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Finlôndiya Sovyef 
mefalibafı karşı~ında 
mukavemet ediyor 

Sovgetlerin. Fin/Qndiga kör/ ez inde 
bahri nümayiş yapmaları malıtemel 
~inlandiya heyeti reisi, Finlandiyanın ae _Sovyet askeri tehdidinden, ne de 
ıktısadi tehdidden korkmadığını, fakat uzlaşmıya daima ba:ıır olduğunu, söylüyor . . ...... ._. ....................... .-.. ..... ..-

Is veç kara suları mayo Hitler yeni bir sulh 
tarlalarile kapatılacakmış taarruzunda 

bulunacakmış 

Finldndiya hc~eti bır arada 

hü~ -Ondra 17 (Hususi) - FinlA.ndQ'a ya heyetine rtya.t edıln PUllildW, 
llJ. urrı~ti. Sovyet radyo ve matbua~ FinlAndJyanm Dl Sov,ıet ukert W... 
\. .n tahrikfuniz neşriyatlanna azi.mk.lr dinden, ne • iktmad! tehdiddım ~ 
uır t 
~ av rla cevab vermektedir. ma'.iığmı, fabt daima uzlqma,. ha -
~ova müzakerelerinde Finl!ndf- (Dwıltnt ı ~ ..,_,.) 

Alman ordusunda 
kraliyet taraftarı 

siibaylar tevkif edildiler 

~ırfı 16 - Holi.nda kraliçelÜI Belçika 
llralamn. tnwut tııı~bl.blerlne Alman -
,.aıA ftrdilf oevaı._ .Pransız matbuatıma 
•.aded!tt tfW fllrnu,_. 

Pwttt Parllien ,...-n, AIJMll. cevı -
kun böyle mel'hale n. verilmainln _. 
...Wen.aı arqtınyor ft diyor ki; 

Alman dtplomuilı&, Belçika ,.. Holh. 
ta hdkdmdarlarmm tekltnetillt red~ 

(l>eoo'M f inci 8~a) 
--··-···········---···-·---·-···--

Fransanın 
Moskova elçisi 

Ankara da 

Eski Kayzer Almanyada bulunan çocuklarile B. Naggiar tna.syondc 

d d 
(Yaz.ısı 1 inci ayfada) 

torunlarının akıbet.erinden en iş... e iyor --····-··················--·········-···· .. ···-
'11-<>ndra 17 (Hususi) - Amsterdamdan zer. haftalardaııberi çocukların~n mea- İtalya.da, gene 
Ql ttlan haberlere göre eski Kay zer, AI - tub aımamıftu'. K r i P" !a._ Tun us 
111~Yada bulunan ~uklan ve torunlıın- Evvelce de btldirildiji veçbile •kı ~ ....., 
...!....,akıbetinden endişe etmektedir. Kay- (.DctxırN ı bıci •tıyjad.G} sesla •i yükseldi 

tMESELELER:J 
Yanhş kitablar 

Edebiyat kttab/arı mürefıttib he.ta/arına 
kadar tetkik ~dil~cek, riyaziye /:/falı/arı 

için de bir komisyon 1'.uru{du 
"1.lrta.aru. Ve~iletl. • • 4' ~~nzimi için Ankua. 

"Iertn tedrisat rnuesse- Rıyazıye hocaı~ • arif" Vekili :ıa-
'cltb de okutulan Yucelin rıya· ı 
~t 1Yat ve diğer d• ı etinru toplanan 11-
~~a kitablannm bir ne ıyor ar b liseleri edıabt-
Old Yanlışlarla dolu ualllmlerinden 
~t~·~u hakkındaki iddiaları ehemmiyetle müte>.ekkil lııti arı, ş~hrimiM 

Roma 16 - Havu ajansı bildiriyor: 
İyı haber alan Roma mehafili, Ven~ 

cltk sarayında Duçe tarafından söylen• 
.özlerin, Avrupa harbi karşısında İtalya 
tarafuıdan ittihaz edilen intizar vaziye • 
t.ınln yeni bir delili ol.duğunu töylemek· 
ı.dirlf'r. ( De\'anu 1 inci sayfada) .......................................................... .._ 

Milli Şefin 
teşekkürleri 
Ankara 16 (A.A. ) - Riyaseti -

cümhur Umumi K.itibliğinden: 

Reisicümhur Milli Şefiınlı İsmet 
İnönü, Şeker Bayramını kutlayan 
sayn, yurddaşlara teşekkür ~ mu
kabil tebriklerinin iblB.ğına Anado
lu Ajansını t.avstt buyurm~lardır .. t~k etmektedir. 1 dönmüşlerdir. n 1i lerd 0 oku -1 

ıse edebi.vat dersleri programlarının (Devamı 3 inci sayfrıda) ~-----------., 

BedeWlerle 
ihtiyatların 

terhisi başlad1. 
Ankara 16 (Hu.u.i) - T•ltiıleri ba buçult ay kadaır ~eciltmiı 

olaıt 11altdl b.dt1l v..-mif elraJın terhi.lerine bqlanmıfh.T. BrınJan 
bafluı .taj için ıilah altına aıbnan yedek ıübay ve erlerin de pe-ytl.r
pey terhi•leri laaliy.tl bqlaııtlf bulunmaktadır. 

Doyçland korsan 
gemisi Atlantikte 
torpillenmiş ... 

Sovyet bayrağı çeken bir Alman ticaret gemisi de 
bir İngiliz harb gemisi tarafından yakalandı 

At"'"dktc korsanlık ya~ .Doyçı..cı- bir ıicıaTeı gem.irini tevkifi (trir J,.giH.s 
reaametıtı" tacla.) 

Roma 17 (Hususi) - İngilterenin olan rivayetlerin asılsızlıtını bu akşam 
PlymouUı limanında ısrarla dola .. n. Wr }ıab« Yermektedir. 
nvayete göre, bir milddettenberı Atlin- Bir İngiliz sahil gemisi bir Aeld\:a 
U'.c Okyanusunda korsanlık yapan Al - içinde battı 
man c.ıeb kruvazörü cDoyçland., İnfiJU Londra 16 (A.A.) - Bugün inftl1k e--
harb gemileri tarafından torptllenmif*ir. den Woodtown sahil gemi.si btr dakık.a 

!..ondra ıe (A.A.) - Pre.a A.Siociadalı iç-inde ve bır duman sütunu haltnGe bal -
Alman kruvuörü Deutscblandın, 1ncııu m~ştu. Aralarında vapurun kaptanı da ol. 
donanmuı tarafından batınldı~ına Mir (Devc11n.ı 8 inci ıa~faıdtı) 

Bu nasll iş? 
Odunun çekisi 95 kuruşa satıldığı 

halde mü~teri yok ! 
Orman Fakültesi kömürcü ye oduncular arasında 
gizli kalmış bir blok mevcud oduğu;ıul iddia ediyor 

Od"" depolGnttd an bir görihtiış 

Dün muhtelif motör w rom&-kör - devamı. sömikok ve diler mabrub -
lerle Bulgaristandan limanımıza 1 75 tm &bine olarak bunlann llatlarıııı.a 
bin ldlo odun kömürü gelmiştir. faz]a yükselmemesini intaç etmekte -

Bu hafta içerisinde tekrar gene Bul- dir. 
guristandan külliyetli miktarda k&nür Buna rağmen gerek odunun ve ge -
gelecektir. rekse mangal kömürünün daha ucuza 

İ!tanbula gerek kara, gerekM dıenb satılmuı da mümkün görülmektedir. 
yolil• körnUr ve odun mevrudatının (Devamı B inci MVfada) 

• 
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2 Sayfa 

Hergi~n 
Sulh ümiciierine 9enide11 
Veda etnıek mi 
lfızım gelecek? 

Yazan: l\fuhittln Blrren -JI olanda ve Belçika h:lkümdarla-
. rının yaptıkları sulh tavassutu, 

kendi etrafında uyandırdığı üm idleri 
besliyecek kuvvetlere sa-hfü olmakta de
vam ediyor mu? Dünya işlerinin gidişi 
hakkında düşüncelere dalan her zihnin 
bugün kendi kendisine soracağı sual bu
dur. Dünyanın her halde sulh .istediği v 
herkeıım onu beklediği muhakkak oldu -
tuna gere, iki memleket hükümöarı ta
rafından vaki olan teşebbüsün bir nEtti. 
ceye \·armasını temenni etmekte bütün 
düny~ müttefiktir. Fakat, büt:ln bu te
mennılere rağmen, bugün sulh havası -
nın, dtine nisbetle biraz daha kuvvetlı es
ttflnı iddia edebilecek vaziyette bulun
nuıdığımJZı. esefle söylemek mecbur;ye -
tin deyiz. ı 

. Her iki hükümdarın yaptıkları teşeb • 
biıslere mukabil, diplomasi yolile a Idık • ı 
lan cevablann ikisi şimdiye kadar her -
k~.s hır.:ıfmdan öğrenilmi~tir. Bu iki ce
nb, Fransa ve İngiltereye aiddir. Alman
ya tarafından verilen cevab hakkında ise 
ancak gazeteler tarcifından kaydedilen 
rivayetler arasında bir fikir edinmek ka
bil oluyor ... flu ise bizi ancak ya noksan 
veya bilsbutffn yanlış malumlar ka+şısın. 
da bulunmektan koruyamaz. Bunun iç;n, 
Almanya tarafından verilen cevab hak -
kında da doğru ve sarih malı'.imat elde e
ıHnciye kadar bu mevzu üzerinde ancak, 
umumt müllhazalarla iktifa etmek za • 

SON POSTA 

Resimli Dlakale: - Herkes gibi ve herkesten başka insanlar ... = 
İkinciteşrin 17 

Sözün kısası 

Bana geçmiş olsun/ 
E. Ekrem Talu 

B ayramdan bir iki gün evvel ba
şıma bir iş geldi. Anlatayını da 

bakın: Bski tulUat kumpanyalarının &gil.· 
lünçlü aram> lan kabilinden bir hikaye" 
dir. Her güler, hem ibret alır hem de 
bana - ~ec;miş olsun! - dersini;. 
Benım bir adaşım var. Gerçi adaşlarırtl 

bir değil, ıbirçoktur. Ve benden sonra ye .. 
tişmis (Ercümend) !erle - zira ~u adı iuC 
taı,ıyan benim - iftihar ederim. Zir:ı on~ 
!ara adımın beğenilerek verilmiş olması 
ya bu adın mübdii bulunan rahmetlı bB." 
b.anıa veyahud ki benim naçiz şahsıye "' 
tıme karşı az çok bir muhabbet ve te .. 
vecdh eseridir. Ancak bunlar sadece 
(:E:rcümend) adını taşırlar. (Ercümeııd 
Ekrem) lik ise benim öz malımdır. Kendi 
ad;mla, babamınkinden teşkil edilmiş bir 
isrı~i mürekkebdir. Bunun, Mehmed .Ali 
gibi. Ali Rıza gibi, İsmail Hakkı gibi Kı~ 
sası Enbiyaya dayanır ibir teamü rn de 

< yoktur. Soyadı kanunundan yarım astı; 

~~·-~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~L~----·-~~-~~~ ewcl. b~&mRera~~e.~ndimah~~ ==-= nın evlildları ve ahfadı taraf1ndan bif. 

Herkese mi benıiyorsun? Heı kesten birisin, seri halinde Herkesten ayrılıyor musun? Bir hususiyetin var demek- so:vadı gibı kullanılarak sülalenin övle~e 

d 
1 0 

patik ahenk bulmuş. Hiç değilse uğıırlıt 
~arnissia tahtın ırı J i(··--H····e····r··g···:~n ..... b .... ı_.r ..... f··~·k···r··a·······-~ 1 NProernoseeÇ., vhealı,· athadbi akıcı ~~~c~~ğ~~ğ~~· j~~~:e~~m~!·~u~i~!,s~n: 

i olup olmadığını bana soracaktı. Onu ela 
* ~- .,.,.,~ f sormamış. Her ne i~e: Bana iki bth biti 

lnııliz ve Fransız cevabları meal iti-. - { \ Bir muhasib aranıyor ada~ vermiş. Gel zaman, git zaman hU 
barlle birbirinin ayni şeylerdlı-. Her iki { C? -4: J, İlci arkada§, Fransız tiyat'fosıınım delikanlı büyümüş. Ayni zamanda ceHll· 
taraf ta, iki buçuk aydan beri muhtelif şe- ı lenmiş te. Eh! 331 doğumlu bir delikatılı 

ruridir. 

la.Herde müdafaa edilen tezlerfai tekrar. ..~ kapısındaki: olmak kolay mı? Rumi yılı bu~ünkii vıl 
lama:ktan ~ bir sey yapmamış gör.i- cHir mııhasib aranıyor.> ile kar~:ılaştırdık mı idi, adaşım, masal-
ııüyorlar. Bu tez ,şudur: ilanını gördü.Zer. Biri ötekine clön. • lah, t~m tuttuğunu koparacak çağdadır. 

cBiz Alınanyaya karşı bir fenalık yap- dü: O cıa tutmuş, geçenlerde, memurun bi-
ınak için harbetmiyoruz. Biz kendımiz rini ifayı vazife halinde dövmüs .. bu da 
IÇin de harbetmyoruz. Gayemiz, millet _ 1 - Bizde iş yok, işsiz çok; derler, kendisine aid bir iştir. · 
fer aroı.sında adalet, emniyet ve devam, bunun yanlış olduğuna en büyük de· Öyle amma, iş bu kadarla kalsa iyi. 
:emellari üzerine kurulmuş bir sulh temi- m lŞte bu illin. Geçen sene de gıme Memur hakkındaki saygı nazariyeleri • 
_,den ibarettir. Eğer böyle bir sulh te-

2
• ayni yerd~ asılıydı. Haftalarca asılı mizi birbirine uygun olmıyan sayrn BaJ' ıt.tni mümkün kılabilecek şartları Al _ Ercümend Ekremi içimde

0

n takbih et .. i dıırdu. Bu sene gene asmular, eı_:o:er m kl b b ;ıı. b ı k,. 
nanya teklif edebilirs~ bunları dikkatla • "'t 

1 c c era er, a,.,zımı a~ıp ta ir te.< ,, .. 
nutaleı:ıya hazırız.> l i§stz çok olsaydı, o zamandan bu za- lime söylemem. Lakin bununla bitmiyor. 
Cevabların umumi manaları bundan mmıa kadar muhakkak yüzlerce insrm Suçunu güzel güzel islt>di''t"n sonr.:ı lef'-

.. ıbare.ttir. Hakikatte bu cevablar, hi" bir , müracaat eder, içlerinden biri muha- fa1ete repten salıverilen iki katlı ada.:;ı:n.. f d " karako~da yalnız adını. ve - Allah~,.,~· o • 
teY ı a e. e~z. Milletl~r arasıno:ı ada• sib olarak alınır, ilan da böyle asılı lacak _ ·babasının adı ile do"'um t rihir.i. 
lett, emruyetı v~ sulhte ıstikrarı temin e- lcalmazdı! dedi. ' teoek. şartlar hangileridir? Kendi hesab- sövlediktcn sönra ellerini sallıya sa1lıva 
ı':Qnndan ziyade diğer milletlerin he.sah • ..·------------' çıkEıp giddiyor. . b 
lanna söz 5()yfüyor görünen iki büyük , şim i onun divanı adnle>tte hec;~ 
prb devletinin bu sözlerini böyleC€ ka • /ngilterede bir sene içinde vermesi lazım. Evrakı sorgu hakimlixine 
bul ede<:ek olursak ve bu şartların bari • k b · l gidiyor. Orada, katib bakıyor ki, ikaınet.ı 
cind onların harb planlarındl gizli hiç ay O an arın sayısı ~ah adrE'ti ve meş.guliyet nev'i tasrih e· 
bir pye bulunmadığına inanırsak, 

0 
:ıa· 2.5000 d;r dilmemiş. Ne çıkar? Ercümenrl Ekrenı:. 

man su nokta ilttrinde ehemmi:-:t-etle dur- Maruf bir isim. Onu kim bilmez? Bilh:ıS· 
ıruınuz lilzıındır: Bu şartlan, e~er ln~il- F .. -·"'t İngiliz gazetelerinde ,geçenlerde çı~ sa katlb efendi Son Posta okuyucuların"' 
t 
....... u ... F h"k' tl · b' t t bi ranaa wıu llUJl varl.!i Comte de P11riı k b' •st t. . • .. b' . dan .. Pazarola Hasan Beyı'n meftunu .. bjr 
~"' ~ ranaa u urne erı rzza es t ~-ı 'k da -~..:ı-- • 

1 
an ır ı a !Stıge gore ır sene ıçinde edip UA.n eyleyivC'rseler bütün bitarafla- .Dt: çı a yaşam-.~-. Elyevm Londra- İn ·ıt ed k bo Norvec; veliahti Prense8 Marta, Norveç tane, kırmızı, maznunlara mahsus f'eib 

rın derhal onların tarafına geçmeleri n da buluna;.ı Kont. J'ransada cü.mhuriyet 25g~0 ;r. be 
1 

·ay lan adamların sayısı Kızılhaç eeııu.,.tine yuılınııtır. Hergün Jsa.ğıdı ~ekiyor, dolduruyor: Mülki.yemek.: 
bütün kuvvetlerile Almanları tazyik edip llln edilmemiş buJ.UD81.yd'ı., şimdi kral <>- • ı u uyor. hastaneleri dolaşmakta, hem staj müd- tebi profesörlerinden .. filan Y"rd~~ mu -
bu şartl~n .onlara kabul ettirmeleri işten larak hüküm ırllreıcMti. Lo_?drada kHybo1anların sayısı 4.000_ detini doldunna.kta, hem de tecrübesini kim .. veriyor mübaşirin eline, yallah' 
bJle dekıldir. =-== . _ dlr. Zabıta ancak 2.000 nin izini tesbit arttırmaktadlr. Pre11Mı1, yüzü ıörünen Mübaşir, üç ~n beni fellenk fo]lcnk 

Filhakika., İngiliz ve Fransız cevabları- halinde konuş-mıya mütemayil görünmü- ~ylıyebilmektedir. O da ancak on sene hemşiredir. arıyor; ister istemez teşhir ediyor. oıur• 
mn satırla~ içlnd~ tasvir edile:ı sulh, a ~ yorlar. Demek oluyor ki dünya, e.:;kı dün- zarfında ... Kaybolanların ekserisi ka- duğum yerin kapıcısı, mektebdcki bade~ 
dalet, emnıyet, istıkrar ruhu o kadar ~ü- ya: Avrupa eski Avnıpa! politika da es.ki , A meler: • Vav canına! diyorlar, o halinı. 
Hl, tatlı, insani Ve diğerendişt~r ki bu I politikadır. Dünyada değişmiş hiç bir şey dırd.r. :manlarzn meşhur b;T SElim görünen adam .. O, devlet hizmcti:ıdC 
ruhun. madde halinae, bir sulh program

11
yoktur. Devlet adam.lan, bol bol söy • JS taııuarec;si dü erek Ö 'dü yıpranmış, pişmiş ağır başlı hoca. me111ur 

olarak ~rtaya atılmamış o.Ima.'iınd:m dola- l~dikleri zaman daru, düşünmediklerini bin, ÇU7.:G/ /..um aşıran dö•·mliş. ha?!> yı teenuf duymamak kabı! d~ildir. E~cr, soylemek:te devam edtyorlar ve her halde h l Amsterd&Jndan bildirildf!ine ,öre Al- Söyli:-:emiyor1ar da. Kim cec;aret erler? 
ilrl büyük garb devleti, ortaya böyle bir ı' düşiındilklerini söylemek yolundan git • lr'itZ or manların roftbur pilotlarından, İapanya Polise el kaldıran herif kapıcıyı, bade -
wlh programı atmış olsalardı, bütün miyorlar. . İngilter~dc yeni bir hırsızl~.k türemiş-! dahili harbind~ gösterdlli yararlıklar- m"'-'l havdi J:ıavdi pataklar!. bi 
dünya efkArı derhal onlarla birleşir ve 1 Evet, hep ayni dünya: İngiltere ile ür. Açıkgoz hırsızlar, hava hucum undan dan dolayı İspanyol nifanı ile Dt"mirhaç Derken, mübaşir beni yakalıyor; cel 
dünyada onlarla beraber olmıyan mi11et Fransa Abnanyanın rırtını yere vurduk - k · · kull 1 k t veriyor. O sırada, etrafımda bulunan ar~ 
kalmaı:dı. Belki, bir gün gelir. onlar bu- ları zaman, onun hakkından hu defa da- orunma ıçın anı an um torba ve nlşar.ı!lı kazanan Altred Held, ngilizler. kadaşlar, yan yan gözlerimin içine bukı 
nu da yaparlar; fakat. şimdilik yapmı~ ha ıyi gelmeyi ve Almanya da ötekilerin çuvallarını aşırmaktadırlar. Geçenlerde le yapılan biı tayyare muharebesinde dü- yorlar. Maznun celbi bu! Renginden bt)lli. 
olmadıklarını tesbite mecburuz. Verdik • ıırtlarını yere getirdiği vakit, belki da Londrada bu yolda yeni bir vak'a olmuş, şerek olmuJtw'. Acaba Erclimend Ekrem ne suç işlemiş? 
lerl cevab, daha ziyade umumi, müphem, Versailles faciasına yeni bir :naıtre yap- meçhul hırsızlar, tam 35 bin çuval kum Hetk ile, fiil ile, su' ile başlıvn~ - maaza] .. 
hanıı;ı niyetle ve hangi mah:ıdla tefsir mayı düşünüyorlar. Bayle bir dünya için- aşırmışlnrdır. Adam başına bir fare 1ah - ne kötü suçlar var. M;Jbaşir de elik 
edflmek iaterinse o tarzda bir tefsir~ her de yasamak mecburiyeti insanlar için ne dik bakıyor. cNasıl? Memura hakaret ve 
halde rnfuıaid bir cevabdır. Verdikleri ce- kadar elim olursa olsun, maalesef haki • talo.r tec.tisi yolile hal1cdileceı; d~aildir Kopen'hag, Avruparuın en çok fare tecavuz eder misin ha? İşte kanunun prn· 
vah, hiç ceva.b vermemiş olmıya hemen kat budur. Hak ve adalet namına söyle - Sulh esasları ancak, ya do_ıtrudı:ın d~ğru~ si olan şehridlr. Hesab ve tahmin edil- ce~i yakıma böylece yapışır!:. der gibi bit 
hemen muadil görünür. nen sözlerin hepsi, hangi taraftan gelir:. ya vevahud mütevassıtlar vasıtcısile gizli 1 diğine nazaran bu şehirdeki farele!'jn hali var. * se ~elsin, sadece MU maksad ve hedefle- o1ara~. yapı}acak konusmalarla tesbit e _ sayısı insDnlar kadardır. Bir Danimarka Fena halde tepem attı. Elimde tut. 

Garibi ve dikkate bilhassa layık olan rjn ne oldu~ntı göstermemeğe yarıyan dllE.bılır. Eaer. bu bakımdan d.J!~~an şa. gazct€slnin yazdığına go"r f 1 . tuğum kırmızı kağıddaki 331 do~umlu ~1-
tara!J da şudur ki, gerek metni ve gerek bir perdeden fuaretttr. yıalara bakacak olursak bu ~ızlı konus- . . e are erm manın tatlı cazibesi bile asahımı teskırı 
meali hakkında sarih bir malümatımız ol. * ır.alar da vard1r. Eğer. bir şev C'ıkarsa bu adcdı Jll""anlann adedinden çok fazladır. cdı>miyordu. Bay mübaşire laf anlatarrıcı-
mıyan Alman cevabının da ayni ruhu ta- Şu halde, sulh ümidlerine yeniden ve- ncvl komışrnalardan <;ıkar ve hunun çık- Ifükfırnet fareler ile tam m!nasile mü- yınca sarıldım telefona. Allnh razı olsun, 
vıdıtında şilphe edilemez. Kabahatin tel- da t-tmek mi llzım plecek? Zahire bakı- ması da ancak zamanla olur. cadelP.ve giri.,miş bulunmaktad1r. Hü. cümhuriyet adliyesi davayı halletti. BPn• 
lenip pullanıp aelin olmıya karar verdi~ı lacak olursa, maıal~, evet. Fakat, si • Dü~ya ve milletler. icin temenni ede . kCımet her evin senede iki d~fa dezen. !{tinlerce tPshir olunduğumla kald1m. Faıaman kendisine bir talib çıkmadığı ma- yasette bütün söylenilen sözler, asıl fikir Ih~ kı zaman, ne İn.gıltcre ile F'r:ıns.a ve . kat gene de hamdettim. su~ a~ır olmaldıl 
ltllndur. Bunun .gibi, Avrupada yapılan a- ve gayeleri Rlzlemek .gay~ni istihdaf et- ne de Almanya hesabına değil. hak, ada- feldt> cdılmesini emreylemi~tir. Fare heraber. c deminöen dediklerimden hiç 
daletsfzlikler ve saçma sapan sulh şartla- ti~i ~ibi bu bahiste de ~mu bilmeliyiz ki, let, sulh ve istikrar için c:alışsın! nv ncfa temayih: edenlerin istrnl~ri be- biri de~ildi. Yoksa c::öhr<'t ve muhabbet 

~~ ~~a7ts~~~s~eU:inb~fıt!~~!~atk~S:~ :~;:a s~~h ~~~~~~beet~ ~~ ~3e:2~~i ~~~ J[uhiffin < Pıı~r.q~H- ı~:~!~~;;~de bfr «şeref tabfo,,suna yazı- ••• en ......... ~~~.':~~-~-~ •• ~~~! .. ~~~~~~···••" 
dJ!erlne maletmedikleri de mulıakkaktır. r--·- -- T A K V 1 M 
Nitekim, Avrupadaki haksızlıkhrı cebir r ""! 

ve zor ile halletmek davasının muhaJr.kak ( S T E R 1 N A N, J S T E R 1 N A N M A 1 
ol!ll'! kabahat tarafını da. ne kadar telle
sek ve pullasak, Almanya kendi üzerine 
almıyor. Bunun için, tahmin edebiliri7. ki 
Almanya da verdiği cevabda, aşağı YU -

kan İngiltere ile Fransa gibi adaletten, 
haktan, sulhten ve Avrupanın emn1Yet ve 
istikrarından bahsıedecek ve kendisi ta -
ralından yapılan. şeyleri de sadece 
chaJıı:sızhkların tamirh sebebile izah evli. 
yecek. $u halde, Almanyanın verdiği .ce
vab da, verllmedlıti zaman vaziyette bir 
dc~ştklik husule ~ctirrniyecek olan umu. 
m! ve her suretle tefsire mtisaid bir ce
vab olacaktlr. 

Bir dostumuz anlattı: 
- Bir bina yaptırtıyorum, harb çıkıp ta her şey bhden 

pahalılaşınca bir aralık inşaatı tatil etmeyi d'üşündüm, kcşki 
/ 

etseydim, sonra aklımı çeldiler: 
cHiç değilee çatıyı at ta üst tarafını yaz aylarına bırakır. 

sın, o vakte kadQl' da muharebe biter. dediler. Devam ettim. 

Sen mialn devam eden? 
Muharebenin ıllnını takib eden ilk on beş gün içinde de

mir ftatı kiloda 4 kuruş fırladı, ilk kata !Azım olam aldık, 
sıra ikinci kata gelince fiat fazlalığı kilo başına 6 kuruşu 

buldu, mecburen boyun eğdik, fakat bugün müteahtıid ge • 
lip te: 

cPiyasada hiç demir kalmadı, Infaatı tatil etmeliytt, de-

mez mi?> * 
Bize derd yanan dostumuz bu vaziyette bulunan tek ad:ım 

değildir ve denilebilir ki bugiln demirsizlik y(lzftnden İstan
bulda, hatta bütün memlekette infeat durm~tur, bununla 
beraber muharebe başlıyalı ancak iki ay oldu ve TUrkfye hu
dudlarının dört taralı da karadan, dentzd'en ve havadan ta
mamen açık olan, barb haricinde ·bir devlettir. Buna rağmen 
şu demir denilen §eyi 1-.>ir türlil tedarik edemeyiflmize: 

IS TER I NAN, i STER i NAN M Al İşin fena1ı~ı da buradadır: Gerek tn -
giltere ve FranM, gerek Almanya, A vru
t>:mm ıulh, emniyet. adalet ve istikrar 
davası karşısında açık, sarih ve madde "--------------------------------------------------.J...ı 
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~--·------·---.. ···········------, 
f Milli Şef ile 

p· Kalenin arasında 
ınıandiya Sovyet metalibatı 1 Rus. Rumen telgraflar teati edildi 

E' 

karşısında mukavemet ftdiyor ~~~A~,!~~- ::~: ~~~E ~::.:~::,E:=:·
0

=~ 
~ <Battarah 1 inci ~ t Cett\l~ı ,arlriainde nüflmuıu teıatıı et - ı llafffldl Dr. R•tik Bayda.m n Bar1oire 90l'Up durduğu sual, bugün ,udur: 
ııriduğunu söylemiştir. • ttihadtle Çarlık llulyaa aruında hiç bir mek ig~ Ba~an memlebtlerindeki gay. Vlklll eütrt1 Saracollu ile ~ toml- Harb oluyor mu, olmuyor mu? 

.ırı zake. reıere Yeniden ı.. .... la""""'"- l· fark olmadılı Jduııda tuviratta bulun· rederinı lıtaliyetle taJdb etmektedir. 19rler bıfJ'wt1 reı..ı w haricı,. llıomJatrl HarbJn. olduğunda şüphe yoktur . 

.. • hangı tarafın t bb ."""" ·"~ malda ve P'fnJAndtyaııın. ı.tfkl&ltai, T~ Ruayı ıle Romanya aras.ındaki ıergin- Molotof arasında atatıdakl t.eısranar '9- ('.ünkü memelketlerin coğrafi vaziyetle-
Clgı ht-nü .. belli d ... ~dire üste buluna • riniev'IW fhtNMne medyun oMuiuJm tn. Uk ualmliltır. Ruaya U. Roman- ara"ın- Ml oluDJDUltur: rıne göre, bundan az, çok mütee&.ıı;ir ol. 

F .. ""Ail klr kl i..__ ..ı ,_ ·y ~- " Eklel&M Kalinin dukları olmaları da bunun bir vakıa ol-
ınJAnd ' • etme e - e,,.eme-.tedir. da ledıkirlık muk .. ı...au......ıı 1- .. _ b' d v • • • tes· ıya efkAn um · · de bi • . -~e oJaa - ır 9ofy•t ~ ctbnlıuriyetıert itıtlhadJ ugunu aosterıyor. Şurada kömür buh-

• ~t' hUSuıe . .. uınıyesın r Sovyet matbwönın iddiasına söre, P'ba ı mukarenet teaiaine taraftar olanların Y't1Dek Yecll.ai Divanı Relll ram baı aöstermiştir. Ötede maden eı·, a-
l"irı Finla di getı~ek uzer~ Sovyıetle- lAr.diya ordunnda. nn.ıAncliya matbaa- BClkrefteki nQfuzu artmakt d R .__.,. aı sıkuıtıa vardır. Bitaraf vazivctte oı-
ll%!\viş n, ya korfezinde bir bahri tında, 'her tarafta MoalEıcwahlara xarp ldıl ile Romanvanın barlfJDUl a B ırİka 1us~a T891inlwnıl ihtllAllnln yıldönlmtl mi- malaruıa rağmen bu sıkıntıya d\i4eıı 
diltnekta...ıı~ır. apmaları ihtimalinden balı- telkin edilmekte n k1ıçQk zabitler tara - mlllıim tetir i.c:ra edeoekUr. ri~"WJ.nlatarl ~ auebeWe, tahal eaadetinla '" dm\ ~ memleketlerin, ayrıca, her ihtimale knr-

cu t d fr: da ~k -ı.1 .. ~-- .... ~06 ıı hazır bulunmak için ayrıca tam lefer. 
Fin~di m an e a ·- OIVau&&n uıu~u.o ya ..,.. Yugoalavyanın tlıli.line çallfbklan Ubad mlDıeıtler1Din retahı Mlr)mdald ber bir halde beklemeleri iktısadl vazi-

~rn 1
6 

( Yanın mukayemeti d•ah vertlmelned:lr. Balhn blokuna Ruı - :&wnen ..-ıinlill §Ok aamimf dlleklerinıi har&NIUi telt - yetlerlııe de tesir ediyor . Bu, madalyanın 
1'ieu ... 

2 
.. A.A.) - -Havas- : N1hayet, Flnllnd1ya, ıarbe dotna bil - matum bir en-1 01--ı.-...ıı. riklerlmle birlikt.4 8'ze &Nelmeldıe blL bir tarafıdır. Diğer tarafı mubariblerin 

" urhe z t .- •.u~r. lıa&sa MT1ı: duymaktayım. . llıtıhalf . . . r. _,,eitung'un Het.inkt hassa Sovyetler ttihadına kal'fl mu1la - Bel""adın .kanaatine -"-'e Ru R _ t..... ln&d vazıyetidir. Polonyanın parçalanmuın-
ırı bıldırı · t 1-- la ...ıı-·I t'- d --. •· •"'" ' • u dan .....,_ ikı' t ar-• o d 1 k l·'-1

• • Sovv yor: sım va11ye a .... ~ o n ~ve wre o_.. mm mukareneti Yugo.tavya He Jılacari~ Ehlllu ismet İnöni ovw• cu. r u arı arşı ur.u cı-
ltnd,·v· et mahr-e llerine atfedilen ve Fin tE:mayül etmekle ttbam olunmaktadır. •- ........ daı-ı· mün--~en· de -L'-..+. _ Tlir~ R&lslcümhura &ilmit iki müstahkem hattın arkuuıda anın .._ .. .._.. & ~ _....... ~klefip durmaktadırlar. Bu hatlara kar-
kıç avd seferberlik masraflarına bir Bir pnt•in miltaleam raca.it ve bu ild meml.aı.t arasında btr a- .&akal'a il yaptlwk kuvvetli bir tazyikin iatil-
~~~"l ~~:atz1la dayanamıyacağını bd.- Moakova 11 ~.A.) - Btr hafif ~Jl dmst te<-avüz paktı ür.ııMıa1 de lllllbnküa 11~~':ım

21 
n ~ a: sam ~ği büyük fedakarlıklardan ka-

'41fliye:tta" ~ ann hilafına olarak sa - ıazetelıi, Sovyetl.tn 1'1n1Andtyadaa T9 - kılwktır. toaadı m1Detlerlnlıı refahı bektJnde ~ tınmaa ~ bu intizara lüzum ~örillc:Klltl 
-~u"-ı r Finlandiya şahsiyetleri ve kl olan metalfbatı me1el..UU tekrU' mn. ıöyleni)'W. Doğru olabilir. Fakat bu 1aal. 
L " ' ·~ ırnar baba edi a~ R .. !lal' tNJuru!an samımı tebrtldıs '" dıo9- bekliy• ve daha da ne kadar bekliye-
qıt b ıye nazırı Tanner ve dev- zuu ym ft uv..-,,.. U81'97lt P - A k d tane tmleımllerd•n dertn lılr ftNMI eeklen Wli olmıyan insanlann ıdnlrleri-
llını:ti:~a~.1 direktö;r:ü Ftn1.Andiyanın mal aahUlertnba mCld.afaumı temilld• vam amırasın 8 mtıt• mt olarak bararet.11 .... kkilr - ni harab ediyor. Diyorlar ki: 
dır mudafaa masrafiannı ne ka - hiç btr ~in a1a1royamı,.._1ını bir bre h M1min lıımu11bıtl ı1ıca ederia. Bu büleyi.ş, hürriyet ve hak mddafli 
\tl?iyU1;Un sürerse SÜTSÜn ödiyebilecek daha söylüyor. arb va siyasi vaziyet K...... olan IU"b demokrasilerin.tn lehlnecilr. 

M .. ette olduğunu bildirmişlerdir. tıveç kan Allan map tarlalutle BQ.ffttn Dr. Reftt Saydam .. ~ Cünkd f9Çen zaman onlarm her afhetçe 
"tnlek t' h kk d ·ı • h ı tof ve Bario11'e VHlll 01lkril ..,..,.._ hazırhlduının tamamlanmaaına J'Udım 

ltıerı dü : ın iktısadt va:dyeti tama - ~ a ın a verı en ıza a Dl MDlotof aruında da-~ '111pllL ediyor. Buna mukabil Almanyanın nrl-
henu Zgündür. Ve ihtiyat kredilere HeJsınki 18 (AA) - Alman d.ı.,.le • ıw tel&l e.lllmlftir. )'etini bomyor. İktısadiyatı harab oluyor. 

z el SÜrülınemlştlr. rimn tsveçten metl, l"hıllndtyada, tı - Londra 16 - John 8imon, ha4:> va - lialkıl'Ull maneviyatı sarsılıyor ve tımtd-
1.fo.sk Sovyetlerin ithamı veç kara sulanaua Alman mayn tart. - zi1•ti hakkında ba.pekil namma A _ ......................................... - .... ·- 11.dijtt dOfllyor. Müttefiklerin hited\11 de 

lfll'i~or·ova 16 (A.A) - Havu ajansı btl- ları vasıtasile kapattlaoala suretmde llel· nm Kamaraaında yeptığı beJwıatta T k F ' ·ı· budur. tbntdsizlikle içi kemJrllen ba 
0 0 • sinkide ter.sır edlliJOI'. naC&mıe dem•-+1r ki: Or - ransız - ngı iZ meml.-.., zamanı geldiği vakit ıadtri-
..;) \'y ... ı.c&k bwetll bir darbe, umulan IMdıı:e. 

ll'ıehafiı~t . .rnat~uatı, FinlAndiya muhalefet Böyle bir tedMr 1'inltndfyayı .~ al& • Çamöerlayn"in ~a Miyük h d • • Ji vereoek ve Almanya, olmll4 bir armud 
~a.r ını, FınUndiya hududunu Urala kadar eder. Ztn. Baltık hancindekl ..ıib vardır Ve umumt vaziy.U mü - mua e asının flbi mMtefiklerin lruca~na düeecektir. 
ttt a.IeUZatnıak istemekle, şiddetli bir Sov m~eketlere yapılan bfttün :rınıtndt- k~l olmakta berclıevamd.ır. Hakaratte bu sözler arasında ~ı 

Y'htarlığı takib etmekle, Sovyetlcr ya ihracatı bu nılardan geçmeldedir. !on iki haftanın en mühim h&disesi tasdı.knamelerı• -~ne miktar oldu.tunu kany.t-le k-*mek güçtür. Fakat humınuı 

Y • d Beleib - Holanda ~ teklifkttr. kuvveüm insanın fazla küçük görmeme-
8RI Leh ordusu Almanlar ce~ı he 9 Majeste cevabında barış teklUl te - ~ra 16 (A.A.) - Tl1rk - J'ıoullll • 11 de tb t.Biret eseri sayılmak lbıın .... 

b
• r '9hbd!ünü takdir etmekte ve tn.giliı ~ karfllıklı yardım mnehect....,. diline f/ln, sonradan inkilara uınma-lrkaç aya kadar bı·r nevı· . kuklaıa·r h&!ımetinin devamlı ve hakkaniyetli tudlknameleri hariciye arfi"rine lloMd - ınak iıçtll evvelden btı: pım;a ölçQll ko-

btr btı · in .._ ~ bir mat üzen bugün ıaat 11 de ~ .. DU4DlÔ muvafıktır. Bır defa, bu deYlet, 

f . rl.f ıç muzaı..ıa- ve eı.u&U hnd.a Büyük Barbde olduğu gibi lki cephftde 
aalıyeta g~ç·ıyor kullanıyorlar esaıı.a dayanan her teklifi tetkike lma- tn,ütere ba:yü.k elçileri tara Blll&. ~ın. tek cep'hede çarpışıyor. o da tim. lon U 4'I bulunduğunu bildinniştir. 1119 Vekildi ŞükrO. Saracolla.na tındl ~ dilik n...,t olarak. . 

bıt 
8 

dta lC (A.A.) _Yeni Leh baıve _ Paria 16 (A.A.) - Ceph.ed. Almaalana Resmf Alman ajansmı.n bildhdiğin• -.Uıtir. Somal tık ma~de ve yıyecek ihtiyacı-
"- · Sik n1.. b kurn ı klan ~-ı...-..... n.. . •, ...a d" f. Ribb ~- B ı...A.. m, herbalde, vafı nisbette Sovyet Runa-""'dan oroaA!, yabancı gazeteciler tara- azı . a~ ı ....,.,, , - etmifür. ~ evN un o~ . . enuvp e • .,..._ ve • • Un tedarik ediyor. İtalya ve Romanya 
l'oıonl'a§erefine verilen öğle yemeğinde m~nlar ilerı mrnüerde ıeceleyın lataa- H'olanda e~çılennı kabul ederek ken - Askere gıdanların •üıtuD. es. dünya ile olan Ucarotini tan-
~- kuvveuerinin müttefik ordularla tınl bıraknuyorı.. HaTa lr.ararınoa bu D- <tilerine Fuh:rer namına beyanatta bu· stme ~yor. 
~i~t~ lllesaisini izah eden bir nutuk söy- taatı lı.amyonluta prip çeki}'OI' ve .. - lunmuş ve İngiltere ne Fransanm. Bel. a·ııelerı·na yardım Filnkt, de~izler üstünde bir zamanlar 

lJ . bahleyin eı·kendıa hava daha ~ 9fb - Holanda bar11 teklifini reddet - blnleroe pmısi ~fe~ yapan bu :mma»-
af\lekn . . . ketin ba14n, bu denızlerde ıilter tek N-

lttet \le • Yeni hükftınetin, Polonyınm t~krar ge~~· Bu ....-.~e ubr-ı. • ınM4 ilzerıne Alrnanyamn ı:neseı.yt ka- Ankara 16 (Husuei) _ Belıedt:Jııe cası yoktur. Fakat, buna mukabil, mGte-
htını r "akarile yqayabilmeai için ha • nn daha ıyı Wtlnıhatmi tmıin --. U... pamBlŞ addettiğini ~lemışttr. . . ka vassıt ellerle yürütmeye çalı,tıAı tteare-
li~ ntü eda edenlere sadık kalmak vazif9. yorlar. Bu k~ meydana ~ - Ratft>, bundan sonra Holanda w Bel. auolisı tarife ve vanin. encQmmi ... tinden Wr hayli istifade temin ettlltnt id
il ciern~e~Jef olduğunu kaydettikten son- dan, tekrar ede&w J'ranazlar 1..Uyta ~ taaIT\1% şayd.dımndan, Ameri· ,cmkü tıoplantıs~da askeri mClli:ell.e- dia edeler az deA'fldir. İşte btıtiln dln-

1\v • ttır ki: Alr.•an mevzHerillıi .ıe 19Çirecelr.lftdtr. ka M~raflık kanunumm tac1111nden, yet kanunu mucıbinoe askere ı1denlr yanı~ IMl'&kla sorup durdujtu sualin m 
4 l'upaYl b .. . n·~ b' nma lık cWı .., ....ı... ht .1 l . laoak ...,........__ ve hikmeti buradadır. Harb oluyor. h 

\'tupa ugun sarsan ihtılllc\lertn ıser ır z . a: r ınl&ndtya - Sovyet m6.!akerelmntlen nu mu aç aı e ~nne yapı 3-- ıtdtşle belki daha pek çok siddetlmecek. 
tl~edll :a tesanüd fikrini gittikçe daha ~lınanlar h• lıan;t bir ~arnu har• ve ~minyon mümemtlerile yapılan mırı şeklini te!bıt eden talimaınam.,i taklit tbndtlik bir yıkılma olmuyor. c-Dn-
.. tınti~i uvv:tıendirdiği söylendi. Meml• ketınde bulunınaMn evvel bır nevi kak- ganı~elerden bahsederek, sölOne şöy t.ttik ederek bazı tadilatla kabul M _ kü ~lmıanya da t~!tere ve Frıınsa ıtbl 
btrıE:~nı rı. kulleri ve harabeleri altından lalar ıleri sevbdiyorlar. Ve bunlara ara le devam etmiştir: miftir. beklıyor. Onun da, otekiler gl~t belde-
bıııu lş bir Avrupanın çıkacağına kani sua da ııtei ettirerek ziyalar verd1rl7or - De ·zı rd . . . mekten fazla korkusu yok ıörünQyor. O 

11U:toruz 
1 

Fr 
1 

bu zt al k ut nı e e Belediye meclisi umum! .btyettnıdıt da hazırlanwor ve yiyecek, içecek tecta. 
ltt l>oıonya · d . ar. :rnsız a~ .. -~ uıa a:.:r. :a: Harb başladığındanberi toı-pftD muh yann görüşülecek olan bu tallmatna - rikine tmkAn buluyor. İşte bunlardan do-

ç ay or usu ve hava kuvvetlen bir çınca anııı _,, aruwı n ıiblerimiz fasılasız btr surette hareket .. • !ayıdır kt bu harb devam etmemeH ve 
'ın ıarfında müttefik ordu\ann yanı duğunu anlıyodu ve ual k\IVVekial . ımye gore belde hallo yardımı yap hl!rhaMe ldil bir sulhe nihayet bulma -

da faaliyetine başlıyacaktır. ona göre kullUUJOl'lar. hahnde bulunmuşlar, y(lz bınl9")e mil nwAa moobur tutulmakta ve yardım Iıdır. Ba 1Ulh nasıl olur diyenlen de. har-
Çe be de yol almışlardır. Geçen hafta Mr des- paralnnnm nisbeti bekçi ücretleri .... bi :vapmuını bilenlerin onun form!Hlnil 

~~1ldra 1 ın rlayn ne.ılıı Y·ta'·l ·ı y g 4\nlarda troyerimtrl kaybettik. Bu dentzler.in wtulmak suretile daimt encümen ta • de bulabilecekleri cevabı verUebWr. 
t ı Gen~ ? (~usu.si) - Po~o~ya başv• r '( J haktm1vetini elde etmek için ftl'diği • rafından tayin ve bekçi paralarile ~ C l" -m C,.,,,..,. 
'~le raı Zıg~ky ve harıcıye nazın mb: ftdvei ~ttır -.J• un C/La9ı.,.. .,.. >"' 'Y. hugü baş k·ı Çe be ı · zı- t nz"IAt yap·'dı · · Ukte makbuz mukabilinde her ay şe ___ .. ___ ............................ -
eı ~ n ve 1 m r aynı ,, il . a ... . t Hemen biltün Alman vapurlan bi - '-~- k' . . M ı a ında 

l\~ .. erek, umumi vaziyet hakkında t f r l d Al 11_ ııu- sa ınlerınden tahsıl olunacaktır. em ur ar. ar S 
Şntuşlerd' A'i"kara 16 (Hu.uai) - Yataklı vaıon- ata ınıan ar a veya man ıuuan - . . 1· • "h l 
-....____: ır. : . .. 1r 

1 
• • lannd1t keoalı bulunuyorlar. Çıkınca Bu paralar beledıye muhwbesinde ısan ımtı an an 

_ lar şırketı Mum_a_it Veklletıne bır te.lrr aT" bir hesabe kaydolunacak . he 

Z 
lifte bulunarak trenlerde üriinci1 mevki- çalışanl~rdan ekserisi ya bizim tara - Ve Ankara 16 (Huausl) - Barem kuum-

ld k 
, ır- .__ d k ı h ..._ radan müstahaklarına aylık olarak vr . . ongu a ta ler içinde yemek ve yatak temin etmeıt ınnlZ an :va a anmış, ya ud (q akı • . ları mudbınce açılacak Uan ımtlMDJa-

1 
· t ..+ ş k.-..:- b ._1-1:.1.: k bul _...ıın b~ uğramamaksızın Almanlar tara - riJecektir. Muhtaç olanlara yapılaoak nrıda .!langi dairelerin hancl ltaanı w -

• ıs emıi.ır. ır •wa u ~ ı 9'llr • nönü günü memif ve buna mukabil Devlet Demır. fın~an batırılmı~ır. Geçen hafta dört olan yardımın mıktarı gene dairnf en. cih eyledfklerini Maarif Veklletl h• dılt-
?-on yolhrı ,ebek81i ıeniflemif oldulundan Ahnan ~emiıri yakalanmı~. çok büyük cümen tarafından takdir edilecek - redf?n 80l"muştur. Alınacak cevablara ~ 

'"q iUldak 16 (A.A.) _ Milli Şefimizin yataklı \'agonlarda vaaon restoranlarda dt~f'r iki ~emi de bizim elimize ReÇme- ttr. re imtihanlar tanzim edilecektir. 
~Utı~a ılk ayak bastıkları 16 cı. Teşrin halr,n tatbik edilmekte olan tarifenin ten- nıel~rl için Almanlar tarafından batı· '"' " ................. ________ .. ___ ................................................. . 

~Uı~ İnönü günü olarak kı.ıtlarımcıiı zili temcnnı edilmiJtir. rılmıstır Sabahtan Sabaha 
t.. ·~e Zonguldak Halkevince karar Yüzde \ irmi ile, yüzde yirmi bef ara- p •• h d All 
~ haı 81 iı zerine bugün Zonguldak baş- sındıı t<>~in edilen bir tenzilatın önü - "'e" S IT'e me 
~tt ~bayraklarla süslenmiş, Cümhu - miizclcki günlerde tatbikine b.ı,lanacak- Kızıl~ya ~()() sterli• 
~ '-tıtıı Ydanında ve Halkevindl? genel tır. t be .. tt• 
t\, rııı: Yapılarak Milli Şefimızin ha • e rrU e 1 
~~atıı etJeri ve Zonguldağı teşriflerile Almanya. ve Londra 16 (Hususf) - Mısır kralı 
-"ltan rı.. ınazhar olduğu yüksek saadeti Feruk'un amcazadesi Prens Muham • 

~vler verilmiştir. Balkanlar med Ali. Türkiye Kmlay Cemiyetine 
f . ~00 İngiliz lirası teberrCl etmiştir. 

hı .. stanbul Velisinin Sofya 16 (~·~·) - Zora gazetesınln Prens, İn~Hz ve Fransız Kwlha la-
ll\lk • • B<'ı lin muhabırı, bazı Balkan memle • 0 

• ç 
~Ulc teştekı ZlV, retleri keller i tarafından büyük devletlerle r1n1 da teberrüde buhmmuştur. 

'-11~ re~ 16 (A.A.) - Romanya prc-pa • bi.r anla .ma aktedildiğindenberi Bal- Maarif Vekaletinin bir 
~ ı!azırının daveti üzerine Bükrcşe k~nhrın resmt Alman mahfellertnin t hl" X.: 
~-lld anbul valisi Lütfi K•rdar, pro - dara ziyade dikkatini çekmek~ oldu - C l5a 
itti rl'ı: ~azırını ziyaret etmiş ve sonra ğu~t. yazıyor ve diyor ki: Ankara 16 (A.A.) - Maarif Vekilli-
~ Ötıe k. ınşaatını gezmiştir. Uç taraflı Ankara paktının. Balkan ğil\den· 
~tr,1 ~~tneğini Bükreş belediye r eisi memlt-ketle:rinJn Türieyeye w garb Bazı İstanbul gazetelerinde orta öğ -
\.~l Ootrıbrovski ile yiyen Kırdar, devletlerine karşı itimadsızl.ıklanna retlm miles~lertnde bugün tatbik e. 
S ~~rı. Türkiye büyük elçisi T:ınrıö- sebeb olduğu Berlinde bilhassa kayıd dilmelt.te olan numara ststemtntn de -
~~i !afetinde hazır bulunmuştur. Bu ve i~Aret edilmektedir. Almanya ve ~ftirilmeıdne ve on esasının beşe kal
""-~• lir kabul resmi takib etmiştir. Rusya yabancı devlett.ıin Balkanlar- btdllmerlne karar verildiği yazıhnak -
""'lı ~ hariciye nazın Gıfenko, dün da müdahak!stne mflAade etm~ 1- tadır. 

bul valisini kabul etmiştir. çin yllıde yO.& mutabıktırlar. •haber aalsızdıı\ 

Çıplak /stanbul 
Geçen fÜD İstanbuluD yecine -.ntık ~ alan. battl Yilbek -

mektebini de içine alan lladlen llMılnı. Çıplak htaabulun en yeşil parvuı..,.. 
bu ...ııa, hatti Orman mek&ebln.la etrafı bot tepeler, piren ıüpilrlellld.,... ..._ 
ret, Yol üzeri ve Belsracl ormanlanlua k'yılan ldraı ataçlı. Fakat lltlldea ...,..._ 
dereye kadar yirmi kilometrelik ..._ ~ıplak. 

On beş yaldanberl orman Pro....-lldası yapdqor. Orman kanwllan .....,_. 
Orman fakülteleri karahıyer. Atat 9ftllsinl )'&7m&k için parti şabelerin4• -*
tebl.re kadar tqkllit yapılıyor • ....._bu kiPI üstü pyret..ere ratmen ı......a 
ve cinrı çıplaktır. Ta.biatin en ~ 7eşUltlu sahne olan Botu bU. tllllü
Edlrnekapı, Topıkapı dıtanaına fllltum mı ardllllaahivasia bomboş. Mlmeye bılU 
ufalt yolda bir ağaç ıönnelı. içla .. tlerce hem de otomobD ıilraU De ıtım r ' t 

Her yal mekteble'.rde atat bay,... J&pılır. Pallat bu atq bayramı ne -. 
7ap•.ır!. Menim ıeçer, ltahu ,.._, Haılrana dotru, toprak Te atat ...-a 
fektltl :ııamatıda. Halbuki btlk6met Hyük fedakirlıkla t.ı.•aJda Ud Ne•blı 
kurmuştur. Beylr.ozda yüanl atat flllanhtı, 1117iikderede meyT&lı &taQ ftduıllll. 
Bu ftdanhkların başında olddt 4eterti ıeutler çalıpyor " ber yıl yüz W..... 
fldaa yetiştiriyorlar. Aııkanya " filler merlı8111ere bhuree fidan aidlyor ...... 
idanbul heniiıl bundan laaberdlıer ...-Uma. ,.. bu çıplak tepeler lçhıde ,--. 
mötevekkU, bQyna biiklk otaraıw. 'imdi at&Q dikme mevsimJ rtrdl, ,....,__ 
Meldeb müdürleri, parti tefkO&b, laatU ııpor ldtiplerl muhitlerlndeld çıplak ..... 
lert yeşertmek için derhal lıle baflamalıdırlar. V.t.en emett asil bıklr ı' 'I• 
fstaıabal topratı ılsıemU lıılr 9l'IJllU le birlmf J'll içinde 7811119'11 olacıakW. 



SON POSTA tkinciteşrift 1"1 

( • 1.r llaber -e ) Şe 

Londra - lstanbnl yolu 
BaQdada kadar uzattlacak 

Harb dolayısile bu yolun diğer bütün kısımlarında 
faaliyet durduğu halde, Edirne - lstanbul 

kısımında inşaata devam ediliyor 

} ohm hu.dudlarımızın dahilindeki kısmından bir görimfl.§ 

Londra ile !sto.nbul arasındaki asfalt 

1 

ren Türklerdir. Devletler arasında yapı
yolda inşaat, siyasi hadiselerin tesirile lan anla~ya göre aafalt yol 1942 sene • 
hemen hemen durmuş gibidir. Her dev • sinde tama.mlaIUilJf olacaktı. Siyasi vazi
let kendi sınırları dahilindeki yolu yap - yetin karı~ık bir hal alması Londra, İs • 
maltla mükellef tutulmuştu. Avrupanın tanbul asfalt yolu inşaatının tamamlan
karışık hali dolayısile bu yol güzergahın- ma tarihini gayri muayyen vakte atmıı-

d:ıki devletlerin inşaata devam etmeme- tır. 
Ierlne rağmen hükumetimiz yolun İst:m- Bu Y?lu Bağdada ve oradan orta As -

bulla Edirne arasındaki kısmının inşaatı
nı durdurma.mıttır. 

Yolu Belçjkalılar Osland ve Liyej, AI. 
manlar Körln, Frankfurd, Nurenberg, 

yaya bağlamak için Anadoludan geçmek 
[izcre bir yoJ daha yapılacaktır. Hükü -
mctimiz Londrayı Asyaya. bağlıyacak yol 
güzergAhında yapılması kararlaşan Sir
keci _ Haydarp~ lrlbotunu da tesis ede

Regensburg, Yugoslavlar Belgrad, Niş, cektir. 
Bulgarlar Sofya ve Türkler Edirneden Avrupadaki harb durduktan sonra 
geçireceklerdir. Yolun uzunluğu üç bin beynelmilel turimı birliği bu yolun in -
Uç yüz kilometreden ibarettir. Erı az yol §aatmı deruhde eden memleketlerin :nu
yapan Bulgarlar, en çok yol yapan .Ma - rahhaıılannı toplıyacak, inşaata yeniden 
carlar, yolun inşaatını elan devam etti ·'hu verilmesini temin edecektir. 

Şehirde et isf h'a~{i Deniz Harb Okulunun 
artry Jr 163 u~cu yıfcönümü 

Son haftalar zarfında 1s.tanbul mezba- Deniz Harb okulunun kuruluşunun 163 
basında hayvan kesimi geçen senelere nla üncü dönüm yılı münasebetile yarın Hey
betle ehemmiyetli miktarda artmı§i::r. belide Deniz Harb okulunda büvük me.. 

Evvelki yılların yevrİ"ıi hayvan kesimi rasim yapılacaktır. Okuldaki ~erasime 
2500 kadarken, bu sene ·bu, günde 3000 i yarın öğleden evvel ibaşlanacak, eskı ve 
bulmuştur. yeni talebeler ve davetliler öğle yemeği-

İatihsal m.ıntakalarından hayvan sev • nj Heybelide okulda yiyeceklerdir. Öğle
klnin muntazaman icrası, havaların mil- den sonra da temailler verilecektir. 
said bir şekilde gitmesi, şehre hayvan 
ınevrudatmı arttırmış, buna müvazi ola
rak gerek kesim ve gerek sarfiyat ta 
fazlalaşmıştır. Fiatlarda da geçen yılla
rın ayni aylarına nisbetle bir fark mev -
cuddur. Perakende satıcılar da sürüm -
lerini arttırmak için yekdiğerile rekabet 
ederek fiatları daha ziyade kırmaktadır
lar. Normal za.manl<ırda İstanbulda bfr 
senede 23861 sığır, 8526 dana, 6856 manda, 
285 malak, 366680 koyun, 294231 kuzu, 
16933 keçi, 6399 oğlak; 674 tiftik keçisi ve 
16fü domuz kesilmektedir. 

Bu rakamların bu sene daha yüksek 
bir yekuna baliğ olacağı umulmaktadır. 
Alakaaar1ar havalar müsaid gittiği tak • 
dirde istihsal mıntakalarından yola çı -
karılmış olan külliyetli hayvan sürüleri
nin yakında geleceğini ve fiatlarm bjr 
miktar daha düşeceğini söylemektedirler. 

Poliste: 
Bir kadın evin hrcçasından 

sokağa dü~tü 
Balatta Hı.nrçavu.ş mahallesınde otu -

ran Vasil luZl 45 yaşlarmda Sultana, ev. 
lerin1n üst ltat taraçasında çamaşır as -
makta iken müvazenesini kaybederek so

kağa düşmüştür. 

Sultana vücudünün muhtelif yerlerin• 
den ağırca yaralandığından, Beyoğlu 

hastanesine kaldınlınıştır. 

Genç bir kadın de"ize düstü 
Dün sabah Büyükdereden ::;ekizde ha -

reket eden vapurun köprüye yanaşaca~ 
bir sırada yolcuları ve iskele-de b ılunan
ları bir hayli telaş ve heyecana ı;ürükli • 
yen bir kaza olmuş, Sara adında genç bir 
kadın müvazenesini kaybederek denize 
düşmüştür. 

Etraftan yetişenlerin yardımilc kur -
t:ırılan genç kadın kazayı müteakib cin -
net Asarı göc:terdiğinden. hakkında za -
bıtaca müsahede zaptı tutulmuş ve adli 
tıb :.şlerı müdürlüğüne gönderi1mi~tir. 

Şehir f~1ec~isi 
dun topl1ndı 

İstanbul Şehir Meclisi dün de toplan
m!ştır. Ruznamenin müzakeresi sırasında 
elektrik idaresi mürakibliğinde!l istifa ~
den Ekrem Turun yerine Haşim Altaym 
intihabı uyıgun görüldüğüne dair makam 
tr.?Y.lili okunmuş, fakat makam namına 

söz a]an belediye relıı. muavini Rifat, tek
lifin geri ·alınmış olduğunu bildirmiıtir. 

Elektrik, tramvay ve tünel id;ıresinin 

1940 senesi bütçe w kadrosu l.>litçe encü
menine yollanmıf, Meclis Pazartesi günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Killtür işleri: 

Avrupnya gide~ek talebeler 
h~zırlanıyor 

Harb vaziyeti dolayısile memlekete dö
nen talebeler tekrar tahsillerine devam 
etmek tlıere geldiklri yerlere gitmeğe 
hazırlanmaktadırlar. Talebeler dün ev • 

raklaunı tekemmlll ettirmek üzere alA. -
k~dar makamlara müracaata başlamış -

lardır. üniversitenin muhtelif hkültele -
rine kaydolunan talE-beler de evraklarını 

gerı almaktadırlar. Talebeler muamele -
!erini bitirdikten aonra hemen geldikleri 
memleketlere hareket edeceklerdir. 

Doçentlik imtibi(nJarına dün 
baılanıldı 

Üni'Versttenin muhtelif fakültelerinde 
mlinhal bulunan doçentlikler için açılan 
imtlhımlara dün bqlan.mıştır. MUnhal 
doçentlikler için 24 kişi müracaat etmiş
tir. Doçent olmak istiyenler dün yalnız 
lisar. grupundan imtihan edilmişlerdir. 

İmtihanlara bugün de devam edilecek ve 
ay nihayetine kadar ikmal olunacaktır. 

'iki tnahküm Üsküdar 
hapishanes;nin duvarını 

delerek kaçtılar 
Evvelki gün aabalıa karşı 3,30 da Üs

küdarda ceıaevinde bulunan iki mah -
kUm kuğuş duvarını delmek suretile kaç
mışlardır. 

Bahkpazarı ci ayeti 
"' agırcez ya intikal .etti 

Esnafı haraca kesen bir sabıkahyı öldüren 
bahkçı, dUn muhakeme edildi 

Bunlardan biri katilden 18 seneye mah 
kum Şileli 330 doğumlu Mehmed oğlu İb- Dört gün •vv~l Balıkp~zann.da Bnhk-ı Sorgudan sonra suçlu vekilinin tal~~i 
rahim, djğeri de yedi buçuk seneye malı. ha:ıe sokağında lflenen cınayetin duruş- üzerine, davanın vak'adan sonra 3 gtJJl 

küm Aksaraylı HulCısi Sören adır.da masına, meşhud suçlar kanununa göre, g~çmiş olması dolayısile, meşhud suçı~t 
azılı bir mahkfundur. 2 ne~ ağırceza mahkemesinde diln başla- kanunu hududundan çıkıp çıkmıyacagı 

Hulusi Sören bir müddet evvel Aksa- nıl~'1ıştır. münakaşa mevzuu olmuştur. 
rayda fırıncı Nuri adında bir şahsı yazı- Mahkemede okunan iddianamede, ev. Neticede heyet müzakereye çekilfllİ~ 
hanesinde bıçakla tehdid ederek soymuş velce de ya.ıdıjınıız gibt, vak'a fdyle an • ve duruşmanın cilrmU meşhud kanı::1ıı 
ve bu suçundan dolayı ağırceza mahke - !atılmıştır: hükümlerinden çıktığı cihetle, umıın11 

mesince yedl buçuk sene hapse rnahkılm Suçlu balıkçı Şükrü vak'a günü rakı iç ahkama tabi tutulmasına karar v'3rilrrıiŞ. 
edilmişti. [ miş ve hayli aarhoş bir halde balık sat - tir. 

Hulüsi bu son karar hadisesinden evvel mağa başlamlfl:ır. Bu sırada sabıkalılar
muhtehf zamanlarda iki defa daha kaç -1 dan ve esnafı haraca kesmekle maruf Mu 
mağa muvaffak olmuş, çok cür'etkar bir I harrem. yan~ ge~if ve Şükrüden ~akı 
adamdır. Hulusi ilk defa geçen sene tev. parası ıstemiştir. Şükrü para vermeyınce 
kifhaneden kelepçeli olarak mahkemeye i Muharrem a!zını bozmut. küfretmiş ve 
getirilirken muhafız jandarmanın önün- balıkçıya bir de yumruk. vurmuıtur. Bu
den kaçmış ve 15 gün sonra zabıtaca ele 1 nun üzerine Şrurrü bıçaimı çekerek Mu
geç,irilmişti. harremin kalbine saplamış ve 61dürmüş. 

Hultısi ikinci defa müphede altına a- tür. 
lındığı Bakırköy akıl hastanesinden kaç- Maznun, cinayeti delillerle sabit oldu
mış ve bu sefer de bir hafta ~onra tekrar ğundan mahkemeye ceza kanununun 448 
zabıta tarafından yakalanmıştır. inci maddeEiine tevfikan tevkedilmiş, an-

Hulusi son firar hadisesile üçüncü de- cak Muharremin tahrikleri na.zara alına~ 
fa knçmak fırsat ve imkanını bulmuş ol. rak hüküm verilirken 51 inci maddeyle 
maktadır. cezanın tahtıfi isteniJ.J:niftlr. 

Bu son kaçma vak'ası etrafında adliye Şükrü, iddianame okunduktan sonra 

Bir gazinoda arkadaşmı . 
yarafıyan bir adam t~vkif edi1d1 

Tak~imde bir gazinoda cereyan edeJl 
bir yaralama vak'ası, dün adliyeye inti • 
kal etmiştir. 

Vak'anın suçlusu bulunan Lutfi, arJ<ll· 
daşı Hadi v~ Safiye isminde bir kadıP 18 

birl\kte gazinoda otururlarken sarhoşlll~ 
ve kı.skanclık saikasile, iki erkek arasıJl· . d9 
da kavga çıkmıştır. Bu kavga sırasın 
bıçağını çeken Lütfi Hadiyi ağır surP.tte 
yaralamı$tır. 

Dün adliyeye verilen maznun, 7 nci 
sorgu hakimliğince sorguya çekildiktcıı 
sonra, tevkif edilmiştir. ve zabıta büyük bir hassıuıiyetle tahkikat yapılan sorgul\ında, h4diseyi fÖyle anlat-

yapmakta, azııı mahkfunlann çok kısa mıştır: Bir kalpazan yaka;andı 
bir zamanda ele geçirilecekleri umulmak- - Balık satarken, Muharrem gelerek, 
tı.ıdır. benden zorla para istedi. Rakı parası. Ver Salih Kılıç isminde biri, Çemberlit:ı.~; 

Firar hadise.sile Üsküdar müddeiumu-ı medlm. Bu defa kü!retmeğe ve boğazımı ta bazı esnafa altın diye eski çeyreJtJeI 
mi muavinlerinden Orhan meşgul olmak- sıkrnağa ba!1ad1. Ben korkudan, ne yap- sü-rmek istemi-ş ve zabıtaca yakalanlllıştı; 
tadır. tığımı bilmi~nı.m. Vak'adan .sonra eye 'l'ahkikat sırasında da zabıtaya sııJı 

gıdeıkt>n yanımda bulunan bıçaAı deıılze hüviyet veren Salih, adliyeye teslim oJıl' 
atnııştım. Bu Muharrl!m, herkesi haraca narak, l inci sulh ceza hakiminin ]tar<ı• 
bağl•yun, sabıkalı, fena bir adamdı.> rile tevkif edilmiştir. 
=======--==========-===========================~ 

Ehıktr!lt ve tramvay 
l·s'etm~~r.r ·ı·ı#A ~ rı ı:.:ı - 1 ,\,.~ .. MV.teferrik: 

t~sarruf y:pıı~~, Doğu vapurunun Almanyadan Vali Salı günil Roma"!yadan 

İstanbul elektrik, tramvay ve t~nd iş- getirilmesi kararlaştı geliyor ., 
. . ı·safı 

letmcleri umum müdürlüğünün 194;) yılı Alman Blom - WOM teı:gihlarında ya- Rumen propaganda nezaretının ın ts· 
bütçesinin muhammen varidat kısmı do. pılmış olan cDoğu> vapurunun memleke
kuz milyon altı yüz altmış bin lirttdır. · timize ~etırllmesi için yapılmıı olan te -
Daimi ve muvakkat memurların geçen se-1 ma.<;lr<r sona ermiş, VekAletçe vapurun 
neki kadrosunda aylıkları bir milyon on bir an evvel getiri1mesine karar verilmiş
<iört bin yetmiş iki lira iken, b:.ı sene ta- i tir. 
sarruf yapılarak 'bu miktar dokuz yüz 1 

yetmiş bir bin beş yüz otuz iki liraya in -

ri olarak Romanyaya gitmiş bulunan ., 
tan bul vali ve belediye reisi, dönüş ıa.r~. 
hini değiştirmiştir. Valimiz, Salı gill}~ 
şehrim1zde olacaktır. 

dirilmiştir. 

Otobüs siparişatı için idare senede beş 
yüz lıin liralık bir sarfiyatta bulunabile
cektir. Memur maa.,larında mühim mik -
tarda tenzilat yapılmışt1r. Umum mü • 
düriin maaşı sekiz yüz liradan altı yüz 
liraya indirilmiş, muavinlerin maaşları 

ipka olunmuştur. 

Yeniden on eroin 
kaçakçısı yakalandı 

Bir müddettenberi beyaz zehir kaçak
çıhğile esaslı ve devamlı bir surette mü-

cadele etmekte o -
lan emniyet mü -

dürlüğü memur -

ları, son h;ıfta için 

de şehrımizin muh 

telif semtlerinde 

yaptıkları tarııs • 

sud ve baskınlar 

neticesinde on e -

roin ve esrar ka - Azılı eroin kaçnkçısı 

çakçısı daha ya - Ali Osman 
kalamağa muvaffak olmUflardır. Bu me
yanda Kadıköyünde gizli faaliyetlerile 
birçok kjmselere eroin satan sabıkalı ka
çakçılardan Ali Osman He eroin satın a. 
lanlardan birkaç kişi zabıtaca yakalan -
mış bulunmaktadır. 

Ali Osman adında bu uılı sabıkalı ka
çakçının tesis ettiği kaçakçı şebekesi diln 
Üsküdar müddeiumumill.1'1ne teslim edil
miştir. 

Bundan başka dün yeniden Küçükpa· 
zarda Ra1f, B.§U.reci Kem.al, ve MevlQd 
adlarında üç a&bıkalı eroin kaçakçısı da 
cürmü meşhud halinde yakalanarak 5 jn

ci ceza mahkemesine verilmişlerdir. Em. 
niyet müdürlüğü bu hWJUBtaki mücadele 
ve takiblerine büyük bir ha.ıısasiyetle de
vam etmektedir. 

:B;vveJce vapuru tesellüm etmek üzere 
Devlet lJeni.ıyolları idaresince Almanya
ya gönderilmiş olan heyetin ba§kanı Aziz 

kaptanın Vekllete Doju vapuru hakkın
da verdiği rçor da tetkik olunmuştur. 

Bugünlerde vapuru tesellüm etmek ü-

zer~ gene Aziz kaptanın idareıinde Al • 

manyaya bir heyet ı&derilecektir. 

Tahlisiye teşkilatı genişletilecek 
Tahlisiye tefkilatında çalı.J&n tahlisiye 

yapurlarmın ihtiyaca ktfi gelmediği ya • 

pılan tetkfkler sonunda anl~ılnuş, yeni 

tahlisiye vapurlarının ımnarlanmıwna ka 

rar verHnıJftir. Bunun için bu hafta içe -
risinde ba:ı:ı ecnebi vapur inşaat müesse • 
selerile temua geçilecektir. Bundan baş

ka tahlisiye tefkilAtına buı UAveler ya -

İ pılması düşanülmektedir. Tahlisiye u • 
mum müdürlüğü bu maksadla Pazartesi 

gününden itibaren birer birer tabii.siye 
jstasyonlarını tetkik ettirecek, bir taraf -

tan çalışma tar:ılarını, diğer taraftan ih
tiyaçJarını te.bit ve buna göre bir teş -

İki vapur ithalat eşyası geldi 
Dün biri Fransız, diğeri İtalyan baııd1' 

ralı iki ecnebi vapuru limanımıza gel ' 

miştir. 
d• 

Teofil Gotye ve Albano adlarını t3, 
·11 

yan bu vapurlarla şehrimize eczayı tı 
bive, iotogyraf makineleri ve levaııJl11• 

. 't 
muhtelif ipekler, limon vesaire gelmiitı ' 

B d h. k k" ··d c'ilştO eş yaşın a ır ız opru en · 
• 

Arnavudköyünde Kezbanlar sokağıfl r 
ds. 85 sayılı evde oturan Vasil kızı 5 y:ı 
lannda Erini, 5 metre yükseklikteki i~~ 
rüde oynarken müvazenesini kaybede~~11 
düşmüş, başından yaralanmıştır. YaJ"

9

1, 
tedavi edilmek üzere Beyoğlu hastarıeS 
ne kaldırılmıştır. • •• •' ........................................................... 

YENiÇERi HASAN 
lık büyük Türkçe musiki 

filmi 

kUAt projesi haıırlıyaıcaktır. ~ 

-======--==--===-====================~ 

EN VASi SALON - EN L0KS KONFOR - EN SIHHI ESBABI iSTIRA· 
HATI CAMI SON SiSTEM PROJEKSiYON VE SES MAKINELERIL~ 

M0CEHHEZ ŞA~K iN VE TÜRKIYENIN EN MUHTEŞEM 

ÇENBERliTAŞ SINEMASI 
Memleketin bDyDkleri, MGmtzız aileleri huzurunda 

IDAROŞŞAFAKA MENFAATINAI 
BU GECE TAM SAAT 8 DE AÇILIYOR 

K0'8t programında 2 büyQk film tirdan 

Hududlar Tehlikede ~ G As PAR o N tı 
MiREILLE BALIN - ERİC ~ MARJKA RÖKK 

VON STROHEİM ~ Lüks ve ihtişam sahnelerle 
süslenmiş şeu ve ~ulı büytlk 

ıevlllü opJre t 
Siyalf. vakalar arasında güzeran : 

eden aşk ve ihtira& lilmi : 
- Telefon: 22513 
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SON POSTA 

UZAKSAlll<TA 
' 

·SON VAZİYET 
• 

Japonya ile 
Fra sa nez 

lngiliere, Amerika ve 
ma h b 

:................................................ Y A Z A N ............................................... : 

~Emekli General il.' E ir Erki et ~ 
~ "Son Posta,, nın askeri muharriri : ·-·-·· ................ ·------······-----···-··----· ........................................................... .. 

A vrupa harbinin ve türlü Avru-ı 
· pa ih til8.:fiarının verdiği yor -
iunıuklar ve sıkıntılar fikirlerin bu 
arz kJt'asının dışında.ki uzak sahalar -
~ dolaşmalarını güçleştirmektedilr. 

ununla beraber Avrupalıların sakin 
~Yanus dedikleri büyük dış deniz bi
~1 dçr~e bir askeri ve siyasi ih -
ı..~, alanı teşkil etmekten biran hali 
~arnaktadır. 
J J\:vıı.ıpa harbi ~aşlamadan evvel, 
aPonyanm Avrupada fazlasile meş -
~l olı:ııı İngiltereden başlıyarak, Çi -
llin işgal edilmiş bölgelerinden yaban
~:ı.rı tedricen dışarı atmak yolundaki 

ateketi epey şiddetlenmişti. O derc.:a -
~de ki, İngiltere biri diğerinin ardın
ı n gelen Japon darbelerine mukabe -

~g Kangun umumi gifrünü.şil 

le ? 

Sayfa 5 

1 Hidiaeler Karşısında J 
• 
iş orta malı 

C Bunlan b"liyor mu idiniz? =:J 
Dünyanın en sıcak yeri 1 En mükemmel saat 

e ed~ıniyor ve kara ile irtibatı tama-
~U~ kesilen Hong.Kongdan Singapura oıcaDkünyamnmın takaes~ Dünyadaki en doğru saat 1865 sene-
vcrı t lm b"l sinde Berlin rasadhanesine konulmuş 0

b a ı ak tehlikesine maruz ı e • Bası·a ko .. rfezi ıt· B 1 Ulu · sno. ır. azı ay arda gösterdiği ayar 
lJUyordu. Singapurda lngilterenin en büyuk mulıarelıc gemilerini dahi almak mnthalindeki bı·r h r· .... atası bir saniyenin binde on beşini ılvaki Singapur uzak doğunun em- fi.zere yııptır dığ; dok yarım adadır. Sı- geçmez. 

::~siz bir ~eniz kalesidir. Fakat on~ wich adalarında Diamond Rcad'<la bir,dez. esas şimali Amerı"ka muharebe fi- ca1dık derecesi - * 
<.i <.lll} olan Ingi1iz filosu, Avrupa harbı Amerika Cebelüttankı da vardır. Ke- losu da yalnız zafa uğrar. n!n altmış derece- H 11 1 k 
l olavısile. uzak sularda mevc~d bu - za Pe:ırl Harborda ehemmiyetli bir Gene bu sebeble görürüz 1ti bir pa _ yi geçtiği vfı.kidir. K.ı~~ renkte avasız 1 t SUSUZ U V0 
i~nınarnaktadır. Bu ısebeble lngiltere hava L-tasyonu yapılmıştır. c;if.ik haı1Ji halinde Amerika Fılipin a- olan kayalar, d?kunulmıyacak kadar UJkUSUZ Uk 
ır:·. lJzakdoğuda bir harb halinde, şi- Diğer cihetten İngiltere de, Hong - dalarını dahi müdafaa azminde değil- sıcak olurlar. Y2bancıliır orada yaşı- Bir insan havasızlıktan beş dakika • 
Frlilı An~eri~a Birleşik devletlerile Kong uçak filosu istasyonunu kuvvet- d~r \TP a~ebi ihtimal bu adaları kı:11 - yamıyac~klan gibi, baza.n yerliler bile lda öliir. Susuzluktan bir haftada, uy • 
b· nsn cıhetmden nasıl ve ne derece Iendirdiği •gibi Singapur baş kalesin'i dı halJerme bırakılacaktır. Bunun ıçin ta~ammiıl edememektedır. kusuzluktan da on gllnde .. 
~r Y<'r?ım görebileceği meselesi pek de 0 derece genişletmiştir ki bugün 0 • de bu adalarda mecburi askeri hizmet ····-·······"''""""""' ............................... -··---·-·---·--

Ctnmıyetlidir. rada büyük bir uçak istasyonu, zengin usulü çoktanberi ihdas olunmuş ve 
Fr~tısanın Hindiçini sahillerinde bir- yağ dep'>lan ve büyük muharebe ge - y~rli kuvvetler vücude getirilmiştir. O 

~k :yi limanları var.dır ki bunlar de - .nilerinfn bile havuzlanıp tamirlerini suretle ki 1946 senesine kadar (Fili -

--

n z kuvvetleri için güzel ve emin hl • yapabilecek tezgahlar mevcuddur. Sin pine. vadolunan istiklRl senesi) burada 
ıaye mevkileri arzederler. Fakat o - gapur esas itibarile hem Hong _ Koncr 400,000 kişi talim ve terbiye görmüş 

nun o l d b" k b"" ··k ha b k b su ar a ır te uyu mu re- ve hem de Avustra1ya, Kolombo ve olaca tır. 
s e gemisi bile yoktur. Uzakdoğu Fran Kalkuttn için bir himaye mevzii teş - Bütiin bunlarla beraber Japonyanın 
;: f.losu 8,000 e tonluk iki kruva - kil ed(>r bugiin gerek Amerika ve gerek İngH-
" rle birkaç müstemleke avizosundan G"" .. 1.. ki p "fikt B" ı "k ş· tere ile uvsal bir Tinlitika ihtiyar ve 
v(.\ d .. rt k . . d . 1 oru uyor wn e ır eşı ı - ~ r--
ttda: .adat es~ı veya yem enıza - mali Amerika devletlerile İngiltere a- takıb etmesi gÖ!terir ki burada bir 
d rnürekkebdır. Buna son ızaman- da bi · b" uıw d .• _,..: h h ı· d t fle a, ~s A 1 d . . fd 1 4 rasın r ış ır. ıs• var ır; nı~ım arb a m c o, mnam müşterek bir 
.. asen tas enızıne a o an, 1938 de Am-'k ·· k ·· ·· s· t · · - H ı · Uncu kn .. f k k t 1m t F - cı J anın uç ruvazoru ın- ngıJ z, r rnnsn, o anda ve Amenka 
kat şirnd~k~zor . ırtasFı a ı ışdırh. fa • gn.pura gelerek oradaki İngiliz deniz hareketi hesab etmektedir. Fakat U -
~- ı ı vazıye ransanın a a az . . ~ d · · 
-. ve d h "ddi b" ._, __ . - d kuvvetlerinin manevralarına ı~ırak et- zakdo!{U a 5Ulhti şımdflik ıdame eden a acı ır ı.a.r.vıve gon erme- . . . 
8iıu he h .v ümk" .. ,_1 aıişti. Şimall Amerika basını da o za - asTl amfl Japonyanın Ç1nde gınştiğı 

men emen gayrım un 1\1 - • • • • • • • 

ll'laktadır. mnn cbi.itün bunlarda, Japon ılen ha - hnrbın uzamı<>ı ve bır türlü bıtrnek bil 
O hald İ ·ıte . ·· ·a· B" 1 "k rckefinin bir hududu olması lşzım gel- meme~dir. Onun buralarda, harb diz-

" e ngı renın umı ı ır eşı · · ·-1 • • bo 1 • 
qtnerik d 1 tı- . . d mla d dimni bildiren bazı hakikatler oldu - ıııuerının şanma arına manı olan 
l a ev e ~rının yar ı rın a o· · • ı · · 
~~bilir. Filvaki bunlar Samoadaki Tu- ğunu> yazmakla Japonyaya, ilerleme1e ehcmmı)et 1 .unsur şimdıUk budu~-. 
llıladan, Havai üzerinden tfi Aleüten rinin nihayet durdurulacağını flıtnr et- ~und~n da hır tarafta İngiltere ve. dı
ildalaı:ındaki Dutch Harbora kadar ka· ti. ger cıhette Almanya ve Rusya i&tıfa-
deıne, kademe üsler vücude getirmis • Fakat hakikatte Amerika PaSifikte de etmekten geri durmuyorlar. Nite -
~erd:r. Hatta son zamanlarda cen~b Japl)nya ile bir harb çıkarmak hw;u - kiı1: Sovye~~er.le Jlapo:ı'lar arasında 
aPon denizi mıntakasmda Filipin ada- runda ~vesll değıldlr. Çünkü Amerika yem ve ~ş bezı uzlaşma esaslarının 
~··na doğru birer basamak teşkil e - ~ .Taponyadan ayıran çok büyük de • hazır~nd;ğını görüyonız. Eğer bun -
ln n Ve şimdiye kadar kaybolmuş sayı niz mesafeleri bu memleket: batıdan la.r ~ı~ gün haldb.t olur ve Japonya 
it '!1 \Vnke ve Guam adaları da Ameri- koru'llakta oldi.ı.klan ~bi Japonya i - Çın ışıni ş_u ve-ya bu suretle sona erdi -
an ilen yüriiyilş hattının içine alın - çin d bir nevi emniyet teşkil etmek - rehilırse ışte 0 7.aman Uzakdoğuda 

l'kıışlardır. Wake İslandda büyük bir u- todlrl:r. Bu sebeblıe Amerıbnın doğu dünyanın en büyifk hfüfiselerlnirı vu -
~'k linıanı inşa olunmuş ve Aieuten a. Asya donanmasını takviye ihtimali pek ku bulacağı snat ~alınış olacaktır. Bu
~rın?aki Dutch Kaı:'borda bir Ama- uzaktır. Zira bfr haib halinde ôl5yle nun ~rr d~ ~vrupacfa nar'&fn biran ev. 
de «şımaU Pasifik> Singapuru vü~ bir takviyeden ehemmiyetli bir taydaı vel bitmeıruıı lftzumlu g6r.Gyoruz. 

getirilmiştir. Bugttn Havainin San<!. ~ası memul ohnadlğL gtbi bu yüz- U. & El'kiW 

Genç kızlar 
Mektublaımalı, 
11~otogra/ 

Vermeli midirler? 
Bursada N. K. dan aldığım mektubda. 

rendi halinden b-.ı.hsediyor: 
N. K. henfi2 900uk denl1ocek 1U.ıta bir 

genç kızdır. Bu ~ne m, tendi ~fllldaki 
genç kızlar g1bl meılGMlle gUrneld.adlr. Bir 
genç erkekle t.anı.§ıym. BJ.rbırlerlni sevi
yorlar, birblrlerıne me.ktutılar yazıyorlar, 
totograflar veriyorlar. 1o bu vaziyette iken 
ırmn allc61 ol'Bn biteni haber alıyor; kız
larını (iyi ettm, diyecelcler dotll yn) sıkı 
bir göz lla,pdlne aldıkları gibi, eskiden gös. 
fcrdlkleri sevgiyi de göstermiyorlar. Kız 
şimdi ailesinin tazyiki altında ü~ntülü 
bir bayat geçirJnütecllr. Genç pefini bı. 
rakmış değlldiı:. 

Genç kız a1l&inın tar-;:ikine tahamınill 
edemiyor. Sevdiği ge?M}ten de soğumuş gi
h!dlr Fak.at tçtnde bir korku va.r. Allost 
onu bir tbaş!;.Mile ~rse. mıveldon 
sevcUğt, mektub falld$, !o~rmı 
verdi~l bu ge.ıııç. kendinde oJ.a.n her şeyi 
gP.nç kızın cvlenecetJ erkete glittcreblllr. 
İşt<ı okuyucumun en büyiik derdi. 

* Ba sa.tırlan okllJ'&C8.li:18r arasında ayni 
hataya ct&Jlllüıt. ayıı.l üdrıtU7ti tııeleden 
ge.nı;ı k.W- ~uAıı•l'JI uıll tibl, &Jlll ha .. 

taya henüz düşmcmlf takat günün bi _ 
rin~ düşecek, ve sonradan pl.§manlık ııe
tlrip niçin bunu yapt.nn? diye d~ne _ 
cekler de vardır. ~elden düşünmemenin, 
hislere maiibb olmanın neticeleri bakın 
ne !ena ofUJOI'. Bunun tçf n ıenç kızlar 
böyle hallerden da.ima ~ınmaıı. Gönnı 
Jı:aptumak.tan, ~k1IMI berltıne qk melı:
tublan yamıatıan kaçınmalıdırlar. 
~imdi cıeıeum okuyucamun derdine bir 

;ue bulmaJa: 
Ailesinin tuyikl için bir şey diyemlye

ceğlm. ,Aflest ~ onu Blkm~rdu. 
Fakat o kendine kartı g&terilıniş emniyeti 
sui istimal etu. Ailesi bugün onu tazyik 
ediyor. serbest bırakmıyorlarsa onu dü -
şündüklerl, onu korumak 1stcdiklerl için. 
dir. Yapılacak hiç !bir şey yoktur. Ailesi 
Jot.tannm bir daha IXlyle gönm maC(!rn
lıırma kendini kaptırmıyacn!lma emin 
oldukları zaman bugünkü göz hapsini, tnz.. 
ylkl de kaldıraıeak1ardır. 

MektUb ve to"OOgratıar meselesine gelin
ce, bir genç k1z1n yazdı~ı mel:tubları, ıo
togrntıan o genç kıza karşı bir sUfı.b gibi 
kuUanan erkek ahlA.kı t<ımiz olmıyan btr 
erkektir. Okuyucum böyle bir erkekten 
kurtuldu'h için şiikretmelldlr. 

Mademki alle& her şeyı blllyor. Artık 
ne glzllyecek. Vaziyeti onlara a.nla.tma.ıı 
ve mektut> işinin h ll1 hak.kında onların 
tııtlrler1n1 almalı ona göre hareket etme. 
lldll. 

ftiZE 
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Casuslar 
1 nasıl yetiştirilir ? Bir casusun 

Evvelki gQnkU ve dDnkU kısmın 
hol Asası 

(Alman caınwu Kari Aruıhard iyi rf.yinen, 
hka p&ra8b bir ,.ençtir. 8e1Tilzqtbı.hı baş
laııgıcmda. kendisini bttyiik Berltn lokanta
lanndan birh:ıde rörüyoruz. Burada Alman 
tııtihbarat şefi Be ıörüşüp a.n.lafıyo•, bili -
hare kur~ara devam ed17or. Nihayet ken -
dtsine Tıınaütanda ı.ır vazife 'fflrillyor. 
Kart, bmaya. Ba.Jlauılarda muhtelif Jıasta
lıkl"lr üzerinde tetkikler yapan mf4}rur bir 
Alman doktoru olarak gidiyor. Derhal faa
liyete geçiyor. Yunan nazırta.rmdan birinin 
sıkı fıkı ah babı olan bir adamın metresi bir 
Fr:ı:runz kadmile tanışmalı: istiyor. Anlıyor 
ki bu kadın bir Fransız casuııudur. Onu elde 
etnıf'k için ka.dmm arkadaşı ıtan Sesli iBim
li bir ba.r a.rtbtlle tan1ŞJyor, sevişiyor, ara -
larında çok sıkı bir dostluk başlıyor. Bütün 
Atlna onların seviştiklerini öğreniyor. Fa -
kat bir gün Sesll ağhyaralc: geliyor. Arkada -
şı Fransız ka.dınile kavga ettiğini söy1.üyor. 
Ka;rl bnna ald tek birşey s<ırmuyor.) 

(Sergüzeştin hikayesi deva~ etmektedir) 

[ Alman casusu Kral Armhard'ın 
hatıratına göre yazllmu;tır J 

Nakleden: Hasan Ali Ediz 

İkinciteşrin ~ 

baJatı 
pek ziyade büyüdü. Ona sık sık bil~ 
ve mühim işler vermiye başladılar· ıı~ 
zen ona her rastladıkça dbstça gül~ 
ser ve zaman zaman, aristokratça b 
jestle bir çek u~atarak: 

- Azizim Karl, dıerdi, muvaffaki~: 
tinlzin küçük bir mük!fatı olarak lil 
fen bunu kabul edinıiz!. 
Karl'ın mali vaziyeti adam akıllı dil' 

ıeldi. Kendisine hakiki altın bir siga.ti 
tıo.bakası satın aldı. Dayalı, d<Sşeli, .~il· 
z~l ve rahat bir apartıman kiraladı.• 
Mükemmel ve müreffeh bir hayat sür• 
mive basladı. 

v • tl 
Yağmurlu bir gecede Karl'ı ansızı 

Vilheimştraseye çağırdılar. Kendisini 
kısa boylu, ufak tefek bir adam ola.l1 
Rozen'in muavini karşıladı. Karl'a 0 • 

turacak bir yer gösterdikten sonrrı: 
- Şef mezuniyet alarak biraz istira.· 

hat etmiye gitti. Fakıat gitmeden örıc9 

de sizi mühim bir işle Belgrada gön ; 
Kari bu sırada büyük bir hayretle dermC'kliğimi emretti. Siz oradaki s' 

elindeki paraların suyunu çe'k.tiğini yasi vaziyeti, daha doğrusu Rusyarııl1 
fürketti. Bu hadiseye fevkalade canı sı- oradaki nüfuz ve tesirini anlamıya ç!lt 
kıldı. Çünkü tasaV"Vtlrun fevkinde pa- Buyü.1~ Ilarbde Fransız cephesinde bir casusun kurşuna dizilmesi [Casu.cıurı. öW.ım'.inrien svnra ateş eden müfrezenin avdeti] lışacaksınız!. Bu hususta size AVUS ' 

ra israf etrnİ!? oluyordu. Yalnız son iki- - Sevgilim, diye inledi, buradan ka- dedi. Bu kadar bir parayı tabii hasta. - Peki yavrucuğum, dedi, teklifini turya ajanlarının da ufak tefek yar • 
Uç gün zarfında 20 bin marka yakın çıp gidelim; burada bahtiyar olmamıza ~de kazanamazsı.n!. Ben büsbütün kabul Miyorum. Buradan b~ bir dımları dokunıabilir. Maamafih onlı:tf' 
para ~arfetmişti .. İster istemez Rozen'e !.mkAn yoktur. başka bir mesleği kastediyorum. şehre gidelim .. o zaman senin dediğin dan birini yanınıza almağı hiç bir su • 
bir mektub yazarak para istemek mec- Karı, yapmacık bir kederle sevgili- - Beni affet cicim fakat, ben gene meslcğe ben de dahil olurum. Yalnız retle tavsiye edemem: Çünkü onıarıil 
buriyetinde kaldı. Mektubunda, lü - sine itiraz etti: anlamadım. Doktorluktan başka benim burad'm ayrı ayrı hareket etmemiz da- hemen hemen hepsi Belgradda tanın 
zumundan fazla masraf ettiği için pek - Fakat cicim bu kabil değil ki... hiç biı: san'atım yok... ha iyi olacak gibi geliyor bana... mı~lardır. 
mahcub oldu{runu bildiriyor ve affe - Ben burada kalarak ihtısasım dahilin- Artist, Karl'm boynuna sarılarak: Sesil her şeye rnzı oldu. Ve seV"gilisi- Kar] biraz yüzünü ekşitti. Onun bO 
dilmesini rica ediyordu. Rozen ona : de çalışmak meoburiyetindeyim.. ben - S€vgilim, dedi, sen o kadar kabf. le dört gün sonra Bulgaristanda buluş. hareketi muhatabının gözünden kaç 1 

cHiç bl<r masraftan çekinmeyiniz! » buraya tedkikat için geldim. Ben vazi. liyetlisin ki, her şeyi, her mesleği mu- mak üzer-e derhal -0 akşam Atinadan madı: 
farZ'.ndı:t kısa bir cevab verdi. Tabii bu femi ifa ettiğim müddetçe bana para vafiakiyetle başarabilirsin!. Mesern hareket etti. - Ne o, dedi, galiba bu iş pek te hD1 

ar:.da büyükçe bir yekOn para gönder- gönderirler .. buradan kalkıp gidersem sen, gizli istihbarat servislerinin mü - Karı a~1 iki gün sonra Atinadan hare- ş"nuza. gitmedi?. Fakat ne yapalım, bl.1 
meqi de ihmal etmedi. hayatımı ne ile kazanırım?. kernmel bir ajanı olabilirsin!. ket etti. Fakat Bulgaristana değil, doğ-' is için sizden milnasib birisini bulaP18' 

Aradan daha üç hafta kadar bir za- Karl'ın bu itirazı üzerine Sesi! derin Kar], gene büyük bir saffetle: ru Berline gitti. dık. Sonra, laf arasında şunu da söyH• 
man geçti. Karı, hadiseleri tesri etmek detin düşünrniye başladı. Nihayet bir- - Pe .. ki, ajan olunca yapacağım iş Karl birkaç sene sonra gene casuslu- yeyim: Bu defa yol tahsisatınız iki rniS· 
lazım geldiğine karar verdi. Karl'ın denbire: ne oiacak?. diye sordu. ğa aid bir iş için, Sofyıaya uğradığı za- 1i olarnk verilecektir. 
kadın sevgisi hakk1 nda şlSyle ~ir de~ş- -Sevgilim, diye haykırdı, sen mut- Sesi! koşa koşa yatak odasına gitti. mım Sesil'e rastladı. Fakat zavallı ka. Karı sür'atle kafasında bir hef<t\:j 
mcz kanaati vardı: Bir kadın sevgilisi. laka bu barn~ta çalışmak mecburiye • Oradan, bir çekmecenin gizli gözün - dm her bakımdan bir hayli düşmüştü. yaptı: Muvaffak olduğu takdirde al~ ' 
ne ve sevildiğine çok itimad ediyorsa, tinde misin? Sende bu kabiliyet olduk- den ç1kardığı bir yığın mektub getirdi. Simdi meşhur bir barda değil de, üçün. cağı mükafatlar hariç olmak üzere, il9' 
onun bu kanaatini sar$!Ilak lazımdır. O tar. sonra, bundan iki üç misli fazla ka- Ve b:lgic: bir tavırla mektublar hakkın- cü derecede bir kafeşantanda şarkı söy- dört hafta zarfında 12 bin mark kaaar 
zaman kadında sana karşı olan hisler zarunıma da imkan var. da izahat vermiye başladı. lüyordu. Herhalde yaptığı büyük hata bir para kıazanacaktı. Sonra· Rozıerı'i 

• bü~bütün kuvvetlenir... Karl titredi. İşte planlarının, gös - Bunlar, Sesil vasıta.sile muhtelif ona bir hayli pahalıyıa rnalolmuştu. gücendirmek de doğru bir hareket ol~ 
İşte Karl, böyle bir kararın neticesi t€rdi~i sabrın meyvalannı artık topla- ajııl"'lara p:elen fakat henüz sahiblerine Karl'm .kalbinde, Sesil'e karşı bir mıy.acaktı. Fakat buna rağmen, h~l~ 

o.lc:.rak birkaç gün barın semtine hiç mak üzere idi. Fakat Sesili ürkütme - teslim edilıniyen muhtelif iş mektub.- anlık bir merhamet uyandı. « Meçhu1 terP.ddüd içinde idi. Bu tereddüdün te· 
".lğramadı. 'Bu hareketi derhal tesirini. mek için azami bir dikkat sarfetrne!'li larwctı. Rarl bunları dikkatle gözden bir zat» kaydiie ve garsonlardan biri sirile: 
gösterdi. SesiJ, Karl'a pek telaşlı bir I.azımci.ı. Şaşırmış gibi yaparak: geçiriyor: adresleri ve zarfların üze - vasitasile ona 500 mark gönderdi. Bel- _ Müsaade ederseniz iki saat sorır9 

mektub Q'Öndererek onu kendi evinde - Cicim, dedi, ne demek istediğini rindeki soy adlarını ezberlemiye çalı- ki bu para Sesil için kafi bir taviz de- ce\-ab v.ereyim, dedi. 
bek1cdiğini haber verdi. anlamadım. Ne şekilde, nerdıe, hangi şıyor ve ustaca sorduğu bir takım sual. ğildi. Fakat Karı bu hareketini ,bir Rozen'in muavini, gayet kuru biJ 

Karı, kendisine çeki düzen vererek hastanede iki-üç misli kazanabilir mi - lerle, işin en gizli, en kapalı taraflarını hayı: alieenaban€ telakki etmişti. eda ne: 
Sesilin evine gittiği :ıaman artist, göz ~irrı? bile öğreniyordu. Nihayet, bütün iste- + - Peki, dedi, istediğiniz gibi harekef 
yaşılan için~ delikanlının boynuna sa- Sesa gülerek: diklerini öğ'rendfiktıen sonra, Sasil'i Bu muvaffakiyetli hareketinden son- edebilirsiniz!. 
rıldı. Kesi.k kesik hıçkırarak:: · - Aman Allahım, ne kadar da safsın, kendine doğru çekerek: ra Karl'm, amirleri yanında.ki itibarı (Arkası var) 

DUn~u ve evverki gUnkU 
kısmın hU!Asas1 

Muharrir yaz mevslınlni Heybelladada. ge
olrmektedir. Bir akışam kapının zlll acı acı 
öter. Gelen, yıllardanberi görti~edl~ eRki 
mekteb arkadaşı Ekremdir. İki ark.ad:ış 
meltteb hatıralarım tekrarlarlar ve akşam 
ye~nden sonra çamlıklara çıkatla.r. 

Blr müddet sonra kalkıp gazinoya iner -
ıer. Mehtabı .seyrederlerken ıbir seıs yükse -
lir: 

-- Yalan!. Ben öldürmedim. 
Bunu söyliyen 27-28 yaşlarında muntazam 

kıyafetli, perişan saçlı •bir genç.tir. Ve mut
t~ıl: 

- Yalan!. Ben öldürmedim, diye tekrar -
lMıaktadır. 

Ekrem Çelik bu gend tanımaktadır ve ar. 
kadaşma: 

- Bu uzun bir maceradır. İıstersen anlatı.. 
rım der! 

Ve &?e döndükten sonra Ekrem Çelik an
latmajJa başlar. 

* İki sene evveL ..... vilayetinde müddeiu -
muml idim. Ala.y UUblnden dul kalan Ruki
ye Hanımla !bakkallar cemiyeti reisi ZüI • 
kü!tll Efendlnln düğünlerine davet edildim. 
Her ak.çam eısk1 bir ıSôfta bozuntusu olan 
nüfus ba.4katiblnln sözlerini dln1emelden u
sanmı~ım. Bu zat kendinden büyüklere ta. 
baabus etmekte, k~Uklerine çıkı.şmakta ma. 
hirdl.r. Mü1rit bir lnkılaooıdır da ... 

Gftya rahmetll Atatürkün karşısına otur. 
muş: 

«Son Posta» nm tefrikası: 3 

BEN 
ÖLDÜIMIDİM 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
çıkaramaz. Tabii şimdi arkamdan verip - On, oh, oh; memnun oldum Zülkü· dı, dükkanında ne sermaye vardı, üç yüz 
veriştiriyordur. fiil efendi... elli lir.alık bir bakkal, Zülküfül efendi gi-

İştf' her akşam mecliste bir münasebe- Bu ZüJküfül efendiyi ötedenberi i;;itir. bi sekiz bin lira sermayeli bir bakkala 

Zillküfül efendi devhal atıldı: 
- Sen tek fiat usulüne gidiyorı:.url· 

Kanunlanmızda alışveriş serbesttir. l{e:rfl 
ben vali beyi gördüm; o da böyle diyvr' 

Mustafa Başaran, şimdiye kadar 5~9 

çıknrır.ıyan bu sinsi yılanın kat'! bir hıl
cumla basırı ezmek lüzumunu hissetti. 
Gençlığin. yarattığı ateşli bir heye~ıı!I 
içjnde haykırdı: 

- Bu iş belediye işidir; vali bey ~a: 
rışmaz!. 

·- Nasıl karışmaz? 

valisi karışamaz mı?. 
- Karışamaz .. 

~ca memlekatiı> 

- Sen valiye hakaret edeınezsiil·· 
Cümhuriyet devrinde valiye hakaret et· 

tini 5etirerek buna söz söylemr, için içın dim d'e ~ahsan tanımazdlln. E.ski reis nasıl kumanda ederdi?. Bu, olacak şey 
g:.i!eriz. Fakat her ak~am da ayni şey çe .. M~staf~. ~aşaranı .. y~lan bir jurnalla va-, miydi?. Adalet bunun neresindeydi?. 
kilmiyor. Böyle yerlerde bir düğün, bir lının gozunden duşurerek yerine geçti- O topla:rıtıdan küskün çıkan Zülküfül tirmeyiz. (Ettirmeyiz sesleri) .. 
ziyafet, bir toplantı cfevkalade ahval- ğini söylerlerdi, hatta merak ettim de efendi, kendisi daima perde gerisinde 
dan-. dir ve bu fevkaladeden hadiseyi ka-ı vak'ayı bile öğrendim: 1 kalmak şartile, Mustafa Başarana karşı - Ben dedim ki ... 
çırmamak lazundır. Efendım; bakkallar cemiyeti teşekkül bir muhalefet havası estirmeğe koyulmut - 8enin ne dediğini hep işittik. (f!:t .. 

Bu mülahaza ile davete icabet kararı- 1 etiiğ1 za~an bir idare. heyeti seçmek Ia. I ve bunda muvaffak ta olmuştu. Bakka]- zıruna hitaben) Ey ümmeti Muhanuned!· 
nı ver~im v: ~düz nikaha, akşam da .

1 

~ım gelmış. ~.erma_yelı. kalant~_rıa.~ .~abii i ıa:ı :nzıbat alt.ına .alarak fiat birliği gibi, Reisin ne dediğini duydunuz ya .. vali }<;t• 

Halkevıne gıttım. ıktldar mevkime geçmışler. Zulküful e- ı etıket mecburıyetı, dükkanları zamanın- rJşa.mazmış .. 
Zülküfül efendiyi görme .. laciverd bir fendı de 0 meyanda idare heyeti azası se- da açtırıp kapatmak gibi hususatta bele. - Ben karışamaz demedim, ksrışrnııt 

elbise, .<;arı ve tek gömleğine kırmızile 1 çilmiş. Sıra reis intiha·bına gelince bütün diyeye yardım eden Mustafa Başaran, dedim. 
mor karı~ık bir kravat bağlamış, ayağına reyler g.en~'. faziletli, müteşebbis ve nis- me~Jeğe hiyanetle ve meslektaşların za- - Bak artık lafı kıvırtabilirsen. (Ola .. 
sarı iskarp1nleri geçirmiş, kalın gümüş beten bılgılı olan Bay Mustafa Başaran rarınn hareketle itham ediliyordu. Zfil- maz, ettirmeyiz, yaşasın, in aşağıJ3• 
köstegvini '-·ele~in bir cebinden bir cebine üzerınde toplanmış. Zillküfül efendi bu küfül efendi her önüne gelen bakkalrı 

J !5 k d kahrolsun, ıslık, alkış sesleri) .. 
uzatmış, memnun ve tel3.şlı, davetlileri neticeyi. en i bakımından, haysiyetşi- bundan bahsediyor ve muhatabının: bir 

k k,,.n bulmuş amma sesini çıkarmamış Ve arkasından çarc:ı kahvesinde 
karşılıyor. Beni de apıdan karşıladı: · · - Sen de cemiyet B.Zasl81D. Bu işlere -s bir 

Ona göre kendisi varken bir başkası, bak !Qplantı .. imzalı, mühürlü koskoca .sana. 
hele Mustafa Başaran gibi cağzı süt ko- İtabına karşı iç çekip boyun bükerek: arzuhal: 
kan ve ·bakkallığın henüz B sini bilmi.. · e 

- Buyurun Müttamum. bey; zatıalin 
- Bana bak o~lum; şu lıJi şöyle, bu işi teşrif etmeseydiniz hani billaha gücene-

böyle yap. Göreyim senl lhal 

(Roman devam ediyor) 

Ncuıihatini vermiştir; altı okun mana. 
Sl hakkındaki şerhlerinden ve bu mana
lara tbağlılığı derecesiıni tebarüz ettiri. 
şinden bunu anlAmamak mümkün değH
di.r. 

Bir ku.c;uru var: İhtiyatınzdır. Methet
tiklerindeıı birisi iktidar mevkiinden 
düştü mü; hemen zemme başlar ve o zat 
şayed yeniden iktidara gelirse arkasın

daı< s~ylediklerini düşünerek zemlerini 
tevile çalışır. Ben ona ceyyam efendiısh 
diye bUab ederim: içerler amma sesini 

cektim. Malfun ya:·, cemiyet ded.ill'in eşle, - Ne yapalım; bütün kuvvet rets- ...... ViUiyeti valisi makamı dl!sı'lt s yen> bjr çocuk nasıl rei.s olabilirdi?. De-
dostla olur. te .. siz adam olun da hir toplantı yaparak Sayın ve sav.aıdegv er kıymetli bayıJ!l1 :ı, mek ki artık bir karış piçin k.ıımandası ,,'O. -

Mustafayı devirin. ili ı· · ı Bakkallar cemiyeti reisi Zülı.r:.ifül efen. 
dile ne eşliğim, ne dootluğum; hatta ne 
de bir merh&bam y<lktu amıila her ne· 
dense bana bu payeyi ba:hşeylemek lfıt

funda bulunmuş~. 
- Teşekkür ederim. Zülküfül efendi; 

dedim, içeride kimler var?. 
- Vali ·bey geldi, hanımı geldi: mek

tubcu, evkafçı, ,bütün mamureyn takımı 
hanırnlarile beraber geldiler. Bizim es.. 
naftan da var. Hani zatıfilin gibi beyle~ 
rimiz eA'lensinler diye davullu incesaz 
talornı da tuttum. Böfe mükemmel ••• 

altına girecekti. On sekiz yaşında esnaf sevg va ınuz ... 
Cevabını veriyordu. Jca .. 

olmuştu. Şimdi kırk ıbeş yaşında bulun- Cüınhuriyet devrini kazanıncaya 
duğuna göre tam yirmi yedi sene dük- Bu toplantı yapıldı. Genç ve ateşli reis dar döktüğümüz kanlara nazaran bu rotL"' 
kfoda dirsek çu"riHıın~'"', zeytlne nas.:ıl kerıdJsjndeıı emindi. Şu dakikaya kadar k dd . k lAb h k 'b' ilh " biZ ....,, . . a es ın ı a er es .gı ı b ass" 
kum l:ar~tırılacağlil'lı, esasen zeh:il' gibi nizama aylurı, cemıyet menafiıne muga- . hunı.ı 

· h' b' h k tt b··,··--~ t B ...... şehri bakkal esnafına da ciğer tuzlu salı;aya ne miktar kalın tuz il~veai yır ıç ır are e e w,uuuı.ııc:ıml§ .ı. u . . . . .. .. . .. in yo~ 
lazım geldiğini, bir çuval pirince kaç a- se:beble hücumları sükftnetle kar§ıladık- ve rlıdesıdlr. Onu ulu buyuklerırnız 
vuç tavuk yemi atmak icab ettiğini öğ- tan sonra hepsine birer birer cevab verdi. lunda yürürken asla tahammülümüz Y0~~ 

. b·ı-
reninceye kadar yıllar geç.ntişti. Şu ba. Fel!lketl. ZülküfUl efendi partiyi kaybe tur ve olamaz. Eğer şanlı devletirrıız · 
cak kadar piç henü-z 195 gramı müşterıye diyortlu. Şimdi sıra zekanın, şeytanetin, den bütün canımızı dahi taleb etmiş oJ$8. 
250 gram diye yutturmasını bile becere- melAnetindi, Biraz da.ha vakit geçirilirse vermekliği.miz hususatları inkılabırnı:ııP 
mezken işte umum esnafın b~ına re1s Bay Mustafa B8f8ramn alklflanması da.- ve büyük umdelerimizdir. 
elup kurulm\litU. Hem kaç paralık adam- ht variddi. (A;rkası varl 
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C:EDEBİVAT:=J 
Edebigatta qeni bir şeg 
var mıdır, olabilir mı? 

Yazan: Halid Fahri Ozanso1 
Dostlarım., birçok muharrir arkadaşla. eskilerin kanaatkirlığma ve sabrına ta

rım gibi, her yaz sonunda bana da sorar- hammül edemiyor. Ne maddi, ne manevi 
lar: sahada istediği ve isteyeceği kadar 

- Tatil geçti. Yeni bir şey hazırladı- cyeni> nin mübdii olamayışın ıztırabı ve 
nız mı? düşüncesi içindedir. Dilediği yapılmamı§, 

Yeni bir şey! Bu, onlarca, ya bir ro- dü§ünülmemi§ yepyeni bir şeydir. Fakat 
ır,1n, yahud bir piyestir. Fakat benim işte o yepyeni, düne nisbetle bugün pek 
için ve. benim gibi düşünen daha birçok çabuk eskiyivermektedir. 
edebiyatçılar için, bu yeninin kıymeti, Son yılların elime geçen eserlerinde 
sadece, bu yılın yahud geçen yılın malı- bile en büyük muamma, kadın ruhudur. 
sulü olmasile taayyün etmektedir. Çün- Fakat hangi kadın ruhu? .. Büt'.ln dünya 
kü, en yeni ve en ku""'etli Avrupa mü. edebiyatını dolduran nice şaheserlerle 
elliClerini cie bu araya sıkıştırarak diye- tahlil edile edile hemen hemen kcranlığı 
bilirım ki, cyeni> mefhumu düşünce ve kalmamı.ş bir höcrenin tahlili gibi biı: 
duygu sahasında gitikçe bir ittiradın şu şey ..• Netice: En yakın ruhların bile, 
veya bu şekilde biraz rutuş görmesi ha- Maupassant'm bir hikayesinde söylediği 
linc .geliyor ve neticede, biHıassa eseri üzere, yıldızlar arasındaki mesafeler gt. 
yaratan için (o eser ortaya atıldıktan bi baş döndürücü mesafelere malik olu. 
sor.ra) bir can sıkıntısı uyandırıyor. Bun- şudur. Ey, şimdi düşünelim: bu mesafeyi 
da, cemiyetin bütün istihalelerine ve de- tayin edemedikten sonra bütün bu tnhlil 
ğişikliklerine rağmen, aşağı yukan hep eserleri neye yaramışlar? Hep ayni m~v .. 

Kız evladı ı k ayni tahlil adesesini bu hadiseler üzerine zuun etrafmda kimi sağa, kimi sola dö-
EvIAdlar .• . 1 yarının c gun adını için bu terbıye u- ı bir inancı omm yerine diktik. Birçok te- nerek dolaşıp durmamı.şlar mı?.. Vakıl 

lil Illi? ~:;~ ı~~:,:n tatlısı odur ldğe- sb~lül ı:cb~ba doğru mud~r? Ben kızlarıma sirl~rın değil, nihayet ıharb sonu dünya- çevirmekten yorulan san'atkfmn bezgin- bazıları, bilhassa son devir eserlerindeki 
ha•ın· ı;ı.· ır---c-·un ya. ramaz 1 ı, oy c ır terbiye ver~ olmaktar. adeta j sile harbden evvelki dünyanın en bariz liği vardır. 

~ '6ı ele a ğm ğ d d gayrişuur tahlillerile daıha derinlere gıt-da k· ' vuca 81 amazu 1 yanın- ne amet uyar gibiyim. Çünkü beş, altı tezadl .:mnın tesiri altında kaldık. Hem Bir misal vereyim: Eski Yunan traje. 
" ço •ZkÇOcuğunun minimini bir bebeği hatt~ on Jaşına kadar bu suretle 5adec~ 1 bizde iş cok ani oldu. Kafamızdaki uru dilerindcn pek meşhur bir eserde, Eşil'in mişler ve şüphesiz daha da gidecekleri 

cu lux..·n zd k di- · · k d' b" b b • . j - Fakat gene, mevzu ayni mevzu değil mi• •illi 6
.1.1 u a ço sev gınız, en ı- ır c <>k telakkı ettiğim ve onun bütün söküp atmak ve yerine taze bir hayat a. triyolojis;nin üçüncü kısmını teşkil eden 

lata annes.ı zannettiği.niz bebeği - hatır- kc:prıslcrmi yerine getirerek onunla oy- şıJ;ımak bir ameliyat gı"bi gu·· çt:l ... Fakat cÖmerı id 'ler> de baba katili Orest'in pe- dir? Gene Paul Bourget'nin tecrübi psi· 
n ne can kın b" 'L. ı· dı kolojik romanlarında tahlil neşterlle de. 

0 k a ya .. ır ua ı var r. nayıp eğlendiğim yavrularımın, on ya- bir «meliyat kadar kısa ve cezrı· ı'dı· Bı"z şinc düşen bir ceza ve adalet sembolünü 
• er ek - dan dah k ı d · ilk deşik edilen insan ruhunun üstünde 

dır, daha ç?<=ugun . . . _a. so u. gan- :.:.~an a. n itibaren ibenden ayrıldıklarını ve bun un ne kadar ıztırab verı·cı· bı ... şey ol- görüyoruz: dilleri ateş ve saç lan yılan 
+n-:-~• G di ld ğ d k k d 1 u oynanıp durmuyor mu? Neden insanla hn -=.uuuır. ıy n ı ı a ı a a ıç crınde kendi alemlerinin te.sekkül et- d v b"ld"ğ' · h ld kl a ab r"l rlnı·ı Şimd" e yenı' bır· seri --nıen gidi b" futbol top k d . . .. .. " ugunu ı ı muz a e çocu anınızın z pe 1 e · ı n e hayvan ve insanla tabiat arasındaki ay-

Usr- P ır u ar asın a tığım ı;ordum a·· h - b k tü r- h t ele alın, onda da göreceğiniz, ayni cürmü 
"'·ı.Unü, batını çamura bulayan erkek ço- ı Biz, eski t~rbi'-•enin sıkı disiplini al· unyanın . e:gun aş ~- r u .. e:~n a~~ rılıklar ve benzerlikler daha yeni, daha 
~"5Un halile· Süslediğiniz zaman sislen- t d ı· . k Jb. . . . . h . anaforları ıçınde, her ruzgar onunde egı- işliyen bir evladın yakasına yapışan ad- yakası açıJmamış bir tetkik aynasına 
ltıekt · ın a ) e ı.c:ır en, ızım ıçımızc arıçten r d ğ • .. d tt'k 0 1 liye kuvvetidir. Demek oluyor ki ilk çağ- k d , 

en hazzeden ve .aiydirildig·i zaman litslettayın· • tes· 1 .. . b·ı· d" F k t ıp o ruımasına musaa e e ı . narın o sc emiyor. 
esvabı e· • ır er guç gıre ı ır ı. a a b 1 d ld·v· . b"l d "IJ" . }ardan son çağlara kadar geçen bütün te-
burı, ...... ~rının plilerini bozmamak, onu bu kadar sıkı kontrol hiçbir zaman ınüs. ı r·:ık~ınlı ~ere er lekin~ gle. ıgını. _ı me ıöım~z fekkilr ve tahassüs, istihalesinde insan Mevzuların hayat gibi ittiradı, tabiat 
. --,~urmrunak ister gibi ikide bir üs. b t b" ı· d ç·· k- b . ı ır erın v~ te erın tesırıne terkedıp gibi hep dört mevsim üzerine gelip g~t-

tiine e ır ne ıceye varmaz ı. un u n eskı b rakt k şuuru katile, bilhassa baba katiline karşı 
bak • ve yeni ise iskarpinlerme - baka terbiye bir kapı önüne eline silah verile- 1 1 

• şi bugünld yorgıın insan zekasına bez-
a d ı.... B Ik" b ih ı· · d b" · k d. b bac:ka bir ruhi halet besleyememiştir. · l k · ba k h . d · ra o_,an minirn.iıni bir kızın hali a· rck konulmuş olan bir nöbetçi idi. e ·ı u ma ımız e ızım en ı o- ~ gın i vermemışse ş a angı evır ze-

sınd ıı:· ı ı fik" · t"k 1 kl Zaten ilk mağara insanındanberi geçen 
b a ı fark ne btly(lktür. o ıçeri.ve yalnız muzır olan tesirleri en ayış arım_ ızın, ır ısı r.arsız ı_ arı_- kasına verebilirdi? Roman gibi tiyatroda 
~en k ı d hl d F k t t d b b kim bilir haç bin yıl zarfında (diyelim """'' ız çocuğu anası olduğum için kız dl:'~il, muhtaç oldugu~ muz materyeli dn 1 mızın . a ı var. ır .. a a ne ı.ce e ız_.. ı• da ayni hali görüyoruz. Vakıa jtirat eda-

"'"'" .. kl 6 ..- 1 t b f 1 b kl yUz bin yıl) insan denen mahlukun 
L arına ana olmanın nıunl büyük bir bırakmaz. elinde le · ı ze verı en er ıyenın ne retı e, tecru e. rim, ~on devir Avrupa tiyatrosunda me. 
''lll Old ~. c sepasesı.. O mıyan i r:oı· . l•k d" . . . d b"" rü fizyoloji itibarile ne kadar az değişebil-
kı~ Ugunu bilirim. Fakat bugün bir her şeyi cyasaktır> diye menederdi ve s z •nımızm a ~~ ısı. ıçın e u~ yen scld Fransız Henri Lenormand ve İtalyan 
l'e _ço~uğu yetiştirmenin bir erkek çocuğu buna mukabil bize gayet mahduô ıro çok kızl~rımı~ı~ bugun hız:. ~-e kadar benze~ diği ınkar kabul etmez bir hakikattir. De. Luici Pirandello gibi çok yeni bir teknik.o 
ı.~.ırınekten daha müşkül olduğunu da 

1 

rıyakarane şeyler öğretirlerdi. mPd:klermı hayretle goruyoruz. ~ill ki.' ;ö~t ı:J: Ç1 :::ın~at ru~.:~ti~ le karşımıza çıkanlar var. Birincisi 
lJ ınde yanılmadığım zannındayım. Böyle daimi bir kontrol altında kalnn Onlar bizim için başka seyyarelerdcn a esı n .. a.. ~ ~.05 .. ere 

1 sın. Freud'ün psikanalizminden kuvvet alı-
ltad ıtın senelerdenberi so.syetemiz.de bir 

1 

g<>nç bir tecessüs için hayatın nasıl ezici düşmüş mahlUklar gibidirler. .. İşte, bu tun medenıyet, kültür ve ~e- yor. diğeri nisbiyet nazariyesini ruha ve 
ın trıefhumu v kadını b" ı . db" i . . . v . K 1 b' · k 1 ğ Jım farklarına rağmen san'at eserlerme . . . •a.cııarı e ır an ayış e- ve oe •n verıcı 'hır şey oldugunu bı!cn ız arımızın ızım genç ız ı ımıza, :. .' sahneye tatbık edıyor. Bılhassa bu ikin-

ı... _ vardır VakıA daha geçen asırdan- biz genç anneler Umumi H b t' . hatta bu·gu··nkü vaziyetimize nazaran biz- akseden h ... diselerde bıle değişen sadece . . . bi ak' li. d 
~r1 ! . · . , ar ne ıccsı . . cısı :çın. r v anın ne evve ne eva-
\>a • etnıniat kadınların mücadclesıle bu eriştiğimi7 bir kanaatle. veyahud da gay- den üstün bir tek tarafları vardır. baıı ~ckıllerdır. Mevzuların ana hatları mı ne sonu vardır. Son baş olabilir ve 

ıtyct Y · "'-lr is k · · h · b · · · d d"" - d ' l'ir tak enı u ti aınete doğru hır se. ri §UUrİ bir aksülamelle dünyaya getirdi- Onlar doğrucudurlar. ıse ep aynı çem erın ıçın e onup u- bı.ış netice! Bazan bir hadisenin ortasın-
harbtn ıh e~eğe b~l~~a da, asıl ~eçen ğimiz rn~h!ükl~rın bu baskı .altında inle- GcO!nç kız nesli yalan söylemesini bil- ruyorlar. .. .. . daki tek söz ve tek jest bütün hAdisenin 
Jtıernı ihtıyaçlan neticesı olarak bırçok mt>rne~Jnı ıstedık. Halbuki çocuğu sıkm:ı- miyor. Bu iyi meziyeti onlar bir tek şeye Artık anlaşılıyor ki bugıınun edebı- menşeinden ve varacağı sonda:ı bile e. 
rırıd~ eketlerde hat:! ş_:ırk .memleketle- ! rnakla. tamamile serbe<;t bırakmak ar:ı. medyundurlar. Bizden korkmamalarına, yatçısı bilhassa bu mevzu darlığından hemmiyetlidir. Nasıl ki birçok eserleri 
ltıanı ds.hj kadın dunkü vazı yetinden ta- sır.da bir başka şey olabileceğini hiç dü- kencl!krini korkutmamış olmamıza.. . bunalmıştır. Bunun içindi_r ki, onların en bu tekniğin emsalsiz ibdalarıdır Yalnıa 
buıu en değişik bir vaziyet içine girmiş 

1 

şünmedik. B g- .. g k b .... k k vükseği kadar en acizine bile sorulacak ne var lci bunun da bir iki ese~ini gör nuyor u unun enç ızı. en uvu usuru- • • -
F'akat · . . . . . Elbette ki kapının önüne .~adc cyasak- nu ve hattt en ufak bir hicab duymadan olan tyeni ne hazırladınız?. suali değil, dükten sonra artık sırrını anlıyor, kur-

hayvan ~erebeylı~ d~rl~~~nın hır ehli tm. derneğe memur bir nöbetçi dikmek 1 açıkça soylüyor. yalnız ceskiden ne getirdiniz?• suali ol- naz.lığını ve yeniye ıbenziyen usulünü 
~en b 

0
• arak. telakki ettıgı~ onu ta~ıb ne kadar muzır ise, bir minimini kız ba- Biz kızlarımızın on b d . 1 _ malıdır. Bu sual hiç şüphesiz ki daha kavrıyor ve tabiatile <> andan itibaren 

.... 1 UrJuV'azı devrimizde yuksele y:ık- k . 1 k ı... dd . k ld eş vaşın n ış e d ğ d 
~ e Pa ·1 . . şının ço ış e -uır ca enın yaya a ı- dikleri hat· ları veya düsünd""kl · 0 ru ur. hiç hayrette l:almıyorsunuz. Sebeb? Yıı-... ra ı e satın alınabılen en kıymetlı ·b· h f "k . 1 . ·ı· ... ~ u erı mese. 
-~Ya seviyo .. · k d 1 . b 

1 
k rımı gı ı er geçen ı nn nasır ı, çıvJ ı, leJc-ri. k!rk be!: yac:ında dahi isle'lrip dil- Bu noktada yalnız bir tereddüdü izale karıda tahlil etmeğe çalı§tığım, eskinin 

d ~ıne a ar ge mış u unan a- k t b ı · · · t ·· 1 !)' -s· " J k · lrıın ha t d ilk d f B"" .. atı a an arının ızını aşımasına rnusaa- şünemeviz ve egv er kırk beş yasındr dahi etme fsterım. Haklı olarak diyebilirsini.ı kuvvetli izidir. Buradaki eski tabJatin 
"' ya m a, e a uyuk H:ırb d t k t k d b - ·· k h tad ·J ' "' i:l • • • ' ,,~nı bir h l t . . .. - 1 e e mE' e o a ar uyu a ır. o rcvleri vapıp düşu··nsek hiçbir kimse- kı, cmevzuun ne ehemmıyetı var? San'at. kendi ılk tohumundan ilk sırrından ilk 
bı ıner a e açtı. kıncı Buyuk Har- A . . . . . .. . ' · J ' • • • ' ' 

n netıcesJnd · k d 1 d"" .. nnt>nın vazıfesı. Bır nobetç1 olmak nin yan.nda onu söylemeğe cesaret ede· kar o mevzuu yem bır şekılde yaratacak muamma ve davasından başka ne olabi-ler· e ıse a ın arın unya u. . . . b " b' 
le ınde hangi seviyeye kadar yükselebi- ve)b·a stn:ıınımınık dırğ!ladi~ruya so~suz "fır 

1 

meyiz. ve <ından yeni bir terkib vücude getire- lir? Şekil değişikliği esasın değişmesi rle-
Ceğini .J "Ik h b t• . d b" k ser e ı verme e ı r, annemn vazı e. B t b" . d b" . . kA 1 ~ cek olduktar. sonra > rnPk degvildir ki Lavoisier'nin hııkkı 

Jtı lie ı ar ne ıcesın e ırço . b d" _ . b" . k 
1 

u ~ey er ıyemız e ızı rıva ar ı5n · · ·.. - · · · • 
enııek 1 sı u gE-nç ımagın antresıne ır ıs .cın e 1 • c . b d · k'. H kl z var: 

8ile öJ,. et kerde erişilen -tera~ki _merhale- çekip oturan bir murakıb olmaktır. Ge- ı a ıştırmı§ olmalarındandır. Hayatta yııp- t :'al cnı e~h. bı.. - 'at ısınıiı. ak- T b" t ilk tıl . k J 
~ lrere oldukça dogru bır fıkir edin- . . . . . .. .. .. masını istediğimiz birçok şeyleri de yap- er. oy e o masa, ıç ır sana eser aya a ıat e yara an ne ıse sor. a an 

k lllümkündür ı len tesırlerın ıyısıne yol vermek, kotusu- . . . . üsfinde duramaz. Ancak yeni şeklin ve da odur ve daima böyle kalacağı kabul 
l!u . . 1 nii ve ınuzırrını geriye çevirmek ve ço- mamış oluşumuzun sebebı ıçımızden on. . . . . . . ı . . . 

.,._1 nun ıçin an'ane itibarile uzun se- _ . . . . . . lartn rksi olan mefhumlara bağl 1 terkıbm <le nihayet hır derecesı, bır had- ı edılebıhr. Maddi sahada olduğu kadar 
·~er • .. .. cugu~ şahsıyetını kendı ıstıdad ve ka- i.t anmış 0 • ı d" d B· - ·· • kı. k b k • h da da hııt· umumı hayatın bu tun terakki ve . . . . . duğumuzdan değil başkalarının bövle ı v~r ır. .ıgunun san at arı ço ça u j rnanevı s& ~ ••• 
. ışafı!lda t k ed t ı k t1 rakterınden başka bır ıstıkamette değıl, . - · ' . . . · de~işen havati zaruretler içinde artık Halid Fahri Ozansoy 
~nın- n. ~ ım_~ meme e e- k~di inki~f ~c~i ~tibmett~ bk~ bıı ~yya~ıgımubkdı~e~zımh~~- =~=~~·~~=~~~~~=~~==~===========~~• 
ltıı"" Usternleke yerlilen gıbi - uzak bıra- . • v mızda kendi telakkilerine .. a·· 

·•ıış ~ cemiyetin içinde daima ezilmiş normal ve dogru, yatağını terketmeden gore uşüne-
0lan kad etrafına &sıp tac:nıasına müsaade etme~ ceklPri ~eylerden ürktüğümüzdendir. He-
~kl . _ ını, yarınki cemiyetin ondan :r·· 1 trı ~li vazifeye hazırlamak her ananın den yaratmak ... İşte ananın vazifesi bu. " umumi kcınaate göre kötü olan ve had-

liYade borçlu olduğu şeydir. dur. i di ıa:ında pek te o kadar fena olmıvan 

liıkki edilebilmek için m~cadele etmek 1 onhrı <la işliyecektir. Dayanamıyanlar 
ihtiyacını auymadıklarından fikrl işlere tıpkı bizim nesilde olduğu gibi yıkılıp ~
karşı olan lAkayıdlan korkunç derecede- decekler, fakat dayanabilenler birer kuv. 
dir. Kendi kendilerini daha kıymetlen• vetli şahsiyet sahibi olacaklardır . 
dirmek için de gayretleri yoktur. 1',akat eğer, biz, onları az nazlı, iyi dt• .,. l3u l.lara gö kız lı.d t• t• k' Çocuğun iyi meziyetlerinin inkişafına -eı! :ıfak bir hareketi bile yapmış ol-sak 

"\..il re ev" ye ış ırme . b •t· ft d · ·· - . . . 
i!\rlld! _ Vf! köt:i meyillerinin zamanında ezilme- unu ı ıra a aıma guçluk çekmışızdır. Rir kadırı için gaye erkeklerle ayni sipli111i yetiştirmiş olsaydık ve kendilc-

t lialbukt, 0 hepimizin biraz da ovun- sine dikkat etmek. 1 Buna mukabil bizler yani dünün genç hakları Hlmak değildir. Bu onun geç elde rine yalnız sevilen, süslenen bir bebek 
b~ı, biraz da çok sevdiği, çok şıma;ttığı Biz. hir başka dünyada büyüdük, eski kızları. Bizden h~r. şey gizlPr.di~i içtn edebildiği er. ta bil hakkıdır. l ~lmadı~larını ve d~nyanın, cem~yetın ve 
!kı Şey olarak hayata ilk adımlarını at- bir dünyad& ... Öyle bir dünyada ki, ora- her şeye karşı buyük bir tE'cess:.ıs du:v. Mücadele asıl bundan sonra başlamak- ınsanlıgın ve kendı benliklerinın karşı• 

az llıı? j da :v.ınlış fakat itikad ve iman olarak bize 1 makta idik ve bu tecessüs bizi bazen çok' tadır. İnsım olmak, yüksek insan, cemi- ı;ında birçok ciddi vazifelerle mükeJlct 
.. Ona aevilmekten. her istediği arzunun telkın edilmiş bir 8.lem vardı. Biz küçük- kötü yoJiara. bazan araştmnağa ve bu a- yet için yüksek insan olmak mücadelesi olduklannı telkin edebilmiş bulunsaydık 
~~o~u~ arzuları da ne kadar masumane kcn o itikadlara sarıldık. Nihayet onJar 1 r~ş!ırma bizi entelektüelliğe doğru gö- ve bu mücadeleyi yapan milyonlar ara .. istikbalde hayatla yapacakları mücadele 
cı}d asıttiı • yerine getirilecek birer emir iyi veya kötü varlığımızın bir istin:ıd turilyordu. sında tuturıabil"!ek, kendini gösterebil· onlar !çin daha kolay olacaktı. Onlan 
!kıi tıtunu telkin etmekten biran çekinir noktası idi. Hareketlerimizde muayyen j Bugiinün çocuğundan hiçbir şey sak- mek sav~ı! . İite yarınki kadının bugün- kendilerini bekliyen müşkill hayata biz 
~ı? bir yaşa kadar bir müvazene olduysa bu lanılmadığı için midir, nedir? Onda te- kü genç kızın iddiası bu olmalıdır. Çün- şimdi silahsız olarak bırakmış bulunu-

~e ~u ~leriz, kucaklarız. Babası bize yüzden oldu. Sonra bütün bizım hakikat cessüs namına. ~n u~a~ bir ş_ev göremivo- kü iddiası bu olmıyan genç kızı yarın voruz. OnJr.ır tıpkı bir har~ cephesine t3· 
•rn l!n ağabeylerine sert sı:>rt bağırır olarak :yaşattığımız bu eski alemimiz rum. BunmJ ıçın fıkır bahıslerine karşı nasıl bir ı~tikbalin beklediğini bugünden lim ~örmeden ve teçhiz edılmeden yf)lla.. 
tanıma .. kü~k kız minimini kollarını ko- dünyanın asıl hakikatleri karşısında yı- çok IHkavıddırlar. tayin edemeyiz!. 1 nılmıs olan tecrübesiz efrada bemı:iy0r-
•cıb an boynuna dolayıp yumuşak derili k:ldığı zaman çok bocaladık. Fakat !liha. Bize birçok şeyler verilmemişti. Biz İşte t.iz kızlarımıza tbu kudret ve bu lar. Bövle efraddan müteşekkil kuvvC't-
tıkıun ve hAlA hafifçe süt kokan yana - yet bir filiz değildik. Ne de olsa birer in- h<'r ~eyi, yani insanlık haklarımızı almak cesareti, tu enerJıyı telkin edecek bır 1Prin cenktP. nasıl kötü bir şekilde kır'la• 
de~i~rını, onun traşı biraz uzamış sert cc fidandık ve sert bir rüzgara mukavc- için mucadele ediyorduk. Bu mücadele terbiyeyi \'ermeğe mecburduk. cakhır!T'l tahmin etme)c gti<~ müdür~ E
d"tlt t Yanaklarına yaklaştırınca, en hld- met eden, irkilip bükülüp do&rrulan bir aile yuvamızdan başlıyor ve hayatın her Onları hayatın karşısına hiçbir silah- l!C'r biz bunu evvelden düşünmli.ş olsav• 
lı~. 

3 
ba~?da bile - çok fenaları müstes- fidan gibi ayakta kalanlarımız ve ağaç- sahasına intikal ediyordu. Bunun için sız teslim ettik. d1k !nz çoctıklarımızın bir çoklarının Is. 

ltaıksılı~ edecek takat ve istek kalmnz. !aşanlarımız görüldü. kendi kendimizi fikren ve techize çabalı- Elhette ki onlar da sonuna kadar böyle tikhalde ziyan olmasının önüne geçebi-
hukı genç kız bugünün genç kızı Nihayet başımızdan bir inancı söküp, yorduk. Bugünkü genç kızlar insan te-

1 
sathi kalmıyacaklar, bizi işliyen hayat lirdik. 
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8 Sayfa SO:ri POSTA 

l Son Posta j SPOR Meseleler 
-----------------·---------------------------------------

Hitler yeni bir sulh 
taar uzunda 
bulunacakmış 

(Başta:rafı 1 inci sayfada) lışlardan çıkan yanlıi kita:blar hadiseıd 
tulmakta olan beş edebiyat kitabile orta bugünlerde yepyeni bir safhaya dahil ol
okul türkçe !kitablarını tetkik i~ine bura- muştur: Şimdi de bu kitab gibi, liselerd• 

(Baştarafı ı inci sayfada) da devam edecektir. Komisyon azaları okutulan birçok kitabların yanlış olduğu 
ır.e'lc!e ib~~ber bazı istimzaçlardn bulu - haftanın muayyen ,günlerinde İstanbul iddi.a edilmektedir. Bu iddialardan en ta· 
n1Jyor gıbı hareket ediyorlar. Muhase - k!z lisesinde edebiyat muallimi Süleyman zesini riyaziye kitablarınm b~tan aşağı 
rrıat~ dı.ırdurmak için en küç~k bi: ihti - Şev~.otin reisliğinde toplantılar yapacak yanlışlarla dolu oluşu teşkil ediyor. 
ma_ lı_ bıle elden kaçır.ma_k, ıste_mıv_crlar. ve lıse edebiyat ve orta okul tti""rkçe kı· _ S" l a·><· · J _ oy en ıgıne göre, gerek cebir ve ge • 
Hıtl_cr, .Alrnan~ın dahıli vaz!yetinden tablarım en ufak noktalarına, mürettib rekse hendese kitablarında Mustafa Ni -
eı:dışe ederek 6 llkteşrin nutku ifo yap- dıatalanna k dar gözden geçirecektir. hadın yanlı~larını imrendirecek derecede 
tıgı .. ~~-lh taarç;:u~~nu tekrarlıyacak gibi Komisyon bu çalışmalarını bir ay zar- fahiş hatalar varmış! 
g zu uyor. un u, Almanyadan geçen • fmd ikmal edecek ve her hafta sonunda Bu i<ldia, yanlış edebiyat kitabı mrına-

. le:·d(' geler ecnebilerin müşahedesine g<i- çal~rnalar hakkında komisyon reisi ta _ kaşasüe b~lıyan dedikoduları bir hayli :e muarız kuvvetler Almanyada çahşrrıa- rafn:?cfan Vekalete bir rapor gönderile _ alev~endirmjştir. Söylenilenlere bakılır .. 
g.ı başlamıştır. Sulh zamanındı Hitier cektir. sa, mekteblerde okutulan ders kitab1a .. 
partifi ordudan evvel .geliyordu. Harb - 1311 komisyon mesaisini ikmal ettikten rmın hemen hemen hepsi yanlışlarla do
tlenberi vaz.iyet te sine dönmüştür. Diğer sonra Maarif Vekaleti edebiyat dersi ki _ ludur. 
taraftan A~an ~Beti . endişesini ve tabile antoloji için bir müsabaka açacak- Dün birçok riyaziye hocalarile bu yeni 
ho~nudsuzlugunu gızlemıyor ve hoşnud- tır. Maarif Vekaleti orta okul ve liseler _ iddia etrafında görüşmeler yaptık. umu
s1Jzlar pek çok olursa temizlik hareketi de deki tilrkçe ve edebiyat dersleri müfre- rr.iyetle hocalar prensip olarak bir şe1 
işe yaramaz. dat pro0ırra.mını daha ı'nsı· ".amlı bı"r ·· l y · t ih eli b"S 

Evvelki gii.n karşı1a§an. AnkaTa • 1stanbul mu.h.telitleri ' soy cmemegı ere e ·yorlar. Fakat 
1 

• Bitlerin Holanda ve Belçika ~ekle koyacaktır. Bunu temi:ı için konuştuğumuz birkaç hocanın fikrini 

1 t b ı A t 
• hükômdarlanna mesajı muhtasar bir edebiyat tarihi vü- şöyle hülasa edebiliriz: s an u - D ara enıs Brüksel 16 (A.A.) - İyi mallı.mat cucie getirilecek, izahlı büyük Türk c- Riyazjye kitablarının edebiyat kol

alrnakta olan mehafil, Almanyanın Ber dili. ve edebiyat antolojisi yapılacaktu·. larında okutuJanlarında nazarı dikkati 

karşılaşma. Si netı·celendı· lindeki Belçika ve Ho1anda mümessil- Avnca gerek Türk edebiyatının, gerek celbc>dccek fahiş hatalar yoktur. Anca1' 
leriııe vermiş olduğu cevabı, resmt d""nya edebiyatının birinci sınıf eserJe • bazı tashih hatalan vard1r ki bunlar Jd • 

~ bir notanın takib etmiyeceğini beyım riııi tanıta:ı yardımcı kitablar vücude ge- tabdaki meselelerin neticelerinde ve hal-
i b l ,_ B etmektedir. Fakat Hitlerin Krarçe tirilecektir. Bu kitablar bu yıl içinde ta- lerir.cle imkansızlık tevlid etmektedirler· 
stan U la&.lml } maçtan l 7 sini kazanarak gaJib Wilhelmine He Kral Leopolda şahst mamer. hazırlanacak ve bu suretle önü _ Fakat hoca derste bunları tashih edebi • 

geldi. Karşılaşmalar her sene tekrarlanacak bir mesaj göndermesi muhtemeldir. Bu müzdeki ders yılı b~ından itibaren orta lir. Talebe evde çalışırken müşkUIAta uğ-
Arurara stadının güzel sahalanndaJI mesaj, neşredilmiyc-rektir. okul ve liselerde türkçe ve edebiyat ted- nyıtbilır. Fer. kollarının kitablarında batı 

İstanbul _ An'1rnıa tenls takunları ara- • İngiliz matbuatında risatına yepyeni ıbir veçhe verilecektir. yanlışlar varsa da, bunları hemen yanlıŞ 
Ve'ı;filet btmdan evvel ~ de l · · kabul etme}:.: dogruv olmaz. Zira bu Jritab-

sında yapılan karşılaşmalar niha'-·etlen ı Tundra 16 (A.A.) - Bütün gazete- ' uu rs Y1 ı ıçın -
o1 de tatbik edilmek üzere de ba~ı kararlar lar telif değil, tercümedir. Saniyen bir 

nıiştir. ler, Alman hariciye naz1rının Belçika alacaktır Orta mektebler·n gr tek ~ahıs tarafından münferiden baz1r • 
lVlıçlar altı (tek) ve üç (rift) olmak ve Holandanm diplomatik mümessille- · 

1 
amer ve ya -• zı tedrlsatma nid metodlarla, muallimle- lanmamı~tır. Tercüme.si bir heyet tarsfı.rı-

üzere on bir oyun üzer.i.ne oynanmış, rine yapmış olduğu beyanatı büyük baş re hazırlık için Vekfilet tarafından bir ta- dan yapılını~tır. Bütün bir he~·etin a)rrıl 
müteakıben bunların revanşı yapılmış- lıklar altında neşretımekte ve Alman limatname tanzim olunmaktadır. hataya düşmesini kabul etmek biraz giıı>-
tır. Ankara takımında Karakaş, İstan - resmi ajansının bir hulasasını verm k- · dür. 01.sa olsa' bu heyet tercümeyi yapar-
bul takımında da Telyan e1-~=k bulu • tecl'lrlcr. Ma3rif Vekaleti lise ve orta okullarda A& k tul ken aslının d-Oğruluğunu kontrol etme · 
.nuyorlardı. '* .ıllma'l'nNlnın son ısözii o ll an riyaziye kitablarmdaki y'.lnhş -·~ ·~,,~· lıklar hakkında da tetkiklerde bulunmak mis olmak .gibi bir hataya düamüştür. 

İstanbul takımı Vedad Abud, ffiı.san Amsterdam 16 (A.A.) - Havas a • - Riv. ııziye kitablarında üzerinde dul'°" · uzere nyaziye öğretmenlerinden rnüte - b 
:A.kev, Fehmi, Kris. A...-ezyan v• Şefik- jansı bildiriyor: şekkil bir komisyon toplamağa karar ver lacak bu kabil yanlışlardan ziyade ıstılıı 
ten. mür.ekkebdi. Dün Hblanda :ve Belçikanın diplo - · t· T karışıkl!gvı vard1r. Istılahlar pek acııyib-mış lT. anınmış riyaziye öğretmenleri · 

A 
,___ tak · . .l"\-l.~- Ahın d ·n tik ti ·11 · R"hb t t cfü ve birbirini tutmamaktadır. Sonra, b9. m>:a.ı.a lIDl . ıse; 'VlJ..ld..l..lf e l a m messı enne ı · en rop a - bugünlerde bu işi incelemiye b1şlıyacak-

T d 
- ı:r~ · B"'k N il, c::oo_ ih rafınd"n ven·ı if h~ b b't zı rnf'seleJerilı nasıl, ne seyı·r takib cde-an ogan, n.ı.;:nID u ey, a ~m , • en .Ş a ı. ceva m, ı a - lardır. Riya21iye kitablarından b1şka orta 

Al
. S d "11.'lit t+~ t kkül · raf hu""kru""mdarlar A1rn " r"-k meydana geldigyi izah olurunamıs. ne~ ı enne ve ıv a . ...,,n eşe retmi.s · a anyanın son Su - okul ve liselerde okutulmakta olan diğer -

' ti ı·k. · ·· kib • zü " 1 kil tt'ği b b h b · · r.ıen forrrill ort::ıya çı~anlıvermiştir. J3t.1 . -mcı gun r.a · ler değiştirilmiş - nu eş e ı • u sa a arıcıye bütiln ders kitabları da yeniden gözden 

ti t . d ·· 1 e.kt "d" \'Üzdcn 1· .. izim talebelerimizin rivaıi se .. r. ncwre ın e sov enm e ı ı. geçirilecektlr. Bu iş için Maarif Vekaie- · 
T • B li d ki F ı k el · viv. eler~ d:isüktür. Riyazi".1eyı· p~k az ı:ı_ -

·Netkede Istanbul tak.mu ycıpılan 18 er n e e emen çısi bu tavas- tinde toplanacak komi~yon peyderpey bü- ·' 
'" 17' · · t t klif' · te k"l ğ lebe \e müskülatla kavrı'<·abilmektcdır· ma; an sını kazanmı§tır. Buna rağ- s:ı e mm mevzu ş 1 elti i va - tün rıkul kitablarını sayfa sayfa tetkik e- , J 

hf h
" .. , 1 hakk d L~ Ifrr kitabrl:ı ıstılah değişik1i~inin önıl!le 

men maçların ekserisi sıkı mücadele • :n aa.se er ın a ahaye rnalfı- decek ı.re er. ufak noktalara kadar t>:.W.in !:'? ' k · gec.mr>kle talebenin karşılastığ1 zorl.ığt.1 
Jer halin.le ve çok heyecanlı geçmiş -

1 
mo.t verme tize.re bu sabah hükılmet yanlışları tcsbit eyliyecektir. -

t
. M"" 'b k k ı a h k t t · t B yarı ya!'lya tahfif etmek mümkündür .. 
ır. usa a alar esnac;mda Beden 'Ier- A'•kara • istanı..·ıl m··-ı.telı"tlerı· •na"ı ... dan mer ez n en are e e mış ·r. u sa- * ld ! vı :ıu' , x ,. Hulasa ilmi ynnlışlar fazla de~i 1 

' 

biyesi Umum Müdürü Cemil Tan.er ge- bir emtantane b3.h Berlinde gazetecilere, Almanyanm Riyaziye kitablan yanlış mı ') }ci\n -
.lcrek maçlarla alakadar olmuş ve te • !:rı~nt~re tahakkümünü riıahvetrrıek gf.- r ~·rık elenecek şekilde tevili de müm · 
nis hakkında izahat alırustır. benııbyaı1l ve Al~çınR yarıda kalmasına se- bi tek hedefi olduğu ve tereddüdler İsmail Habibin, Ankara Gazi Terbiye dür ~ 

• o an ı ızaya teşk.iUt tarafın - t tl d . . k t•• t Enstitüsü profesörlerinden Mustafa Ni- Bizim pek müvesvis ve çekingen ağııı 
Müsabakalardan sonra Tenis Fede - dan 4 aylık müsabaka boykotu ceza - t~;as:ı_u 

1 
ar. e~nnın a 1 suret e geç- hndın cMetinlerle muasır Türk edebi - 1ard:ın topladığımız fikirlerin htıJAc:alafl 

rasyon~ ~rafından biır .akşam yemeği sı verilmiştir. 1 soy enıyor u. yat: tarihi, isimli eserinde bulduğu yan- bunlar... ~ 
\1cn1mı.~ır. Federa~<m reisi Kerim Almanyanuı harb gayeleri 

Galib, takım kaptanı Vedad Ai>ucla bir Anadoluda futpol maçlan Londra 17 (Husust) - Berlinden Alman ordusunda F ransanın Moskova 
kupa vererek tebrik etmiş, o da kısa Hakkarı 16 (A ") _ B""lg . z bildiriliyor: 
bir rmtukla teşekkür etmiştir. Bu mac- Sümbül<l • ·ı j;anJ la o .. enu~ ~p Sal~hiyettar bir c:ahsiyet, Alman - su""baylar tevk.ıf edı"~dı"ler Elç"sı· Ankarada 
iann her :sene biri Ankarnda, diğe;i . a~ 1 e 1 r klublerı dun " - ~ 1 yaptıkları lig ma"ında 1 1 be b k l yanın harb gayeleri hakkında bir A -İstanbulda tekırarı karaılaştınlmıştır. mışlarfür. ~ • ra ere a merikalı gazeteciye şunları söyl~ _ (Baştarafı ı inci sayfada) Harbe takaddüm eden geçen Te!Jl : 

Balkan nureş mnsabaka1arı Kı t~ ... · liahd, Postdamdaki ikametgahında hap - muz Ve Agu· stos aylarında, Mosko"V3 
~ zıltepe, 16 (A.A) - Mardin fut- ..... ~ 
1 

· bol - Almanya, dünya üzerindeki İn~- sedilımştir. Veliahdin oğlu Prenı; Louis da, İngiltere - Fransa - Sovyet RUS. 

Y8p! ablJ8C8k mİ? takımı kazamıza gelerek burada ı· h Ferd!nand da nezaret altındadır. ara"ınd~ :ı vapılan mu··zakereler e.snasılt-
nl t kkül" d A ld ız egemonyasını ezinciye kadar har- :-

ye eş<:: e en yyı ız takımı ile Diğer taraftan «Daily Sketchıı. gazete- d"' adı ~ık~sık geçen Fransanın MoskoV°IJ 
1Balkn a güreş müsabakalarını orga • dün yaptığı maçta sıfıra karşı .ıf sayı ile be dı>vam edecektir. Alınan " - fll~ 

nize etmek istiyen Güreş Fcderasyo - galib gelmiştir. İngiltere ve Fran~cia, Almanı.vanın sıne göre Gestapo, ordusund:ıki büyük elçisi Naggiar, bir müddet 
nu, a1akadar milletlere yazdığı mek - Zo ,dak 

1 
.• rulhe talih olacağını dii&üntbilirler. Fa- kraliyet taraftarı bütün sübayları tevkif zunivctlc Pari~te kald1ktan sonra. O : 

tubla v~riyetlerini ve bu husustaki dü-
1 

~~ı. 6 (A.A.) - Dun yaoı- kat Almanyada tôyle bir şey düşünen etmiştir. desa· yolile tekrar vazifesi başına dÖfl 
şüncelerini sor.rr.uştur. Balka"l federas. wı. reglı ve Bartın takımları arasın- :vok':ı;r. . !~-~kumıı~d~n. General Brauşiçden d~- me'k Üzere dün sabahki e:ı:;;oresle şeb ' 
Yanlarından mü.said cevablar geldı"rti d&libki f~ho; 11 ma_çında Ereğlililer 2-1 ga- ., H~·r tarafta Almanyanın bü,•u""k bı"r lu ~uphe edildıği ve buntlan r:lolayı erka- . . lm" tir ~· di J h h" .. G l K r b rımıze ge ış . 
'takdirde Balkan güreş milsabakaları ~ . ş er r. taarruza !!eçeceğ'inden, Rib:h..ontropun m a:- ıye reısı enera von ayte m aş · · h ıı h' tte oıdıY M 16 ~ "'\" kumandanlık vazifesine getirildiği söylen Seyahatının ususı ma ıye }" 
yapılacaktır. ersın (A.A.) - Bayram müna- Hitlere bir muvaffakiyet göstermek mektedir. ğurıu söyliyen Naggiar, şehrimize sd~ı:ı 

Güneş klUbU b'ınasınıa !SfuebbE>ttlle bu~ya g~lmıt·ş olan Kayseri mecburiyetinde olduğundan bahS€dili- Bu rnevanda General von Ock da ordu mcden evvel bir kaç gün de Belgr 
t o culanle Me.rsm dman Yurdu a- yoı. · J · · t' rJ k" M kumandanlığı vazifesinden çıkarılmıştır. kalmı~tır. 0-yem vazıye 1 usın ... a ı maçı ersinliler 3-1 kazan~ Alm~nva tflarruzdan çekiniyor. An- Gestapo şefi Himler, muazzam bir Odesaya giden ilk Sovyet vapuru ııe " 

İsta.."'lbul mıntakası -merkez binası o· mışlard:r. :ak, 011 taarru;un ne vak1t vapılaca • monat-şist teşkilAtının izleri üzerinde bu • cak ayın 24 Unde limanımızdan har .. 
lar.a:k <Satın alınması tahakkuk eden ·--.. ·-···· .. ··-....................... - .................... Q:llil askerl erkal} tavin edıecektfr.> lm:du~u ve bu teşkilAtı kamilen imha ket ~deceğini nazarı itibare alan N°llg ıı 
Gün~ t.ilübü lbina3mdaki e,ya1ann bir Bu nasıl iş? edeceğini söylemiştir. gl8'", bir haftalık intizar müddetınd", 
kısmı, Beden Terbiyesi Umumt Mü - ltalyada gene Korsika, Tunus Eski Bad düka1ığı prpnsi Maks da istifade ederek, dün akşam Ank8rll1 
dürli:iğüne gönderikcektir. (.Baştanıfı 1 inci sayfada) ses'eri yükseldi Irh'Vkuflar arasında bulwınıaktadır. hareket etmlıitfr. • v "'\'t\P 

Güneş klübü 'Salonunda bir eskrim Dün, Büyük<lerroeki Orman Fakül - D ı d k • • Naggiar. Ankarada Fr~ıı.: btl.t t· 
yeri yapılacak ve bina da yakında mm- teS:ndPn salahiyettar bir zat bize şun- (Baştarafı l inci sayfada) oyç an orsan gemısı elçisi Massigl:inin :tnmafiri olacB~ ~ 
taka merkezi olarak satın a'lınacak - ıar. söylemiştir: sip~~ç;~~1~;b;~~~=thr::;1ta::ı~~:~ Atlanl·ıkte lorp·ıllenm·ış Kendisinin, HariciyeedVekiğilir~~ı ;~~ 4 

tır. c- Belgrad ormanlarından her sene . t" F k f t"f kl ... d . ki •• Saraooğlunu ziyaret oce e 
.. ,. . rruş ır. a a. u e erınızı aıma tab -

MI.ili knme galı'bi k.upaS1 kulııyetli rnildarda odun çıkarıyoruz. 1 . <Ba.ttara.fı ı tncı sayf:Mla) ~ılmaktadır. , u "il arınızın yanıbaşında bulundurunuz. !tal. • . . . . . •ı:ı sB 
Fal<at maalesef bunları satmakta oel{ ya .ı:.ulhil koıkak bir sulh değil. silahlı bir dugu halde~dokuz kişi boğulmuştur. Han<'ıye Vekilımizi son MoskO' ,.; _ 

Berl"'n Terbiyesi Umumi Müdürü mü~külat ç2kiyoruz. Bunun sebebini lht'" Rus bayragı çeken Alman vapurunun yahati esnasında tanlln.1§ olan :Ne.g~·, 
·11· k" · 1 ğ su ' ur.> akıbe · y'J. mı ı ume şampıyo~ u u~u kazanmış size e•rafl1 bir şekHdı> izah edemtyc • İvi haber alan mahfeller İtalyanın sulh . ti ar, Ti\rk - Sovyet müzakerelerlrl

1 
. • 

ola ..... Gafatasaraya, mılli 1mme talimat- ceğ"m. Yalnız ~ "kadarını söyliyeyim m~saisır.e devam, fakat hAdisatı dikkat- Londra 16 (A.A.) - Alınan cLe • kından takib etmiş mümtaz bir dıP 
narrıcsi mucibince tahsis edilen kupa - ki kömü!"cüler ve oduncular arasında le takib ettiğini ve askeri ve iktisadı andr> vapuru bir İngili.z kruvaıörO. ta- lomattır. 
yı yapılacak bir merasimle verecek - henüz y.eni keşfettiğimiz 'hir blok mev-. merkezlerin her türlü ihtimale karşı ha- rafından tevkif edildiği zaman Rus A -.-k--d---d--2-5000 
.tir. cudr'iur. Bu blok bizim yerli odunların zırJ:ındıklarını söylüyorlar. bayrağın1 hamil bulunmakta idi. mert a 8 ay a 
Fenerli AH R zaya eeza verildi :>~tılm:ısına a(iet~. :ephe almış gibidir. Bazı rnüşahidler, dünkü tezahürat es - P~nrun.a 16 (A.ıA.) - !ngin~n tayyare imal edilecek 

Bız {)dunun çekısım 95 kuruşa satıyo- nasında tale-oenin cKor~ka, Tunus, diye Yenı Zelanda için yola çıkan İngiliz . ~1" 
C.ü.r"'huıiyei b.ayram·nda Fenerle ruz. alan yok.. Sebebi bundan halkın bağrıştığını. maamafih, halkın bu haykı· Matara vapuru 50 dakika kovalandık- Ncvyork 16 (A.A.) - Ameril<BtJJlo " 

Ga.laf'l aı:ay aı:asında Taksim stadında hab1'ri olmamaS1dır. Halbuki halk muh rışına1ara iştirak etmediğini, fakat, bu tan sonrn bir Alınan denizaltısından yare kwnpanyalarınm 1940 I{Arl bllıJJ 
y nı'\an ioupa rn:ıcı b.a1~in Fenerli telif yı:>rJerden odunun çekisini .325, hal, İtalyanın §irndiki vaziyetinde, Ak _ kurtulmağa muva.Uak ohnuştur. Mü • evvelindeki il:nala:fuln 2S,OOO er ktl~
.1 ·; fl•7.a_yıı c.ık.ann_.a:k ~+.- .... ~.,i yüzütı - hatta bazı yerlerde 400 kuruşa kadar deniz ve Afrlkadaki emellerinden vaz • rettelmt w yolcuların dMate de~r blr olacaktır. Bunlar en az bin beygi ·se 16 
• n ··"'rıda kalMıc:;tı. Bll nı~ ... +q hakcı:n alıyor. Memlekette odun buhranı yok· geç.medlğini gösterdiğini tebarüz ettir • soğukkanlılık gös~ bildirilmek vetinde olacaktır. Ştmdik1ımaIAt

1 

':.:ırcır•ııa itaat etmiycre:~ saha.dan çık - 1:".:ır . .,. ı mektcdirler (~.A.) tedir. birı tayyaredir. 
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~Memleket Da berleri) [ Çankı~uf~tat~rk ihtifiııfj 
amsun tütüncülüğü S'ungurluda bir adam w ~.~·.:.:.::::~ T<~~~ 

22 yerinden delik deşik 
edilerek öldUrUldU 

Müstahsil bu sene mahsulünün korunması için acil 
tedbirler alınmasını bekliyor 

Cinayet iki akraba arasın· 
da ve rekabet yüzünden 

işlendi 
Çankırı (Hususi) - Buraya gelen 

haberlcrf' nazaran Sungurluda çok feci 
blı cinayet işlenmiştir. 'Bu cinayetin a
sıl dikkate şayan ciheti partizanlık ve 
rekabet yüzünden işl~mesi ve bir a -
damın eniştesini -4 .kişiye kurşunla öl
dürtmesidir. 

İddi3ya göre hAdl:se şöyle olmuş • 
tur: 

Sungurluda Erzurumdan ~lerek yer 
leşmiş olan ve Ağabey namile maruf 
birisi Sungurlunun eşraf ve zenginle -
rinrlen olduğu söylenen Demir Ali Be-
yin k•zkardeşile evlenmişlerdir. ~a.~ırı (Hususi) - Atatürlron ölü- mizin aziz hatırasını hürmetle andt v' 

~ Samsıı:nda tütü-n tarıaıanndan biri GÜnler geçmiş. nihayet bu iki akra-lmunun senei ~evri_Y~Si münasebe~le istiklal yaratıcı. millet kurtarıcı. Tür~ 
Samsun, (Hususi) - Samsun mınta-' bafhyacaklardır. Ambar kifayetsizlilf ban1n arası açılm1f$, ~asabada iki .taraf ~er yerde .oldugu ~ı~ı Çankında da ih- k~ !ükseltici Büy~k İn.san ve eşsiz dA-

1 cısında !)39 senesi mahsul kemmiyet iti-! geçen seneler, tütünleri fena btr hale ı olmuşlardır. Ve her mtihabda senın ta. tıfal pro~ıam mucıbmce yapıldı. hınm hatırasını hurmetle andı, Ui7İrd 
barile şayam memnuniyettir ve keyfiyet j koymu§tu. Bu &ene buna meydan vern- 1 rafm kaıa~ac~k, b~n~m tara.fı~ ka_7.a- H~lkevı salonu halk ve memurlarla vazif_esini ifa için herkesi beş dakika .. 
itıbaril.e de bilhassa Dere, Maden, C&D1k memem teınanni olunur. Tütünlerln bo- 1 narak rekabetıle gıttıkçe bırbırlerıne hıncahın~ d?ldu. ltk hır saygı susmasına davet etti. TarD 
b.:.ıınlarında çok iyi bir vaziyet göre ı zulmaksızın, vasıflarında ta.gayyür husule ı diş bilemeğe baslamı~lardır. 9

•,
5 t:ı 1 ~tıf~l başl~d.ı .. Beş dakika a - bir huşu içinde bu beş da'kikalık sük.~ 

çarpmaktadır. Mmtakada tütün alıcıları gelmeksizin muhafazası husl.18Unda şim· GenE> iddiaya •göre bu rekabetten faz yakı a derın bır. h~_ş,;ı ıçınde_ duruldu. tu mütcakib Maarif Müdürll Doğa·ıay 
bil!'ıassu iki büyük Amerika şirketi ıle ! diden tedbirler alınmaaı İnhisarlar Bat- !a sinirlenen Demir Ali Bey eniştesini Orta. 0~.u~. tarıh .?gr.~tmeru Rıfat Gür. kürsüye gelerek AtatürkUn hayatını vtl 
diğer dört. firmadır. Dört beş yıldanberi ı;ııüdftnyetinin hemen ilk safta tutacağı öldiirtm€ğe karar vermiştir. Ve kız - ses A~11• Olu ~t~t~~k.1:m hatıralarını an- eserlerinin azametini anlatan bir Jcun • 
piyasayı, Ikrnciteşrin ortalarında, bu iki• iflerden ıbit1s1 olmalıdır. 1 kardeşinin dul kalacağını bile düşün - d_ı. Mıllı Şef Inonunun beyanna:mele - fe:rans verdi. Bunu müteakıb V118.vet 
Amerikalı ~r:na ~~rr:akta_ ve rekoltenin, 1 Bu Ifler ~zerinde Ticaret, Ziraat, 1ktı-

1 
mede:ı. derhal bu kararını mevkii tat- rı okundu. ,.. . . v g~zetesi başmu~a:riri Vedad O'rli, \\:i.ir 

mah:;ul nevmın mühım bır kısmını satın 
1 
sad ve İnhısarlar Vekfiletlerinin azami bika kcıymuştur. Salonu ~.01.~uran_ ) _uzlerce kışı dog - su ye gelerek Mıllı Şefimiz İsmet !n0 ' 

alnıa~_tadır. Bunlar, her sene, dizi tonga~ haı:ııa.siycri gö.!termeleri, müstahsiller ta-ı Kardeşinin çocuklarile akrabaların _ r~ca anıt ?nune gıttıler. ~da Halke.. nünün. Atanın ölümü münasebe•ils 
sı haımde aldıkları tütünleri tonga yap- rafından rica edilmektedir. Sam.un mm- dan 4 kı'c::ı·ıı·k b'r k fil · 'l"hl d _ vı adına bır çelenk kondu. Bır genç A- Türk milletine beyannamesini allr•<-lal' 

• • • •1 1 a eyı sı a an ıra t d v b" .. · kudu 'Ltif ı ~ 
malan JÇın koylüye, satımdan birkaç ay takası tütüncülüğü. memleketin mühim nık A(r be ,. . .. ·· d usına yaz ıgı ır şun o ve ın a arac;ında okudu. 
OV\•el, çul adı verilen kanaviçe parçaları bir servet kaynağıdır ve •'1..-aı edtlemı'y"'- ~ · t~a j ın evı onun e pusuya ya - nihayete erdi. Resimler ihtifalden in - M 

y • • • uuıı "' .ırıYJ.ış ır. erasimin hitamından sonra, mu .. 
dagıtırlar. Bu sene cıhan hadıselerı baha. ce1r: k:ıdar geniş ve zengı·ndir Av b · 1. k b 'l"hl 1 tıbalardır. azzam bir kafiJe halinde Halkevı'nden . · gcı ey evıne ge ır en u sı a ı ar 
ne edıJerek bu çulların dağıtılmasına geç f . Samsunda çıkılaran- At t" k t gid'I-M iht1 

1 
mar Komısyonu toplantısı nteş açmışlar ve zavallıyı 22 yerinden • _ - K. -a ur anı ına. ı w ." ı-

başlanıııruştır. Bundan başka mahsulün 1 S . ,.. . 1 k .. 1d.. il 1 d' K Sanısıın (Hususı) - Ebed! $ef"lrı lS fal heyetı namına Halkevı tarafındnD 
, . . amsunun ıınar planımı hazırlamak ti- yara ıyara o_ urm ş er ır. ursunla ı·· .. ·· ld" ·· ·· 10 1 · 

almaca.K mıktarının geçen senelerden az V 
1
. . . .. d" d l'kd . a·ı Ay • umunun yı onumune rastlıyan • ihzar edilen büvük çelenk, Vali ne Ge--

1 v .·· .1 .1 k f" 1 ~d b" t zere a ı Bay Fuad Tuksalın rıyuetınde vucu u e ı e~ık e 1 en gabey der- k" .1 . C .. .. H Ik . -'- · . 
Q acagı soı em ere ve ıat a. a ır • B ledt R .. D . . y h~ı .. 1 1 Ço h . mcı e1rın uma gunu a evı ..ıu - ncı-al Parti Vilavet Idare Hewtet1 Rei~ 

·ı d b 1 v .1• d'l '" e ye euı r. Nemıettin Divıtcıog- u o mem ş, rum astanesıne kal - • d 1 . ' ;, 
nezzu e u unacagı ı ave e ı ereıı. C1U 

1 
M .f . .. .. d 1 k d 'f d . . . ,ıun a yapı an merasını çok muaszam si ve Halkevi Reisi tarafmdan anıda . u. aarı Mtiduru Dıoığanay Nafıa Mü- ır· ara ora a ı a esmı vcrmış son - . · 

firmcılar tar:-hndan çullar yalnız tanıdık- d"-" S 
1

,. . . ' .. 1 .. .. ' oldu. Daha sabahleym erkenden Hal - konoldu. 
1 . t ..ı·kı . ilm" t" T . uuı a ahattın Onat, Tı<:aret Odası Ka- ra o rrıustur. k . 1 . h arına ve ıs e~ı et"me ver ış ır. evzı- . . . . . • . . ev1 sn onu ve cıvarı er sınıftan ~n- H ll . . .. . ı t-t ·· l . . f ı· .. d ttbıumumısı Cudı Gürsoy, sıtm~ müca- D0mır.,,Alı Bey tcvkıf edilmiştir. 1 dd 1 d v ~a ı::evındekı Ataturk kCSşem, '{l?ci' 
a~, u un erJr. nevı ve ne ase me gore e- d 1 te k'JA .. Dr erce vur asa olmaga ba~laımştı. kt k d b"' .. k ,-''çil'lt b 1 e e ş ı tttı reısı Şerı'f h .. ..,.~ mu · · creç va e cı ar uyu l'\.u ın eı-
gwil ·ahısla·· göze alınarak yapılmaktadır . ' ""'""'' - y·· ] d tl" . t• b d....LJl k ,., • • 

• ~ ·. '~ .. .. . hasebe müdürü Ahmed E mtr Vila et 1 Düzcede şehir içinde bir gencı· uz erce ave l ıs ıa e t!'Ul tıtee ce yurddaş tarafından ziyan!t dildi· 
Bu vazıyet. butün sene çalışmış olan . Y ' Y • büvül{ Halkevi salonunda muh~em .. . . · e 
müst h .11 .. . d h' t . . t . b j gueteııı başmuharriri Vedad ttrti, ~le- kurşunla ö'dtirdüler b" • A .. k k'. . h • Çok guzeJ bır şekılde hazırlanmıs olan a sı er uzerın e ıç e ıyı esır ı- d b . . ~ ı ır « tatur oşesı» azırlanmıştı. oa- b k'· 1 . . · . 
rakm=ımakt~ ve müstahsillerin büwk lye aşdoktoru Nızamettin, fen heyeti 1 k h . . b b L- u o~e, gece eyın, gızU elektn"lt zwa-

" • 1 "~-': üh' d' K l beled Du·· (H i) G h ft P onun arşı cep esını a~an aşa .... p- , ·ı d l~h t" b" edl bir l:ısmmı ümidc:;izli~e düşürmE'ktedir. ~·~o;ıurn m e~ ıs ema ' iye mec- zce, usus - eçen a a er- lı '11" b k - ıarı e e a. u ı ır manzara arz ... 
lılf azuındar. Ismail Cenani Oral ve bazı şembe günü Düzceden köyüne gitmek ü- yan muazzam mı A 

1 ve parti ayra vordu. 
Fındık, pamuk, incir ve üzüm mınta. far· ara~mda Ebedı Şe.61-Jıin -u-btr fen feflerinden müt.kkil imar komis- zere 6 arkadaşile birlikte yola çıkan Düz- ' . · . . .uııu ~ 

kalarında yüksek himayelerile müstah- ymı.u Salı günü Belediye Meclt.1 salonun. cenin Nalbandoğlu köyünden Tahir oğlu ren~ çıçeklerle süslenı:nış büstlen, lll- LAdilde şelrnr pancarı ekimi 
siH f.evlndirmekte ve satı.7 i~lerine teşki- da içtima etmiş, .Şehrin imar qleri üze- Mustafa saat 17 de Düzcenin Şerefiye h!. b_ı_r m~n~~ra arzedıyordu: Bu k~e. Ladik <Hususi) - Kasabamızın arazt.I ~ 
l~tlı \'ası:alarl .. a ~öylü lehin~ m~dah:ı~e rinde mühim müzakerelerde bulunmut- mahallesi içinden geçerken yol kenarına buyuk bır ıtına ve muvaffakıyetle ha • ker pancarı ekimi i~in çok: mfuıatddtr. oeqe11 
c:J 'rek mc..hallı pıyasalarda fıat duşmeaı- tur. Dört saattan fazla süren bu toplantı- siper almiş olan bir şahsın 10 adım kala zırfanmı~ı. seneye nazaran bu seneki ~eker pancan elLJ.
n~ ınfini olar. devletin, Samsun tütün pi~ da, Samsun şehrinin imar plAnımn, Pro- 4 el kurşun atmasile öldürülmüş, katil Saat dokuzda salon, ba.,tanbaşa dlol- mi daha fazladır. gon haftalar artında .s6-

y ·a.:.ına da hayırlı müdahalelerde bu-

1 

fes6r !.amberte yaptınlması meselesi de dP. hemen kaçmagva muvaffak: olmuştur. muc:ıtu. Vali. General. aSker! erkln, Vi- külmlye b~Iıyan şeker panca.rmın b.ldml· 
"< ması ve sevkedilmesl için otuz, ınn tamyoll 

Iunnıası lüzumludur. Türk tütününün he.. mevzuubahs ol.rnuştı.ır. Bu htmıwta. Pro- Bu işe derhal el koyan adliye fail olarak l?yet. Belediye. ve Parti ileri geleınle- ve ayni ınlktarda araba, nakliyata klfl gel· 
nıc:1 her nefisini ve değerli.sini yetiştiren h-sör LAmbert ile Mzım gelen mO.zakere. 3 kişiyi tevkif etmiştir. ri ve binlerce yurddaş H.alkevi salıo • memekte ve istasyonun kasabadan. o'll&k oı--
S .. mc:ıun ve Bafra mıntakasındaki mah- Iere ~irişllmektedir. VilAyet, ,ehrin ima- Bu meselenin asıl sebebi ise şudur: nmıda ve dairelerile bahçelerinde ınu- ması dolayı.slle müşkülat çekilmektedir. ee ~ 
sullerın cfüan piya.sa.cıında malftm olan n f)akımmdan büyük bk ehemmfyett ha.- Maktul bundan 3 sene evvel kendisini o.zzam bir kafile halinde g6ıe çarpıt.yor- ker pancarı ekiml ilk senolere nazaran (fit-

h 
· b üdah 1 lıı.yık tikçe artmakta olduğu için haltmmtn yt1zd9 

şo retı, u m a eye cı. tır. tz olan bu i.ıı:le yakmde..n alAkadar olmak-- katle teşebbüs eden Lb Aıbdullahı mü- du. ~ doksan beşi bu işle u~raşmakta n bu yQ• • 
İnhisarlar İdaresinin tam bu sırada tadır. dafaai nefs için öldürmüş ve mahkemeden Saat tam dokuzda Bay Osman Cudi den kasabaya büyük bir varldat temin edU-

kısmen dizi tongası mübayaası yapmak Beledive Mecli!linin toplantan muafiyet kararı istihsal eylemişti. Son Gürsoy. kürsüye gelerek Ebedt '}eli - mektedir. 
içJn çul tevziine başlaması ve demet ya- Samsun Belediye Meeli8i., ~eçen Cuma defa tahliyeden sonra bu def'aki cinaye-1 c 
pıcılar içln de avans vererek piyasaya gQtıü İkinclt~n toplMtılanna başla- tin vukubulduğu ayni noktada kurşunJa Samsun köylUleri ve milli törenler 
girdiğini göstermesi çok lazımdır. Sam- mıftır. Belediye Reisi Dr. Necmettin Dl- cerhP.dilmi~, fakat ölddrülmeğe muvaffak 
sun mıntakasında demetcillk gitgide a- Yitctoğlı.mun riyasetinde yapılan bu top. olunamamıştı. Bu def.a l8e ikinci defa ay. 
zalmaktadır ve bunu İnhisarlar İdaresi- lantıda meclis reis ve kltiıblerfni11. inti- ni mevkicie katloluIUn.Uftur. 

) 

nl:ı bir müdahalesi kurtarabilecektir. habını müteakıb Daimi En<.'&nen azalıkr 
Gelecek haftalar içinde ziraatciler, tn. lan intihabı da yapılı:ıu.ş ve Datmt Rncft-

tünlcrini İnhisarlar ambarına üıdirmej'e · (Devamı 11 inci ~) 

( ______ ç_a_n_k_ı_r_ı __ H_a_l_ke_v_i_n_d_a __ te_m __ s_iı_ıe_r ______ _,) 

Tarsusta kUltUr hareketleri 
Tarsus (Hususi) - Merkez ve köyler

deki mekteblerin sayısı elliye y8:1aşmak
tadır. Merkezde bir orta. beş ilk okulla 
bir Ameri.kan kolleji- v-e köylerde 40 küsur 
okul vardır. Tarsus Tlirltiyenin en çok 
mektebe maH'lc kazalanndan bfrfsi oldu
ğu halde bunlar ihtiyaca gene kAfi gel - l 
mem<'ktedir. Bilhassa bu ders yılı merkez 
ve köylerde fazla tehacüm. olmuştur. AlA
kadarlar mekteb adedif\in ziytd'eleştil'ilv 

me!i keyfiyetini tetık:& ile meıguldür. 

Manisada eğitmen kursları 
Manisa (Hususi) - Eğitmen kursu ~-_ ... __ 1 • ...,ıı.ıJl 

bu hafta sonunda dlmJlerine nihayet Samsun (Hususi) - Milli her mera. miş olan kahraman köy ~ --
vermiş olacaktır. Kursa devem eden simde Samsun köylülerinlıı ka7.&Dd.ık- bu kafileye atlı olarak katılın.ı.ş bulUfl
gençler esaslı bir .kü1ttir olgunluğu gös- lan takdirler not edilmiye cidden de- rnacıı ayrı bir tesir bırak:mı.şt.ır. ~ 
termektedirler. ğer. 19 Mayıs Atatürk gününde yaya ve köyleri. geçid resmi için muhtelif ,eJ1Y 
Diğer taraftan Eğitmenlerin zirat sa. atlı oJarak 600 kişiden fazla bir b:flle bolfor de vücude getirmişlfl'dl. Bull ' 

halarda inki.şaflarrıu temin ba.kımın - ile Samsunda•ki merasime iftirak eden larrlan birisi, İstiklal hal'bindıt pğJl"" 
dan fennt 6kme v~ biçme gtbi amell k.öylülcı' son Cümhuriyet bayramı me- lar1a köy kadınlarının orduya yar<fıt1l" 

. • • , derslerle de meşgul olmaktadırlar. Bu rasi_'llinde de, Halkev! köyclHük komi. !Jl 
arada hayvan bak:ımı. sütçülük ve bağ. tesi.nin nezareti altm<la 600 ile 700 a- !arını, diğerleri istiklal mücadeJdin 

Çankırı (Husust) - Çan.kın Hal.kıe bandamaktadır. Yu:karutaki ıwim Cü cılık de öğretilmektedlr. rasınrla btiyük bir kafile tle mel'aSf.me muhtelif safhalarını tanzir etmek~ 
vi faaliyete d_~am etmektıedir. Mtt. - ~et ba1?'ammda oyn.aımm. <Ateş- KiSylümüzün şuurlu bir tarzda ima- iştfr~k etmişler ve çok alkışlanmışlar - idi. Resrnimiz, bir köy kafilesiıı1ıı şerel 
alllmlerden murekkeb olan te.ma!l 1ro pıyeslndıe rol a:taılaıı ~· rına çalışacak bu gençlere ayni zaman. dıl'. Bilhassa şeh'.iıd analaıd1e. ~.Dd!l tribünü önünden geçişini ~ 
lu temsiller vermekte ve yeni ~,...._. da yapıcılık da gösterihnekted.1r. nıücadelesinde bilfiil harbe iştirAk et.. dir. 



SON POSTA 

[ ASKERLiK iŞLERi J Bir doktorun gOnlDk 
notlarından Askere cağırılanlar 

' ~atıh Askerlik Şube.'3lnden: çuk scnelllı: hizma ıat>l İallm w P7?1la -
tarı - 31

6 - 334 <dahil) doğumlularla bun - !Am piyadelerle mızıka ve hartı aanayll bu 
ha a muameleye tfübı cezalı, cezasız, tebdil- tere celb ve seTbdllecekl.tnclea hemen 
bu va~ı hitam bulan, hiç askerlik et.memiş ı şubt:lerlne müracaa' •tmelerl, bu doğumlu 
rıı c;u sene hizmete tlıJbl İslfun piyade erle - erler un gelmeDe na dotmnhılara da mll-

Milzmin 
Romatizma/ar 

ıtıı:· r..2 
sene hizmete tô.bl hal'b sanayii ve racant edlleoektır. 

' 2 
1 

'
3 

erleri. 2 - Şubelerde tıoıplanına ıtmti ıt İkincl-

Son ha!talar artında U.nlann per. 
rütld>eelı glt.me.ı dalayıslle müzmin ro
ma.tıımıalılarm pkllyGtJere M.tladıtıan -
nı JılUyoruz. ma atrıları, bel aATısı, ar -
ka ve onıuz bJi, ba., atnıuı mUıbiellt 
şekillerde ve m\lhtell! şabsl7eUerde bu.. 
talan oldukça mur.arlb edecek d~de 
tczahünt Y[lJllD8.kta.<hr. 

ıııo ; Geçen celbde sevk artığı bırakılan teşrin 939 Cuma sencdCr. MeUilı' günde 
nı .. 1 "

4 <da.hın doğumluların bunlarla mua- mtlracaa.t et.mlyenler !hakkında kanuni mu
h, eye Uı.bl cezalı, cezasız ve tebdfihavası amele tatbik olan&caktır. 
IA!?\ rn buhn, h!ç askcrllk etmemiş gayrlts- 3 - Bu ce!bde h4t>iı' suretle bedel ta.bul 

· erler. · edflmlyeoektlr. Mümıin ro.ınaıtlımıa hAd romathıma ta 
dar ve t>azan belki ondan daha mfthim 
sayılır. Qtlnlı:iı mümnln rom:ıt.ızmaıar, 
mnfsallarda b1r vot sultefeklttlller tn -
Iıd eder. Parmaklar eğrilir, amudu tıka
r! matsafüırı lltialı: ke.sbeder, htırekl.Ua 
güçlük b:ı.şlar. Diz ma!sallarında w dl -
ğer yerlerinde nkuıı gelen " suiteıtek -
küller insanlarda. çall§Dl& tab1lly9tınl 
tenkı.t edl.ror '" ftktlndeıı el'ftl • ft 
fııallyet, her tQrlft har&~ adeta ı.ıoe 
ujp"nt.ı70r. Bu aebe?>Ie mllzmln romatb -
'llıllılann kcndUertni m~alı: surette lıe
dnvl ettımıelerlnl pek müct>tr Te aıcU ~r 
Z!lt'Uret <telAkld ftnıelidlrl«r. 

l e
3 
P.- S~kler:ı 'Mayıs ayına ">ırakılan İslam 4 - Bundıi.n e11\"elk1 celblerde ~l verip 

tc :llslAm bedel erleri hemen as'kere celb de sevkleri Nisan He celbine tehir edilen İs-
4 k:edlJcceklerdlr. lft.!n ve gayrlislfun bfıru!U nakd! er~rl de bu 

erat- Bu telbde yukarıda yazılı sevke tabi kere ııcvkedlleccklertnMn 28 b:incıteşrln 939 
5 ın na ltdi tbedellerı almmıyacaktır. gür.il şubelerine mllracaa.tıe.ri tlln olunur. 

ına ;;a~~bcde toplanma günü 24-11-939 Vu * 
6 ._ Tavıdur. Ankara 1f. (A.A.) - Son Posta gaze -

becte ha · n edilen gfinde mükellenerln §U- teJ•nin butriinkil nashasında muvazuf 
zır 'bulunmalo 11" l n · ı: ~ • • • rı .. n ° u ur. k J'k l'dd ti in 'k' ibll!."-* as er 1 m ı e n 1 ı seneye agına 

~e~rnlye Tlimen Askerlik DaJre.stnden: v~ nakdf bedelin llgasın~ dafr n~şredil • 
mı li!->Tll,.tl ns':crlyı:ılerlnt heni.iz ynpmn- rrı.:: olan habC'rlerfn knUıyen asılsız oldu-

ş Ol:ı.n 316 ı,; d 
t:c~ 334 <dahll) dnf(umlu bir bu - i!urıu bev&ne Anadolu aJanm ırıezun ur. 

An 
1 

a!"a ~adycsu 
DAJ_.GA UZlJNLUGU -

lGtıı m. 1112 Kc'f. 120 Kw. 
.A.Q. l!l,7• m. ııaıı~ Kes. ?.O Kw. 
..\Ja. 3l,'71J m. 9f6C Kes. 20 Kw. 

12 CUl\IA 15/ 11/1939 
12 35~0: PrQgram, ve memleket saat ayarı 
'l'Urıt' AJans ve meteoroloji haberler!. 12 50 · 
t~ h lnUı!~ (Pl.) 13.30 - 14: Müzlk (Knrı -
ti arır mUzık - Pl.) 18: Program. 18 05: 

l'rıt)•Jt t 
haber e saat Ayarı, aJnns ve meteoroloji 
l9 10 . 1erı. 18 25: Türk müziği <Fasıl Heyetl.l 
l'tı" • konu'!.ma <Spor servis!.> 19.25: Tilrk 

U~Jğt 
hun ~ Qalanınr: Vecihe, Kemal Niyazi Sey-
}a1 : eflk Fersan, Oevdet Çağla. ı - Oku-•• A?f 
cazkA Z(' 'I'iYzem. ı - Art.ak! - Kürdlllhl -
tı~ r farkı: CBağlandı gönül > 2 - ......... -

"-sını :anı ıı.~rkı: <Sl"Vdası ~enüz.) 3 - Yesar! 
~ekı - liuzzıun şnrkı: <Ömrüm seni sev -
Jlı?l'e~) 2 - Okavan: Mustafa Çağlar. ı -
tıı se St>n - Ye!'l'll.h ~arkı: <Ne gülün rengi
IA. h ~<Hın ) 2 - Delliil Zade - Yegfth şarkı. 
t'! ~n rn Rön1mün nuru.) 3 - Etem Efen -
\'e; ·~rı Ultanıyeg1\h şarkı: <Bu gfilzann.) 4 -
!)p ld & ırn - Sul''lnlye~l'l.h ş:ırkı: CBlz Hey
n ı. l',) S - 0 ·•ı B'l: 1'"}0 k Tolqr5z. 1 -

•ltrı 
}o 1 2 

- Uşşak rkı: CB na hiç yak·~mı -
ty o.., ' Arif B v _ ic # "an şarkı: <Dü me 
ıı.:;111 ık h::ıya]e) 3 - l-hl!t türku ü: <Bu ün 
llı'-'ı! on dördü) 20 ıo: Temsil: Uzun Meh -
lt 21k 'Yıınn: Ahmed N'\lm K'\n"n. 2110· 
rıu,) <n:ıdy0 orkestrası _ Şef: Dr. Prneto-. ı 

2 • P' - A. Co,.1',11: Concerto Grosso Vill 
3 .... 1> • Mendels..<"Ohn: Ruy Blas uvertürü. 
~l''l!J · 'I' "hn\'(owsky: Ceviz klrnn sillU. 22: 
t ha~ket E"aM ayarı, njans haberleri, ziraat 
ır.-ht - tnıwırnt. kambiyo - nukut borsası 
)r< 1~ 22 '>I)· Müzik <OPeretler - PU 22.45: 
l>rc r 'C -bancı - Pl.) 23.25 - 23.30: Yarınki 
...... a'!ll \'e kapanış ······· ............ : ............................... _. 

Sözun kısası : 
Bana geçmiş olsun! 

\':'ı .. CBaştara!ı 2 nci sayfada) 
'"lıtıd 

h l~i d C'n ~virn barkım bile yıkılabilir, 
)ıı. kı e ekıne~mden de olurdum. Öyle 

() nıe inandırırsın? 
ı nun i · , ofr k <:ını soyadı kanununun vaz mı 
ta lı:be claha tebcil ediyorum ve ese, dos
f€r ~ er Veriyorum: Bundan böyle ne 

r~trı~~t'nd) irn.. ne (Ercümend Ek -
}JuYd~~ .. <Ercümend Ekrem Taht!) yum. 

• duyınadık demeyin, ha! 

....... C. Ckl!em rCalu ....................................................... 

Ankara borsası 
•tllaş - ····-~ ltapanut fiatları 16 • 11 · 939 

--- --.......=--=·=-----=~ 
Ç E K L F. R 

~lldra Açılıı Kapaıııı 

ıt,. fi 21 rın 

l>arı. - 'Yor~ 129 o 129 w 
?ıu~ ~ 9325 2 9,,,![j 
,.. llo • 6 7,;!) 6 721!5 -•ne .\ tre 29.l 7o 29 14 1) ~ rn.,terc1arn 9 OJ7ö 6!1 00 fi erlln 
bt~ .-
'-tın:el 21 -873 21 28 6 
~Gf)a t..966 o ... 6 
~l' ... 1. ~/3 1. ;.e.5 

).r•ıtrıcı .- .-
'tar 13 023 ıs 602.; 
l! '°'• lı~~l>ette 28 9~5 2S 95.J .,,_eltt ~ o. •il 0.9l \>o acı ll .'8 2 48 ~~ltoharn 

81.043 81 04i ,~lııı 
81.0hl 81.0126 lto,_ .-

Riltub.W n2erde oturmamalı, l'fbMıtl 
bol yerlerde Iam.t. etmeli. Gecelen ., -
krığa pek 91JnnamaJı hJç detllse rMtı -
bctıı ba'\P'IJarda oıkınamah. Yum ~ 
gtlneş, kum ~n yapcnt.Jı, 1rapbca.. 

rr.ene İ.smail AI"Ml, Rıza Eıwtn ve diş ta- larda ~IWi,.e topnalı w dahilen .. ııL 
bibi Mümtaz Arkayın 88Çflınlşlcrdir. z•m relen llAolan &1Je tabtbtı>e mllreıoa -

atin almakta Ml& ihmal etmeınelıdır. 
Meclis Paz&rteai tftn6 iktnet lçtfmaını 1----------------1 

Cena. 1stıyacı o~uyucalanmm PQR& yapmış ve senelik rapor, i:ı()yilk bir ek- pulu JOllamal&nw rJca ederim. Ak.al \ak-

sr>riy~tle k abul ohmarak 11 İkinciteşrin. cHrdt ııtaıerı mak"'beleats talabWr. 
de içtima edilmek timre ceı.tye nihayet 
verilmiştir. 

Smnsmıdo İngiltere Vi8koasolosluğu 

-··········-·-···-............... ._.. ............. ___ .. 
Hikaye: Vicdan azabı 

İngiltert> hükOmeti Samaımda bir vis- ( &ftar«lt t uncu -vfada) 

konsoloslul ihdu etmi§ ve bu vazifeye - Allah ~kına .. bir ıey söyle .. •i -
Bay Robert Henri Stable R. s. o tayin zmı aç! .. diye balırdım. Ve. ona atlef et-
1 t ' ' Him. Kör bir şa.,klnlık n._ cebimdeki o unmus ur. ı 

~ l tabancayı çıkarmadan ona ate., ettim. 
Samsunda bir ~losluık ihdasının Bu bir cmüdalaai nefis> lurekettnden 

ilti memleket aruuıdaki ticarl münase- I ba~ka bir şey delildi amma, kimn be
betlenn inkişafı ~ 90k faydalı olacağı na innnm:yacaktı. 
izaha muhtaç delfldir. Kleyten yere yığıldı. Gelip de s&yle. 

mPk istedi~ ~ ula ıtaylıyemedi. Xur 
duğu şeyi asla yapa.-nadı. BANKA 

K O .~ERÇiVALA 
ITALVANA 

Tamamen tediye edllmi~ .anı:ıayesı: 

7LO.OCO.OOO lta'yan L rati 

Aradan bir saat ~eçti. Klevteın daha 
Mıa aldfiffl yerde yatıyor. Yanına ,.tt. 
tim. Ceb ndf'ki U.b:mcavı çıkarmak ıs
te:lim .. fekat çıb çıka bir kurşun ka • 
lemile btr muhtın defteri çıktı. 

* Derken +elefon çaldı. Ve sanlc1 bir 

l\~ crked : !;1İLANO 
rüvada tmtş gibi 5 izinin ipek gibi ·ru
musak, okşayıcı, lflmilşten .sesini chıy

But ün ı ı..i:;ada, 1.tanbul, bmır, Londra dum. 
ve New-Yort"\a fube!.n ftl'dır. ZaJfm bir gülOJ,~: 

- Koctm sana g€'livor. Sana ha~r 
Jiarlçtckl &ı,biuuaıs: venme./!1 ınfinamb buldum. Yom geç 
BANCA COMMDlCİAI..S trALiANA mi kaldım .. . Ştıphelendi mi, dtym-sun? 

<Frnnce) Parts, uar..nı., Toaıome, Nice, Yok canım.. l!ent ~svese}j kSfir .-ni... 
Menton. Monaco. Montecarıo, Ol.nnes, Juan- Kocamın boğam tutulmUf-. kon~ı • 
les - F1r.s, VU!efrano.be - sur - Mer, Ca.sab-
la.nca <Maroc>. vor .. senin iyi edece~n~ fnRmyor .. tu-

Bl\NCA roMMl!:RalALE iTALlANA E RO- haf bir •dam. yarm buluşuruz cldml. 
MENA: BUC1'reS4, Arad, l!Srall&, Bruov, ClUj, dediPini i,fittim .. 
C<ı.stanu. <::'Blu. 8llatu, Timiebaıa.ra. - Fakat artık yarın bhnadı ld, ca -

B~~A. ~~ ~~!a. B ~1~~?. .. i.~~ ·: .................... -.............. ~-····· 
L=~. ~~~~~=.t·~~= c-r 1 y AT R o L A-R --) 
Port - Said. • 

Şehir 
BANCA COMMlrR.CİALB iTALfANA • Tl.1atron T9pebaşı dnun twnmcaa 

aqam "ut 20,31 el& o .. ıEr.A, Al na, Pln, Sell.nıt. 

"BANCA COMMl:RCİAL:B 1T ALİANA 
TP..l'ST COMPANT, Plh1lad~lJHıt&. 

BANCA COMJaRc:tAı.ıl tt'ALiANA 
TRUST COMPANT - !few-Yon. 

Müştenlı: Banka1u 
B..ınque Françal.st! M İtaılenne pour l'amı
rtque dt: sut', Park. 

Ar!antlııde: Bueacı.-Atree, -...rto do 
santa. fe . 

RHESU.Y/ ,da: BM-Paulo" bqlıca tehir 
lerl"lde tubeler. 

CHlLI'de: Santıaco. Va.lparaJa. 

COLOMBİJ.'da: ~ :ean-u.uilla, Mı. 
deJlln. 

URU0UAY'da: Montnıdeo. 

H ~NCI\ l'El.LA !ll"IZZERA. trAIJANA: 
Lug· n", Bdllnzona, Oh1aMO, Locuno. 
S'urlch. M ndt13So. 
tt.!.SCA l:1'G!Jl0 - ITALİAllfA. 8. A. 
ı {ie n başlı.:ıı. l}eh'rlerde §ubeler: 
lffiVA1'SKA B-ı\.'OC D. D. 

zauetı, Su.sak. 
H~CA iTALİAlfO - L1MA 

l-'Ila <Perou> da Mttıca ~. fu})e. ...... ..... 
H.\NCA İTALIANO - GUAY.&QUD. 

Gulıyaqull. 

ld~nbal Merked: 
Galata. Voyvoda Olddeal, Kan.u, Palu. 

Te,PlOn 4484~. 
b1anbııl ftüro&u: 
A.aleımcııı.·~ Han. Telefon 22909 /1/11/12/ıa 
8'roll• atro.a: 
tst1kl11 Caddesi. Mo. t47. Telefon: '1HI. 
Kaalar kan: İıalya "' Maoan..tan ıotıı 

,. Tourilttcaut oekltıl .,. B. O. 1 'l'BA v-... 
~·s .. &ıeıL 

Şermin 
hıtıtıAI oaddM1 )(ome<H kısmı 

ak.şam •Ht 30,ltl eh 

Bir Muhaaib Aranıyor 

Halk Oper.tı b.u aq.m 

.. ki QlllıJanda .saaS 9 da 

Eaki T •• Eski Hamam 

Ra"1d Rıa w 8adl Tek Ti7fttı'oA 

Cuma, OUmaıUC. Pazar &quılan :8ana 
Şalak ıtnemM&llda üç t.mmSl ~. 

Nö tçi eczaneler 
Ba ıeee nöbetql olan eeDMkıır l"lllM

dır: 

htaainıl clbe*..btdekilu: 
ŞebadebafIDda: <Hamdi), i:m1nı6 -

nünde: (HUl.Jl Bulö.si), Abara.Jda: 
CSanmL Aleınllıada: <Sırn A.lım), BeJa
zıdch. : (Belkil), J'atlhte: (Vital1), Ba -
ktrköyGnde: (lılerlt~), JIJ'Gbde: (Art! 

Beşir). 

BeJ'Olhl cllıı.eı#T telıller: 

~tıkl&l oaddee!nde: (Oal~>. 
Cfimıhun,.t caddeırinde: cxt!r~. 

Flruatada: CBnalnıl>. 1'4öck: (Aalı), 
Taksimde: CKemal>. Betikt&.4ta: m 
din). 

Bofuitl, Kadlkq .,-e Adalardad•: 
K~e: (Yenlmoda, lıleras>, O. 

küdardıa: <ömw Kenan.>, BalVerde: 
<Nuri), Adalarda: <Balk). 

Sayfa ı' 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

önünde 

KAOINLARIN 
HAYRETi 

*--Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

i'-----------------..... 
TENİN GÜZELLİGİNl 
1 ! MİSLi AR - TIRIR. 

Pudraya tam teri .ize 

en uygun rengi ve en 

Kolorimet ik yeni · ir 

makine icad er:1wi tir. 
Bu makine saye inde> şim -

tliye kadar görülmcmı t.rtı ~ 

sa1siz bir güzellikte yeni pud

., renkleri icad edilm~ktedir . 

cinsindendir ve yağmurlu ve 
rüzgarlı bir havada bile sabit 
durur. Burnunun parlaması 
na mani olur. En sıcak bir aa 
Ionda dans ederken bile teni 
niı;ın tazeliğini ve sevimliliği 
ni muhafaza eder. Hemen btı 
günden bu yeni Tokalon pud 
raEını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü 

yeni pudra 
~·"~IW"l~"~~""""'-"~~~----~llllııııll~~~~ ....... rı 

Tur ... iye Cümhur yeti 

ZiRAA (BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: lu0.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTir ENLERE 28.800 Lira 
iKRAM1YE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars1z tasarruf hcsablarında en az 
SO lirası bıtlunanlara senede .of defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
g~re ila:a.nıiye dağıtılacaktır: 

~ AC:ed ı.ooo Liralı :( 4,00J Lir.ı 
4 ,, 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,0) ) " 

40 " 100 n 4.0Jl) ,. 
100 " ~J " ~;Jjl) u 

120 " 4J .. 4,8l)J •• 
160 " 20 ., g,'.lt)O ,. 

DİKKAT: Hesablanndnki paralar bir sene içinde 50 liradan aplt 
dü miyenlen ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

icur'alar 1tınede 4 defa, 1 Eylfı\, 1 Birincikfuıun, 1 Mart ve 1 Haı:lran 
tarllılerintle çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
oaımı EnOGm.•mn 9/ 11/ 939 tarihli ve 11151 sayılı karanna tev.fikan, Slhnlkotwı 

TUrt antruW- ~hrlmlzde, ZOnguldaktnn doğrudan doğruya kömür cetlren Wccaruı 
deposunda 1T&ata üzerinde teslim U4>tan ~ perakende ton .satış !!atının (21) l1ra 5 ku-
rut olarak tesblt edlldlği llAn olunur. C9488) 

İlk Mııbammen 
Teminat bedeli 

M!.02 «rrl,86 Rmniy&t MüdilrlUlünün tahtl işgalinde bulunan binanın tamın. 
906,95 to112,M ş14ıı _ Pazar yolu ımtıdac!ının şose inşaatı. 
'm>,82 9881,68 Kızılroprakta Mwıtata Mazhar yolunun tamtrı. 
Tahmin bedelleri ile Dk '9mlnat mllttnrlan yukarda yazılı işler ayrı ayn aoıt e~ 

meye tonulmQftur. flıaıe l'l/U / 1>39 Pazartesi ıtünü saat. 14 de Daimi ıı:ncümende yapı
lacaktır. Şar.tnameler zabit ..,. Muamel.A.t MildUrlü~ii Kaleminde görülebilir. Taltblerlıı 
tb&leden a sftn enel Fen 1şler1 Müdürlnğiine müracaatla alaca.klan fenni ehllyet ft. 
aılkalan ve ilk ~ mUl>us YeJa meıı:tubları lle ihale ıünü muayyen aaatte Daimi 
.,._..a•ıdl IMIJmnntıılan. <MM> 



,., Sayfa S O N P O S T A İkinci~~şri~~ 

Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, te1niz:er, .~.~DE ve BA~~· 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. fNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE LULAN.l iSI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MıDE Eı Ş LİK ve yarırna arı ,da 
emniyetle kullanılabair. Mazon isim ve Horos mar1tasıoa d.,.lıaf. 

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~~~-· ----------

.. 

• 

' 
cari hesapla• 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Ke~ideler: 1 Şubat, 1 Mayıı1, 1 Atustoe. 1 İkincitep-iıl 

tarihlerinde }'llPıla.caktır. 

Kumbamlı ve ktı17'..baT11sıı heMpı.m.d.cı en az elti liruı bulu,.._ua.,. 
kurayıı d11nil ecHlecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. Lira 
3 " 

1000 " 
ı;:E:: 3000. 

" 6 " 
500 .. -== 3000. 

" 12 
" 

250 
" -= 3000. 

" 4;) 
" 

100 ,, -== 4020. 
" 

75 
" 

50 
" - 3750. " 

210 25 - 5250. 

ı ~ · Dokior. 1. Zati Oyal ,~ 
l Be~ rliy3 karşısıııd:ı'<i ın.ııtyeıniu-
1 ne n '" rğ.~ 19 ı so ı.- ı ıııısLli .rı ıı 
' ~ +:s ee . kııl..ıul eJ..>r. 

İstanbul ikinci İflas l\temurluğundan: 

I l\Iüilis Avunduklara aid İzmirdeki 
I Bu!tiurce Cifliğınin satış ve sair işleri 

1 hak1':!ııda iflas idaresince verilecek iza
' ha1. <lınlenilerek alınacak tedbirler hak-
kında karar verilmek üzere alacaklıları 

1 2rı/11/9~9 saat 15 de dairede hazır bıılun
mal.:ıı ı ehemmiyetle ilan olunur. 

(21079) 

i:an Tarif em;z 
Tek sütun santlml 

Birinci sah fe 400 
ikinci sahife 250 )) 

Üçüncü sahi.fo 2.()0 1) 

Dördüncü sahile 10{) )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahii.ı 41) l) 

Muayyen bir müddet zıı.r!ında !az
Iaca mi:.C ~.ı.rd.:. Uan yaptıracaKlM 
ayrıca tem; lat!ı tarifoınlzdeu istıfad8 
edecek.ler:.tlr Tarn, l·arım ve çeyrek 
sayfa ılanla.- için 1.yrı bir tari!e derpiı 
edilmiştir. 

son Poo'a 'nın Ucarr !!anlarına aid 
~ıer için ıı•ı adrese müra.eaat edil
melidir. 

flauC'dılı Kollekut Şirlı.~tJ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

.Kan, Kuvvet, iştiha şurubu 
FOSFA.RSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuva~lacıkla.n tazeli· 

yerck çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik 
wrir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu ve fena dü· 
ıünceleri giderir. l\Iuannid in.labazlarda, barsak tembelliğinde, tifo, ırf.P1 

zafürrieye, sıtma nekahetlerin.de, bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve k.İ· 
lo almakta şayanı hayret faydalar tetoin eder . 
FOSFARSOLÜ, Diğer bütün kuvvet şurublarmdan ayıran başlıca ı..-a; 

devamlı bir mrette k:ın, kuvvet, iştah temin etmıeei ~e 
ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir 

Slhlıat Vekaletinin resmi mtlsaadesini haizdir. Her eczanede 'buhmtUJ 
ıw v:a 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman 

rişlcrinizi fı-ç 1 wınız . 
. : ' . ! ,- ;-~ . : 

f stanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Mevsiminde kesilmiş 7 met.rellkl.,rd.en 100 aded, 8 metreliklerden 200_ adeıd, t ~ 

liıtlerden 100 aded, 10 metre1lklerden 100 aded k! cem'an 500 aded Ü~ ,_ 
ve 7 nıetreliklerden 10 aded de BaklB6r<le teslim k1 cem'an 510 aded lcesta.ne ~ d1.t ıı 
ği müt.ea.hhidin taahhüdünü :yU&pamaması ha.-;eb1le nam ve hesabına o~ e.r-. 19 

eksiltMeye konulmuştur. 
1

, 
Eır.;;tltme 29/ 1 l / 939 Çarşamba 81.a.i 11 da B. Posta.hane ıblna.sı birinci le&* P. 'f. 

Müdürlüğü odasında toplanacak Alma Batını Komi~yonunda yapılacaktır. • 
7 metrellklerin ibeherinın muhammen bedeli 450 kuruş, 8 metreUklerill 6IO k1lf'l,, 

9 ve 10 metreliklerln 700 kuru.ş, ~ntn 2995 lirıı. vıe muvakkat temılnat ı24 lb:S .S ktJ 
ru~tur. 

i .. tekl!lerln şartnamelerini gömıelı: ft muvakkat teminatJarını yatırmalı: ı.... ~~ 
rn.u günlerinde mezkur miiaürlülı: 1d&ı1 kalem l?v:ı.zım kısmına, eksiltme rtııı n _. ~ 
de de muvakkat teminat makıbll2u 'N "9 senesi için muteber Ticaret Od&.11 ~ 
birlik te KomlSY\)na m ii raca.a.tleri. <,-ı 

PATI KULLANINIZ 
Her tflrlll rınık'arı kan çıbanlarını, meme iltihablarını ve çatlakl•rı, 

koltukaltı çıbı:ın •• ıl'l'u, dolamı, akneler, ergenlıkler, çocuklarm Y• 
bO\ nklnin h~r tOrlQ deri iltihablarırıı tedavi eder. 

Türkiye l ş Danlcasm'1 par• 11atırmakl& yamı.ı par.:.ı lririktirmif 
oımıız, ay'li zamanda wlii'"8i. 4.e de1'emif olu.rmrıuz. ~ Beyoğlunda 

S. Ra.gı,p EMEÇ iT 
SAHİPLF .• Id: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

BA Mağazalan 

En birinci lngiliı .,. Fransız kumaşlarından mamul 

··rki e COmhuriyet Merkez .an kası 
TRENC - KOTLAR, GABARDiNLER, PALTO· 

LAR, TÜVETLER, SPOR ve FANTAZI 
KOSTÜMLER, PARDESÜLER 

AKTİF 

Kasa: 

Altın : Safi kilogram 15.600.30ı 
BANKNOT 
UFAKLI!{ 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Sa.fi kilogram 678.111 

Tiirk llıa.st 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Sa.fi kilogram 10.010.249 
Altına tahv!l. kabil serbest 
dövizler 
Diğer döv~er ve Borçlu k.llrlnıı 

bakiyeleri 
Hazine TahviIJeri : 

Deruhte e:lll•m evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 8 - 8 inci maddele
rine tevft\tan hazine tarafından 
vli.k1 tedlyat 

Senedat Cüzdam : 
TİCARİ SXNEDAT 

&ham ve Tahvilılt Cftmanı : 
(Daruhde edilen enala nalt

A - (dlytnl:ı . karşıJığı E,,ham ve 
(Tahvl.ll~ itıbart kıymetle) 

B - Ser.lest esham ve tahvllAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadell avaru 
Altın ve OOviz üzerlnı 
TahvllA.t UEerlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif; 

11 - /Jtincit~ırin - 19ll9 Vaziyeti 

Ql.IO!l.fl.US 
13 .•. !517,60 

1.4111. ""'' 

9.'S3 .aıt .ın 
nuco,ıı 

lUll.Jlt,48 

ı.m.-.-

PAS i F 

Sermaye: 
İhtiyat Akçegi • 

3a.7C7.7ıs,a Adı n r.~taılde 
Husu.si 

Ted.avttldeki &n!motlar: 
l.ı&1.i5e,a Doruhde edll'n evrakı nakdlye 

Kanunua t - 8 inci maddeleri 
ne t.evtli:&Jl hazine tarafından 

Tiki ted.iya• 
Deruhde Mllen evrakı nakdıye 
batıyeıııl 

11.1156.073,.36 Jta.r'1lıb iamamen altın olarak 
lllveten teda. YUle vazedilen 
ıt.M1tOıA' au.bblll lllveten tecla. 
-yazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Dövb taahlıtıclatı: 

141.4441.887,- Altına t&h1'91 t~bll döviıler 
Diler •~ n alacaklı klirmı 
bakiyeleri 

207 .082.Jl3UT Mulatellf.ı 
/ 

55.154.512,6~ 

Lir ı 

15.000.000,-

t .:}17.131,25 
6.000 000,- 10.217.134,25 

158.7-t.a.563.-

17.317.666,-

Hl ..... -'97,-

17.000.000,-

138.000.000 .- 29Cl.WJ 89'1,-
:w.~87 .OM,.tl 

a. 7.:l,17 

41.Ul6.'33,35 fl.168.175,U 

102.616.63&,BI 

Her yerden mUSAid ııartıar ve uc-uz rıatlarln salı1maktadır. 

Çeşitlrr bozulmııdıın evvel ibtiyaorıızı !:IAKER mttğıızalarından temin 9(11oiı· 

, ,, 
Ekzemanın ilacu!ır. 

Yara ve çıbanlarda kuilanıhr. Her ı::czanede kutuc;u 50 kurupr. 

lstanbu inhisarlar Baş Müdürlfl"' 
ğünden: 

Hükmü İkinclteşrln sonunda blteolt olan müskirat tezkerelerinin yenilenme •-::: 
le.sine 22/ 11/ 93!J gününde ba.tlıı.ru.l&ra.k &/ 12/ 939 Salı günü akşamına kad&.r dıffa.lll 

~~. ~ 
Tezkerelerin! tecdld etUrm.ek l.lt1,.ıl satıcıların tayin olunan günl•rde ~ , 

tezkerclerlle Kaba.taşta k11ıı B&fDl6dlriüğüınüze müracaat etmeleri ve 6/U,.- .-ıi ~ 
hinden .sonra tezkerelerin1 }'&nll~ ic;ki sat~nlar hakkında kanun! ~ 1" 
la.cağı UA.n olunur. a9306. • ~ 

.,.::::: ıs:?.143.n Baş, Diş, Nezle, Grip, RomatizIPB 
ı~::::; Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl1rınızı derhal keset• 

Yeldkn I00.'11.S02,21 Yekt.n eoo.•ıuo2.ı1 - lca-bwnda gfi-nde 3 -ka_,e al-ınabifö·. - ~ 
1 Tenvnm 1938 tarlhiıul.a itibaren: İskonto haddi o/o 4 .&ltıa blriae ey. a - ........ 


