~~de: disini Istanbuldan uzaklaştırmağa niyet 
ses:ıd~niz! İyice istiralhat ediniz! Mües- biz size henüz alışma'Clık. Bunun iç!n bir iş olsa gerek. Bi:ze bunları yazan a. _ Evlivam, dedi, avanını ÖP""·im .. zor- dettikten sonra mı, Güllüyü, bir can yol -

rnız · · b d d" ., .ı ı-. '".ı aşı olarak yanına katmak istemişti. Pa-
her , •. sı~ın gi i ciddi memurlarile :.wrılışımız da güç olmıyacak. Bundan am, ne ı ye bu zahmete katlanıyor, lama ... Şu kadar söyliyeyim ki ben de dişnh ayaklarına kapanan güzel sakis;nE'· 

dı·r. ~;tıt ıftihar eder. Krım ivi bir yer ınaada, elimizin altında sizin verinize po~ta .. parası veriyor? bir ahu gözlünün meclübuyum.. amma, M 1\ cı ., " - usa felek!. diye seslendi, Musa 
G a:·ası, suyu temizdir... · kcvabi!e<:€Aimiz iyi bir arkMiaş da var. Muessesenin parti katibi biraz dü~ü- gözümden irağ olmağla .gönlümden irağ Melek ... 

-a~nloviç rntiteessir bir eda ile: Ertesi gün de Gavriloviçin başnm - n~rt>k:~· ol~m~~~r.sen çok yaşıyasın Tayyarza _ _ ~usa Melek göz yaşl~ril_e ısıanmış _yü-

-

,~akat bu kadarı kafi deği_ı., dedi... h:ı<:;lıliğc tayinine dair olan kararJtame -,'Kım.- bil_i_r, .. dedi, belki de sen hak- d b .. M l\~ 1 k ç 1 b" . zun u kaldırdı. M ur ad bır ışaretle bınz 
ra) h _ I D em.. ugun usa ıe e e. ının ıse vakla asın tt• . t . 

gıC\ nız avası, suyu degıl fa~at, ~ıktı. ıc;ın.. !rektorun yanında bir toplantı yarın Tayyarzade Çelebinin pilav z(·rdL'-j .ı _şm ~ ı emre .. ı!. ~ın a~ının genış 
tiııt~ı da iyidir. Güneşi boldur. Kalo- Merkezde bu hadiseler cereyan· et - ya oarak bu işi müzakere edelim. sini yeriz. .. kolu 1~ Musamn ~-u~unu sıldı. 

,-, ~en~indir. tiği CS11~d<1 Gavriloviç, Knmda, Kara- Bu çeşid mektublardan biri de direk- - Sen de sen·ahı alem olup nice nice - ğlu~ .. dedı, lst~:ıbul hav~sı fı~tı-
\.)avr 1 t"" ·Ak f 1 E r nalıdır. Senı, Hasanı, dıger sevdiğım kım-

le: 1 oviç, adeta ağlar gibi bir ses- deniz kıyısında bir taşın üzerine otur- orc ge Ini. Bu mektubda şunla'r yazılı esraraEva {ı ~ asın 'v ıyam .. seleri birer eyaJet ıle ist3nbuldnn uzak-
mus. şunları düşünüyordu: idi: - yva a · ·· Jaştırmak isterim .. 

- Ben1·m •t ~ın· ·ht· k H k d" d k d 1\tr·· · • . b Küçükefendi Sultan Muradın düğü - V 1. . . f d" S ded· vı a me ı ıyacım yo , o: er insan ·eh ı saa etini en ic;i « ·ıuessesenızın yenı aşmuhasibi, nünü Çekmece halkına tellallarla ııim - c ınımetım e ~n !m • ultan Mu -
:· . •em:n <'der. Benim mcs'ud olmam ise, Varangel'in yaverliğini yapmış bir a - ettirmişti. Ve bütün halkı, B;ıbamıkkas rad H.an · .sen nerede ı:cn , ben arııda ol -

ı!onu··ıVıt~arninc ihtiyacınız yok. sa, ~i.ra_z hı:ıc;mııha.sibliı!c tavin edilmem. e bağlı - da"Tldır. Rejim için çok tehlikeli bir a - dcresi çiftliğint>, padişalım zıyafetine da- ı ~~k ~sterım .. c:e~ın ugrun:ı benim .!!iLi 
JC)'- eglendirmeğe bir dıyeceğınız dır. Pekı, ~u halde ba'Smuhasıb olmam damd•r. Bunu dikkate alarak tedbir a·- vet etmişti. Küçükefendi Musa Melek c(>- )UZ bı~ Mus: ~Pbek feda olsukn. .. . 

"' Ya' B 1 ı lebi ile Güllü Fatmanın kendı çiftliğinde - .re ogu • ana senın anın d('ğıl. 
har ·. ani bir şarkı vardır: cGöniil ıçin bE>n ne yapıyorum? Hiç bir ~ey ın ız.» baş göz edilrnel~rıni, tn'ihin kendisine bir 1 canın laz_ı~dır... . 

Caret~ sönmez ~arabı kevser ile.:. yapmıyorum; elimi kolumu bağlamış Direktör alnındaki terleri silerek: lütfü mahsusu telakkı etmişti. Padışah, . - Vel~ımctım efendım, bann da senin 
SOıu:v;ıloViç kısık bir sesle direktörün oturuyorum. Peki ne yapmalıyım? Öy- - Vay anasım, diye haykırdı. Dur iki sevgili gözdesinin duğunünıi onun ç!ft- dırların lazımdır. 

_ keserek: le b:r sey yapmalıyım ki, yeni başmu- bakaJ:m ben başmuhasib olm-ak kimi liğinde yapmakla, Küçükcfcndiyı bıit'5n - Musa Melek, nazarı şahanem daima 
Yok B

1 
enim «~önül harareti• ile işim hasibi kulağından tutup a'tıversinler. teyin etmiştim? Evet hatırladım Gav- akran ve emsaii arasında fevkaladı> yi.ık- seninle beraber.:iir .. amma ben seni Hl 

e endim d d. 0 . , (.' . . _ rilovi 'i. Va , Gavrilovi , 1 ' seltmişt!. Küçü~e.fe:ı~i bunu Sult?n Mu· B.ağdada. y~ M!sıra, ya Bud~ne ~c~)erbe-- :a· ' e 1• rı u k~p: .dı'ıarı. e~m~ de, .~nım baş. ç ~ ) . .. .. ç, 'ay.. radın agzından ışıttı~ı zaman, sevınç yaş- yı eyleme~ nıyet ettim. gıt Gullu kıza 
Gav ı.~mem ki aTtık size ne diyeyim!. mulıasıblıge tayınım bır gun meselcsı ~u s~r·.~~ dırektorun yanına zaı:. iş - larını tutanuyarak padiş:ıhın aj·ağma kn- danış .. ben uykuyı:ı varırım .. bir şey o -
_ ~1 <>':,iç ca_nlanarak: olur. Şu halde hiç durmadan yeni baş- lerı .~udurıle pa:ti .. k~tibi girdiler. Di- p.anı;n~. teşekkür ctl!,l~~~i. H~.lk .. tek~ar lursa beni kaldır ha!.. 

l'\i t ~ soyledıklerinizin hiç birisi be- mııhasibin ~yağı altına bir karpuz. ka- rektor bı.nları görunce, ceyvah, hapı çı_ftlığe .. a~ın etmış, ~ugun, muınkun oıa- Musa Melek Çelebi, oğlcye doğru , bir 
iH1· at~ın etmez, dedi. Mesele bu de • buP,u !<oymağa bakmalıyım. Onun a • yuttuk!• diye dü.şündü. Ve onların söz bılen butun şaş?ası ı!e haşlam~ştı. aralık ~suııea yata~ ?c;ı;sına ı:{Jrı:ıı\sti. :rı.ru. 
ıııı:ı·~tıessesemizin şerefi, ve bizim he ya~ını kaydıı·acak en iyi karpuz kabu- söylf'me~ine imkan vermeden kendi tUyurkeknMp~dışaMnınlykançımlı gb~rmek r~Ih- mrandır.daekrııynaumyakduıdaPaı1dıı:şn:ı:heımnck ıçınkkaldır-

·•ı ıın b b . . . ~ . . L . sa ı anca usa e e e e ı ye verı -, • n . yeme zaman-
Ve kalb a amız .sı~atile benım. ıyıce, gtı, ı.~hradır.~ . . .. .. .. . a~ladı.. . . mişti. Ha~t~ ekscri~a.' Mı.:sa Melek Çelc- ları .~ate~ n:.un~zıım değıldi. 
ediyo huzurlle ıstırahat etmeını arzu Mue('sesenm zRt ışlen muduru, elın- - Azız dostlanm, dedı, ben nısbe - bi de, sahıbı ve velınımetı Sultan Muradı Gumrukçu Huseym Efendı. Tayyarıa-

n· r!!anız. . oPki Krım damgalı, makine ile vazıl - ten yeni bir direktörlim. Henüz daha yalnız bır.akmaz, avakucunda nöbet bt.•k- de, Evliya Çelebi ,.e Güllü Fatma da, ya-
teı/rektör, muhatabının sözünü kese- mış mektuba bakarak katibine ~rdu: tecriihesizim. Banır öyle geliyor ki Gav lerdi: Kapı nöbctcılerıne de o ne?.arct t.>- lının diğer odal:ırı~.d~ ~azırlanan yatak-

. ş · d. b. · ·· · b ·1 • • b b ·b ~!... • t kl h derdı. lara yatmışlardı. Gor.ınu kırpmıyan Mu-- ım ı ızım muessesenın aşmtı- rı.ovıçı aşmu ası wıyın c me e a - ıı1 1 k ç 1 b" ·ı D ı· H"" ,. 1 - l\rzu t h .b. 1.• Id ? ,ft • 1 d. 0 b ık· h ·bı·· . A Uyandığı zamanlar, ~enç pndi ahın en sa J\ e e e e ı ı e e.J usı>\Jn o muş-
ed .. ...: e mez miyı"m, elbette aTzu C "ı ı r:ım o u. ı.n ış e rm. e ı mu ası ıge bıle la- b tu. Bı·r mu""ddet, p ... dı"cnhı."' Enderuna n _ .,, rn büyük zevklerinden birisi, azan saat - ~ -r· .• 
k~lbirr..' diye haykırdı. Hem de bütün Katıb ensesini kaşıyarak: yll: değildir. Ben kararımda acele et - lerce, ayakların•n ve bacaklarının oj:(uş- Immalarmı emrettiği çocuklarla meşgul 

le.. - Gttvriloviç tayin edildi, efendim, m!ş olacağım. Bu adam kimdir, nevin turu'ması idi. Bu hizmPti ekseriya bizzat olmuş, onların ':ierhal bir künyf' defterini 
tıi~ ~~ı _halde sizin en büyük temen - de~!. nec:idir? N<!s!l bir mazive malikÜr? Musa Melek Çelebi görjrdi.i. Bazan da t~nzim ettinniş, Cekmecc kadılığm,l tcs-
ıııı- ol' ıkınci muhasibinizin, ba~muha - - Eakınız onun hakkında ne yazı - Bunların hiç birini bilmiyoruz. cScferlinin ~cukhrı ~elsin! • diy~ e!!l:,c>- cıl ettirmiş, bir taı ftan rla çocu1darı e:i. 
c. atak b z . 

1 
. ..d.. ... dcr, Ende~nun Seferh odasındakı zuluf- lelcrile vedalaştırdıktan sonra hemen ha-

oi-,in b uraya dönmesi olmalıdır. yorlar: «Müessesenize yeni tayin edi - nt ı~ en mu uru. . . lü gılmanlar arasından seçilen on ıki ilc ı ma ma göndertmiş, 
U temenniniz, benim için, hem ~en başmuhasib, Çarlık devrinin en za- (Devamı 11 ıncı sa11fada) on bcş'yaş arasındaki çocuklar oğarlardı. (Arkası var) 

.ttı-arı 
~<!t)j inı.zd'a bulunanların hepsi 

1 .~1'1dilerid~; elbette bu toplulukta 
lt~· hük~ı tanıyan, haklarında tür-
ttnııer· 'lunı~r verecek ve bu hü -

lrıUessi:nı tnuhitleı inde yayarak belki de 
~~t~ok k.neuceler uyandıracak vaziyette 
ep 0 ıtnseler vardı. Onun içindir ki 

~ir tar:~nç kadını arzu etmekle berabPr 
t <lıı uya an bu istel{in şiddE>tini. öte yan-
lrıı Ôlç nacak dE'dlkodunun tesir kuvv(> -
t•~orla::~k kendilerinı ayarlamağa çalı -
t iılelile · .. Onların mantıkları sevki ta -
lta Reçtin ?'uc~dele etmekte iken siz icnıa
h allıtııştı ı~: kım i ayıplamış, kimisi de kı s· 

~'P.si b· r • fakat hiç şüphe etmeyiniz ki 
11danı•. 1~den içlerlnderı «işte ces:aretli bir 

1 ~e~elaE.'lnişlerdlr. earı tnün s bunları söylerken Liza ile o -

1~~u aşk.asebatımızın hala bir mekteb ço-
rıı hatır~nddan Heriye geçemiyen vazive

...... C a ım. 
~ı cu:,~retJi adıım mı? .. dedim. heyhat, 
b tde ma 

1 
ve c~arete ihtiyaç clan yE:'r -

ı ~e~nı~!esef hıç to tahmın ettiğiniz gi-

dı eneıtıs t k 
ltı Ve hen·' ~ ~ar şarab kr.dehini kaldır-
d ~en so~m ıcıp icmed.iğime dikkat ct -
ı{'ro~ı Itina i Yudu;nuna kadar bosa1ttı: ka
/1tıi ~o 1 le V~rınn kovduktaıı sonra ızöz-
cıyı('di: z erirnın icin(> çevirerek c:un1arı 

...... n· 
"E>ıı· ırkaç k s·· 1 tıd('ki t n ~am evvt'l artıstler k 1h -
't-~~l('r<' hak oplant!mııcla sövlediğinı.l bazı 
}ııı~ıırıynteı ~~k (.'ızin a(.'k isıerindı:> sadece 
"'" ııtıl'il; f k ır adam olduğuruza hükm(>t 
lii~lt-t-iniı~n at bu sahaduki pratik kabili -

e lle lll !)~' '•olunda olduğu son tec -
eydana çıktı. 

«Son Posta• nın yeni edebi romam: 4 1 
o beni fethetti! Şu halde evveliı onu lis -
teden çıkarmak Hizım. Dün geeeki mace
rnya gelince ... 

Menclas yeniden söze başlamıştı: 
- Bizim ed,.biyat cemiyetinde avlık 

toplantılarımız oluyor. dedi; son t}plan
tıda ~mm bir dostum, eski Türk edebivntı 
hakkında pek giizel bir konfl•rans verdi. 
Yenileşm€ hareketlerinden evvelki ede -
bivatınızın umumi kadrosunu çizdikten 
sonra bu edebiyatta'kı müşterek güzellık 
unsur1arım. muayyen teşbihleri, daiır.a 

Yazan: Refik Ahmed SevenJ:il tekrarlanmakla beraber lezzctmi asla 
kaybetmiyen bedif buluşlan anlattı. Bu 

Ve benim itirazlartml dinlemeden söz- ' İşte bunlar hayatın esrarını meydana çı- sında imiş gibi sesi de derece derece vük- edebiyat ta h~uma gıden bir h ayii ~ü. 
lerine devam etti: karmak için örtünlin açılmasını h..:-kle - seliyordu. zel hayal malzPmesi arasında bPıh::ısc;a 

- Her .avda ?ldugu gibi tam vaktin - miyen kimselerdir. Bahsi uzatmakta ınana yoktu; b(mim sevgilinin ceylana hl•nzetilmesin<! hayıl -
de karar vermek ve harekete ~eçmek hu- Zevk ve haz, hayata esas teşki' etmek mnzimi bi Imiyen bu adamın şımdi naza - dım ... Bu güzel ~özHi. harekotli, zarif, el.:' 
zuzat avında da esastır. Meşhur bir edi - v.asfını hiç bir zaman kaybctm .niştir. riyatını yaptığı fels?.fenın b~n senclt:!rc~ nYuca girer mahhlk ile cinsi bir kadın n-
bin şu meşhur sözlerini pek beğcnirim: Şu kadar ld herkes kend si i- tatbikatı ile meşgul oldum; Ayşeye ve rasında hakik:ıien asli bir mUşabchet 

cAlelade insanlardır ki hayatın sırları- çin zevk ve hazzın az.ımısını Lıznya gelinciye kadar... vardır. Kadmlar evdı>. sokakta, iş haya -
nın kendi'iğinden açılmasını beklerler; fa arzu etti~ halde ancak gücünün yetcbil- Her kaidenin miistesnaları vardır, der- tında. her nerede olur1.arsa olsunlar, sah
kat pek az insanlar, yani münevverler di~ kadarını topluyor ve daha geride e- ler; Ayşe ile Liza da bövle müstcsnalnr - rada dolaşan nazlı cevlfmlar gibidir: onlar 
için hayatın esrarı örtü açılmadan mey- linin uzanamadığı büyük bır parçanın dan mı? Yoksa ben mi ihtiyaı ıadım ,sene- icin günün birinde avianmak mukaddPr-
dana çıkar.» kaldığını görünce hoşnudsuzluklar, şi _ ler eski ctir'et ve cesaretimi aşındırdı. es- dir! 

Biz h_ ayatın bizi sürüklevip götiireceği. kayetler ve hatta esasın aleyhinde hare- kitti, yıprattı da artık işe yaramaz bir ha- Men«>las bana bir düşüncemi kuvvet -
d k i ı d ı ı • le mi ı:tı>Jdim? Öyle ise yn Matmazel Pet-yere gı ece . ns!ln ar an ° ma~a ıyız; 

1 
ketler baş gti&teriyor. Yapamıyanlar, ruh ,..~ Icndirmı>k için fırsat vermiş oluvordu: 

hayatımıza bıze hoş $!elen mahıyet ve 
1 
larının cUceli~inc veva kendilerini saran koviç, ya dün geeeki esatir perisi kılıklı 

manzarayı vermrk bızlm elımizdedir. An-· . "' u Yunan kızı... - Aziz dostum. dedim, evvelki gf'ce 
cak kendisinde bu kudreti his<:eder müm-lımkAnsızlı~lara kızaca~larına ~apama - Menelas. tabağına aldığı (>lmayı evıre artistler kahvE'Sindeki toplantımızds ile-
taz kimselerin sayısı itiraf etme li ki pek dıkları şey ın fena oldugunu iddıaya kal - cevire ve bir sevgiliyı soy ar gibi hususi bir rive sürdüğü m r.oktai nazaı dan memnun 
azdır kıyorlar! ehemmiyet ve itina sarfederek snymnkla crörünmediniz; simdi bana, o bnhse dön
' Epİkür'tin miladdan üç asır önce or- .. Mc~ el as, . gittikçe . h_araret~eniyordu; meşguldü. Onun susması benı düşüncl' - ~ek için imkan. veriyorsunuz. Aşkın is -
taya koyduğu zevk ve haz felsefesi hiç te sozlerı, ~dctı ol~u~ gıbı, gft~ıde umu - lerimin akışını takibele serbest bırrıkmış teklerini vatıştırmanın aleladt> cinsi arzu 
boş bir şev de~ildir; fak&t zamanımızna, mi bir hılabe, ':>ır konferans, bır ders ma- oluyordu. 1 . . , d h .. lo 
bunu tatbik edebilecek lıyakat ve kabi - hiyetini alarak genişliyor, hatta sofra ba- İnsaflı hareket etmı.ş olıaak için şunu ~u yer~~e g~tı~mı.>Kten a a guç 0 u -
Jiyet pek az olduğu içindir ki, Epiki.ır'ün ışında karşı karşıy:ı yalnız iki kişi oldu- söylemiş olmahyım: Ben Matmazel Pet- gunu soylemıştım. 
hakiki şakirdlerini bulmak güç oluyor. ğumuz halde büyük bir kalabalık karşı - koviçi belki arzu ettim, fakat hakıkatte ı ( A,.1.ası var J 



10 S ayfa SON POS'fA Birincikanun 2 

eket ilaber i] ----
Bir 

RADYO 
Hafta h k 

PROGRAMI -=== == \ 

ri a 200 ev ·i eni bir 1 izmit belediyesi 
.. .. .. d mahrukata nar k koydu 

Ankara Ra d ye su 
DALGA UZUNI~UGU 

kestra - Yukandakl programın d.eYamı.) 22, 
35: Müzik (Faure: Ln majör Sonat'ı) (Pl.l 
23: Mfızlk (Cazband _ Pl.) 23.26 - 2UO: Ya. 
rınk: program, ve kapanış. 

goçmen k~yu kurul u .. ~:.:~~~··~~~ :d~:m!~· ~:~~ ~:~!; 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T.A.Q. 19,74 m. 1!iJ!I5 Kc . 20 K w. 
T.A.P. 31,79 m. 9t65 Kes. ZO Kw. * SALI 5-12-1939 

12.3C: Progratu, ve memleket saat Qyaı1 
12.15: Ajans ve meteoroloji haberleri. ı2.50t 

lzmlt m1ntakas1nda da 
işlerine hararetle 

göçm nlerin iskftn 
devam edil iyor. 

Modern göçmen evlerinden biri 

j 

Belediyenin enerjik bir hareketi ile hal 
safbasma girmiştir. 

Şehre gel-ecek odım ve kömür araba 
ve yükleri evvela İtfaiye meydanına in -
dirilecek, burada değer fiatlıırı tesbit e -
dilerek satıcılara vt-.sika ilc verilecektir. 

Odunun kilosu için 25 para, kömürün 
kilosu için de 3 kuruş nark konmuştur. 

Belediye, ayrıca, Kaı.ıklı iskelesindeki 
kömür deposu ıle bir anlaşma yapar;ık 

motör ve kayıklarln şehre kömür nak!Jne 
başlamıştır. 

CU)JARTESi 2/12/1939 Türk müzl~l. Çnlanlar: Cevdet Kazan, Re • 
ı3.30: Program, ve memleket saat ayarı. tik Fersan, Reşat Erer, Kemal Niyazi Bey 

13.3!:: Ajans ve meteoroloji haberleri. ı3.50: hun. ı - Okuyan: Metharet Satnat. ı -
Türk müzi~i. Çnlnnlar: R~ad Erer, Cevdet Şcmsettlrı Ziya _ Hüseynl şarkı: <Ya.slani.P 
Ko?:an, Refik Fersan, Kemal N. Seyhun. 0 - yatmış tiraşı nazına.) 2 - Ahmed Rasim • 
kuyan: MUzeyyen Sennr. ı - o.mıan beyin Hicaz şarkı: (Can hastasıyım.) 3 - Bnde • 
Hicazkfır p~revl. 2 - Arif Bey - Hlcazkfır runlu Yusuf_ Hicaz şarkı: (Ateşi ationa raP· 
şarkı: (Bir hfı.let lle süzdü yine çeşmini dil- tettim.l 4 _ ............ - Şehnaz şarkı: (Bell 

Belediyenin bu faal hareketi, 
pek memnun etmektedir. 

dar.) 3 - U di Mehmed - Hlcazkfır şarkı: per!şanım) 2 - Okuyan: Muzaffer İlk.ar· 
(Seni candan severim.) 4 - Osman Nihad - ı _. VE.'rihe: Kanun taksimi. 2 - Rahınt 
Hicazkar şarkı: (Ellere uzaktan bana yakın Bey _ Hüseynl şarkı: <Aceb .nazende şuh • 
gel.) 5 _ R~nd Erer _ Kemal taksimi. 6 - sun.) 3 _ Bimen Şen _ Hü.seyni şarlo: <Ba)l.. 
......... - Suzlnfık şarkı: (Görünce gerdanın- çemde Llne de var.) 4 - Refik Fersan - H~· 
da cifte halU 7 - Suzınak saz semaisl. 8 - seyni şarkt: (Blrkaçı birleşerek.) 5 - Fa 1 

halkı Hüzzam turkü: (Alıverin ba~lamamU 9 - Kaoancı _ Hüseyni şarkı: (Aman da~lnr en· 
Bursa halk türküsü. 14.3.0: Müzik (Riya.seti- nı~ d n ~lar. ı 6 - ......... _ Hü.seynl 1arkı: 
cümhur Bandosu - Şef: Ihsan Künçer.) ı - (Sevdi~lm camalin çünki göremem.l ı3.30 • 
Franz Von Blon: Marş. 2 - Richardz: İspan 14: Müzik (Hafif müzik - Pl.l 18: Program. 

Akçekocanın Kurugöl köyünde yol rapsodlsl. 3 - G. Pares: Rlşlld uvertü - 18.05: Memleket saat ayarı, ajans Ye mete ~ 
'! . k" . 1 d 1 rü. 4 - P . Vellones: Prelüd, ve Hind dansı. oroloH haberleri. ı8.25: Müzik (Cazband • 
1 (1 IŞI yara a 1 ar 15.15 - 15.30: Müzik !Dans müziiti - Pl.) ı8: Pl.) 18.55: Konuşma. 19.10: Türk müziği: 

Akçekoca (Hususi) - Kurugöl köy Program. ı8 05: Memleket saat fl~arı, ajans KlA!!ik program. Ankara Radyosu Kiime ,;OS 
muhtarının Bergüzar veFatma adında iki ve meteoroloji haberleri. 18.25: Müzik (Rad- ve saz heyeti. İdare eden: Mes'ud. ceınıl. 
karısı ve muhtarın oğ l u Ali pek yakınla - yo caz orkestrası.) ı9: Türk müzi~l. Çalan_ 19.50: Konuşma. 20.05: Türk mfizi~i: Karı • 
rında bulunan di~er bir köyden köylerıne lar: (Veclhe, R~ad Erer, Cevdet ~ozan, Ru- şık: prof{ram. 21: Konser takdiml: Halil se-

. .. - • . ... şen Kam. 1 - Okuyan: Muzaffer Tikıır. ı - dil Yonetken. 21.15: Müzik (Radyo orkestre.~ 
gelmekteler ık en onlerıne anı ola ı ak Ku~ Hi -"arkı· c Saydeyledi bu gön- t 1 ) ı ll' Mendcls-.. .. Arif Bey - caz ... · st _ Şef: Dr.E. Prae or us. - . 
rukavak_ k~)'llllden Hasan ve Ahz:?ed a,i ~ lfimü.) 2 _ ......... _ Hicaz şarkı: (Ne bah - sohn-Bnrtholdy. Ruy Blas uvertürü. 2- Ed: 

Çorlu (Husust} - Karasinit çiftliği a- 'sathı maide daimi 
r azisinde tesis edilen 200 evli bir göçmen i~a edilmiştir. 

larında ıkı şahıs <ı;ıkmış ve Berguzarı al- tımdır ne yari bl aman.ı 3 -Rıza Bey - Hi- Grlcg: Norveç dansları. 3 - Fr. s metnn: 
mak isteıni§lerdir. Muhtarın oğlu Ali he- enz şarkı: (Gamzeden hançer takınmış.) 4- ~arkda (Senfonlk parça.) 4 - Joh. BtraUSS: 

güneşe maruz olarak men tabancasına sarılmak ıstemiş-se de, Refik Fersnn - Hl:az şarkı.: . <Mahmur u - Perpetuum Mo bile. 5- E. Von Rezı:ıicz~~ 
··ı ı Al' · ·· · h'" l Cuklarda b:ltan gun gibi. olgün.) S - Arlf Donna Diana operasından Uvertilr. 22. M 

köyünün açılış meı·a:siminde Çorlunun İzmit (Hususi) - Evvelce de yazdığım 
tanınmış simaları köy ve civar köyler - gibi, bu sene viliiyet mıniakas.ma verilen 
den gelen çok kalabalıi.t bir halk ha7Jr göçınenlerin iskan işleri hararetle devam 
bulunm~tur. etmektedir. 

Merasime Tekirdağ iskan müdürü Fer- Gelen 502 haneden ve 2008 nüfustan 
ıı.ıh Ayoğlunun nutkile başlanmış, bunu ibaret göçmen k~fileai şu şekilde taksim 
Ç orlu kaymakamının hitabcsi takib et - edilmiştir. 

miştir. 206 hane İzmite, 45 hane Geyveye, 28 
Bundan sonra genç bir göçmen vatan- hane Gebzeye, 36 hane Adapazarına, 30 

daş ana vatana kavuşmakla cümhuriyet hane K arasuya, 65 hane Kandireye. 
hükOmetinden gördükleri büyük muave- Göçmenler beraberlerinde 1000 at, sı -
net ve şefkatten duydukları engin se - ~ır ve manda ıle 2000 koyun getirmiş -
vinci heyecanlı bir ibde ile anlatmışbr. lerdir. 

~ Her türlü yaşayış şcraıti na1..ara alı - Karasuya iskan edilen göçmenler, bu 
narak köycü\ük esaslarına göre mıntaka güzel yurd parçasına hayran olmuşlardır. 
rnüh~mdisi Abdürrahim, mimar Khım. Üç sene evvel Romanyadan ~eJen göç
kadastre fet{ memuru Fahrinin daimi kon menler. şimdi tamarnile müstahsll bir va
tr.ol ve nczaretinde vücud bulan klSy bir ziyettedirler. 

DUzce Ziraat Bankasının Yeni Çarşamba kaymakami 

mu aarrız ar ının uzerıne ucum ecıe - ' • d -1 d ~ t Co'· 
. . Bey _ Hicaz şarkı: (Aman ag ar canım aa lek<>t saat fıyan, ajans haberleri, ziran , 

rek elınden tabancasını .aı_m~şlar, a~ncsı lar.} 2 _ Okuyan: Radifc Erten. ı - Sel ha~ _ tnhvilllt. kambiyo _ nukut borsaııı tP'l 
Fatmayı elinden ve Alı yı ıse bacagı,n - Pınar _ Evlç şark~~ ıoöz yaşların ız kalblme at. ı 22 20: Serbest saat. 22.30: Müzik (Ope
dan yaralıyarak kaçmışlardır. Vak ayı toplanmı~.) 2 - ıshak Varan - Evlç şarkı: retler _ pl.) 22.55: MUzlk (Cazband - P:J 
haber alan Akçekoca merkez karakol ko- (Son ayrılığın mo.temi.) 3 - Nikogos - Fe - 23.25 _ 23.30: Yarınki program, ve kapan.Ş. 
mutanı Mehmcd onba.şı maiyctHe bir- rah:ıftk şarkı: <Bir tıflı yos~a ec1a pek.) 4 - * 

f . . Halk tü~küsü· (F..smer bugün a~lamış.) 3 - 1939 liktc dcrhal takiblerine çıkarak, aıllerı · · fh. t saır.nak ı Udl Ahmed ÇARŞAMBA 6-12- rı 
. . .. . . İk' Okuyan: Me are 6 • - - . roleket saat a.yn ' 

yırmı dort saat ı~ınde yakalamıştır. ı Hicaz şarkı: (Recayl vasıl içln ol gfillzare.l 12.30. Program, ve me ' be leri 12.50: 
suçlu Düzce müddeiumumiliğine tı>slim 2 _ Hicaz türkü: CYUrti dilber yü- 12.35: Ajans ve meteoroloJıi4 haMfi:. .. <."'"r.iil 

· · · - ··· · ·· :. - ·. Türk müzi~i (Pl.) ı3.30 - : r.u.. .... " edılrnıı:lerdır. rü ömrümun varı.l 3 - ......... - Hicaz turkU. . N lb A kın) ı - Erlcl1 
~ ld ır. ) 4 orkPstra - Şef: ec 11 • 1 (Ela gözlerine kurban o ur.um. - ...... - . - ' trafında mbl.k sester 

Muşta k1ymetli bir avukat 
vefat etti . 

Hic:ı.z türkii: (Sarı kordelft.) 20: Konuşma. Tra-pp. Fujlsa nın e ra\.L88' Vl ana bOn .. 
20 1" Türk müzl~l : Karışık Program Çalan- <Fantezi) 2 - Jo~. St . 18 !.. MemlC· 

. ' ' i a·· bonları (Vats) ı8. Program. .w. 
lar: Hakkı oerman, ~ri! Içi ' Hasan ~r. ket saat ~yarı ajans ve meteoroloji haber • 
Ham~H Tokay. Basri Üfler, Zühtü. 21: Mu - ı i ı8 25· TGrk mtizli!"i. Çalanlar : veciM• 
zlk (Küçük o::kestra - Şe!: Necib A.şkınJ ;;v.det. ç~~la Fnhlre Fersan, Rent Fersatı· 
ı -- Tschalkowsl.ty: Rus dansı. 2 - Waller ı Ok yan.' Radifc Ert~n. ı - Andonun 
No'ack: Oornanttk uvertür. 3 - Paul Llncke. .~ u r~vi 2- Sadettin Kaynak - Bil· 
Küçük kalb (Entermezzo.) 4 - Joh. Strauss: Hus~y~~. ır:. (Ayrılık yıldönümü.) 1 - sıı • 
Şa·ap kadın ve şarkı (Vals.- 5 - Jarnefit: seyn. UKr . k Hüseyni türk11· (Ba(trıılll 

• • . . d t ~ewn avnn - · r Nin ni 6 - Ziehr~r: Eşkıya operetın en po -ı d. ) 4 Arif Bey Mu baYYel 
· t t Ajans ha j ta~ basav ım. - -

purL 22: Memleke san ayarı, - arl". (İlttma.'! etmeye yfıre varın~ yaıvıı -

MU§ (Hususi) -- Eski hakim muavin -
lerinden Adiiye Vekaleti levazım müdü
rü Ziyanın dayısı avukat Mehmed Can 
bir müddettenberi müptela olduğu has -
talıktan kurtulanuyarak Karnıtepesin

deki sayfıyesindc vefat etmiştir. Cesareti 
medeniye ve hüsnü ahlakile muhidn 
sempatisini kazanmış olan rncrhumun 'zi -

köyiUye yardımı vazifesine başladı yaı memJeketimlz için umumi bir acı do-
.• • .. . ğurm~tur. Cenazesi bir cemm.i gafir ta-

ber!eri. zirant haberleri. 22.15: Konuşma (Ec ş -·,· 5 R flk Fersaı1 Türkü· (Kız bil" 
·· ik (C b d Pl ) rını1.. - e - · • netl dillerde.) 22.45: Muz az an - . " d 1 ) 2 Okuyan. Mustafa Çaı.· 

ki e kapanı" run e şa ınn. - · ô 23.2'5 - 23.30: Yarın program, v .,.. lnr ı - Dede - Acemaşiran ~arkı: (Dinle s • 
D uzce ~H.~s~ı) --:- D~zce Zı:.aat Çarşamba Kaymakamlığına tayin olunan rafından kaldırılarak medfcnı mahsusu -

Bankası muduru Sezaı Var~l ve .~fe- ıNamı İnkaya yenı vazifesi başına gelerek 1- na defnedilmi tir. Allan rahmet eyle -
kası tarafından pek kısa bır mudde t . ş 
· · d D· d · d'l"k 55 kö 75 000 ~ baolamtŞtır. sın. ıçın e uzçe e şım ı ı ye • 
lir-.1 ıkrazat yapılmış ve bu miktar 1 05 
b'n liraya iblağ edilecektır. 

Yapıları bu ilcrazat tamamen mahalli 
...: :P1t tahsilatından temin edilmi§tir. 
Şu ' ziyete göre bir taraftan tahsilAt 

diğ~r taraftan ilcrazat normal seyrini 
tr 'b etmektedir. 
Yapılan zirai yardun köylünün an 

dnr Zflmnnındd yapılmasından bütün 
müstahsillerin yüzünü güldürmÜJi bun
Clan dolnyı CUmhuriyet devrinde bütün 
hızilc çalışan bankaya müstahsiller 
minnet ve JiÜkran hislerini ir.har etmek 
tedir lpr. 

Konyada hay1rsever 
bir zatın teberrUieri 

('-__ s_a_m_ s_u_n_T_ec_im __ o_k_u_l_u_n_d_a_f_a_a_li_y_e_t _--J) 

• • etJll!o ~ * züm ey dllrüba.l 2- İsmail A~ - Ac os .. 
PAZAR 3-12.1939 şiran şarkı: (Yanar sinem.l 3 - Nlkog k .. 

P ve memleket saat ayarı, Acemkfırdi şarkı: (Sevdi gönllim ey melertt' 
12 30: rogram, · 1) 4 Acemaşlran şa · 

ı2 3~- Ajan.a ve meteoroloji haberleri. 12.50: sim'l sen. - ......... - 5 R ftk Fer ~ 
Tt\rk:' müzi~i: Anknrn Radyosu Küme ses ve (Pen~l gamdan rızad kıU - ~· :MOze~~ 

h • tl İdare eden: Mes'ud Oemll. sn n - Tanbur taksimi. 3 - Okuya . n dtıihl· 
.mz .e~e 3o· ~l"zlk (Küçük orke.stra - Şef: yen Senar. 1 -· Şemsettln Ziya - K r !>· 
13.30 - 14. . ... u nod· Ave Maria. 2 - cnzkfı.r ımrkı: <Güvenme hüsnüne.l 2 - -
Necib /~kın.) l osla~u lncllerl. 3 _ Robert rlf Bey _ Kürdllihicazkar şarkı: (Sınna ;~~· 
Leopo.d. Yug kb har 4 Joh StrauSll· h ynre Jtim haber versin.) 3 - Lemt - _. 
Stolz: Viyanada ll a . ~nz. Lehar: dilihıcazk!\r şarkı: fNazlandı bUlbiD.> 4 e-
Şark masalları (Vals.) 5 - . . . Sel Pınar - Kürdtuhicazkll.r şarkı: (Ne g 
Klo Klo operellnden polpurı. 18. Program. . Muh!11Yer 

. t a arı Ajans ve mete- ıen v:ır ne haber.) 5 - ......... - 25: 
18.05. Memleket sa.a Y ~ türkü' (.Menekşeler tutnın tutıı.m.) 19 . 
orolojl haberleri. ı8.25: Müzik ~Radyo c~z Konu~ma mış politika haberleri.) 19.40· 
orkestrası.) 19: Çocuk saati. 19.30. Türk mu- Türk müzl~l CFasıl Heyeti.) 20.20: TeınsU. 
zl~i. Çalanlnr: Vecihe, Fah~e :::s~~t~id 20.50: Konuşma (Haftalık posta kutusu ~ 
Erer, C"'..evdet Kozan. ı - O uy . - 21 ıo· Müzik <RiyaseticUmhur Bandosu 
za Ahl.cıkan. ı - Şehnaz peşrevi. 2 -: Dellal Şe·f· i•ı"Jıtn Küıırer.)' 1 - G. Pare.<J: fdıı~ 
Zade - Şehnaz şarkı: (Etmedin . bır ltı.hza 2 -- Waldteufe!: cıEstudiantinn» (Vals) 3 esi 
ihya.l '3 - Dec1e - Şehnaz şarkı. <Sana ey Berlloz· Roıneo ve Jullet'ten balo sahn . 
canımın canı efendim) 4 - Mustafa Ça.vu~- 4 - A.· Brunenu: Çocuk Krnl (PrelOd l 5 --; 
Şehnaz şarkı: (Fırsat bulsam yftre de var - Maurice Ravel. Bolero. 22: Memleket sıın 
s:ı.m.l 5 - Mustafa Çavuş - Hlsarp.~oı_Lk ~ar lı arı ajıı.ns haberleri. ziraat, esham - tnll : 
kı: CDU çeşmimden gitme~.). 6 - Şukrü ~en- JıAt,, ka:nbiyo - nukut borsası (FintJ 22 20~ 
oz:ı.n - Buselik şarkı: (Gönül hararetı son - Serbest sant 22 30· Mtizik (Opera aryaınrı o· 

Konya (Hususi) - Şehrimizin çc•k es- mez.) '7 - Sadettin Kaynak - Buselik ı,arkı: Pl) "2 55' Miizlk ccazband - Pl.) 23.25-23 3 . 
ki bir ailesine mensub hayırsever bir xat Samsun (Hususi) - Sarru;un 'fecim aid notları, basılm~ olarak, kiğıd fia- (Sacı~rıma ak düşUU 2 - Okuyan: Sema - Y~rı~kl ~rogram, ve kapanış. 
olan K enan Hoca kendisin2 aid iki dük- orta okulu, muhitte h erkesin takdir na- tına talebeye dağıtmakta'dır ki bunun hat ö:ı:deruıes. 1 - Şemsettlncı ZkltyaB - Hi~~z + 

ı ıb k d . M k bd k .1 f d 1 1 ~ark · (Anılsın yl\r He.) 2 - ..,ev ey - -kAnı Kızılay kurumun, diğer bir dükkA - zararını ce etme ·te ır. e te e ta. nt! ·ar.ıar ay a ı ~·e ta ebe lehinde pra- ca'l ~~rkı· (Kudrctın kfı.fi de~U.) 3 _ Şevki PF.RŞF.?tlBE 7.12-1939 arı-
nını da Konya maarif cemiyetme verme- lebenin kurduğu kooperatifin d e çalı~- tik bir usul oldu~ izaha muh tac de - Be:v _ Hicaz ııarkı: <Kış geldi, flrak açma _ 12 30: P rogram. ve memleket saat ~;~o: 
ği kararlaştırmıştır DükkAniardan biri mal arı çok verimli neticeler v ermek - ~ldir. Derslere aid notlar bu aayeoo, dadır 8ıneme yare.) 4 - ........ - Hicaz tür_ 12,35: Ajans ve met:oroloji habe.rierl. . 5 9• 

270, diğeri de 1 70 lira va'Iidat getir • tıedir. Mektebin mükemmel b ir r esim tam olara'k, talebe tarafından temin o - ıtü : (Şu kliylünün yosma kızı.) 20.15: Tür~ Türk mfiziifi: Halk turkülerl. Okuyanınr: sa~ 
• · · · • · · ü ııı.ı· H lk •ürkfılerl inebolulu Sarı Re - rtl Hosses. Melek Tokgöz. Retakat eden. cııtt mektedır. Kenan Hoca şehrımızde şim- n1clyesı bulundugu gibı bu sene koo - lunabılmekte ve çalışınağa çok yardım m z 15 • n . K 20 45 . T···k di ""'er Ataman 13 30· Konuşma cı<a ) • · · · · ·r f · - . . . . eeb tarnfından. 20.30. onuşma . . u. .ı: av · · · pl. 

diye kadar yaptıgı bır çok iyılıklenle peratı tara mdan, talebenın ldtab ih - etmektedır. Resmımız, kooperahften ü 1~1 eFasıl Heyeti.) 2ı.so: Müzik (Caz _ oınatu 13.45 _ 14: Müzik (Hafif möztk • ıı. rı. 
tanınmı~, hayırsever bir zattır. Ken - tiyacının ehemmiyeti göze almarak bir iki genci, bir derse aid notları tab'e ~ :_;d. _ p l.) 22 : Memleket saat ayan. ve ajans 18: Pro~ıam. 18.05: Memleket st.1l~ !Joıt• 
dio;i kalb çarpıntısından muztarib, yat. neşriyat bilro u da ku ruhnu.,tur. Bu derken göstermektedir. K ooperatif iş _ haberleri. 22 1!5' Ajans spor sen1st. 22.25· :ııans Y4' meteoroloJi haberı..-rt. 18..25~ 19.ı 5: 
maktadır. Bfitün Konyalılar K enan snyede kooperatıf, ta~beyi no t t u tmalk 1-ennin düzgünltiğli sitayişle bahsedile- Mü:ı-ik ccazband - Pl.ı 23.25 - 23.30: Yarın- rRüadyo .~a1~.orçkesıtraısı.~ vıg: ı!Zn~:ı;d~t c;;ıı«' 

'f . k . "h . d k k i gram \'e kapanış 'T r'< muz !">ı. a an ar. ec . 1 .,... 
Hacaya şı a tcmennı etme tedır. ı tıyac•n an urtarmakta ve derslere ~k bir derecededir. pro ' · ın. Kemnl Nivnzi Beyhun, İzzettin ötte· ııt6t 

Pazar Ola 1 'asan Bey Diyor ki : 

- H asan Bey gazetede ya
ZJyor .. okuyayım da dinle.. 

... son günlerde pahalılık 

her t:are.fta fute)aamıa. . 
•. . a lftkad arlnr bunun se be-

bini ilmi surette ara~tıracak-
1.arm'fo. 

....... 
'\ 1 1 

Hnsan Bey - isabet olur . 
Açlıktan alimler anla rlar, za
ten . •• 

+ Okuyan · semahat Ö7clenses ı - ın~acsof\ 
PAZARTF.Sİ 4-12-1939 peJ}rE.'vi. 2 - LPml _ Hicazkar şartı. lo ~ 

12 30: Program, ve memleket saat ~yan, aşkımı canlandıran tatlı emelsin.> S '7 Mr' 
12.3~: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: ri! Bey - SuzinAk şarkı: (Çekme eıeın sıı , 
Türk mUz!~l (Pl.l 13.30 - ı4: Müzik (Hafl! dini bu dehrl fenanın.) 4 - Arif Be1 ~ yıır.l 
mü,.ik _ pl.) 18: Program. 18.05: Memleket ztnA.k .snrkı: tPnpusunn ermek üzere eY010ver 
saat ftyıırı, ajans ve meteoroloji haberleri. 5 -- Rnif Bey - Karciğar şarkı: <0 _ O· 
18.25: !\iüzlk (Radyo caz orkestrMı.) 19: Ko- sevdl~lm) 6 - Karcl~ar saz semaı.st. 2 

1 
rJI' 

nuşma. 19.15: Türk mi.ızlğl. Karışık program. kuvnn: Necmi Riza Ahiskan. ı - J{eııtııze!C~ 
20 ı6: Konuşma 20 30: Türk müzi~i (Fasıl vflzi Sevhun: Kemençe taksimi. 2 - ~ııl) 
heyetı.ı 21.15: Müzik (Küçük orke.ııtra - Şe!: Dcde - Hüzzam şarkı: (Ey hfuınft - e:tbtı , 
Neclb Aşkın.) ı - Joh. Strausa: Güzel ilk _ 3 - Tatyos - Hüzzam şarkı: (Suyi k ıı ft&" 
bahnr (Vals.) 2 - Joscf Lıınner: Balo Dans- nede Mermın misal bekledlm.) 4 - ";m 11ıt• 
ları. 3 - Mnk.c; Schönhcrr: Alp köyliilerlnln pancı - Hüzzam şarkı: rBUltlüm btlkl hll11er 
dnns havaları 4 - Tschalko":!ky: Barkarol. mn saçın Emlne.ı 5 - Arif Bey - :fAU 11 ıcı~· 
5 - Ca rı Robercht: Vnls patpurlsl. 6 - Doh şarkı: (Av ateşi gam ba~ımı yak, k:!tıt&~· 
nanyi: Dü~ün valsi. 7 - Schubert: Asker! bab et.ı 3 - Okuyan: Mefharet b tt' 
mar§. 22: Memleket saat Ayarı, ajans haber- 1 - U .tlf Ağa - Hicaz şarkı : CNiçln :ı,,gôt• 
leri Zlrua t, esham _ tnhvlll t, kambiyo _ nu- seher ben zarü zarım.) 2 .- .BedriY'.6 .. ) 
kut borsası (Fiat.) 2~.20 : Mtuit (Küçilk or- fDevamı 11 ıncı şayfa.....,. 



Bir haftalik radyo programi 
llıl!aa ~ «~tarafı 10 uncu sayfada) tıcem saçlarını dalga dalga taramı,.~ 5 -
' _ rtı: <Mıimtezlç aşkınla.) 3 _ sel. Hallt türküsü: (Ekin ekdlm çöllere.) 20.10: 
•- lf&.}:ı~~z ~a.~kı: <Leyla gibi hıçkırsa.) Temsil. 21.10: Müzik <Radyo orkestrası.
S- Iii turktisu: (Karanfil oylum oylum.) Şef· Hıt::an Perld Alnar. l - O. Ro.sıdnl: li. 
llt)a ıı:az Lorıtta. 20.15: Konuşma (Blblloı- Sıcnor Bru.lehlno operuından uvertür. 2 -
ttı) 2ı ~~~l.) ~0.30: Türk müzıaı <Fasıl hey. L. Van Beethoven: Sekizinci senfonl, Fa ma
)fll!t\ ~ Muzik (Küçük orkestra _ Şef: jör 3 - K. Atterberg: Yaz gecesi dansıar~. 
ı.rı 'Ila .) 1 - Drilo: Arlökenln müyon- 12: W.mleket saat ayarı, ajana baberlel'l, 
~ 3 1et .ııuııı, No. 3) 2 - Wilhelm wacek: atıaat, e..bam - tahvUAtl lı::amblyo - nukut 
boıı•aı: ;; Carıo Thoın.sen: Dua. 4 _ Nlco bor.ııası (JI'!at.) 22.20: Müzik (Operetıer - Pl.) 
bt · Ba~/ana Şak!leri potpurisi. 5 _ Mic-' 22.50: Müzik {Cazband - PU 23.25-23.30: 
'aıı atı8'1' tler serenadı. 6 - Czernik: Güzel 1 Yar.nkl program, ve kapanış. 
~ '1! baı orenı (Uvertür.) 7 - Delibes: Ko- * 
~ '18: Bi~lnden Bebek da11$ı. 8 - Job. St- CUMAaTESt 9-1!-1939 

an~ ~ (vatı ı 22: Memleket saat aya. 13 30: Progr(Uil, ve memleket saat ayarı, 
:ın~ VI) ~befıert. ziraat, esh:ım - t bvilat. 13 3!'i: Ajall$ vı: meteoroloji haberleri. 13.50: 
'ttı k lt ueli-k nujut boraası <FiaU 22 20: Mü. Türk muzi~l: Halk türkülerı ve yeni şarkı -
*tti\ d"""ın Orkestra - Yukarıdaki progra - lar. Çalanlar: cevdet Çaila, Eşref Kadri, Ha 
tlk'o ~~· 'A1\ l. 22 35: Mlizlk ıHaydn - Kon • san Gtir. Harndi Tokay. Okuyanlar: Ma h -
»r Ca~ban~ O.\: Viyo on el ı Pll 23· Mü - mu<' t{r ... ınQa.ş, Safiye Tokay. 14_30: Müzik 
0Rl'aın ve k- PJ ı 23.25 - 23 30: Yannkl fRlyast>ticumhur Bandosu - Şef: Ihsan Kün 

apanış. 1 CPr. ı ı Schub~r•: Askeri marş, No. ı. 2 ~ * ~car Strauss: Ilkbahar aııkı rVals.l 3 -
l~3o. CUMA 8_12 1939 

1 C. M Wt>b"r: Euryanthe u vertürü 4 - - Tse. 
123• 'Program ı;·e 

1 
k t t hai\:o•.•· ky: Patetik Senfoninin ikinci par -

oı.. A a mem e e saa avarı. . 
•ur Ila ve met · "RSl 5 F I ıszt· M:ıcar Rap'>Odlsl, No. 2. 
'ttı ın !'•ı eorolojl haberleri. 12.5ü: 15 ıs-ı~ 10· M .. lk <C b d Plı ıs· P -

k ~ IP •. ı 13 30 14· M ik H f f ' uz :ız 'ln - . ' rog 
a a · Plı ıa- Pro"ra~ ıs 05 _uzM ~ı k"t ram. 1~.05: Memleket sa:ıt avan. n1nm ve 

ıaas. ~rı, aJan.s ve t · 1 11
· h eb ~ . meteorr>loll haberler!. 1825: •M izlk fRad-,.o 

rı 1tt- tk nıuz ~1 IF mıle eHoro 0tl 
19

a
10

:rK.r · caz ork .. strası ı 19: Turk mü'7ı~>i: See; ve s:ı" 
~ . 19 25 '" as eye . ı . o ' ' k . 6 k ı h.>rın : Türk Iği ç 1 1 . H k geç onser. o uvPcu ve 7 saı sır'l ı e. 

SON P-oSlf'A Silyfa ll 

ikinci 
~- ..... ~~-.,iı~ 
13~ rr3M~Wrt3 

1KRQM·iYEı 

'l'-. an, !kr!t İcı~~ · ~an ar· ad' 20: Konu~ma 20 15: Tiırk müz'l!': F'arıc:ık 
~ııe;: 1- Oku .' asan ur, Ham 1 prngram 2045· Türk miızl~i: Halk şairle- --------------------------------------------------
'' ~tr~ Yan. Mustafa Çağlar. 1 - r'n""r" ornekler. (Sad! Yaver Ataman.) 21: 
fa~~an ltaıb~;- Sel. Pınar - Hicaz şarkı: Müz!lt ıT{ii~<•ık "p"r~• .. n _ Ret: -..r .. ::ıı- Acıkın) 
t-..... ~"kı: !Bu d :;ev 1 3 Şevki Bey - Uş. 1 - Ft!:-rarls· Cigan .o;.ı>vırlcı1. 2 - Oiovan?Ji 
s ....... ~"ltı b~y· u e rin gt>nnii serdinden .ı cam·s: DulsJnP'ye Se'"Pn'ld. 3 - Wema'l"l: 1 

lat ··· ..... _ R şşak şarkı: <Bir. katre içen.> Esk' c·n stıl'i 4 - Joh s•rauc;s: cıa'ln Ba
dıt~ );ıqı ctarnıicaz şarkı: (Ateşı suzanı fir.j ron on<>rPt•nc:!<>n va ıs. 5 - F'ranz Le har: E·rı 
~- &:rten. 1 · canımı.ı 2 - Okuyan: Ra- ope--etlrden potpuri. 22· Mf'm'el{et o;aat tl. . 
2-..... lra.~a ; Raş!m Bey - Bestenigar şaı. van. Aiııncı h"bt'"lt'ri "'ra"t h"b"PT<>rl 221!i: 1 
l~lt tnderunl ecburundan ey ahuyi vahşi.) Ko.,ıı"'m" 'E"n(:bJ p·•ıe-dP _ Y-=tlnı" k·sı 1 

-~ 

T·u K TiCARET BANKASI A.Ş. 
~~ 

lı~ıı ~ u Hmnu - Bestenlgftr şark:: dalıı:" n •• .,.,,\'," 1 :ı" 1ı;· ~J;;.,.~ır ,,,..,,._<'1 _ı 
Rozıer ı P'eçtı) 3 - E\•!ç turkti: (Şa - l<>r pı ı ""')n· pı; 'Ic rr'l"'h'~nrl Pl ı 

şahane ) 4 - Halk ttirküsti: (H'l 23 2ı; - 23 ~rı· Yıı .. •.,ırı prnl!ram, ve ka'l!\Dl'J KURULUŞ TARİHİ 1919 
-- -=--=:-:::=== 

tir (c t run nuniili"' HiKAye: Kazma kuyuyu
1 ..., ~ (Rrı:.iarafı 9 unctı. Myfada) 1 Tamamen yatırılmıfil sermaye T. I. 2.800.000 

not' arrn~' aJ - Yc>rd€n göke kadar haklısınız, dc-
8 ~c J ii. ~i•.,k;m b n u Gavriloviç hakk•n~ 

es k ~ı:ı ba7.ı mektublar aldım. Bunlar bt'lki 
\'trelh ISI .. l Iği : 4 doğru, belki de vanlıştır. Fakat ne o -

Merkezi: ANKARA 
l!ıllıtıı • fren ı 
~ ha.ııt g ve kall$erden ba.şka u. lurl'a olsun biz bunların sıhhatini kon- 1 

~1cı1~tı g~hkların haricinde de ses kı- ·:ol Ptıııek mecburivetindeviz'. 1 ' 
IIJıtir "'~lruıur. Bunl.ar tamamen mev-
'le arıolar A. hançerede pollp denHeıı Dirı>ktör, mektub ald·;,ını ~iz}iyerck: 

t ıe.ı ltısa~IUr. Bunların mevcudlyetı - Bc:ı rnek u b falan almadım, dodi, 
aııı~ıı · Hasta konuşama:z. Bunu. flk t dpruni bir h'sle bu i d., yam'd:

llo ., Yattır. Ameliyat fle fazla et .. er k -
Gen çı arııır ve hasta da kur _ 

~ lt .:a, Çok oz oyUyen mualllml -
tebe rl!ı Cia ıran, şarkı oyU• en san'at. 
lıaı b lt 8e.ıı nısvzıı yo unluk ve tahri 
~~~ ltttı ıa:ı kısılablllr. Bu gibileri de.:-. 
ır_ ' '-ttıı rahate sevketmelldlr. Ders-

ıa a baıa.r.80Ylrnıekten men~tmelldir. 
tıı~~llta'tı bl~ 'bu kısıklık tekerrur ederse 

)' llrtreıı zarur me.sleğl ~bdU etmek 
~~atı etıenı hlsıı, olur fakat 'bunlar 
Jie;!lı btr tetl'ıly tl haiz cteğlldirl r. Mun. 
~ ae~vı He suratle dı~zelebillr. 

llıaııı l4ıltJıtıa bden ı~en ~lir.se gelsin 
~;~ı l'~tler~ına Çok slgara içmek, du. 
llııı~ &eç e bulunmak, geceleri so -

trlt ıçıt 
1 

Vakte kadar dolaşmak, 
ıı.... C.ttb er Içmek asla caiz değildir. 
~ lat~ 
')~ ltfl oıruyucuıarın:ın ~s 

~ltıer.tt't•!ı rica edtrlm. Aksi tak-

~:>~~::·:·:· 5 
~:-u ':"T-----· '!tt epeba~ı dram kısmında 

aın saat 20,30 da 

' Şeytan e&ddt!$1 rtı komedi kısmında 
nduz saat lt te 

llr keı Oğla'l 
1( llırı "aat 20,30 da 

"'- -.ı Karde,ler 
~ltı._ -
~ ~ SacU Tek tiyat.ro8u 

lt. . 'll& teei Uskudarda HaJe 
~~ lnda. Kudret helvası 

aaıe~tt 11 --
Ic c~,· ~!!!k4anı ve Pazar matine 

""-~GO DALMAzLA 

S~anelar 
~11-. ~~ olan eczaneler şun _ 

~~dtkiler: 
~ r Clf'-ncla: <Hanıdil, Eminö _ 

1 

4Ierndar <Hulftslı, Aksarayda: 
~l) ;a: <AbdtUkadirı, Beya-.._., ''-e ~tlhte: <Vıtalil 1 Ba _ 
~"'- r.ez,l Eyubde: (Eyüb _ 

c .... tila 
le .. ~· Illet .... 1 • 

~ )'a ,. ıtıır:de: CDelJasuda), Bos
,~~~ Pang~dl, Tabbnde: (Li _ 
~11;: Utü.se ~ıda: <NargUeciyan) 1 

~~- Y n Husnti), Beşiktaş _ 

tı~::dtöy Ye AdalardakDer: 11
' ~: titnr C'tentınOda, Merkez) 

1 

~: (IJ~), Sarıyerde: (Nu -
). 

Her nevi muameleleri 
G;:.· ·r'l vic Krıll'd n dönerek, ba? -

muhaı:;'bt> iftira etmekle kendine iftira 
ctt' ··.ni öğrcnınce, her üç mektubu da 
kr,.,d: n n ) <ızdığını hulftsi kalble i+ i _ı 
raf etm k mecburivet'nde kald·. On ın 1 
bu • ü I~ ine it mad ettiler. Fakat ken-1 
dı •• c d ) ap lmı <Jlsa, bu iftira suçu _ı 
"lU, bizıat iftinlnın muhtcvas ndan da. ı 
ha val}im Sa) amk Gavriloviçi işinricH 

o hilde ue bariete muhabirieri uart11r 
ç•k"ri lar. 
······························································ 

EN GüZEl HEDiYE 

WAHL 
EVERSHARP 
Mllreklıepll Kaleminin 

bazinesi teffaf ve 
fula mürekkep alma 
kabiliyetindedir. 
Wahl-Eversharp ka
lemi, kabili ayar ucu 
seyesinde ya:ıınızın 

cins ve şekline göre 
ayar edebilirsiniz . 
Ay n 1 tekilde ve 
Icendi kendine dolan 

Ye"i EVERSHARP 

Kur'"" Kalemleri 

vardır. Kalemin dibindeiri 
kapatı parmatını:ıla basıuız. 
Tam yumanız için muktezi 
uaualukda yeni kalem m.,
dana çıkar. Bir biri arkasına 
kulluacatınız bu kalemler 
alta ay denm eder. 

Telgraf adresi: 

TORKBANK 

Şube~er : T İ C A R E T 

Yoz~ad asliye hukuk mabkemesinden: ı 

Yozgadh müteveffa Arif Paşa vereısesin -
den karı'lı Naz.ire ve otıu Celal ve kızı Zeh. 
ra vt. hatidieri Ahmed ve kızı Saniye vekil
Ieri avukat Hlisnıi Cingizin Yozgad kasaba
sından :zeklyan Zaruhl aleyhine açtıAı fekki 
hacız davasının icra kılınan muhakemesl 
:rettceslnde müddelaleyh Zeruhl tarafından 

vak: mcraeaat üzerine müteverta Akit Pa. 
şayıı ald müdablh haneye 8-10-340 tarih ve 
7 numaralı asliye hukuk mahkemesinin ya. 
zısına ınüsteniden haclz vazedlldiği halde 
me ... bure Zeruh! 13 Haziran 934 tarihli eel -
sedr 4 E:;·Iül 929 dan 4 Eylül 932 tarihine ka
dar takibde bulunmadı!lını ikrar etmiş ve 
2004 numaralı icra ve 1tlı\s kanununun mad. 
rlei muvakkatasının 4 üncü bendi sarahatl 
muclblnce haczin kendiliğinden kalkması 

icab etmiş olduğundan müdablh haneye ko

DJvlet demir ollar1 ve limanlara işletmesi umumidaresi ilAnlara 
Muhammen bedeli 2900 lira olan 5 aded seyyar ve 5 aded aabit elektrikli 8&lltl'lfuj 

tulumbası 11.12.1939 Pazarte81 günü saat (15) on b~ Haydarpa4&<Ja gar binası da.hüln
deki Koml..!yon taratından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu iş~ ginnek l.stlyenlerln 217 lira 50 kuru~luk muvakkat teminat ve kanunun ta _ 
yln ettiti 'W!Sikalarla tekliflerini mubtevl zarllannı ayni gün saat (ltı) on dörde ka
dar komisyon reisHtine vermeleri lAzımdır. 

Bu 1;-e ald şartnameler Komisyondan parasız olnrak dalıtılmaktadır. l9372) 

~ 

Muh".ımmen bedeli 2272 lira olan muhtel f eb':ıdda beş kalem flançıı çellk çekme bo
ru ve teferrüatı 12 12/ 15139 Salı günu saat (10,30ı on buçukta Haydarp~a Gar bina _ 
sındaki l{omlsyon t9,.rafmdan açık eksiitme usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe gınnek Isteyenlerin 170 . Ura 40 kuruşluk muvakka~ teminat ve kanunun ta -
yin ettl~ vesaıkle blrllkte eksiitme günu saatı•ıe kadar Komisyona müracaatları lA _ 
zımdır. 

nulan haczin fekklne ve 510 kuruş masarın 
~~~~~~~~~~~ınm~----~-------------------------------

deinleyhe tahmillDe dair kabili temylz ol. stanbul Defterdarhtrlndan 
mak uzere 22-11-934 tarihinde verilen kara. • 

B ı i~ nid şartnameler Komisyondan parıısız olarak datıtılmaktadır. 19733) 

rın ve müddeialeyhin 4 sene evvel Yozgad KAğıdhanede Stinnet köprüsünden çaııayan köprfi.süne kadar uzanan sahadaki ot 
dan ayrılıp t..ıanbula gittill mesken ve ma. ve otlakiye senelik 125 lira muhammen ıear tızerind~n bir .sene müddetle ve senellll ii
ham lkametl meçhul kaldılı için UAnen teb- çer ay fasıla lle dört talt.sltte nakden ve Pt'flnen i!Wa olunmak kaydUe lı::lraya veril _ 
llline karar verllmesl ha.scebUe UAn tarihin- rnek üzere açık arttırmaya çıkarılmıttır. Arttı.reıa 11.12-!!39 Pazarte.sı Kiinü saat on 
den itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna dörtte Milli EmlAk Miiıllürlüğünde mtiteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
müracaat etmedili takdirde hllkmün tesbl İ!teklllerin 28 liralık muftltkat temlnatıa muayyen gftn ve saatte Komisyona müra-
kat'lyet edeed! UAn olunur. ceatıarı. <9844) 



12 Savfn 

HeAkesin 
Ettiği 

Üzerinde İttifak 
Bir Hakikal : 

Sabah, öğle ve ak~am her yemekten sonra günde 3 defa , 
Kullanmak şartile 

-
1 

Diş erinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapsağ· 
lam yapar~ Ona yir· 
m·nci asır· kimyasının 
harikalarından biridir, 
denile bilir. Ko ku su gü· 
zel, lezzeti hoş, mik· 
roplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 

sigorta ettirmiş sagıln·:ar. 

lle 

Sabah, lSOia va aksam her yemekten sc.n:-a tOnde 3 defa 

Dişierinizi f•rçalay1n1z. 

apalı zarf usuliyle eksiitme 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya FaküLesi Direk· 

törlüğünden: 
9 12/1939 Cumartesi günü saat ll de Ankara mektebler muhasebeclllflnde toplan:ı

cak olan eks:Itme komisyonunda 7240 llra munammeıı berielli muhtelif mdbllyııların 

kapalı zarf usullle ekslltmesl yll(lılacaktır. 1 
Ekslltme şartnamesi "e te!crrüatı Mektebler Mı.;ha.sebeclllğlne yatırılacak: beş lira 

ocdel muknb!Undc Fakülte Hesab Memurlutundan alınır. Muvııkknt teminat 543 liradır. 
• 1 
Istekl!Jerln teklif mektublannı muvakknt teminat ve şartnarnede yazılı ves1kalarla 

b1rlıkte ayni gun saat 10 a kadar makbuz mul:ablllnde Komlsyona vermeleri. 
•5981• c966'2• 

. 
D U SC LUF SA 

Kış uçuş tarifesi: 

SALI, PERŞE BE ve CU ARTESi 
İ.STAı BUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte ye Viyana Üz.!rinden 
BERLIN'e Sofyadan Selii~ik ve Atina'ya irtibat vardı::-. Daha 
z· yada mal üm at nlmak, biletler ve kayit muanıeiesi için aşağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FEUSTE 
GalıttJ Rıhtıın N> 45 Tel~'fo 1: 41178 • Telgr f "HANSAFLU i, 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

300- 351 lira maaşla hir e:e!<lrik mühendisi tıhnııcnJ..tır, isteklilerln mOhendis
lik diploma surct.eri.e ttrcUınei ballerini ve şimdiye k dar çcılışlıKlım yerleri 
gösterir •Hs,kn ile birlikte Şirket Mntlorın~nne mo ncaatlıırı ilan olunur. , 

. 

SON :POSTA 

F O S F A R S O L, Kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazcli~·erek çoğaltır. Tatlı iştah ternin 
eder. Vücude devamlı gençl~ dinçlik verir. Sinirleri can)andırarak ac;nbi bulmmları, uykusuzluğu giderir· 
1\tunnnid inkibadar~, barsak temizliğinde,. Tifo, Grip; Zati.irrieye, Sı tma nehahatlerine; Bel gevşcldiği ve ade· 
mi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan iistünlügti DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KU'V· 
VET, İŞTİHA TEMiN ETMESi ve ilk knllananlarda hile tesirini derhal göc;termesidit· ..• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

1- GENÇLIK 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edeb lir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
susiyeti itibarile yüzdeki 
çızgı \'e buruşuklukların 

teşekkülüne mani olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel 
lik vasıtasıdır. Genişlemış 

mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çil ve lekelerı 

izale eder. Teni mat ve şef -
faf bir hale getirır. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzcltir. Sivilee ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mani olur. Cild adatesini besli
yerek kuvvetlendirir. Kuru 
cildlcr için ya~lı, ve yağsız 
cildlcr ic;in yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

~ Alaturka ve alc:franga • 
mükemmel 

em , a. 
(Pastalar ki abı) 

Y11z ı ı: Fnhriye N~di n 
Her eve !Azı ı ol ın bu k t b, bine 
yakın ~emek, lıtlı, pastııl r piş r· 
ın c:ini ko:uv surette tarır ed r. 
Fı..tı: ıvo, · cildlisi 12::> kuru ı· 

Sn ış \ eıi: 

İstanbul !nk1lap 'itabevi 

·················•············································ 
Son Posta Mathaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Erne~ 

S. Ra gıp EM EÇ 
SAHİPLF~İ: A. EkTem UŞAKLIGlL 

RI ve 

• 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl 'lrınızı derhal keser· 
- İcalı.da gün =le 3 ka~~ alınahilir. - rJ1II' 

Herkes k ışık y ıp u a n.ı, &tipını ortaya get r.!ID 3L! 
Herkes bal(lııvı4, S)\rı burm~. D.iher duıla~ı va TaMn helvası y.ıpnr .. ·· 

Fakat, bunların hiçbiri ..... 

C B KiR'in 
adını taşıyan taHılara benzemeı 1 

Al i Hac1be 
,. Merkezi: Bahç~kapı, Şubele.i: Karaköy, Beyoğlu, Kadıkö~ 

POKER Traş b1çakları 
Dünyanın en iyi trrş lıçaklarıdJt• 

.. 
5 
) . 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 
Birli~in senelik kongresi 3 • 12 • 939 tarihli Pazar gUnU saat ıo dil 

Ankarudl\ birlik binttsınrJa toplanacaktır. c 
al ınaı:Jl 1• Savııı azaların bu Kongreye şerer vermelf•ri ve ruznameden 

olım ~rktıctaşlnnn ke~ riyeti bildır.ncl.:ıri r:c·ı olunur. 

Reis : Refik Fen men 

San'atkar a nıyo 
Devlet Demiryolları Um um MJdürlüğünden · 1re 
izmlrdPkl motörlü vagon deposunda ça]ıştırı!mnk üzere birinet sınıf blt tt-"~t.:f 

ve ter tUrlu tnkım imfılinde ve bUem~lnde !hti: ası olan bir takımcı lle ıo ııer tl , 
alınncaktır. İmt!hnndn blrlncl sınıt' ıoçl derec~>slndc muvaffnklyet. gost-ercı ııııclı> vf 
edilecektir. Müracaatlar Ankarada zat işleri mvdürhiğunc d1lekçe Ue yaf..ueeeı 
imtıt.an günü ıle Imtihan edilecekler bilahare dllekçelerlndekl adrese blld / 
D:lekçe!ere bonaerv1sler1n U~lk olmaaı IA.zrmdır. t6097• ıı9846• ~ _ c öksürenlere : Katran akkı Ekr 111 ) 

Hakk1 Katran Pastilleri de vardır· 

Karaağaç Müesseseleri Istanbul Belediyesi 
dürlüğünden : 

oıı 
ı - Mahzenlerlmize konulan on kllora kadar olan yoturt tenekelerlnden 

ve yırml kiloya kadar olan rolurt tenekelerinden ylrml kurut. 

rJ ii' 

ı~ 

2 - Krema tenekelerinden alınmatta olan kırk turu~. otuz kuru.t. .1'11 

3 - ımı kiloya ka.dar olan balık tıçılarıııdan f'lli kuru~. ,e (V 
4 - iki yü.l kurut alınmatta olan yumurta sandıklanndan yirmi kuru§ girl4 / 

maaratı 1llve.s11e Iki yüz ytrm.ı kuru' alınaca~ı Uan olunur. (9843 ) ____..,., 

Otuz yıldanberi bOyük :fedaka.rltklarla millt bir moessese tarafından Doktor Haf1z Cef11ııl 

40 1 
Birçok yeniUk:erle gayet şık maroken ve bez haplı her çeşidi piyasaya ~ktı. Bihlmum kırtasiyecilerde bulunur. Deposu· Ankara caddosi No. 111 

M. SA D 1 K. Telefon: 21444 

(l.okman Heldnı) .A, 
'lt!Jr 

Divanyolunda 104 nurnarada ~ 

hut& kabul eder. T~lefon 21 


