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lsverl·n verd1.g_, 1· haber·. Maarif Vekili dün 
T Mecliste tenkidlere 

Finlôndiyaya 50 ltalyan Vekil me~~~e~~e ~ş~~~!ti, yanlış 
1 

e Id e ' kitab programlarda· istikrar mesel eleri hakkında 

Yyaresl ge 1 bükumetin ne:er düşündüğünü anlattı 

• ni:~:;:n~ut!~:!t~s~~~e~~ıa~~~li~ e: 
b kili Ha~an Ali Yücel, Ali Rana Tarhan 

•i.fl t bl•"' • 11 Jl h • MJ (4 cİstanbub tarafındruı verilen yeni ders S e fell: IYI.Qnner eım mUuQ QQ saatleri ve müzakere zamanları, rnek-
ı 6 teb kitabiarındaki yanlışlıklar ve dero 

~attına _n kın bir mesa"eye geldik,, ~~o~:::;;::r~d:ı~i~~~;~~r~:i~;nd~a\~~. 
\l ,.., J ~ izahat vermiştir: 
""ı~'~Yet kuvvetleri arastnda kar1şıkhk ç1ktlğr, Askeri J Ders saatleri r lll Vekil söze başlarken yeni vakit re -
lı.ıo k erin 15.000 esir aldaklari şayialarl dolaşayar jiminin ve müzakere zamanının ne gibi 

dıttj'l):. ova 6 (A.A.) - Röyter ajansı bU- Bu suretle, beş gijn siiTen harbden ya,ziyet bir esbabı rnudbe ile ihdas olunduğu -
Gece. sonra, Sovyet kıt'abn, I<'inl!ndlyalılar .____ nu anlatmış, bunu rnüteakib demiştir 

~ııııoneşredilen Sovyet askeri bülteni: tarafından, ecnebi GSkerl mühendisleri Bir Fin mucizesi ki: 
lQhıc:tr ~du Kareli bcrzahında, 25-26 ki- malifetile yaptınlan Mannerheim hattına - Maarif Ştirası dersleri öğleden ev 

e ılerleıni§tir. (Devamı 3 üncü sayfada) k d ? vel yapınağı ve öğleden sonra bir bu --.. ... -- -.. .... arşlSin YIZ • çuk saati rnüzakereye hasretmeyi m -
vafık buldu. Biz de bu k~rarı sene ba
~ından itibaren tatbike başladık. 

Tatbik edilen yeni rejimin iki cephe-
si vardır: (Devamı 8 incl sayfada) Ilasan Ali Yü<•el 

Finler henüz hiçbir şey 
kaybetmemekle bütün 
djnyayı kazanmışlardır 

YA Z AN---. 

[;

Emekli ııeneral 
Emir Erkilet 

" Beni bu görilnmiyen 

'~~ 6 l ngt)iz harb fllosundaa kuş bakışı bir g6ro,,flı;f,_ ~: 
~· - ~ . -tıı ~ ıun .. Kanıarasmda deniz ı chill bülfısaten d.~şiit J9i( 

bın ~zden geçiren Ch\)r- (Devamı .. B ·{,ıcı ıayfada) 

ta• nın askeri muhnrrlrl 

Bulgaristan da 
umumt toplantiiar 

yasa~' edildi 
Yeni meb'us seçiminin 
yapılmıyacağı söyleniyor 

Belgrad 6 -Havas- Sofyadan öğre
nildi~ine göre, gelecek meclis irıtiha • 
batı hakkında Bulgar hükumeti Azası 
arasmda mühirn ihtilAflar mevcuddur. 

h y ndlar n kur arın ız! , 

Bazı kimseler seçimin yapılrnıyaca - . . . . . 
A"tru iddia etmektedirler. Bu arada, Bul Sı~hi imnnil 

0~~~~~~.ll~~nden .bın .. . . 

lgar büktimeti danslı süvarele r de dahil Doktor J.Aılfi Kırdar Beledıye ~ıh~.at ıdurlugunun y~~u. sene. butçesının mas-
ol1u ku halde bUtUn umumi toplantıla- İşleri Müdürlilğünün 1940 senesı but- raf kısmına rnuhım miktarda zam ya -
rı rnenetrnistir. cesile meşgul olmaktadır. Sıhhat Mü • mevamı 2 ncl sayfada) 
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2 Sayfn 

•• H g n 

Yazı Çok Oldutu 
Bugün Kanarnadı 

için 

····························································· 
Ş hirde bir doğum, 
bir de s1hhi i d 
h stanesi aç1 aca t 

SON POSTA 

= Bilerek isteyiniz ... 

Birincikan w~ 

•• •• o zun ıs ası 

7940 olimpiyadı 
E. Ekrem Talu .-.. 

" .@. nadolu ajansının, '3 K~nunue'' 
~ \'elde Brükselden alıp gazetclefC: 
verdiği bir telgrafa göre, bcy_nelmilel 0 1 

limpiya{f komitesi reisi Db B.ıyı ı...at\11', 
1940 olimpiyadının yapılınıyacağ'ıru il~ 
etmiş imiş. 

Öyle ya, ne lüzumu var? Bugünkil '1/ff 

ziyeti ile dünya bır uçtan öbür u~a. p1i.l' 

azzam bir stad .. onun üzerinde atıetik (!' 

yunlann, her gün, çeşidini seyı·cdıyor'J: 
pılmak istendiğinden, tevsi edilecek Milletler arasında 'boy boy yarışıardıı 
hastaneler için bir proje vücude geti - maada, o acayip isimli sel'best Aıneriltll; 

(Ba.ştarafı 1 hd sa1jfada) 

rilmcktedir. güreşinin aJası.nı, gülle, cirid atmanın d 
ll ' 

1940 senesinde Beyoğlu hastane - nısknsını, atlama ve atıatmanın en :ın 1 

sindekı 80 yatak diğer hastanelerden • hirane şekillerini, top yerine ufak de'~~ tl 
birine nakledilecek, bu bina müstakil letlerin mukadderatile oynıyatı kod~Jilll , 
ço.:uk doğum hastanesi haline gctinle- tenisçileri, deniz altında yüzme ınus~ııc 
cektir. bakalarının en heyecanlısını, mcç yerı 11 

Do w um h~htanelerine olan ihtiyaç ve ~ngü musaraalarırun adamak11lısını 1rr 
rağbet artmakta, halk, içtimai ve sı h • ruyoruz. Hele Almanya i! e Frans 1 - ·g 
hl sebebler dalayısile evlerinde doğur. giltere, Rusya ile de Finlandiya nra!>

1110
, 

maktansa hastanede doğurmayı tercih Bu- ~ej;n üzerine düşmeden eı.'Vel eşine sizden evvel E! ile tutulup göz ile görülen canlı misal kulaktan işiti· oynanan kanlı oyun, bizim meşhur f~ıı 
etmektedir. Belediye bu ihtiyacı na:za- molik olanların ne kazandıklarını tetkik ediniz. !erek bellenen hayali misale eLbette müreccahtır. ner - Galatasaray maçlarının pertavsı 

t~;!K~~:i7·;;~~#;~I:E ;;fı~~~~~1~~~~~;;~~ 
tir. cak.. merak etmeyin. 1 

Aıni yaralanma hadiselerinde sıhhi Yiizereh dört kişiyi ~························ ............................... ,\\ Sigaraya hasret kalan İşte bunun içindir ki, bcynelmilell<
0
crt 

imdad otomobilieli hastaları en yaikın- }( urlaran kadın . Hsrg"Jn bir fıkra E Hazazede bir aleşçi mite, fuzull milyonlar harcayıp dn aY~st1 
IanndAki hastanelere götürmektedir. 

1 
. oyunlar tertibine lüzum görmüyor d'l 1 

Bu hudiseler karşısında her hastane _ n g 1 1 t c r e- ----- Ho 1 a n d a - dururken taklide tabiidir ki itibar c ı ii' 
nin teşkilAtı derhal ilk sıhhi imdad ted ~c Southport tah· 0 zamandanberi nın Spaarndam ge mcz. Olimpiyad,ar, sulh zamanında, rf. , 

birlerini karşılayacak vaziyette bulun- ı lısı~l~e 
1
grudapu s

1
ed • lif!::"" Gayet çirkin bir karıst olan erkek misinin bir may - I etierin kımıldan ma, didinme ve ça!J)!l' 

madığından, Vali ve Belediye Reic;i ~e .. o~ ça ışa~ ~ ~'S' sabah akşam içki içerdi, arkadaşlan ne çarparak battı- pışma ihtiyaçlarını 'tatmin içindir. ~-~ıl6' 
Lutfi Kırdar veni sene faRlivetinde 

1 
ayan awdson, c ~ -iJ niçin bu kadar fazla içki içticjini sor- ğını ajanslarda o- de. bizdeki sahne san'atkarlannın JJ lı~ 

şehrin sıhh! i~dad işini de halletmiş l ~~~=tre .~ .. ..ıark dP.- ' ~ ~ dtılar; sebebini izah etti: kudunuz. Kazadan leri gibi, tertib edenlere az çok düni:~ 
olacaktır. J ........ u ten ~~ • _ Bir gece zil ruma sarhoştu:m.. kurtulan ateşçi temin eder. Önümüzbdeki yıl ;ra~ı d'ııt 

vazifesini görmek üzere müst~kil bir gtıcmdaı mdu.retttek·a· ~ . dik. Ertesi gün aytlmak tizcrc ikeıt dan'ın sahile çıkar muhtelif mem,·cketler aras1nda baYh 
İstanbulda ilk sıhhi imdad merkezi 1 sonra, ~atan b bır ı~ - Şimdiki karım karşıma çıktı, eı;len - 0 n d e n m a r - iken vazgeçilen bu defa ki oJimpı)'~ flfl 

h d h k 
n n or ışıyı " çıkmaz ilk işi bir zaı mucib olmuştu.. \.ı 

astan~" a 3 açılaca tır. Bu hastane • ku t t B 11 tekrar gördüm. ,~ · 
de münhasıran ilk sıhhi imdad işlerile yanr aDramwış ır.b ~ - i ~ .,'l. - E sonra? sigara yakmak ol- - Sizde dacak. yok, bizde otaca ;.dtıı 

son u ışe 1li 4 i 
1

• • muş; bununla da Diye epey çekisildi. Bu cekişenle tııı'lt 
meşgul olun&cdktır. v. ukua gelen .bir go··ııu··ııu·· olar"k gı·r [ - Kapı dı§arı etsem m, te~rar tç- Baka 
k d 

'"' · d" d·· ·· d.. ., , d 1. iktifa etmiyerek dında rol almış bulunuyorlar. .,8 1 

aza a, yaralı, sıhhi ımdad otomobıl • nu'ştı"r. 1-ngı"lteı·e _ sem mı ıye uşun urıı. r..a ıııı "apl ı·rnpıJ - ikinci bir sigarayı biri, ikisi, bugün. 'hakiki harb o 1 c~ 
~crile der~~l btı hastaneye getirilecek, nin en meşhur yüzme şampi:yonlarından dışarı atmıya içmeyi tercı1ı ettim. 0 ateşledikten sonra içi rahat etmiştir. ?ommda. galibiyet direğine hayTa~ını ç 
ılk tedavısı ya~ıl.d,ktan sonra istirah?,t bıri olan bu genç kadın, k~ubündc can kur zamandanberi mütemadtyen içiyo - tirmeğe hangisi muvaffak o,ıacak? . ~~ 
etmek ve tedavısıne devam olunmak u- tarma dcrsleıi de vermekte idi. rum. K , / b f h b Şe f t "bü .. d k" · · ynev-ktitıl ~ 
zere hasta diğer hastmıelere na•;dedi - \.. ..... --· .. ------~ anaaa ı eş!z er ve ar den :;'Un~ı ta~~~ ~~ns~~ürkler.ı..c:ri' 
lecektir. Bu cins hastanelerden biri Vi 7 teh "lkesi k ı•" 
yanada mevcud olduanndan, Beledi- ~ayı/ kadınların ömürleri Alman Cümhıır·yetini dünya şampiyonu sıfırtHe müsaba a kle • ..,- ·· ı d b · A cinde, neticeyi soğukkanlılıkla be 
ye bir müddet evvel staj maksadile daha fazla mı olur? j·.~:n e~en ;ıdam Kaliforniyadatıti klup er en in, -
doktorlardan Dervisi müteakiben j., • a H merikan cümhurreisi Ruzvelte bir ka- mekteyiz. 
tanbul Belediye Sıhhive Müd"" ·· 0 • Zayıf kadmlann ömürleri daha fazla Ö .. dt"ı" ral" sureti göndererek, harbin devamı e. Ckt!e"'· rCa~~~ ~ uru s 1 B "dd" man Said! buraya göndermişti. İlk sıh- o urmuş. u ı ıayı ortaya atan Nev- . . . .. mCddetincc Kanadalı meşhur beşizle -
ht imdad merkezi olacak hastanenin yorkun en büyük sigorta kumpanyala- 9 . Te~rı~ı.s~nı 191

.
8 

de Alman Cum - rin Kaliforniyaya nakledilmesi, bu su-
binM;ı nranmaktadır. nr.ın doktoru olan doktor Louis Dab - hurıyet_ım ılan e:mış olan .v~w~l.man - retJP çocuklanın Kmıadaya yapılacak 

lindir. Doktor diyor ki: yanın ılk sosyalıst ~aş~~kıllıgını yap- herhangi bir hava hücumundan miite-" B • b • «Kumpanyalarımla hayat sigortası mış bulunan gazetecı Fılıp Şay~en:~n es..c;ir olmamaları hususunda nüfuzunu en 1 U gör Un mtyen a'kdcylemiş olan 122,000 kadın üzerin- 7.~ yaşınd~ olarak Kopenhagda olmuş- kullanmasını ıica etmişlerdir. 
de yapmL~ olduğum tetkikat neticesin- tur. ~aydeman Almanlar arasında, Amerikan cümhurreisi daha cevrib haydudlard".n de zayif kadınların daha uzun ömürlü «kurumuş elli Şaydeman• diye tanı - vermemekle beraber, beşizleri doğur -
olduklannı, şişınan kadıınlarm da daha lır~ı. Buna :::beb de, Versa~ muahede- tar. doktor cemiyetime şu telgrafı çek -urt"' ri niZ 1 çabuk öldüklerini tesbit eyle~ım.~ si ımzahrodıgı esnad:, A gal~bler su:~ miştir: 

~ . • ' 77 Amerikalı doktorun fikıi Ingiliz si- ljar_tları~ı Alman hukumetıne teblıg cBeşizler, kralın tebealandır ve im-
(Baştarafı 1 mcı saytrı.cıo 1 ~ortacıları tarafından cerh edilmekte • ettıklerı sırada, Şa~deman Rayhştagda paratarluk harbde oldukça diğer do -

erkek olmak üzere dört şahsı gaib tara - dir. Bunlar şişınan kadınlar içinde bi: nutuk irad etmış ve: eBu muahe - robyonlar tebeası gibi kaderlerine rıza 

•••••••• 1t .................... -···---··· .. ···········.. ı1°' 

Un fiatianna yeniden zam yııP cıJti 
Fırmcılar Cemiyeti Reisi A~:.rıed rrıii • 

belediye iktısad işleri miidürlilbftl!l? tı~rl' 
racaat etmiş, değirmencilerin un fıa rıtı ~ 
na yeniden bir miktar zam yaptıkltı 
dan şikayet etm:iştir. rıı~ 

Unun çuvalı 600 kuruştan 645. '}:~er'~ 
çıkımıştır. Fırıncılar helediyenin fıntei( tt• 
füüne mani olması, aksi !ıald~ ~er&lff 
atlarının <la yükseleceğini bildıriJll~ 

bil 
otop;o Beş ya,ında l::ir çocuğa !ından ~i_b ediliyo:U~· .. Be~i tehdid ,edi dahi ,uzun ömür!Ülerin çok olduğunu deyi 5mzalaya'n el kurur!• w d~iştir. göc;tereceklerdir.• 

yorlar, oldüreceklerını soyluyorlar. Eş - id:lia eylemektedirler. Yalnız şu nokta Şayrleman demokrat oldugu ıçın Na 
kali mallım olmıyan bu -:Iört şahıs, .scm d:ı birleşiyorlar: zilerle bağdrı~amamış ve 1933 sene -
zamanlarda takiblerini sıklaştırdılar. ü - Zayıf kadınlar daha sağlamdırlar. sind(' Kopenhagn kacmıştı. Akraba -

çarph W 6 

Tütün krqlından sabun Beyoğlunda oturan Hüseyinill :.~e .. · 
k 1 

yaşı.annda Zakir ad'ında bir çocıı cı-l't'fl 
zerimdeki tazyikleri artık tahammül e - sındrln beşi daha halô temerküz kamp-
dPmcz bir hal aldı, beni onlardan kur - Kırk yaşınfJ basan bir larında bulunmaktadırlar. 
tarmız, yoksa öldürecekler. Kendilerin -
den davacıyun. , süt çocugu A ktllı bir hapishrıne m üdürii 

Davacı müddciumumiliAe verdiği is - Ame:ikan gazetelerinin verdikleri 
tidada istidasını teyid maksadile, hü - habere nazaran Amerikada Orengon İngilteredc Londonderry hapishane
lasaten şöyle diyordu: cTahsil görmüş şehrinde kırk y~ına basmış olan bir siit sinlle bulunan mahpuslar yemekierin 
bir insanım, bu vaziyete manevi bir ma çor:uğu bulunmaktadır. fenalığını protesto etmek maksadile, 
hiyet verilmesi tasavvur edilemez. F'n - Doğuşunda bu çocuk çok tabii ve kojuşl~rının cam kapı ve pencereleri
kat, sesleri, konuşmalarile beni muztarih tamüssıhha idi. Beş aylık iken yatak- ni indirmisler: bunun üzerine hapisha
ve bihuzur eden bu dört şahsın, görün - tan yere düşmüş, 0 zamandanbeli kat'i- ne miidürü de: 
memeleri de dikkati calibdir,, ven neşvünema bulmamıştır .. Bur{iln «.....,... Böyle yaparsanız, kırılan şeyle. 

Hadiseyi tetkik eden rnüddeiumumi, boyu ancak 42 sgntimetredir. Henüz ri tamir ettirmez, olduc,ı gibi bırakı 
muavini, davacıya: . konuşamıyor, işidemiyor. Sırf süt ile rı7, demiş ve gıda maddelerini de ön -

- Bunlan. b_ize gösterirsen, tahkıkat besleniyor. Bu çocuk senelerdenberi lerine yıtl'arak: «Maıdemki yemekten şi 
yaparız, derruştır. . doktorlar tarafından mli.şahede altıında kayet <.>diyorsunuz, buyurun, kendiniz 

Davac.ı, demiştir ki: bulundurulmaktadır. pisiriniz!,., divP ilave etmiştir. 
- Onlan bilmiyorum ki, size şunlar· 

dır diye. gösterebileyim, fakat şimdi 

arkarndan adliyeye kadar geldiler. i ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

ra ına velki gün Tophane caddesinden ge~lı o 
1 

Tütün kralından boşanan Leila Pleqer şoför Karalın idaresindeki 816 SS) r 
birkaç ay sonra sabun kralile evlenmiş, tomobilin çarpmasi1e yaralanrrııştı ;ş. §~ 
madam Leila tütün kraJı Pleqer ile evli Yaralı çocuk hastaneye kaldırılrı'l 
bulunduğu esnada sabun kralı Lord Mar- för yaka,aıunıştır. 
tonun sevgilisi b.ılunuyonnuş. Bunu his- -------
seden tütün kralı karısının hiyanetinden Türkçe kursları açıhY01 &ış~ 
bahsederek mahkemeye müracaat cyle· Eminönü Halkevinden: Mekteb çıı.ı~ 1 

miş ve sabun kralından 3500 İngiliz lira- dakl yurddaşlara türkçe okumak nıı et~ 
sı senevi zara:r Litemtşti. Sabun kralı ken- ö~etmtok için açılaca~ını evvclce ~tııı"tl ~ ı 
disinden istenilen tazmlnat1 verdi~ı için ~miz < türkçel kurslan 8/Birlncl cıı~ııJ0 ı: 
b d 

. Cuma &ünü akşamı saat (20) de ....u:ll ~ 
u ka ar pahalı va kendlsıne malolan ka- 1 d ki bi d h i de b~ıy~ 0ı6 

d 
.
1 

h :.._ 
1 

un a namız ers anes n re ııı" 
ın ı e geçen aıı.H ev enm~tir. tır. Kayıdlarını yaptırmış oıanıarlanedC 

Londra gazeteleri bu dedikodulu ha- kaydolunacnkln.nn vaktinde dcrstııı •• ~ 
diseye dair verdikleri tatsUAt arasında lunmaları rica olunur. ...-····· .... 
bu zenginlik krallarının hareketinı ten. _ ......................................... . 

kid etmektedirler. 

INANMAl 
Bunun üzerine kendisine: 
- Sakın sen hayal görmüş olmıyasın 

diye soru~uş, Mehmed Şakir buna ce -
vaben: 

- Bilmiyorum. Fakat, hayatıının em-
niyeti için bu bAdiseye kanunen vaziyed 

Bir gazetede şöyle bir fıkro okud'uk: 
Orta mekteblerin mesai programlanın tanzım için rey

lerine müracaat edilen mütehassıs heyet raporunda dersler 
arasındaki teneffüs z.a.manmı onar dıakikaya indirmiş. BJJ
miyoruz, bu muhrerem heyet kırk beşer dakika süren ders
ler arasmda teneffüs fasılasını onar dakika olArak kabuL 
ederkf>ll birçok İstanbul mekteblerlnde on daktkamn s:ıfıra 
muad!l olduğunu lıiç ~nmemiş midir? 

orta meh-tcblerdE:> bile ders saati bittikten sonra talebelerin 
sınıftan tene!iüshaneye ayni rn.erddvenrerden inerek ayni 
kapıdan çıkacak'arına göre en aşakı beş dnkikaı ister; tc -
npffüshanedcn sınıfiara dönmek için de gene beş dakikalık 
bır zamana ihtiyaç v.ardlr. 

"'"ml ııeııe 
1L56 -lıdocltot•io 
24 

GüNEŞ 

1939 

PERŞEMBE 

edilmesini Istiyorum, demiştir. 
Müddeiumumilik bu garib hiıdiseyi 

zabıtaya havale etmiştir. Davacının id -
eliası varid obnazsa, akli vaziyetinin tes
biti için, tıbbı adiiye sevkolunacaktır. 

Mehmed Şakir ayni şekilde bir mek -
tub yazar.ak, istanbul müddeiumumisi 
Hikmet Onata da müracaat etmiştir. 

Zira Haydarp~a lisesi gibi iki binibeş yüz mcvr;udluı mek
teblerimiz var; yekunu bin, hatta beş yüzden ibaret olan 

Bc>reket versiıı ki Ve.kfilet miitehassı..•:ılann on dakika 
olarak tayin ettikleri teneffüs rn:üddetlni on beş dakikaya 
çıkarmıştır, 'bu suretle hiç olmama 9(>0Uklann ders aralan~· 
da beşer dakika olsun açık ve temf~ hava teneffı.ls etmeleri
ne imkAn bilsıl o1,muştur! 

) 1 ST ER 1 NA N, i ST ER i NA N M Al 

.s. j u. 
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T acirlerimize kolaylık 1 

temin aden 
yeni bir karar 

Ankara 6 (Hususi) - Tüccarları -
m\Zın klering yolile ihraç ettikleri mal
lara nid me~e şahadetnamelerinin 
tasdiki, B. nüshalarını Merkez Ban -
kasına ibraz etmek hususunun alıvali 

Sayfa 3 

e Kimden kime şefcva 
edelim 1 

E 

hazıra dalayısıle l?ir kat dalha güçle.ş - p inifmdiya ile Sovyet Itusya ara-
mesinden hasıl olan mahzurları izale sında çıkan hnrb neticesi Finlan-
vc tüccarlar~mıza fazla kolaylıkla':" tc- dı!.a tarafından Milletler Cemıyctine bir 

. k muracaat yapıldı. Bu cemiyet, malüro ul-
m·ın etme maksadile ihrac ettikleri duğu üzere, hayatiyetini kaybetmiş ol _ 
malların bedeli olmak üzere bu karar- maktan mütevellid bır nevi .ihtızar halin-

llkın bir ~~ştaf rafı 1 inci sa~ada) ı çalışacaktır. Bu oolg~ Sovyet kıtaatı-ı zahireleri ya götünn'Ü§ler veya imha et- namenin ne§ri talrihine kadar klering de bU:unuyor. Buna rağmen bu müracan-
p· 

1
_ esa eye kadar gelmışlerdir. run iaşesi için daha kolay imkanlar mev mişlerdir yolundan gelmiş havaleleriın men~e şa tın yapılması, daha müsaid zamanlarda 

ıı~lsi~· 86ndiyalıJar diyorlar ki cud' olacağı hatırlatrlınaktadır. Stokh;lın 6 (A.A) _ Finld.ndiyalılann hadetnamcsi, B. tasdikli nüshası aran. ~z~sına fiili yardım yapmamış olan bu 
01"" . 1 (A.A) H b 1 1 Be 6 ( ı · maksızın kendilerine o"denmesı' ve acız teşekküldcn maddi bir müzaheı·ct 
.. ,~ı ve b' · - avanın u ut u rne A.A.) - Finliindiyaya tanr- da tank kullandıklarını. dair haberler ilk b ki d'~· d ı·ı g;,.r. L ılhassa çok k ğm b d 0 ·- kı 2,/702 1 sayılı kararn::.1me hu"kt''ımlerı· ~ en ıgıne e a et etmez. Fakat, esaslı 

• ııa\''1 ia . . ar ya ası u - rıız e en .Lv~ taatı General Meresko- defa olarak alınm~tır. Sekiz Finlandiya - bır sebeb yokken tecavüze geçen Sovyet 
ıı:iıştır. alıyetınde hiç te müsaid ol- fun kumandası altındaki yedinci orduyu tankı on Sovyet tankına hücum etmi§ ve dairesinde taahhüdname alınmış ol - Rusya hakkında manevi bir mahkumiyct 
t \ıs taı .k t~il eyle.ınektedir. bwıları tahrib eylemiştir. duğu takdirde bu taahhüdlerin hüküm- kararı almakur ki Fin,ıfmdiyanın bu te _ 
So:ıtloga g~· i .. Petsamo ınıntakasında ve Bazı haberlere göre, Kareli berzahın- FinJandiyaya 50 İtalyan ta}yaresi süz maddesinin B. fıkrası hükiimleri • şebbüsiine saik olmuştur. İster içtimai ol-
la \)etler bunun şimalinde artmaktadır. dıa beş Rus fırkası tatışid edilmiştir. Or- gitmi~ ne bakılmıyarak bir sene zarfında ta'S- sun, ister iktı.sadi ve siyasi olsun, millet -

lllı:~<ır t uraıarda zırhlı otoonobiller. dum.ın diğer kısmı ·Ladoga· gölünün ~i _ dikli B. nlishalarını ibraz edemiyen ler arası hareketlerin sad'ece ve münha· 
\'etler,· ·~....aYJ·areler ve mühim asker kuv- I' d h k Stokholın 6 (A.A.) - Buraya gelen t 1 1 . hh h sıran rcalitelere istinad ettirilmek isten-

"Ull ma ın e are et eylemektedfr. haberlere göre elli İtalyan tayynre3.i bu- ac r erın mua ar i racatları için diği bu devirdc, başı üstünde cehenne -
l<'i .. ın .... anıyorlar. Finl:ı.-d· şim ı· deki k 2/7021 1 k · h"k'' l 1ı.ar ., "''di cuı ıya a ın uvvetler ise gün hava yohı ile Finlfmdiyaya gclmi~tir. sayı ı ararnamenın u um e- mi bir felaket dolaşan küçük fakat kah-

"n,betın..,.ktYeadlıılarH .bü.yük bir cesaretle Kantalask Rus gar.nizonuna aiddir. Bu ri da<iresinde taahhüdname vermek hu raman Finlandiyanın sembolik bı'r hu"ku"m 
.... , " r Sovyet kuvvetleri arasında 
h-: Yapı kı · atta Rusların cephe - garnizon takviye edilmiştir. susundaki müracaatlarının Merkez Ran peşinde koşmaktan çekinmemesi takdir 
'l{t ., 1 arı bir taarru üsk' .. rt··ı .. N R kanşıklık hAdiseleri k k b 1 d'l · H ı· \T kil duvgulanmııın "Ok us" tu" ne "ıkan efsane-

. .rakat .. z P u u mu§· ewe üreter gazetesinin bu haberi Stokholm 6 (A.A.) _ Sos alist De _ asınca a u e ı mesı eye ı e e- J ır " r:: arırna:~run tazyiki mütemadi - veren İsveçteki muhabiri, Rusların çok . . . ~ . ce kararlastırılmıştır. vi bir mahiyet alıyor. Talihin ne garib 
hen{iı tadır. Bununla beraber Rus- şiddetli m:uharebclerden sonra ve çok mokraten gazetesının Helsınkıdeki mu - • bir tecellisidir ki Finlandiyanın bugün 

~ıaı-dı Mannerheim hattına varama- ağır zayiatla bazı terakkiler kaydedebiı- habi.ri !a~yor: . FinlAndiya dU n ates y~ "'gmuru kendisinden şikayet çi bulunauğu devıet Z r. Fınlancüyanın beklenmedık mukave - • alfabe sırası i:e teakub eden Milletle; 
~~Yia.t hakk diklerini ynzmaktadır. meti netice~;inde Lenin garnizonunda ka- altmda istik~Aiinin 22 nci Ccmiycti riy.aset vazifesini, bu defa ken-

··•ıiş !Se ında rakaml3r ne§redıl - Kareli berzahmda Finlandiyalılar mun disi ifa etmek mevkiindedir. Fakat btı 
~Yıatttıdande Rus zayiatının Fınlandiya tazarn surette ve harbederek Mannerheim rı.şıklıklar zuhur etmiştir. yıldönümUnU kul luladı hazin tesadüf önünde umumi bir muaha-

. çok fazla olduğu muhakkak- hattına çekillyorlar. Finler denize mayn döküyorlar zenin hedefi olmaırnak için, yalnız riya -
t li~ısj ... ı.· Fin'andiva ta 

1 
. ·aır nskd A\manya hududu 6 (A.A.) - Havas: (Bastarafı 1 inci .~ayfadal set makamını değil, ayni zamanda azalık ''l'i' "IJI.l 6 (AA) J yyare erı ;vıurma a b C" h · · K ll" d d b' mevkı'inı· de ı'şe1"'l etm ..ı f k .ı. ı " enrı;~- · . - Halen baş'ıca as- ki Sovyet tayy d t Ya! ancı memleketlere mahsus Alman um urreısı a ıo, ra yo a ır nu- 1>.... eyı muva ı uu -"ııı-v ~ uz k İs are mey anınn aarruz ~ bu . . . • . . lt k .. 1' k d . . k' mıyacaktır. Hatta, bu münascbetle te _ 

lta.~oeçıe llliinakal .ş~nl ileh veç ve ı derek orada bulmıaın 60 tayyar,...nin bü- ~~ Aatl sedrvıssulaı ~nlandıya' hdaörbkngen:ı~e~ u ~B~?y .. ıkyerek • emt· ış~ır bı:_ ı·~· . d' reşşiih eden haberler tecyyüd ederse, btı 
tı llien . a esrnın ana tarı olan yu"k bir kısmını t h 'b t . 1 d' rının an rma mayn ıe ışını « uyu uvve ımız, ır ıgımız ır. meselenin Milletler Cemiyeti sakiı al-

lll(> vı dcın· 1 1 a rı e mıs er ır. akmal 'kl . .. . 'F' I d' . .. -tıl\d 
1
:kezt Ve ~ryo. ~k_vc :o~~ ı:"ii.nakala- İsveç mem'baları, harbet~ekte olan -=-ı· d~ttı kıerı ve1hmuteda~1dı~:inhakdaklara ın 

1
an ıyanın dba.ımka bir esash du şma • ~~~a d"-:tcv. r~~z~. b~ sut rett~. mevzuu 

<!ıq S cmıJ ı vadısı ıstıkame - Rus askerinin 
500 

b' F' 
1 

. r ııı an ı!·a taatı raç e ı ı5 a ın - nı o muştur ve ır ere da a onunla ~e ı mf'Sını a ı ır P.Ca\'uz sayarak 
rı. lii.itij

11 
ovyet tehdi<lidir. 

1

. 
400 

b' 
1 

~k~~~·hını .' t ınk, edı~lenn da Helsinkicren alınan telgraflar neşret - mÜc.!ldeleye amadedir.» ı cemıyet .azal.ıl!ından çekilecektir. Mi1llet-
"'~ •- ceph 

1 
ıse ın o ara ~ mın e me t ır er. ler Cemıyetınin zayıflı , f' b J~ ı.t!Vkif ~·ı e erde ve bütün noktalar- F. 

1
• d" ll mekte<iir. Leningrad emniyetinin hudud tah - minkü vaziyete gelıneJ a. za1ı .1'1Ya. -~t -

"IVı · ''"'1 e.n n.. k t t 1 K l 1 ın an ıy~t ı ıı~ın ale-lıkları esirler S tl b' F' d . 1 d'd' . . . 'ği kk . "'" - nın arnı erı o e-Ö I.Stikanı . .<vus. ı a~ı ı ~a ~ı~ ~a a . . . oYye er ır m enıza baını ı ı~ı ı~tılzam :ttı ha ındakı Sov - d:.nberi bu ne~i hareketler olmuştur. Bü-
llub ğle g(i ~ .~tınde ılerlıycbılmış erair. Kaunas 6 (A.A.) - Helsınkıden bıl - bahrmıtlar yet ıddıalarına ışaret eden Kallio sun- yuk devletlerın etraf'arma topladıklan 
t'ııı trıti.<}a~luyor ki, Finla~diynnın ce - dirildiğine g~re Finlandiyalılar, Ruslar - Moskova 6 (A.A.) - Sovyet sahil mu- ları ilave etmiştir: ~ kendilerine ~ü:Iü namla.r . ve : 
ıa Y~ R,...~ asını zorlamak ıktidarında ol dan 15,000 esır almışlardır. hafaza gemilerinin 4 Knnunuevvelde Fln - Sovvet harekatı, Leningrad em. rerek .. araya ı~tı~ak ettırdıklerı 
~""' '""vyet ordusu 1 · d Fi 1 So t k t tı. · h d ühi JA d' k"' f . d p . . d . . . ~ • . ve böylece muhım meselelerde ~ ~o:t ile di· İ ~v~e emır 1! n - vye ı aa ıaşe u.susun a m . m un ıya or ez.ın e enısaarı a ası ya - nıyetının mevzuubahs olmadıgını ısbat daimi obstrüksivonlara sebebivet 

ger skandınavva menıle -ı müşkülata maruz kalmaktadtrlar. .~ı:a kininde bir F~~lAndiya .denizaltt.•>ını ba - eylemiştir. Zira Sovyetler bütün hu - verdikleri tali ve tfibi devletlerle bcra _ 
münakalatı kesrneğe Finlandiyalılar çekilmeden evvel bütün· tırdıklan bildınlınektedır. dud boyunca taarruz etmişlerdir. Fin- ber olan hareketleridir ki bu müesseseyc 

• landiya milleti, yalnız toprağını de~il. büyük ümidlerle bağ1 arnmıc; olan millet -

V~z,.y Alman - Rumen Iktisadi ayni zamanda garb medeniyetini de lerin.dcrin inkisarlarını rnucih olmuştur. A 

er ~ ~ ~ müdafaa mevkiinde olduğunu anlama. Vaktıle bu tarzı harekete en şiddetli iti-

go•• rOşmeler·1 ııdır.. r~_zıan ~kse~ten so.:rvet ~us.~'llnın. bu _ 
~ (.8 --------- B , 1 d" .. .. .. bcfl A gun, aynı vazıyete duşmesı, dunyada ina-
~llabııcıikı ~tarafı 1 inci sayfada) 1 kaca, onlar hürriyet ~e istikliil için çar - • d b 

1 
d . u ~ı. ?.nu mu munase ı e me • nılabilir manevi tıiç bir mefhum kalm:ı-

k.ııll k e~e nisbet edersek aradaki pışıyorlnr. Bunlara bır de, baştan aşağı yeni en aş a 1 rıka. ~.eısicumhuru Ruzvelt Finlandiya dığma hükmettiriyor. Almanya gibi 5ov--
~"ı.lar ~ buY'Ük olduğunu görürüz. Al- harheLmesini ne güzel bildiklerini katar- Relsıcumhuruna bir telgraf çekerek yet Rusyanın da bugünkü tarzı hareke _ 
...._ ltar11lı ır haftada Leh ordusunun yarı ı sanız Fın mukavemetinin hakiki mana _ Bükreş 6 (A.A.) _ Almanya ile Ro- Amerika millet ve hükumetinin derin tini iT.ah eden sebebler yok değildır. Bil • 
"ı:ila Y'a y k ı ğ b ı manya arasındaki iktisckli milzakere _ hürmet ve muhabbetini Finlandiyaya hass_a. bunda .. 19.14-!91_8 har~lnin tasfiye 
~ ra:ı. ~h 0 etmişler veyahud sar - sını _aın ama a. <ı_Ş ~~nız. .. .. . . . • . blldirmi~tir. şek~.ının en buyük amıl oldugıı ve c Ver-

lşgaı topraklarının da dörtte bı- Dmı. 22 ncı ıstik:.al yıldonumJermı ler. kabıne buhranının hıtamından son ~ ~ay» ismi verilen muahedenin bUyük bir 
~~et ~lelllişlerdi. harb ateşleri içinde Fm harb, istiklal ve ra tekrar başlamı.ştır. mes'uliyet hisscsi taşıdığı muhakkaktır. 
till Şitnal ~ordusu bir haftadanberi ve hürriyet şarkılarile vakurane kutlula - Alman heyeti reisi Doktor Clodius. Mussolini rlUn Romaya giden Fakatıbazı hareketlerin sebeb ve saikleri 
)'q hucılidu uı<lenizi sahilinde ve Rus. • yan Finliler çeFek asr.a yakın bir za - matbuın mümessillerine beyanatta bu- Alman Hazırile görUştU n~ olursa olsun, meydana getirdik1eri va-
lb... iUatna nun Y.anıbnşıııdaki Pestamo • man zarlında kendi'erini ve memleket- 1 ıunarnk iyi bir netice elde edileceğini z~!-etlerle karşılaştı~ıl~ıkl_arı ta~dir~e 
~~bl llcı~d~tır. Bu liman Finlfmdiyanm lerini medeniyetin çok yüksek hadlerine 1 ümid etmekte oldug~unu söylemiş, an - ( Baştarafı 1 inci sayfada) d~~e.ınıçatıarph~knetdiicelerıSdır 'kFı.'-mml~ de.nın h\·ıc-

.. 1 ""'1 ad .. -kseltmi' 1 di 1918 d b ı "kl'kt G" .. ı d .:uı rı c yor on ın :.ın ıya a • ~ ı e d . ır. Ustelik Finlandiyanın yu § er . e o şcvı ı en tc cak bir çok müşkülAt buıundu~unu ve oru§mE' er esnasın a. sendikalar me k t' . ch-.:ı- ~ k .. 1• · .. t~ E!ltııryoı . · ı Fi ı· d' d . t' . 1 . d b k . i re e mm uyan nugı a su amel de ~os-
bağb tıtıa ise u _ırtibatı yoktur. Bunun n_ıız -enen n an 1~8 m: ~nıye ın zı:v:- görii~rnelerin henüz iptidai safhada ol- se esın e~ .aş_ a, sıyas meselelere de terir ki, böyle manevi bir cereyanı ön le -
~1 lvtllı-ın teningrada bir demiryolilc ~ ~ıkarılmıştı. :m~e~ -2 senede 1~~- duğunu gizlememiştir. temas edılmıştır. • rnek çok mUşkilld'ür. Sovyet Rusyanın ha-
~ Va~ an.sk Rus liman ve üssülhare- maı, ıktısadıı, sınaı, sıyası sahalarda kul- ş· d'k' h ld Al 1 1 ld Roma 6 (Hususı) - Büyük Faşist reketine kar.şı yükselen itiraz sesleri iş-
bL~ lıav:~ır. Bu itibarla Pestamoya bura- tür ve askerlik ellietlerile başarabildikle- d'lmiııı: ı 1

1 8
.t.el.f ıı:alkn kar, evvde ce 'ste. e konseyi yarın Venedik sarayında• top - te !böYle bir çeragnı ziynsıdır ve bu ~n .. 

,tı:ıı; ıı. .., kar . kk' _ . e ı ş o an ı ı a 1n ı ısının an ı ı - ,.U .. .. '~·~ a ve denizden taarruz et _ rı tera ı pek yuksektır. Boyunduruktan f de d k t 1 hub b t b'lh lanacaktır Toplantıya Mussolini riya zaranın ~ı munU, gunler, aylar değU .. bir 
%" %.ır için ne kadar kolay, ise bura- kurtulmuş hiç bir millet bu kadar az za-1 a ef erel ~ r~·ib' ut a vett ı atssa set edecektir. Bun münasebetle Mu. = çok yillar dahi insanlara unutturamıya -

... ı~ı. \,{ara .. ~. . . .. 

1

. soya asu yesı muı ayaa ını ar ırmış tr. . . . .. • . caktır. 
lıı:ıı..,. ger k:-'"" Fınlcr için 0 derece güç manda bu derece bır terakki gostercme- Macarist tar'kil Al h .. soli.nının muhım beyanatta bulunacaw 5 ~€~ ~: •tır. Bu d:urwna ve Murmans.'lt ı miştir. Onlar şehir, kasabalarını ve köy•· - t an k' tı e 1 makntydaya Almer gun dnla~ılmaktadır. lllim &anıK. C ı. ıtırı 'lO\'Yet n 

1 
. . h' .

1 
. . t' :> ren sev ıya yapı ma a ır. an - ;r ,- m~Jç 

~~~~tuz ~~;;e7,:~~:~ı:~;~e:ı~: r:~~~~:c~~ı:::av:eb::~~:~ ;;p~:a~ ~iı!~::ı:~:~!r~çin keildi vagonlarını Almanlar garb cepbesı·nde altı 
l) fa etnı·'Pcstnmoyu muvafiakiyetle memleketlerını bır cennete çevırmışlcr- ================ 

~ <ha I.Şlerdir. dir. sebeb yoktur. İstiklal, hürriyet ve mcv-

C ttı, ~~~bdaki ~ar:k:ıtn gelince, Bütün bunlarla Finler eski Türk ah - c:udiyetini miidafaaya azmeden milletler baskın teşebbnsn yaptılar 
~{ q..ıtı §il'tı.aıuın oldugu uzere Ladoga 1.1k ve karakterlerini kaybetmemi§:er, için bir takım rakamların mukayesesİ hiç 

·~a. ~ ikr Ve cen'Ubunda hay i inki _ ~ va~nın.~n ve Fin ~kse~ med:niye - bir esas teşkil etmez.. Bizzat biz Türkler, 
&(llit .. ıza ederdi. Hattü bizzat La- tının bır gun uğrıyabıleceğı tehlıkelere eğer 1918 ere sırf rakamların mantıkile 

~ ı:ı~ış ~erinden de, donmuş veya göz yummak gafletinde bulunmamı§lar- hareket etmiş ols:ıydık şu anda bir köle
~ ~ ill~ı ididuğuna göre, epey ilPrleme- dır. den başka bir şey olomazd1k. Evet 1918 

ltı ord · Geniş cephclerde azlJk o- Finler bugün kullandıkları silihların de, mağlub ve perişan olmuştuk. Para, si-
~ ıı karş~s:nun çokluk olan nus or _ v~ ~törlerin çoğunu gene biz~a~ ken .. - la~ cephane ve askerimiz dağılım~. üs -
~hayli .. ır~ :tnukavi'WITlet sistemi kur- diierı yapıyor ve memleketlermın, gol, telik memleket fesa<l ve tefrika içinde 
h~ ~ ~Çtur. Buna rağmen ve mu-ı batak, kanal. dağ, ova ve sahillerini en idi. Bu hal ile üç büyük neviete ve on
t t ~~ 

0 
I'ya}ı bir hafta olduğu halde, iyi nasıl müdafaa etmek lazım geldiğini lann öncU..,{i Yunanistana yalnız başımı

e~ Foılıa ~ıııu r~Usuı_ıun raporuna bakılırsa, 1 kusursuz biliyorlar ve müdafaa ediyor - za na~ıl mukavemet edoebilirdik? Evet r.a
~~ ~ ~E>ltte~llı:alınde hala Salmide itnv- lar. karnlar diyordu ki mukavemet bcy'hude
l l.;ı ~ garb· ır. Burası hududun anc.ak 1 İşte küçücük Fin milletinin. ve Fin dir ve neticede istikHU yoktur; csaret ve 
""'~ ga gc~;~d~. bir k~ abadır. devletmin herkesi hayretlere salan mü -ı mandalar vardır. 
~ t~~.a.h~n\ı:ı cenubunda da Ruslar, dafaa kuvvetlerinin ve mukavemet a - Fakat Türkün selim aklı. sa~lam ka -

tı ;Jqf:l \>ardı ak ı asıl müd'af aa hattının zim' crınin kaynakları bunlardır. rar.ı rakaml.ara değil esasa baktı ve y~l-
hl.tduct~Inruu ~öylüyor, yani bir Fin - Rus muharebesi hakkında tari - nız prensibe dny.anc:h. Esas olan milli is -

t 1\ ~ Ol<tu.kı an nihayet 20 Km. iler1i-ı hin verecegi hüküm1oeri şimdiden tesbit tiklAl. milli hü~riyet ve milli şereftir. 
~ ~~rırı arını itiraf ediyorlar. Ve etmek beyhude olmasa d'a, zamanı de - Bunlar olmadan yaşamak neye yarnrdı? 
t \ k istQ . Sebebi fena havı.ı.lnra at- ğildir. Finlandiya henüz hiç bir şey kay- İ§te bunun için, vatanı kurtannak için 

ttt. Q 1r-rbi;ıYor .. Kar ve don ise iyi bctmemekle bütün dünyayı kazannuş güç ve niSbetsiz btr mücadeleye girişiidi 
tr.() a~ fnııa e edılıniş bir orduyu ha - bulunmaktadır. Bu harbden milletlerin, ve muvaffak olundu. Finlerin bugün 
t!i ılı~ :F'irı~e:ıedemE"zler. ba'husus küçük milletierin şimeliden ala- yaptıklan şey de budur. Vaktile bjz 
~\ ~ İiayır('~n Yaptıkları bir muci - bilecekleri hayati çok mühim dersler var Türk!er Anadoluda bir mucize yara.ttık; 
~ ıı1 h <llarını nıer, her şeyden cvvE'l, dır. Bir millet nillusça ne kadar az ve lırkdaşlanmız ve kardeşlerimlz Finlcrin 

t ıı~!'l. sa~ı sc\'en ve onun için öl - mesalhaoo ne kadar küçıük ve mahdud o- d'c ayn~ mucizeyi Avrupanın şimal ille -
Sılh.ibi ~~?' ahlak ve sağlam kıı- ~ur•a olsun heyüUlar karşısında büsbü - rinde yaraUnaları mfunkünsüz değildir. 

lıyetperverlerdir. Baş - tün fıciz ve korkak olmasında artık bfr ll. B. Erkilct 

İngiltere Kralı cephedeki teftişlerine devam ediyor, 
dün hava karargahlarını gezdi 

Paris 6 (Hıusı1~) - İki gıfi.rı.d'.en'beri 
Fransada bulunan İngiliz kralı, bugün 
tekrar ganb cephesinde tefti§lerine de -
vam etm~tir. 

Kral, bilhassa İngiliz motörlü kıt'ala
rının bulunduğu romtakayı ve bir hava 
kar.argMl\nı ziyaret e<ierek, askerlerle 
doğrudan doğruya teıpasa geçmiş ve ha
va ımuharebcleri hakkınd-a izahat almış
tır. 

evvelkiler gibi tardediimiş ve düşman is
tediği .mnlı1maiı alamamıştır. 

Bu baskın hareketlerınden ikisinde düş 
man, kullamlan mevcudların a7.1ığı he -
sab edilirse mü!him zayiata uğramıştır. 

Alınan tayyareleri nz derinlikte bazı 
UÇU§laır yaprmştır. Hıç bir hava muha -
rebesi o'.mamıştır. 

Times nehri üzerinde 
Alman tayyareleri 

Kral, öğ'e yemeğini İngiliz ve FrallS{Z 
generallerilc birlikte yemiştir. 

Cephede vaziyet 

Londra 6 - Evvelki gece Times nehri 
ınansabında iki büyük .Alman tayyaresi 
görülmüştür. Projektörler tarafından gö

Paris 6 (A.A.) - Askeri vaziyct: riildü~ esnada bu tayyareler hemen he
Dünkü gün Almanlar, Fransız hattının men su seviyesine inmişlerdir. Bir takım 

merkezini teşkil eden Lorraine cephe -~İngiliz tayyareleri. Alman tayyare!erini 
sinin muhtelif noktalarınaı karşı ııltı bas-- avlamağa te§Cbbüs etmişlerse de muvaf
kın hareketinde bulurunuşlardır. Du su- !ak olamamışlardır. Zira Almanlar der -
retle sabit oluyor ki, düşman kum.andan- hal ortadan kaybolınuşlardır. 
lıkı, Fran&ız ordularının harb nizamır.la- Alınan tayy.areleri bugün iki dela de. 
ki meluı.z de~işiklikledni 5ğrenmek is - Orkad adaları üzerinde uçmuş, fakat bom 
temektedir. Dünkü baskın hareketleri de ba atmamışlardır 
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Fiat yüksekliğinin ithalat zorluklarından ziyade spe
külasyon yapılmasından ileri geldiği söyleniyor 

Harb halinde bulunan memleketlerden Dokumacıların iddiasına göre, boya işi 
mal gel.m€mcsi ve ibitaraf de~etler ge - yapan bir kısım firmalar hariçten boya 
milerinin serbest ve muntazam şekilde gelınedi~ini fırsat bilerek iazla kazan -
seyrıisefer yapamaması yüzünden bir kı· mak kaygısile ambarlan boya ile dolu ol
sun ithalat maddeleri üzerinde görülen du,ğu halde, kalmamış gibi davranrru:ı.kta 
fiat tercf:fi!J.eri devam etmektedir. ve fazla fiat teklif edildiğinde ancak pek 

Söylenditine göre; bir kısım ith~l~tçı az miktarda verilebileceğini alıcıya söy
taclrler yukarıda sayılan sebebler yuzun- leınektedlrler. Dokumacılar, alAkadar ma 
den ithalatç1h!ktan vazge<s-miş, ellerinde karnlara müracaat etmcğe karar vermiş
ayni zamand:a ihracat vesikası bulunan - lerdir. 
lar ihracat yapmağa başlamıştır. 

Piysada yapılan tahkikat neticesinde 
billıassa başta inşaat malzemesi, kalay, 
demir, bakır, çinko, çivi. cam, kontrpl~k, 
çaval, fotoğraf ve klişe levazımı, eczayi 
tılJbiY' i>ilılmum yünlü ve pamuklu men
sucat ve 'buna m\imasil birçok maddeler
de yüzde 50, bazılannda da yüzde 70 nis
betinde fiatların yükselmiş olduğu öğ -
ren ilmiştir. 

Bu maddeler arasında üzerinde en zj. 

y.ade ihtikar yapılanlar 'kalay, çinko. çi
vi, cam ve kontrplf'ıktır. İkill('j dereced'e 
eczayi tıbbi'ye ve manifatura eşyası gel -
mcktedir. 
Bu maddelerde .görülen yüksekliğin se

lrbini bir kısım alakadarlar bazı tacir
lerln spekül&syon yapmalarında aramak
ta.<hrlar. 

Buna misal olarak bilhassa boya gös -
terilmekted:ir. 

T alabe ikr~z sa~d1ğ1 
urulacak 

inşaat malzemesi fiatlannın yüksekii
ği de ehemmiyetli bir miktan bulm~tur. 
Yalnız inşaat mevsimi geçmekte olduı -
ğundan, bu vaziyet mühim bir tesir yap
mamaktadır. Ancak fiat yüksekliği de -
vam et~i takdirde i:ı.k.baharda eski in -
şaata devam olunamıyacn~ı gibi, ye."li 
inşaata da başlanamıyaca~ı söylenmek -
tedir. 

Maniratura eşyası satan birinci ellerin 
piyasaya nonnal şekilde mal çıkarma -
dıkları görülmüştür. Birçok tüccarlar 

mühim miktarda ınal mübayaasında b:ı
lunacaklann ihtiyacını karşılamaktan 

imtina etmektedirler. 
Maamafih evvelıki gün manif:ı.tura eş

yası hakkında verilen kararlarla bu ha
lin devam etmiyece~ ve ithalat imk~n -
larının temin edilerek büsbütün önüne 
geçileceği ümid edilmektedir. 

Bina istincJ 
komisyonlari 

SON POSTA 

Şikayetler 

Memursuz ve binasız bir 
şimendifar istasyonu 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Sirkeci ile Kumkapı arasıiıda 

oturan halka bir kolaylık olmak 
üzere Cankurtaran mahallesi ö • 
niinde bir şimendiler durağı tesis 
edildi. Her ne kadar bu, bu civar 
halkı için faydalı bir ~ey ise de, 
durağın istasyon mahiyetin -
de olmaması ve trenterin 
duruş ve hareketinin bir me
mur tarafından idare edilme. 
mcsi yüzünden az zamanda bu
rada iic kaza oldu. 

A~·ni siebebten dolayı her~ün 
trene inip binenler biiyük tehli • 
kclere maruz bulunuyorlar. 

9 uncu isietme müdi.irlü~ünün 
bu dura2"a bir memur ikamesi 
surctile bu kazaların önüne f!e -
cilml:!sini ifiMtıin etmesi 've bir 
bekleme salonu ve elektrik tesi
satı vanarak halkın ihti:vacını 
karsılaması laznndır. Alak~dar • 
lann.. nazarı dikkatini celbctme
ııizi rica ederim.>> -- .-..-.....-..._ ....-.. ....-.._......._........_....._..,....,....-----

ıevsoyan kurnaz-
bir h1rs1z yakalandi 

Bir müddetten· 
beri Sultanahmed. 
LAleli ve Aksa.
ray taraflarınde 

birer gün ara j}f 
bazı evlerin so . 
yulduğ:ı emniye1 
müdürlüğüne bil! 
dirilmi~ ve az za -
mand.1 soyulan 
evlerin sayısı 9 a 
baliğ olmuştuı. 

'Oniversite Ta.lebc Birliğinin yeniden Belediye istatistik müdürü Tarıkla ka- Hadiseye el ko-
.eşkf!:i için hazırlanan esasla~ Üniversite za kaymakamlarııun reislıği altınd'a bu - yan enmiyet mü - Yakalanan gece hır _ 
rektörlüğü taz.afından Maarif Vekaictine luntın ve Ticaret odası, Şehir l'vleclisı, ma- düı·lüğiı memur - sı.:ı 1::mail 
blldirı1miştir. Vekalet tarafından birliğin liye mümessıllerinden mürekkcb on dört lan, hırsızlık vak'alarının cereyan etti _ 
açılmtısına ll'll'Üroade edildiği takdirde, bina istinaf kontisyonları ay başından iti- ği yerlffde yaptıkları k-tkiklerde faile 
birlik önümüzdeki ay içinde faaliyete ge- baren lağvedilıiıiş olacaktır. Bunların ye- aid cl ve ayak izleri göremeyincc, failin 
çecektir. rine muv.azzaf iki bina istinnf komisyonu izini kaybetmek istiycn. ve bu maksad1a 

Birlik faaliyete geçtikten sonra Üni - kurulacaktır. eldiven vesaire kullanan. kurnaz sabıkalı 
versitenin mtihtelif fakültelerinde oku - Komisyonlardan birine seksen lira asli hırsızlarcWı ıbiri olduğunu an1amışlardır. 1 

i 

Kapalı zarf usuliy e eksiitme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk 

törlüğünden: · 
9.'12/1939 Cumartesi günü saat ll de Ankara mektebler mubasebeclllğindc toP111~~ 

cak olan ekslltme komisyonunda 7240 Ura mubammeıı bedelll muhtelll mo'bUyıılll 
ka.palı zarf usullle ekslltmesl yapılacaktır. ıır' 

El;:.siltme şartnamesi ve teferrüatı Mektebler Muhasebeclliğine yatırılacak bCŞ dıf. 
be?el mukabUlnde Fakülte Hesa.b Memurlu~undan alınır. Muvakkat teminat 543 ıır~a.rl. 

I&teklUertn teklif mektublarını muvakknt teminat ve '}artnamede yazılı vesikll 
blrlikte ayni gün saat 10 a kndar makbuz mul:ablllnde Komlsyona vermeleri. 

c598h c96G'Z' ' 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ıu~ii 

29/11/ 939 Çarşamba saat 16 da B. postane binası blrinci katta P. T. T. :nıiidlil' el:· 
odasında toplanacak alım satım komisyonunda mi.iteahhid nam ve hesabına açılt dtd 
siltmesi yı.pılaea~ı iltuı edilmiş olan, mevsiminde kesllmlş 7 metreliklerden ıoo ~ ıl 
8 metrelltlerden 200 aded, 9 metreliklerden 100 aded, 10 metrelikkırden ıoo nde ıl 
cem'an 500 aded Üsküdarda teslim ve 7 metrel\klerden 10 aded Baltırköyde teslftı'l ııtı· 
cem'an 510 aded kestane telgraf dire~ için muayyen saatte toplanan komlsyons ııerb 1ı 
g1 blr tallb müracaat etmediğinden ekslltmenln ıo gün rnüddetle uzatumasına ve 13 

939 Çar~amba saat 1,,30 da yapılmasına karar verllmlştır. c 
]t\lf\1•' 

7 metreliklerln beherinln muhammen bedeli 450 kuru~. 8 metrellklerin 550 tıS • 
9 ve 10 metreilkierin 700 kuru~ hepsinin 2995 llr:ı, muvakkat teminat 224 Ura 63 JtUf 
t~. ~ 

Isteklllerin l}!lrtnamelerinl görmek ve muvakkat teminatıarını yatırmak nzere ç dt 
ma günlertnde mezlcOr müdürlük Idari knlem ıe~azlın klsmınn, ekslltme gün ve san~~ • 
de muv!\kkat. teminat makbmm ve 939 senesi için muteber tıcaret odası vesHc.a.sUe 
Ukte kom1syona müracaatları (10070) 

----------------------------------~ 
Bugün Matinelerden • p E K s· da 

itibaren yalnız 1 . 1nemas1n 
EŞSiZ ve ZENGiN BiR PROGRAM 2 MUAZZAM FiLM BiRDEN 
1 - Senenin en büyük, en eğlenceli, en gülünç ve en koınil< 

ŞAHESERI TÜRKÇE SÖZLÜ 

LOR L- HARD. 
IIOV RDALIKTA 

-

yan talebc'~rin zarurl ihtiya~1arını temin maaşla ve Şehir Meclisi azasınd'an avu - Bu vaziyet karşısında• muhtelif semt-
etmek maksadile bir 'talebe ikraz saııdı- kat Esat, diğerine Ankara ·.rilayet idare lerde tarassud faaliyeti artmış ve niha - ve 
(rı kurulacaktır. heyeti azasmda.n Enver re.i.s, yetmiş li- yet tanınmış gece hırsızlannd'an hmail 

ı b kr d 
V ıf. ıru· .. k 'k 2 - Meıahur Polis Hafiyesı· 

Ta e e ı az san 'lgı evve :ı çu mı ra asli ma~la belediye tahsil müdürü evvelki gece ~rayda Namık Kemal Y 

)nsta işe> başlıyacak ve faaliyetini za - Ca:bir, e5ki maliye miifettişi Arif Hikmet caddesinde 37-39 sayılı eve abdesthane ş AR ll şAN CA N 1"l ER pE ş 1• N D E 
ınaııla geııişletecektir. aza intihab edilmişlerdir. Bina istinaf ko- penceresinden girerken suçüstU yakak -

Tale' e Iokantası açılacak· lanm:ı.ştır. M kl misyanlanmn kadrolan hazırlanrnı§ ol - era · ı Te heyecanlı macera filmi dtı 
Üniver~ ·· e> id3rcsi, Üniversitenin muh- Açıkgöz hıi'Slz, zabıtanın takibinden D1KK.A 1' ; Programın uzunlu~na mebni seanslar : 2 • 4. 15 _ 6.30 ve 9 

~~ıü fakül' telen'nde okuyan talebeleru· ı u- duğundan, ay başınıdan itibaren faaliyete ır .. ~ .. ı.. maksadlle gı'rdı'g~ı· ev1erde iz bı- S n t ·ı · 1 ı ur ~ ~·~ . ayın m ş erı erım z n tam seans başlannda gelmelerl rioa oıun · 
NZVC~Y~~~~~i~-~~~~~m~b~~~~r~~~n~~~~~~~---------~-----------------~ 
min için bir Üniversiteliler lokantası aç- tadır. ayaklarına da bez .bağlamakta oldu~u -
nak üzere lıazırlıklara başlamı~tır. tlni-~ nu itiraf etmiştir. 
'c iteliler lokantası için eski Harbiye ne- ( Mahkeme haberlerimiz bugün Bu suretle dokuz ev soyan İsmail suç-
ıarc•: · okantası olan mahal münasib gö- 8 inci sayfamızdadır ) larını tamamen ikr.ar etmiş, çaldıgı eşya-
·.ı ıw· tür. Lokanta gelecek hafta içinde lar sattığı yerlerden alınarak sahibierine 

~ iade olunmuştur. 

ğretmen onteran lar1na don başlan1ld1 
İsmaile yatak1Jk yaptığı tahkikat ne -

ticesinde taayyün eden İlyas hakkında da 
takibata başlanmıştır. -----------

A herlik iş leri: 
Askere ça<,rılanlar 

Beyoğlu yeri! nskerllk şubesinden: 

ı - 316:335 tdahil) dof;umlu sağlam ve 
sakat islam plyadelerden, her ne sebeble o. 
!ursa olsun bugüne kadar nskerll~inl (mu -
vaZ?:atlık hizmetini) yapmamış olanlarla ha
va tebdllli olanlardan hava tebdlll müddet! 
dolup da henüz sovkedllmeml..ş olanlarm hü
vly~t cüzdanlnrlle derhal şubeyc gelmeleri. 

2 - Bunlarann hariçte bulunanların da 
bulundukları yerin askerlik şubelerine mü. 
: aeaa U arı tekrar ilfin olunur. 

Y ARlN MA TİNELERDEN itibaren 

üÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
Artistieri Maks Biraderlerin R. K. O. Film 

Şirketi hesabına 939 senesinde 
çevirdikleri ye2Ane büyük filmleri 

ASTIRMAC YAN 
ve 

ŞOR Ası 
Bugüne kadar yaptıklan filmierin en güzeli 
en eğlencelisi en neş'elisidir. Baştan başa ha· 

reket, nükte ve kahkaha ile dolu Türkçe 
sözlü bu emsalsiz filmi 

1 Sinemasında 
görün üz. 

··~········~:~i··~~;~~;·········~··· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l\1:ı.Uye Mecmuası - Maliye Veknletı .tara- BU AKŞAM, DÜNYA İSTANBUL zEVJ{eı tından ne~red\lmekte olan Maliye Mccmua. SAADETE, 
sının 12 ınci sayısı çıkmıştır. 

ÖLÜM 
Dünkıl konferanslar dan bir intıba Kasımpn.şada Çürüklükte mülga Ayni 

İlk tedrisat öğretmenlerine, dünden iti nuntakasındaki ilk okuJ!ar öğretmenle-ri, Allhaba derg{lbı Şeyhi denmekle marul de _ 
baren mesleki bilgilerini arttırmak mak- kn lisesindeki konferansa, Eminönü, E- terH dilmlerden Şeyh Mehmed Ensarı vefat 

dil k nf I 
'lmev b 1 . .. etm~tlr. Namazı bugün Ka.sımpa1Jn QamU _ 

sa · e o .erans ar ven ge aş anmış- yıüb, Bakırkkoy kauıları ınıntakasındaki ke'btrinde kılındıktan .sonra Zin<lanarkasın-

tır. ilk okul ö~etmenleri, Kadıköy 12 nci o - daki nlle kabrlstanına defncdlleccktfr. Al _ 
İlk olarak dün ö~:eden sonra İstanbul kuldaki konferansı da, Kad'ıko K rt 1 lah rahmet eyJea1n. 

Erkek lisesinde ilk tedrisat müfettişi A. Ü .. . y, a a ' ,..-------------, 
R Ak K dık.. 

1
, . ~ı, ,d lk sküdar mm takasındaki ilk okullar öğ- ~ 

Eskişehirde tza ısan, a oy w ncı vr.U a ı ı n1 . . 
ted 

· t :üf' tt' · A · A 1· t b 1 k retme crı iştırak etmişlerdir. 
rısa m e ışı vnı nç, s an u ız 

Hsesinde ilk tcdrisat miıfettısi Zeki Ba
yülgen tarafından pasif korunma ıncv -
zuu etrafında kon-feranslar verilmi§tir. 
İstanbul lisesindeki konfer ansa F'at1h 

Konferanslam her hafta devam oluna

caktır. Önümüzdeki hafta içinde de Gala

tasaray lisesi ve Fındıklı 13 üncü okulda 
konferanslar verilecektir. 

Doktor BUrhan Konuray 
Birinci sını.f Bevliye MUtehassı.c;ı 
Eskişehir İstasyon Caddesi Sağlak 

Yurdu sırasında No. 96 

L Sineması 
LÜKS ve IHTIŞAMA KAVUŞUVOR· ıııri 

Her geç i4i yerde bir kahkabil tufaııı koparan, her gOsterlldi~i şe 
neıj'eden yerinden sarsan 

y AŞA V B~ı~t 
Filmi gnzel 1RENNE Dm~NE'un altın sesinden ateşini, kıtbrıııll s.JIIıı 
kahramanı OUGLAS FAIRBANK CUNYOR'uıı aşkından fltıO.JJl 10;6riflW 
bir san'at incisldir. Numaralı koltuKlar çok az kalmıştır. yer 

lOtten gnndOzden kaputınız. Tel: 48595 • 

lıaveten M E T R O J U R N A L Son dünya haberıerı· 
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Bu resim, bir beden terbiyesi rn.cktebini n önünde nhıumştır. Mekteb mu dürünü 
talebesi aras:ında g&ttermektedir. Fakat mckteb ~d(h(l ki!mdlr, NSi:m ne zaman, 
nasıl alınmıştır? Hafızaruzı yoklayın, bulamazsanız 8 inci sayf.amıza bakınl •" 

f Hidueler Karşısında 1 

Manilatura ucuzluyor mu? 

Mesela daha bir başkası da daha baş
ka türlü hareket edebilir: 

- Hani manHatura fiatlarında yüz
• de yirmi tenzilat vardı? 

Diyenin yüzüne hayretle bakar: 
- Manifatura fiatlannda yüzde yir. 

mi tenzilat mı var?,. Ne gezerr. Siz, 
yüzde kıfk zam olmadığın~ şükredin. 

- Canım, gazeteler ynzdı, tüccarlar 
toplanıp karar vermişler. 

- Havır efendim, eğer böyle bir şey 
olmuş olsaydı, biz de bilirdik, biz de 
tüccanz. 

- Peki ammır gaıete1er vazdı. .. 
- Siz gazetelerin yazdı~a ne ba , 

karsınız! 

* 

C Bunları biliyor mu idiniz ? _ı 

Gene bir yaş 
Farkı meselesi 
Bir genç kız, Bayan -It~. S.• beni 

tekrar bu ınevzua döndürdü, yazdığı 
mektubda diyor ki: 

- Talihim benden iki yaş küçük bir 
genç. Kadıniann erkeklerden çabuk 
yıprar-..dıklarım, çökti.iklerini düşün-

dükçe red cevabı vermek is1:iyorum. 
Fnknt onun yanında büyük görünme
di~imi sandığımı da: hatınmdan çıkar· 
mak kabil deA'il. Sonra başkalan onun 
benden küçUk oldu~nu bilmiyorlar. 
Boyuro orta. tipim minyon. sıhhat ba
kımından kendimi hiq ihmal etımiyo-

rum ... • 

* 
Esas kaidc malum: 
- Kadın erkekten daima birkaç yaş 

küçük, hiç de~lse ~ ona müsavi 
olmalıdır. Fakat mazeret halinde bu 
kaid'enin dışına çıkılamaz ını, hele kız 
er.kektcn an'Cak bir Hri yaş büyük o· 
lunca -bu lmide unutulama& mı? Bura
sı ba§ka bir meseledtr. 

Bir aile tanırım. kadın koc8Bllldan 
dört y.aş ~. fakat teşekkülAtı 

Elektrikli ceb treni 

ve geçirdiği hayatın tarzı kendisine 
kocasından hiç değilse beş yaş küçük 
görünmek imkanını verm.i~tir. Bunun 
aksini kimse bilmez, bu bakundan or
tada dedikodU da yoktur ve aile tama
men mes'uddur. 

OkuyuC\llll kendisinin genç görün
diiğünden. genç görünmey~ devam e
deceğinden emin görünüyor, bu, iyi bir 
noktadır, erkekle arasındaki ya~ far
kını kimsenin bilmediğini söylüyor, bu 
daha iyi bir noktadır, fakat knfi de
ğildir, hakikati delikanlının da bilme
mesi ve hüviyet cüzdanının da sakla
mış olması lazımdır. Aksı tah."dird~ gü
nün birinde meydana çıkabilir ve teh
likeli olabilir. 

Bu satırlarin okuyucuma bir düşün
me zemini açtıkt!ln sonra kendısino 

biraz da ferahlık vermek isterim: 
Kadının erkekten çabuk yıprandığı. 

çabuk çöktült{i iddiası son 25 sene e\ 
veline gelinceye kadar bir hakikat 
bugün iblle bazı köylerde gene haki· 
xatc yakın samlır, fakat ~ehlrlerde, 

hele müreffeh aileler arasında öyle de
ğildir. Etrafmıza bakınız, tetkik mev
.zuunu iyi seçersentz görürsünüz. 

TEYZE 
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Bu~nkü Sovyet-Finlandiya ihtila - ılün hesaba katılmasından ileri geli · 
fının mahiyetini daha iyı anlıyabil -1 t yordu. 
memız için, İskadinavya yarım aüası - lt İngiltere ticaret nezaretinin neşretli-
rıın ekonomık v<e stratej~k vaz'iyetini ği istatistiklere nazaran ı933 yılınde 
kısaca gözden geçırelım. Almanya, bütün İsveç ihraca'tının an-
İskandinavya yarımadası, değil şim. cnk 7c ı 0,7 sini çektiği halde bu mik-

di. fakat 19ı4.1918 dünya har bi zama- ta ı: ı9 36 senesinde % ı4,2 ye kadar 
nmdanberi Avrupa müvazenesinde, e. yükselmiştir. Ayni vaziyeti Daınimar1ca 
konomik ve stratejik bakımdan, mü - ticaretinde ·de görüyoruz. ı933 yılında 
him roller oynıyabileceptni ispat et- Almanya bütün Danimarka ihracatının 
mi!=:ti. Almanya, daha ı914.1.9 1 8 di.in- J'o 1 3, 3 ünü ~ktiği halde 19 36 da 
ya harbi başlar başlamaz, Danimarka- % 21 ini çekmiye başlamıştı. Halbuki 
yı, dC'Jlize maynler dökmek suretile buna karşılık İngiltenmin hissesi, ~{ 
Şimal d izinden Baltık denizine ı:ti - 67, ı den 1o 5 3,7 ye düşmüştü. 
dctı yolu kapnmıya icbar etmiş, İsveçe 1936 yılından itibaren Almanlann, 
gidecek ttcaret gemileri için çok dar İsl:andina'vya devletlerinin ekonomi • 
bir geçid bıra.kmıştı. sindeki nüfuzlan mütemadiyen c..':ttı. 

AJmanya bu suretle ı914 ha'rbinin Tecric<'n Alman sermayesi Norveç, İs-
devammca, kendi donanmasının Çarlık vcç, Finlandiyanın aF,ır sanayiine kol nt 
donanmasına olan tefevvukundan istiı- mıya ba~ladı. İsveçteki maden ocrlklan, 
fade ederek. Baltık denizinde kendi~i- 1\"'on·eçin bakır ve nikclleri, Finlandi -
ne ser'besti temin etmiş ve bu savede, vanın kcrestes: Alman parasile bir h::ıy. 
İskandfm1vya devletlerinden, kendi en. I•'inUindiya limanlanndan birı li C'arılrındı. 
düstrlslne yarıyacak iptidai maddeler dominyonlarının da ihraç ettikleri mad Finlandiya_d:ı, tanınmı~ .Alman .firmn-
te~infne muvaffak olmu~tu. Almanvn, delrordı. Halbuki İngiltere birçok muka- larından Waıdhof, Vuoksı ınehrı bo -
ancak harbin sonlarına doğru İskand i- \ clC'rle, her şeydon önce kendi domin- vuncn senelik istih.salfıtı .ı O~ bin .tonu 
navya pazarını elinden bırakmıya rnec- yonlarının ve müstemlekelerinın ihra- bu1an muazzam bır ~ llıloz fnct·ıkası 
bur olmuc:tu. Harbin sonlarına doğ'ru calını ~at n almak mecburiyeti altına kurdu. 
İnı:iltere ~e .Aı:ıerika devletleri, Al - rirmişti. Çünkü Avustur) a ve Yeni Yeni dünya harbinin arifesinde 
m::ı'nyava ıptıdaı madde vermekte de- Zrlandanın ihraç ettiği et, vaP., yumur- vraivet bu merkezde idi. Almanya -
vnm ~ttikleri takdirde ellerindeki .ae. ta. gibi maddelerin başlıcaw a~ıcısı İn • Fransa-İn(liltE>re ar.asındaki muharcbc. 
mileri zaptetmek1~ tehdid edince, Is . <til'.ere olduğu için, bu gibi maddeleri ba~ladığındanberi Jskan.dinavva dev -
kandinavva devletleri Almanvava yap- ihrar; eden Danimarka onların tabii bir letlerinin ger~k ekonomik gerekse stra
tıldan ekonomik yardımı kesmiye mec- rakibi haline gelmiş oluvordu. n·~cr tC'j;k bakımdan ohrn ehemmiyetleri 
bur oldular. taı·?rta·n buna benzer bir vazh•et Ka'_ büc:bütün arttı. ButJün gerek Almanya, 

1914.1918 di.hva harbinden sonra naclanın k~reste ve kağıdiarı için de gerekı:;e İnviltere İc:kandinavya pazar
İskandinavya devletlerinin ekonomisi. variddi. Çünkü İngiltere Finlandiya larını 1-:cndile:'rine inhisar eitirmek için 
mutlak olarak İngiliz ekonomis~nin nü- \c İsveçin k~reste ve k<Hndlarını c:atm cHPrindeki bütün gavretleri sarfetmek
fu:-u altma girdi. İngilterenin Iskandi- a lmıya ba~layınca, K ~,adanın kereste ten gC'ri duımuvorlar ... 
navya ile olan geniş ticari mi.ina~ebatı, ve kağldları müşterisiz kalmış oluyor- hka'ndinavya üzerinde bir rıüfuz te. 
bilhassı.ı, İskandinavya devletlerinin du. c;is etmek için B~ltık denizine sahib 
cSterlin bloku-.na d<"fuil olmalan üze - Bütiln bu maddeleri dışarıdan teda- olm.;>k. Baltığın cCebelüttarıkı• vazi -
rlne, büsbütiin geni~ledl. rik etmek rnecburiyetınde ol&'ıl Alman- vetind"' olan A1and adalannı elde bu-

İngilterenin 1918 yı)mı takib eden y~. İngilterenin bu müşkül dakika"arı- lundurmak lazımdır. Bunun içindir kl, 
devirde İskaııc;iinffvya devletlerile olan nı istimlar etmem ihmal etmedi. Dı>r- bu harbe takaddüm ~den zamanlarda 
bu sıkı fıkı ekonomik münascbatı, her h:ıl hummalı bir faalh•ete girişerek İs- ~erek Aland adaları üzerinde bir haki
~eyden önce gelecek bir harbde İskan- kandin:ıvya pazarındaki €konomik va. miyet kurmak, gerek~e Baltığın cenub 
dinavya devletlerinin ekonomik bakım- zi\·etini t~otviveve koyuldu. Faşizm ik- kısmını kontrol altında bulunrlurmıya 
dan oy.nıyaoaklan mühim rolü nazarı tirlara geldE!ind.:.'lberi, Almanyanın dış yarıvan, Estonya, Litvc.ınya, :~tonya 
itH::arc.. almak mecburiyetinden ileri ticareti bir hayli azalmasına ramen, sahillerinde yerlesmek icin In!!iltere 
gelmişti. tslmndinavvp devletlcriJe olan ekono- ile Almanya arası'Tlda şiddetli mücadı>-

Fakat İngilterenin İskandinavya dev. m!k rniir.aısebetleri bundan zerre kadar l€1~r cere •an etmiş, ve bu mücadele
letlerile olan bu ekonomik rabıtası, 1.ıırar rıörmedi. Hatta aksine, Almanya- lpr, İnE!iltere ile A1manva' arasında 
çok geçmeden İngiliz dominyonlannın nın İskandinavya devletlerile vaki alış ı9 ~5 vılında akdedilen deniz anlaşma
''e mü<ıtemlekelermin itirazlarını mu - vC'risi de eskis~ne nazaran bir havli c:ıtı::l müncer olmuştu. 
C'ib olmıya başladı. Çi.inkü İngilterenin arttı. Bu vazivette, gene müstakbel bir ı9ı4-1918 dünya harbinin verdi~i 
İsk~-mdinavva devletlerinden satın al - harbde İskandinavva devletlerinin Al - dt>rs!ere nazaoran, İ!'kandinavva varım. 
dıöı intidai maddelerin birçoğu, İngiliz J1"''ln\'a ekonomi~inde ovnıvacakları ro. (Devamı ı ı inci sayfada) 

- Ne münasebet bay direktör; nerede 
bizde o talih?. 

- O halde sua1inin hikmctindcn sual 
olunur ... 

- Bir roman yazmak istiyorum. Ro
manda ziığürt bir muallimc zengin bir 
kızı isteteceğim. Verdirevim mi, verdir
miyeyim mi?. 
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Birincilcinun 1 

M IZAH 
Radyo dinlerken 

.. -......--•• Yazan: lsmet HuiOsi 41 ... ---!JI' 

Saat altı idi. Aile ha 'ıkı, rad~o başına son mektuba nasıl bir cevab verecc~iJlj 
topl~lardı. Anten açı~dı, düğmel<'r düşünüyordu. 

çevrildi. Evvela bir düdük scsi, onu mu- Şpiker sesini yükseltti: 
teakıb, Paris Nld'yosundan ağır bir senfo- - Son Fransız tcbliğ~'le göre. 
ni, da'ha arkadan Anıkara şpikPrınin söz- Evin harumı, kocasına dondii: . 
leri işitildi: 1 -Son Fransız modellerİnı gördün Jll:.. 

-Burası Ankara radyosu. fevkalfıdc şapkalar var. 
Evin hanımı evin bayımı döndü: Gene şpiker: 
- Ankara, dedi de aklıımı geldi. Kar- - İngilizlerin .... 

şıki apartımanın üç-üncü katına taşınan- Evin beyi ayağa kalktı 
lar Ankaradan ge1mışler. - Şu pantalonun haline bakın, bir ~c-

Kapının önündeki hizmetçi elini şaka- faı giyince dizi çıkıyor; halbukı halis lll' 
ğına götürdt.i: giJiz diye sattılar. 

- Affedersiniz hammefendi, şimdı bu- Gene Şpiker 
rası sözünü işitince hatırl.adım. Siz bura- - Hindistanm yerli halkı... 3 
sının örümceklerini al demiştiniz. Mut- Evin hanımı kocasının pantaıonııll 
fakta yağım yana<:ak diye korkudan unu- bakmıştı: t 
tuvermiştim. -Sen daha alırken; bu yerlidir di:k\(

9 

Evin beyi, :ııadyoya baktı: et, demedim mi? . 1 
- Adam radyo derken aklıma gelıyor, Radyoda ajans haberleri bitmi~tı, şP ( 

bizim radyonun da lambaları cskidi, de- ker alaturka faslın başlıyacağını }ltıli~ 
ğiştirmck fena olmıyacak. verdi: 

Şpiker devam ediyordu: - İlk şarkı Leylam. . bl" 
- Sayın dinleyiciler... Evin hanımı kıpk.ırmızı oldu, e\' ın 
Evin hrunımı, hizmctçiye döndu~ yi suratını astı: .. 1• 

- Dün misafırler gittikten sonra çatal - Gene Leyla: her şarkı Leyla uzcl 
bıçak takımlarını sa ydın mı? ne! er01: 

Hizmetçi cevab verdi: Evin hanımı yavaş sesl.e cevab " de' 
- Saydım hanımefendi, iki takım ek- - Canım benden ~ka Leyla, yok 

Iri k... ğil ya! i bir 
Evin küçük hanımı: Evin beyi sigarasını tablada asab 
- İşte, dedi, şimdi dinleyiciler sözün~ hareketle söndürdü: cl· 

den işi anladım. Muhakkak Sühalar gö- - Olabilir amma, bu apartımana g ııl 
Wrmü.ş1.erdir. Hiç konuşmuyorlar, dlnli- rneden evvel oturduğumuz apartıJll9~r· 
yorlar gibi tavırlar alıyorlardı. Sebebi başka katında Leyla yoktu. Karşı aP· c• 
malum, .akıllan he~ ~iziı_n _s:atal ~ıcak ta- tunanda oturanA züppe ikide .. bir ~cll;ç
kımlarında olduğu ıçın, ıkı lUı bır araya reye çıkar Leyla şarkısını soylerdı. 
getirip söyliyemiyorlard'ı ki!... tırma ağzımı, söyliyeceğim çoktur. 

Şpiker sözünün arkasını getırdi: Şarkı değiş:mişti: rl'l' 
- Şimdi Anadolu ajansının son haber- - cAdaların ıssız t.enhıı yoUnrı~ ~ 

lerini vereceğiz. sıru ça~cağız. 1 0 ı: 
Evin minimini çocuğu, evin hanımının Evin hanımı başını iki tarafa salt nd!· 

eteğini tuttu: - Buna ne ıbuyurursunuz be~e \ot· 
-Anne ben şimdi uyumıyacağım. Hani Aşıklar Yolund'a bir şırfmtı ıle 
Evin beyi gerindi: kola görüldüğünil unuttun galiba! dıl: 
- Ah Anadolu ne güzel yerdir. Şarkının ikinci mısraı okuınıyar 
Evin küçük hamrnı hiçbir şey söyle- cBoynuma dolandı o yarin kollar;·' 

medi. Çün' kü o son sevgilisinden aldığı (Devamı 11 inci sayfada 

Yazan: ZeyneJ B~im Sun 

.. dell sO Bay direktör havai birkaç soz 
!1' 

ra bana tevecciiıh etti: }ltı11(.C 
- Oğlum Haşrnet!. Bayan Fcr "" . ge, 

ile aramızda bir münasebet, bir gelıP \.g.! 
ı Akfl 

miş; ne bileyim gençlik bu: bir a :ı 

mıdır?. ooı"' 
Beynimden yıldırımla vurulnıu~ 

d:im. dil'eJ:' 
- Bu sual neden icaıb etti b:ıY 

tör?. 
Kültür direktörü 

- Ben bu izahı pek yutamadım amma 
kafi bulmağa da mecburum. İnsana zorla 
daha fazla sorulmaz ki .. o halde cevab ve
reyim. 

- Lutfedersiniz. 
- Kızı muallime verdir ... 

rin idrak kabiliyetlerine göre bir kıyınet ,· kirler ve orta hallilerdir. Yayık ve yu- ney~ .. saına cevaben ckızı verdirin» der
ifade ederler. En çukur girintiye nazaran varlak görünen zenginler, diğerl~rinden ken düşüruneden söz söylemiş değilim. 
biraz yüksckçe olanların teşkil ettikleri daha fazla yer kaplamışlnr; fal, at satıh- Evet; onun serveti vardır amma sevi-

sormak hakkımdır sanırım... . seııe' 

- Şüphesiz; fakat sualin mııcıb 
- Aradaki büyük servet farkı?. 
- Onu hesab ediyorsun da seviye far-

kını ne diye n azarı dikkate almıyorsun?. 
Birinin servetini diğerinin cemıyetteki 

mevkii ve rolü karşılar; takas olur 
- Af buyurunuz bay direktör; ben bu 

takası zayıf buldum. 
Bay direktör ciddi!eşti: 
- Öyleyse; dedi, sana bır konferans 

vermek icab ediyor: 
Oğlum!. 

Cemiyet· dediğin şey. güdülen bir in
san kalabalığıdır. Eskiden bu kalabalığı 
;padişahlar, krallar, sultanlar, müstebid
ler güderlerdi. Şimdi kalabalık, arasın

dan seçtiği insanl-ar vasıtasile, kendi ken
disini güdüyor. 

Kalahalığın sathı, girintile-r ve 
çıkıntılarla doludur. Bu kUçük girintl ve 
çıkmtılar, kalabalı~ teşkil eden ferdle-

tüm..~kciklerin çok~uğu cemiyetin ileri- tan yukarıya çıkmamışlardır. yesi, çukuır veya tümısek, satıhta<iır. Yal-
liğini gösterir; azlığı da geriliğini... Dün, bu kalabalık; muharrir~ cserse- nız sivri yerine yayvan görünüyor. Zti~ 

Fakat dikkat edersen görürsün ki sa- ri:ı., muallime choca parçası•, ressama ~ürd öğretmen onu bağrına basabilmek 
tıhtaki en yüksek tümsekcikleri de aşa- cma0k.araıt, artiste cpalyaço:ı. diyoı·du. için aatıhten çekip çıkararak bulunduğu 
ğıda bırakarak yer, yer sütunlaşmış malı- Bugünlin ileri cemiyetleri bu kıymetiere seviyeye yük.qeltecektir. Servet bir kıy
dud varlıklar mevcuddur. Kendi arala- layık oldukları ehemmiyeti vermişlerdir. met ifade eder de bu bir kıyınet ifade et-
rında gene nisbeti irtifa farkı arzeden bu Senin zengin dediğin yayık ve yuvarlak ·1 

ı mez mı .. 
varlıklar, artık kalabalık sathının çok adam; sana bakabilmek, seni görebilmek Kültür direktörünün yannndan ayrıl
üstündcdirler. Cemiyet dediğimiz insan için en :ince çivi gibil;ile beraber başını 

dığıın zaman adeta ümide düşrnü.ştürn. 
kalabalığı bu gibi sivrilmi~lere cmuhar- ensesine dayayarak gerdanını gerdire; 

rd. .. ı · · h d'' ~ Kendi kel'l(}ime mu.h.akka-k cinnet izafe rir, muallim, ressam, artist, doktor, :mi- ge ıre goz ennı avaya ıKme6e mec-
mar, avukat, mühendis, askerı- gibi isim- burdur. edişimin sebebi de işte bu ümiddir. 
ler takmış tır. Cemiyet, arpa tar'ıası değitel ir; tek sP· Acaba? .. · 

Kalabalığın girintili, çıkıntılı sathına, viye arzetmez ki çok toprak kaplıyan ne- * kuşbakışı, biraz daha alaka ile dikkat e- bata daha fazla kıymet vermek mantıki Dün akşam kültür direktörü bP.ni ça-
sersen ferdierden büyük btr kı!mını çivi ve mümkün olsun. ğı.r<h. Her r.amanki gibi güler yüzle kar-
gibi ince ve sivri, pek mahdud bir kısmı- Şimdi .sen<in romana gelelim. İstitraden şılanmadım. Ben içeriye girdi~im zaman 
nı da yayık ve yuvarlak görürsün. tşte o söyliyeytm: Ben bu dolmayı yutmak şöy- mekteb direktörile kom.ışuyorlardı; lAf
çivi gtbi ince ve stvri olan ekseriyet 1a- le dumm, -ağzı.ma bile almıyoruro ha.. larını yarı.dll bu·aldılar. 

l 

bini ötrenmek te benim hakkıfllaıt·Jl'le~· 
- İzaih edeyim: Bayan Fer-hund~ .. rııcıı' 

teb direktörüne, hususi şekilde, Jllil Jl'lıl' 
at ederek senin kendisinin kadınlı~r.{c~· 
kaddcsatile e~lendiğini söylemiŞ· . ııf/ 
teb direktörüne hitaben) neler dcdı. 

1
,, 

lat Ha.şmete... ··ıC . . .ııı 
Mekteb direktörü gözlüklerını 

tikton sonra bana teveccüh etti: s~tı' 
- Kendisini c kadınlık rnukndde" ~' 

. geıh 
run ta vzihine davet ettim; c bır e,, .. 'il 
zın en m~'ud hayali ne olabilir-' c \,cıc:ı 

. Ö . . biclıı,. ııv 
nı verdı. yle anladım kı sız, d~ 

kendisiM izdivaç vAdetmiş; sonrıı 
fikrinizi dcğit'ti~ olacaksınıZ· 

Gül düm. 1)f) 
(ArkJıSl \ 
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Yazan : CEV AD FEHMİ 

Otomobildeki kan lekesi 

Serkoınjser sordu: 

aşağı indik. 
Kız anahtarı 

- Bu anahtar nerede durur? 
- Mutfağın duvaıruıda asılıdır efen-

dim. 

- Daima orada mıdır? 

- Evet efendim. 
- Pekala kızım. Biz garaja kadar gi

dip geleceğiz. Burada bekle. Sana ihtiya
cımız o!acak. 

Ön kupıdrun. bahçeye çıktık. Serkorni
ser bahçede nöbet bekliyen polis memu
runu yanı.ruı çağırarak emir verdi: 

- İçeri gir ve koridorda bekle ... Nec
det beyle Necla hanım kütübhaneden ay
rılmasınla:r! Şimdilik yukarı kata çıkma· 

larını istemiyorum. 
Serkomiserin Necdetle Leyla hanımm 

görüşmelerine rnani olmak istediği anla· 
şılıyordu. Tekrar içeri girdik. Mutfal ... tan 
geçerek arka bahçeye çıktık. Garaj bah· 

Çenin -;-ihayetindc idi. Fakat bahçeye açı· 
lan kapısı ydktu. Oray::ı gitmek için mut
laka sokaktan dolaşmak lazım geliyordu. 
Sokağa çıktık. Serkoroiser anahtarla ki

lidi açarak garajın kepengini kaldırdı. 

Burası alelade bir sundurmadan ibaretti. 
İçensine arka arkaya ik i otomobil kon
muş ve gezip dolaşmak için pek az yer 
ka~tı. Duva:rlarda bir takım aletler 
asılı idi. Tavandan bir elektrik ampulu
nun teli sarkıyordu. Ta dipte, zeminde 
demir bir kapak görülüyordu. Bu l<apa
ğın altmda bodruro katına inen bir 
merdiven b~hyordu. 

Öndeki otom<>bil Amerikan markalı 
bir spor otomobili idi. Arkadaki İngiliz 
marka;ı, kapalı cinsinden bir Jimozindi. 

(Arkası var) 



• 

s Sayfa 

c r be edi · e arastndaki 
il3f mahkemeye 'ntikal etti 

}- 'nfta tatili kanunile belediye zabıtası talimatnamesinin 
taaruz etmesi davayı mucib oldu 

SON POSTA. Birineikiııuıt 1 

Maarif Vekili dün Mecliste tenkidlere cevab ver i 
(Baştarafı 1 inci sayfada) misyona yeni tabının 1 2 fonnasını ve rak bütün maarif teşkilii.tının tam inti • 

A - Biri öğleye kadar dersleri ya • mütebaki müsveddelerini tevdi ettik. zam ve tam inzibat içinde çalıştırınıı~ 
pıp, bitirebilmek için ilk dersin baş • Mevzuubahs kitab, kitab kanununun uğraşıyoruz. Yirmi beş bine varan bir tll· 
langıç zamanı ile ders ve teneffüs sa• • ne;rinden önce kabul edilmiş ve kita _ lim heyeti ve bir milyonu gescn bir tale
atlerinin müddeti, ba esas olan prensiplerle fikirlerde it • be kütlesi, bu esaslara uyularak idare C: 

B - Diğeri öğleden sonraki müza - tihad görmemesinden yenisinin yaz • dilmektedir. Bilmiyenler ôğrenmelidir }{ı 
kereTerin tanzimi. dırılınası mümkün olamamıştır. Yan _ cümhuriyet inaarifi, dipdiri ve sağlan1dıt· 

Vekil ilk dersin başlangıç zamanı lı§lar, bilh<?ssa nazım kısmındadır. Ya- Türk hocası, seve seve ve istiye isti'lc, 
teshit olunurken büyük şehirlerde mü- kın zamanlarda yazıldığı halde dil ba- mesleki, vatan\ vazifesini yapmakt dr. 
nak&le vasıtal:trmın hareketlerinin na- kırnından eski olan bu eserler, müellif- Türk talebesi, hür ve şahsiyetlerinin i~· 
zarı dikkate alındığını, buna göre ted - ler;, metinleri yeni harfiere döıtmekte kişalına mü.said .bir inzibat havası ic rı· 

İstanbul fırıncılarilc belediye arasın - vcde gramofon çaı.mak yüzünden Ali ve birler ittihaz edildiğini söylemiş, der • miişküllere sokmaktadır. Mütehctssıs • dır. Türk maarifinin daha kuvvctliyc, dB 
da mesele halini alım bir ilıtilaf adli • Mustafa arasında çıkan bir kavganın ta- se sekizde başlandığı takdirde talebe - lar, tashih ve tenkit, teşebbüsünde bu- sinde cdikkatli ve terbiyeli• çaıışrnaJ<tıı: 
ycye intikal ctm:iştir. ze~ sebeb olmuştur. ni:ı ekseriyeti için güçlük bulunan o _ lunanların da tashih ederken yaniısa ha mükemmele doğru gittiğini anıaıns~ 

Hadise şudur: . Iddianamesini scrdeden müddeiumumi ku!lara• daha geç başlamaları imkanı dü~tüklerini yazmış ve söylemişlerdtr. için şu anda, sıra1arına oturup çalışınalC' 
Belediye talimatnamesi mucibince !ı- Übeyd, vak'ayı sadece yaralamak şeklin- verildiğini anlatmı~, bundan sonra söz. Bu anlatıyor ki senelerdenberi büyük ta olan yüz binlerce Türk evl~dının teŞ • 

rınlann Pazar günleri de dahil olmakü- de görnrüş ve maznun bwıa nazaran ceza ler:ne şöyle devam etmiştir: bir ~havvül geçirmekte olan dil ve kil ettiği muhteşem ve göğüs kabartatı 
zere. fasılasız çalışmalan lfızımdır. Fa • kanununun 456 ncı madd'esilc teeziyesıni Üniversitelerdesekizde başlıyan ders edebiyatımız. tedrisleri mevzuubahs manzarayı düşünrnek kafidir sanırun. 
kat, haft:a ta'1ili kanunu mw:ıbince de istemiştir. ler varken, orta okul ve liselerimizde olduğu Z3man Maarif Vekilliğini zaten Sual sahibinin sözleri 
Pazar günü çalışan mü~lcr ruhsat - Dava, karara kalmıştır. bütün mederıi alemin zıddına ve onlar. h:ıliedilmemiş bir mesele müvacehe • Maarif Vckilini müteakib kürsüye ge-
name alınağa mecburdur ar. Zimmetine pnra geçiren icra dan geç olarak bir saat kaybetmek su - sinde bırakmaktadır. Bu mevzuda sa: • len sual sahibi Ali Rana Tarhan "tstııtl" 

Bu vaziyette .iırınc.ılıır Pazar günleıi memuru meselesi retne işe başlamak doğru görülebilir lah!yetli gördüğümüz öğretmenleri top l:ruh §U ıbeyanatta bulunmustur: 
çalıştıklan taktirde, ruhstanamesiz olan- ı~tanbul Müı!dciumumUiğinden şöyle bir mi? Kaldt ki senelerdenberi çift öğrc ladık. ÇaJısmaktadırlar. Esasen üç ay - cMuhterem Maarif Vekilimiz suıılill 
lar haklanda takibat yapılmaktn; çalış - mektub aldık: tim yapan okullanmızda ders, sekize canberi Anknrctdaki türkçe ve edebi - üç noktasım tenvir buyurdular, kendi • 
madıklan nalde ise, belediye zabıtası z.a- Gazetcn1zln 6/ 12/939 gün ve 3360 .sa!ılı on kala başlamclktadır. Şimdiye kadar ~ a~ öğretmenlerini kendi reisliğimde lerine arzı teşekkür ederim. :Mekteblet~: 
bıt tutmaktadır. Ruhsatname almak ise, nüshasının sekizinci sahlfeslnln tkincı sü - bundan, niçin kimse sikayet etmiyor _ ı ·tımaa davet ederek ayni mesele üze _ erken derse ba§lanmasına §:ıhsan be11 

25-200 li arasrnda bir harca tdbi bulun- tununda (Zimmetine para geçiren bir icra d ? B h · · . . . . .. · d · f . · taraftarım. Öğleden sonra saat 16 ya ~ 
mah-tadır. memuru tevk11' edildU başlıklı yazı aşa~ıda .~ · u.. ~s ta Is tan bul ıçın ılerı su- rın. e ~esaı ~ar edıyorum. Bu emekler Jl]1ll1Sl111 

yazılı şeklide eereyan ebnl§Ur: rulen guçluklcr yeni mi zuhur etmiş • netıcesınde şımdikinden daha sistemli dar talebcnin mektebcre bukı . 
Ftnncılar, acl:iyeye vaki müracaatla - İkinci İcra Memurıntunda ücretle müs. tir. Bundan önceki senelerde hepimi ve ihtiyaca dıiha uygun bir hal tarzına çok görenlerden de değilim. Öğleden so~· 

rmda şu mülahazayı i1-cri sürmektedir - • bd ...... tib .., ....... 1 - • h'd Id ~ ~ ra bir buçuk saat müzakercye tahsis edıl 
wı em ıı.u ... . aşar vo u Huseyln Sevgiean zın şa : o ugumuz vesaiti nakli\·e varacag!m;za emniyetim devam etmek. . . . _ ·d o-

ler: vazife! mt>mureslne taall\l.k eden bir mese _ izdihamJ bu sene haf'fl . b'l · tedir mıştır. İlende hocaların adedi musııı t 
M d k . b' tal' t ib' ı d .. ı ı · · · ' ı emış ı e saıvı. · 1 b - k · · ..,tbilctı - a cm ı ız, ıma name mucı ın- e en .,_.o ayı ı.anna tma alınm14 ve kendlsı labilir C" k" b h d k İ ~ Şimdiye kada-r r u·~· k't bd .. unca u muza ere saatlerının ı.<.ı d 

ce Pazar günleri de çalışmaga mecburuz. bn suçtan dolayı Su1•anabmed Birincı Sulh b 
1 

· ·un. 1•1 sa a ın Ao uzu, stan • rüyerck bütün oı:ıız~.~~ 1 a k~~ yu- dersleri saatlerine tahvil edilmesi c 
Eczacılar gibi, bizden de ruhsatname i9- Ceza Hiklmll~lnce teYkif edllmlştir. HMI - u ;ın .~ırnurr.ıye~l~ resm.ı ve bazı hu • yanlış olduğunu sö te~ek d~ı3ın d 

0ğ· ye faydalı olabilecektir. 
sen!n ikincı lcrıı memuru lle bir g\l.na alA. _ suc;ı muesseselerının de ışe başlama sa- M" bet ·ı·mı ! . gru e ıldır. İk' . kta h kkı d d'kl · izıılı• 

tenmemclidir. kıı~ yoktur ..,t·~· D 1 . b d b' us ı ı ere aıd kıtabiarda yaniıcı mcı no a n a ver ı erı '--
k 

..:ı... .. t 1 · ... ıvır. ers P.r.n un an ır sdnt önce- ,__, :w 1 . ı.;uıv Bu şekilde bir: aç uuvayı ruye ec en 
1 

h' . • mevzuul.}d'hs olamaz. Çünkü bunlar sa- ardan anlaşılıyor kı bazı mekteb ıv .. 
_,1 h . Ak' . Re- v€' a ınması, ~e u naklıyatını da ko - 1~,_. . . ' 1 d r \'" Sultan 'hmed 1 inci ::.~ ceza .1a ımı ç ., d 

1 
vl ,.. . ~ . a.nıyetlı kımselerin eserlerinden tercü _ arında bazı yanlışlıklar mevcud u • 

§id. hadiseyi inceledikten sonra, §U ka - örÇJ., . n rle;ıiz :~ıı/şt;~r•tır. Dıger tara~tan Tstanbu~- medir. Oisa olsa tercüme hatalan veya ôu yanlışlıkların tashihi için tedbirler;. 
rarı vermiştir: cı~ .ı 0 

.. :
1 arı~ızın .se h n n . ~uhtelıf dikkatsizlikten, aceleden d.oğma tahrir J.mmı.ştır. Yıalnız mevcud olan yanJı~lı 

P.azar günü ça1 ışan fınncılardan ruh- harhinin bilançJsunn 'Tltle~ ne .d~gıl~ış o;ması, ~şı~ daha ve tertib yan\ışhkları bulunabilir. Vaki lardan dolayı mes'ul ve muateb tutu~ 
satnrune harcı a1.ın1p, alınmaması keyfi- ~olav hnzımm.e ımkan ver~ıştır. Da. tenkidlerd~ hata diye gösterilen husus _ sı icab edmıler varsa muhterem :MB~11• 
yetine mnh.keme müdahale etmez. Yal - ya ı 11 ıma temas. ~alrnde. bul~.n~.u:umuz, İs- ların -bir kısmı bu kitabiarın ilk tabıla _ Vekilinin ibwılara müsamaha buyur.rıU~ • 
ruz, her ne suretle olursa olsun hafta ta- r' tanbul Va~~sı. ~a~r.ıf ~uduru ve orada rına aiddir. Şu halde her yeni tabı ya _ caklarından eminim. Bu yanlışları ~~ • 
tali yapmıyan müesseselerin behemehal (Ba~tarafı ı inci sayfada) Tr'es.aul mur:tt.ıslerımız, yapılan yeni pıldıkça evvelce gözden kaçmış olan ci- hih edilip tashihli kitablar tevzi editın ıd 
ruhsatname almaları lfızımdır. K-anunla - - İngiltere, denizaltı ve hava hücum- vakıt redvelmın ufak !t>fek aksamal~- hetier tasrili ediliyor demektir. Kitabları- ciye kadar talebenin ellerinde tulUJlBll 1 
nn. talimatmıme hükümlerine galib ve larm-a ve !bilhassa birçok mıknat.i.sli rı. olsn na umumivetle Is~anbul .için da ~ızın yüzde yüz mükemmelliği iddia e- tab,ıarın yanlışları Vekalet tarabn~ıı ~-
faik olması , bunu amirdir. maynlere rağmen gemilerinin seyriise _ hJ ta_:n ve .k"llaylıkla tatb~k edılmektc dılemez. Fakat, sarfedilen cmck~er, ı::anlı fa ve satırları ta.srih edilerek ıcının e 01ıı 

Kend'sine polis sUsU veren fcrini idameye muvaffak olmuştur. AI.- olciuırunu ıfade etmektedırler. ve cansız bütün vasıtalardan azami i.sti- mek suretile talebeye sıntfta hocaları ·ı· 
manya 1940 senesınde 400 denizaltı ge _ Sekiz veya sekizi çevrek gece derse fade ilc gösterilen ihtimamlar, ayni su _ önünde mevcud yanlışların tashih cttıı1 

bir adam 3 ay hapSe misine malik olacağını ıdqia ediyor. Al _ baışlamak, Istanbul için de erken ve rctle mükem.meliycte dolİru yüründüğü- mesi zaruridir. 
mahkum edildi manyanın fabrikanın bir kapısından mal- güc değildir. nü de inkar etmek hakkını kimseye ve- Bu yanlışların içinde müellifi olaJl ıı; 

Etyemez.de kendine polis memuru süsü 
verc~ek dolaşan Tahir ismindı! biri yaka
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 

Maznun, 8 inci asliye ceza mahkeme -
sine sevkedilmiş ve yapılan duruşması 

sonunda suçu sabit göıiilerck, 3 ay müd
detk! hapse malıkıim edilmiştir. 

Dan 'zde bir a 'tle:enin cesedi 
lu undu 

OOn Silahta,.ağa önlerinde denizde bir 
cesed görii' er.."' .. zabıtar ve adliyeye bil
dirilmi§tir. 

Yapı'an tahkikata nazaran, bir müd -
dettenberi suda ltaldığı tesbit edilen ce
sedin Eyübde Üçşclıidler mahallesinde 
Saya cad'desinde oturan ve Elektrik şir -
keti ame]elerinden 45 yaşlannda Nurna
na aid olduğu anlaşılmıştır. 

N umanın birkaç gece evvel geç vakit 
fabrikadaki işinden çıl.arak, fabrika ile 
Silah tara~a deresi arasındaki kestirme 
çıkmtıdan geçmek isterken müvazenesi -
ni knvb€'derek dt>reye düştüğü ve bir ba 
taklığa saplaındJJ:tı tesbit edilmiştir. 

Mathallinde ce<;edi muayene eden adli
ye doktoru Salih H~ gömülmesinc 
izin v'Crmi;tir. 

Al-iığımız ınalümataı göre, geçenlerclC' 
burada a:yni tarzda bir arnelenin boğul -
masile neticelcnen bir kaza daha olmuş
tm·. Bu müessif kazalar münasebetne de
re i'ı~ fabrika arasında daima bu kabil 
kazalara se~biyet w-rece~i s5ylenen bu 
ç:ıkıntımn ortadan kaldınlması ıazım gel 
mektedir. 

Bir do'andırıcı hapse 
mahkum edildi 

Saat satacağun diy.e ald:ıtarak, AH 
Çrur isminde bidnin 5 lirasını aldıktan 

sonra fir.:ır eden Nadi Bil~n adında bir 
dd.andıncı, zabıtaoa yakalanmı~ ve nd~ 
Jiyeyt: teslim olunmuştur. 

Nadi asliye 8 inci cezada. muhnkeme e
dlierek, netıcedc 4 ay 29 gün müddetle 
hap · karar verilmiştir. 

Bir yaralama vak'a mm 
muha cemesi neticelendi 

Bir rnüdd<>t evvel Bestaneıda bır kah -
vede üç el silah tarak, arkadaşı Musta
fa rı yaralıyan ve öldürrneğe t~bbüs c -
i n Alinin muhakemesi, Ağırccı.adn son 

fha}·a vamııştır. 
Hadiseye, vak'adan bir g~n evvel kah-

zeme sokut> öbur kapkilndan gemi çıkor- VekH bundal) sonra• veni ders saati- rcmez. Daha iyiye ve daha doğruya yürü .. canın dcrsine kifayetsizliğinı göstereil r
mak şeklinde denizaltı ve mürettebat, n ir ~ıhhi nokta i nazardan da muvafık nüp ~ııünmediğini gösterecek en şaş - viden bahis buyurmadılar. Bahi~. bU~It 
imal edip ct~edi~ıni ~ernk etmek icab !olduğunu isbat eden delilleri saymış, maz mıyar, ınukayesedir. Eski kitablarla m.adıklarmdan do~ayı ben de boyle .11, 

eder. Eğer böyle ıse, ınşaattaki bu tcm~ neticede demistir ki: yeniler kolayca karşılaştırılabilir. Han - vaziyetin mevcud olmadığı netice5
1 

poyu .l)izlm de avn1 Dn'ntşlı'kte ... ~h b · gilcri dah. a iyidir? Bu sı.ı.alin cevabını ir- varıyorum. . lll!!' 
J•- b~· ua r.ı - Alınmış tedbirlerin ufak tefek ci- ı;-

tempomuz takib edebT fan ve vıcdan sahibl.erine bırakırım. Programlardaki istikrar meseletane 
i .li bam . . ı ır. .. hetl€rinde ufak tefek ~ksamalar olmuş 

.. ngı z. ?Y~ halen mudaina diye verilmiş. 'kararlardan dönülmesi Programlarda istikrar meselesi lince: ·~ dell-
ıçın tcslih ed~ 1000 ticaret vapuru asla mevzuuhahs değildir. Yapacağımız Maarü Vekili bundan sonra program- Hakiki ihtiyaçların icab etti~ıs~ • 
mcvcuddur ve bu miktar pek yakında b k 'h tl . d h 1 lardaki istikrar meselesme geçmiş, muh- şiklikleri progıia.mlarda yapma se , 
2000 ol _,_t K.af'l ·ı h t ı" şev u a .sayr•n cı e erı er a ve tam ridir. Bu takdirde lizım olan, defS d'" 

a~ ır. ı e ı e seya a usu.u .. ~ h'h tt' k 1 .. d .. telif tahs'l d el 'nd ml "" mwıtazam bir şekilde işiernekte ve Al _ ı.cı" 1 .e ırere • on arı yu~ e yuz mu - 1 erec erı e progra arın ne nesinden evvel yeni kitabiarın buıuııl , 

d . ltıl b··~- f ·ı vaffakıyetle tahakkuk ettırmektir. Va- zaman dcğiştirildiğini anlatnu.ş ve de - rulması, hocaların .-vnıflar açılır aÇb1
1 
•• 

man enıza arı ıwu:a gemı ere taar- k't d 1 ... d b" 1 d' b .. 1 1 m.İ§tir ki· ""'" 
ruzu İ g'li g .1 . t .. -.ı~ d h ı. ce ve ı ısı e oy e ır ve oy e o - · maz tereddüdsüz tedrisatına bs.Şlıytı. -~ 

, n ı z enu erıne aarrUL..Udn n a B" ·.. ..w 1 . Yeni devlet' k ld ~ .. d ... 17 
kolay bulmaktadırlar. muştur. utu.n. og.re men ~r ;·e .. ıda~e - ın uru ugu gun en - mesini ve yeni derslerin de tal.ebenl•;,.,<~" 

d 1 k d b b k b beri geçen 17 sene içinde siyasi, fikri ve ...,, P"
1 

Churclıill bitaııaf zayiatı nisbetinin 111~ ~.am ~ırım~z 1 ·ı ay un erı ~yu . ır kiden öğrenmiş olduklarını insıcaı•- ib" 
giliz~erinkinden yüksek oldut:runu kay - ıtı~a .v~ dık~cıtle bu husustakı emır: içtimai hayaturuzdaki bahtiyar inkılab - bcttinniyecek surette verilmesinden 
d-etmış' ve Almanyanın müracaat tti~i lerımızı tatbıke çalışmışlardır. Kendı- ların maarifimize ve kültür hayatımıza ret olması lazım gelecektir.• _.p_'" 

e g 1 · h d t kk.. t ~ · in' i kas etmemesi kabil mi idi? yeni ku- 1 ..... r usulleri şiddetle takbih eylemı·~ı·r. e.rıne uzı_ır. u.nuz. a. . eşe ur e megı B .. k . m··ı-~:ı,.ib :ruzıt8 ~oıı i>~ rulmuş bir rejimin yeni hayatı, maari - u muza ereyı u t..--<1A • • 19"' 
Na .. , . tl d t bır borç bıhrım. Işım yapmamıs olan- ·ı k B"yu"k Mill t Meclisınill "" 

zır souerıne ŞU sure e evam e - ~ !inde de elbette yenilikler doğLıra.caktı. geçı ere u e tıı v 
miştir: la'T'ın da me .. vzııat ic.ablar.ı.na. nazaran yılı EyJUI hesabı hakkındaki znazl>8 ~"' 

1 k] b d Doğurmasa idi gayri tabü olurdu. Şim - k' ~ , v 
Alm""n ihracat .. . k 1 mı;ame e l[orece erı ta n ır. ku k ıasv·b olu ........ uş ve Tur" ı) .,, - ... ı uzerıne onu 'In . . . d'.iye kadar cü:m!huriyet maarifini idare et nara ı um ~ ... 

ambargo tesirini göstermiştir. İhraç edi- Tt!k kitab ve yanlıs kıtab mcselcs• miş olanlar, bu tahavvülleri en az sar - tcmya ticaret ve kliring ani Df>ıfJ' 
lecek mallar Alman rıhtım ve antrepola- Maari.f Vekili . ~undan so~ra kitab sıntı yaparak yeni nesle intikal ettirmek müzeyyel listede değişiklik yapı~ Wl , 
rında y:ığılıp kalmaktadır. mf'selesıne gecmış, mekteb kıtabiarı - için ellerinden gelen bütün gayretleri mütedair protokolun tasdikine aı tır· 

İ gı.,. bftıı... . . 340 b' t k b nın niçin devleUeştirildieini anlc}tmış, f ı d nunun birinci mü7.akeresi yapı]JnlŞ .. ıo1 n ız ""urıycsı ın on ·ayıp, u- · sar e~.er ir. Uzun seneler içerisinde, rliin.tl 
na mukabil 280 bin ton zapt veya inşa tevhid. edilmeleri~in Sf'be~lerini say - nihayet üç kere değişmi§ olan bu program Büyük Millet Meclisi Cuma 5~ 
etmiştir. Yani safi zayiatı 60 bin tond'ur. m~~· kıt~bl~rın musab~k? ıl~ yazdırıl - ları bir istikrarsızlık nöJmunesi zannct _ lanacaktır. ____... 

Churchill bahriye parolasının şu ol - dı~ını ~~vhverek de:n:stır kı: rnek doğru olabilir mi? Tarihimizi ~ - dB 
duğunu hatırlatmı.ştır: cAzınedelim ve - eKıtablardan şıkayet edenler ve kalarının gö~ü ile görüp, göstermekten, Teşkili mehakim kanunun 
korknuyıalun.:t iyisini yapmağa m~ktedir olan . b.üt~n dilimizi öz hazinelerinin servetinden mah d"l 1 

l Tzl b' Al vataııda.şları bu musabaknlara ıştıraıı:e rum ve bn.şka dillerin tesiri altında bı _ ta 1 At yapi 1yor l'~ıc~ 
ngı er ır man vapurunu bir kere de vüksek huzurunuıda da·vet kmakt b' · k k Ankara (II··-·~) - Adlı'ye ~et A.H k 1 d 1 ~ ra . an ızı UTtarma istiyen ham • uı:.-u:sı "' r r 

ya a 3 1 ~r edeyim. leyi hangimiz irfan hayatımızda tahak - teşkili mehakim kanununda tadil " 
.Lo~dra ~ (Husu&i) - 1_ng~liz harb ge- Sayın arkadaşlarım, Maarif Vekilli - kuk ettirmckten ncfsimizi menedebilir - ımya brar venniştir. . 

1
11 ~, 

mılerı bugtlll. cenub! Atlantıktl! 8000 ton 2-iniz icin asla inhisarcı bir zihniyet dik? Doğru olduğuna, faydalı olduğuna Temyiz malıkemeri birinci reıs fl'\~5 
luk cUsukuma. adlı Alman v-apurunu ya- me\·zuubahs olamc1z. Matematik ve ta- bütün varl.ığımı..zla inandığımız fikirleri nın reislilİinde başmüddetumurrıf. ı:ıı6: 
kalamı.şlardır: Al~an rnürettcbntı v~pu- rih kitabiarı için geçen yıl açılan mü • terbiyesi ellerimize vcıilmiş eviadları - teşar. bazı daire reisieri ve uın~~, 
ru batırmak ıstemışse de muvaffak o:.a - sabakaları, idari ve ilmi mahzurlarmı mıza intikal ettirmemc!~ kimin elinden cf.ilrlerin iştirakile tcşldl edilen eJl ıc' 
mamış:tır.i . . . . . görerek iptal ve tecdid ettik. Keyfiyet gclebilirdfi? Cümhuriyet maarifi bu na - yun, bu mevzu etraflnda icab cd / 

. V~pur. n~ılız b hr~::ıı:crı _ tarafın~~n gcızetf'lerle de ilan olunmuştur. :Maa - kil ve telkin vazifesini yapmaktan bir kiklcr€ başlamıştır. • ....... .. 
bır Ingılız lı~an~a ~o~rülmui ve mu - rif Vekilliği ile alakadar her arkadaş an geri kalmamıştır. BulUl istikrarsızlık ............................................... . 

rettebat tevkif edilmiştır. bizden ancak müsavi mu3rnele göre - cteniyorsa bu istikrarsızl~ı hangi.mi.z, ge-
Alman ceb zırhlıları bil;r. Çünkü bu mevzuda: gayemiz, ev- ri ve küflenmişte karar ve ısrara tercih ][i 

' a 
nasıl ? flıl' 

Amsterdam 6 (A.A.) ~dmiral larllarımıza doi1ru, temiz ve ucuz kitab etmeyiz? 
So'heer achndaki Alınan kruvazörünün 16 temin etmektir. Buna emeğini vermek Sayın arka~lar, m"li.hterem Rana Tnr 
İkincit~inde Madagaskar civarında bu .. isteyen herkesle beraberiz. hanın suaHerine cevabiarıını bitirmcden 
lunduğu ve orada Cava- Nevyork hattm- Geleyim yanlış kitab meselesine; bir evvel kendiınce millıim gördüğüm bir 
dn işlernek'te alan Mapia adındaki Ho ~ Jic::p öğretmenimizin liseler için 1 1 sene nokt~ arzetmek isterim. Bütün medeni 
landa bayr.ağmı hMıil vapurda araştır - ev\<el yazılmış bir edebiyat kitabı hak- dünyada olduğu gibi bizde de maarif mc
malar yapmış old-.ığu haber verilmektc - knı.ia yazdığı tenkidlcrle ortaya çıkan selesinin yüz cephesi varsa, bunun ellisi 
dir. bu meseleyi vcldlliğimiz daha önce dik okutan ve okuyan kütlede tam bir inzi-

Bir lngiliz vapuru kayıb kale almış, ve önümüzdeki sene yetiş- hattır. Maarifimizin aksayan ve noksan 
Londra 6 (A.A.) _ Livcrpol lhnanına tirilmck üzere o kitabın yeni ve mu - cihetlerini düzeltebilmek içinı ilk vazife

ınensub 8196 tonluk cHunt.mıan, \'apu _ sahhah tab'ını y~tırmağa başlamıştı. miz bu intizam ve inz:iha.tın temini ola -
rund.an haber yoktur. Vapurwı kaybol - Orta okul ye lise türkce ve edebiyat ki- caktır. Yüksek Meclisin verdiAl direktif
duğu aannedilrncktedir. tablarını tetkik için topladığımız ko - lere ve yaptıfı. kanıunlann ruhuna uya -

Resim, Selim Sırrı tarb:ıJ~ 
(324-908) tarihinde lstan ~ztıt' 
açtığı terbiyei bedeniY~. 111feb~ 
binde mekteb müdüriinıJ .ta f(le. 
arasında gösteriyor. Rcsı!j~ilt'l~ 
tebin açdıı gününde çe~' le tJÇ~ı1 
M ekteb o zaman merasıtJ1 bıttıl 

· k'' d mat mıı ve resmı ufa ,1tı· büyük alaluı uyandırtJ1 
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ayok evle 
Çeviren : Faik Beremen 

OR 
ektebliler aras1nda 

k1r koşusu ve voleybol 
musabakalari 

Dm IWIIDmllıEK 
lA i AllllMilA ~ 11m 

İşte beş haftadır, mutfağın içi esra- kiz sene SQlU'a onu hizmetçi 
rengiz bir hadisenin tesirile karmaka- verdiğim vakit hala yepyeni 

Maryaya 
duruyor. 

rı~1k bir hı!lde bulunuyor. du ve modası geçmemişti. 
._Tencereler şuraya buraya atılmı ş, - Para dahil' iyidir. Bir köşeye ko -

~oplerse bir köşede duruyor. Salona nur icabında kullanılır. Haklı değil mi- Mektı-blller ara.s1nda yapılacak kır koşusu 
~ıkan m~rdivenin başında ise, gu"nün yirn? programı tanzim edilmiştir. Koşular bu Pa-
ın h zar başlıyacak ve 17 Martta nlhayet bula -

Yazan: Reşad Ekrem 

Gelin alay_1 
u te]jf zamanlarında iki hizlnetçi du- - Haklı nu? Parayı bir köşeye '.'ıg-- caktır. Kır ko,.ularının mecmuu be.cıtır. tup - ., Dedi. Yoksa gözleri Yetim Alinin mavi göz• 

yava-ş sesle fıskos ediyorlar. malı ha .. sonra evlendiğinde ve öldü - 2000 ııe 3000 metre arasında yapılacak bu Mirasyedi hemen: lerinden daha mı tatlı mavidir? 
h Sinekler, fırsattan istifade rahat ra- ğünde kocana k:ilmalı. Yağma yok ... müsabakalar ııu ~klldc hazırlanmıştır: - Ulu sultanım ... GüiEi hatunun ge- Boyu dcğirmenci Kurd Rızanın boyuJllo 
i ~t ve kollarını sallıyarak mutfağm - Ölmek mi? Sen mi öleceksin Av- Birinci koşu: 2000 metre 10/ 12/939. linliğini Çekme<;_e.li gelin karındaşları ha- dan daha uzun ve eli ayağı onun elleri 
~ı~dt' bir aşağı bir yukaTı istedikleri do•ya? Sen bir erkeği değil, bir öküzü İklm·l koşu: 2500 metre 24/12/ 939. zır etmişler ... Ayan Uzu.n Mehmed ağa ve ayaklarından daha büyük müdür? 
gıbı dol k d 1 ç· k" r-· d b 1 Üı;fincü koşu: 2000 metre 1812/ 940. kulunuzun konağında beklerler... ı Yürüyüşü Efe Mehmedin yürüyüşün .. 
ih . aşma yta ır ar. ır m ıgın en ve i<' eskitirsin!. Şu al yanaklarıma bak. DBrdüncü koşu: 3000 metre mekteblcr bl- Dedi. Murad Güllüye döndü: den daha mı dalgalıdır? 

. tıyarlığından dolayı evvelce yüz ve- sana! rlnclll~l 3131940. • - Fa~ .. Küçükefendi kulum_ seni 1 --~esi, ):avuklu. ~ğ1;1runa. kurban ,giden 
l'ilıniyen köpekse ortada olup biteni - Yanaklarım ateşten kızaTıyoı·. bayra~ yar• .. ı ızzet ve ıkbal ile Uzun !VIehmed aga ku- yıgıt Daglar Delısının sesınden daha mı ani _ S?n koşu: 20 kilometre ır. wy 1 -

nrnak ister gibi bugünlerde, düşük Daima ocak başındayım da ondan. 17131940. lumun konağına götürsün .. bundan sonra, gürdür? 
ku.laklaonnı kabartmakta .. bununla be- R&y nic;:anlı bir dakika ... ~çının yu'"zu" _ .. ·teb san.a. erkek esvabı, erkek meclisi, rakıs ve ı Rüyalarında gördükleri peri padişah .. 
ı·abe ~ .. >< Teşvik mus:ıbakalar~na h_er rnek asga. işret yasaktır. laruıın oğulları gibi, Sultan Muradın da 

r hadiseler akıp gitmektedirler. ne bakıp: ri on atıetle girecektır. Musabakayı b!Uren Dedi; birdenbire ayağa kalktı, 0 ayağa ayağında elmnslı nalm, başında turna te· 
. Mesele şu, tencerelerin, çöplerin ve - Sen hasta mısın? atıctıer'n sayiS! daha zlynde olan mekteb t.a- kalkar kalkmaz da mec!iste bulunanla- linden sorguç var mıdır? 
sıneklerin kraliçesi aşçı kadın Avdotya - Evet, midem" falan rahatsız. Laha- 'kırr.ı birincı nddedllecektlr. rın hepsi ayağa kalktılar. Murad

1 
güzel Kim bilir. ihtiyar kadınlar, kız1ara, 

ed~leniyor. Bunun yegane ispat ve şahi- na d... · kit k .. . 20 kilometre obayrak yarı..şı için her rnek - çingene kızının iki yanağını ıki avucu- chünkar geçerken yüzüne .sakın ha bnk-
ı d ye ıgım. va a nı~ _awı_r.. , te b kırk atlet verecektir. Bu müsabaka !tırk nun içinıc aldı. Güllü Fatmayı alnından mayın ... Hünkann yüzünü gören kızııı 

ek . e bugünlerde masanın üstünden - Bu, bır hastalık degıl, kı herkeste atıete göre taksim edllecek ve atletler en azı öptü ve elile bir işaret verdi, etraftakiler bahtı k~panır, koca~a varama~~ ~iyorlar.. 
sık olmıyan votka şişesile meze kır- olur. • 200, en çok 1000 metre koşacaklardır. otuz kırk adım kad-ar geri açıldılar. Mu- ı dı. Ev lı kadınlar bıle omın yuzunc ca~ 

~ıntııarıdır. Çünkü akşamlan cO» yani - Sonra dişlerim birer birer döki.l- Blrlnc111k müsabakasına mektebler on beş ra.d ancak çenginin işitebileceği bir sesle: destsiz. bakamazlardı. Hünkfırın yüzüne, 

b
ay nişanlı geliyor. Bay nişanlı küçük Iüvor, gözlerim iyi görmüyor, dizlerim at1ette:1 teşkil edllecek takımla girecekler _ - GüUü .. artık dıer şeye tövbe ve is- • kızlar, gözucu ilc bakamazlnr nuydı? 
aşlı w b k 1 k di H kt bd tl t d aı k tiğfar et.. senin, kalbı"n saftır, Melek o!!- Baban~ı..ı.. ...... ıdleresi çiftligwine doğru \tt .. ' saçı agannış cin a ış ı ve -ırmı- tutrnuvor. Sa!!lamlık kim, b€n kim ?. r. er me e en on a e erece nca • .. ~ 

zı y t · lum sana emanettir. lerliyen alayın önünden, yalın kılıç bi' 
Uz1ünün biridir. Nı'şanl1 ahmak ahmak ,.,;;ldu·· \'e kır- ır. A. .... Dedi. Sonra tekrar Küçükefendiye sıra ath gidiyordu. Onun kırk elli adını 

d Vdotya, nişanlısı gelecek diye hiç dığı potun farkına varaTak: Kız ve erkek mekt"'b'eri seslendi: kadar gerisinden Sultan Murad gelıyo~ 
k e ~lfı~a dü.şmüyor, hem de süslen!p - Yok, yok, dedi; bunlar inc;anı öl- l b 1 . b k - Efendi ... Efendi. .. Al götür gelin du. Onu, yanyana Tayyarz.a.de ilc Must 
'N~rıtrnıyor. Öyle ya o1aın o.idu, bitti. dürmez .. bu halle vüz sene vasana bilir. YO ey ) miJgg a a ari 'kızı giydirip donatsınlar .. biz de çiftliğe l Melek Çelebi ve Küçükeiendi ile G:.i~ 

şa_nlandılar ve yakında evlenecekler. Evde es~·ı· tenrv::o.red. e en ı'vı· .corba pı'"cr K • kck mekU!bler arasındaki voley - gidelim .. Güllüyü gelin arabası ile getir- rükc;ü Hüseyin dendi, Evliya Çelebi il N . '-'\C " ız ~e er sinler oraya... Kü'Çiikefendinin kahyası ve nihayet yaya 
Ve ~~anlısı oldukça tecrübe sahibidir, derler. Mesela ben yirmi senedir ağır bol .ş.ı.mplyonlu!nı bu ayın 18 Inde başlıya - Dedi. olarak Çekmece ayanı, Çekmeceliler, Kaıt 

dı .. oylc şeylerin manasını anlar. Ken- işler V'mmaktan yıorand•m. caktır. Kızlar Mualllm me~tehinde, erkek • Atlar, sabahtanberi hazırdı. Önde pa- likratyalılar takib ediyordu. 
Sln ler Beyo~lu Halkevinde musabaka yapacak.. .. .. .. .... 

e gelince Avdotya'da pek çocuk - Öv1E' amma, ben k~d·nım: narinim. larcır. Her hafta dört maç yapılacak, kızlar dişah i!c maiyeti at\ı, arkada Çekmece a- Kı_layuz atlılar gorunur g~~unmez YOl' 
sayılrn::tz, maşallah eliiyi geçkin .. hc1ııı. Hem ben bE''i rocuk doöurdum .. çocuk- on üç, erkekler on yedi mekteb olarak mac- yanı!. Ka}ikratya Rumlan, v~ fırsat. b1;1Iup ~uı_ı ıkı tarafında sesler ~e~~yo;. ala~ 
~nının ~ski karsasından kopardığı bir lar in~·nn harab edf>r. ıarn gireceklerdir. Müsabakalar her hafta üı_: ta hunkan doya doya seyretmek ıstıycm ıştırak eden k~balı .ve koylule~ın dav. 
Ordeı~ ·ı k k ~ ... 1.. oytın u"~erlnden ıcra edil"'cektlr. Çekmeceliler yaya olara. k, davul_lar, zur- ı zurna, ma_n_ dolm ve .. gıt_a_ ra sesle_rı, ~ep bıı• 

ın.,ı'n• <:ı ı e ulaklanna ta tıgı goz uk - - PC'h! Benim ru>cE'n ~ene çam,"'"rcı- '· " k ı ı ı ğ d ı t kül Jt!h 1 
"' F'-- '"" İlk haftn: Kız llsesi _ İnönü. Kandllll _ E nalar; cman, m..ı.nd"<? m ve gıtara ara a ız an ~o! enen ur .er ve ı u ı cr or-

m: ın yardımı ile anca'" adamakıllı dan bir cocuvum oldu. Çamlıca mek•-"''.crl muazzam bir alay ha1:ınde hani harıl ya- talığa hakım oluyor. Bilhassa kadmlaı 
ı;vrebı·ı· rer.köy, Cümhurlyet - ı.t:<J ı kl t 
\1 ıyor. Başı bir lahana gibi yusvu- 'Runun üzerine Avdotyanın gözleri karşılnş:ıcaktır. nan mcşa"elerin aydınlattığı yoldan ·Ba- heyecanlarından hıçkırı ·arını utamı• 

ha1"~ak, ~açları ensesinde iki ince örgü faltı:ıc;ı .,.;bi aC'ı ldı: banakkaş dcresi çiftliğine doğruldular. yorlar, ihtiyarlar csenin gibi yiğit padiı-
a l!nd d Yuoosl::ıv tak mı t uniJı go!ı·yor şahın gölgesini Allah başımızdan eksill 
A. de ir. - Ri- cocuöun mu oldu? • ~ 7 

• etmesin:. diye dua ediyorlardı. 
S.. v otya, henüz matmazeldir, fak3t T}ı+i,·ar kö,..<=>k deo i'pvb1-lrle bir şev>n Bugün §ehrhnlze gelerek üç maç yapacak BIR UIAK 
oz a L Küçükefendi, çiftlik binasını, padişar 

y k rrrmtzdu • hatıraları ve maceraları ı:rer:iö-ini anl~mış gibi kulaklarını daha ol:ın Yugoslavya takımının organizasyonu Padişahın muazzam bir alay ile çiftli- hm ge1diğini haber alır almaz tekrar ve 
d 

0 değildir. Bu hatıraların biri köv - z;vnd~ kabarttı. futbol ajnnlığını dcruhdc etmıştır. ğe geldiği müjdclenir müjdclenmez, dü- ı çarçabuk temizletmiş, yalnız padişahı:d 
tl ~~ken oldu, diğeri de bir terzinin ~a- _ SC'njn ya~ında bir adarnın çocuğu F. T. C takımına karşı oynıyacak üç İs - ğün meydanı şöy1e bir karışıvcrmişti. ıve yanındakilerin ikaınetine tahsis et .. 

1"da ,. ı k b" tf ~ · · ·d tanbul muhtelitlnln, Yugoslav takımlle tce- Binlerce köylü, naralnr, t:irküler, ilahi- l mış, diğer misafirlerini ~"adırlara naklet> 
ı... ıra ışır en.. ır mu agın ıçın c ol'"ttn .. vav canına ne avıb. ne av. ıb?. ı ... 
vır a k rü~e mahiyetinde oynaması diışünülmekte. ler le, elleorinde fener ve rııeşalc>ler, Sul- ı miş, padişah için de düğün meydanında 
da 1) er kasketi asılı bulunurdu, ki bu Ac;rının vantkiarı hiddetten ve hi - dir tan Muradı karşılamağa çıktı.. muazzam ve mükellef bir ç<Klır kurdur• 
ke ~ŞÇının sevgilileri arac;·t'lda• bir ~s- crıbdan titrivordu. Sekiz k'Ub arasi kup1 maçı Küçükefendi," düjtünde inzıbat ve iiD- muştu. Sultan Murad doğruca düğill): 
La~·n de karışmıs oldu®nu göt;terir. -Sonra da seninle E'Vl!?nivorum. Ge- tizamın teminini, tepeden tırna.~a kadar meydanına inmişti. Padişahm gelmesi., 
taı:ı ın bu kasket, bir müddet evvel or-ıcen sene cocu!lu olan bir adam en aı;:ai!ı Beden Terblyesi istnn'bul B6l'ges1 Futbol silahlanmış üç yüzden fazla Çekmece'~ eğlence!ere yeniden fevkalade bir barc.-
;n kaldırılmıştır. d"lıa on sPne va!;ar. SPrıden -:o,rava Ajantığından: Arnlarında b~r kupa ı:ıaçı ~r delikanlıya bırakmı.ştı. Kiiheylan atların ket vermiş idi. F.aıkat kalabalığın gö~ 

i _akat şimdi iş baska. Resmi rabıta, kalmıvaraö- m N> ''PVP , ? Ka • tlb olunan Akı;ı. Ar;ıavudkoy, Ferikoy _ şı~ üstünde dört dönen bu geçnler de, en u- meydandaki oyunculardan ziyade, altı~ 
Zdıv<ı'{> . _ . j ı n. ~ arPr. za 111. Halıcıo~lu, Istıklal, Rumellhlsar ve Yeni fak bir uygunsuzluğa meydan vermiyor-, direk li, altın alemli al atlastan çadınnııı 
b:ı;; .. 

1
:.mesru aşk. Ebedı ve saglam bır nın biriJ...-tirdiklerim senin olacak. şehir Do~u klüblerlnin bu müsabakalara is. lardı. Fazla içenleı~ .. ~~kın_lılık ya?,~nla- önünde altın kaplamalar içinde şakır şa• 

Ak 0 ume kadar sürece'k bir sadaknt. Erltek biraz ma'hcup ve ezgin sakalı- tırak' ettirecekleri tdmnncıların 18 er klşUik rı yakaladıkl~rı gıbı, uz~rındcn sı:.a~la· kır yanan bir taht - koltuR-a kurulmılf 
hil.,. Şam olunca. Avdotya mutad veç- nı a\'UCladı, sonra: Ikişer nüsha resimli ııstelerlnl en nihayet 8/ rını, kıymetlı eşya~ını .al~rak çevre~ı.ne bulunan Sultan Murada saplanmıştı v4 

seın 121 939 ta lhi üs dlf ii . sarıp cemaneh dedıklerı bır odaya kılıd- hemen herkes te bir.birine ikide bir Mu• 
l~li h averi, votka si ş esini ve meze- - Zannediyorum, ki gitme zamanı l r ne m a Cuma g mi akşn. liY .. or.lar. ke .. ndisi.ni _de. ka. pısın. :ı .. on tane sa Melek Çe.'"'bi~·i işaret ediyor: c Pad;.,..._ 

llZırladı. İhtivar köoek kula'da • ki~ t d d; mına Iradar Aıanh~ımıza tevdi etmeleri .. ak k b .... .ı -~ 
l'ı_nı kabart tu d N'h t "k" vo co ı; ı. e ·· sı ~akc'!irde müsabakalara ıştırak etth1Im1 _ pursıUıh nobetçı dıkılmış bU yu ve oş hın oğulluğu meşhur Musa Çelebi. .. Bu 
gı]j {'Jv 

1 
ıp o r u. ı aye ı ı sev. Avdotva, masanın üstünü tonlıvarak yecekleri ehcmmiyetle wbllğ olunur. bir saman,ığa tıkıyorlardı. Orada da ra-ı gece gerdeğe girecek imiş .. bu dücrün o• 

A.vd ı cıvıl ötmiye koyuldular. Söze kalktı Aı:k ve tahassüı; faslı bihni!lti· hat .du.nnıynnları, elini ay~~ını ~ağlayıp, nun düğünü imiş •.. :. diyorlardı; bunun 
otva başlayıp dedi, ki: -Saat kac Avdotva? nb.·eti yok. Ben ölünce bütün mailarım aynı dıkkatle muhaf~za edı en ~ır boş ~· , arkasından da, hemen ınüteıruıdiyen ay>o 

- 1Vt 1 hıra atıyorlardı. Padışahın çlfthJ!;c geldı- ni sua-1 tekrarlanıyordu: eGelin ncrede?:ı.. 
bir 1 . adama, düğün için bana ıtüzel - Sen vetmiş yaşındaı:;1c dcPil mi on -;ı kalacak. ğini öğrenince, bu gençler, yolun iki ya- _ Gelini giydiriyorlarmış ... 
n-ıa; bıse ya-phrmasını söyledim. Bizim Ascı böyle diyerek gidip saate baktı. Etrafına bakındı, köpek bir köşeye ka.ı:ım sıkı bir kordon altına almışlardı. _ Gelin Musa Çelebid'en çok b~yük 
~la, a; iyi kadJ\ndır, neme lazım. cPek- O zaman erkek elini onun yatağı üze- büzülmüştü. Elini karnma bastırarak, Düğün seyrine gelmiş kadın ve küçük imiş ... 

Ye cevab verdi. rinde P.'e7.dirdi. - Of karnım ağrıyor, dedi, lahana çocuklar y~lun s~l.kc~a:ına .. ltrkekler .. s.a~ - Koskoca hünkar oğulluğunu çıka· 
k"~l Bir tuvaJet mi? dive bay nişanlt Avcl<"tva mrince ona• sordu: Yt!'l'l')işim gibi. kenarına ~er!eştırıl~ıştı. ~ı.nnS?.a -~O)'l_u n ta kart bir çingene brısına ne diyG 
"ı :ırı kadınlar, padışahı gonnek ıçm biiyuk bır P. ba? 

ıncseı nı Çw~tarak sordu. Bu mühim bir - Yataum kuş mu, yoksa tavuk tü- Sonra başın: acı ile sallayıp hornur • telA.ş içinde idiler. Kızlar, onun güzel bir venyoçr ~ · . ka yı 
~ok. ! d_egıı, hem böyle şeyin faydası vünden mi? dardı: delikanlı olduğunu işitmişlerdi. Gözleri- - ocu :-evmış 0 rı ··· 
line ~lbısenin modası geçer, onun ye- Asçı kadın, nişanhs·f:u ueurlavınca - Ölmivecek olduktan sonra ev)en- nin önünde, köylerinin en güzel delikan- - !ok, çıngene kızı vurulmuş Musa 

Para V L lısından daha güzc1, bir yüz canlandırma- Çelebıy~. · · . . .. 
_ 'E • verse daha iyi... biraz düsünceli düsünceli durdu. Ken. rnek nP.ve yarar? Haydi, ranı cehenıne- ğa çalışıyorlardı; gözleri Veli ağanın oğ- .. - Çıng~e Io_zı ~7yıp ge~eyın .. Gül .. 

etekı·w}bıse ~lbisedir, benim bir yün di ken..:ıine bir sevler mırı1dandı. mc moruk. Yağma yok öyle, evlenmi - lu Mustafanın gözlerinden daha iri vellu Fatma ıçın bır ıçım su dıyorlar .. 
~ardı. Sekiz sene giydim. Se- - Ö1miyecek, koca havdud! Ölmive yccei•im, evlenmiyeceğim. kömür gibi kara mıdır? (Arknsı var) 

"in~1trlanmış olduğum için mi se-' bunda koskoca Peleponez yarımadası bu 
ha,_,a ..... , .Yoksa ziyarctçilerimle entim bir ctSon Posta, nm yeni edebi romane 46 kanal ilc ann kıt'adan ayrılıyor. Evvelce 
bet et~ınde kendi yerlınde oturup soh- Ege denizinden gelen gemiler Adriyatiğq 
ta~1 ne c;k ~B?a keyif mi verdi, nedir. zo- çıkmak için PeleJ>011:ez kıt'asmı baştan 
Ve nı ş e sı!ınmiş, yerini samimi bir haz a._.<:ağıya kadar dolaşıp Matapan burnun .. 
lıyord:nunıyet almıştı; vakit öğleye ge- y A~ N V m dan geçrneğe mecbur edilir, Korent ka-
~<!ırı.eıe'· ~emt>ği otelde benim1e beraber ( ~~E ~ ll //A\ ~~. ı nalı a~ıldıktan sonra mesafe yarıdan faz .. 
ettim. ~nı nı.isafirlerimden ısrar ile rica l!f g ~~ ..._, la kısaldı. 
Çiçeklerı ar.ınaklıklan bahçecien uzanan Evvelce vapurla içinden geçtiğim Ko-
~latile de sarılı, köşesi bucağı çiçek sak- rent kanalını bu sefer trenle üstünden a-
~ ~~ tnan olu ha 1kon pek güzeldi. yta_ya, şıyoruın. Biraz sonra Korent istasyonu. 
en 'llıak zara nydı!:l'ık. ~ğa~~a~ı~ ustün- Peleponez yarımadasına girdiğımiz-

t A.:y~e b dağlar vuzuh lle ,goı·uluyor. y . R •fk Ah d S i denberi deniz so1ıumuzdao sağımıza geç-. 
a.da haıı fasını pek bc~endi. Sofrayı o· . azan. c ı me evenı::ı ti; yani soldaki E,ge denizinden ayr~ldık, 

b İlerrakr b.tınasını mctrdotele söyledim. at dokuzda hareket edecekti. Yorgi sözlerine devam etti: jsahil. S?,lar,_ ~hildeki kumların üstünde sağdaki Korent körfezjni takib ediyoruz. 
l!ı~nu~dak·ır sema altında, kuşlar yanı Garda buluştuğumuz z:ı.man Yorgi Di- - Lizanın çantasını vap;ona koydular; s~b:ıh guneşının altında elmas kınntılarq .Bir tarafta sahil. öte tsraft:ı kilometre-
~~ cıv1ı ~ .?~?çların _dalla'"ı arasında mitriyadis büyük bir can sıkıntısı içinde: sizin çantalarınızı da ayni yer<' 'toysun- g~~ı p~rıl~~~~.r çıkarıyor. &ı1amos adası, Jerce uzanarn bakımlı bağlar, agaçlık mın· 
~ .. na u~ ktuşurken, çıç__ek kokuları ve _ Maalesef sizinle gelemiyorum, dedi, lar, bu efendi bizim tanıdıkları nızdan- 1 korfe~ın o~UJldc etrafa dalbudak sarmış taka. güzel manzara gözü okşuyor. 
l'a~unu ve~ ve esrarlı a1emler~n tahsy- pek aksi bir tesadüf... '!ütün satışlannı dır, seyahat müddetınce hizmetn ızde bu- dev cussesıle ~at~yor. . . 1 Peleponez, eski Yunan tarihine hatıra, 
~eı:i konuş~ ılık ~a.?ar hııvası ı;e sarıla- idare etmek için bir zamandır Hamburg-ılunacaktır. .. Tren Elevsıs. ıstas):onund~ bır dakıka hikaye, efsane. binbır hadise ve macE'ra S:· ak, gulup eğlenerc~t yemek da bulunan babam orada bir otomobil Arkasında duran tren memurunu gos- d~p ~alktı, bır araıık sahılden a~ıla- ile dolu sayfalar vermiş bir kıt'adır. Sağ-
l'etı, kin kazası geçirmiş, hafif yaralanmış, hasta- ı terdi. rak ıçcrılcre doğru koşma~a başladı, JI1C- lanı ve gürbüz bir nesil istivE'n meşhur 
<la bir ~~mi, ruha ha~ ve ürperti ve- nede tedavi altına alınmış ... Onun vazi- İhtiyar Dimitriyadislere şilı ve sıhhat gar~ kasab~~ı şöylece ~cçtikte~. s~.n~a kuvvet ve sıhhat merakh•;ı · Ispnrta'ılar, 
d~bu kaıab~vası~ benzıven bu balkon- yeti mühim değilmiş. fakat dün gece hu dileyerek aynldık. Hanımlara hizmet et- geruış ~efeslı bır solukta Koreı.t k.op~usu- malul doğan çocukları, 2500 metre yük
Otu Ve herk ğın ışı ne? Bura~a her şey- haberi bPıdiren telgraf gelince annem bü- rnek Ayşenin kocasına ve bana kalıyordu. ~e gelıp d_urdu. B~. tevakkuf, tab~a~r. v_e seklikteki Arkadi dağının uçurumlarınn 
da l"tlp birbtresten uzak, Ayşe ıle başbasa l vii k bir kriz neçirdi. esasen kalbınden Arnavud, Bulgar, Rum en, Türk, Yu- ınsan zekasının mustesna eserlerını bır ta k "Id" t ---+alıla.r bu kıt'ada va-

,-ıı lerim· . b' 1{ l' .. 1 .ı "' ' d öst k .. b' '1 1m lı ·a· l.a ra o uren .u>JXU~ • 
tl}~ ,~nlıYacaktık· ızbı kırl e ıme sbo"yb~mıe- rahatsız ... Hekimler, hastanın sıkı bir l nıan sporcuları için hazırl~nan tren bi.r araAai g d ennc lıçlın.kiır vest·ı le o ta Gı }· şadılar Mcr•aıar hamisi keçi lırnaklı ilah 
~~~ "'Onıı.... • a ış anmız ır ır e- tedavi ve ihtimam altında bulundurulma- otorayla ona baitl!l uzun bır vagondan ı- t na an ayrı a ı ı saa o muş u. '.&· ı · A k d'y ll 1 ti 

Z v ~cak dü .. 1 · . b' b ' · , k · b "kselmi.şt' K" .. · ll d K cPan:ı~ a tapan r a a ı arın mem c tc 
~~tıcı:rC'cek ve' ruhşul nce erımıztl ,~r !.rküı~e sına lüzum gösterdiler; b!lna olan ba~lı- b~rctti. Büyü ve t~.z bir salona len- ne:. yuk 1 1 ~ild~~runudn .al ı~ a o- burası ... Şarap i'fıhı Bakü s eteklerin._
l!ak " biri . arımız mu aL-.. su n lığının derecesini bilirsiniz, onu bu ha- zıyen vagonda alçak bölınelerle ayrı an rem ana ı a au ıgıne erın eşıyonnuş . ·ır-· . •r A k di 

tı; heyhe~enın tadı ile sermest ola- linde bırakıp gidcmiycceğim; özür dile- kopmatnmanlardan birine yerleştlk. 0- gibi heybetli bir yarık halinde görülü- dd~ geçıp. gı 1ıg~m~z şud laza~e~ 1 r. ~ 
a · rim turdu~umuz yerden bütün vagonun içini yordu. Bir yanda, Ege denizi bütün hn~- d~,~ı~ z~~ erı~ ~I ~ aJır bı, onun 1~çın-t \'Una * :B~· habere hepimizin ve bu arada gali- görmek mümkün oluyordu. Kadmlı er- metile gözü doldurup genişliyor, ötl' ta- berır. ~- -~ agmt. t~ <'il~ erın. ~ . uncalyıo avne-

Clsı n bed ,. k kl' ıhh ı· , ll bt k 1 b 1 )',.., ft İ . d 'z'ne "ıkan Korent 1 ı uzum ye ış ır ı)"'r, ıç.cı yapı tY r 
~h ?litn . en terbiy~?5i ve milletler a- ba en çok matmazel Ritanın canı sı~ıldıı ~ .ı s at ı ye ne.ş e r aa a ı,..n ~- n _yonıyen em ı . • k . l Diyeniyosun hoşnudsuılui{un~ı kazanmak 
lq busu pıv.a~ oyunları komitesinin te- peki, ya Liza?. O da ge'lımiyecek mıydi? türtil dillerdekı ~~u~lan vaganun i- kor!ezı. pen;be,. m~r. m.avı ren lerı~ tat ıl i in i . kö rlülcr burunlarının ucunu gö
tr <~teSinin'llZerıne Pelcponez deomiryolları Bu suali hiç kimse sonnadı. Genç kadın, çini karışık bir gu;ızltu ıle dolduruyordu.l bir ~kılde unt~cıle h asıl olmuş dagların ı r~i ;:cek ~kadar sarhoş oluyorlar ... 

ttı, A.ti hazırlatmış olduğu husust 1 kocasının yanında sessiz ayakta d uru- Demiryolu, denız kıyısını takib ederek ete~ınde serilınış yatıyor. J (A ka ) 
na istasyonundan sabahleyin sa- yordu. ' kıvrıla bUküle uzanıyor. Dantel gibi bir Büyük Balkan yarımadasının cenu- r sı var 
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e ID e ket ila b.e leri) Hatarın bakımsız kalmış 
---G-- -. _e_s_u_n_f-ın-d-----satış ı Erzincanda çok garib bır kazası : Ordu 

00 e ra tifi toplandı 
3450 orlağı ve dört buçuk milyon kilo mahsul 
taahhüdü bulunan koop~ratif Giresun fındıklarının 

piyasada iyi bir mevki almasını temin ediyor 
~- ..... 

.. 

bir doland1r1c1hk 
Bir ihtiyara altın diye bir 
takım madenier sattılar 

En.inoon (Hususf) - Bundan bir 
mUddet evvel bumcla bezazlık yapan 
sünnetçi Hacı İsmile anılan Ah -
med Siird adındaki bir ihtiyar iki 
meçhul ~ahıs tarafından dola'ndırılmış-
fır. Hacı dükkanında otururken yanı -
na b:r Adam sokularak ikendisine mah
rem bır sözü olduğunu söylemiş ve 
di.ikkandan ayrı ve tenha• bir yere gel
mesini te'klif etmiştir. 

Bu işe merak eden Hacı bu hüviye
ti meçhul adamla Yenicami avlusun -
gitmiştiı·. Orada ikinci bir şahıs da·ha 
pe~ da olarak ikisi de Hacıya: cAzizim 
biz seni bu memlekette çok emin ve 
doyru bir adam gördüğümüz için en bü 
yük sırrımızı sema söylerneğe cc.:;a.·ret 

Girewmm d<;'li.ı den göriln. ÜfÜ d . ~ e iyoruz. Bu i~de seni de menfaat ve 

Ordunun mümbit toprakları olmasına rağmen 
halk ekim işlerile uğraşmaz. Burada ne bir tarla, 

ne bir bağ, ne de bir bahçe va!'dır 

l 
) Giresun (J:usu.si) . -:- Fındık~ tar~ m yet miiddeiuınumiliğine Istanbul agır ticarPtte müstefid edeceğiz. Mesel ey i 

sat:ş kooperatıflerı bırlığine baglı Gı ;. ceza azasmdan Süreyya Şarman tayin kimseye söyleme!• diyerek bellerinin 0 d k d 
J C U f d k ta k t·r· 11 k ed 'l · · · r u azasın an bir göri.i.ni4 

.., n m 1 rım oopera ı ı yı ı 1 ı mıştır. kuşakları arasındaki bir mendili ıka- . 
.normal genel kurul içtimaı 363 fındık 2 1 · h tkuk hak' r·· . . . . ç Ordudan yazılıyor. Ordu kazası Hatay 

.. . . ~ . . . . . ncı t ım ıgı rarlik ıçınde kumlu ve topraklı bır çok vilayetinin hududunun Surivey"' bağlı 
ıı;ustahsılı ortagın ıştırakıle şehrımızde Vilityetimizde yeniden ihdas oluna altın göstermişler ve izahat vermi ler-' · . · - -
ltı konferans salonunda' yapılmıştrr 'k ' . h k k hAk• ı··· M . lh ş mahallınde ve her tarafı dağla çevrilı bır · ı ıncı u u· a ım ıgıne anısa su dir: rded ' H ta Im d . 1 b · · 
Toplantı kooperatif yönetim kurul reisi hAki · K* · ı y · t · ı t ye ır. a Y 0 a an cvvc urası bır , .. mı dmı epecı avın o unmu~ ur. B lt ı A kal d d · ll k"' · · h . k Ali Arif Laçin tarafından açılmı§ ve _ ~ . - u a ın arı ş e e emıryo a- oy ımış ve na ıye mer ezı bu ıunuyor -
özlü bir mukaddemeyi müteakib Ebcdi _ Agırce~. mahkeme~m~e . . rınd~ çalışırken toprak içinde bulduk muş. Hatay devleti Orduyu kaza yapmış-

Şef. · h t t b · ı be d k'k Agırceza reısı Yahya Guvendmm ve kımse duymadaın çalısmayı terke - tır. 
ın azız a jfasını e cı en ş a ı ·a . .. . · . 

stikiıt d'l . t ' K .. 
1
. -. maaşı 70 Hradmı 80 lıraya yukselmış- derek buraya geldik. Bu altınları sen Ordumm 31 parça koyü ı:l bin nüfw;u 

e ı mısır. ongre ıeıs ıgıne t' Gi ld'.ır.: .. d ı...- "dd. 1 b d K k · · ·· r cfukt Al' N • . D d k ·ım· ı · ır. resuna ge ı.,. gun en~ri cı ı a , sen urad<i bunları sarfedersin. Hiç var ır. aza mer ezının nu us u 2ıl00 -
. or ı acı uy u seçı ış ır. 1 I '1 k d' . . h k ki d b'l d' lo' k t bun - • d . 1 . 
30 

H . 
939 

d 
431 

t kl , c~ ı~mH arı 1 e en ısını er ese sev- mse e ı mez!• ır. a a a ragmen resını aıre er ı-
azıran a or a ı \e . . 1 1h • • • • b . · t 1 · ı· b' b' k 

Sokaklar da temiz.lıikten :rruthrumdtır 

Bütün eksikler ve matırumiyetleı· 1,.· 1dt 

bulunan Orduda halk, orman da en 
hala ruhsatiye alamadı~ için körnur viJ 

odunsuz kal~ır. 
Hü!ilsa Türkiyenin bu yeni kazasında 

belediye faaliyetine, imar hareketlerıne. 

kaE:abalının kalkınmasına şiddetle ihti " 
yaç vardır. 

BHO r 669 000 
k'l dirmış o an a~ırcez~ reıs:mızı te rık Böylece Hacının eline birkaç a·ltm çın mun azam ve e verışı ır ma yo -

h l ı~a hls:rdmtia!le ~e b 1 . k ı o ederiz. Bos hulunan ağırceza azalığına veriyorlar, Hacı bunları . !kuyumcuya tur. Bir çok daireler hususi evlerdcd'r. S 
ma SU laa lU ı e ışe aş ıya•n 00- ~ · D"kk. 1 d · diğ' · b ·· · amSUOda pasif korunma 
""erat·r· b g. 3450 t -

4 
b k da Diy:ubakır av,ırceza azasından Tev • gösterivor. altın olducru tahakkuk e • u an arın a ıste ınız uıunmaz, ıitı 

~ ı ın u un or agı ve uçu ~ "' kah ·ı 'k' k"" rb ı ka b' h 1 ki milyon ı...:ı mah l t hh''dti b l d _ ftk tavfn olunmustur. Muvakkat salA- dince bunlardan 235 altını 480 liraya vesı e ı ı oş~ aşı o ntası ve ır az1r 1 ari 
~1 0 su aa u u un u h' t• 1. ı ~ ·r k Ü han bozması otelı vardır 1 

ğ b b' .1 k'l k ıve ıe a~ırceza aza ıızını ı a• etme te alıver. zerindeki 465 lirayı vererek · Samsun (Hususi) - Yakında· yapı • 
u, unun ır mı yon- ı osuna ya ın 1 0 ·k k h.k. . T •f'k • . .. A Antakyadan Suriye'-'e giden bır cad - .. 

miktn n n t ııs·ı d'ld'ği k _ o an smanc. azası a ımı C\ ı on beş lırasını da dukkana gelerek al- . " . . ması mukarrer pasif korunma tecru " 
rı ı a ı e ı ı o unan ra G" k ·r . b 1 0 . .. .. İ . desınden başka sokak ve caddelen bır bu ... 

·~rdan menlnu . , tl "g~ ·ım· ı· ur an esas vazı esı u unan ;jmancı. malarını sovluyor. kı arkr.\:ia-ş karın _ . . . . . belerı ıçın şimdidan hararetli bir çn 4 

nı) e e o renı ış ır. a d" .. t" • . . . . ~ . çuk metre genışlı~ındedır. Evlcr eskı u -
Oz.ıkereleri ve yeni idare heveti in .,a onmus ur. ları aç oldugu ıcın şımdı yemege gıde- ld .. , . k' 'd ·ı .. ı-ı.. lışma ve hazırlık göze çarpma'ktııdır· 

- T 11 1 h ı k d d''kkA • su e uzerıerı ıremı ı e or u u, pence-
tthabını müteakib ictimaa nihavet ve ırh ar OlJeret azır nnıvor re sonrtı an u dna ugrayacakları - 1 . ıru· .. k l.....~k b' d k H lk . d b . h kk d "r{jc:ül .. • . - · .. . re erı çu ve ..._,.,, ır tarz a ve as - a evın e u ış a ın a go " 
rilmiştir. Bu münasebetle akşam 300 Halkevi reisliğini ifa etmekte olan ~ı soylı.~·erek a~rılıyorlar. Ahmed Si - vetlid1r. Kasaba yazın sıcak ve kışın so- rnek üzere büyük bir to lantı yapıl .. 
kişilik bir ziyafet keşide olunmuştur. değerli belediye reisi Eşref Dizdarın ırd tabıı vanılan pazarlıktan memnun ğuktur. Yavlaları Ç<>k iyidir. T "b 1 ~ k latl 

C ~ .. p De ı· h' • · · · · · fll • D "kk. d" ·· lt 1 b • mıştır. ecru e erde vazıfe alaca o . n. . re ı nn 1yesı kengresi huzurıle Halkevı temsıl komıtesı bir ll.\ or. u ana onunce a ın arı a- Halkı türkçe ile tü rkceden tahvil e - . .. 
Cümhuriyet Halk partisi Dereli na- toplantı yapmış ve bunda temsil ko- zıl:-rına gösteriyor. Y~pılan muavene- dilmiş arapça ile konu~r. Gavrimüs _ yurdda~lar, her ıf~am Halkevı salon 

tiJy~si kongresi yapılmıştır. VilAyet milesinin kış faaliyeti hakkında kıy - de bunların altın olmadıkları meyda - limlerin ekserisi Türkçeyi müke~mel bi- l&nnda toplanarak verilen dlrektiflet' 
idBre heyeti reisi avukat İhsan Gürak ınetli müzakerelerde bulı.mulmu~tur. na çıkınca Hacı hemen polise ko~uvor. !ir. Köylü:erin ekserisi balcılık ve \İft - hakkında- müzakerelerde bulunmakta• 
lfe k~ıza idare heyeti reisi .Naci Cim~id Temc;il edilecek eserler araısında c'I'ır • Faknt dohmdırıcılar memleketi çoktan çilik yapmaktad1r. Ara.zi rla~lık oldu~ dırl:ır. Geçen Cuma günü akşamı Ma
Dareli nahiyesine giderek kongrede ha tıllar• gibi operetler de bulunacaktır. te~l:etmic: bulunuyorlar. için ne tarıa, ne ba~. ne de bahçe vard.r. ari~ Miidürü tarafından bu iş hakkında 
W' bulunmuşlardır. Halkevi temsil komitesinin Ankaraya T& adliyeye aksedince müddeiumu • Bu yüzden halkın geçimi pek dardır. H lk . d b' k fe veril -

l\liiddeiummni Artvine tayin edildi bir seyahat yapması için te~ebbüslerde mil:k sıkı tedbirlere baş vurarak ip u- Halbuki istenil-se ve biraz çalışılsa top ge·n~. a evın e ır on rans 
Cümhuriyet müddeiumumisi Tahir bultınolduğu da haber alınmıştır. cu eld~ etmiştir. ra~ında pek ala ekim yapılıabilir. Biı - :nış ır. 

&ınrer maaşilc Artvin hAkimliğine ta- Bir tayin hassa buralarda çok verimli bağlar tc&is B' d' t c H p k resi 
\ .'1 edilm~tir. Tahir Sencer, Giresunda Alucrı.ı maliye tahı:ıilat katibi Nuri lzm;tl8 kUmes hayvanları edilebilir. ıga ,Ç e . . ' ong 
ı t•"ıınduğu müddetçe umumt bir mu - Ö1kin terfian Alucra varidat memurlu- b ... Bilhassa bahQe1ıerinde mUkernmel ~e - Diga:diç (Hususi) - Nahiye C. }l. P~ 
~ bb•t kazanmı~tı. Gire.r;un Cümhuri - tTıımı tavin nlunmuştur. aşaşaga gezd:rilmiyec2k kilde zeytin yetiştirilebilir. Halkın gör- senelik toplantısı köy ve mahalle ocak 

İzmit (Hususi) - İzmit bdedivt"si güsüz ve bilgisiz olması yiızündendir ki ları mümessillerinin iştirakile kaıB pııt 
( Erzincanda guzel bir cami tamir ediliyor verdiği bir kar.arla, kümes hayvanları - topraktan istifade düşünülmemistir. ti reisi Vnsıf'ın başkonlığında yapılfl'll~ 

nın başaşağı şekPıdc gezdirılmcsini. '-·a - ' tır Bu toplantıd"'~ kCSylüniin birço 
" Kazadan köylere munta:r..am yol olm.&- f ·d I d'l kl . u"' . ..ı_ .... :l}J1li1~· 

şak etmiştir. dığı için köylü ancak hayvanla seyahat 3 Y a ı ı e en zerınut: goruşu .. 

SögUdde bu yıl pamuk mahsu:u 
ço!< iyi 

Söğüd (Hususi) - Söğüdün Sa'karya 
havalisinde pamuk mahsulü bu sene 

etmektedir. Bununla berabe1· Antakya ve vüksek ~ongreye arzedilmek iiz~e .~:~ 
Suriyeye güzel bir cadde i!e bağlıcbr. rara baglanmıştır. Bunu milteakip 1 

J 

Yalnız bu caddelerin asfalt olan kısmı bu re heyeti i'ntihabı yapılmış, retsıtgeı 
gün bozulmak üzeredir. gençlerden İsmail MenkU, a:uilıkiarıı .~~ 

Kasahada ne arzuhalcı ne avukat, ne Muhan·em Çömlek, Mehmed Ca111\j~ 
dava vekili, hükumet doktorundan başka Mustafa Ulubak ve Vehbi Çamill seÇ 

geçen senelere nazaran çok fazladır. doktor ve nihayet dispanser de yoktur. mi"lerdir. le 
Kasaba ve civarında trahom müoadel<'si Genç parti başkanımız ilk iş olartl. 

S~ncde iki mahsul veren Sakarya ha -
valisinde bilhll'ssa hükt\metin köylüye 

açılmıştır. Belediyenin bundan başkn fa- her nasılsa teşe'kkül ettirilmtyen gerıÇ" 
aliyetini görunl'k maalesef nar;ib olma - lik kurumu i.şini ele alınış ve ilk toP 
mıştır. lantıda mzamnamesi hazırlanmt~ 

Samsun köylerinde s1hhat işleri 

Erzinc~n (Hususi) - On beş bin liraya tomir edilinekte ohın Haot İızef 
paşn camiinin tamirine başlarun~ı dalayısile husust bir töretı. yapılmışuı.. 
Bu t~rende Belediye, Hal:kevi, Parti Reis ve azalarından bazılan ~ bulun
cnuştur. Törende kurbanlar kesilmi§, Belediye Reisi tarafından bir hitabede 
bulunulmuştur. 

verdiği akala cinsi pamuk tohumundan 
iyi randıman elde edilmektedir. Bu se

ne Sakarya havalısindeki pamuk bir 
buçuk milyon kilo tahmin edilmektedir. 
YaJnız fiatların 14-15 kuruş olma ı 

köylümüzü düşündürmektedir. Bu 
mahsulün bir kısmı Eskişehir Ziraat 

Bankası tarafından mübayaa edilmek
te, bir kısmı da seyyar alıcılar ta~·afm
dan alınmaktadır. 

-Hasan Bey, bak gaze
tede ne yazıyor!. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... MeŞhur bir ruhiyd 
al.bnine göre_ 

• • . Gt.izol manz..aralı yor
. ler tnsa.nlan hllclc@.rlık -

tan uızaklaştırımuf .. -

Hasan Bey - Anıaşılanı 
bu eda.m İstanbula gelip te 
alış ve~ etmem!şl. 

Samsun (Hususi) - Vi~yet mınta- lülcr, hastalıklara kurşı mi.icadele ıŞb; 
kre5mda bata~lıkların .. ku~ut~lınası ve lerinde eJlerinden gelen yardunl~~9., 
bu suretle bır çok koylerımızin sıtm.a yük bir vazife bilerek yapmakta . 
gibi kemirlci hastalıklardan kurtani • l"k .. t kt d' 1 R Illiılliz, J(ö.1 

k .. lü u .. k v1 dirm kt u gos erme e ır er. es 8• ma ı oy m zu ço se n e e • .. ndele 
dir. Uzun serıeler ıztırab içinde kıvran- muhtarlarından bazılarını muc rıe " 
dıktan sonra CUmhuriyetin iyi idaresi meliyelerindG iş başında gösterJll~ 
altında sıhhat ve ref~a kav~an köy- dir. 



Ba:, Diş, Nez~e, Grip, Romatizma 
Ne•·ra.ji, kırıklık ve büt~n ağrıl:ırınızı derhal k~ser. 

lcabın ia günJe 3 kaşe alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

• • 
E . (BQ.§tarajı ıl ncı scıyfa.da) 
.:~ harunu dişlerini gıcırdattı: 

&tın h oşuna girlıyor değil mi: hatırlıyor
ken ~ Çarnı.arın altında kolkola ... der

...:_ rı senın boynWla sarılıyor. 
kuru Aınan karıcı.ğım, sen de ne hayaller 

Yorsun. 

ıı.ı; ASli hayali kuran sensin. Bak a~zı
SUYU akıyor. 

Şarkı d.o.~· . . 
- \Ogışm~ti: 

tasııııSen de mi hala esiri zülfiyar olmak-

Evin bu "k ._ l3 Yu beyi odaya girdi: 
~ u Şarkı çok güzeldir. 

~~ltti~ buyük hanımı, gözlüğünü dü-

·nlerke 
Şpiker devam etti: 
- Necmi rolünde ... 
Evin küçük çocuğu bağırdı: 
- Anne Necmi bugün benim upzıpları 

mı yuttu. 

* Saat gecenin on biri olduğıı zaman rad-
yoyu kapadılar ve yattılar. Rvin hizmet
çisi radyonun önüne yatağını yaydı. Çal
ma)•an radyoya baktı: 

- Benim de bir evim, bir radyom ola
cak~? 

Evmin radyosumm hayalini kurarak 
uyudu. 

lmıet Hulüsi 

\, 

SON POSTA 

---'------------------------·~ Bir doktorun gUniUk 
notlarindan 

Boğmaca öksürüğü: 1 
Henüz mlkrÖbu keşfedilmemiş oldu~u 

halde çok sari blr çocuk hnstalı~ıdır. 
Boğmaca büyüklere de gelcbillr. Eğer 
ktiçükken çekilmemiş ı.se büyüyünce ço. 
cuklardan büyüklere de sirayet edeblllr. 
Bo~macn muafiyet veren bir hastalıktır. 
Yanı bir 'bo~maea çeken bir daha çek -
mez. Hastalık llkln blr bronşlt şeklinde 
başlıır. !akat Ml blr bronşlt blrk~ gün 
v::trfında iyileştı~ı halde boğmacada gün 
geçtikçe öksürük tezayüd eder ve tama
men blr nöbet hallnl ve vasfını alır. Ya
ni öksürük nöbet nöbet tutar. Evvelfl 
çocuk öksürmeğe başlar, kızarır ve \is_ 
tüste nefes almadan öksürük devam e -
der. Kızartı elt.«<de hafif blr morluk de
recesıne varır ve nihayet çocuk derin 
bir nefes nlmn yapar kl bu hareket gü -
riıltülü olur. Adeta blr horozun ölmesi -
r.e benzer. Onun Için horozcuk da derler. 
Böylece bir iki defn derin sesli blr nefes 
alma ne nöbet biter, çocui;un rengi dU -
zelir. Bu esnada bazı çocuklarda kay gas. 
yan cörülür. Midenin muhteviyatı hep -
st çıkar. gazler yaşarır. Ve zavallı yavru 
çok yorgun düşer. Nöbetler gündüz ve 
gece birkaç defa tekerrür eder. Gecelerı 
ad~dl ve şiddetı artar. Bunun sebebini ve 
botmacanm di~er arazmı yarm yaznca • 
ğı :ı;. 

cevab ı.stıre-. okuyucularımın poa\a 
pulu yollamalar•t:ı rica ederim. Abi tak
dirde ateklert muknbe!eslı kalabllJr. 

llçilik uçunco kAtibieri 
· arasında yeni tayinler 

Ankara •, (Hususi) - Varşova bU.yiik 

elçiliği üçüncü katibi Semih Baranın 

Tahran elçiliği üçüncü kAtibliğine, mer

kezde Beşir Halıcıoğlunun Paris büyük 

elçiliği 3 üncü kntibliğine tayinleri ve 

V 

hem 
hem 

Güze liği 
yaratan, 
tamamlıyan 
bir iksirdir. 

Bu güzel çehreyi aydınlatan güneş, 
şüphesiz. inci di§lerdir. Lakin o ~ 

lere can veren de, §Üphesiz 
cRADYOLİN:~~ dir. 

Siz de ayni güzelli~ elde edebilirsiniz.. 
Fakat bunun için lik şart sabah, lSJtle 

ve akşam her yemekten sonra 
günde 8 defa 

• 
1 

il e dişierinizi fırça la maktır. 
:-. :~ . .. '\.. ~ . • : . . .. .-. . ' . '1 . . ., 1 ., •• • " .J 

Samsun Belediye Biyasetinden: 
Dentza akan Samsun §ehri lfı~unlarının aa.hlle müvazi bir kanalla Merd ırma~oa. 

akıtılması için yapılacak kanallıasyon projesi 8/ 11/ 939 tarthinden itibaren 40 gün 
mtlcldetle açık eksltmeye konulmuştur. 

ı -- Proje 'bedeli. olarak 900 lira ücret vernecektir. 
2- Muvnkkııt teminat 67 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname bedelsiz olarak belediye başmübendisll~tnden nlmacnktır. 
ot- Açık ek:siltme 18/12/ 939 Pazartesi iÜnü saat 15 de belediye encümenlnde ve 2490 

sayı · ı kanunun hükümlerı dairesinde yapılacaktır . 
Fazln tatsnr.t alınnk 1.stıyenlerln belediye başmühendisliğine 

olunur . .ı10020• 
müracaatları llfın 

<la: llinpon oldun, hala gözün dışarlar- B If k d . . f d , Lahey elçP·i~ 3 üncü kAtibi Şinasi Oy -
<fl'rı ~eııe kiın bilır nerede idin, pencere- a l ~"IZ' efr" ın a ya 1 an man ile Stold:ıolm elçiliği 2 nci kntibi R~-
€~liy 0İl1Şunun yeni ge!.inmi seyirden mi mUCade_feferin far:h'ne bir baklŞ za Rifat Akti.mürün becayişleri icra e - Ankara borsasi 

( 

Nöbetçi eczaneler 
\ 

orsunı -····-
Şarkın~ . . . (Baştara.fL 6 -r.cı savfada) dilrniştir. Açılif - Kapaıu" fiatiara 6. 12. 939 Ba gece nöbetçi olan eczaneler iunlar

dır: •lı ıkın-cı nıısraı okunuyrodu: adasının ekononrik olmaktan başka 4 ........................................................... -

lnak~::: ... ey dil, usıan ar.t,jp ihtiyar oı- stratejik bakımdan da fevkalade büyük r\.. T 1 yA T RO LA R :' 
ç EKLER 

13ı.ıY'ük hanım ~ . bir ehemmiyeti vardır. İskandinavya ...., ______________ _), 

._ İbret al 'b ~gırdı. yn::ımadasını şimal kısımları, Atlas Şehir Tiyatrosu Tepebatı dram kıanunda 
~kı deg·' t~· ret. Okyanusuna çıkar. Geçen dünya har- a)tfam saat. 20,30 da 
•l3ır luga~ bul. d binde Alman filo unun buraıtarda do- Şt:ytan 
tv;... . .. am-a mu la d ~·ı ı Ç 1 k R ._ ... , ku~'Uk beyi babasına baktı: sması, egı ya nız ar ı usyası 

lU.gau~n 'Ba.blalide Şemsettin Saminin ;çın, fakat İn(!iltere için de fevkalade 
... ı ~ dı büvük bir tehlike teşkil etmişti. 

Şark a m, bulamadım. İsknndinav-va devletlerile hududu n_ .~~ ı <leğişti: ~ 
~taı-· · lan ve bir Bal ık devleti bulunan Sov-

utlklll caddesi komedi kı.smıncıa 

akşam saat 20,30 da 

Kan Kardeşler 

l:\>lll ....,~ı .. aıa benziyor.~ vet1er Birlim, İsk~dinavya pazarları 
~a 

0 1
'\.u-çuk hanımı annesinin yanı ba· ,.,. Halk Operet.i bu akşam saat 21 de 

o:ıe di: etrafındaki bu mücadele •i üç ay ev • . zozo Daimasla HALiME 
t ... _ ......... ~ '" ı '~!.ine kadar sessizce takib etti. Fakat ........................................................... ... 
"<tl'iYi •. lvıe ihanm yeni yaptırdığı cn-

E!Ordün nı"? Ü" nvdanberi o da, üçüncü bir kuvvet 
:: Göl'ln.ed:im u~asıl? sıfatile B;:ıltıkta fiilt bir rol oynamıya 

!Jt. l<ılln.ızı. bir şey .. adeta al denilebi- baı;;Jadı. İster İngiltereden ister Alman-
._ 1 \•adnn gelsin, muhtemel bir tehlikeyi 
~da Rüküş gibi giyinmeKten çok önlemek icin ilkcmce Estonva, Litvanya 

Son Posta Matbaa5ı 

Neşnyat Müdürü: Selim Ragıp Emtç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL 
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i~anbul cihetindekiler: 

Şehzadeba.§ında: (Hamdl), EminönüD
de: Cilasan Hulfisl), Aksarayda: (Sari m), 
Alemdardn: <Sırrı ~m), Beyazıdda : 
(Belkis), FaUhde: <Hüsamettın), Bakır. 

köyünde: (Hilfll), Eyübde: (Arif ~ir), • 

Beyoğlu cihetindekUer: 

İstıklfıl caddesinde: <Knnzuk), Yük _ 
sekkaldırımda: (VJngopulo), Tak&lmde~ 

(Taltslm), Yenl§ehlrde: ( Paruııakyan >. 
Şlşllde: (Halk), Galatada: ( İsmet >~ -Fındılı:lıda: CMustnfa Na.U), ~tt\!, 
(Nan Hall d>. 
Bobıiçl, Kadıköy ve AdaLardakiler: 
Kadıköyünde: (Yenı Moda, Merkez), 

'Üsküdarda: (Abmedlye), Snnycrde: (Os. 
man). Adalarda: (Şlnıısı Riza) • 

TOrkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi 
&ı. · ı Letonya ile karşılıklı birer yardım 
•le·~ değişti: paktı !mz:tlıvarak Cenub sahillerini ve 
._~başı :ıneyhane.» Cf'nub hududlarmı. ~mam~n .emniyet 
-.....ı~ da her akşam içıyonnuş. ~uma ?ldı. Buglln Finlandıya 1le Sov -

tıı.i? ~ o kadına tahammül edebilir ye ler birliği arasındaki bu silahh çar. 
~~ . pı.şma, Sovyetler Birliğinin Bal -

2 - Birineiktinun - 1939 Vazigeti 
PAS İF tt~~~ ga-zetenm açtı, radyo şpike- tık denizi fizerindeki stratejik 

....... Şi ~ ibittiğini ooy1edi. hakimiyetini tamamlamak husu -
~... tndi, stüdyo temsil heyetimiz si· sunda attığ1 bir adımdır. Ve 
~"in h bu mücadelenin başlıca hedefi, bir baş-....... Şeıı:-n~~ evin beyine sordu: ka yaı.ımı;r..da da izah ettiğimiz gibi, 
....... l3iıı: tıyatrosunda ne oynanıyo-r~ İflailizl~rin: cıBaltımn Cebelüttarıkı, 

c•' Zat e!n! ded:kleri cAla'lld afdaları»dır. Bu hadi
h...'alt~n sen, gazeteyi yi.izüne kapayıp c;t3ı..,,.den bir iki sene önce, Almanca 
;ıu alıp n başkn ne bilirsin? Bir ];:ere 1 « l<'ölkiscr Beo Bahter» gazetesi, Alan d 
~ ti! tiyatroya götürmek aklına gel- nd-:ılarının e:Leningrada» Stokholma, 
ŞI> ik 

er rol t 
'()Yn evziatmı okuyordu: 
~\in J~lar Mcdih rolün de ... 
~ ~eQt~k h~ımı düşündü: 
ei' ..... l.:i.iba 'M<Xiıh ben bu ismi hahrlıyo
~;nn:tiıl'n? nerede~? N ezahatlerde mi 
~lrrn. A ·· ~rmın.lerde mi? .. Buldum, 

S . Yse ın yanında idi. Yak!§ıklı 
~ll k r 

"'0~'1-u· roı tevziatml okumaya devam 

t> ?ir~ı· 
~ a roıü~d 

h ~ ku<'l.ik ıx.,'ie.d: ... dU· 
''~> ~ın J u~n . 
t t ı> ltı\rr ·k Ha bizım d~ktilonun adı. 

kr "r·a kız yok ıru ya, insan ona 
ltr.r d ı a ı lıyor. 

......... }• "'" ın «:>tti. b • ~ • 
4:. i . (! 1" 

n bUYük u.nde-... 

HE'lsin<riorsa sıçramAk icin eın müsaid 
bir sıçrama tahtası» oldu~nu yazmış
tı. Aland adalarının bu hususiyetine 
binaendir ki. Almanlar bir tarihte bu
ralarını Finlandiyadan satın filmak te
sehbüc;:inE' bile trlrlsm~lerdi. Sirndi ge. 
rel: Sovvetler BirJıği, '!erek F1nlandiva 
{!'erekse İweç bu «Sıcrnma tahtasıımı 
kendi ellerinde bulundurma'k istiyor -
lar. 

SO\·vetler Birliği ile Finlandiva ara
c::ınc:la'ki bu son hôdiselcri, İskandinav. 
va ve Baltık denizi etrafında yalpılan 
unıumi milcadele bakımından rniltalea 
ettiM.miı takdirde daha iyi aınlamış o
luruz. 

t •an bul İkinci in is 1\fcmmlutundnn: ~ O n .. h<>yı dü "ndii: 
Q k ~'ıd~:ıe:di, ne günler .. ne ya- Müflls Refael Anıonun masasına gelen 
t eta o·· anı. Mor f rac"' icinde Ebu İsak Yakonun 1ld senedie istedi~! 2600 

Ç .,ordü~ 
t~ 11Pkın be . m zam.an f•sık olmuş- Uranın senede mtı.stentd olması hasebile 

ı.ı ~ill.t~? lie'l'nı peşinde de az mı k~- 6 ncı sıraya kayd ve kabulüne İtlt\s İdare _ 
litı-ı tht~i 'h h~cnldı~mız gece işte 
ü~ . · Qtıla aklıma ld'k .... ı sin ce karar verllml§ oldu~u ııım olu _ 

tir. ge ı çe tuy e- nur. <22,'17> 

AKTİ F 

Ka...q: 

Altm. S!lfi kllogram 
BANKNOT 

ı5.500.S02 

UFAKLIK 
Dahıldeki Muhabi.der: 

Altın: .Safi lı:ilogram 

Türk llra.s\ 

Hariçteki Muhabirler: 

67a.m 

Altın· Safi kilogram 100.102.49 
Altma tahvll! kabil serbest 
dövizler 
Dilter döv~er ve Borçlu kilring 
b::ıklyelerl 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e:11l~n evraln nakdlyd' 
karşıl$ 
Knnunun 6 - 8 inci maddele
rine tevtıtan hazlne tarafından 
vA.kl tediyat 

Senedat Ciizdaru: 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tnhviliit Cüzdanı: 
(Deruhde edilen euakı nak

A - (dlycnlıı karş1lı{tı Esham ve 
(Tahvlld t 1tlbnrt kıymctıe) 

B- Seroest ~ham ve tahvlllt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve D\.lvlz Uzerine 
Tnhvilft.t Qzerlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

21.8<rUU,36 
19.086.620,50 
1.524.719,13 

953.816,81 
1.042.307,30 

14.080.216,46 

26.357,06 

'7.177.894,55 

158.748.563,00 

17.307.666,00 

209.807 .695,ı 3 

.W.61V.874,97 
7 .561. ı 06,53 

8.681.000,00 
14.577,56 

7.822.172,00 

Lira 

42.4-13.753,99 

1.996.124,11 

21.294.468,07 

141.440.897,00 

209.807.695,13 

57.18l.07ı,so 

16.617.748,56 

4.600.000,00 
17.253.112,09 

Sennaye: 
ihtiyat Akçcsi: 

Adı ve leqkalade 
Husus1 

TedavüldCki Banknotlar: 
Deruhde edllen evrakı nakdlye 
Kanunun 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevflkan hazine tarafından 
v~kl tediya t 
Deruhde edilen evrakı nakdlye 
bakiyesi 
K&.r1ılıtı tamamen altın olarak 
ııa. ve ten teaa vilıe vazedilen 
Reeskont mukabUl Ul\veten teda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhtidatı: 

Altınn tnııvıu ksbil dövizler 
Diller döv.ı.Zler ve alacaklı kllrln.ı 
baklyele.r! 

Muhtelif: 

Lira 

16.000.000;00 

4.217.184,25 
6.000.000,00 10.217.134_.21) 

158.74&.563,00 

17.307.666,00 

ı 41.440.897 .o o 

17.000.000.00 

139.000.000,00 297.440.897,00 

34.7 42.842,34 

2.575,76 

45.269.421,12 45.2'11.996,88 
109.722 OOOJIR 

Yekfın 61.2.894.871,45 Yekfuı 512.394.871,46 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: iskonto haddi % 4 Altm üzerine % 3 



.. 

tıhk -r u -Dursunbey Dvelet Orman İşletmesi RFvir Amirli~inden 
ı - Dursunbt>y Devlet Orman İ.şletme3I !stı>syon tomruk deposunda 69 No. ıu istır_ 

de mevcud (512> aded mundlll (5271 metremik nb (877) de.slmetremik'ab çam tomru
tu açık arr.tırm:.\ ile satıı·~a çıkarılm.ştır. 

2 - To:nrukların ayrıca baş ke.ı.'1lle payları :nevcud olup hacim kabuksuz orta kutur 
tize'"ln~e:ı hesablnnmıştır. 

3 - Tomruk.ara ald satış şartnamesi Ankara, İ,tı;.nbul. Balıkesir Orman Çevlrge 
Müdürlüklerinde ve Dursı.ınbey Revir fımirll~lnde gorfilebUir. 

4 Tomrukların be~ıer gayrimamul metremik':ıbının muhammen bedel! (ll) llra 
(701 ı: .. ruştur. 

5 - Tomrukların muhammen becl üzer nden % 7,5 rr.uvakkat teminatı (463) ııra 
21 k::ıru,tur. • 

6 - İ.ı:teklUe! muvakkat temınatlarını hamilen 13 - 12 _ 939 Çarşamba giınü saat IS
de Dursunbey Revlr Amirliğine muracaatıarı IlA!' oı:mur. (99051 

Ma ·ye Vekaletinde 

ko ruyacak 

• • 
ı - 2257 num rah madenl uraklık para kanununun sekizinci maddesi muclblnce 

mevkll tcdavulden kaldırılan c.o;kt bronz bc.ş ve iki buçuk kuru.şluk.lnrla nlkel bir kuruş
luklar 31/K. evYel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları 

ve gerekse Hazine veznedarlı~ır.ı lfa eden Merkez ve Zirant Bankalarınca dahi kabul 
edllmlyecektlr. 

Blnaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkQ.r tarihe kadar Dev. 

let borçları mukabUlnde maLJandıklarUe :Morkeı ve Ziraat Bankası §ubelerine ya4rnul-
lan Ulu olunur. (8041> 

SON POSTA Birineikinun 1 

Tıpkı güneşin • 
zıyası 

Yeni bembeyaz ve .gayet parlak ışık 

e Gereyandan tasarruf 

1 

pa .. aya • En :bol aydınlık 

ı Fatih Sulh Birinci Hukuk l\labkernesl Satış ~~"."'!";,:~ı?~~~~,aıı~~~~~~~'!JI!!I'l!'l"!!!!"!l'-"!~~--~ 

1
1\leınu:lu~undan: 8()breklcrden idrar torbasına kadHr yollardaki hastalıkların mi)aoblııtlltl 

kökünden temizlemek için IIELl\IOBLÖ kullanınız. 
Men·ernle Abdulrnecldin şaylan rnutnsarrıf 

ı 
olduklıın Zeyrekde Knsabdemlrhun ma hal -
lesinin Bıçakç1 çeşmesl sokağında eski 36 

!
mükerrer yenı 30 kapı numaralı evknfdnn 
mazbut ~yh Vefa Camllnde Mukabeleisü.va-

1 rl Karahalife Mehmed Efendi vakfından sa~ 
tarafı M.ehme:l Allnm menzlll ve aralı~ı sol 
tar9.fı Hafız Rifkının menzlll arkası Zehro : 
nın bahçesi on tarafı tariklam lle mahdud slti 
800 ıı:a muhammen kıymetli Ye izalel şuy\l ni arttırır. Kadm. er ek idrar zorluk.larını. e ıc 
zımnınd:ı açık arttırma suretUe 1\tıdekl şart- ve ye>ni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bOZJll~~ 
lar dalresinde ı 1/1/940 tarihine müsadif Per_ ve boz:ırken yanmak hallerini giderir. Bı:>l !drar temin eder. İdrarda ku:ıll 
~mbe günü s:ıat 14 den 16 ya kadar mah - rm, mesanede taşların te;şe~külüne manı olur. 
kerr,e baş kA.tlb!nln odasında yapılacak art.. DİKKAT: H EL M O BL Ö idrarınm tcmizliyerek mavile<:tiriJ 
tınna;ln muhammen kıymetln yüzde yetmiş "~ 
beş!nl buldugu takdirde Ihale edilmek :ıksl S•hhnt Vekaletinin ruhsatını baizdir. F...ER ECZANEDE BULUNUR· 
takdlrlie en son arttıranın taahhüdü baki P"'Z:-ı'IIIP''!III',tl!':'l"'~_.....,._.._ .... -:-..,.. 
kalmak şartlle ::Sil/940 tarihine müsadlf 
Cuma giinli ayni saatte ve ayni mahalde ya
pılacak arttırmada en çok arttırana ihale 
cdHeccktlr. 

Ev afı: Bu eve kapıdan girUlnce çlnl dö
şell ufak bir koridor ve snğda bir yer oda~ı 
olUI' "ini döşelı 4 nyak merdivenle çıkılınca 
Içinde yükU buıunan bir oda mutfak ve he
la 15 ayak merdivenle çıkılıncn bir sora ve 
yükü ,olabı bulunan bir oda ve bir heH\ 
bir de bahçeye nnzır çinko d~ll daraçnsı 
olup evde elektrik te.'!lsntı vardır. 

ı - Arttırmnyn girecekler yüzde yedi bu
çuk nlc;bet!nde pey vereceklerdir. 

2 - Arttırma bedelinin ihale tarihinden 
Itibaren 7 gün Içinde verilmesi l!'izımdır. 

3 - Bedeli Ihale mi'adında verilmezse lha_ 
le fArhedll!r. 
. Gnyr1menkul yeniden arttırmaya çıkarı _ 

larak en çok arttırana Ihale olunur. İki !ha
le a::-ıı~ındaki fark ve zarar bllfı hüküm mü~
terlden alınır. 

4 - İhnle tarihine kadar vergiler borçlu
va aid olup yüzde lkl buçuk delllliye lle 20 
seneilk evkaf taviz bedeli müşteriye alddlr. 

5 - İşbu gayrlmenkulde milseeeel ve gay_ 
rimii.o;cccel hak sahibiertnin tarihi Ulndım 

lt1baren 20 gün zarfında vesalklle birlikte 
mü:acaatları lAzımdır. Aksi takdirde gayri _ 
müsl'f~rel hak sahibiert paylaşmadan harıı: 

kalır:ar. 

6 - Şartname bugünden Itibaren herke _ 
sin göreblleceıtı surette açıktır. 

Frzla malfımnt almak isteyenlerin satış 

127 nıımııra lle satış memurlu~una müraca

atları JD.zımdır . 

~---• Dr. İhsan Sami 
1 ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Ükst\rUk ve nefes dıtrlı~ı, bogınnca 
ve kız!iınık öksUrUkleri için pek 
tesirli U!çtır. 

Herkes kullanabilır. 

Bir buçuk asirdanberi 
Amerikadan Hindistana kadar şu söz; en nefis misilsi.ı 

Güzelliği ifade için darbımesel olmuştur: 

M er 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde~! 
bedeil 

ı - Kurumumuzun erkek ve kız talebelerı için isim, miktar ve ml.ıhammen 11 4e 
muvakkat teminatı ~ağıda yaı.ılı dört kalem elbise 22/12!939 Cuma günü saat oııı~ 
Rekt()rlük binasında mliteşekk.U komisyon taratından kapnlı zarf usulü Ue Ibııle 
nacoktır. ~ ııe ~o. 

2 - Eksiltıneye girmek iaUyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektubları eısiıt!l 
nunun tayin ettıgı vesikaları Ihale saatinden bir saat evveline kadar komısyon r 
vermP.lerl. ~ttı" 

3 - Elbisell':.: kumaş ve malzeme nümunelerini gnrmek ve daha fazla izahat ~ 
sız .şartname almak lstlyenlerin enstitü daire müdürlüAline müracaauarı. eıtlıııııtJ 

Cins! Asgarl Azami Muhammen Tutarı T '1' V. 
takım takım Fl. T. L. T . L. ~ 

Erkek elbisesi 
Erkt k palto.su 
Tayyör 
Man to 

420 nA. 4flo 
150 • 180 
33 • 40 
12 • Hi 

ROMA TIZMA, OMBAGO, 
BEL, DIZ, KALÇA ağrılarını 

32, 
33, 
27, 
27, 

15040 
594!1 
1080 

405 


