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muvazzaflık Her · vatandaş 
hizmetini tam yapacak 

•• ~~~----------------------------__.;;= 

Onümüzdeki celb devresinde nakdi 
bedel kaba/ edilmigecek, 

bedelin tamamen ilgası muhtemel 
Staj maksadile silah alllna çaOırılan ihtiyatların terhisi başhyor, mu

vazzafhk hizmetlerini bitiren bedellilerin terhisi bunu takib edecek 

kahraman ordumuz bir geçid resminde H aber aldıgımıza gö~·t· geçen EylUl ayı başında staj erlerden nakdi ;,edel kabul edilmiyecektir. Her er ayrıldığı 
için silah -sıtma aJınmış olan muhtelif sınıflara men- sınıfın ;cab «>ttirdiği mühlet kadar orduda hizmet görecek

sut- Ir.nhtelif ?Snan c:.rbabı önümüzdeki günlerde peyderpey tir. Bu suretle askerlik mükellefiyeti kanununun 104 üncü 
terhis edileceklerdir. 'Icrhise en y~lı olanlardan başlana _ maddesi ile Milli Müdafaa Vekaletine verilmiş bulunan nakdt 
cııktu . bedel kabulü salAhiyetini Vekalet bu defa kullanmıyacaktır. 

Fiatı 5 Kuru~ 

Almanya kat'i 
karar1.111. henüz 

• vermem:as 
Askerler mevcud şartların 
harekete müsaid olmadığı 

, 
büyük bir 

kanaatinde 
Almanlar Rusyanın Avrupa şimali şarkisi ve cenubu 
şarkisi hakkındaki maksadlarını anlamak ist;yorlar 

Garb cephesinde orman i!\e ri<>i rıdf' bir Alman siperi 

Paris 16 (Hususi) - Bitaraf mem - ı dı:ı , Alınan ordusunun müstakbel faa -
balard;ın alınan haberlere göre Alman liyeti hakkında henüz kat'i bir anlaş . 
büyük erkanıharbiyesile Bitler arasm-1 (Devamı 8 i nci sayfada) 

Bitaraf bir Balkan 
bloku teşekkül ediyor 
Bir lsviçre gazetesi, Romanyada Sovye'· lerle 
anlaşmak cereyanının kuvvetlendiğini yazıyor 

Burdan başka geçen Nisan ayı başında muıvazzaflık hizmet. Esas~n bedel alma usulünün tamamen kaldırılması hususun- .. . .. .. .. 
leriııi görmek üzere ıaskere alınan ve terhisleri "eC'ikmiş bu- da bir müddetten beri bir cereyan mevcuddur. Bukreş ~6 ~H~) - Bu tun B~lkan .. Bu~reş borsasının önünde o kadar bü-
lunar. bedelli erler de kısa bit zaman sonra terhis oluna - Askerlik :ni.ikellefiyeti kanununun nakdi bedele dahil d~vletlerının ıştırakıle !.akında ~ · b ııar~f y~k bır i?.diham olmuştur ki, inzibatı te-
Caklardır. olan esaslarının ilgasına te~ebbüs edilmesi ihtimali d~ vardır. bır Balkım bloku ~eşekku~ ~decegınc daır n:ım etmek için, polis müdahale mccbu -
o· ~ f ·1 h b 1 ·· ·· ·· d ki lb B d b k · d fl k ··dd ı · . b" b deveran eden şayıalar, gıttıkçe kuvvet - rıyetınde kalmıştır ıger tara t:ın verı en a er ere nazaran onumuz e ce un an aş a pıya e ınuvazza ı mu e ının ır U\uk se- . · 

c!evr · d fl k • · 1· · · ·1·h l lı k d "k" k l · b h ı · lenmektedır. S t R ·· b I · ':!sın c muva~za ı nızme ı ıçın sı a a tına a nacn ne en ı ı seneye çı arı ması aa mevzuu a s ır. .. .. k ,. .
1 

ovye - u men ıcunase et en 
Bu blokun teşekkulune atı nazarı e 

Dün Pragda talebeler 
birb:rini müteakib 
nümayişler yaptılar 

Sovyet .. Fin 
mnzakereleri 
devam edecek 
Londra 16 (Hususi) - Bu sabah Mos 

kovadan Helsinkiye dönmü.ş olan Fin -
hmdiya murahhasları, Cümhurreisi 

1-Ia/ ise esnasında yaralananlar olmuş, bazı tevkifat Kallio tarafından kabul ed ilmiş ve Sov 

)'apılmışhr H aha'nın da mahpus bulundug"' u bildiriliyor yet . - ~inlanciiya müzakerelerinin son 

Bavyerada nazi aleyhtarlığı 

' vazıyetı hakkında mufassal malfımat 
v~rm:şlerdir. (Devamı 8 inci sayfada) 

Orta ha.ili 

bakan Rumen halkı, derin bir sevinç için- Bern 16 (Hususi) - Balkanlardaki va
dedir. Son iki gün zarfında, borsada bü- ziyeti tetkik eden . Bazler Nachrichten> 
tün esham fiatlarında ve bilhassa petrol gazetesı. son zamanlarda Sovyet . Rumen 
şirkc>tlerinin ıhisse senedlerinde, şimrli • gerginliğinin zail olduğunu ve Sovyet g:ı
ye kadar pek az görülmüş bir tereffü zetelP.rindP Romanya aleyhinde çıkan ya-
kaydedilıniştir. (Devamı 8 inci sayfı1da) 

Istanbul muhteliti don 
Ankaralılara ı .. O yenildi 

O yun çok he) ecanli ve sür'ath oldu, İstanbullular 
şa:ıssızlık yüzünden bütün fırsatları kaçırdı lar 

ha.i ka m esken 
temini icin ] 

Ankara 15 (Hususi) - ~ahiliye Ve
kAleti bir çok .şehirlerimizde ve bu a • ı 
rads Ankarada arsa pahalılığl ile mal-, 
zemerün kolaylıkla temin edilmemesi 

(Devamı 8 inci sayfada) 

B .. "',................. ugun ................ , 

,. . 
Leh şciıirlerinde Alman polisi tarafından ıııharnye'}Jbi tutul "vil ha?k yüzleri ~: 

duvara dönük olarak sıralarının pclmesi~~~lar • 

iç sayfalarda ı 
~1ekteblerdeki türkçe ve edebiyat 
deraleri hakkında yanlıt kararl" r 

verm iyelim ! 
Yazan : Kazım Nami Duru 

Küçük ve bitaraf lıviçre harbe 
naııl hazırlanıyor? 

Yazan: Emekli General Emir Erkllet 

Akdeniz:n tarihi 
Yazan: Ha.san Ali Ediz 

Londra 16 (Hususi) - Pragda, Çek ı Say)sı birk~ aşan nümayişçiler, 1 
talebeleri bugün birbirini miitcakib nü- Çek milli ~ı terennüm etmiş ve ı 
ln&yışleı- tertib etmişlerdir. 1 (Devam.ı 8 inci sayfada) \ ........................................................ ..,, 

istanbut Mfltbuat tak ımı Ankarada 

Ankara 15 (Hususi) - Bugün kala - Cihad, İbrahim, Salim, Esad, Enver, 
balık bir seyirci kütlesi önünde oyna - CeMl, Melih, Hakkı, Şeref, Basri. 
nan Ankara - İstanbul rnuhtelitleri ma Ankara rnuhteliti: Hilmi, Fethi, Şev
çım 1-0 Ankara muhteliti kazanmış • ket; Nusret, Hasan, Keşfi, Salim; Sa • 
tır. Hakem İhsanın idaresinde başlanan lih, Arif; Ali R iza , Orhan; Mustafa. 
mo!;a İstanbul şu kadro ile çıktı: (Devamı 8 inci sa11fcda) 



2 Sayfa 

Hergün 

TüUin iktzsadiyatznu2ı 

~ Yazan: Muhittin Blraen 

Ticaret Vekaleti, bu i~Jerle meşgulciür. 
'eni Ticaret Vekilimiz, tütün istihsal 
mhitinin adetlerini de, endişe veya Ü-
1idlerini de çok iyi tanır. Yarın. öb:.irRün 
u sahada bir buhran çıkmaması için 
mdiden alınması elzem ve mümkün _gö. 
Unen bütün tedbirlere tevessül etmde 
arar vermiştir. Bu tedbirleri arayıp bul
ıak ve bunları meydana atmakl:ı meş-

K~~ür. Bu surelte, urukta kendisini ,gös. 
ekte olan bir tehlikeyj vaktinde gö-

SON POSTA 

Resimli Jlla.kale: Kendi kendinizi biliniz 

fıkra!• 

Gene bu sırada ihtiyar bir adam sö. 
ze karışmış ve demiştir ki: 

- cBerı emekli sübaylardanım! Bin. 
başı Ccı.roll nizamnamenin K. faslının 
31 inci maddesini hatırlar ise görür ki 
bir neferin huzurunda bir çavuşu mu. 
ahaze eylemek yasaktır!> ... 

I S T E R i N AN, 1 ST ER İ NAN MA i 
Alman radyosu dün akşam şöyle bir ha·ber verdi: 
« -·- Alman hükı1meti son günlerde nüfus başına tevzi c.>t

tiği tereyağ miktarını arttırmış. İngiliz hükfuneti ise eksilt-

miştir. bugün Alrnanyada tevzi edilmekte olan tereyağ 

miktarı İngilterede tevzi edilmekte olandan mahsıı.s dere
cede fazladır.• 

l STER 1 NAN, i S T ER INANMAl 

İkinciteşria 16 

Sözün kıs~ı 

(Devamı 8 .inci sayfada) _ ......... -................................................. . 
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Hitler vahşiyane 
bir harbe devam 

edecekmiş F ransada 8 nüfustan ingiliz tayyarelerinin h.. Almanya Ozeriıde Londra 15 (AA.) - Royter ajansı bil-

ı r nüfus silih altında uçueları di~~~~nde hüküm süren kanaate naza -F y ran, Churclılllin radyoda verdiği nutuk, 

--• Harb devam edecek 
e A lman.lJa F elemenge 

teminat verdi 
e Fin · Rus münasebatı ransızlar birçok fedakArhklara katltnıyorlar ;:d~:r:.51; !:;.:.ı:!i:i:~:ı:.0:~- ~:~ıe;,::;~!~i~~;u a~:~:ı~~!i:;~~~; 

F 
dusu tayyareleri, Almanya üzerinde de- Bitleri ikna etmi§tir. ransı M ı· B d H YR7.an: Sf'lim Rn,,.m T.'""-

b 
Z a ıye N l ·ı· d d .. 1 d•ği vamlı keşif uçu.şlarL yapmışlardır. un an sonra itlerin, bilhassa Bü • -.• 

l
·r azırı, ngı ız ra yosun a ıoy e l vük Britanyaya kar<::1 tasavvur edı"lebı"- B .. kü bUtukt • Alman avcı tayyarelerinin muhalefeti- J ....-. ugun .. ahval içinde sulh yapma-

b f a, yıyecek maddelerinin tahdidi başladığını, ne rağmen, bu tayyareler maksadlarma lecek en vah§iyane ibir tarzda harbe de. . .. nın kendimizi aldatmlk ve bir ne-
a tada iki gün sıgı" r eti yenmediğini söylü•Of cri§lllişlerdir. Şehirler, ~anlar ve as • vam edeceği şimdi tahmin edilmektedir. ~~d~Ut~~Ek; a~~et~ek dem~~ ol~cağ:nı 

Londr J kerf hedeler, hayati ehenuniyeti haiz te- Berlinde şu cihet te tebarüz ettiriliyor tur:a~ 1~~ :.n ~erı rahat ~oşekrı~_de o-
a 15 (AA ) k · Al lh ·· t . · d ~ .. ar ın evamı lehınde mutalo.:ı •azır1 Pa 

1 
it · · - Fransız maliye gılterede geçirdiğim ı.,. bir müddet zar- ferrüatı yüzlerce lotoğraf halinde tesbit " .manya, su un esısıne ogr". mus- beyan buyuran zevat memnun olabilirl;r 

~erdığ· u eynaud. İlljjiliz radyosunda fında gördüklerim bende ehemmiyetli in- edilmiştir. Düşman tayyare istasyonların- bet bır adım atamaz. Zıra, fiansa ıie in- !.tekleri yerine geliyor. Çünkü: . 
tnaliy ı bır nutukta, İngiltereye İngiliz tıba hAsıl etmiftir dan 16 sı ile Emden ve Hamburg şehir. - gilterenin Belçika - Holanda teklifine Ft·lc.:nenk kraliçesi ile Belçika kralının 
li ted~· nla7.~rile müşterek iktısadi ve ma- Fransız rnilleti~e gelinee sekiz nüfus- !erinin fotoğrafları da alınmıştır. Tayya- verdikleri menfi cevab karşısında Al • su:h ;~şebbi~üne İngiltere ve Fransa t:ı-
s 

ır erı gör:· ~ ' many t af d b" 1 b" t bb"" Al ra ın'.lan verılen cevabları ağır bulan Al 
irnona g·· t uş.nıe6e .geldiğini ve John tan bir nüfus siah altındadır. Kadınlar rectler, gayri müsaid hava şeraitine gö- a ar ın an oy e ır f'şe u~. - manva bu şartların mu·· zak -. os erd"ğ• .. . . .. b ~ · t . ,J • ere mevzuu lnınn~ttar ı ı guzel kabulden dolayı fabrıkaoa ve tarlada erk~ yerine kaim ğüs gererek, hazan oksıJen kullanmıya manyanm oyun egmesı manasını azam- ola~ıyacağını beyan ve sulh müteşebbis-

ktıfuııda?l ~e muğlak meselelerdeki vu • olmuştur. Hemen bütün atlan ve kam • mecbur kalacak derecede yüksekten uça. mu~ eder.. . . . lerıne ~eş?kkü~ ederek tavassutlarını 
dettiktE:n olayı h~yran olduğunu kay- yonlara el konmuştur. Ekeeriya bir köyde rak, her türlü sitayişin fevkinde cesaret Bır İngılız gazetesının mtitaleası reddctmıştır. Bınaenal.e~:h şimdilik mu. 
•Yveteııı· -ra, Nazı şeflerinin Avrupaya bir tek al kalımftır w nünavebe ile kul- ve ezim göstemıişlerdir. Bu uçuılardan Londra 15 - Evening Standard gaze - harcbe devıım edecektır. 
hakkünı ırde ted:hişle, sonra da tankla ta- !anılmaktadır. Kadıtı kocasının yerine sa. her birinde katedilmiş olan mesafe en az tesi. cDernokrasi kazanıyor> başltklı, u. * 
lnadığın et~e~ten •başka bir hedefleri ol- pan sürüyor ve hepsi bu kadar da değil. bin üç yüz kilometredir. 45 Alman tayya- zun bir makale n~ediyor. Bu başmaka- . Alrnany~nın Belçika ve Felemenk üze-

lıte b~.:::ld'."."lş: d':""ştir ki: Bazı vı!Ayetlerde kadın ve çocuklar ta - re karargihının fotoğrafı da çekllmiıtır. led•. hftl8sat.en denili~or ki: . rınde tazyık yaptığı ve bundan ~a bu iki 
ret}ı b" n ıçındır kı yıllardanberi kud- mam<-'n tahliye edilmiştir. 220 bin nüfus- Şimdı Hıtler hakıkatı keşfettı. Kra- memleketın değil· &etirıı ır tayY.are ve tank ordusu vUcude Ju Strasburg bomboştur. - liçe Vilhelmina ile kral Leopoldım sulh Almanyanın se bile bunlard"'1 

İki Inesı luzurnunu kaydediyorum.> Me..'llleketimin maruz kaldığı ekono • ~orkUDC teklifine veroiği cevabda, Hitler her hal- Felemenge Felemengin behe-
tarrıansene evvel Alrnanyadan döndüğüm rnik dnrbeyi herkes kahramanca karşıla- bir f f de, sulhün ancak fütuhatından vazgeç • teminah mehal bugünlerde 
~'•le ~~tandaşlarıma şöyle demiştim: mıştır. işçimiz 60 saat çalıFyor. Yiyecek &C & !iği takdirde tesisi mümkün olacağım id- . istili edilip lngil-
den ka~t ınız ve silahlanınız, daha şimdi- maddelerinin tahdidi de başlamış bulu- V rak etmiş olsa gerektir. Nazi rejimi fü - te~eye karşı. t~_rtıb. ?lunacak hava taar-
tluyoruz.ı olmıyan bir harbe girmiş bulu. nuyor ve haftada iki gün sığır eti yoktur enezuellada petrol tuhata isti:-ı·ad ettiğine göre, Hitler, Po - ~~ıdarın1cJa bır us ~bı ku_lla~ılacağına da-. memba}arı tutuştu, bı·n lonya. Çekoslovakya ve Avusturya millet ıı ısrar a ortaya atılan ıddıalar, şimdilik 

Ve şi d F'ransız milleti bu fedakarlıkları yalnız tah~kkuk edeceğe benzemez. Çünkti bu 
di~~ru ~ i .~arb halindeyiz ve size şöyle cesaretle kabul etmekle kalmamış, ayni kişi yanarak öldü lP.rinir. hürriyetini iade etmektens~ harbe şayıalar karşısında haklı olarak kuşku-
retli h rn. Duşmanırnı.z müthiştir. Hara _ zamanda bütün 7JC>rluklara rağmen malt devamı tercih eylemektedlr. lancın Felemenk efkarı umumiycsini tcs-
lli bıu:s~krlıklar yapı.yo. r. fstif·a· de etmesi- kalkınmada devam etmekte bulunmuş. Marakaybo 15 (A.A.) _ Venezu _ Yemi H. itler r.ejim_inin .. m .. ahkl'_ı,mi.ye.ti kin etmek lüzumunu duyan Almanya "' za b tt b b d kt t ı k d b6yle bir taarruz fikri olmadıg~ı h3kkın: 

Alma • man ızımle muttefiktir. tur. ella • Marakaybo gölü üzerinde kain şar ır, zıra • u ır ı a or u reJım1 ır. . leııa1t1ırJ~k ınill~ine wrla lahmll edılen Fransada bugün altm ve döviz mevcu- Gıınilla kolonisinde bir yangın çıkmış Biz bu vaziyetten n;emn~~ olmalıyız. .::;:~:.lenıenk hükiinıetine teminat ver-
ltnll!akiılıtan ~n bir f"'.18k!rlığa kat- du hariıin blday.>tindekinden daha fazla- ve büyük bir afet halini alllt1'f!ır. Çör.k:i Almanyanın zafu bızım kuvveti- Fakat vaziyet karı.şık, ahvalin inkişaf 
~ kend· ~z lazımdır. Düşmanımız bi- dır. Fransız rntlleti hari>in her nesilde Yangın. bu küçük şehirdeki bir bar. mizdır. ~e;rrini ta)_'.in etmek te kolay olmadığı 
aafıınıza ıksıa ~adar fedakArlık yapamıya- tekrar etmesine mani obnağa azmetmiş da, bir gazolin lambasının patlama • ıçm, mezkur memleket, diğer bir çokları nıdir. Fakat aldanıyor. 1n • bulunmaktadır. sından çıkmıştır. Şehirde ı·kamet eden- Harb bJ• .., J • ~ibi hazırlıklı bir vaziyette bulunmayı m:i te 1 g erı reccah görmektedir. Askeri l.ıir icab ola-

Bel 
•k d ·ı h l~rln çoğu, civardaki petrol madenle • r~k böyle bir taarruz yapılır mı? Bir şey 

çı a a Si a SIZ Askerde bulunanların rinde çalışan işçilerdir. Az zaman son- Pnris H:i (A.A.) - 15 Teşrinisani sa - soylenemez. Fakat yüzde yüz bir netice 

b
• ""' ra bütiln koloni alevler içinde kalmış- bah tebli~i: vern:ııyec~k olan bir taarruza kıyam Pt-

ıtar &f hga muhtac ailalerinP tır. Yüzlerce kişi ölmüştü~. Öllilerin sa- .Gece mahdud ·bir faaliyet kaydedil - ~;~~de~~hd~~ab~n!A~~d~u~.;;~p~~ı:::~ 

k 
yısı 500 veya 1000 oldugu söyleniyor. mıştır.. ği aksülarr.elden dolayı, buna, mutl:ık 

arşı mocadele yardım Yangın çıktığı esnada, kolonide üç bin- . B:~ıın 15 (A.A.) - cUmumi karargah surette tahakkuk edecek bir vakıa ola-
~ıiik den fazla erkek, kadın ve çocuk vardı. bıldırıyor•: . .• . rak bakılan:ı_a.z. Bu. sebeblediı: k! Alman-

lıııı.bav sel 1.5 (A.A.) - Fillen ailihsız ve Ankara 15 (Hu.swıl) _ Askerlik mil. Burad•n kırk fersah uzakta bulunan . Garb cephesın.&: me~zıı topçu ~aal •ye- yanın veı dıgı . temınatın .samımı . old uıtu-
'>ıt 1 or bır bitaraflık meDıumu ile mil- kellefiyetı kanununun 71 in . dd . \·ak'a mahalline. derhal sa Harla itfaive imden başka muhım hıç hır hldıse ol • na ınant.kan ınanmak lazım gelıyor. 
ltb~~:tınek üzere bazı şahsiyetlerin te. uyarak hazarda v f d 4~ ~ad esın.e ve tahlisive gönderilmiştir. Sathı kal;n marnıştır. İngiliz amirallik dairesi. bir İn . . . * "l.lSU il b" ' e se er e gun en zı- ~ T uh ·b· · · ~ ld ğu Fınlandıya ıle Sovyet Rusya arasındaki 
'1ılıııuıt e' ır milll istlklil cemiyeti ku - yade müddetle askerde bulunanlarm htr petrol tabakasile örtülü olan Mara- gı" m n ının. zıyaa ugM!ll.

1
! 

0 
u nu müÖasebetler hillô gergin olmakta berde-

ltlütrık .. ur. Eğer sulbü muhafaza etmek mt:htac ıailelerine ne suretle yardım ya - kaybo gölü bir alev deryası halinde - kabul etmektedır. Tahtelbahırlerimizden vamdır. Çünkü Fin 
l~l'\run u~u.?dlmaz v~ ~elçikalılar, istiklll - ~ılacağı hakkı.nda belediye reisliği bir ta- dir. Göl~n kenarında bulunan takriben biri son günlerde 

23 
bin ton hacminde Fin ·Rus landiyalılar, Sov-tınde k afa<!Sl >Çın harbetınek zarure- lunatnaıne hazırlıyarak belediye mecli - 300 kulube de derhal yanmıştır. Ateş, gemi batırmış ve lılr gemiyi de zaptet ·- m&nasebab Y'l't Rusyanın ta-

halkın alırlarsa, ıbu yeni teşekb.iil, sivil sine takdim etmiftir. korkunç bir süratle bi.1yi.1mekted1r. miştir. leblerinden bir 
lt\anlığiJınan~:iyatn:ı a~kerle~in kahra - 'Iariie ve kavanin eooümenine havale Bir çok kişi ateşten kaçmak için, ken Jngilfer• K .. a/ı kısmını kabul etmiş, bilhassa Sovyet 
ltıak va-~ m_u~enasıb bır sevıyede _tut - edilen bu talimatname encümenin yarın- dilerini alevler içinde göle atmışlardır. ııı:::; • u Rusyaya karşı Finlandiyanın bir nevi 

zıfesını deruhde edeceklerdır. ki toplantısında görüşülecek ve müsta • Göliln henüz ateş sfravet etmiyen bir Polonya Ba•vekillnB Majino hattı sayılan müstahkem mevkii ,, Y Sovyet Rusyaya devretmekten imtina 

Al 
celcn müzakcre3i temennisile umumi he- noktasından, iki yüz kişi küçük bir va- Bir zlgaçet verdi etmişlerd'ir. Bu hal, müzakerelerin inkı. 

manyanın sulh yete sevkedilecektir. Kimlere yardım e- purla kurtarılmıştır. Yangını söndür • I' tama \'esile olmuştur. Rusların, şimdiHk 

t 
dileceğini tayin hakkı muhtarlık işlerini mek için yapılacak her teşebbüs bev • l.ıondra 15 - Kral ve Kraliçe, Po - bir asked hareket yapmaları beklenmi-

8 Y&SSUIU n I cevabı görmekte olan belediye teşkilatına aid hude<lir. • lonya Başvekili General Zigorsky şe • yorsa da isteklerinden vazgeçtikleri hıık-bulunmaktadır. refine bugün bir öğle ziyafeti vermiş- kında da hiçbir tebliğleri yoktur. Vazi-

top h Talimatname esaslarına göre yapılacak Rusya Norveçten de krdır. Ziyafette Polonya hariciye na - yet, o cephede de intizarı emrediyor. 
'l'ı<ten en ag 15 (A.A.) - Berlin Gewe < _ f7) ı;; te1t11r~e gazetesinin Berlin muhabiri sulh yardıma karşılık olmak üzere her hane- Zırt He Lord Halifaks da hazır bulun - Jilliln ur-a91-rı Gm.eç 

•ne ·ı den alınmakta olan bel..M ücretine bu b·ır ı·ıman ı·sıı·yormu, mucı .. ıardır. • .......... _ .............................................. -
Ue verı en Alman cevabını, makine -r Yazılın b maksadla muayyen nis.bette bir zam ic- Al .1 y I Almanlar bı·r Fı.nla" ndı·ya 
dullu lŞ ir buçuk sayfadan ibaret ol. 5 n h rası teklif edilmektedir. Zamnun nisbe - Stokholm 15 (A.A.) - Sovyctlerle Fin. manya 1 e ugos avya .. . latın u .. aber vermektedir. Hükümdar - vapurunu musadere ethler tn· lh ı tini belediye daimt encümeni zamanın landiyahlar arasındaki müzakerelerin in- arasında mal"ı mu"zakereler 
o:ıt u em olduklar.ı sebeblere ve n - . ~ lre .

1 

icablarına göre tayin. edecektir. kıtaa uğraması Isveç efkarı umumiyesi - ha l Helsingfors 15 (A.A.) - Bir Alman 
te~kıl 1 ı:! Fransanın mesajlarına cevab ni endişeye düşürmektedir. İsveç efka - · Ş ıyor harb gemisi Aland adaları civarında, ı~ 
~Gs} ('den bu vesikada, Polonya ile Çe - HolAnda un·ıforması rı umumiyesi, Finlandiya körf~zinde Rus- Belgrad 15 (A.A.) - cHavası: giltereye gitmekte olan cYe~ieı ismin -
ha.a1~"'nkyanın ihyası, Alman hayati sa - Cl la.rm üssü bahri tesis etmelerinin İsveçin Yakında Belgradda Almanya ile Yu • deki Fin vapurunda araştırmalar yapmış-
lı.Jnı ın kaybedilmesi demek olacağı ve kaçakçılıg"" I emniyeti için daimi bir tehlike teşkil ede- goslavya arasında mali müzakerelere baı- tır. c Yessiez. Hamburg limanınn götürül-
llıty anY<tnın bu .gibi şartları kabul ede - ccği mütaleasındadır. !anacaktır. Söylendiğine göre Almanya. müştiir. 

t>ceği söylenmektedir. İsveç efkarı umumiyesinde uyanan en- Yugoslav devletinin tevarüs ettiği Bos - ............................................................. . 
l:l Arnsteroam 15 (A.A.) - Almanya he- A 'k k 'k t · · bil •rUn 1 S (AA.) _ D. N. B. ajansı sa hına Holinda üniforma& mü bayaası ve d işenin ikinci bir i.mili de Şlma lokyanu - n• Herseğe harbden evvel Almanya tara- me rl an arı a Ü rl Sll08 g lir& 
jtriyor: kaçakçılık işinden dolayı yeniden iki kişi sunda daimi surette buzlardan Wde 0 - fından yapılan ihracat meselesini ortaya bugünkü Türkiye 
lia · k"f ed.lrn lan limanının kendisine terkedilmesini atmağa çalışacaktır. 

Drı.tı ! 1<::iy.e nazırı Von Ribbentrop bu - tev 1 ı iştir. Alınan - Holinda hu • ---------
"'" o d d ·k· böld::J1Nı Norveçten istemesidir. f>ttı elçıka ve Holfında elçilerini ka • u unun 1 ıye t.qS~ Kokrede kasabası - ----- ltalyanın 35 bin tonluk 
llflr. eder~k. Belçika ve Holfında tek • ahalisinden olan ilcisi de hapsedilmiştir. Mu··ıehassısların zırhlısı 
lel'i rınin. İngiliz ,.e Fransız hükumet- Amerikanın alAkuı · t~r f Anısterdam 15 - İyi haber alan mah- Mı l Roma 15 (A.A.) - 35 bin tonluk ye-
h~ a mdan reddi üzerine, Alman QQŞ QTl . -.!tihn~r . !ellerde Amerika sefirinin kraliçe Vil _ ni Imp<>ro zırhlısı bu sabah denize in • 
~rtı 

1
• 

1 
ının de sulh teşebbüsünii "' - helmına tarafından kabulüne dair resmi Ankara 15 (Hususi) - İktısad ve dirilmiştir. 

~lt• 'n 1?1ış telakki etmek zaruret e malümal mevcud değildir. Fakat sefir Ticaret Vekaletleri müesseseler bare • .-------'lıı• ~~ugunıı Führer namına kendile - ll.uzveltin bir mesajını hJlmil olduğu için mi mucibince icra Vekilleri Heyeti ta- Çemberlayn iyileşti 
l<l ıldırmiştir. ~czkur ma.hfellerde .bu ziyarete büyük rafından tesbit edilmiş bulunan ihtisu Londra 15 (A.A.) - Çemberlaıynin 

!'at ndra 15 <Hususi) _ Almanya ta. hır eh~mıyet atfedılrn~ktedir. . mevkilt>rinin maaşlarını da tayin et - sıhhaf düzelmektedir. 
~/\elan Holanda ve Belçika hüküm • ..Ay~ı. mahfe~lerde Holandaya bır teca- mektedir. thtısas mevkileri ve bu mev. Başvekil, kabine içtimaına tekrar ri-
l'~ !arının taYassud tıeklifine verilen ':uz 'ey.q. tazyı~ ~uku~~da ~ memle~e- kiler için tesblt edilmekte olan maaş • yasPt etmiştir. 

Ce\·ab b .. "(;\ R'bbe tın Amerıka hukumetının fıılı sernpatı • lar önilmüzdeki gu··nıerde alakalı mü - --------
l'af ı, ugun ron ı ntrop ta - . d t il . 1-'L.·ı . . e· y n • • b tt t\dnrı . . • • •. sıl' en amam e emın o aouı eccğı söylen- esseselere tebliğ edilecektir. ır una gem ısı a ı 
aııı ... r. 1 Bcrlındekı ıkı devlet mumes- mektc ye Amerika sefiri tarafından ya- Londra 15 (A.A.) _ Royterin ver • 

l)· ıııe şifahen bildirilmiştir. pılnn ziyaretin vaziyetteki gerginliğin Pakır kralı öldtl diği bir habere göre Corias isimli bir 
l'a\ 'Plotnatik usullerine mugayir ola. izalesine yardım ettiği ilave edilmekte - Nevyork 15 (A.A.) - Bakır kralların- Yunan gemisi bugün İngilterenin şi -
fınti;lnıanya tahriri cevab vermekten dir. dan Murry Guggenhen kısa bir hastalığı ınaU ~ark! sahilinde batmıştır. 22 ki -

11 
a eylemiı:tir. Eden F ransadan döndü muteakib s1 yaşında olduğu, halde bu sa - ~iden milrekkeb olan tayfa gernının 

~t.!f>landa ve . Bdçika hükumetlerinin, bah Nevy<>rkta vefat etm~tir. tahlisiye sandalları vasıtaslle kurta -

1-tt
. ~~ti t k l.ondra 15 (A.A.) - Anthony Eden ve ~ rılmıştır. Con"as'ı"n batmasına sebeb 

et ik etmek üzere yeni bir .J ı.}!atede bulunacakları anlaşılmak • uominyonlar nazırları, Fransada, bir hafta (Te1ıraf haberlerimbln devum 8 in. ynı yarıya su dışında bulunan diğıer 
~ır. ya ya km ikametten sonra İqgtltereye dön d sayfama.dadır.) bir gemi enkazıııa geoe karanlığında 

n.i!şfordir. ~ çarpmı•ıdır. 

Btı karikatür bir Amerikan nv.:cmııa -
sındtı ç-ıkmıştır. Altında (Dün Annıpaı•ıtı 
hasta QU(lmt denen memleket) İl>UTPat 

va,.dır. Karikatür, ecnebi san'atkdrların 

egerlt>1inde Türkü bu.günkü kıyaf P.tılt> 

çizm.ı11e ba~ladıklannı göstermesi itıbari
lw de: ,ayanı dikJccıttiT. • 
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( Şehir Baberleri 
Köy okulları hakkında bir 

talimatname hazırlandı 
Sınıf adedleri artırı lan köy okullar1nda programın 

... tatbik şekli alakadarlara bildirildi 
Maarif Vekaleti, geçen Temmuz ayın- y:;lnız bu iki sınıftan biri öğleden evvel, 

da Ankarada toplanan maarif şurasın- diğcrı öğleden sonra faaliyette buluna -
d-ı \'erHen karar mucibince sınıf adedleri caktır. Bu vaziyette öğretmen, ancak 
arttınlan köy ilk okullarında program - ikinci ve üçüncü sınıflar mevcudunu 
Jann ne şekilde tatbik olunacağı hakkın· id:ıre edebilecek durumda kalacağından. 
da bir talimatname hazırlamış ve aHika- bu okullara birinci sınıf için a:>Tı bir öğ
darlaı a göndermiştir. retmen veya eğitmen verilecektir. Ziraat 

Bu talimatnameye göre köy okulların. ve iş öğleden evvelki sınıfta haftada iki 
da dersler şöyle olacaktır: Bu okullarda 

gün, diğer sınıfta ise haftada üç gün birer 
yalnız birinci sınıf bulunduğundan her 

saat tatbik edilecektir. Talebe sayısı az 
gün, üç saat kültür dersile, bir saat zi- y • • • • 

raat ve ic; olmak üzere haftada 2.ı saat ted- oldugu takdırd'e ıbırıncı sınıi başlı başı -
risat ya;ılacaktır. Yalnız bir sınıf mev- na, ikin.~i ve üçüncü sınıflar d:ı bir arada 
cud tek öğretmenli köy <>kullarında ge • obr.ak uzere ders yapıla<:aktır. 
çen yıl birinci sınıftan geçmiş olan ta - Bu yıl dördüncü sınıfı bulunan ve tek 
lehe Uc ikinci sınıf ve bu yıl okul çağına öğretmeni olan okullarda.. talebe sayısı -
girmiş talebe ile de birinci sınıf teşkil olu. nın vaziyetine göre dershaneler birleş • 
nacaktır Sınıflardan biri öğleden evvel, tirilip ayrılabilecektir. Talimatnamede 
diğeri de öğfeden sonra olmak üzere, her her ihtimal ayrı ayrı zikredilmiş ve ona 
sınıfta günde üçer saat kültür dersleri göre öğleden evvel ve sonraki tedrisat 
ve birinci sınıfta haftada iki gün, ikinci tesbit olunmuştur. 
aııııfta da üç gün ıbirer saat ameli ziraat Te'k öğretmenli ve beş sınıfh köy okul-
ve iş tedrisatı yaptırılacaktır. larında talebe mevcudu bir dershaneye 

İki yıl önce .açılmış olan tek öğretmenli sığabilecek sayıda old'uğu takdirde, bu 
köy okullarında ikinci ve üçüncü sınıf smıfJar birleştirilecek bir grup halinde, 
mevcU<iları ayrı ayrı bir dershaneyi dol- ikinci devre sınıflan da diğer bir grup 
duracak sayıda olduğu takdirde bu yıl halinde tedrisata tabi tutulacak-tır. 

MDtef errik: · Poliste: 

· Öğretmenlerin ders 
saatleri hakkında 

yeni bir karar verildi 
Maarif Vekaleti yeni ders yılı başın -

dan itibaren tatbik edilen tedrisat şek -
line göre muallimlerin mecburi ders sa
atleri hakkında yeni bir karar vermiştir. 

Yeni tedrisat sistemine göre orta tedrisat 
müesseselerinde öğretmenler haftad'.l 
ancak 24 saat ders okutabileceklerdi. Öğ. 
retmenlerin resmi vazifelerinde kabule

dilen ders miktarı liselerde 15, orta okul
larda 113 di. Bazı öğretmenler mecburi 
saatlcrir.i resmi okullarda bu suretle ta-

mz.rnladıktan sonı-:a azami çalışma olan 
24 saatlerini doldurmak üzere hususi o -
kuHa!·da dus alabilmekte idiler. Maarif 

Vekaletinin öğretmenlerin mecburi ders 
saatlerine ilave olarak eklediği öğleden 

sonr"ki müzakere saatleri, öğretmenin 
haftahk azami ders saatinin de artmasını 
icab ettirmiştir. 

Bu vaziyet üzerine Maarif Vekaleti. 
öğretmene öğleden sonra ilave edilen 
müzakere saatinin haftalık azami ders 
miktarı olan 24 saatle a15kası o1madığını, 

öğretm<'.nlerin azami ders saati olarak ge. 
ne 24 saat ders alabilecekleri!li alakadar
lara bildirmiştir. 

Bu bayram ahş veriş 
çok h raretli oltu 

Dün suçlusu ve şahidleri sabıkal ılardan 
mürekkeb bir davaya bakıldı 

Sokakta bağırıp çağıran ve karakolda zabıtaya 
hakaret ede :ı suçlunun tevkifine karar verildi 

Dün cürmü meşhud nöbetçisi bulunanı dükkanına giderek, tütüncü ile yoktan~ 
asliye 4 üncü ceza mahkemesinde, hem kavga çıkartml§tır. Nihayet polisler J{a 

suçlusu, hem de şahidleri sabıkalılardan riyi yakalıyarak, karalrola götürmek z8' 
mürckkeb bir sarhoşluk ve 1.abıtayı tah- ruretinde kalmışlardır. 
kir hadisesinin duruşması yapılmıştır. Karakolda da zabıta rnemurk.rını '/it' 

Su~lu kanta~cılı~ yaptığını söyliye~ zifo sırcu:ında tahkir eden sarhoş. her i'kl 
Kadn Korataş ~mınde 40 yaş.~arında ~ır suçtan dolayı adliyeye sevkedilmiştir. 
adamdır. Kadrı, bayram munasebetıle u k' .3' uht 1.f ·ıe1erle 

lk. k b' · · yl k · t va a sırasınua m e ı vesı 
ev.ve f ıkat şarn b ırfaz lıçıp egk enmdıeğ ısdaen. karakolda bulunan bir alay sabıkalı da 
nııc:, a a =ra ı az aca açır ın . il -

'$ r- d.. ah.d ıf til ahk dP- dınlen • a~ırı derecede sarhoş olmuştur. ~n Ş ~ s a e m eme ~ 
Bundan sonra EminönündP. yıkıla yı- mışlerdrı. 

kıla dolac:rnıya ve halkı iz'aç etmiye baş- Hakim, isticvabı müteakib maznuO 
lıyan sarhoş, .bir aralık tütüncü Faiğin Kadriyi tevkif etmiştir. 

An· ara Radyosu 
- DALGA UZUNLUGU -

1648 m. 182 KeıJ. 120 Kw. 
T A .Q. 19,7t m. l!';J!IS Kes. %8 Kw. 
TA.P. 31,19 m. 9165 Kes. ZO Kw. 

Bir doktorun gunlUk 
notlarından 

Jateriklerin tedavisi 

~ , 

İsteriklerin yanı şiddetli s1n1r111erd1 r 
tedavisi iki mühim kısma ayrılır. Birı.sl 
sıhhi ve içtimai tedaıv1 diğeri tıbbi yani ~ 
lllıçlarla tedavi. 

PERŞEMBE 16/11/1939 Sıhht ve içtimai sebebler istertde nıll • 
hlm rol QYDarlar. Başta tatmin edllJJll • 

12.30: Program, ve memleket saat ayar:. yen hisler thtiraslar gelir. Burada 15ttf 
12.35: Ajans ve meteoroloji ha'berlerl. 12.50: istemez meşhur dok.tor Froyd hatıra ge-

Bir heyet bugün limanda tetkik ata 
başhyacak 

Trene atlıyan bir amele 
düşüp yaralandı 

Türlt müziği: Yeni eserler. Çalanlar: Cev - llr. Gerçi pro!e.ror Froydün bazı mübalA-
Bayram münasebetile ~hirde mühim det Çağla, Şerif İçU, Ha.ctan Gür, Hamdi To- .. ., ...... 

r kay. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Safiye Ta- gah fikirleri bugün artık kabul euu.-e • 
ticari faaliyet olmuş, 1bilhassa giyecek eş- - mektedlr. Froyd v-e bilhassa Froyd'U tu· 

kay 13.SO - 13: Müzik <Karışık hafif mu - t"n tal""besi """' mu··rıdlerl kraldan -"yade ya, oyuncak, şeker, pasta ve tuhafiye sa- 14 05 M ml k t saat "" ...- .... .. 
7 ik - Pl > 18: Program. · : e e e kral tarattarlığı etmJ.şler ve dünyadaıi 

Birkaç gün evvel Münakalat Vekaleti Pendikten Kartala gelmekte olan ban- tan dükkan]arda yapılan alış veriş mü - fi.yarı. ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25: bütün biyolojik. ve fizlyolojik bA.diselerl 
tarafından şehrimize .gönderilf'n heyet liyö trenine bilet almadan atlamak isti • him bir yekunu bulmuştur. Müzik rRodyıo caz orkMtrası) 19: Konuş - tamamen ciruıl ve tenasüli tesirlerle all-
bugu-nden ıtibaren limanda tetkikat yap- yen amele Mustafa müvazenesini kaybe- ma <Ziraat saati.) 19.15: Türk. müziği. Ça - ~ 

Bu anıda esnafın fiatları yiikscltmcsi. !anlar: Hnkkı Derman, Şerif İçll, Hasan kah görmüşler ve bu tezi müdafaa oc;v • 

mağa başJıyacaktır. derek düşmüş, başından yaralanmıştır. ne ve pazarlık yapılmasına me.vdan bıı:P- Se h t mı~ıerdir. Bu derece ifrat şüphesiz ma • 
Y h k ld ı Gür, Hamdi Tokay. 1 - Okuyan: ma a ı·.uı de~lldir fakat itiraf etmellyiZ ld Heyet; bilhassa yolcu' salonu işil<> meş- aralı &!ltaneye 8 ırı mıştlr. kılmamak üzere belediye teşkilatı ve ti - özcıemes. 1 - Nuri Halll Poyraz - Hüseyni -

Froydun fikirlerinde hakikat vardır. Ü. pi olacak, sal-0nun yılbaşına kadar ik • 7 yaşmda bir çocuk motosiklet caret kontrolörleri tarafından teftişbr şarkı: (Arlık yetişir.) 2 - •·•••••·• - Hüseyni terlde de tatmin edllmlyen hisler ve ih· 
mali için alakadarlara kab eden direk • kazasında yaralandı yapılmıştır. Buna rağmen birçok yerlerde şarkı: <Sevdl~m cemalin çünkü göremem.) tirıısl:lr deyince mutlata cinsi ve oeııva• 
tifleri verecektir. Alaettm adında bir şahsın kullan • halkın rn~betini celbeden malzemeye ye- 3 - RPfik Fersan Hüseyni şarkı: (Birka- nl temayüller mevzuı.ibahstır. Yaşını al· 1 

d h l k f t ld ~ b. d'l c:ı olrlPserelı:.l 2 - Okuyan: Sadi Hoşses. mış b'--k genç kızlar vardır kl hemaDll Yolcu sal~un a amal ann ıya e - mnkta olduğu motoe:iklet dün Ankara nıden bazı zamlar yapı ıgı tı;!S ıt e ı - 1 _ Kazım Uz _ Hicaz şarkı: mamla kıy - uyv 

)eri mE>.selesi de liman işletme direktörlü- caddesmden hızla geçmekte Ucen 7 yaş - miştir. mettarı ömrün.) 2 _ ........• _ Hicaz şarkı: bir sefbebten evlenememlşlerdlr. Bu ~,: 
bllerde !.steri nöbeUeri sık sık göriilua• ğü tarafından gözönünde tutulacak, d3i - larında Aron isminde bir çocuğn çarp - Bayram münasebetile Anadolu ve <H:>srPtl ruy1n1f'.l 3 - Refik Fersan - Hicaz Veya.hud herhangi tenasüli sebelılerle, 

ma ecnebilerle temas halinde bulunan ha- mıştır. Aron vücudünün muhtelif yerle- Trakyaya mühim miktarda manifatura, sarlu: <Cihanda biricik sevdl~lm sensin.l ruhi sebeblerle kocasından memnun ol • 
malfara daha iyi elbiseler verilecektir. rlndcn yaralanmış ve tedavi edilmek ü. yünlü ve pamuklu mensucat, kundura 3 - Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Musa mıyan kadmlar vardır. Bunlar tatmin e-

c h h . k ldı l Sürcyy:ı - Hüzzam şarkı: (Sen sanki baharın dl~ml,....n hlslerlnln zebunudurlar. BU AJmanyadan dört elektrik zere erra paşı astanesıne a rı mış· vesair deri mamulatı sevkedilmiştir. Top. afüürün.) 2 _ Yesari A.c;ım _ Hüzzam şarkı: ,~ 
t K b b l Al• tt• h kk d .. tesir ~htında olarak asabi ve ruhi alA -mUtehassısı geldi ır. aznya se e o an ae ın a ın a tancı ve perakendeci arasında yeniden <Yine kalbim taşar ağlar.) 3 - Zekll Dede-

im gösterirler. Aile tabibleri bunlan na-Elektı-ik idaresinin Silahtarağadaki takibatll başlanmıştır. kredi muamelatı da başlamış olup, bunda Hüzzam $arkı: CEy hüsnü cemal.) 20: Türk zarı dikkate almağa mecburdur. aeno 
fabriknEma ilave edilecek yeni tesisat Bir deniz hırsızı yakalandı bankaların ticari krediyi tekrar tesis et- mfr,j~I: Halk türküleri. 20.15: Konuşma erkeklerde ve kadınlarda ~k buhranla .. 

"' B. f ·ı· l b t k <Doktorun saati.) 20-30: Türk müzi~i (Fasıl rı neticesi gene isteri al•iml görillür. sun için Alrnanyadan ça~rılan mUtehassıslar- ır suçun aı ı o up zaı ı aca aranma - meleri de amil olmuştur. Heyı•tı.l 21.15: Minik <Küçük orkestra _ Şef: 111 

dan mürelr..keb dört kişilik bir heyet, dün ta olnn sabıkalı deniz hırsızlarından Ya - Necib Askın.l 1 _ Helnrloh strecker: Kal _ ları tetkik etmtık doktorların ve mu-"' / t l :h!tin vazife ve borclandır. Ciddi bir ta-sabah semplon ekspresile şehrimize gel - şar. düo Beyoğh.ında saklandığı bir evde .ı Op R n 1 Br : blml:-ı sahibisin. 2 - Helnz Relnfeld: Eve klb ile halli ve binaenaleyh teda:vtsi pek 
mJştir. Heyet, Silahtarağadaki elektrik yakalanmıştır. gel, vavrum. 3 - Eduard Kfinneke: Lady kr.lay olacak olan bazı tedbirlerin tatb11'1 
fabrikasında .. n.hrin elektrik ihtiyacını ta- Yasan!l üzerinde bir de c;a1dırma zu- Eminönii llalkevinde t emsil Hamllton operetinin joqnırtsl. 4 - Emme - sav_ esinde gerek bu hastalıkların ve ge • 

~· rlch Knlrnann: Hollandalı kadın operetin -
mamile giderebilmek için vücude getiril. hur ettiğir.den, bu hususta da hakkında Eminönü Halkevinden: Evimiz Tem- den potpuri. 5 _ Zlehrer: Karnaval çocuk- rekse daha müthi.ş felAketJerin önü aıın-
miş olan yeni büyük elektrik kazanının takibata başlanmıştır. sı'l cubesi, 17 İkincit€s.rin Cuma ve 18 ıarı rvals.l 8 _ Rubin.<rteln: Kostümlü Balo mış olur. Binaenaleyh isterikle• ta•şı .. 

~ sınd:ı her şeyden e?Vel hastanın ruhi montajını yapacaktır. Genç bir kadın kuyuya düştü İkincite~rin Cumartesi saat ( 20, 30) da .siilttn:ien. Toreador ve Endülüs. 22: Mem - vaziyetini, içtimai vaziyetini nazarı dik· 

Sehlr lşf eri: Üsku-darda Selunı· 'yede Camı· sokağında C • 1 ·ı d k. M k 1 d leket s:ıat a.van. ajanıı haberleri, ziraat. es- ı aga og un a ı er ez sa onumuz a h _ tahvllrıt kambiyo _ nukut borsası l'::ıte almalı ve tedaviye o yoldan başa • 
2 numara]: evde oturan Ayşe ndında Ateş piyesini temsil edecektir. <:t:u 22.2o: Müzik <K~ük OrkMtra _ Yu- malıdır. 

Dolmabahçe stadının etüdleri 
hazırlandı 

genç bir kadın mutfakta işile meşgul o- Bevoğlu Halkevinde konferans harıdakl programın devamı.) 22.35: Müzik 1---..;.Dev.;...a_m_ed;....;.ec.;.e~ğ..;.lz;.;.. ______ ~-. 
)urken. dikkatsizlik neticesinde ağzı açık <Clıopln'in piyano Merleri - PU 23: Müzik Cevab ı.stıye-: o.kuyucularımm plSC. 
bulunan kuyuya düşmüştür. Beyoğlu Halkevinden: 1 - l 6/l l/939 <Cazb~nd - Pl.l 2325 - 23.30: Yarınki prog- pulu 7ollama1anm rica ed~rim. Abl tak• 

Kadın etraftan yetişenlerin yardımile Perşembe günü saat 18 de Evimizin ram ve kapamş. dirde istekleri mukı..beleslz .kalabWr. I İtalyan miman Viyeti Viyoli, Dol -
rnabahç-e ıstadı hakkında'ki etüdlerini 
ikmal etmiştir. Bu haftadan itibaren 
mütebets~ıs mimar, stadın şartnamesi • 
ııi hazırhyacaktır. 

d h n 1 · d Tepeb:ı~ındaki Merkez binasında Dok. * __,: kurtarılmıssa a, mu te ı yer erın en Henxiin yalnız ltı.c;a dalga :n.7 m. 9465 kc/s 
b . h 1. d t tor Bay Nihat Reşat Belger tarafından yaralanmış ve ır ay ı e su yutmuş ur ı>00tamızln nf!şredl1mekte olan yabancı dil _ 

cMıde, barsak ve karaciğer~ mevzu -
Ayşe tedavi edilmek üzere Haydarpaşa !erde haberler saatleri aşa~ıda gösteril -

unda mühim bir konferans verilecek • ti Nümune hastanesine kaldırılmıştır. mi<> r: 
tir. İrnncn: Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça 
Mimarlarımızdan Fazıl ve Şinasi 

shıd inşaatına aid rnalfunat edinmek ü- K il/lilr lşl~r/: Şişli Halkevinde konferans • 13,15 ve 19,45 de 
13,46 ve 20,15 de zere Viyoli'nin yanına verilmişlerdi. Şişli Halkevinden: 17/11 /939 Cuma Fransızr.a • 

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

[: 

.. Doktor. 1. Zati Oget .. 
elediye karşısındaki muayenebı· 

esin •e öğleden sonra hastaları:ıı 
••• . kabul eder. .... 

ı Her tki mimar bu hususta kafi miktar- Mekteb doktorlan hakkında bir günü saat 2 1 de Halkevimizde Ziraat 
da malumat sahibi olmuşlardır. Bun - talimatname yapıJdı. r.1üteh::ısc::ısı, muallim LUtfi Arif tara -
dan sonra şehrimizde ve diğer vilavet. Maarif .Vek~leti, mekteb ?0 ktorla - fmdan (Salon çiçekleri) mevzuunda 
)erde yapılacak stadların projeleri ha- rın'n vazıfelerı hakkmda alakadarlara bir konferans ve gösterit şubemiz ta • 

ÇENBERLiTAŞ SiNEMASI 
zırlanırken Nafia Vekaleti bu mimar • yeni bir emir göndermiştir. Vekalet r3fmdan da bir temsil verilecektir. 
lardan istifade edecektir. bu yeni emirle do1ctorlann vazifelerini -
...................................... - ...................... yaparken mevcud talimatnamelere uy Par ti ııahiye kongrelerine devam 

( T 1 y A T R Q L A R '"'\ gurı. hareket etmelerini istemekte ve ediliyor 
J mekteb müdürlerinin doktorların her Cümhuriyet Halk Partisi naniye kon -

Şelı1r Tlyatron Tepebaşı dram tı.munda gün kaç saat mektebde bulunacakları. grelerine devam olunmaktadır. Parti, o. 
alqıam Mat 20,30 da nı tesbit ederek, i'Ş cedvellerinin Bi - cak ve nahiye azalıkları için namzed gös-

Pek yakında : Açılq ıerefine iki büyük film birden 

Hududlar Tehlikede 
MİREILLE BALIN, ERICH 

VON STOHElM 
Vazife uğrunda zevcesini ihmal 

ede n bir zevcin romımı 

GASPARONE 
MAR/KA ROKK 

Şermin rlncikanun başından evvel Vekalete termemiştlr. Kaza idare heyetleri inti -

htlt:lAl ca..1de81 komedi tı.smı gönderilmesini bildirmektedir. ~;ab=ı=d:a:a:yn::i:ta::rz:da;;:y:apı=la:c:a:k:t•:r:. ====~5555;;5555555~·555555:;555555555$_..ı;~; Doktorlar tesbit edilen mu~ene sa- ___ 
akşam saat 20,30 da tıtlerindP. hasta bulunan muallimleri, 

Bir Mubasib Aranıyor falebE>lerl ve müstahdemleri -muayene 

Gözler kamaştırıcı dekor - zengin 
bale - muhteşem S!thnele rile 
bQytık miza nsenli operet 

Rafld Rıza ve Sadi Tek Tlyatrosu bu gece 
Beşikta.ş <Gürel) Sinemasında 

Ovey babam 

Halk Opereti bu akşam 
Eski Çağlıyanda saat 21 de 

Git Kal Oteli 
Yazan : M. İbrahim 
•azar: Matine 16 Ja 

ed~cckler, ayrıca haftanın muayyen 
gil::ıJerinde talebenin senelik muayene
leı ini yapaca'klar ve sıhhat fi.şlerint 

dclduracaklardır. Doktx:>rlar yatılı mek 
teblerde iaşe işleri ile yakından alaka
dar ol«caklar, yemeklerin cinsi, te -
mizliği. pişirme tarzları ile meşgul o • 
lacakJıu ve bilhassa mutfakları sıkı b1r 
şekilde kontrol edeceklerdir. 

Filmimizi g6renlerin hep bir ağızdan sCSyledikleri tek bir cümle 

BUGÜNE KADAR GOROLEN TO~KÇE FiLMLERiN EN MÜKEMMELi 

TOSUN PAŞA 
i PEK sinemasında birkaç gün daha gösterilecektir. Yalnız 

lıAveten: Ebedi Şefimiz vefatlarının birinci yıldönümü münasebetile ANKARADA yapılan merasİJIJ• 
• • ____,.ııj 
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Akdeniz hakimiyeti için 2.000 yıldanberi 
cereyan e en mnca ele 

Snyfa 5 
= 

1 Hadiseler Karşısında 1 

KOmOr bulamayın a 
- Yahu kömür bulunmuyor. ya da mini mini bir ördek soba uydur-
- Bulunuyor amma güç. duk. On lira da o: Yinni buçuğa gel . 
- Ben. kok aldım memnun değilim. dik değil mi? Misafir odasına da müs-
- Benim kömürcüye sömikok gele- tamel bir .soba aldığımızı ilave ede • 

cekmiş, bir aydır bekliyorum. yim· O da yirmi! Soba masrafı umum! 
- Ben bir kömürcüye gittim. Tonu- yc1ninu tam kırk bir buçuk lira tut -

na yirmi dört lira istedi. muştu. 

- Hemen alsaydın. * 
- Alacak oldum, meğer ben yirmi Oduncunun, odun sergisine girdim: 

dört lirayı verecekmişim, o da kömür - Merhaba efendim. 
gelince evime gönderecekmiş. - Merhaba bay, odun mu istiyor 

- K'ömür geldiği zaman yirmi dört sutı? 

lirayı verir bir ton alırım, deseydin. - Ha evet! 
- Onu da dedim amma, adam gül - - Senelerdir görünmilyorsunuz? 

dü. O zaman hava alırsın, decll. - Kömür yakıyorduk da. 
* Güldü; ve sustu. Keşke bir şeyler söy 

Bütün bunları •ben ve evim halkı leseydi de sustuğu zaman içinden ge .. 
dinlemiştik. çenleri i~tmeseydim; kim bilir neler 

- Bari biz odun alalım! demek istiyordu: 
Dedim. Kar.ıım biraz d(lşündil: - Bana muhtaç olursun işte! Şimdi 
- Acaba l.!ltır mı? sana odun venmesem ne olur: 
Çocuğum, henüz yakıldığını görme- . . . Donarsın ya! 

diği bir ~ey olduğu 1çin: ... Düşün hele. Kara kış, kar buram 
- Odun al baba! buram yağıyor, sen boş sobanın kar • 
Diye ısrar etti. Annem gözlerini ka- şısında tir tir titriyorsun. 

padı.. . .. Senfa gfbilere meheldir. 
- Doğrusunu isterseniz . senelerdir Onun aklından geçenleri kısa kes -

çini sobanın hasretini çekmekteyim. O- ınek için sordum: 
mm yanL'iı hiç bir şeye benremez. - Çekisi kaça? 

Hizmetçi işin 'kolayını tercih ettiği - "!.tç yüz on! 
için aımem<ien tarafa çıktı. - Üç yüze olmaz mı! 

- Odunun temizliği vardır. Bir kib-- - Senin için olsun! 
rit çakınca parlayıverir. Gerıe yüzüme bakıp güldü ve sustu. 

Ekseriyet, odunu tercih ediyordu. Keşke bir şeyler söyleseydi de sustu • 
Hizmetçiye sordum: ğu zaman tçinden geçenleri f.1itmesey· 

- Bizim çini soba nerede? dim. O kim bilir neler demek istiyor4 
, Akd~niz dünya medeniyetinin bir : .............. Y A Z A N •...••••.... le Fransa arasındaki mücadele geçen - Cini soba mı? du: 
0~i sayılır .. Yer yüzünde iz bırnk • : : asnıı. Uk yıllarında başlamış ve 1904 - Çini soba dedim ya! - Be~ lira desem sanki ne yapacak-
llıış bütün eski medeniyetler, Akdeniz i Hasan Ali Ediz ~ senesinde İngilterenin kat'i galibiyeti. - Ha sahi vardı. tın! 
::~sinde yetişti .. dünyaya. hükme - .: ...... : ........................................ .J . le net:celcnmiştir. Bu suretle İngilte • - Yok olmadı ya, geçen sene dört ··· Yedi buçuk liraya da olsa alacak. 

ımparatorluklar Akde111z çevre - yem mus~leke yarısı, emperyahst re, gerek ekonomik gerekse stratejik liraya satacaktık kimse almadı. tın ya! 
sinde kuruldu .. fa~t b~t~ . ~unlar - devletler ara.sında esasen .mevcud olan bakımdan dünya ölçüsünde mühim bir _ Ha 0 mu? ... Çoluk: çocuğun nafakasından ke -
~ maaıla Akdenizın hızım ıçın bam- rekabeti hır kat daha şıddetlendirdi. rol oynayan Süveyş kanalının da fiili _ H:ı o! s~ek. üstünden başından kesecek ge • 
~ka bir hususiyeti vardır: Akdeniz Hele 1669 yılında Süveyş kanalının a. sahibi c!du. _ Pa~a parça! ne alacaktın! 
i:larca Osmanlı İmparatorluğunun ÇJlL11ndan sonra bu· rekabet büsbütün İngiltcrenin burada eline geçen ara. _Ne dedin, tabak, bardak kırdığın ... Ne kadar insaflı hareket ettiğimi 
t _ _ gölü olarak sayıldı .. fakat Osmanlı artt!. zinin mesa'hası 1.003.600, nüfusu da yetişmiyrır gibi üstellk bir de çini so - an1am3dın yazık! 
"-'11P<ıramrluğu çöktükten sonra da Ak- Nihayet Fransa, uzun muharebe ve 14.200.000 di. Bu araziden 39 bin ki _ bayı rnı kırdm. Aklından geçenleri kısa kesmek için: 
denizin bizim gözümüzdeki kıymeti a- mücadelelerden sonra, Afrikarun şima- Io.metre murabbaındaki saha ekilip bi. - Vallah billAh ben kırmadım. Ken.. - On beş çeki! 
Z~ltnadı .. çünkü Akdeniz bugün de gö. !indeki müstakil Arab beyliklerini, sa- çil!neğe faydalı olup, bilhassa pamuk di kendine aynlmış. De<lim. Ve hes&bladun: 
1UJnüz değilse bile, l>ruilıca denizleri - hildcn içerlere doğru atarak, esaslı bir zeriyatı için kullanılmaktadır. Yalnız - Ayrılmış o başka, kırıımı., sayıl - - Kırk beş lira eder değil mi? 
lllizden 'biridir. En mUhim limanları - smett<? ıburalara yerleşti. Fransanm bu 1932 ~enesinde Mısır limanlarını ziya- mnz yaptırırız. HC'sAb:, evvelki hesabla birleştirip 

, tnız Akdenize açılır.. arazimizin en nld·ğı yerlerden Cezayirin mesahai • rd ed'?n 8017 geminin mecmu tonajı '* yckfın yaptun: Kırk bir buçuk Kırk be9 
lilÜtnbit kısımlan Akdeniz kıyılarında- sathiyesi. 577.200 kilometre murabbaı, 29.979.000 tutmakta idi. daha seksen altı buçuk etmişti. 
dır. nüfusu da 6.553.000 di. 1881 senesin· Sobacıyı çağırdık. Dağılmış sobanın Kömür bulamayınca iyiden i · . 

Ak d Tu Fr h 
Mısırın cen~unda, İngiliz.Mısır Su- montajına altı lira aldı. Kurımamıa da .::ınmamak üste caba· c'ebimden :1ykse 

1 

denizin bize göre olan hayat! e • e nus ansanm imayesfne girdf. - , Le en %ın Tu h 71 danı bulunrnnktadır. Burası, Fransız • iki: Yekun sekizi buldu. Kömür soba- nltı bnçuk lira çıkmıştı ki, kömür bul. 
. miyetini daha iyi anlayabilmemiz nusun mesa ası, 7.000 kilometre larla vapılan uzun mücadelelerden son- sının boruları çini 50'baya uymadı. 
ıÇin, Akdenizin muhtelif milletlerin ta- murabbaı, nilfusu d8 2.4 l 0.000 di. Fas, 18·99 . d ! •ıt . "f Dö t bu k r d bo ödedik. ııaydım bu paranın en azdan iki mislini 
l'ihinde oynadığı, Akdeniz etrafındaki 1912 senesinde Fransanın himayesine ra t 'k senes~~.t ! n~li ere~n ~u ~z r çu ıra a ru parası tasarruf etmiş olacaktım. 
mücadeleleri bilmemiz IAzımdır. girdi. Fasın mesahası,, 415.000 kilo • mm a asınahgı ·• "6gı20 z00

-
0 

ısk~lr ut - Yekun on buçuk! ,.....--, / ı 
nmm mesa ası ~. . ı ome re ÇoC'uğun odası soğuk kalacaktı, Ora- • J ..rm.111. d--l~ulı1ıfl 

Akdenizin sathı, 2,965,900 kilomet - metre murabbaı, ntlfu.ru da 4.229.000 bb ilf d 5 600 000 d' S 
r idi ınura aı, n usu a . . ır. u. c 
e nıurabbaıdır. Akdeni.zin, çok eski za · dar.m kilmeğe müsald bütün araziBi 8 ı b • ı • • d 1 

• " =ı 
l"nanlardan beri bilyük bir ekonomik e- Fra'lSanın, Afrfkamn şimalinde ele .h eh k:Arnil k t' ti, un arı ı ıyor mu 1 ı nız ~ 
h~miyeti vardı . Devir devir, Finike- geçirdiği bu müstemlekelerin ekono • .~me'!. e~~sl di:i.!:1"~93~e ışl - 1 
lilerin: Mısırlıların, eski Yunanlıların, mfk ehemmt~etleri bir hayJ.t bilyilktO.. ~ ~esın; a .h s e edil i~•r· w Y~ ın-
I{artaC'alıla~n. eski Romalıların ticaret Bu Y"rlerln başlıca ihraeatı: Buğday, urcı an 

1 raçİ . . e~ pamugun . u - Ay dünyaya kırk kilometre l Bir günde 12 yumurta 
genınen Akdenizde mekik dokudu. Da tüfün, :meyva, zeytin yağı, ve muhte • :a:1 l .40

2
·
000 ngılız lırası kıY:1'1etmde kadar yaklaşmış 

ha ·· .. k . ·ı H ll t ( · lif fo.J.,tl d B k .ı..·ı b l ıdı .. Bundan maada Sudan, dunyanın yumurthyan tavuk 
gcııu pe gemıcı er, e espon şım ">1° ar ı. una mu auı u yer e- . . . 

diki Karadeniz boğazı) tarikile Kara - rln Fransa.dan çektiği şeyler: Manifa _ başl·ca zamk ıhracatçıs~dır. 193 ~ yı - Kalıfornıyada ..Q.., Teksazda bir •· 
denı· bd d C LA]'t ka k .. ıra c.şya'" madenf ,..~ k' lında yalnız Sudandan ıstihsal cdılerek bir rasadhaneye v' çitllik tavu.\.· b'r :CJ. . 7.e, ve gar e e eut: ı an a • .ı.L • '"' '<"IJ~• rna ıne ve - . . 1 393 00 ·"' au • 
dar u 

1 
d salredir. Bundan b-lP F C . .hraç edılen zamkın miktarı . . O konulmuş olan gün içinde 12 yu. ~ 

1anır ar ı. ayaa as, ezavır ve İ . . d 17 b' · _..... 
'kır· ~ •• _ •• Tunusun Fransa içfn bf ba k h ngıl.iz lirası kıymetin e ın ton • adesenin kutru murta yumurtla ~ .. ~ 
.lvuladdan once III uncu asırda, Ak - r ş 8 e em • dur be 1 ğu · • 

denizin garbmde, iki büyük rakibin: mlyeti daha varclır: Buraları, Fran • · ş metre _uzun u ndaki.. teleskopla mıştır. Yumurtalaru.n on flti!i de bir çay 
Ftonıalılarln Kartacalılann menfaatle _ sanın «renkli a9ker- membalanndan l 914.18 dünya hatibine kadar Akde- a~a bakıldıgı zaman, ay dunyaya kır~ fincanına 8lğacak karlar küçüktürler.. 
li çatısmağa başladı. Nihayet Romalı _ bir. sayılmaktadır. ni:in sağ ~yılan .Osmanlı İmparator • ~o.~etre yakl~lf kadar büyük Her birinin ağırlığı ild gramdan biraz 
larla Kartacalılar arasında vukua ge _ Afrikanm şimalindeki İspanya mi.ls- l~gı.ınun elınde idı. 1914 dün!a har - ~~~~.,:· fazladır. 
len üc esaslı muharebe (Miladdan ön. temlelı-:esi. İspanya Fasmdan ibarettir. bınde muzaffer çıkan İngıltere ve --- -----------
ce: 241-264, 201 -2 ı 6, 146.149) Karta- Burasının mesahası 104.600 kilometre Franı:;a burrılarını paylaştılar. Mecmu 
calılarm mahvını mucib oldu. Biraz ol- murabbaı, nilfusu da 600.000 kadardır. mesahaları 137.000 kilometre murab -
sun tarih bilenler, Kartaca muharebe- Cebelitankın tam kerşısında 380 ki- baı, ve nilfuslan 3.600.000 tutan Su -
lel'ini, ve Kartaca şehrinin muhasara _ lometre murabbaında bir saha tutan ve riye ve Lübnan Fransanın; mesahası 
sı e:masında, kadın-erkek Kartaca hal- 72.000 nüfusu olnn bir mmtaka da bey 26.20'l kilometre murabbaı ve nüfusu 
kının gösterdiği cesaret ve fedak§.rlığı nelrnileldfT. Almanya da Fasa göz d~ 1.~35.~00 olan Filistin de İngiltere. 
Çok iyi hatırlarlar. koymuş ve fiiH hareketlere bile geç • nın hlssesme düştü. 
Rartacanın mahvından sonra, Akde- mişti. Az kalsı.n bir dünya harbi kop - Akedn!zde bir müddet bu vaziyet 

nizh ~arbindeki bütün ticarl ve strate- masınn ramak kalmışken bu hAdlse de\·am ettikten aonra, İtalyanın eski 
Hk yo11ar mutlak ol~rak Romalıların hA 1914 yılında akdedilen beynelmilel bir Şarki Roma İmparatorluğunu yeniden 
kirntyetine geçti. konferansla tatlıya bağlanmıştı. ihya etmek tasavvurlan, Akdeniz üze. 

Orta çağlann sonlarına doğru Akde. Diğer emperyalist devletlerden geri rindeki hakimiyet için cereyan eden 
nizde çarpışan en esaslı iki kuvvet, ve kalmak istemiyen İtalya da, l 911 yı - mücadeleyi tekrar şiddetlendirdi. Bil
nedikHlerle Cenevizliler oldu. lında ansızın Garb Trablusuna asker hassa İtalyanın Habeşistanı ilhakı, bun 

}{y nCi yüz yilda Mrikanın cenubu- ihraç ederek Osmanlı İmparaorluğu i. dan iki yıl önce, Akdeniz yütllnden bir 
nu dolaşarak Hindi~nn giden doğru le harbe tutuşmuş ve 1912 yılN'lda bu- dünya harbinin patlamasına sebebiyet 
~olun kcşfe<l.ilmesi ilzc.rine, Akdeniz rale.rmı tamamen ele geçirmişti. Libya verecekti .. 
t.icareti bir hayli azaldıysa da, Akde • namt altında birleşen Garb Trablus ve İspanyada cereyan eden vatandaş 
h1z hak~miyeti etrafındaki mücadele Blngazinin mesahası 1.906.000 kilo - haT'binde, muhteilf devletlerin göster -
bir türlü bitmedi. Osmanlı İmparator • metre murabbaı, nüfusu da 1.000.000 diklPri aldkayı, gene Akdeni:ı rekabe • 
luğu birkaç asır imtidadınca Akdenizin kadardır. Ekonomik bakımdan Libya tile iznh etmek lAzımdır. 
~Ggan(.' hAkim devleti oldu. pek de mühim bir rol oynamaz. Çünkil Bu!riin Akdeniz, İngiltere, Fransa ve 
Avrupanın Kolonyal devletleri, Ak ~ nüfusunun azlığı dolayısile bir ihracat müttefiklerinin mutlak hö.kimiyeti al -

deniz kıyılanndaki Afrika topraklarını pazen roltj oynaya.YDadığı gibi ham tındadır, İngiltere, Fransa, Türkiye a. 
'le strntejik noktaları ellerine geçirerek madde pazan olarak da bir kıymet i. rasınds akdedilen son itilA.fname de bu 
Yeni lmloniler elde etmek için birbir • fade etmez. vaz:yeti bir kat daha kuvvetlendirmiş. 
1etile şiddetli bir rekabete girdiler .. bu Mısıra hAkim olmak için İngiltere i- tir. 

Bir kadın 
Paraaı 
Genç, 90k genç bir erkek okuyucum

dan uzun bir mektuh aldım. Bu oku. 
yucumun iısmini ol~ gibi mektubu
pun tamammı da nakletmeye salAhi
yetim yok, pul g&ıdermiş, husus! 
mektubla cevab istiyor, arzusunt. ye
rine getirecejiın, fakat mektubuna 
mevzu te§kil eden mesele ü..zerindı 

durabHiriin. 
Bu okuyucum bana bir genç klı 

tipi hakkında uzun uzadıya tafsfllt 
verdikten sonra diyor ki: 

c- Eğer ben bu kızla evlenecek o. 
lursam, zengindir, tatudHme devam 
imkanını da temin edecektir, esasen 
bcıılm istediğim de budur, yalnız ... ~ 

* Okuyucumun cy.alnız> kaydı ile 
başlıyan hikAyes.lni kendisine ve be
nim bu husustaki diifüncelerimi husu-

d olarak yollıyacağun mektuba bıra .. 
kalım, bence her §eyden mühim olan 
nokta: 

c Yüksek tahsilin de Ostüne çıkmak 
arzusunu:. göstermekte olan bir geng 
erkeğin erkekle kadın arasındaki mü
nasebeti idare eden iptıdai ahlAk kai
deleri hakkında en küçük bir bilgiye, 
bir hisse, bir sez.işe dahi malik olma· 
masıdır. 

Me-dent dünya bir cemiyet halinde 
t~arnaya bB.flad:ığı g(indcnberl bir 
erkekte bilhassa iki noktayı affede~ 

mez. 
Birincisi: Kumarda hiledir. 
İkfoc.isi: Kadından para almaktır. 
Bu ıkl nokta sadece yül:s1:k, orta 

veya ba-cit tabaka rr.ensubları arasın-
1a değil, hattA Kürek mahkfımları ara
!ıında dahi ısilinmesi, affedilmesi Jm. 
\tAn&z bir utanç damgasıdır. 

TEYZE 
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KDçük ve bitaraf İsviçre harb tehlikesine Holivudda boşanma 
, .... ~-~.!"!~····-~~~·! A~~~·~.~~~.~~~~-- salgınının sebebleri 
i Emekli General 11. Emir Erkilet ! (;;:::-~~:;::.:·::-~-;;:~;;::;~:·~;~·:;:.-~;~:;:·;:;~:;;·;;;:~ 
~ "Son Posta" nın askeri muharriri j = ki: «Kadın •an'atkltr bir ellerile kocalaTını tutmaia ~alıttrken, di· _ ..... _.. ____ ...... _ ................................ - . .: 1 ier ellerile de murJalfahiyetlmni zsaptetmeğe 1eltenirler, iıte bu 

E linde silah bekliyen ve bitaraf- dafaası gtbi nisbeten sabit olan sllAhlı 
1
. imkan•ızlıhtrr hi, Hollywoodda bO§anmaların artmasına 

lı.k, istiklil ve hürriyetini ancak ~kHAtında hizmete elve~li olanlar ay- ıebeb nlmaktadır.» 
ordusile mtidafaa etmek ihtiyacını du - rılmakta ve diğeı-leri geri hizmetlere bı- '-. ..................................................................... - ... • .. ··-······ ................................. ,/ 
yan bHaraf küçük devletler<len birisi de rakılmaktadırlar. Hollywoodun en güzel, en cana ya-
İsviçredir. \ Elhasıl İsviçrede, ham.en harbe giri _ kın, en parlak sirıerna yıldızlarından 

Gerçı fevkalade kuvvetli tabji m.B.ni - şilecek imiş gibi, çok hum.malı bir harb Gıenda Farrelı Rolywoodda bir t:Sal-
ler onu korumakta ve memleketin mü-ı 1 hazırlığı devam etmektedir. Ordunun yal. gın,, halini alan bo9anma.1ar hakkımJ.a 
dafaa kabili~tlerini arttırmaktadır; fa. ı mz mevcudları değil, ayni zamanda tesli- bir sinema m.zcmuasma dikkate §ayan 
kat coğrafi duru.mu cihetile, İsviçre, bü-ı hatı da çokl~brıldığı gibi tecdid ve ıslah bir yazı yazm.ıştn-. Güzd yıldızın bıı 
tün Avrupa tarihinde daima bir cidal sa-

1 
ta edilmektedir. Bütün ıbunların, İsviçre yazısını aynen alıyoruz: 

hası olmuştur. Bu sebeble onun istiklal 1 halkının iktısadi: hayatına resir ettiği bir 
ve bitaraflığı aırıcak silahlı. bir kuvveti" hakikattir. Bununla beraber seferber or- Hollywoodda 3inema san'atkarları ara-
korunabilir. du başkumandanlığı, ahvale ve kıt'aların sındaki geçimsizlikleriıı fazlalığı bence 

::.VIemleketin istiklal ve müdafaasını bulundukları harb hazırlığı durumunun şu sebebden ileri gelmektedir: Kadın si-
hedef edinen rbir milli ve milis ordu !eş - icablarına göre erlere izin vermekte ve nema san'atkarları bir elleri ile kocaJa-
kılatı İsviçre halkının muharib ruhuna 1 bu suretle ıseferberliğin milliyet ve milli 1 rını za.pta uğraşırken diğer elleri ile 
ve sert dağlı karakterine daima pek uy- 1 btitçe üzerindeki ağır tesirlerini bir de- san'atlarındaki muvaffakiyetıcrini kav-
gun düşmüştür. İsviçreliler askeri kabi- receye kadar azaltmaktadır. ramağa ve onu her ne pahuına. olursa 
liyetlerini yaırlfz kendi memleketlerinde Bir taraftan sefeııberlik,, diğer cihet _ olsun bırakma.mağa uğraşıyorlar ... 
değ;ı. ayni zamanda ve asırlarca yabancı ten cf:.-:ıda izin vermek usulü değil, bi , Yarayı cesaretle deşmeli: Tam rnana-
ordu hizmetlerinde de göstermişlerdir. İs. taraf Isviçrede, şimdi hatta muharib Al. sile bir ciyi zevce> olmak; ayni zamanda 
viçre birliği hükil.metinin, memleketin lsvıçrenin yüksek da.ğlarda.n mürekkcb r.ıan ve Fraruıız ordularında dahi tatbik meşhur csinema yıldızı> o;mak bi..rbir]€:'-
müdafaas1nı, fevkalade kısa hizmet müd- hududlarında askeri kuvvetlP.r olunmaktadır. Maamafih İsviçre milis or- rine zıd iki şeydir. 
detli bir milis ordu ile temin edebilmesi rnaz. Nitekim İsviçre hükUıneti 19:>9 har. dusu efradı harbde.nberi, 8 hafta kadar Ben şu kararı verdim: cSinema san'at
işine ancak İsviçrelilerin bu fıtri askeri binia başlama.sile beraber milis ordusu- talim görmek, yeni silahları ve türti karlığı mesleğimç nihayet vermedikçe 
kabiliyetleri sayesinde mümkün olmak - nu hemen hemen wnwni surette sefer.et- harb edevatını kullanmak fırsatını bul • evlenmiyeceğim..-. 
tadır. miş bulunmaktadır. muşlardır ki İsviçre ordusunun buna ihti- Kocası tarafından beğenilmek içın uğ-

Büyük Harbden sonra, d'aima büyük Birinciteşrin iptidalarında İsviçre bir- yacı vardır. Çünkü İsviçred:e barış zama- raşan, resmi kabuller tertib eden, evinde 
fedakarlıklar istiyen, memleketin müda- liği mC>clisi reisinin ıbir beyanatından 48 nı milis efrada muvazzaf hizmet esnasın- pervane gibi dolaşan VP dolaşmağa mec
!aası işini bir müddet ihmal eden İsviçre yaşına kadar 'olanları.n silfilı altına çağı- da verilen tal.~ ve t~rbiye müddeti ce. 'bur olaırı bir ka_dın, ?~ .suretle özendiğ~ J 

son senelerde Avrupada askeri hazırlık rıJdıkları anlaşılıyor. İsvi~rede askeri man 88-102 gunden ıbarettir. Bundan saadete kavuşabılmesı ıçın muhakkak kı 
ve faaliyetlerin artmağa başlaması üze - mükellefiyet esasen 19 uncu yaşta başla. başka ihtiyat müddeti esnasında bir de sinema san'atkarlığından pzak kalmalı
rine, ordusile ve bunun teslihile yeniden yarak, c>rJerle erbaşlaru için, 48 incide bit. 11-14 günlük bir tazeleme müddeti var - dır. 
me~gul oL'Tlağa başlamıştı. O suretle ki, tiğine göre bütün mükellef efrad çağırıl- d,r ki tabiatile pek azdır. Aşk tuıhaf bir şeydir. Nihayet iyi dü
onun orduyu tertib, teşkil, teslih ve ta - mış demektir. Ancak İsviçrede Büyük 1svıçre ordusu 9 tümenli üç kolordu - ~nülecek olursa aşk, sigara içmek, Pa
lim ve terbiye sahasındla sarfettiği bü- Harbden sonra muvazzaf hizmet şartları dan mürekkeb seferber ordu ile ikinci sı- zar günleri maça gitmek gibi bir cadet>
yük fedakarlık ve himmetler sayesinde, art~ırıldığı i.çin her sene askeri yaşa gi- nıf landver ve landşturm. yani yaşlı ef - tir. 
şimdiki Avrupa harbi daha başlamadan, reıı1erin t2kriben ancak y.arısı çağırılıyor raddan müteşekkil mahalli kıt'alardan ve Bir kadın sevmeğe başlad1ğ;. erkeği, 
memleketin müdafaasına elverişli iyi bir ve aiğ0r yarısı askeri hizmetten istisna hudud muhafaza livalarından ibarettir. yani nişanlısını içten, kalbdeıı. sever. Fn-
ordu vücude ge1ebi1mişti. ediliyordu. Bu suretle iİsviçrede talim ve Bu ordu bir sefeı:ıde yarım milyona yakın kat evlendikten sonra bu sevgi bir mec-} 

Bütün tıJem gibi İsviçre de, hiç um - terbiye gbrmemiş büyük bir hsan ihtıya- bir kuvvet yapar ve ıbugünkü seferber 1.s- buriyet, hakik1 bir mecburiyet halini alır. 
madığı bir zamanda harble karşılaşmış- tı birikmiş bulunmaktadır. Şimdi sefer- viçre ordusunun kuvveti 150 bin radde - Evlenmeden evvel kadın nişanlısını, 
tır. Alınan - Fransız kara hududları, ber ordu mevcudlarının arttırılması için sındc tahmin olunabilir ki İsviçrenin yük- yahud 8.şıkım uzaktan göriır görmez ka
cenubda İsviçreye, Bale şehrinin hemen bu ihtiyattan da istifade olunmakta, ya- sek dağları bu ordunun müdafaa ve mu- pısıru açmağa koşardı. Onun kapıyı çal
önüne dayandığı için muhariblerle doğ- ni vaktile istisna edilmiş olan bütün ef- kavemet kabiliyetini her halde bir misli ması bile beklenmezdi. Erkek te kadına 
rudan doğruya temasta olan İsviçreliler r\id yeniden muayeneye ça.ğırılınaktadır. arttırır. İ.şte bugün muhariblere İsviç • doğru uçar gibi koşardı. Halbuki evlen
için harbin sonuna kadar heyecansız ve Bu suretle bunlardan sııhhatçe gerek sefe- reyi ve ordusunu saydırtan şey de budur. dikten sonra bu haller bir mecbudyet 
end~esiz bir hayat artık m:.imkün sayıl- rt orducia ve gerek bu ordlunun hava mü- H. E. Erkilet haline girmiş bulunmaktadır. Ne uzıık-

-
OUnkU kısmm hulasası 

Muharrir yaz mevsimini Heybelladada g~
çlnnektedlr. Bir akşam kapının zili acı acı 
öt.er. Gelen, yıllardanberl görüşmediği eski 
mekteb arkadaşı Ekremdir. İki arkadaş 
mekteb hatıralarını tekrnrlarlar ve akşam 
yeı:ı.cğlnden sonra çamlıklara çıkarlar. 

.son Posta» mn tefrikası: 2 

BiN 
ÖLDÜRMEDİM 

Gl.erula Farrell 

tan görür görmez kapı açılır, ne de kapı 

açılmasında tehaiük giistorilir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Oldu ve Ekrem Çelik anlatmağa bsş .. 
lamı ... 

* İki sene evvel vilayetinde cum-
huriyet müd<leiumumisi idim. Bir gün 
masamın üstünde hir cdavetiye> buldum. 
Bizim vilayet bakkallar cemiyeti reisi 
Zülkefil efendile meı:ılıum alay kAtibin
den dul kalma Rukiye hanım evlenecek
lermiş; Cumarte.si günü öğlenden sonra 
saat on beşte belediyede nikahları, akşa .. 

Ek:-em bir çamın dibinde görülmiyecek şe
kllde oturarak sevda yalanları dinlemeğl 
teklif eder ve a.v lbeklcmeğe koyulurlar. İnti
zarlan uzun sürmez nihayet bir çift düşer. 
İki ıırkada.ş imkAnın azaml haddini kulla -
narak büzüldükçe büzülürler. 

(Roman devam ediyor) tıncı ayına girmeden asri mezbahada 
boynuz müsabakasına girişmişlerdir! 

Leyla ile Mecnun, Şirin ile Ferhad, Ar-

Yazan: Zeynel Besim Sun 
Ekrem Çelik memnundu. Ayağa kalka-ı - Aman anlat Ekrem... nuna da Ha]kevi salonunda .:iüğünleri 

varmış. 

rak pantalonunu silkerken. - Mevzu buldum diye acele etme ya. 
- Gördün mü; dedi, sana bu gece bir hu!. Ah siz muharrirler, siz muharrirler; Bilirsin, böyle kalabalıklı yerleri sev-

yenilik yarattım. Ne dersin bu işe?. hemen kaleminize dolan.acak hadise arar- mem. Fakat düğüne gitmiyeyim de ne İki genç geldiler, bizden yedi, sekiz zu ıle Kamber nerede?. Zaman, her şey 
metre ilerideki bir çamın d1bine oturdu - gibi, ~k telakkisini de değiştirdi. Artık 
lar. Arkaları bize dönüktü, bizi görme - platonik aşk bugünün sadece gülıünç bir 
lcrine imkan yoktu; fakat ay ışığının <'f~:ınesidir. Aşkın ebediyetine, eğer kaldıy 
yardımile biz onlan gayet iyi görüyor - sa, birkaç derviş döküntüsünden başka 

duk. Biraz daha ileriye, yahud azıcık da.. inanan yoktur. Sinema yıldızl!l'ı Cumar
ha geriye otursalardı onlar da bizim gibi tesi günü evlenip Pazartesiye hiyanet et
zulmete gömüleceklerdi. tikten sonra Çarşamba öğleyinden evvel 

Yalnızlıklarından emindiler. Bu se - boşanma modasını çıkaraılıdanberi. 
beble cAdem oğlunun Haıvva kızına> ve - Seni seviyorum. 
mütekı.bilen cHavva kızının Adem oğlu- Sözüne. 
na> o ezeldenberi tekrarladıkları ve ebe- - Kaç liran var? 
diyen tekrarlıyacaokları yalanlara ser. - Cevabile mukabele başladı. Aşk ta 
bestçe cereyan verdiler. Başuçlanndaki maddileşti ve her maddi şey gibi, arzw... 
çama baktım; iki ön dalını iki elin şeha- ya göre, .bükülür oldu. Artık sevenler 
det parmağı gibi kullanıp aşıkların tepe- ccanları istediği :vakit, camları istediği ka
lerine doğru aşağıya dikerek bana çifti dar .. seviyorlar. Birisi kalksa da: 
gösteriyor; arka dallarını da hayretle a- , - - '\:andım Allah; elimde cif'ğil, vaz -
çılmış kollar halinde semaya kaldırarak: geçemiyorum. 

- Gene mi ayni sözler. 

Der gibi sallıyordu. Çamın 
setli vaziyetine hayran oldum. 

Dese zavallıdaki his vahşetine hep be
bu fera - raber şıışarak a~ıyoruz: Ne kadar geri 

mahluk diye ... 
- Sen benim hayatımsın, canımsın, 

seni ebediyen seveceğim, senden b<ı§kası
nn b:ıkan gözler köı olsun, ah içimı bir 
bilsen ... 

Evet, ah aşıklar birbirlerinin içini bir 
bilseler!.. 

Ve ah hayat yollarında bu martavalla
rın hiç bir kıymeti olmadığını bir anla
salar! .. 

Ne karı kocalar cebedi sadakat> ye -
mlıı.ile birleşmişler ve ucliva-çlannın al-

'l'emeli, tıpkı ev gibi, maddeye daya
nan manevi yuvadan gel de hayır bekle .. 
sevgi kerpiçleşti, saygı taşlaştı; şitfıdi lu
gavi manasile evlenmek var. Buna aşağı 
ve yukarı derecelerine göre ckulübelen -
mek, apartırnanlanma1c .. ta diyebiliriz. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyorum: ö
nümüzdeki çift, yekdiğerlerine söyledik -
leri yalanları.o ay ışığından marz.batasına 
mufassal bir de d'udak mühürü bastıktan 
sonra kalkıp uzaklaştı. 

M h h 
yapayım yani?. Böyle yerlerde bekarlık 

a zun, ma zun cevab verdim: sınız. Maamafih, azizim, bu zavallı go.. 
-Keşki biz de genç ol.saydık!.. cuğun macerası hakikaten te.sbite değer. bır felAkettir azizim. Düşün şimdi; ak .. 

B 
.. Ek şamları t~pu müdürü, evkaf müdürü, nti-

en onde, rem Çelik arkada gazino- Sabırsızlanmıştım. Ekreme biraı da 
ya indik. Asfalt caddeye yakın bir ma - çıkıştr gibi tekrarla.dım: fus başk§.tibi filan hep beraber oturur, 
sanı!"'. ba§ına oturduk. Denizde yıkanan H d. anl t ırohbet edet''.?. Ah -bir işitsen; neler de ne-
ay ışığmı seyre daldık. = ~~e ı, asana.... ler konuşmayız!. Bizim nüfus ba.şkAtibi 

Kendimden geçmiş gibiydim. Önüm • · · • eski bir softa bozmasıdır; c!1mhuriyetin 
den akıp giden insan selini görmüyor - - Neden burada değil?. ilanında sarığı'l. atmış, şapka inkılAbınd!l 
dum bile.. - Not etmen !Azım da ondan .. · da sakalı kazıtmıştır. Şimdi müteceddid-

İstigw rak içinde mehtabı seyrederken as Gazinoda geee yar~na kadar nasıl o- liği. yeni fikirliliği kimseye bırakmaz. 
falt caddenin bizden taraftaki kısmından turduğu.mu anlatamam. Merak için.de Milliyetçilik dini, Uyiklik imanıdır. İşin 
cılız bir ses yükseldi: bunalıyordum. Bu g~ ve gUzel deli-kanlı herhalde bir cin.ayetle alAkadar e- dikkate şayaın olan tarafı cami hatibliğin-

- Yalan!. Ben öldürmedim!.. den nüfus bn.01..&tibli~ne bir hamlede at-. dilmiş olaeaktı ki: ""'1"" "'6~ 
!kimiz birden silkinmiştik. Kafamı layışıdır. Mevki sahibi muhata.bma öyle 

drılduran hayaller bir anda dağıldılar. - Yalan, yalaın!. Ben öldürmedim!. bir: 
Dikkatimi bu sesin sahibinde teksif et- Teranesile ömür silriiyrodll. Onu çıl- - Beyefendi hazretleri. 
tim: dırtacak kadar mühim olan bu macera 

Elektrik ışığının altında 27-28 yaşla .. acaba neydi?. Ekrem «.aşk kurbanı» de. Deyişi vardır ki bir milyar lrllo riya-
nın insan şekliınde komprime edilişine 

rında görünen bir genç. Kıyafet munta- miştf: şu halde cinayetin içinde bir de. şaş·u da kalırsm. Müvazene temini içJn 
zam; fakat saçlar perişan. Şehadet par- aşk macerası olacaktı. Muhakememi zor- mesalih erbab:mAı. ve kendinden küçükle-
mağı uzatılmış sağ elini çehresinin hiza- luyrır, ken.di kendime bir netice çıkar- re 
sında rnğa sola sallıyarak muttasıl: mak istiyordum-. 

- Yalan, yalan!. Ben öldürmedim. Eve döndüğüm-üz zaman Ekreme bun- - HA.la cümhuriyeti anlamadınız, bAlli 
. D~yor. Ekrem Çeli.ğiın yUzüne baktım; I dan bahsedemedim. Uyku uımanmda hi- ~~l~ kafa taşıyorswıuz; inkıl~b kim, siz 

cıddıyetle: k!ye teklif etmek çok ayı.b olaeaktı. Onu 
- Tanıyorum, bu bir aşk kurbanıdır. yatırdım. Ben de meraktan ve blsu.d mu- Şeklinde bir çıkışışı vardır ki sahte 
Dedi. Sordum: hakemeden ancak sabaha kar§! birıu sı- vakarlığın teşahhusu.na parmak ısırırsın. 
- Deli mi?. zabilmJşim... G-Oya, Allah gani rahmet etsin, AtatilrkU 

- Evet... Kahvaltı masasımn başında buluşur, kariısına oturtmuş: . 
- Neden delirmiş?. buluşmaz, gelAmdan sonı:ıa ilk s:a.zoam: - Bamı bak oğlum; şu işi şöyle, bu jşJ 
- Bu uzun bir :maceradır. İt!ter&en - Haydi Ekrem; şu akşunki çocuğun böyle yç. G&eylıri seni ha. 

anlatırım. maceı-a&ıtu anlat. (Arkası var) 
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Bir casusun 
meraklı baJatı 

Mekteblerdeki tOrkçe ve 
edebiyat dersleri hakkında 
yanlış kararlar vermiyeliml 
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- Alman casusu Kari Armhard'ın 
hatıratına •• gore yazılmıfjtır 

EdPbiyat muallimleri Ankarada Maarif Vekilinin riyasetinde yapılan trıplantttU& 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin orta metodun mahsulü değildir \ rp en bJyük 

okul ve lise türkçe derslerini tanzım ıçin, kusurları budur. 

Bu. Tf'rimler cepheden geriye haber götüren bir güvercinin sevkini gösteriyor: HaZtrlanan r~Pf!r, ya~~d .. ~~rb vaziy~ti 
haberlerı b{,. tü.p içine konarak güvercinin ayağına bağlanıyor ve hayı•aıı aç otarak sıılıvenlıyor. Dond:ugu zanv.ı.n ıse 

kendi reisliği altında bir komisyon kur. Çocuk anasından, babasından duyduğu 
duğunu gazetelerde okudum. Bu çok mü. kelimelerin ayni manada olan büsbi.itün 
hirn işi ele aldığından dolayı, en önce Ha· ı yeni ~ekillerini görüyor. Mesela (mek .. 
san AI:ye teşekkür etmek borcumuzdur. tub) kelimesini evinde her vakit işitmiş .. 
Türkçenin, epey zamandanberi iyi öğro· tir; bunun yerine (bitge) yi nasıl anlar 
tıle:n:?diğini hepimiz biliyorduk. G:izcl ve nasıl öğrenir? Her yeni kelime, yeni sepetinde yiyecek bu.laraktır 

DUnkU kısmın hU1Asası göre hiç bir masraftan ç~kinmiyecek -
<Alma )[ 1 . _ .. rc1 i 1 . 1 en siniz!. Şimdi artık gidebilirsiniz!. n casusu ar JU"uu.ıa , y gıy n 

1'kaı »arauz bir rençtlr. sergüzeştinin baş- Karl hemen o akşam Yunanistana 
lanrıcınc1a kendisini Berlinln en lüks lokan- müteveccihen yola çıktı. Kendisine, 
taI.rından birinin hususi bir köşesinde otu- şarkta ve Balkanlar<la mevcud hasta
l'ılrken bolayonız. Mohatabı ona Alman ca- lıklan tetkike memur bir doktor süsii 
illa te.ıkflA&uıa ıfrmesln.I teklif ediyor. Ser- verdi. Rozen ona, Atina tıb fakültesi 
riıtşthı blklyesl devam etm~ktedlr.) dekanlığına hitab eden Berlin doktor-

b' :Rozen. sözlerinin bu noktasında, sert 
ır hareketle kalemini masaya vurdu 

~e KarPin, gözlerinin içine bakarak 
0nuşmnsına devam etti: 

- Bundan sonra hiç bir suretle alkol 
kuUanmıyaca'ksınız!. cmetres> veyahud 
«sevgili:. namları altında hiç bir ka • 

dıl'IJa uzun bir cinm rabıtaya girişmiye
Ceksiniz!. Bütün mevcudiyetinizle gizli 
i~tihbarat servisinin emrinde olduğu • 
lluzu hiç bir zaman unutmıyacaksınız! 

'reletonun keskin bir çıngırağı Ro -
lt:m'in slhlerini yarıda bıraktı. Ahizeyi 

~line alan Rozen, hürmetkar bir eda 
le kendisine telefonda söylenenleri 

dinledikten sonra süratle ayağa kalktı. 
~rl'a dönerek: 

lar cemivetinin bir tavsiyesini verme~i 
ihmal et~emişti. Bu tavsiyede, Karl'in 
Berlinin tanınmış doktorlarından bi.ri 
olduğu, mühim bazı keşifler üzerinde 
yürüdüğü, tetebbüatmı derinleştirmek 
üzere Balkanlarda ve şarkta yapacağı 
:::eyahatlcrde, kendisine her türlü mes
leki vardımlarda bulunulması bilhassa .. 
kuydedilmekte idi. 

Karl Atinaya j!elince, uzunca bir 
milddet, benimsediği doktorluk sıfatı
na layı'k bir insan olarak görünmiye 

~alıştı.. birçok hastanelere muntaza -
ım:.'l devam etti .. tanınmış Yunan pro
fesörlerinin derslerinde, konferansla -
rında bu1undu. Amelivathanelere girdi, 
cıktı .. Vefüasıl tetkikata gelmiş bir 
dtık!orı.:n ne vapması lazımsa hiç birini 
ihmal etmedi. Tabii bu arada, Alman 

- Beni mazur görilnüz, dedi, acele t . . d hbe rei de istifade 
git?nek meCburiyetindeyim. Siz bizim a fl(;(.'C' • nın e re r 1 n n 
t - eder!'k, Yunan ricalinin devam ettik -
e~?tilatımızda 2112 numara ile mukny. leri vnlcri dikkatle tesbite çalıştı .. 

Ye-:t~niz!. Bütün raporlarınızı bu nu -
cünkii, muhtelif memleketlere mensılb 

l"ııara 11e imzalıyacaksmız!. Yakında diaer rne~Iekdaşlarını, ancak buralarda 
daha mufassal talimatımı da alacaksı- bu,abilirdi. 

?lız'.. Allaha ısmarladık. Kar]. Yunan devlet adamların•n va -
~ ~~~n. Karl'ı kapıya kadar geçirdi. r;ayı~ şekillerine aid icab eden malfıma-
. ltnı uzatmıya lüzum g6rmeksizin ba· 

Şıle hafifce bir selam vererek, bugiin- t1 <lldıktnn sonra kenıdisine bir faa1iyet 
ı· plfını cizdi. Bu plana göre, Yunanistan. 
hük miilakatın bu kadarla bittiğini mu- da faalivette bulunan ecnebi casusla,ri-
atııbınıı anlattı. " 

1e bir temas tesis etmek için Yunan 

devlet adamlarından birile yakın te -
Birkaç gün sonra Karı tekrar Vil - mac:ı olan bir casusla tanışması lazım

~lnıştraseye davet edildi .. onu karşı - dı. Bu ilk tanışma, birçok ipuçları ve. 
ayan gene Rozen oldu: rebi1irdi. Yantığı tetkikat neticesinde, 

* 

- Nnsıl, hazır mısınız, dedi?. Ne ka
dar zaman zarfında yola çıkabilirsiniz? 

- İki saat zarfında. 

o devirde Yunanistanın siyasi hayatın
da fevkalade mühim rol ovnıyan na -
zııfordllıı birinin, gece gündüz beraber 

onunla bir türlü dostluk münasebetle- dilimiz. Çücukları.mız ve gençlerimiz ta- bir manayı ifade eder olmalıdır. Bu ma
ri kuramadı ... Bu sahada yaptığı bütün rafından ıyi söylenmiyor ve iyi yazılım. na nasıl bir alaka dolayısile zihne gire-

yor; halbuki bütün bilgilerin baş anahta- cek.se, onun maddi şekli olan kelime d& 
te~ebbüsler boşa gitti .. hatta iş bu ka- rı ana dilidir. Dilini bilmiyen, dimağını öyle girecektir. Binaenaleyh çocuğa, ye. 
darla da kalmadı. Kadında Karl'a karşı da işletemez; ilimleri, başka dilleri iyi ni bır mana için olmadıkça yeni bir ka
bazı şüpheler bile uyandı. öğrenemez. Her dilin kendine mahsus bir liır.e vermekten sakınmalıdır. Türk dW 

Bu vaziyet karşısında Karl, dolam - Jer.isi vardır; bu jeni öğrenilmez.se, dil için, ilmi çalışma başka, okul dersler. 
bac:lı yollardan yürümek lüzumunu de öğrenilemez; çünkü her dilin hususi. başka §cydir. 
duydu. Fransuz kadınmm birçok dost- ydmi yapan bu jenidir. Edebiyata gelince: Edebiyat öğretmen, 
hırı V" ahbablan arasında, bir de Sesi! Çccuk ennesınden ve muhitinden dili- lHi, iki türlü edebiyattan bahsederler 
ismin,le bar artistlerinden bir arkadaşı ni ve daha birçok şeyleri öğrenir; fakat Yapılan edebiyat, öğretilen edeoiyat. Y:ı. 

dihn mekanizmasını öğrenmedikçe elin- pılan edebiyat, okul dersi değildir; bizcr 
vardı. Kar}, Sesilin barda gösterdiği deki aletten istifade edemez. Dıliıı meka- burada okutulan edebiyat mevzuubans
rıunıaralarm, bazı gizli emelleri maske. niz:ııası ve o mekanizmanın i~leyiş tarzı, tir. Edebiyat niçin okutulur? Bir kere 
lernck için birer cnumara•dan başka 0 dilin grameridir. Her dil, kendi grame- her Türk, dilinin bediiyatını anhyabil· 
bir ~ey olmadığına kanaat getirdi. Ve rinin kaidelerine tabi olarak söylenir ve meli, ondan ı.evk alrnağı öğrenmelidir. 
bu kanaatin tesirile, Sesilin çalıştığı yazılır. Gramer. dilin mantıkıdır da. Bu Sonra da edebiyat felsefi zihniyete biı 
cFoli-Arap> barına muntazaman deva-

1 
mantıktır ki, kafanın mantıkıdır da Bu giriştir. F,debiyat bu iki bakımdan öğre

ma başladı. Karl'in biricik maksadı, mımtıkdır ki kafanın mantıki terbiye. tilir. Bir takım edebi kaideleri hıfzettir. 

Sesilin dikkatini çekmek ve onunla si.ni y~~~· Vakıa dil~ g~amerini hiç rrıek, edebiyat yapmak değildir. Gençte 
dost olmaktı. Fakat bu maksadına iriş- bılmerlıgı halde, hatta edebıyat yapan bedii zevki uyandıraınadıktan, bir duy

mek için, kadına tutulmuş toy a!iJkların 
rolünü oynamadı. Bilakis bu işlerde 

muvaffakiyeti daha müsbet olan, müs
tağni, hiç bir şeye ehemmiyet vermi-
yen tecrübeli bir hovarda tavrını ta. 
kmilı. 

Bu hareketi derhal tesirin~ gösterdi: 
Bir E!Pc:-e. mutald numaralardan sonra 
herhmı,gi bir davet vaki olmadan Sesil, 
ker.di a ·afl'ile vakışlklı ecnebinin masa
sına ıtidip oturdu Ye Karl ile sohbete 
kovuldu. 

ndamlar biliriz; fakat onlar, hiçbir vakıt gusunu az çok heyecanla ifade edecek 
çek iyi bir yazıcı ve iyi bir edebiyatçı o- bir kabiliyet doğuramadıktan sonra, c. 
lamamışlardır. Onlardaki zeka bile, kafi debiyat dersi can sıkıcı ve lüzumsuz pa· 
yumuşaklıkta değildir ve yaratıcılığı az. sif bir faaliyet olur. 
C.ır. Ne olsa, üslublarında bir çetrefillik Feııcilerımizin çoğundan edebiyatın 
vardır. Hlzumsuzluğu hakkında sözler ış:itmişun· 

Gramere çok değer veriyorum diye, dir. Halbuki en iyi fenci, ayni zamand9 
beni muateb tutamazsınız; gramer, elbet. az çok edebiyatcı da olmak mecburiye 
te dil değHdir ve yalnız gramer öğren· tindcdir. Edebiyat, uydurma ve hayal 
mekle dil öğrenilemez; doğru sôylenip mahsulü değildir. Hayalin edebiyatta yc
yszılamaz. Yirmi yıl medresede dirsek ri varsa. fende <laha büyük yeri vnrdır. 
çürütüp arabcarun gramerini bütün in- Nazariyeler, birer hayaldir ve bütün ih. 
celıklerile öğrenen eski hocalar, arabca tir.alar, bu gibi hayalleri tecrübe sahasına 
iki kelimeyi yanyana getirip kon~anıaz- koymaktan doğmuştur. Binaenaleyh a. 

Knrl il"' Sesil pek çabuk ahbab oldu. lar, cioğru bir cümle yazamazlardı. debiyat, şair, edib, muharrir gibi, doktor, 
lar. Sec:il'in Karl'de en çok beıfondiğf Grameri nasıl ve ne dereceye kadar avukat, kimyacı, mühendis ... lere de ld. 
şey, onun kibarlığı idi .. çünkü Karl o- öğrl'tmeli? Bu, artık, gramerin metoda. zımdır . 
na, bir ıbar artistine davranılma~ı la7.ım lojisi sah~ına giren bir .meseledir, bura- Işte okullarda edebiyat, bu terbiyevt 
gel<liği gibi değil de, adeta yüksek bir da bahsedilemez. Gramerin lilzum ve e. gayeyi temin için okutuluyor. Bu gaye 
rosvete kadınına davraılması la?.lm ge- hcmmiyetini anlamışsak, bu kadarı bize niçın elde edilemiyor Buna, metodcıbji 
len ~Pkilde muamele ediyordu. Karl kafidir. noksanından başka noksanlar da tesfr 

Okuma dediğimiz kıraat meselesi de icra ediyorlar. Okutulacak meti'!ller iyi 
tabli, zerre kadar siva.sctle alakadar 1m· ed bA k ·d ı ·ı bC'ni çok düşündürür. Yedi veya sekiz seçi ıy.or, e ı aı e er ve nev1 er sc-
aörünmüvor, tamamen romantik afn. ·1 ı k dı ı h" ı yeışında okula gelen bir çocuk, çok zen- cı en parça ar ço az r ar ve - ıç o -
ki sevle,..den bahsedivor, yalmzlığın • gin bir vokabüler sahibidir. Blz ona üç mazsa - fikirce tam değildirler. Okul kü. 
dan s;kavet edivor, ve zaman zaman ayda mahdud kelimelerin yazılıp okutul- tübhanesinde, belki ibir takım edebi eser
birnz hava almak vesilesile j?enc artisti ma~mı iyi öğretemiyoruz. Halbuki çocuk, ler vardır; fakat bunlar okutulmaz ve 
or.ıba ilP. ~hir dışına gezmive götilrü- yazının mekanizmasını öğrenirse, bütün üzcrlerınde vazifeler verilmez. 
yordu. Bazan iki genç, kendilerini ta- 1:-ildiği kelimeleri yazı.p okuyabilmelidir. Sonra edebiyat tarihi diye bir ders 

- Çok gü 1 s· · di y 'st b ı ndurruw ı· .. muhı'tine mensup B rnamen romantı·~- me\r7.ulara terkede • Alfabede veya okuma kita·bında görme- gösterilir. Bu da metinlerle değil, krono. A • ze. ız şım unanı ana, u u e • ~ ... !\. 

~tıl'\aya mdece1tsiniz!. Son zamanlar • fa:rı.inde sıkı fıkı bir ahbabı bulundu • diği bir kelimeyi başka bir yerde görse. lojik olarak yapılır. Tarih tedrisinde ya-
da e• rek bütün günlerini kırlarda geçiriyor- okuvcımıyor. O halde okuma dersinin pılan bu kronoloji hatası, edebiyat tari~ 

Atina, Balkanlarda, vakın şarkta Q-unu, bu ahbabının da, bir Fransız ka. lamı 
f . • "' · · · metodolojisinde büyük bir kusur var. Ço- hinde de irtikab ediliyor. 
1aaı'Yettc bulunan muhtelif memlek~t- dmla münasebette olduğunu öğrendi. Cok gecmeden Karl ile Sesi! arasın- cuk. ı·0k defa üç değil, beş ve hatta on Gerek türkçe. gerekse edebiyat için 
herr. mensub camısların bir karargahı Karı, kısa bir müşahededen sonra hu daki hn dostluk, bu sıkı rabıta, Atina- ayda dahi bu mekanizmayı elde edemi- okulda. miimkün -olduğu kadar zengin 
llhni almıştı. Sizin vazifeniz, burada Fransız ka<lmının, ecnebi bir devlet nın biitiin e'1-lenee ve bar alemlerinin yc.r; ı:erbest okuyup yazamıyor. Or~:ı o. bir kütühhAne bulunmalıdır. Lise genç

~1Utıan ve muhtelif milletler hesabı· hesabma faaliyette bulunan bir casus- bir dedikodu mevzuu oldu.. l:ula geldiği vakit, ona artık mekanik o- leri. her türlü edt'bi eseri okuyabilecc>k 
"ra ~?lı~an casusları tesbit etmektir. tan hıışka bir şey olmadığına kanaat Bir gün Sesi1 cam sıkılmış ıbir halde kumayı değil, manalı ve edebi okumayı ve anlıyabilecek kabiliyette olmalıdır. 
h ab1

1 bu arada, bilfiil Yunanistan aley. g\?tircli. Bu Fransız kadınının, Yuna - Kı:ırl'm yanına geldi. Göz yasları içinde, öğreteceksiniz. tık okuldan kusur1u me- Mescıa Hamidin, Halid Ziya Uşaklığilin 
ıı ll'e çalışanları da tesbit etmiye çalı - nistan devlet ricalinden birinin ahbabı fakat müphem olarak, arkadaşı Fran. ktniı:ma ile gelen gene:. or.ta okulda iste- yeni ttirkçeye çevrilmiş eserleri okutul. 
~Caksını~. Sonra, Yunan yüksek me- olan B ... üzerinde çok derin bir nüfu- sız kadınfle kavga ettikini sövledi. Karl dığiniz tarzda okumağa muvaffak ola- malıdır. Gençten, manasını bilmedikleri 
·••Urla ı 1 b 1 · Öyl k B mazsa, kabahat kimdedir? kelimeler izah edildikten sonra, üslübla-
1 rının sevgi i erini, un arın isım- zu vardı. e i, ... , gerek hususi, bu kavganın sebebini derhal keşfetti: 
erj i k · j h d k d t İyi okuyup yazmanın önemi söz götür. rın ve edebi inceliklerin sezilmes! ve an-n • onları seven kimseler yanındaki gere sc sıyas ayatın a a mm mu • Sesil'in böyle maruf ve güzel hir adam. -

?liif rnez. Bunun üzerinde ne kadar durulsa latılma.ı:ı 3stenrnelidir. Ne Divan. ne Tan-
"'t Uz. derecelerini ~ an1amagıw ihmal lak bir tesiri altına düşmü~ü.. Karl la .sıkı fıkı olması, Fransız kadınını hf'm s t'f.. d b" ı ·h " yeridir. Gencin bütün lhayatınc!l bunun zimat. ne • erve ı unun e e ıyat an ı -ı._rneyıniz!. Şifreli zata mahsus muha. önceleri, dbğrudan doğruya bu kad1 n u··rkt·ı· trnü(; ... hem de kıskandırmıştı. Karl, k' ı d·1·r Bunl d met·nıer 
~ ks!ri siirüp gider. Bana öyle geliyor ı ma f' ı ı . ar an seçme ı 
a]tratın altına 21; resm.t muhaberatın -.'asıtasile işe girişmeği düşündü. Fakat .sevµilisiı.e bu bahse aid tek bir sual alfabe ve Hk okuma kitabları çocuğun gcndı rin her vakit zevkini okşayabilir. 
tib:na da 12 imzasını atacaksınız!. Ka- evdeki pazar çarşıya uymadı, bu işler- bile sormadı. Sadece kadına karşı olan bildiğı kelimeleri araştırarak, aliikaları- Kısacası: Hasan Alinin takdire şayan 
b· ıın yol ma~raflarınr1..a karşılık size de fevkalade usta ve tecrü1beli bir in- dikkat \'e alakasını arttırdı. 111 uyandıracak bir şekilde yazılmıyor. O. olan bu teşebbüsünde muvaffak olmasını 
ır Çek verecektir. Vaziyetin icaba tına san olduğunu der'hal gösterdi. Karl 'Arkası var J kuma kitabları, pedagojik bir ka!anın ve (Devamı 8 inci saYfada) 
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Istanbul muhteliti dün 
Ankaralılara 1- O yenildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) tapo tarafından .bazı tevkifat yapılmıştır. Roma 15 (A.A.) - Havas ajansı bil- 1 
R Ba 

(Baştarafı 1 inci sayfada) karalı Hasanın ikinci bir vuruşile ga .. 
• ~iirriyeb diye bağırarak meçhul asker vyerada tevkifat diTiyor: Birinci devre başlarında 
&bdesine gitmek ist ............. 1.,.-t1... p . 16 (Hwrust B M r . .. t ·t nin ılma An.kara ltblyet gollerini çıkardılar. ~~ ~~ ) - cParis - Soir• gı- · .. u~ ~;, un ;ersı e aç yında. muhtelit! misafir kale önünde bir çok Bu gol İstanbul muhtelitini harelt&-

Haha mahpus ~e.Basmın Bavyera hududundaki muhabi- s.ıto mı un~. ~ti e,. enedik. ~ara gol fırsatları kaçırdı. Maamafih bu a • te getirdi. Hakkı, Cemil ve Şerefin bit• 
B . la 

1 
(A.A H n, vyerada son zamanlarda birçok tev. P anan unıversıte talebesının alkış - rada Cihadın fevkarnde ,..;\, .. el kurtan _ ı ratıs va 5 .) - avas ajansı kifat yapıldığııu bildirmektedir. !arına şu sözlerle mukaıbele etmiştir: ları da bı'r k 11 5~1 ld . ş birini takib eden ve biraz da şanssıt \" bildirıyor: T 

1
_... F . 

1 
ço go ere man o u 0mı at.frdilebilen kaçın1Jlan'le devre ve 

P d h~- --=l~:;ıı.;,.. _ Hah ev.ıı..u.•t. Münih su.ik.astinden çok aşıst usu ü üzere, rahat ve disiplin Anka uh . 1 rin1n b" birini t . rag an ~ v~ilU.l~e gore, a, . . . . ra m acım e ır a- maç sona ermiş oldu. 
ıra t d .., "h.... bulunmakt d daha evvel b~lanuştır. Bunun sebebı, ıçmde çalışmaya hazırlanın ve ıhtiya - kib ed b ü . kml k İ ..1 ;ı... ny şa osun a m ..... "l'us a ır. . . . . . . . . en u m essır a arına mu a. stanbul takımından yalnı2 CihS°' 
11

.lah . ı· . sebeb' mütte#:l.. Nazı aleyhtarı cereywım gıttıkçe kuv - ten tüfeklennızı kitablarınızın yanına b"l 1· ·t b l ""-,-- büt" h tl ~" "" pusıye mın ı, ı.ı.a. mem - t1 . . • . İ ı' :. an u ~ı.ıuının un a a • Ankı:ıra takımından i"""" Hilmi Has-
leketlerd ki Çekasl. ak hileketl . . ve enmesıdir. Bır müddettenberi Nazi koyun. Faşıst ta].yanın sulhü korkak rmd b" 1 lık .. ~ ' 
red ve ı·nke ıı- tm . ~J.-~,:~ himennın hücum kıt'alarmda bütün mezuniyetler bir sulh değil, ~ilahlı bir sulhtür. da ır an aşamamaz geze çarpı - ve Mustafa muvaffak oldular. 

• ı:u. e ~ mUAAU.u..ı..u~e, . aye luıldınlm~ır. yur .u. Sellin Tezcan 
idar~$ınin muhtanyete kıalbedileceğ'i yo. Ba ..J-'LI krali f • Nıtekim bu vaziyd mndafaa hattı -

. . . vyera~ yet tara tarlan A - lk d""' h b OU T k" d v d 1 lundtıkı son Alman tekliflennı reddetme- ·t krali ._,.il rll t ı~ flSQ l QT l•R nın Ankara tazyiki altında uzun müd- n 8 I r agm a yapı an 
sicil H

. "dar · · · N h v~ urya ye~ c e emas tes.ıa et -r. ımaye ı esı reıs:ı. von e\lrat ın . 1 d. İlk fırsatt b 1 ilt" det kurtula.mamasına ve muhacim hat- b 1 
23 Teşrinievveldeki kanlı hadiseler te - m.ış c~ ıdr. kl . la lmwık ardın teşr l E''-emmı·getı• tının da bir netice alamamasma sebeb ser esi gUreş er 
siri 

-~- . . ~ mesal e ece en an aşı a ta ır. n _,., aJtıu~ yaptığı teklıflenn, Çek huiru- N . 
1 

yht bü .. Al olmuştur. Tekirdağ 15 - Diin Tekirdağınu.<> 
t
. d .J.J dild'ıw .. 1 kt d" azı a e an cereyanın tun man- 1 

me ınce e reuue • ı,,,ı soy enme e ır. d d yıldıv ",,.,_ .lmi t' G k _ Faris 15 (A.A.) _ Meb'usan Mecli- Devrenin ıru;fını bu suretle geçiren Grekorumen serbest güreşleri yapı • 
B bebl Alm 1 . di hnkıi ya a a ya gı o5 .eru ş ır. ece a İ ü"""· u se A e,. ~ ar, ~ _ - ranlığından istifa<le eden muhalif un • si hariciye encümeni bugün B. Jean stanbullu1arın 20 inci dakikada aç:ıl - mış ve bu müsabakalarda vali ve t , .. -

mette. hatta hımaye ıdaresmın hukOmet . . M. · · d kl " üldü 111
•

1h d h tt d a. 1 b t 1 k ü lt bi '11l' . . surlar, Nazı bınalarını taşlamakta ve ta- ıstlenn rıyaseti altında topla:nm.ış ı arı gor · .ı.uu a m a ın a ..,·enera aş a o rna zere a ı ne J 

rıyaseti ma~da bir değŞkllk yap - nınmış Nazilerin evlerinin camlarını kır- ve abluka nazırı B. Pernot'un izahatı • Hakkmın bir iki tehlikeli akım Anka - kın seyirci bulunmuştur. Evvel! yerU 
mak U;temektedırler. Btmt.r da, Alman mu ktad 1 · d"nl ·a+;.,... r~ kalecisinin vaktinde müdahalelerile pehlivanlar arasında ,..,"reşler yapıl:rnLf 
!htbb' uh le! f . l Vl ka . ma ır ar. nı ı emı.,....... 5"' ı m a et par ısı o an ac ıs • B - 1 d 1 nl.· lfitl · ah • N b. ikt di h b" · "'"'mr>re vermedi ve burıu büyük müsabakalar takib e1" 

. d-ı-· kü" .• k fa~;..+ ..J!-- • ·dım 
1 

u cum e en o ar......, erın ş .~.ı. azır, ır ısa ar ın meşrwye • ~ . · mm cr..ı çu F7" ı;wnuenın yar ı e . . hk d . Ank •..;bt h~4-1-: 1 i •· ğ 
1 

kl . fotoğrafçısının atelyesinfn camları da kı- tını ve Alınan propaganda~ının bu harb e\ re aranın n~ wum.ıve- em ş .ır. 
yapma a ça ıştı an. söylenı~r. rılmıştır. aleyhindeki ileri sünneğe yeltendiği i- ti !1Itmda golsüz olarak bitti. · Kara Ali ile güreşen Habeş Kasetı 

,,, Hidıseler Alınanye.nrn muhtelli şehirlerinde, sa- tirazlann beyhudeliğini isbat etmiş ve Ikim-i devreye İstanbul takımı bü • Tafari yedi dakikada mağlttb oımuştut· 
Prag 15 (A.A.) - 28 Teşrinievvel vu _ ibah erken kalkıanlar, dın'llrlara yapıştı - demiştir ki: · yük bir enerji ile başladı. Fakat mü - Ankara ve İstanbul müsabakalarlJ11il 

kuatı esnasında aldığı yaralar neticesinde rılmış Na.rl aleyhtarı beyannameler ve Müttefikler tarafından yapılan deniz hacim hattının daha zlıyade şah~t hare- intikam güreşini bugün Tekirdağlı gü
ölen talebenin cenaze alayında yeni bir halkı rejiıne karşı isyana davet eden ya. kontrolü beynelmilel hukuk prensip • ket edişi bi~ çok fırsatların kaçın1ma • seyin le yapan Alman şampiyonu vuıt-
takım hadiseler olmuştur. :ular görmektedirler. lerine uygundur. 2mı intac ediyordu. man T 4 dakikada yenilmiştir. 

Tezahürat yapım. talebe şiddetle da - Almanyada Nazi aleyhtarlığı Nazır. bunu müteakib, Rusyanın, . Devrenin ortalarına doğru h~kimiye. Cemal pehlivanın idaresinde yapı .. 
ğıtılmış ve yaralananlar olmuş, bazı tev- Lo d . 

16 
(H A) _ E ki .. ~ akil halihazırda Al.manyaya yapabileceği ti tekrar ele alan Ankaralılar, 20 inci lan bu güreşler fevkalAde heyecanlı oJ,. 

kifıat yapılmıştır. Bü.tün Clementrlmım Aln n ıa _
1

: .... usustisiı. • İngil~. ~~t i.k:tı~ad1 yardıma dair olan sık sık orta- dakika-da sağdan yaptıkları bir skında mu~ ve binlerce yurddaşım.ıza bayranıJ 
. f · · tan sosv~~ par • ız ışçı par. kil b" şütü C-h dm +,.,.,.. t v hoş O'eçirmek fırsatını verm.ı"ştir. ~l~allılesıkvel Hu~~-~te5?.LmafaahaJlelsı tisinin mes~jına bir cevab göndermiştir. ya atılan iddialardaki mübal§gayı te - çheldenliırd k ı a .'."':.'u ..1 uttuAngu ı-. 

sı ı:uı as er er tarıeu.ı1UliliU mU.ı..ı. za a - B bd d . ki Al d bariiz e~_,..;., ve ablukanın elde edilen a e e n en -açırması yuzuncen - (A.A.) 

tı 1 
u ceva a enıyor : man or u - ~ ....... ~ ===:::ıı:==========================~~~::::::' 

na a ınını§tır. sunun harekete hazırlandığı şu sırada biz ilk ~ticelerinin bir bilanÇQ8UllU yap - s r· A 
Bazı Avusturyahlar tevkif edildi de beyannameler dağıtmak suretile 

7

faa- mıştır. ovyet - ın lmanya ile Amerika 
Rad~a 15 (A.A.) - Alınan • Yu • llyete geçmiş bulunuYQruz. Nazi aleyh - Bu neticeler şöyle hülasa edilebilir: k 

gc>5lav hududu ötesinden gelen haberlere tan ~ereyan ·gittikçe kuvvetlenmektedir. Harbin ilk iki ayı zarfında Britanya muza ereleri devam arasında tayyare 
göre. Mtinih sul.kastinden oonra, krallık Alınan lıalkı baro istemiyor. tktısadt bahriyesi 400 bin tondan fazla mal mü-
tara!tarı Avu~alı muhitlerde ges • vaziyetimiz 90k perişandır.> sadere etmiştir. Bunlardan takriben edecek imalall yarışı 
=-=======ı:=:==--==::ı::m:=================- yüz bin tonu demir cevheri, 1 OQ bin Almanya kat'ı kararını 1 Bitaraf bir Balkan kıtonrduırrn. ayi mahrukat ve 10 bin tonu ba- (Baştarafı ı ind sayfada) Nevyork l!S (A.A.) - Nevyork TiJilel 

Cumhurreisi ile murahhaslar arasın- gazetesinin V qingtoodan aldığı bir ha .. 

henüz yc.rmemiş bloku teşekkül d• Q Fransız bahriyesi, harbin bidayetin- da cereyan eden görüşmeler iki buçuk bere göre, Alınan tayyare inşaatının art-
V e 1 y r den lO Te.<jrinisaniye karlar 322297 ton s~at sürmüşt r. Finlandiya başvekili ınası üzerine, Birleşik: Amerikanın da yfJ"' 

(Baştarafı l inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) mal müsadere etmiş olup bunun ve hariciye nazın da bu görüşmelere ni tahsisat istiyerek tayyare sanayjjlll 
mıya varılamamı.ştır. zılara uihayet verildiğinıi tebarüz ettfr - 1O1,6S5 tonu sanayie mahsus ham mad iştirak etmişlerdir. daha gen~ mikyasta ve memleket müdS-

Hitler, Münih suikasdinin Alman mektedir. de, 35 bin tonu mayi mahrukat ve 240 Murahhas hey€tine dahil bulunan faasına daha uygun d~ek nisbette af"' 
halkı arasında yarattığı infial:ien is • Ayni gazete, Raınanyada da Sovyet - tonu silAhtır. Finlandiya maliye nazın Tanner, Mos- tırması ihti-rnall vardır. 
tif::de· ederek, ·geniş manada bir askeri lerlc anlaşmak lehind.eki cereyanın kuv - Londra 15 (A.A.) - İngiliz kaçak kova müzakereleri hakkında gazeteci- Bu haberde Birleşik Amerikanın t:r'f '* 
harekete başlanmasını istemektedir. vetlendiğini ve iki devlet arasında mual. kontrol servisi 11 Teşr~isanide biten lere şunlan söylemiştir: lık istwal!tının, ticaret tayyareleri d• 
Erkanıharbiye ise, mevcud şartların lAk meselelerin balli için müzakerelere hafta zarfında Almanyaya gitmekte o- - Bize ne tehdid ı yapıldh ne ttltima dahil olduğu halde 1700 tayyareden iba" 

büyük bir harekete müsaid olmadığı başlanmasının muhtemel olduğunu yaz - lan 10.500 ton mal müsadere etmijtir. tom verildi, ne de müzakereler inltıtaa ret olduğu. halbuki Almanyaden gele1' 
.kanaatindedir. maktadır. uğradı. haberlere göre, bu memleketin ayda 2~,oO 

Diğer taraftan Kopenhag'dan Reuter Yugoslav gazeteleri de Sovyet - Ru - Belçlkada iki Göriişmelerlmb: dostane bir hava i - tayyare imal ettiği, ibu. mikt.arın dört a'f 
ajan.sma bildirildiğine göre. eski Al - ~en münasebatında bir .sa19.h görmekte- Casus yakalandı çinde cereyan etti. Ve bize karşı çok sonra bir m.Wine çıkması kuvvetle nıulY 
man başkumandanı ~neral Blomberg dirlcr. nazik muamele yapıldı. temel olduğu zikrediliyor. 
ile baz1 tanınmış Naziler tevkif edil - 'Brüksel 15 (A.A.) - BrU.kselde o - Şimdi, müukerelerin devan:u için Ayni. haıbere nazaran, Birleşik Aroe .. 
m!slerdir. SözUn klS8SI : Zayıf turan, Alman tebaasından Lujina.n is- yeni. e!asıar araştıracağı%.• rfkn, bu tedbiri ner hangi bir ihtıınall 

Naziler tarafından kurşuna dizilmiş ol minde birisi casusluk suçile Liyejde Diğer taraftan SoV';etler, Finlandi • karşılamak üzere değil, diğer bir meın .. 
duğu h:.:.ber verilen eski Kaıyserin to • tarafımız tevkif edilmiştir. ya hududundaki askerl talimlerine de- lekeUn; bu sahada Amerikadan üstilJ1 
runu Prens Frederik Vllhelm ise, hA - Jacol Wandens adında, Holanda te- vam etmektedirler. Finlandiya ise, hu- olmasına meydan vermemek maksadi .. 
len İngilterede bulunmaktadır. <Bat~ 2 nci .sayf~da) baas•ndan diğer birisi de Vise de, ayni dud boyundaki hazırlıklarını tamam -. le alınaktadır. 

Prens, hiçbir faalivette bulurumya - İşte bu ifhmal yu~dendir ki hAU suçtan dolayı yakalanarak, Liyejde hap lamıştır. ------~-----
y d . ~. . .. . Kı:ıracaahmed mezarlıgıru Aıı'.karanın sedilmiştir Bir lngiliz sahil gemisinde 

infilak 
ca:~a daır n~m~u uzenne soz venmş bir manzarası, Marmara adasındaki -· -------
ol u~n an, Ingılterede serbestçe gez- b 1 T"" k d . . . 1 . 62 İspanyol gemı·sı· Orta halli halka mesken mektedir ma pus arı ur emzcısı o arak gös-

Paris 15 (A.A.) -Anmerdamdan bil~ teriyorlar, biz de üzüm üızüm üzülü - yüzdürüldü lemini için 
dirildiğine göre, Hitlerin etrafındaki si - yoruz... . . A (Baştarafı 1 ind sayfada) 
yasi §-'.J.hsiyetler, rivayete naııaran Münfü C. ~luuun ~aUt. Madrıd 15 .<A:.A.) - D~ı harb esna- 1 d"1.,,vısile orta ve fakir halkın mesken 
BUi.kasrlinin intikamını almak ve Alman sında muhtelif Ispanyol limanlannda ba. t . ; tr fınd ki ;ı·klil" .. tırılmış iken son zamanlarda ytizd'ürülen emm_ e a . a m~ .~u önle -
mnıeunin ma!levi kuvvetini yükseltmek Mekteblerdeki türkçe ve t· t ıil . . dedi şimdi k d mek üzere bır kanun pı-oJesı hazırla • 
üzere İngiltereye büyük bir d'arbe indir- a~~:~ş ~e;i ~:~~; söylerunek;:clir~ ar mı~~ı:· Bu .proj~ ile belediye ihududları 

Londra 15 (A.A.) - 764 tonluk wa0d .. 
towen sahil gemi51, sarnıcında vuJt111 

gelen infil!k neticesinde batmıştır. 
12 .ldşilik tayfasından yalnız dördiJ 

kurtarılmıştır. 

mek arzusundadırlar. • edebiyat dersleri hakkmda dahılinde belediyeye ve hazineye aid 
Fakat Alman büyük erkanı harbiy<>sL yan 'JŞ kararlar vermiye•im' Bir İngiliz lordu asker için arsalar uzun taksitlerle halka satıla - Yunanistan yeni deniz 

bu hususta mutıabık olmadığı gibi, Rus • · . . • caktır. f } • ·hd d. yanın Avrupa şimalı garbisi ve cenubu . (B~~Tafı .. 7 ı™:ı sayJ~da) SQ bil' lira verdi Se er eri ı as e 1yor 
şarkisi hakkınuaki mak.sıadlan anlaşı~a- ı ~m~ı ~tm~r. ~nül ister_ kı, her bi- . Alman İş adamları Atina 15 (A.A.) - Yunanıstan, yeııi 
d\~.-ça garbde de tam man--"1e h .. ıbe gı· _ rı degerlı edehıyat öğretmem olan ko- Londra 15 (A..A.) - Ingiliz zengin - .. ~ dl>ll ... t Moskovada deniz seferleri ihdas etıneğe karar ver 
rişmek taraftari değildir. x:r.isy<>n azası arka~aşl~ımız, bu işe ka- 1:~nde~ Lor~ ~u:ffield, Fransadaki n- mlştir. Bu seferler, bilhassa ayda iki defs 

B
, 

1
. .

1
• t . bir Alman yıdsız, qartsu: kendilenni versinler ve bi- gıliz asK.erlerının refahına yardım ol- Moskova 15 (A.A) - Kırk kadar AI- Im k .. Pir İ . +-tanb 1 ~ .... ır ngı ız gare esıne k .. h . d o a uzere e, zmır, u; u ve ~ .. 

t . . b ze çok önemli bir iş çıkarsınlar. ma uzere arbiye nezaretine elli bin man ış a amı dün Mookovaya gelmi§le.r- ad . 1.manl d . dil cel'" 
gaze esının ceva ı K,.- N . D in.aı"liz liras teber-:\ t....,,;...H.. dir Bunl d dö...,:ı·· ı.u~~h r enız ı arı arasın a ıcra e e 

Bcrlin 15 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil. ~m amı ura ı:. 1 ı.u. e~....... · ar an n.ıu, u~ ansa mü - 1 messı.li olup M:o6kova _ var~va • Bertin tir. Bu sefer_ lerin Brendizi ve Triyeste1 
diriy\lr Ham!.ş: Bu yazıyı ya2lChk.tan sonra Irom1s- Be:ediye memurlarının '$~ k d t did edilin . uht ldir İngilizce Daily Herald gazetesi, 8 Teıt- YQnun Uk kararlarını kısaca anlatan hava hatlı hakkın<ia müzakerede bulun - a ar em esı m eme · 
rinisar.ide Münihteki Burgerbrau Keller ı CUlus)tm baş ya:ııımnı gördüım. Kom:lsyıon tekaüdlüğü mak üzere_g_el_tnı§_· _tir_. ___ _ 
de yaoılan suikast netice.sind,.ki felaketin grame!'i hiç ele alma.mı~ görünüyor. krono- Ank 1 (H ust · f 
foto~;aflannı cBu bomba maalesef h - loji.i:: kısa bir edebiyat tarlhl lle bilyük bir . • ara 5 . us ) - Beledıye teş • Alman- sveç mÜz;tkereleri 

Bir Alman ticaret gemisi 
yakalandı . g ede ımtoloJiyi kA.!i görüyor. Dana öyle geliyor ki kılalı ve .bcledıye memurlarının tekaüd-

fıne ul~şmaclı> başlığl. altı.nds. neşret Türk e~et>iya,tı tedrisatı için bu çok autır. lüğil hakkın.da Dahiliye Vekfı.leti bir ka- Bcrlin 15 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil. 
rnek'iedir. Yc.'hancı dllleroen yapılaeak tercümelerin de nun layihası hazırlamaktadır. Bu l~yiba diriyor: · Londra 16 (Hususi) - Bin tonlı:ıl' 

Anırr!f bu hususta yazdığı bir yazıda edebi bir iWUbe bürün~esi lAzımdır. Maa ~ esa~larına göre tekaüd işi merkezde ku _ Alınan - İsveç iktısad müzakerelerinde bir Alman ticaret gemisi bugün bir 111-
c:Tıpkı Ingiliz partisine mensub diğer İn- nuı.flh, anlalşıld~ gol'&, lromisyt>n daha 1 k b" bil ta fmda ·a 'il A._1m .. an_ya .. tarafın.da. :n bazı müddeiyat ileri gı"liz kruvaz.örü tarafından yakalana!a}( 

giliz gazeteleri gı"bi sansüre t!bi olan son sözilnU söylememl~ 're istanlbulda ça- ru aca ır . ro ııa . . ~ ı are eo e- ldü~;,., da 1 ak 
. . . . . . l~alarına devam edecelcttr. B"- nalttmaJar- cek ve beledıyeler ıbu ~ ıçı.n aynca mas- suru 6 ....... e ır 0 

ar ecnebi memle - b" f 'li lim "t" "lm""...tü Daıly Herald gazetesı, gızlı gervmn katil dan iyi net.le.eler alınma.~mı te~nnİ··~e _ raf yapmıyacaklard.Lr. ketlerde dol~an şayialar, hariciye? neza- u ngı 2 anına go uru ·Ui• r. 
maksadını ıbundan daha açıkça ve daha rJm. K. N. D. retlnin salA.hiyettar bir mümessili tara -
ulu crta ifşa edemez~ diyor. Suriye Cümhurreisliği fından tekzib edilmektedir. Bu mümessil, Rumen heyeti Kahirede 

1 
Bir hafta iÇinde Amerikaya Al~yanın İsveçle ol&n ticaretine eski Londra 16 (Hususi) _An.karada Tfir1' ... 

ngiliz kıt'aları Sanghayı • l •k Kahire IS (A.A.) - D. N. B. ajan - §P.killar dahilinde devam edece~nı. Al~ . . . ' ,., 
gıren a tın mı darı b'Icli ı ıs· R ı t ahed ı al ş v terketmediler sı ı r yor: manyanın İsveçten, bitaraf memleket sı. umen ıcare mu esın ımz amı 

• . . Nevyork 15 (AA.) -Geçen hafta Nev- Suriye mahfillerinde dolaşan şayi • fatile saMb oldu~ imkhıları tecavüz e- lan Rumen heyeti, bugün Kahlreye var 
Londra 15 (A.A.) - Resmı mahfıl - yorka 27 milyon 057,711 altın dolar gel - alara göre, Saidi Utebe Eleyyüb, ya • den blr istekte bulunmadığım, Alman mıştır. 
r, İn~iliz kıl'alarının, Şanghaydan mi')tir. Bu miktar geçen hafta gelen mik. kında Suriye Cümhurreisliğine intihab murahhaslarının, sadece bUkfünetinden Heyet, yarın alakadar Mısır mak.aJJl "' 

ç '.dldiği haberini tekzib ediyorlar. tardan yecli mily-Oll fazladır. olunaca'ktıx. yeni talimat taleb ettiklerini söylemiştir. larile müzakereye ba§lıyacaktır. 
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Nakledeıa: Hatice Hatib Yazan: Reşad Ekrem 

Katilin feci akibeti 
her abere kaldı· 

Şek~,. bayramı münasebet!Hı tertlb edilen 
bayram turnuvası maçlarının sonuncwm Müthiş bir tehdid 
dün Taksim st.adyomunda yapılmıştır. . 

Blr ırün evvel yapılan maçlarda mallftb o- Fakat, ş~r~t~. son yudumları, Sultan 1 G~n! padişah, bahçede, bir gül ağacı· 
le - ~akat ben hiç te böyle bir şey ooy- - O halde, ne diye telefon etmiyorsu. lan İstanbulsporla, Şl.şli takımları karşılaŞ- Muradı!!. ~.ır so~ ~~e boğazına tıkaı:ımış~: nın on:.ınde durdu ve b ir iri sarı gül ko-rneeım. Benden cevab veremiyeceğim nuz? 1 k hey 1 bl d - Gullu! .. Gullu!.. Ben adamın ıki go- pararak sarığırun kenarına iliştirdi: ş~Y}er soru~rsunı.rz. Hakikaten kardeşi- Georj;?es cevab vermeden evvel kapı mış ar lkive tçok 

1
eca
1 

ben 1 gbeeçenkalr oyut.ı n an züne şu ik? parmağunı sokunca oyuveri-1 - Güllü! İçeriye girecek vaktim.iı rıızın ro~---d . d· ~· . "-- ld ,..,~ il z sonra a ım - ra re mış r. . I k h . . km . d '-•v.uıar an ne ıste ıgını Ut:n nere- açı ı ve uvmar e anette içeriye gir- • rım... . . . yo .. emen şı.mdı. Çe eceye gıderiz çe. 

~--:·~ olduklarını öğrenmek için avdet- ha solgun idi. Fakat artık gözlerinde en maç da Cl1llat.asarayla BeYQğluspor arasında nna kadar kızarmıştı. Gülliı Fatınanın ni de beraber götürsem gerek ..• 
~~!leyim? Herhalde nereye ve ne için diler, banker şimdi her uman kinden da- Tnrnuvanın blrlnci.slnl tayin edecek olan Demıştı. Musa Melek Çelebı, kulakla-, te bas.mağa .. tiz bır erkek esvabı giy .. se-

r~ı beklemekten başka yapacak bir şey ufak bir kararsızlık yoktu. Her şeye ka ... yapılmıştır. . esmer yüzünde kan hücumu pek o ka- Dedi. Güllü Fatma tekrar ayak öptü: 
Yo rar vermiş bir tavırla yürüdü. Yolunun Galatasaray takımı, Ankara, ısta.nbul dar belli olmazdı. Yalnız, g.üzel çingene - Ferman sultanımın efendimin ... Va,. 

- O halde siz bekleyiniz. üzerinde duran Georges'u bir kolile ke- muhtelltleri maçı dolayıslle Faruk, Cemli, kızının iri kara gözleri, o anda yaş ile do- rayını erkek olup geleyim!. 
Georgc.c; koşarak kaıpıyı açtı. Fakat ka- nara itti ve içeriki odaya gitti. Telefonu Enver, ve CelO.lden mahrum olduğu gibi sa- luvermişti. Onun güzel gözlerinden, es. Diyerek yalıya koştu. 

~ının önünde iri yarı Charlot bulunuyor. açtı. Yan odadakiler onun polise haber kat olan Salim ve saıa.hattin de dünkü. maÇ- mcr yanaklarına gümüş teller gibi yaşlar O sırada Sultan Murad da kuşağından 
n u. O~na kemali nezaketle dışarı çıkması- verdiğini işittiler. Sonra tekrar salona dn oynamamıştır. dökülmeğe b~lamıştı. Bu hazin manzara, bir kiiğıd çıkararak Musa Melek Çelebiye 
... a ınusaade etmemek emri almış olduğu- döndü ve hiçbir $CY söylemeden bir kol-

0 1 t •·oo•- t ~ır kadro 'le Murad:ı dokunmuş, çingene rakkasen'.i.n uzattı: 
.. u söyledi. t ;; t d a a a.o;arayın n..., ı,.cn zayı "' ' b k d" di · ~ k d ·· ·· 11 f ı Ok b k b" k d h ı · u,_a o ur u. yaotığl bu maçın be~lncl dakikasında Sarı- ~şını. en ı. zıne Ycnırara on an ozur - ı' usa u a <l:Yıı:ı ır ere .. a a ... 
d - Bu emri kimden aldınız? Kardeşim- Gomar odadaki bu ağır sükutu boza. kırmızılılar bir sayı ~nrnnmıı,. ve oyuna da dıl~mı~ •.. p~dışahın bu şefkat ve muhab- . Musa Melek Çelebı bıran tereddud et• 

en rni? rak: betı, Gullu Fatmayı, o gece, muhakkak tı, Murad, gayet sert: 
- Hayır, patrondan. _ Polise haber vermekte bu kadar a- hemen IMklm olmuşlardır. Sıkı bir mildnta:ı ki mes'ud etmişti. _ Oku! .. 
- Şu kısa boylu, şişman ad'a.rndan mı? cele etmeniz yazık oldu, dedi. Bu işe bir ve o nlsbet.te canlı hücumlar yapan Beyo~- Bir daha, ne Güllü Fatma Musa Me- Dedi. Musa Çelebi, elindeki kağıdı an. 
- Evet. kere ben başlamış olduğum için gene lu<;oor @"'el lblr oyunla llk devreyi 1-0 mağ ... lek Çelebinin yüzüne alıcı göz ile bak- cak Sultan Muradın işitebileceği bir sesle 
- Fakat o ne hak ile burada emirler kendim sonuna getirmek isterdim. Doğ- ll'ıb Wtrml111tır. mağa cesaret edebilmişti. Ne de Sultan okumağa başladı: 

\>eriYor? rusu artık yapılacak fazla bir şey de kal- Ikincı devredr. rüıızarla beraber daılıa gü- Murad, çingene rakkasesine bu vak'ayı cDevletUI hünkar .. mal ve can ve na .. 
d Georges hiddetle Charlot'yu itmiş ve rnamıştı ya. Nihayet cesedi, müsbet delili ?Rl oynam<ığa muvaffak olan Bevoğlmspor hatırlatmıştı. Fakat, Musa Melek Çelebi, musumuz korunmaz oldu. Sokakları eş-: 
~arıya çıkmak istemişti. Fakat koca de bulduk... tıı'k•mı, nııı~tn~raVl "'"di ·b•r tehlike için ... Güllü Fatmanın kalbinde daima bir aziz 1 kiya aldı. Sokaktan ve evinden adamlar 

~rlot yerinden kıpırdamıyordu. Geor- Gomar tatlı bir tebessümle sözlerine dP bırakma~a muva!tak olmo~tur. sev.'?ili olarak kalmıştı. kaldınlır. Hanumanlar yıkılır, ocaklar 
~~un hiddeti gitgide artıyordu. Müstak- devam etti: İkinci dmrrede pek nz hücum ,,.,..,11tı bulan Gümrükc-ü Hüseyin efendinin Tayyar.

1 
söndürülür. Padişahımız çalgıcılar elin. 

e boksörün üzerine saldırdı, bir kolunu - Artık hikayeme devam etmckliği- zade ve Evliya Çelebi ile beraber, deniz-
1 
de kaldı, etrafı ~örmez. Zulüm ile, gaflet Yak~1 d k · · Oalat~arav 30 u~u dıılı:lkada E<:fakın te ... Ch .ua ı ve onu silkerek enara ıttı. me lüzum kalmadı zannederim. Hadisar den Büyükçekmeceye gittikleri akşamdı. ile saltanat paydar olmaz. Devletlı'.i hün-

. arıot biran müvazenesini kaylbeder tın hesabını adalete vermek benim !şirn mı bir .!!{H!lı> bir de penaltı kaçırmı!tır.. ... GülHi Fatma Balattaki yalısının bahçe- kar gaflet uykusundan uyansın. Kan p;öv-
~bi oldu ve bu fırsattan istifade eden değildir. Bu işle avukat Burly meş_gul 1-0 gibi bir farkla gallblvetl mnoıkülatıa sinde, pek sevdi~i çic;ekkri ile meşguldü. deyi götürse gerektir. Son pişmanlık fay-

eorges koşmağa t~ebbüs etti. Charlot olur ve doktor Marraud'yu da,şahid ola- ldarneyc calı<:nn Galat.ısaray oyunun ~n - İhtiyar Baba Nazlı. Yalının rıhtımına se- da vermez. Ey Sultan Murad, bu gece, 
kendini r;abucak toplayarak kollarını U- rak ıröstcririz. larıncla kornerden namütenahi tehlllı:e at - rilmiş bir hasır üstünde. Fat?nanın baba. Büy:.ikçP-kmecede, Mir.asyedi Küçükefeıı., 
~atrnış ve genç sporcuyu bir tüy gibi kal- Tam bu sırada kapı calındı. ıo+mış, dev,.enln hemen .'IOn sanlveslnde bir sile dama oynuyordu. Karaağaç tarafla- ! dinin çiftliğini haydudlı;ır bassa gerek ve 
ırar-ak odanm içine atmıştı. Kimse yerinden kalkmadı. Nihavet de gol ylve,. .. lt, bi\tnn ~!r oyun müddetl•ıre rındım yalıya d'oğru g<'lmekte olan bir Küçükeiendi ile davetlilerini öldürseler 

Georges'un hiddeti artık son dereceye Zanette biızıt .ıtiderek kapıyı actı. Biraz T""ııll~fq7.a ettiği gallblyett~n beraberliğe sandal beJirmişti. Sandalı gören Baba gerek.~ 
g.elrnişti. Hız almak için birkaç adım ge- sonra yanında orta boylu ve _gözlüklü bir dii.,mücı.tür. Nazlı olmuştu; ve: Kağıdı Musa Çelebiden geri alarak 11 

Çekildi ve sonra tekrar vıldırım gibi adamla İc<'rive airdi, arkalarında biraz - Hünkar oeJi'\N'lr .. efendimiz hazret- kuşa<ıına sokan Sultan Murad, Anadolulu Ch ,.,. Tak...<'lm .cıto:ıt'lının, marın gal'hlne ~rllmf'l< ,., ., ~ ,.. 
arlot'nun üzerine saldırdı ve çenesine daha nen" birisi vardı. Bu adaml ı>rın hal. leri oeJiyor... bir be.vzade kıyafetinde oeicn Güllü Fat~ ll:ıilk .., " üzı>re kovdn~ı kupa ort'ldn kaldı~ından lkl ,.. ,.. ı ernmel bir sağ kroşe indirdi. Hiç bek- lerjnden polis oldukları pek kolay anla- Div<' yerinden fırlamıştı. mayı da aldıktan sonra kayığına bindi, 

e~diği lbir sırada yediği bu yumruktan şılıvordu. tnlr•rn llk fırsatta yeniden blr maç ya,pacak- Padi ahın arasıra zivarı>t ettiği <liğer doğru tersane bahçesine gitti. Orada biri 
llluırazenesini kaybeden Charlot :yuvar. Banker: ıardır. bütün valı1ar tribi. Güllü F!!tmanın vahsı kahve içimi dinlendi. Bu esnada, on çifte la.tırnıştı. Georges koşarak merdivene - Komisef'efendi, dive söze başladı. Yll"""l.,v Snnyf f!'~lfm ,.pl"vor de. her an böyle bir zivarete hazır bulun ... bü,..;jk bir kayık indirildi. Kürel:lerine 
Çıktı. Sizleri buraya cağıran benim. dunı1urdu. O ak~am iki cifte bir piyade kırk ı;;ürbüz tersanelinin asıldığı ka.vık, 

Aşağı mı inmek yoksa yukarı mı çık- Sonra olup bitenleri kısaca anlattı. O Y~<:laıvynda fulibol takımlarının başında il<' padic:ah Karaağa-c bahcC'Sindr>n _geli- Saravburnunu döner dönmez Sultan Mu~ 
~ak lazım geldiğini düşünmek için ge- konuşurker. Gomar ihtivatla ve vavaş gelen Şpovt klübtl Ankara stadı ldareslle bir yordu. Yrı nınd:ı bir l\,foc::l Mc>lPk Çelebi rad il< rde, Gümrükçü ile arkadasl annın 
~ırdl~i bir tereddüd anından istifade e. vavaş odanın bir kösMine biizülüvordu. anlaşma yaparak memleketlmi1,e gelme~ ka '"'ırdı. <";üJlü Fatma rıht•m<ı koşarak ve- altı çiftesini görmüş ve tersanelilere: 
~en Charlot yetişmiş, onu tam aşağıya Yavac:ca kanıyı aralık etti ve dıc::ırıva rnr veı·mııı bulunmaktadır. Şpovt 9 ve ıo m. linimf'tini:n ayapını ()ntii. Rütiiıı valı hal- - Tiz c:u kayığa yetişin! 
ınrneye başlıyacnğı sırada yakalamıştı . çıkmak istc>di. Fakat kapının önünde nö- rlnclkl\nunda Ankarada iki maç yapacak . k:, pani<:al-ıa selam dıırrnuc:tu . Murad ge. Emrini vermişti. 
kuvvetli kollann tazyiki altında kıpır- bet bekliyen bir polis memuru ıtörclüi:!ii tır. cı>rf'kn avaklarına kapanıvorlardı. 
dayamayan Georj:?es kendini tekrar sofa- için tekrar içeriye döndü. O eskide.n k::ıl. 
da buldu. Bu kadar kuvvetli bir adamla ma bir itivıı dla polisl<'rdnn pek ~nslın- vordu. Bu kötü işle sizin meşgul olaca-ı Tam bıı ~Jrada i<'niki odada bir silah 
rniicadeJe etmenin imkAnsızlı_ğmı anlıyan mıvordu. fhnkerin anlattığı sevlori bü- J::ınızı gi\rrr:Pk beni n<' kadar memn~n patlcıdı. ZanC'tte ve k<'miser avni ıamnn
delikanlı omuzlannı silkti ve salona girdi. yük bir dikkat il,.. dinlemis olan kf'):rrıiser: etti, tasavvur edrmezc:iniz. da kap•ya atıldılar. K .. nı kırı ldı vn Za-

Eve merakla sordu: _ Bu anlatt1klannı7. çok ent"r"<;"n. - O... Kıymetli avukatımız Burlv. nette, Gnman iter<''k odııva girdi. Öteki. 
- Ne haber? dedi, yalnız evvelemirde cPsedi ~örmek bıırada ne arıvor? Cinay"tin işlenmi5 ol. ler de cnu takib ettiler. 
- Hiç? Dışarıya çıkmama müsaade isterdim. NE>rede bulunuvor? duğu mahalde kar.,ıma katilin de~il, fa- Znn,•ttc verôe yatan Georges'un iize-

et.rntyorlar. Bana bakınız Burlv, bu ~ert Od~nın köşesinde bulunan Gomar: kat onun aYukatmın çıkmış olduğunu 

1 

rine c-PilPTek: 
hareketlerinizden bıktım artık. Eğer ş.im- _ Katilin odasında efendim nive ba- "ıc-rkese anlataca~. - Dnl-tor. do'ktor. dive ba(!ınyordu . 
di hemen dışanva cıkmama müsaade et- ğırdı. Komic:er hayretl,. ona baktı: Knm;,c:er rr[ılPrPk nC'c:'e ile konuşuvor- Marraud ilerledi. Odadakiler ona vol 
llıezlerse polise tE>lefon edeceğim. _ Ne dediniz? Katilin odasında mı? du Fakat Purlv'nun ciddi ,.:jzü onu da \•erdiler. Yrrde sırtüstü vatan Georı1es'un 

Bunu söyliyen Georges telefonun bu- Katili de buldunU?., demek? "iddivcte d.,vet etmi~ti. iizerinf' <']{ilen dok1or onuın hıreketsiz 
lunduRu odaya yJrüdü. G-0mar başile bir tasdik isareti yaptı . ... _Maktulün cesedi nerede bulunuyor? basını ~;r mfındet m11avene ettikten son-

0 Burly ne cevab vereceğini bilmiyordu. Komiser gitgide artan bir alaka ile ona c;: 11 ,.,u bir .(!Örelim. ra y<>r'"''ı"n dol'rrulriu v~: k 
1 

d 
da bu vaziyette yapılacak en iyi hare- bakıyordu. . - ,A ... tık ya1·ılacak bır c:py a ma ı. 

ketin polisi çağırmak olacağını düşünü. - O, bu daha mükemmel. K .. til de, GomK:ır .1t~kradr ettıd: d d 0 rH. Ölmiiş ... 
Yo d b d b l O h (d b. _ at ı ın o asın a ır. h kı kl · · d d' ·· t·· r u. maktul de ura a u unuvor. a e ı. G bı'rdenbire· Zanettf' ıc rı ar ıcın e ı7 u-; u ye-0 b · b d k f :.l b" k 1 enrPc><; · ·· 1 · t" 'C' t 't k B l ' t- muzlarını silkti ve ceva vermedı. 7." ura a yap;ıca az a ır sev a mıyor. _ 1. k' n yok dive bacnrdı. re comf' mıs ı. r..v" ı reverf' ur v nıın 
~t; k ·· - b · i t y A m a 1 

• ,.,. K · · · b kt •e: Fa at m~yo, en sız amvacamm. ca- G b' k hk ha~ kolunu tuttu . oT"'ıc:er, muavınıne a • ı . 
ı d ·· ·· ·· t''k? Buna omarın memnun ır a a .,. ~ 

. - Jean, diyordu. Şu kararsızlığa bir ba bundan evve .nere e ı?onısmuc: u . C"'vab verdi. Bu s•rada garib bir şey ol. Gomar yavaşça kapı va _doJ!ru . yaklaş: 
tııhayet veriniz. Eniştem ile arkadaşını- Bu ~uale Gomar cebri bir tebessiimle du. Georges birdenbire fırlamış ve oda- mı~tı. Kap.ıVl açtı v~ yah .aran hır sesle. 
Zın nereye gittiklerini söyleyiniz, bana. muk.,be1c etti. Komiserin kendi<:hi ne- dan sofava cık.arak kapıvı arkasından ki- - Komıser efen?ı .. dedı. zannedersem 

Burly: reden tanıdığmı pek ivi biliyordu. Fakat l'dl . f Gomar da pesinden fırladı. artık burada bana ıhtıyaç kalmadı. 
-- Bilmiyorum, diye cevab verdi. Son- bunu burada herkesin kinde tekrarla. 1 emıs 1• ·ı k ·· ·· d ··b t b k 

ta Geor0 es'a dönerek sözüne devam etti: mak hiç te hosuna ıridecck bir sev det!il- Kapıvı kırarak açmai!a uj!rasıvordu. Fo- . Parma~ı. e .. apu:ıın onun e no e e -
" B kat k omiser onu omuzundan tuttu: lıven po_Jısı gö.5ter. ıyordu. · . . - Haklısınız. Ben de sizin fikrinizde- di. Bu sırada lafa kansan urly onu bu 

1
- f d b · ·ı 

Y _ Aman -"zim. dedi, 0 kadar acele - .ut en emır verınız e em gı -

OK UCUNDA MEKTUB 

Sultan Murnıl Güllü Fatmnnın kıyafe
tine, ancak tersane bahçesine çıkhklan 
zaman dikkat etmişti. Gen~ hükümdar, 
iri Pf'ncesini cin ırc>ne kızının kuşae-ma a
tarak onu tek kolile havaya kaldırmış, 
ı!iizel yüzüne, bu vaziyette uzun uzun 
balcnıs. sonra: 

- Br<' Güllü! . Delikanlılık sana kız· 
hktan daha ivi yaraşıyro bre! .. 

Demişti. F.atma da, gözlerini ye>re fa .. 
direrek: 

- Biitün ömrüm erkek kıyafeti içinde 
~ecti .. yarı erkek sayılırım sultanım ... 

Cevabını vermişti. 

Güllü Fatına. zevk sahibi zengin bir 
b ,,yzade J?ibi e'ivinmişti. İlk bakt,.c:tı onun 
bir cinırene klZl olduğunu farketmek çok 
zordu. Saçlannı. kırmızı kadife kavujtu 

ırn. Polise haber vermek lazım. müşkü 1 vazivettc>n kurtarmıştı. cı.... k besi b k ı 
G · D l etm!'yiniz. Daha bize katilin ismini söy. me te ser ıra c:ın ar. eorges yerind('n kıpırdamamıştı. Eve - Vay. n1izım, <' an.ırn. · · - B f T T t (Arkası va") 

~sızlrkla bağırdı: Bunu söv1erken elini komisere uzatı- lcmcdiniz. 
4 

ilP k:w~ifona kasden ihmalkar s:ırılmış 
ti.ilbendin kıvrımları alnında o kadar us. 
talık ile toplayıp saklamıştı. Sırtında Kı· 

rım kesimi bir mintan, üstünde zarif bir 
Hind şalı, ve kırmızı atlas camedan var-. 
dı. ' 

cak ve hüküm yerini bulacak mı? Acaba 
k· Cismani bir ayin şeklinde, sanki iştira- «Son Posta• nın yeni edebi romana: 25 Yorgi Dimitriyadis te karısını aldatmı· 
b~ nıeeburi ibadet gibi bir hal alan oyuna yor mu? Aldatmıyacak mı? 12 

de ıl'i kalktık? Bir elim kemençesini Münasebetsiz düşilnceler beni rahatsız 
;.tkadaşına verip halkaya giren l?iizel de- ediyor. Sonra Yorıginin bir sualini hatır-
t~:;~~~ e~~~~d~i:tr01:;1ı. ~=ı:a~~ C IE y la i N A y m lıyoru:~nim hakkımda ne fikir elde et-aYl>İYet sahibi, yüksek sosveteyc men- O D tiniı? 
SUb bir insan diye tanınmama .sebeb 0

- · Bu suale şimdi kendi kendime sami-
lan bütün sıfatlarımı uzo masasının ke- miyetle ceYab vermek istivorum. Güzel 
k:~ndaki iskemlede bırakarak bu kimi erkek. yumuşak huylu, hafif, ruhu fante-

tıl, kimi naydud, kimi patron, kimi ziden ibaret bir genç olarak Lizanın ve 
l>rolcterya, karmakarışık kalabalığın ara- matmazel Petkoviçin vanında yer alıyor. 
sı_nda eriyip, şahsiyetimden ~ıkıp kütle. Yazan: Refik Ahmed Sevengil T,iza ba~tanbaşa 'bir şiirdir: ince, hiilynlJ, rıın hüviyetifo hüviyetlendiğimi hayal 
ınk.eyal hatırlar gibiyim. Ben 0 oyunu es- kaldırımlı, pis sokaklarına ginneğe çalı- men inerek sokağa çıktrm. Biraz dolaşa- yürüyorum. Meşd hk~rbü~e~ks1inkem~ını g~ç- latif. hatırlanması bile insana zevk veren 
.. ıdenberi bilir mi idim, 0 saniyede mi şırken köşe başında rasgeldiğim otomobi. yım, hava alayım, yemeği dışarıda yiye- tim ve o civar a ı yu o an aya t{ır- bir ~enç kadın ... Bir his daHlleti içinde. 
0

"' k · b" d ~ ikl"k lsu S at on altı diın ,•Jm. kocaı;;ını c'l:ı Lfzanın c;ırasınd <ı . kırık i "rendim, yoksa sade seyrettim de, pek le atladım, otele geldim; odama çı ·tını, yım, ıraz e5.ş ı o n. a - · . .. .. B' 
~n. istekli, zevkli 'bir şekilde seyrettim soyunmadan yatağıma uzandım ve işte da otele dönımüş olurum. Yemeği yerken duşunuyorum: ıraz dökük. cıtı pıtı bir gene h'a:nım gibi düşü-

de sa h l kl k l bal kl b' rkt şimdi elbisem arkamda ve kunduralanm Atinada öğle saatlerinde büfın dük, sonra gideceğim evde ne yapacağım, kim- .,.,iivonım. Onu V7Eının bütün vlicuri zen-d r oş u a a a ı a ır ı e oyna- ka'nlar kapalıdır. lerı· oo··rece~""'? Sahte dostluk ha:vası i- k k 1 k , __ nn nıı san yorum? Sı'rto ne kadar su··r a~·agı~ mda oldu"'· tıalde yataıınmın üstün- ,., 15.uu "inliklerine sahih bir er e o ara 11.u;.. d
h ı · ·· - J ~... ,,;• b' ·· çindeki ihiyanet böylece devam edip gi- .. tı, başka kadınlar ve erkekler başka o- deyim. Her şeye rağmen matmazel Pet- Eski aiyasilerin, sabık me usların, mu- k be .. b" .. r· ah kanmıyorum. Hatta onu erkek olarak 

k~nlar oynadılar ımı, biz matmazel Pet- koviçi lezzetle hatırlıyorum. tckaid diplomatlenn devam ettikleri, dt.>oeek mi, yuksa a ı tını ır turu t ... saymıyorum; ne tuhaf bir duYJ?u! 
O\rfçle nıerdı'venlerden yı,-lır gı'bi çıka. * vaktile Yunanistamn zayıf devirlerinde min ve tasavvur edemeden. a_tıldı~m bu ı·ııı.; 'ht' 

11.ı d vd 1 k Y 1 k l k Matmazel Petkoviç, serbest ı,... ı ı• tak YUkarı odadaki şezlongun üstüne ne Banyo, traş, bol kolonya, yeni çamaşır, içinde tavla şakırtıları ve bilar o gUrül- ma<:er~ a. ı~ ~n~a , org. ı.e arşı ı -
Zarnana uzandık? .. Bunların hiç birini temiz elbise, uykusuz ve sarhoşlukla geç- tü1eri 11rasında geçen mü~kerelerle ı;ui- lı vazıyeilenmızı açı~a tayın edecek raslnrı, atılganlı~ı. canlılığı, hakimiyeti 
\r\ızuhla hatırlıyamıyorum. Müphem ve miş bir gecenin yocgunluklarını unuttur- kasdler ihtilaller hazırla.nan meşhur kah. miyiz? Liza ne olacak? Benim bu işteki ve iradesi ile bu genç adamdan çok daha. 
~arça parça manzaralar, yarısı kopuk. ya- mağa yara-yan vasıtalardır. Galiba, in. vehane~ sağda bırakarak ilerledim. ~ rolüm ve ~enfa.atim nedir? . fazla erkek! 
~~1 belirsiz, silik bir filmin revrilişi ,ııibi şaat malzemesi de sağlam olacak ki an- radan güzel vitrinler, 9'1k cam.eklnlırla Atlnada ~ .pekAlA başka. eğle!lce ~-
~0ZÜınün önünden geçiyor. Düsünd:.ikt;e cak dört beş saat uyumuş olduğum halde süslü, kapılan ka.pa.lı m~zalarıın iıstün. k!nları da buluyorum; Dı.?11trıyadısın 
b?hı a <bazı şeyler hatırlıyorum. Bir aralık, vücud yapısı Rene dayanıklı ve yeni yor-- deki isimleri okuyarak geçen İstaııbullu. evine açık ~albll, narnus~u, durüst ~lr ai· 
,) ı:ne.rn ne mÜınascbetle matmazel Pctko- gun1ukl&rn hazır görünüyor. kendisini Beyollu caddemnde zanneder. le dostu gibi gideyim, dün akşamkı ziy-_a
~çı aç bir dişi kurda -benzettim, yukanki Saat on altıda Dhnitriyadi!'in otomobi- Orada tamrunl.Ş 'birçok flıma:ların ya ou- retlerini iade edeyim. At.inada birtaiıc~t 
"\.lada benden sonra ITTtliba perçimi alnı- li gelip beni alacak. helerini, ya merkezlerini burada bula- kaldıktan sonra da belkı Mısıra., e ı. • 
tı_ırı üstüne düşmü.ş olan :palikarya onu Sanki ıbenden hizmetinin neticesi hak- caksınız. Bazı dUkkAnları:n vitrinlerinde talITya doğru aeyahatime devam edeyı':1. 
~Ya~cıt etti. Ben, meyhanenin tenhalaştı- kında izahat isteyecekmiş gibi !Btavronun de cıburada «lr~e konUfU}u.r• levhuı a- iza samimt wrete

1 
~~r~nı f{ v~~~ş 

"
1 bır saatte tek başıma soka~a çıkarken yüzünü glSrmek istemiyorum. Öğle yeıno • .sılıdır. Yanyana sırelanan höyük btnala~ midir? Kocasını benim e a ma a a -
b~rba yoluma dikildi, hesabı gördüm ve ltini yemek için loknınta salonuna geç- n, meydanlardaki abideleri, gelip geçen ınaaı bana olan dfından mı, yoksa ben 
lmnün ilk ışıkl..ar1 ecli Pirenhı bozuk mem Uzun gelirken merdivenleri tama- hısanlan seyrederek ynya kaldırımında olmamam bir başkası bu temsilde rol ala--

* Saat on nltıva beş var. Kinı? J orj ote
linin ho1ündeyim. Parlak düğmeleri ~öıı 
ahın kırmızı kısa ceketli. kırmızı panta
lonlu, helv.acı ta"t>Iasroa benziyen yana 
e~ilmiş kırmızı şapkasının kenarı sırmalı, 

sevimli vüzlü küçük garson: 
- Bu şoför sizi arıyor. 

(Arka•ı var) 
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ı Memleket Daberıe·ri [Yurdda Cnmhuriyet bayramı] 
~ . 

Kaşın engin ve tarihi bir 
nahiyesi : Temre 

Temre her yıl memleket dahiline ve 
miktarda palamut, portakal, limon, 

ve kereste ihrac ediyor 

harice bol 
mandalina 

( ...................................................... , 
1 Kars ve Sarıkamış l 
~ postalarına artık 1 

1
, e~~~!!~.!. ~~~~~~~~ 1 

da Kaı ı; postıC;a.nndaa 'bhb bir 7a11 in- 1 
1 ti,ar etmişti. Bu yaa111a hüllsa olarak 
J deniJfyordu ki: 

ııJ[ars ve b&Talisi Haelerdenberl pos -
talardan mü.ttekJdir. Oueteler Te mek
tubJıu daJma reo ratr. Enelce banua 
1erılne sebebini Deı:U.yoüan ,. .. nırtann
d' bulmak kabildi. Der akşam okumıya 
müftü kalabalık hô kütleleri bayne- f 
rln 6nünü kaplu, • ...- beklenir, fakat i 
posta retdili zamaa ~en ıuMe çık- 1 
mas, herkes müteeallr Wr halele ayrılır. i 
Dhtol, üoflncl, dönlbıııl Ptı de ayni ( 
tekJlde reçer. Ancak Mtlııoi rüa raz•- ı 
ler rellr iti, ltunlana mubte'1)1Ltı artık : 
ba7atlam14 Taziyette balarunaldadır. : 

Son defa trenin B:nanıma alaşması 1 
h'llltı çok snfn.dirdi. 'f'lom Enara.ma. nr- , 
dıtı rlin oradaa. )[ana berıfin anınta ~ 
zam postalar relnuıd belıtendL Fa.kat 
Taziyette lhi9 bir deftllkllk olmadı. V• I 
Ert:urumdan Karsa r-• haftada bir ve
ya iki po ta retmiye denm etd. Bu SU- : 

rett~ halkın sevinci de yok oluTerdi. i 

1 

Yapılan blitürı mün.oaaUar lılq bir ıe- ı 
KQ.§tan giz.el Mr ~ mere vermedi, bu m6'ktilü halledecek 

K (H ··-') ,.,_ b Anad ı Ü bir makam çıkmadı 111.1t» aş USwu - ~nu olwwn Miranın sikı.t merice.ıi, Çajıs kil • ita meselenin ell-..miyeUen uzak 
portakal bahçelerlle meşhur olan Tem- yündedir. Burada, zamanla w tabtt hl olma4ıtı muhakkaktır. Ancak aradaa. 
re nahiyesi zirai istihsal bakımından diMlerin neticesinde Anadoludan ay - uzun g-ünler ıeçtlii lıaWe haUedllmemlıt 
Kaşın en bereketli ve k~li bir mın rılmı• dünytlruıı en gW:el limanlarm • ve bir neticeye baflaA111.&mış olması bizi 
takasını te~kil etmektedir. dan blM ı:ıwvcuddur. Bu limaıun or • de müteessir etmJşttr. 

T d 'ldi v • 1 k Dil o de Sarıkam)fluı aldıtunız bir J 
emre enı gı zaman, en evv• a - talaıı.rıda, Mtra medıeo:iyetinJn ~ • mektub ayni derdin orada da hüküm 

la, portakal bahçeleri, yere çökmüş btr lanmJ! harabeleri, 'birer ada m.-ı.ıara • silrt'lüğilnü gösternıelde4lr. Bu t•de han-
1 

kilise, zengin bir tarih ve sonra da kum sı alarak vat:m&ktadır. Burada Kale ri makamın. ne ,ekllde meşgul olacatını 
çölleri hatıra gelmelidir. mahiıllelnde, ihtişamlı. kalelerdm bt - ancak deferlf Münab!lt VeklUJlllz bfllr. En büyük bayraırumız olan Cümhuriyet bayramı yurdun her kö§Mind.• çok 
Muasır köycülük prensiplerine uy - rl. vakit. vakit deni~ yakla-... ve a- J Bn llasusta kendl~inJn dikkat aazannı . ~·- bu m~ele üzerine çebrlz. büyük ve coşkun tezahürat iqinde .lrutlulanmıştır. Muhtelif muh&birlerimlr.den 

gım. bir araya t.oplanmış btr sürU ıaJy. y•k1annı nDıayet sulara değd'fnni,.ttr. \. 1 aldığımız mektublar bu şe}ıir ve kazaları mızda bayramın emsalsiz bir JJlll/e v• 
larin teşkil ettiği bu ~~hiye, üç tara - Bundan başka ası.1 Temrenin merır... • ............................ - .......... ·--······J heyecan içinde geçtiğini ~· Pıızar sabahı nutukları müteakıb nsml 
tından. Torosl~rla, diger taraftan da zinıie, Mira şehrinin harabeleri var • Antalya mUlhakatmm haritaları geçidler yapılmış, ihalk tar&fmdan millf oyunlar oynanmış, gece yanlArına ka-
Mdernz sulanle muhattıır. dır. T~re mev'kii ~tünde, --utuklan 'k I d" . dar bayram devam etmi§tir. Yukarıdaki resimler Hendek, F..c;.kişehir, Manyas, 

Temre, adını tarihten alnuştır. ~vr~C!en bir tepede- geçmiş :ıaman 1 ma e ıhyor Ayvalık, Manisa, OrhangıWd.eld ba71'amdan intıbalardır. 
~~·~~~~~)~~~~ h~~~u~~~~~ş~- Anta~(H~st)-~~~~u-~=~~~~~===----~=====~=~~~~---~ 
~nk~ Kaşta, harabeleri hAI~ ze~ <!1 Dil@ belli olan Mira kalesi, ha~et- tnrınm harf.taları bitmek üzeredir. Se.. Samsun klUpleri için bir bina Yozgadda mahrukat ve ııda 

gin bır . tanh desta~ı halmde yatmakta 11 b.r hükümdar gururile durmakta·- ktz k'azadan altısının haritaları ikmal tedarik edildi maddeleri fiatları 
olandMd1~~ı' ~a~b~tdlı 1ka~e~~_; adınafamke- dar. !:ski saltanat g{l.nlerinin rüyası i _ &dilmiş olup, Akse.ki ve Gündoğmuş (H • Samsun 
zar e ıg mız a ı e en, ~w:uü ~ at b' . kazalarının isti-~fı yapılmış ve yalnız Samsun ususı) - ipOr Yozgad (Hususi) - Ziraat Banka11 
ıeçmi~ asırlarla pençeleşe pençeleşe, çıtnoe, ınleree yıldanbe:ı ebed! uyk~ tersimat: kalmıştır. Bir iki aya kadar klüplerinin hepsinin bir bina altına merkezde buğday alımına dıtvurı et -
nftıayet Mdisata diz çökmüş kıymetli Nna d1tlan bu kale, geçırdlği hldtseı.. but-lar da ikmal edilmiş olacaktır. tnplanarak icar vermek engel w milf. mektedir. Köylümüz güzlük ekin1ıeri • 
eerlerlle Akdenn medeniyetleri için, rtn {i~~e tahtını kurmuş, kendi 'ba. Bu sene portakal ve emsali bol olacak küllerinden kurtarılması tAınlin edil - ni ekmi~ bulunmaktadır. Bu yıl mah -
ehemmiyetli bir tetkik mevzuu t4N1kil şına hukümran olmaktadır. Bu sene narenciye mahsuHl diğer se. mi~ir. Bu iş için, şehrin merkezinde sul geçen yıldan daha fevkalld.edlr. Ku 
eylemektedir. (Devamı 11 inci sayfada) nelerin rekoltesinden daha fada ve ke.. ve Cümhuriyet meydanı civarında hu- ru fas ulyanın kilosu 9. nohudun kilıo -

Samsunda Hava Kurumu binası açıldı 
lite itibarile daha ~dh. HenilL mah _ sust muhasebeye aid bir bine t.ticar su 4, mercimeğin kilosu 4, Wzlu yabn 
sul t.'.lmameıı kemale gelmediğinden olunmuştur. Vilayet matbaaanm ya • kilosu 85, tereyağının kilOIU t5, btr 
portakal fia.tları üzerinde muamele va- nmda kain bu bina hayli g~ oldulu tnvuk 12,5, bir hindi 60 lrun.111t btr yu
pılma:makta olmasu-.a ra~en li~n için her ı:;por kfübü iki oda itgal etmek- murta 30 para, koyun etinin kilo.~ H 
mahsulli satışa arzedilmeğe ~lanıl _ te, bu suretle kira vermek güçH1jün - kuruş, bir kilo ya.ş ilzüm 5 kuru.- sa • 
mış ve bini 8.1 O lira arasında 8atılmak.. de"". kurtulmuş bulunma'ktadır. Sıpor - tılma1<tadır. Gıda maddelerintn niBb&o 
tadır. cuhr, bölgenin bu isabeUi kara.rmdan ten ucuz bulunmasına rağmen mahru-

çok memnundurlar. kat ta o nisbette pahalıdır. Btr meritep 

Samsunda spor hareketleri Samsun ticaret adasının yükü odun 95 kuruş ve bir kap. odun 
Samsun ( Husus! ) _ Samsun son dört liraya satılmaktadff. Raldmf 1320 

haftalar içinde güzel l'pOr tıezahilrleri- güzel bir teşebhlsU olan ve dolayısi1e kış mevmmi uzun 
ne sahne olmuştur. Merltezde ve mül _ Samsun (Hususi) - Merzifon~ iyi bir süren vilayetimizde bu fiat pahah gel-
hakatta muhtelif kupa maçları yapılmı, dokumacılık vardır. Fakat bazı dokuma- mektedir Bir ton sömikok J 1 lirav• 
ve bunların hepsi de büyük b1r alaka cıbrın matlub şekilde mal imal etmıyenk satılmaktad_ı_r _____ _ 

1 ile seyredilmiştir. bu sanayiin hariçteki şöhretine zarar veri Bigada maarif işleri Snmsun spor ile İdmanyumu arasın- Jebüeceği göze alınmış ve SHruNll ticaret 
da Fener stadında yapılan futbol ma • odası bu hususta müessir ba:ıı kararlar Biga (Husus!) - Köy okullanmn da 
çında fdmanyurdu 6.1 galib gelmiştir. ittihaz etmeği doğru bulmupı. Bu hafta boş s·nıflı olması hasebile geçen hafta 
Maç çok güzel olmuş w başta vali Fuad toplanan oda meclisi, Merzifon dokuma- Biga teftiş bölgesine memul:> bQtOn öğ
Tuksol olmak üzere büyük bir halk eılarından dördfrnUn cezalandınlm•ma retmenler, Biga Dumlupınar okulunda 
kütlesi bulunmuştur. kartır vermiştir. Samsun ticaret odannın fevkalade bir toplantı yaparak mesleki 
Çarşambada · Sam1'tm KaradenizgilcU memleket sanayiini. h.imaye ve meTidtni k~nu~malar.da bulunmuşlar, bu yıl dör 

ile Çar~amba Yeşilırmak klüpleri maçı, muhafaz.~ uğrunda ~ttıhaz ettiği bu karar duncu sınıfları teşkil edtlecek: m~kteb-
2-1 K aro.de:ni2'in ~lib!yetlle netice _ ~ayanı şukrandır. Tıcaret odaSt bu hmua- ]er h1kkındaki talimatname ftnrlnde 

~amsun (Hususi) _ Hava Kurumu ıa.ranndan TUTkkuşu. ıçin yaptınlm1' lenmio;tir. ta cok hassas davranmaktad1r. mün::ıka'ialar yapmışlard1r. 
olan binamın birkaç gün evvel ktışad resminin yapıldığı bildiriJ.mifti. R.- Baf;ada da Samawı Halkspor ile T k d k" ı · t • · Şehir mektebleri, tam kadro ile de~ 
mıml7., bina kapısındaki kordel~ kesmezden evwl vali Fuad Tuksal. yanı~ Bafraspor aTasında btr maç yapılmlf ra. ya a es 1 eser erın amiri lere ~n~laı:ıışlardır. Bu yıl ot"ta o~ -
da general Feyzi Me~ belediye reisi ve i:k!ri gelen zevat olduğu halde Son ve bire knrşı beş golle Bafralılar galib Ed~rne, <B:~s~) - ı:ıavn:da ve Büyük lun bırmcı sınıfına devam edanleır, ılk 
Posta objektüi karşısınd g<>stıermekte dir. gelmi~lerdir. ~a~tır~n koylerıncleki san at abideleri- okulda hiç sınıfta kalmade.n ıeçetı on 

- Hasan Bey, hamd.ol -
swı artık iyileştım. 

Pazar Ola Hasan 

... Birkaç gün evvel ne 
halde bulandultımu blli • 
yonRıD. delil mi T Artık na 
mide e.&nalll kaldı. ne de 
fiÖllÜl bulmtıa •.• 

Bey Diyor ki : 

Hasan Bey - Evet ga -
ı.etelerd.e okudwn. 

- Midemin iyileştiğini 

gazeteler mi yazdılar, Ha
san Bey? 

Hasan Bey - Hayır, 

Balıkpazarı bir günde se -
kiz defa kontrol edtlJi, di
,.orlar d.a ••• 

nın tamır ve ihyasında.'1 sonra Edim.ede- ikişer yaşında küçük küçük yanalar -
ki Alipnşa çarşısının 10.000 Ura Rrlfle dır. 

e.n mühim muhtacı tamir kımnlan yapılv Seh · · M 'f k d ~..Hr 
1 

.. rımız aan . a rosu p.uu.ıi~· · 
ma.ğa baş andı. B · J k d .. Du 1 . . u g<3 en a roya gore m upmar O• 

Rüstempaşa ham ıle Anekaduıdald ,_ .1 b "ğ t · c lı\1 ~ ynı· . "'"' u a~o re menı e ıı .1!4~u.. a 
Ekmekçı Ahmod P!l7<1 ktrvan.arayınm ~ . . 
tamirine aid proje ve ke~ <ie zamanda Bıga maanf memurluiımıa ta-
hazırlanmaktadır. yin edilmiştir. Eski maarif mmmnı A· 

U Gürsel de Sakarya ilk okul bqılS~· 
menliğinde ipka edilmiştir. 

Orta okul ya'bancı dil ve musiki öfJ
retmenHkleıi münhaldir. HmQz kim# 

Çorlu pazarı ve bPlediye 
Çorlu (Huc;usi) - ötedenberl kua • 

b:rnın kenarında bir meydanlıkta ku • 
, ruhm Çorlu pazarında at, araba. odun tayin edilrncm_iş_ti_r. _ _ _ _ 

Parti müfettişi Samsunda ve kömürden başka yiyecek w i98Celt 
gibi şeyler de açıkta ve şurada bun.da 
satılırdı. Bu şekli her 'bakımdan mah • Samsun (Hususi) - Bölgıt parti nıi1· 
zurlu gören belediye gıda maddelerini fettişi Salim Altuğ şehrimiııe f8lmiıl ve 
şehir içinde mUnasib bir mahalle nak. partive mütealUk işlerle meşgul olnuY• 
letmi§ ve yeni yeni dilkkAnlar infuf.le başlamıştır. Parti müfettişi bir mGddeıt 
satış işlerini e ~aslı bir intizama alm.ıya Samsum:la kalacak ve partiye akl tfl4tC 
ba~lamıştır. üzerindt! tetkiklerde bulunacakt:Jr. 



1• tıd •t ~ ncı eşrin 

[Fotoğraf tahlilleri -
Muayyen usullere bağlanan Sempatisini muhafızı edan 
Cı4riin. bir tip bir genç 

""1n k nen Nu· lst~:mbuldan 1\f e1'. 

10 ' amkteri711 ""' mcıl Ali, karaktc-
ııt!ıcr • . 
1' rini soruyor: 
~endi · .. Ci ~ nı gosteri Sokulgan ve gir-

t' Şohret ve ikbal -. ,,._. gin halleri yoktur. 
c·nıi n d · . •:t1 ., ı 

ı e ıcı da\ a. Sakin tavır ve ha .. 

darı Yoktur. Gor· Jk'ı; . . - rekctlerile sempa-
dikl~~rı~ı ve bil tisini muhafaza ... 

ını muavyen ı 
Usuller.-. b· ~ lw 
tak - ag ann 
'h lan tatbik eder 
"lıenfaatı · · ra,., ennı dağ!tmakta cömerd dav· 

·•tnaı. 

*** uft ,iyi ka b i bir çocul< 
tı "ak.arı .Mıi,ıı?v• 

r Erg 
teı- · "ıı, kı.ı.ruk, 

ını 
SOttn/OT" 

lii!e v · · 
cerernh· e rhıya be· 
lt- . J en alleri-
bıu~~f kalblılı~ini 
~.. n1.a edt-b lir 'lt'tf • • 
ğıt aatıerini da· 

llıakt3 •• lık . comerd-
gosteri E sını r. şya-

der. Kendini mey, 
dam. vurmaktan 
ve bir işe önayak 
olmaktan çekinir. Muhitim bulduğu 
man konuşkan ve :hareketli olur. 

*** içli bir bayan 
!stanbuldan 1ı!e-

Uıhat., lca,.aktenRİ, 

mu·:nffakiyctiTLi ,,. 
evlılıkte saadetiftf 
S071l!JOT: 

İyi bir ev kadını 
olma~a özenmekle 
yuvanın saadetin 

1 

de mühmı rol <rJ· 
nannnş ve ev ida· 
resmdeki muvaJ. 

za-

kuıı da!ıa itina ne 
<lııınası ve tutumhı olması lazımd.r. fakiyet te temin odllm.iş olur. Yalnız her 

z *** 
11 

eki ve enerjıli bir çocuk 
11lcorad 

"et 8eı~ arı. Kml 
ı- ... ,ık, karak. .. ,,,. 

ı soruııor: 

ltı liareketierinde. 
b1.. taşkınlıklar 

• Zek• 
ifade a ve enerji 
"-enısı • olabilir. 
tı t aatıerine kar 

Ok ·· tana gozlü dav. 
dli'. ~ ~alleri var
~ı ınuamele 

peyden mana çıkat"an ve alıncanlık gö• 
teren içliliğe fazla yer vermek n kendi· 
ni bırakmak caiz delildir. , 

!"on Posta 
Fotoçraf tahli.i kuponu 

, . 
ı11m • • • . . 
AC.:reı • • . . 

im--------~---........ --~...._-----~ 
DİKKAT 

Jl'otogra! tnhllll lçln bu kuponl&rcl&D 
l adedlnın gonderilmesl p.rl&lr. 

~Y'Umuşar. 

Sınema: Hoiivudda boşanma 
salgı _ının sebebleri 

l!tr (Baştaraj1 6 r.cı sayfada) 1 maz. Varsın ne yapana yapan ... 
'der. :ktanın Jaha unutulmaması icab Akşam olur, kooa yorgun ,.ur, mü§
~ . admın kocası da sınema san'at- takı olduğu istirahati ,CSzler, karıaırı gör
~t~ onun dahi san'atkiirlar ite düşüp mek ister, fakat Xllr* ortada )'Oktur. 
1-t bu ı, onların içinde çok güzel kadın- Ya stüdyodadıt, 19. evd.edtr. Fakat ev-

SON POSTA 

Kaşın engin ve tarihi 
bir nahiyesi: Temre 

(Bqtanfı 10 uneu sayfada) 
N ahcy. merkezinde, yüzlerce yıl an. 

cc Ortodoks dininin nefl"l için ~-
0~ndn merkezi olmuş bir kiliM vardır 

1 ki, bu kilise, '1'11rldük aleyhinde çalış -
"l'la$ımn ceza91Dl ioprap 16mül:mekle 
1demf~r. 

Yapıl~ fevb.l&de üstad bir mima • 
rm elinden çıktıkını g~n bu bina, 
vurdumuzda anperyalizmtn hl1dm ol
dueu devirle~, me~k~t için çok 
zararlı bir mıtbed olmuştu. Bu Mmbo.. 
lik abide, şimdi, toprak lle'Vf.yesil• bir
dir. 

Temre; bol verim kaynaklan ttiba -
rile Çukurova ıftri anılan ın&tema 
yurd k'5şelerinden biri olmak maııharl
yPt ine maliktfr. 

"';uradan her aene knlliT~tli b!I"Nte, 
köırUr, palamut; portakal;w limon; man
dalina ve rney'lm kökil ltraeatı yapd • 
ma1':tad1r. 

Nahiyenin ihtiyaçtan 
Tem:renin iki mllhim ihtiyacı nrd1r: 
- postu~. 2 - vapur. 
PoCJtane bultmmıması y{izünden bu

rada bulunan .fOOO nüful, ticari; 11tt1 -
:!l.\d; bakımdan çıolt :zorluk çekmekted1T. 
Fevkallde bfr ltncatı olmMı itlbııile 
de Temn!'Ve vapur uğram.anwıı hayret. 
le kar~ılsnacalt btr hAdi~ed1r. 

Nahlye:vl tehdfd eden tf"hlfb 
Tem~ ~11hillertnde ~t~ bir ahaY1 

istila etmis olan kum ç&ft, her :rıl nı

hiveye &mı btraı: daha yaklıt~ktll
dır. S!'dlf!r vapmak suT"&tt~ ~nnne g-e • 
cilcmerni!! olan 'bu müthiş te-hlfke, mern 
l~ketin iırtikbftltnde mühim rol oynıya-
.caktır. 

Ru ittbsrla bu zeınıtin nahi"f"M'Tltn, 
kum çölünün g1ttfk<'e hııı artan ~istill -
sımlan kurtannak, kurnlırm flerl~ • 
sine mani olma4t tdn T~ttHler, <!fd • 
di teş~b~!!ata ~eli ve bununla alA
k;.ıe:nrlar da ffieMUI olmaktadır. 

Nabetçi eczaneler 
Bu reoe nö~ elan ~- ....,... 

dır: 

icıtanft.I eUııe&laılekller: 
Şehz&deba§ında: (ÜnlTftlllW), J11m1Bi.. 

nünde: <Benauon), Ak:sar&Jlda: <eeren. 
Alemdarda: (Mıdtllltadlrl, BeyancWa: 
<Cemtl>. l'atl.btıe: (HiN"M41thı), l!lalar
köyünde: CHllfJ), llyt\bd•: ~--). 

Beyoft• cih..,_ller: bu. lunduğu unuwlmamalıdır... de yo~gunluktan Wtab bir haldedır. 
~llYanı.n en sadık erkeği bu vaziyet Bana hakikati ı.hrif eyled&llm söyle- , 
\adtn lllda karısı ile yanında. •bulunan 1 niliyor. Tahrif etmiyonun. Oldutu gibi 
~tasında ııhnen bir mukayese yap- söylüyorum. Peki, cliyecekaini&, Holly -

İstlklll caddm.Jade: (Kamakl, Ytrt -
sek kaldınmd a : (V1nılıopu)o) , TamtmıM: 
rTakılba), Ye~: CPanma ... ), 
Şişlide: (Raik), Chlatada: dsmetı, fta
dıkhda: tMUında Jtall), 9aıllk~ 

<:-Jall Kalk!>. 

l3l!ll k:ndisini alamaz. woodd'a hiç sadık kooa kalmadı mı ... 
fi\. un ıçin kadmrn evde damla temiz. Evet, Hollywoodda dahi -4sk kocalar 

" Cll ·ı.._ '1ı Zıuedar bulunması icab edP.r. Ko- var. Fakat bunlar aan'atkir kocası ve 
)'~ll~n Yanına bir kadm colduğu gibh ı san'atkar değildfrlw. 
h1ttt tev halı ıle ... > çıkmağa alışmama- İşte bu sebeblerdon dolayı an'atklr
~~dın başı da ağrısa kocasından te- lar arasında - hele HoUywoodcia - boşan-

l'3u '1 esirgeml•melidir. malar bu kadar fa.dıad.U'. 

Bofult', K7DılJ7 'Ye AftlaNaldler: 
KadikörQnM: (8thhat, lllM>, 'Ont _ 

dnrda: CMertw>, 8arıY9f*: (()!mu), 

Adalal'da: (Şln• llrza). 

lallabi~Yede belki kocalar evler~ne bağ- Tam manasile iyi Wr :ıevoe olmak ''e 
~~l ır. Bu say\!dc belki de başka ca- kocasının muhabbetillı kazanıuk o:ıu i- Mant rlı matambalar, stor.iar 
hilit- ere kapılmaktan kendisini koruya- dame eylemek koıa, 41eiildll'. Bu mesele perdeler Tfl sair her tUrlQ 
'4\ıtİ lialbuki kadın iş sahibesi ise bu bir kadının bütün ıayretinı Nrfeyleme- T E F R i Ş A T 

Sa.Yelere riayet cyliyemez. sine bedeldir. Lnanm11tı, Beyoğlundll BAKER 
dtıı s~hları erkenden, bır san'atkar ka- San'atklr bulWW!l btr kadm Mı işi h!ç maıtazalarındı her yerden mOı• 
t •ud ici f8rtlıt r ft 110UZ ftatlarlll 11· 
~ Yoya gitmelidir. Kocası ile uğ- bir suretle ba.şaruua. Ben ~alan bo- tılmakhdır. !eyaz eşya dair• 

l'3a a vakti yoktur. şuna söylemiyorum. Ben dahl evlendim. mlzde h11seler, yatak çarşatlan 
~~fnda henüz bigudiler bulunur iken ben dahi boşandım! Mueleye vukufu ve yftnln yatak ortnıertnln tıaa-
'a kahvaltı yuvarlanır ve kapıya tam ile temas ediyorum. sa..Ierime ına- 1 lım kıyas kabul ıtınes d.reoede 
~Oc kOŞulur. nınız.Stüdyodan yorıun, bltab ndet et- ' ucuıdurlu Te rekabetten 

"'~it ~Ya lütien bir buse veı ilmeğe ya tiğim sırada kocunm. bend• çekmekte Aıidlrler 
'.t1; alır, ya kalmaz... olduğu eza ve cefalara hllt acsnm. A f 

~~ h ~bulunan a~çı kadının - var ıse - Muhakkak ki, •TdllJm bir iıD.ana bu ~ NAP YQ JEN 
aıı.rlıyacağı bile meşgulıyet sayıl- cefalar da müstahak 16rl1lmes. Dr. itfsAN SAMI 

..... -- _ _ __ ___ lııtteptekolı:, l.tmliUUlı:, p......_lr bU 

'"r tl B ] d• Hl ti d piyMi1aa.•kleria J~ vih .. ,...,..· _. 
l q gu u e e ıye yase n en: ve eild ~-.lıkl-· kartı ,c:. t.lrli .... 

~ı-;;: 'rurgutıu şehrinin elektrik tesisatı 'Ye yedek motör n d!DMl!O Cl'lJIMIDml ..Se.n - \. ......... 41••••" 
~ ... •nası ile iki aded muhn.vvlle merke21 blnasl hariç olmak llsre• .ıM.tDa nn. •"°• 
'ıı~'ltıt ke_,rı üzerinden 8/11/939 tarihlnden itibaren •45• gün -6ddetJe "' bpMı zarf 

2 e eksiltmeye konulmuştur. 
lllt-cı; F.:ksUtme Turgutlu Belediye binası dah'illnde müteşekktl ~ Datal JIDctinM-
a 22112/93!) tarfhlne rastlıyan Cuma günu saat d5• de ~. 
.\' Bu işe ald evraklar: 
~ .._ Eksııtme şartnamesi. 
C! ' Mukavelename sureti. 
tı ' 13., Ylndırlık işleri genel şartnamesi. 
t .._ 'Ntıf!n Vek!Uetl yapı işleri umumi Ienni 4{lrtnames1. 
.., liu~ı.rsı şartname. 
Cl"' F'enni şartname 
il .._ lteşlfname. . 
l!u ProJeıer. 

"1ııeb~v1rak •67511 kuruş mukablllnde Turgutlu, M:ınl.sa Belediye ~ '8dartk 
• r. 
s .... 13u işe ald muvakkat teminat mlktan c799'1> liradır. 

141 ~ İ.cıti!klllerln 939 sene$lne atd Tlcaret Odası ne\kulle '8Dm.t mekWIMIB• -.e bu 
~nl\en~bUeceğlne dair Manisa Vil!\ıyetınden alacalı vestltayı 'Ye ııal21 J1ia.k uektrft 
-,ı :ta.p ısı olmadığı takdirde yüksek elektrik rnfthen<Uırtnin mm'.,,. iftln.lııl tuUle 
e , ~a~ına dair olan noter senedln1 dıf zarfa Jroym.ala.n *' tft. 

:1.._ ite teklUerln teklif mektublarını 22/121939 tarihine rutllJ'Ul cama .... ti aat 
~l ~kadar 'I'm'gı.ıUu ~ledi,.e Re4sllt\ne makbm moaa.lllnde ~ wJMı'llCI 1 
~ ı..'!.... ~ aJnt ııaate kadar on.racak teldlde posta ile~ Mmm41r. IWtıM 

•uıflr katıuı edtım.. c9253~ 

ilan Tarifemiz 
Bm...l 
llıinc:i 
Uçiinri 
D6rtl#Uw:I ..Aüe 

'~ .-u.ı. 
Son •itil• 

400 ,., .. 
100 

• • 

• • • 
• 
• 

MUı7J'ID lı* alddet ..mnda -. 
laca a1kt..vU llln :ra~ 
a,noa tenı•Mll• &arttem'-'- ilWa9 
edeee~. Tul. J'&l'lla "' ..,
n:rta lllDlar tlba &1r1 bir tarife ...., 

••"'"' .... 
8oe J'Qda'llla öeart Dlnlerma ~ 

Siler - ................ , ... 
m.eUıdir. 

...... ..., 7 • tlrlıılıll ...,....... ... 
&Mua ...... 

~·· 

SayfA 1.ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: t 888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında 
SO lirası bulunanlara senede .of defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
eöıe ilcrAm\ye dağıtılacaktır: 

.( AC:ed 1,000 Lirah'.c 4,00) Lir• 
4 " 500 " 2,00) " 
4 " 250 " 1,00) ,, 

40 " 100 u 4,0~0 u 

100 " 53 " 5,0llll t> 

120 " 40 ,, 4,SOJ ,. 
160 " 20 u 3,20J " 

DiK.KAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşmiyenı-. ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa:ılasile verilecektir. 

Kur'alar 1ene'de 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve i Haziran 

tarihlerinde cıekilecektir. 

. .,. 

Turgutlu Belediye Riyasetinden: 
ı - Turguılu tehrinin elektrik santral binası iıe iki aded mu.ha.11vile merkezi blnuı 

1nfaatı .223th lira .so, kuru.ş keşfi llzerlnden kapalı zar! usullle t*slltmeye konul _ 

muştur. 
ı - Ek.Slltme Turgutlu belediye b1na.sı dahilinde müteşekkll belediye encümenlnd• 

12/11/939 taı1IWM rastııyan Çarşamba gün'li saat d5ıı de yapılacaktır. 
S - Bu !fi Ud evrak tunlardır: 
A - Ek.s!..l'ıall .-ztnamesl. 

• - Muk:&ftleaame sureti. 
O - Baymdllbk lşieri rıenel 4artnamesl. 
D - Nana v.tt.ıeti yapı l.şlerl umumi ıennı ıartnamesl. 
• - Fenni tartname. 
J' - KeşltnuM. 

O - Fia t llllıOılılıl 

B - Projeler. 
Bu evrak dll• kuruş mukablllnde Turgutlu ve Manisa belediyelerinden tedarik edl-

ltbillr. 
t - Bu 1.fe alıt muvakkat teminat d67B• llnıdan ibarettir. 
5 - İ.steıcıaertm t39 .9enesine aid Tlcaret Od:ısı vesikası ile teminat mektubunu n 

bu ifl yapabtlı ~ 11ne dair Manisa Vlllyetlnder. alacatı vesikayı ve istekli mühendis " 
ra mimar olmıeıcblı takdirde mü'hendls veya mimarın mes'uliyete ıştırakl şartlle 1.şl ya
pacalına daSr ~ noter senedlnl dış zarfa lroym:ılan lAzundır. 

e - İstekUlıertn bu yolıdak1 teklif mektublarını 22/11/939 tarihine rasUıyan Çarşam• 
b& sünfl saa~ d'9 4le tadar Turguttu belecllye relsl1ğlne mak1>uz muka.blllnde ~rmele
r1 nyahuc' ba .a&te kadar varacak tekilde posta He göndermeleri lA.zundır. Postada 
ftk1 teahhilr DlııGl edilmez. .e'J52• 

- - ;ussc ... 
liil 

1 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıLırınızı derhal keser . 
İcabında gün:ıe 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -·------
Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
ıannamemwlıl J'81)ı1&n tlulliıhat ddayısUe 1/11/1939 tarihinde mu'karrer olan e~ 

-1 tehir ed9ul " beherinin m'llhammen bedeli <395> kur\l.1 olan 5000 aded oam tel. 
pat d1ret1 llll1/Ul8 Peqembe günü aat 15 ~ kapalı zarf usulü Ue Ankarada İda-
re blnuında ..- alınaoa.tiır. 

aa ıte ıırmıM ~ (1'81,25) J:lnJlk muvakkat temlnat ile kanunun tayin et.. 
tll1 ,..ıtaıa.n "' ~ ayni ıtın aat H de !tadar komisyon rel.sllğlne vermeleri 

ıa.nndır. 
'l"U!dbl1 ~r puun olarak Ankara.da 'Malzeme daireslndıen, H&Jdarpqada 

-r.eııtm ~ flG1jinden, attifeblr Ye İe11rde WW. malazalarından datıtııacaktır. 
(9132) 
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DÜNYA H A V A D 1 S L E R 1 ~~ 1 

4 p 
1 RADYOLARİLE DİNLEYİNİZ. 

Teıhir ve ıatıt yeri: Galata, Karaköy Pal •s No. lô 
•ıwmr!l_. .................. _. ........... .__ ....... _...__._.:am ..... .-... # 
Ankara Yü1'sek Ziraat Enstitüsü Re~{törlü~ü •de;ı: 

Kurumumuz talebeleri için !Sim, miktar ve muhammen bedelleri ile mu'Valı:lı:at te
:ııinatıarı aşağıda yazılı 19 kalem muhtellf ~r malzemeleri 23/ll/Q31l Perşembe gıl.
nü hızalarında yazılı saatlerde Rektörlük binasında müteışekkil kom1syon tarafından 
açık eksiltme usullle Lhale olunacaktır. 

Spor nı.a.lzemıeleri nurnurııelerini görmek 't'e daha faı;la lzahat 'fe para.s.ız .p.rtname 
alm:ık is'A!yenlerin Enstitü daire müdürlüllin~ müracaatları. 

Muhammen 
Clnsl Milttarı F1. Tut.a.rı Teminatı thale saati 

Çizme 22 550, 
K:ıya.k ayakkabı 

25 çift 
15 • 
25 • 

15 225, 105 Saat cıo. da 
ı. getiri 

K:ıuçuk ayakka.bı 100 • 
! 7', 
6.3 550, - ~----------~----- ----------------·-----------------------17, 425 Kllot pantolon 

K!lyak elbisesi 
25 a.ded 
25 tal:.ım 26 625 78,75 Saat dh de 

----------------------Fransı2 !loresl 
I-'lore yedek naınluım 
Kılıç 

., yedek namlusu 
• flore eldiven 

Kılıç 

Maske 

15 aded 
30 • 
10 • 
20 • 
15 • 
10 • 
15 • 

5 76 
! 60 
1 60 
2 40 30 Saat cıs. de 
S,11 52,50 
s,o 35 
5,fi 82,50 

- ~------------------~------------------------------------3,76 22,50 
• 18 

Voleybol topu 
B:>$ketbol topu 
FıJtbol 

6 aded. 
2 • 
8 • • 48 131,lS Saat 16. da 

•.renls raketi 
• tıoresi 

B 112' hakey sopası 

8 • 
1 • 
8 • 

• 2,32 
60 50 

4.,25 M 

c5710• c92091 

#'•·---•·• Babadan Oğula ... 
D ... deden Toruna •.. 

w:ı 

KALAN BİR 
Ali MUHiDDiN 

ŞÖ~RET 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçekapı 
Şub~leri: Beyoğlu,· Karakc y, K~dıkcy 

C' .. 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

,fi 

ı İdare ihtiyacı için 250 aded Maaa telefonu kapalı zarfla ekBiltmeye çlb.rllmı.ştır. 
2 - Muhammen bedel 75-00, muvakkat teminat (562,5) Ura olup eksiltmeııı:l 21/İkin

citt:şrln/939 Salı günü saat Hi da Anka.rada P. T. T. Umum Müdürlük blnası.nda.ki Sa _ 
tınıılma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuı Teya bıınka teminat ~lttubUe kanuni ve -
satırı vP tekllfl muhtevi kapalı zarflarını o IÜll sut 16 e kadar mezkür Kom.IByona ve.. 
rec .. &.~1Jir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levuun, İ.stanbulda P. T. T. Levazun Ayniyat 
Şube .! Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. (9138) 

,ıcmı ........... -......................... ._., ..... ". 
Loıdra ve Parisin en meıhur Fabrikalarından gelen 1 

B A Y A N L A R için de son moda ve Y.ükaek F antazi 

MUŞAMB LAR ve MANTOLAR, 
Eeyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

teşhir edilmekte ve gayet müsait terait ve ucuz fiatlarla 1atıl
maktadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacınızı 

şimdiden temin ediniz. 

BANKA 

K or~ERÇiVALA 
ITALYANA 

Tama:tıP.n tediye edilmiş sermayesi: 

7 uO.GuO.GOD ltaı yan L.rcıti 

!'fr erkezi : MİLANO 
Buıün iıı.;;ad1, Istanbul, İzmir. Londra 

v" hew-Y.>rk'ta Şubeleri vardır. 

11ari,.tr-ki ffaıtl · aıarımız : 

BANCA cor.!MERCİALE İTALİANA 
<Fr:ınceı Paris, Marse1lle, Toulouse, Nice, 
Menton. Mo11ac.> M.ontecarlo, Cannes, Juan
les - F'ir.s, Villefranche - sur - Mer, Casab
lanca <Maroc>. 

B!\N'::A <'OMMFRCİALE İTALİANA E RO
MI!."'N.\: Buc.~:-e.3·, And, Bralla, Brasov, CluJ 
Coa•anz·•. < 'ala.ı. S'blu, Timlchoara . 

BANCA CO?vtMERCİALE İTALİANA E 
BU!,GARA. Softa. Burgu, PJovdlT, Varna. 

BANCA COMi~ERCİALE İTALİANA PER 
L'EGrrro. /ut!xandrie d'Egyp~. Ellı.ahire, 

Port - Said. 
BA."lCJ\ COMMERCİALE İTALİANA ı: 

ORFPA, At na, Pire. BelAnlk. 
BANC.\ COMMERCİALE İTALl~A 

TRUST COMPANY, Pihlladelphfa . 
P..\NCA COMMERCİALE İTALİANA 

TH.UST COMPA!'f'Y - New-York. 

Mü~terek Bankalar 
B:.ınqu"' Françaısc et ltaııenne pour l'ame 
ıtque dt; wr, Parls. 

Ar:ıınt!nde: Buenoıs-Alres, Ro.sarlo d..1 
Santa. f P. 

RRESTI,Y/ .<ia; Sao-Paulo ve başlıca şehir 
leri'".de ~ubeler. 

cttiLİ'd~ · Santiago, Va.lparabo. 
00Lü.W.Bİl.'aa: :Esosota., Barranqullla, Me 

de in. · 
Ui TJCTUAY'da· Mont.e't'ldeo. 
JHNC:\ l:ELL..\ SVIZZERA İTAl,fA:SA: 
t.u:;ı. n'1, Beilınzoua, Chlas.so, Locarno. 
!/urlch. M-•ndrisio. 
.K \.SCA UNGARO - İ'rAl.İA:SA 8. A. 
1 "tte v~ b~lı.:a Şehirlerde Şubeler: 
Hl.W.A'l~-iKA BANK D. D. 

Zagn:tı, Susak. 
HANCA İTALİANO • LIMA 

L:Ona <Perou> da ·bl.flıca Şehlrlt>rde Şube· 
Ier: 
~~NC-\ İTALIANO • GUAYAQIDL 

Ou&;aquU. 
f,,tanbul Merkezi: 
Gslata. Vorvoda Cadde3l, Karaköy Palu. 

T~ıeton 44845. 

İstanbul Bürosıı: 

Alalemcia·' Han. Telefon 22900 /3/11/12/11 
n.-yof:u Bürosu: 
tst.iklM Caddesi No. 247. Telefon: 41043. 
Kasalar icarı: İtalya. ve Macar.latan Jçin 

u TourLstlque çekleri Tt B. C. l TRA VEL
lJ!:R'S ceklert. ································-···························· Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 

• S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

Y ·~ nız bir t üp kullan· 
dıktan sonr=\ aynaya 

bakınız 

Radyolin . 
ın 

Mükemmeliyeti hak' .nda on •?1 

ve doğru söz ı size o söyliyecektit· 
B ~moeyaz pırıl pırıl parlıyao 
di~ler, tatlı bir nefes, pembe• 
ııhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız... l,te 

RADYOLin 
in eseri! 

Bugünden itibaren sabah, 6ğ'I• fi 

akşam her yemekten aonr• 

gOnde3defS 

K ULLANMIY A BAŞLAYINIZ! 

1 

• 

=---= o .. 

• 
1 ANKASI 

r~940 Küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Kc5ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 ikinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarıtlı ve ku:mbartıı&~ h«ıaplarında en az eıli lh·~..._ bulunataı.1" 
kt&f'cıllCI dahil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. Lira 

3 " 
1000 " - 3000 . " 

6 " 
500 ,, - 300G. " 

12 " 
250 " - 3000. " 

43 
" 

100 
" 

- 4D~O. " 
75 " 

50 
" 

= 3750. " 
210 25 = 5250. 

Türkiye 1 ş Dı.ınlraıın,:ı pa1's vatırmakla yalnız par..ı biriktirmif 

olnvız, ay>ıi zamanda tıılitnizi de denemiş olursm.uı. 

İstanbul Üniversitesi A . .t. P. Komisyonundan: .,_, 
cerraıh,paşa hastanesi birinci ~1rw11 ltlln1ginde y11ıptırılacak 6467,74 Ura tetUll 'iP" 

sat ikmnl ~leri 27/ XI/ 1939 Pazarte.si ıünü saat 15 de Rektörlükte açık ebll~ .. 
n ulm uştur. #. 

istekliler o günü 486 liralık munkkat tenılr.at ms.kbuzu ve 6,000 liralık bu ~ 
ya.ptı~ına dair ihaleden sekiz rün eneı İstaııbı.;l VUayetlnden alınmış 'ft ISf ,-~) 
Odv.sı veslkalarile ıelmelerl, kefif n p.rtnımııe1eri bel' gün Rektörlükte rörü.Ult. 


