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Hiicum kıl' olarının 
gazetesi Ribbenfropu 
ihanetle ilham ediyor 

Fransız - lngiliz harb 
konseyi dün 

Londrada toplandı 
Konseye Daladge, Çember/ayn, 
general Gamlen işti~ak ettiler 

BAZI TAYYARECiLER TEVKiF EDiLDiLER 

A \lusturya ve Çekyada Nazi aleyhtarltğı 
arttı, Pragda 9 talebe kurşuna dizildi 

Verilen müş:erek kararların derhal tatbiki için bir 
Fransız - İngiliz tanzim komitesi kuruldu 

Berlinle Prag arasında ~erlind.~ 
telef on muhaveresi durdu hır teblıg 

Prag'ın muhtelif yerlerine mitra:yöz ve toplar 
Ycrle~tirildi, Çek şehirlerinde tanklar dolaşıyor 

Viyanada kadınlar 
gürültülü 

nümayişler ya~tılar 
ta~ndra 17 (Röyter) - Muhtelif bita • 
?h ınernbalardan alınan haberlerde Al -
·llııvaa N 

tik • , a azi aleyhdarı cereyanın eıt-
ikti~ Kuvvetlendiği ve ciddi bir mahiyet ;ab ettiği teyid edilmektedir. 
haJku ~.ereyan yalnız parti haricindeki 
ka kutıelerinde değil, bizzat parti er -
dan~ ve rnuhtelif parti teşkilatları ara.sın. 

:ı baş göstermiştir. 
Ribhentrop itham 'd Iiyor 

Na· h'' ola zı ucum kıt'alarının naşiri efkarı 
han •Şvarze Kor• gazetesinin son nüs
tiıı\to~J~ttırılmıştır. Bu gazete, hükQme-
1 arıcı siyasetini ve bilhassa Sovyet -
e~~:~ Yapılan anlaşmayı şiddetle tenkid 
ha t.tn sonra, bu anlaşmayı hazırlıyan 
va;ıcıye nazırı von Ribbentropu ihaneti 

anıve ile itham etmektedir. 
~ (Devamı 3 üncü sayfada) Ribbentrop ve çocuğu 

e sa ayının 
a 1 

Aclliy~ Vekili dün icra daire sinde, mahkemelerde 
tetkikatta bulundu, tevkifhaneyi, adliye sarayının 

inşa edileceği sahayı gözden geçirdi 

• 

neşredildi 
Londra 17 (Hususi) - Bu akşam 

Berlinde, Prag hadiseleri hakkın
da yarı resmi bir tebliğ neşredil • 
tn4tir. Bu tebliğde deniyor ki: 

- Dokuz Çek talebe.siniıı idam 
edilmesi belki çok ağır bir cezadır. 
Fakat Almanya hali harbde bu -
lunduğundan, bazı ateşin Çeklerin 
hareketlerine müsamaha göstere -

Bu gibi hareketler, derhal ve en 
cezri bir surette tenkil edilecektir. 

Belki Polonyada da buna benzer 
hadiseler çıkacaktır. Bunların da, 
mahaUinde ve amansız bir surette 
bastırılacağına hiç şüphe edilme -
melidir.> 

(Devamı 8 inci sayfada) 

············································-················ 
Tayyare 
akın.arı 

Alman tayyare!eri Fransız 

c.;cmberlayn, Daladye ve General Gamelin bundan evuelki toplantıc:Uirı ~ıkarl~rken 
Londra 17 (Hususi) - İngiliz - Fran- ı ve F raruız donanması umum kumandanı 

sız yilksek harb konseyi bugün tekrar amiral Darlan, bu sabah tayyare ile bu 
toplanmıştır. 1 raya gelmişlerdir. 

Londrada yapılan bu toplantıya işti • Saat 11,15 de yapılan bu toplantıda, 

rak etmek üzere Fransız başvekili Da - hastalığı henüz geçmiş olan hlliVekil 
ladye, müttefik orduları başkumand.anı Çemberlayn, ve hariciye nazırı Lord Ha
General Gamlen, Fransız hava kuvvet - lifakı--, milli müdafaa nazırı Lord Çet • 
lcri umum kumandanı General Vüyyemin · (Devamı 3 üncü sayfa.da) 

" Son Pos.ta ,, nm askeri muharriri söylüyor 

Bu kış- uarb cephesinde hiçbir 
büyUlc taarruz olmıyacak! 

h0 1 • k 
şe ırb .. eri ne paml u Almanyanın Holanda ve Ee!çika hududlarında büyük 

tor a arı aUı ar . h .d · b 1 k ı · · t•ıA 
P - 17 cıı ·> B b h t 930 kuvvet.er ta şı etmesı u mem e et en ıs la arzu· 
arı~ ususı - u sa a saa , • 

c!a Lıyon ve Lil şehirleri üzerinde çok sundan değ"l, Alman ordusunun kışı intizar halınde 
Y.~~~kten uçan Alm~n t~yya~eleri. gö. • eçirmek üzere yeni ve tedafüi, geniş bir vaziyet 
rulmuş ve derhal tehlıke ışaretı vcrılmış- g .. . ı· 
tir. almasından ııerı ge ıyor 

<Devamı 3 üncü sayfacJa) Yazan : Emekli general H. Emir Erki.et 

İtalya Sovyetlerin 
Balkanlardan Akdenize 
inmes~na razı ueğil ... 
Roma 17 - cRoyter». 
Tribüna gazetesi, Duçenin nutkunda 

kullandığı «Silahlı barış. tabiri hakkın. 
da izahat v~rmektedir. 

(Devamı 3 üncü sa'Jlfada) 

ihracı serbest 
maddelerin 
yeni listesi 

Ankara 17 - 4/9/1939 tarih ve 2/11869 
6ayıh kararnameye ektir: .. 

,. 

4/9/1939 tarihli ve 2/11869 sayılı ka -
rarnameye bağlı -1. sayılı listeye dahil 

Adliı,ıe Vekili Fethi Okyar müdddu mumi Hikmd Onatta bir arada olan ve ihracı menedilen mahsullerder., 1 . . . . _ 
altknr ·· d b . h . . d l ,_ İ taı b l dl' · · l"kad d b l e nohud fasulya mercimek bö"'- G'.lrb cephesinde Ren neh.nmn t<4ması n cttcesınde Zıgfrıd hattını kt.8'n1e11. suZa. tıa... ~ gun en en şe nmız e bu u- re~. s l u a ıyesmı a a ar e en eze Y . ' ' ' t§I' . . ı·ı · - t k " t . 

1:. ., Adliye Vekili Fethi Okyar dün ad- birçok işlerle yakından meşgul olmuş- rülce, fiğ, burçak, darı, pamuk tohumu, basmı§tır. Resım su ıs ı a.ııncı tı. ıırıyan mın a ·ayı gos enyborl. ks j 
V~ d i ' · · (D 3 ·· ·· .~ad ) [Yazısını 6ncı sayfada u aca ınız a relerini ve mahkemeleri geze. tur. (Devamı 8 ıncı sayfada) evamı uncu. sa:n a · . 
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Her gün 
Şark milletleri ı 
Arasında \ 

Y ızen: Muhittin Bfl'fMt -R er vesile d:.iştükçe buuda tek -
. . rarla:ımı.ktan hali kalmadığımız 

hır hakıkat vardır ki Türkiyenin ortasın. 
da ynşadığı dünyanın bir kısmı da şark 
denilen alemdir. Türkiyenin hayatı garlı 
Aleminin hareketlerine ne kadar bağlı o
lursa olsun bu memleketin istikbale aid 
t>uttin meseleleri şarkla da alakadardır. 
Bılha.~a, şarkta İran, büyük hamlelerle 
kendisini yenileştirmek, medenileştırm~k 
b:ıreketi içine .atmış olduktan ve Irak ile 
Suriye, Lubnan ve ilh Arab memleket -
leri, İngiltere ile Fransa taraflarından 
ae\•k ve idare edilen yeni bir :hayata .lı{ir
dıkten sonra, şark aleminin TiJrkiyc ha
yatını aliikadar eden ehemmiyeti büsbü. 
tün artmış bulunuyor. 

-SON POSTA 

esimli Dlakale: Bir fark meselesi .. = 

Halbuki, Türkiye efkarı ile şark ara -
sınd~kı büt:.in münasebet bağ1arı kop • 

ll.uştur. Şark dillerini bilmek, belki de b d b ı h" ins<-nı l:avvandan ayıran hususiyetlerden biri de kuyruk a yıp sayılabilir, hiç olmazsa eski kafa~ı- Hıç kimseye ~emellük etme, ta asbus a u unm;:ı, ıç .. 
lık alfımcti olarak telakki edilir bir anla- kimseden temelluk, tabasbus bekleme. sallama:·1 bilip bilmemek meselesidir. 

~~~~i;~~\~i~~~~~~§ =c=:J~~=.~=G=~=~~~=IB===:=:=@===========~===.:=::==::==~:J 
lığın tezahürl~ne rastji(eldikcc hayretten 1'at;a can t~····-••oooooooooooooeoooooooooo••••••••oo••oo••·······"\ı llmumi llarbln bir 
lınyrete düşüyor. Holliwood'daki sinema ~ i H ~ • f : 
artistıerinin bütün hayat menkıbelerini Veren san'atkllr i rg· l1 ulf L~ra · Kahramanı daha öldii 
ezber biİen nesil, Arab ve İran dlemı t 
h:ıkkında tam bir karanlık içindedir. Hat. i 
t:i ~Arab, denildij!i zaman bununla sivah 1 

zenciyi anlıy.an gençler bulundu~unu bıle İ:.: 
Seni kima tavsiye 

edebilirim ıb,ıyretten ziyade esefle çok defa ~ördüm! 
Bizim memleketin bütün istihbarat : sistemi bu hava içindedir. Anadolu ajan- • 

sının bu alemlerle doğrudan doğruya hiç i 
Meşhur sinema yıldızı Pol..ı Ncgri, 

yıldız olmadan evvel, dakfüo olmak 
a-r:tu.cnma kapılmış, makinede yazı 

yazmayı öğrenmişti. Yıldız bütün gay
Tetıne rağmen iyi bir daktilo olam11. 

bir 2Jakası yoktur; Türk gazetelerinin yaz ; 
d·klarını memleket içinde ne.şre lüzum : 
~nrmiyen Anadolu ajansı, her gün mun- : 
tazamen bize Paris gazetelerinin hüla -
salarını vermeği ihmal etmediği halde, e.o 
ğer bir yanlışlıkla günün birinde A
rııb alemine, 1rana dair bir haber vere
cek olursa bunu da mutlaka Havas veya 
Röyterden naklederek verir. Halbuki bi
l'!!'-. bu memleketlerle kendi münasebet
lerimi?., kendi havadis kaynaklarımız ve 
kendi haberlerimiz olmak lazım gelmez 
mi? ' • 

Bir zamanlar yalnız şarka bağlanmış 
oian kafalarımız garba karşı tamamen ka
palı idı. Bu ifrattan bugünkü tefrit' düş. 
tiik: Bugün gözlerimizi o kadar münha -
sıran garbe çevirmisiz ki, şar tta bizim is
tikbalimizi çok yakından alakadar enen 
bir aJem bulunduğunu dahi hatırımıza 
getirmiyoruz! 

* Suriye, Irak ve Mısır gazetelerini oku· 
d.ıkça daima dikkat ederim ki bu iiç 
mcmJcket matbuatı, şark meselelerile biz 
den Ç<>k fazla alakadar olurlar. Bilhassa. 
lra~ veliahdi ile Mısır prensesi nrac:ındı 
aktedı1miş olan lzdivacdan sonra, İran 
matbuatı da bu aleme iltihak etti ve şim
dı Kahire, Şam, Bağdad ve Tahran mat
buatından her hangi birini ele al anız bun 
lılrdı.ı bu memleketleri alakadar eden ba
hislere aid bir takım habc>rler, makaleler 
ve miitalealar görürciinüz. Bunlardan u
zak kalan ve bu atem hakkında hc>r nevi 
hadiselerden bihaber yaşıyan yegane 
memleket biziz. 

McselA, bu cümleden olarak son gün
lerde gelen Arab gazetelerinden ö,ğreni
yoruz ki Tahran, son zamanlaı·da hayli 
sıyaset dedikodusunun ulaştığı bir muhit 
olmuş. Bu dedikodulara göre, İran hüku. 
meti, bir aralık kendisini İn~Hter~ ile 
Rusya arasında sıkışık kir vaziyette his· 
setmiş ve Rusyanın hal ve tavrmdan do
layı mdişelere düşmüş: bununla beraber, 
bu iki memleketin birbirlerin~ bu saha
da ötedenberi zıd olan sivasetlerıne karsı 
ti:ım ve kat'i bir bitaraflık yolur.dan git· 
meğe azmetmiş olan İran, bu siyaseti ile 
her iki memleketin de kendi iizerine tev. 
ci'1 edebileceği siyasi nüfuzl:mn şıddet 
kesbetmesine mani olmuş, Vckfilet ül A
rabiyye ajansının verdiği mallımat.:ı _göre, 
bir aralık, şark memleketleri içinde tran 
sıy.aseti hakkında bazı yanlış şavialar ela 
dolaşmış. Bu şayialara ızöre, muharihler 
arısında sıkı bir bitaraflık muhafaza et
mek hıtiyen İran. Türkiyenin muharib -
lE'rden ikisi ile sıkı bir anlasmn yapma -
sı!ldan dolayı memnun olmamıs imiş. 
HattA, bundan dolayı Sadabad paktının 
bozulması ihtimalleri olduğunu bile ileri 
sürenler bulunmuş. Ancak, ayni ajansın 
Tııhran ve Irak mehafilinin &alnhiyettar 
ndatnlanmn beyanatına atfen tell"'in etti
ğine göre bu haberler yanlışmış. Bu ajan
sa göre, İranın kat'i ve tam bir bitaraflık 
muhafazasına karar vermiş olduğu mu
hakkak kolmakla beraber, Türkive tara
fından iki muharib memlekete kt1rşı bir 
trıkım taahhüdler alınmış olmas!lu f ran 
hiikfunet mehafili, f ranm bu siyasetı ile 
teztıd halinde mütalea etmekten tama • 
mılc uzak bulunuyOrlarmıs. Bunun gibi. 
SadAb::ı.d paktı hakkında f rana atfedile~ 
niyetlerin de dolru olmadı~ını Arab a -
janın temin etmektedir. BilAkls Tahran
dan tı ldıj{ı mevsuk malumata i!tlnuden, 
bu aıiens, f ranın bUtün harfd siyaı:etinin 
Sf.d~ba~ ıpak ına dannmalda olduftunıı 
sarih surette teyid etmektedir. 

Dm'!ek, Yakm~arlt denflen Alemde. hu 
i!<i siyaset nokwma dair ton günlerde 

Meşhur heykeltraş Rodine ctaşa can 
veren san>atkar> ünvanı tam yerinde ve
rilmiş b!r sıfattır. Son günlerde Londra
da büyük san'atkann 119 eserinin fotog. 
raflarından mürekkeb bir kit~b neşredH
mişlir. Burada Rodinin gene meşhur 

cAllıoh:n elh isimli bir eserini görüyor
sunuz. 

bir havli dedikodu cerevan e!miş olacak 
ki, Arab gazeteleri şimdi bunlardan böv
le C'}•Pmmiyetle bahsediyorlar. Halbuki, 
bizi:n ~azete okuyucuları, Paristeki Ma -
rlıı'l Tabouis'in Oeuvre gazetesinde 

i=:.:: nıı§tı. Bır iş idaresine müracaat ede· 1 tek, kendine bir yerde daktiloluk v<ı-
zif esi bulunmasını istemişti. iş i.inre
Tıaner.:nın müdürü Pola Negriyi ma

: kıne~ıe oturtmut, ve bir mektub dikti? 
: ettir1p yazdırmı.ştı. Pola Negri gay~t 

yavaş yazıyordu. iş idarehanesinin 
mii.clüril: 

- Kızım, demi§ti, ben seni 1dme 1 
t!1vsıye edebilirim. .Makinede bu Tcrı. 

dı:ır ycıva§ yazan bir daktiloyu kim 

ist<!Fr
1
l N . b" ""dd t d .. .. d""k 1 o a egrı ır mu e u.şun u ·• İ 

ten sonra cPvab verm~ti: i 
- Bir daktiloya ihtiyacı olan 1ce- 1 

ke17lt? bir kimse milessesenıze milra- l .. r ni H bd B -ksel" . 
1 . .. z d·~· • ...ımuı ar e, ru ı ışga eden 

cncıt etmez mı, o soy e ıgı za11ıan ben i Al k mı k d k 
. • ına:ı ma a arına arşı mey an o u-gayet ıyı yazarım. • . .. 

\ ı masıle şohret bulmuş olan Brüksel valisi 
... ----·-·-.. -·---··· .. -·/ Burgomayster Adolf Maksın 69 yaşında 

Ç ' f R d 1_ olduğu halde zatürreeden <Sldüğün5 a
ar z ,~ usgasın an Knçırz- Janslar haber verdi. Ölümünden birkaç 

lan 32 mi~qon /ngitz liralık dakika evvel, Belçika ana kraliçesi, Eli-

!/ k ··l " . znbct kendisini ziyaret etmiş, eski vali a en u çe erz k ı· . 11 · ö .. · 1 ra ıçenm e nı pmuş, ve zıyaret ne te. her Allahın günü ne yumurtla -
şekJ...-ür t•tmişti. Kraliçe: mış olduğunu okumıva mecburdur da fnmli1 aazeteleri 191 7 Bolşevik ih-

sr.rk fıleminin ne hadiselerinden ve ne de 1 tilalindcn evvel Çarlık Rusyasından - Seni o kadar çok seviyoruz kı.. her 
c1C'dikoduların~n~ .asla h~.berd'ar olmaz. ka<:ırıJmı 32 milvon İngiliz liralık de- zaman gelip seni yoklayacağız. İnşallah 
Eğer şu Arab ıstıhbarat burosıınun ver - . . .. . . . ö 
difri mslUmat olmasaydı .Tahran ve Bajt- ğerındek1 altın kulcelen antıka sıkke- yakında iyileşirsin. ğleden sonra da oğ-
dıdda esassız da olsa havli dil eskitmiş lerin emanet olarak bıraktıkları hım (kral). ziyaretine gelecek! demişti. 
o!dt·ğu anlaşılan dedikodulardan ben de Yuttosbvya Maliye Nezareti mahzen • Kraliçe gittikten sonra, vali, hasta 
haberdar olamıyacaktım! }erinden çalınmış olduğunu haber ver- hnsta yatsğından kalkmış, kendisine mü-* mektedirler. manaat etmek istiyen hastaba.kıcılara: 

Havdi. bir kere daha tekrar edc>lim: 2 · - Bırnkınız, yazılacak mühim mek 
Tnrkiuenin şark ve cenub hududlarını Bu kıvmetli eşyanın bin Jngiliz Ji. 
çeviren Alemin hayatı. bu memleketin iJ- rnlığmı kullanmak sucile yakalanan iki tublarım var!. demiş, fakat ancak birkaç 
t:kbali bakımınrhn fevkalfıde entPrcsan Rus mültecic;inden birisi 4 sene, diğeı-i anım t.tabilmiş ve olduğu yere yığılıp 
ve fevk"lade mühim bir inki-af Vf' taham 2 s.ene aeır hapse mahkum edilmişler. kalmıst!r. Hemen koşuşan hastabakıcıl:ır, 
nı:.ır hareketi içindedir. Biz h:.ı alemle \•alinin ancak ölümü ile karşılaşmışlardır. 
mutlakı aliıkadar olmıya. onu t:ınım1y:ı. dir. Suç. ortakları olan 6 kadın beract ===============::;:::: 
omın her .ninkü hareketlerini takib et - kazanmıslardır. Muhakeme gizli cere • 32 \'agon tutulmustu. Bu gümüşlerden 
me2e mecburuz. Garbin ne lıodı.ram, nr> 1 yan t>tmi..:tir. 11 O l:in İngı"li7 liralığı general Varan.ae1 
rraddnr, ne rivaki'ır ve ne yalan"ı bir em. ı . • · · " 
oerv~li?m alemi oldu~unu n~"r tarih; _ ı:u ~azıneler 1920 senesınde Kerenskı tarafındcın Londra<la satılmıştı. 
~izııı bütün sevri kinde ivi anlamış hu- · reJ ımı sıralarında Rusvadan kaçırılım<;, Söv lendiğine göre, Sovyet hükumeti, 
1unttv<'rsak ı:.:~rk miUPtl.,ri arac:•zıda sıkı S3Il'Q isimli bir vapµrla Yu'!"oslavyada bu hazinenin hakikatte belediyeye, 
bi.r tcsıınüd lazım J?eldl~fni de tamamen K<."'toi limanına çıkarılmıştı. 2 5 bin san- rlevlet \ "e halk müesseselerine aid ol
idrPk C'tm;mJz !hı~dır.. . . 1 dık VP pl'lkct, güm üs, 580 altın ve mü. dui'..runu iddia eder~k. Sovyet Rusya va 

Halbukı bul'lmkü S!idısım1zn bakıl•rsa,

1 
· .. . :ı . . 

ı;:ark denil•n Alem, bMrn i<'in tımamen cevher ~ak~alı kutulardan mure~~b ı ıade . t'dılmes• h~susunda Yugoslavya 
vl)k tı11T'U~\lr1 Muhitf:i.., Bi,,.opn olar. hazınevı Belgrada nakletmek 1ç1 n nezdmdP tesebbuste bulunmuştur. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Avrupadan bir ajans telgrafı geldi: 
- Alman ordusu Belçika ve Felemenk hududları bo -

yunca tahşidat yapmaktadır, diyor. 
Bu toplanma ve yayılma gözönünde cereyan eden bir ha

rekettir, vukuu inkô.r edilemez. Fakat sebebi hakkında 

ilc:rlye stirillen ıhtimaller yekdiğerinden çok farklı. 
Alman gazetelerine bakıyorsunuz: 
- Çok tabii, diyorlar, garı<'cephesi kısadır, bütüo orduyu 

istiab edemez, bir kısmını derinliğe doğru yayıyoru:ı:, ya -
yılanların bir kı~ı Belçika ve Felemenk hududlarrna isa. 
bet edıyor. 

Fransız gazetelerine bakıyorsunuz: 
- Makaad Belçika Jle Felemengi tehdid altın<ia bulun -

durmak, ~cabında bu devletlere saldırmaktır, diyorlar. 

Son Postanın askeri muharririne soruyoruz. Onun üze -
rinde durduğu ihtimal büsbütün başkadır: 

- Alman ordusu kışı geçirmiye hazırlaDJyor, en mün:i 
sib saha Belçika, Felemenk hudud boyudur. Alman ordıısu-

!ıun bu tarAflara yayılışının sebebi bu olacaktır, cevabını 
Yerıyor. 

Bu tahminlerin belki ~irincisi, belki ikincisi, belki de 
üçüncUsü doğrudur, fakat patlak vermesi üzerinden iki 
buçıık ay gibi uzun bir z~manın geçmif olmasına rağmen 

bir tiirHi ba~lıyamıyan bu muharebe bizi öyle garib hldise
lerc alıştırdı ki hiz aı::keri hareklt münasebetile hatıra hiç 

gelmemiş dan ıhtima1lerin bulunabileceğine de inanıyoruz, 
ey okuyucu sen: 
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İkincitc~rin ıs_ 

r l Sözün kısası 

Himmetül Rical .. 
\. E. Ekrem Talu _./ 

f6 ir Arab darbı meselidir: cRicalin 

lg) hırnrneti dağlar devirin.. ne 

doğru söz! .. Matbuat umumi müdürJiiJÜ, 
m:işavirlcrinden Server İskitin scneıer::e 
uğra~arak telfik, telif ve neşrettiği cTür· 
kıyede matbuat rejimleri> Arabın o sö ·
zünü teyia edecek keyfiyettedir. 

Uzun yıllar matbuatın amilin sınıfın -
da bi1.e arkadaşlık etmiş ve ramızda iyi 
iııtıhalar bırakmış olan Serverin çalış -
kan olduğunu bilirdik amma, böyle d~ğ. 
lar cievirecek bir azim, bir kudret ve bir 
sabır ve tahammül sahibi olduğu meçhu
lümüzdiı. 

Meğer onun da gönlünde bir aslan ya
t •vorır.u ı:.: ! Kendini Matbuat Umum mil· 
dürlüğünün zengin vesika hazinesi için -
de bulut bulmaz Serverde geceli gün • 
düzliı, hummalı bir faaliyet başladı. Res
mi i~ ve gücünden tasarruf edebildiği za· 
monını kendi mesleğine taalluk eden cıd
di tetcbbülerle geçirerek birçoklarımıza 
ibret oldu. Bu aşk ile çalışmanın ilk se -
mere.sıni; geçen sene intişar eden (Agfı:'ı 
Efendi) hakkındaki kıymetli risalede 
gördUkk. Türk gazeteciliğinin piri iyice 
ır.a!flmumuz değildi. Server f skit o güzel 
monoğrıafıyi neşretmekle matbuat tari • 
hiınizın karanlık hir köşesini aydınlatrnlŞ 
oluyordu. Bugün de bize, kocaman bir . 
cild teşkil eden cTürkiyede matbuat re
jimleri> ni sunuyor. 

Bu kitab kendi nev'inde tekmil ve 
mükemmeldir. Türk matbuatının devlet· 
le olan münasebetleri, b~langıcından bu
güne kadar, kanunları ve nizamlarile, 
türlü türlü inkılablar geçiren teşkilfıtı 
ile mevsuk ve müdellel bir tarihi p:ıno -
rama halinde bu kitabın geniş hacmi için· 
de ya~amaktadır: 

Serverin bu himmetini alkışlıyan biz
ler, eı;.erin neye ve kimlere müfid olabi· 
Ieceğini bir aralık kendi kendimize sor -
m:ıdık değil. Esasen mahdud matbuat 
müntP.siblerin.in arasında Server gibi nıes 
leğine candan aşık ve binneticc böyle te-· 
fc>rıüatına kadar atakadar olar.lar azdır. 
Fakal kitabı tetkik ettikçe onun klymeti 
nazarımızda ivice tebarüz etti: cTilrki ... 
yene nıat.buat rejimleri> Türk taribın~ 
yı:ızmak istiycnlerin kat'iyen milstağnı 
kalamıyacaklnn bir doküman .. hayır, erı 
yakışır tabirile bir abidedir. 

Bu abidenin sfınii ise elbette tebrikeı 
takdire ve tevkire hak kazanmıştır. 

C. Ckr.e1n ~a/ıt 
······························································ 

Yabancı diller okulunda 
tedrisata başlanılıyor 

l'.Jnıversitc yabancı diller okulunda tel 
risata bnümüzdeki Pazartesi gününden 
itibaren başlanacaktır. Mevcud lisan 
dershanesi ihtiyaca kafi gelmediğinde:ı, 
bu sene de Edebiyat Fakülte:si civann~a
leccktir. Üniversitede yabancı dil tedr~ -
ki :ı ve 6 ncı ilk okullardan istifade edı -
satı mecburiyetinin gelecek ders yılınd(f 
itibaren kaldırılacağı anl~ılmak""tadır. " 
niversite talebe .. inden hiç lisan bflmiyedn-

elcr yabancı dil okulunun A kurslarına 1< 
vam edeceklerdir. Bu ay içinde yapılac:ı 
muafiyet imtihanında tamamen knza -
nanlnr kurslardan muaf. tutulacaklardır. 
A da muvaffak olan talebeler ae dere -
celerinc göre B veya C kurslarına aJ1n3• 

caklardır. . 
Maarif müdürü okulları teftiş ettı 
Maarif müdürü Tevfik Kut, dün İs ; 

tanbul ve Beyoğlu rnıntakasmdaki ~.azli 
okulları teftiş etmiştir. Maarif mi.idur l 
ilk okı.:lların bina vaziyetile de meş_gtı 
olmuş ve ihtiyaçları tesbit etll)iştir. 

MaceUanos vapurunun 
tayfaları geldi 

Çanakkale boğazında İtalyan band~ral~ 
Kapo Pıno şilebile çarpışan Maçella~orı 
adlı bü)..:.ik lspanyol vapurunu .• bura ~}l 
götürecek olan mürettebatı dun sa. • 
konvansiyonel trenile şehrimize gelrn1S 
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Çemberlayn 
Kamaranın gizli 

toplantısı aleyhinde 

ransız - ingiliz har~ 1 

:~ konseyi don 
Londradı toplandı 

(Baft<ırafı 1 inci sa11fada) 
fild ve hava nann Str Kingall Vud, İn -
giltereyi temsil etmiflerdir. 

.,,. J 

• Finlandiya - Sovyet 
Rusga münasebatı 

E 
Almanyada ikilik 1 

başgösterdi Yüklek konsey, askeri vaziyeti ve bu
nun atideki melhuz inki§aflarını tetkik 

Londr{I 17 - Parlamentoda sık sık etmi§tir. Harekatm en müessir şekilde S ovyet Rusya ile Finlandiya ara. 
görüşülen mevzular arasında şuyuu sevk ve idaresi için Fransız ve İngiliz sında cereyan eden müzakenı tm 

"• (Bqta.ra.fı 1 inci ıııutAdu) tld etmekte vt ıürültülii nümay1fler yap - milli m enfaa t i ihlal edebilecek mesele- kuvvetlerinin tanzimi husuamnda tatbiki bir defa daha inkıtaa uj{raması. büt:in 
von Ribben · ma,_.adırlar. il h kk d h"k • r -· · 1 ,.;özleri tekrar şimali şarki Avrupasına \\al,~ tropa her eün tehd.Jd mek- .. ~ • er a .. n a u ume ın verecegı ıza - iktiza eden usu' tam bir anlag.ma ile tea- çevirtiyor. Son günlere kadar bu mü1:ı-

1'ı l&ıderf.ldiji öğrenibni§tfr. Fabrikalarda aabotaJ hat• dınlemek ve bu meseleler hakkın- bit edilmiştir. kt>ratın revişi, bir mütevassıt anl.tsma 
YJıre atlbaylari t k"f d·ı • Fabrikalarda da bir90k sabotaj ve tun - ,da Lordların ve Avam Kamarası aza - İki başvekil, ayrıca m~terek bir be· formülü üzerinde iki tarafın mutabık 

).far~ı Görinif ev 
1 

e 1 mıt dakçılık hldlaelert vuku bulmuştur. Alman sının mütalealarmı anlamak üzere ka- yanhame neşretmişlerdir. kalacağına hükmettirir gibi olnıuştu. Fa-
tı olan bazı ta n ~n yakın arkadqla. tr1sll polis tel}ld.l&tı. :ltandaltçılaıı meydana rna .. aların gizli olarak içtimaı münasib kat tahminler boş "ıktı ve müzakerJtın 
atıı· yyarecı ·· ba lar da •t t ı e) an ame " 

ikten dola su Y 1 aa - çıkarmak ba.hanMlle birçok tıevkifat yap - olup olrmyacağı meselesi bulunmakta- Beyannamenin metni şudur: tekrar başlaması için muayven bir tnrıh 
BJ b yı tevkif edilmitlerdir. mlftır. dır - Fransız ve İngiliz hükılm~tleri, 1914. zikrine dahi lüzum .görülmeden Fin h.!-

0111 erg kur u d" ·ı · Aıman wıml mabfellert de memleket da- · yeti memleketine döndü. 
F'ransızca ıM . f na . ~zı •.'f .. hllinde o.bir §eyler• dönmekte oldutunu ıiz - . Çembı::rlayn, bu talebleri mütema - 1~18 senele~i ~adında iktis,ab ~ilen tec- Vaziyeti yakından takib eden memı ...... 

clettenberi atın gazetesı 1.ae, bır m'.ld- lemenıektedirler. dıyen red il~ karşılamaktadır. rubelerden ıstıfade ederek, her ıki mem- kE:tler efkarının mütaleasına p,öre, bu i :ı .. 
~ndan G ınevkuf bulunan eski ba§ku - · Berlinde idamlar Son harbde yapılmış olan tecrübe, leketin h~:bdeki iktısadi mesa~sini en 

1 

kıta. nıevcud vaziyeti daha ziyade vahim-
ıtlırıiş old ~eral Blombergin kurşuna di- Bu sabah Berllnde lbanet auçundan 3 kl mP.b'mılarctan bazılarının hariçte gö - tam ve mukernmel şekilde tanzım eyle - le~tirmiş değildir. Binnetice yakın silahlı 
t. hap~ ~n~ .ve 150 Alman silbayının 4' ı~arn edilmlftlı'. Ayni auçtan bir dördüncll rüşürken gizli müzakereler esnasında meyi, harbin daha bidayetinde kararlaş- bir ihtilAfa intiZ>ar etmek te do;'tru ohmz. 
dir.:n.t-kted~~ığını, bugünkl1 sayısında bil daha enel idam ed~tl. konuşulmuş olan ve zararsız görünen tırmışJardır. Muhasemat başlar başla • Çünkü bu inkıta bir nevi taliktir ve büs-

. MOmbte a bazı şeylerden bahsetmiş ve bu hal - m3Z bu hususta derhal tedbirler alındı. Lütün kesilmiş sayılmamaktadır. Bu itibar 
Ce . . Hitle-rin ••ziyeti Mönihte dı 2 kifl öıtlm oezuına mahk • !erin çek vahim akisler tevlid etmesi - Yüksek şOranın son toplantısında Dalad- ile Moskova ile Finlandiya arasmda mu-

._.ü~ış .~1~de bir askeri harekete te • edllm~tlrG. ·zı· d faali tt ne ramak kalmış olduğunu göstermif- ye ile Çemberlayn tarafından ittihaz e - aHakta duran siyasi mesail. Ryni şekil i.e 
lfttıer ~-:,ıek h~WAında, ordu erkanı ile Naıt ııle;h~n ':rJ:ıan ..!r:an~ çılcar _ ttr. dj}en kararlann tatbiki zımnında, her ve umumf heyeti ile rneveud ve mahfuz-
t~rn ındaki ihtilif da gittikçe de - malt ll7Je?'e Gatll>o'nun taaıtyetl bota oık _ iki hükılmet tarafından esasen mer'iyet dur. Şimdiye kadar bu halin iki üç defa 
1- lÇin~ktedir. Bizzat Hitlerin kararıız- maktadır. Nitekim Alman sizll chöniyetıo T k ı mevkiine konulmuş olan hükümler. aşa -ı tekerrür etmiş olma~ına r~ğ:nen So~ct 

lfı'tle e olduğu anlıurıJmaktadır. radyosu dan atşamlti netrtyatını, takibat auye:ro a ın arı ğıdaki sahalarda milştereken harekete Rı..ısya t.ara~ından .Fı~landiv9 ~zer.ın?e 
r k -Y- 1 . . . herhanır. bır tazyık ıcrasının busbütun 

)Ült bi , endi emrtle yapılacak olan bil- dolayuUe tJSa teatıtten aonra, buctn ye - (B(Jftcıra.fı ! if'.d sayfada) geçmeyı temm edecek tarzda tııkvıye ve uzak bir ihtimal olduğu da \cabul edile-
«lrcte r taarruzun akamete uğradığı tak- ı nlden faaliyete baflamıt " Alman stzli IOI- Düşman tayyareleri, bütün bu hava - itmam edilmiştir: mez. FinJandiyanın son zamanda aldtJlı 
Jlatti~ :ert rüesanın bir darbe ile hükU. :~~~. fırkumm bir beyannamesini neft'e\- lidc, içi pamuk dolu ufak, ufak torbalar Havn. teslihat, iptidai maddeler, petrol, ve almakta devam etti~i ihtivat tedbirle-
~ltkayefına geçrneaind'en ve hayatının' Bu beyanname lle Alman halkı, tendi en atmışlardır. Rüzgar bu pamuk torbalarını iaşe. deniz nakliyatı. iktısadt harb, her ilti rinin sebeb ve manası budu~. Maamaflh 
,_ "' ına k hülrümet tarafından ittihaz edilen bu yenl b.. 1 b' t 'k k b 1 d h. bu h 1 •dır ruz almasından korkmak- büyilk düşmanı olan Hitlerizml imhaya da - dört etrafa dağıtmış ve hoş bir manzara tedMrler İki memleketin ipti dal madde, is- ~v e . ır ~zyı vu uv u sa a ı, .. ıı 

lii~l ı vet edilmektedir. Beyanname, aneat bu su - hasıl olaıuştur. tih.:;al vesaiti, deniz tonajı illh ... bakımın _ F:.nıe!·1 gafı.l avl~.ya_caga. benzeı.nez: Çun-
d.a.il'egj er, birkaç gilndenberi haşvekllet retlf! serbe.st ve mtlretteh blr Almanyanın te- Fransız hava dafi topları, tayyareleri dan sahlb oldukları menabiln, müşterek ~ F'.nl~ndı~a hukumetı h~r t~r~ü tec:ı-
L..J nde geceli gu"ndu"zlü zı'yaretler ka ~ edebiktceltni bildiriyor. kl ğ b tm' 1 di ' m•ntaat namına daha iyi bir ..,.kilde kul - VU? ıhtımalıne karşı tedbırlerını almış, 
vu e+-eL~- v . - Son dakl'"ada alınan ha'"-rle""' "o"re bıı uza A'2ma a mec ur e '!O? er r 1 ~ ' ....... • • ı.... wıı A~ .. "" .... • ~ _ •• • -s · • lanılmııaını ve lthallt programlarında hl _ askeri mevzileri takviye etmıstır. Amma, 
~I'. e istışarelerde bulunmak - akşam Berllnle Prac arasında telefon mu - Bugun Holanda uzerınde de Alman 1 dlsatın zaruri kılacağı tahdidatı keza ara _ bu tedbirlerin alınmasına Finlandiyanın 

li.:kser . haveresı kesilmiştir. tayyereleri görülmüştür. Bunlar, Holanda 1 ıarmda müsavat üzere taksim etmelerini mutlak surette Sovyet Rusya ile anlacı-
lailrı<ı zıyaretçilerin parti erkanı ve a- Bir Çek ordu.su kuruluyor tayyareleri tarafından takikb edilerek , mümkün kılacaktır. Her Jkl memleket, bun- mak istemediğinin delilleri değildir. Fin-

an olduğu tesbit edilmiştir. Paris 17 (Hwıusn - Eski Çeko..Slontya kaçırılmışlardır. dar. bövle. lthallt programlarını mnıt.erelten lal'diya. Sovyet Rusyanın ilen sürd:.i~ü 
Çekyıdı Ye A usf: d Oümhurreı.st Benefin fftlraltile bir Çek mil- İn1riltere üzerinde wblt edecekler ve bu programların tatbiki ve kendi.sinin de muhakkak R"Ördil~ b~-

A.lh!a v urya a Jt komltMI t.etelı:kil etm"tir. L d 17 (A.A) B bah Ch için hariçten yapacakları mubayatta her zı !e.:i:ıkirlıklara katlanacaktır. Fakat 
~rı., b·nyanın dahili müc::külleri bu ka • Bu komite, müttefiklerle birlikte harb et- on ra · - u sa es - ttlrlü rekabeti bertaraf edeceklerdir. 

.. ıtın '$ h · 'd G ıı ·· · li d d h Estoııya ile Letonya ve Litvanya ~ibi hı· 
lt r . emektedir. Memnuniyet.sizlik mt!k üzere bir Çek ordusu kuracaktır. ırE- e ve a es ın şuna n e e ava Ta ızim komisyonu r<.!r hami memleket haline gelmiyecektir 
ltnd eJınıe aleyhtarlık eski Çek eyaletle- Fransızlara göre Bitler mttşkül tehlikesi işareti verilmiştir. Meçhul iki Bu hükümlerin tatbiki, derhal ihdıu edl- • b f d kA 

1 
k . k . 

1tr e \te AVUsturyad~ da baş rröstermiıa- vaziyette tayyare bu mıntaka üzerinde uçmuştur. len bir Fraruıız - İngiliz tanzim kQmlwl - lKa:~rkı .bFu~ulr. d~ene Ku el. a ~ık ıı ~ı· 
· e 7 B' k d k'k hl 'k . d" edıı ı ın an ıva. are ı mtn~a asınııa 
b Parls 17 (A.A.) - Franaız ma.tıbuatı, Ho - ır aç a ı a sonra ete ı e geçt1> u- nln emri altında çalışacak daimi Frans11 - b h d d h 'h' 

1 
B 1 ,,~ou Sab .. ı. e k N . h"' k t' 

1 
landa - Be~ilca ı.vuautuna Hlt.ıerln ver - dükleri çalmıatır İnglllz icra tomitelerine t.evdl edilmiştir. hafü ir u u tas ı ıne razı 0 mus, a · 

fı_. nıensub . d1I! cevabdan aonra hlılıl olan nztyetl b Bundan başka bu sabah Lancashire Ahval ve şerait ı zum g r e. a r -""11l CLll r en, azı ucum ı a a- L ır • 

1 

ll öste d1,.i t ltdl tıkla rnevcud ve Finlandiya körfezinin 
"'11\rergj . . 5000 asker Pragdaki Çek ytlk bir itina ne tetttk etmektedtr. ouete _ .. . . de d'ğer sahalarda teşmU edllecek olan an - mevziine hakim olan bir kısım küçük a. 
ltcıı ~ıru ve yüksek taluıil mektebini 1 ler, HIUerin çot mGtkfll bir ftziye1;te bu _ Shetl~n~. ~~al~rı ~zennde bır Alman tay .. latnıa, her fiti memleutın, harb mesallarını daların da Sovyet Rusyaya terkim muvn-
clotd f!derek, 1200 talebeyi kamyonlara 1 ıundutunu eöaterir allmetıer müşahede e.. yare9ı gorulmuştür. daha tam b\r şeklide tanzim etmek husu - fık j{Örmüstür. Finla.nkiiyanın bilhassa 
dtt ~rrnuş ve şehir haricine çıkarmıJlar- diyorlar Javiçre üzerint"e aundaltl azimlerinin yeni bir delllidir. Bu su- istemediii şey. Aland adalan!lın Sovyet-
~ · alebeıerle Al k 1 . d Petlt Parlslen diyor ki: Berne 17 (A.A) - Bu sabah cenub is- retle son "harbde, ancak 3 se~ sonra tabak Ier kontrolu altına vaz'ı ve iki memleket 
~ niı çarpl§tnal ma~ ~ ~ erı ar~ı: a Alman hattı harekeUndeld detitW1kler ttkametinde uç~ yabancı tayyare fran- tuk ettlrUen her iki memleketin müşterek arasında rnevcud ademi tecavüz paktının 

eı. ku ar vu u u uş veı o uz Frnnaa ve İnciltereyt al&kadar etmn. Bu Ud t . . 1 h be orgaıılzasyonu, bu defa, muhasamatın ba4- mahivetin\ genişleterek FinlandivRyt bir 
lett~ ll'lü rşuna dizilmiştir. Üniversite üç memleket Alman aakerlert Polonya toprakla ıızca yazılmıf ngılız a ey tan yanna- ladıtı tarihten 2 ay sonra tahakkuk et - ittıfak ba""le Rus a a ba~lamaktır. Rua 

ddetıe kapatılm~tır. rını çitnedltlert rftndenberl Almanya Ue mel~r atm~ır. miş bulunuyor... . ,;: . y Y. • 
Prı k k harhde bulunu10Z"lar. Onlar Dq1lnctl Reto• Saat 10 a dotru diler bir yabancı tay- Londra 17 <Hwnısl> - Harbiye nazırı Hor gazetelennın FınlAndiya aleyhlndekt şıd-

I'tag I IO a lannda tanklar mah't'Oluncıya kadar harbe devam edecek - yare Zürlhe 15 mil mesafedeki Zug mm. Bellşa bugtın Parlae varm11tır. Nazır, prb detJi neşriyatlarına ra~en şimali prkt 
~e ta~kattarında Ye diler Çek şehirle - lerdlr. · takaaı üzerinde uçarak fransızca yazılmıı cepherlndeki İngiliz ku1'Vetlerinl tıeftlf et - Avrupaııında vaziyet şimdilik bundan 
~ 'b.. klar ve mQtörıtı kıt'alar görülmek- Almanyanın aılı:mtılarını da mevzuu bab- b 1 .,. .. .,at tikten ve Lord Oort'la görilşttlkten sonra ı'bar .. tUr 
h.ı .. ~· C"&'lll'ın eyanname er a~""'i' ır. dö ktir .. . -,_ 'te muhtelif noktalarında mit - aeden bu gazete f6yle df10r: • Paılse nece . 5 (/) ı:;; 

Oetıe-rı ~lar yerleştirllmittlr. Eğ'!r H!tler timdi btlytlk blr ukerf hare _ Tebbğler Hor Belişa, Partste de Başvekil Daladye, •li.m. VCat;ı-f'- C:..An.~ç 
~ttt~~ topıu bir isyan hareketlnd«ı kor kete glriflrse fena bir nıd:pette bunu 1ac> - Parla 1'7 (A.A.) - BG:yftk umumi lcararglb OenPral Oamlln ve diler 'P'rans11 rlcallle te- ------... -·--.. ··-·--·-.. 

--ur. mış olacaktır. Huausl '"' fakat aaltJıl1eti alls tebl!I edlror: mularda bulunacaktır. • 1 B 1 •k 
Viy d n ·ı götürmez haberlere göre, ytilı:::eek Alman tu.. cephenin her noktuında gece sütun loin- Naıı;ınn. Majino bettındalı:i Pranaız u - ıta ya, e çı anın 

la..... biter tar ana a n T.&fJ er manda heyeti ciddt endffeler beslemettedlf. de ıeçmfftlr. kerle~inl de ziyaret etmesi muhtemeldir. 
;.~ "llJa attan İ.mçreden gelen haber - Almnn generalleri vulfelerlnin böt11n IOI- Btrlln 1'1 (A.A.) - Büyük Alman umumi tamamı·yatı•nı 
~.bir Dada da Nazi rejimine tal'fl bü - luklannı mftdrlk bulunuJ011ar. Bu mrluklan ltarargt.hı teblll ediyor: 
~1110r111enınuni1etsızuk mevcud oıdutu o ıcadıır ıyt anıamıtıardır ki. cıeneraı von 0aı'b cepheatnde ufak mıkyuta yapııaıa Fransanın masraf . . • 
~ 1 . Avu.sturyalı kadınlar, çar4ıda ve P'ritz yelaten Val'f(n'a önlerinde hayatmı fe- taciz endahtlan haricinde mühim muhare. Rlltçest.· '71ı rı·ayet edı·ı mesı·nı ıslıyor 
ı- erJer<1e açıkça Nazi rejimini tıen - da etmiştir. beler olmam1.1tır. •ti 

hraoı serbest maddelerin ı ltalya SovyeUerin Balkanlardan ı.on!!!~~ ~r.;i~ ~:r:a:~ harb- Milyar frrınk Brtlbel 17 (A.A.) - İyi malt\mat al -

Y 
• ı· t • Akd . de kaybedllmff olan ıtı İnıgillı tayyarecJalnin P~is 17 (H~susi) - Maliye nazın Pol makta olan mehafilde beyan edildiğine 

8RI iS 9SI emza inmesine razı değil .. • Uawını ne~tml.ftır. Jteyno, bugün maliye encümeninde 1940 göre İtalya ve İspanya hükftrnetlerl, ge -
~ <Baştarafı ı inci sayfada) (Bqtara.fı ı iııd say/adlı) Bunlann 311 ölmüş, ıı ı dönmemif Ye 2 al senesinin bütçesi hakkında i?.ahat ver • çenlerde Berlin hükftmetlne, diplomasi 
ı.~k, Ptrt İtalya harbe iştirak etmemektedir. Fa- •ir d0tm6ftilr. miştir yolu ıı~. Holanda ve Belçikanın tamami-
~dir, ketna yağı, keçi kılı, ~eytinyağı, kat bu istinkafı diğer bitaraf memleket- lngiliz tayyareleri Almanya üzerinde Ye~i sene bütçesinde masraf faslı 79 yetine riayet edilmesi ile fevkallde alU-
"t, iter entohumu, her nevı konser- lerinkinden farklıdır Bu bitaraf memle- Lond.ra 1'7 (Bumsl) - İngiliz ta71arelerl ır:ilyon frank olarak tesbit edilmfttir. kadar olacaklarını bildirmişlerdir. 
)&rı eatelerden yalnız fırınlanmış ka - . · bq1ln tlmali sarbl Almanya tlzerlnde bir •••••• ···-······-···· .. ••••••• .. ••••••• .. •••••••• .. ·····• .. •••••••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• .. 

"e k tr . . . ketlerden bırkaçı taarruzlHdan korun • 1l'1qat uoutu yapmıtlardll'. 
"-ıe, fı 8 

an. kerestelerı ıle yabanı kes- rnayı diğer bazıları ise türlü taarruza Hnanm muhalefetine ,.. Alman batar _ 
91ttrı ndık Ve kızılcık çubukl:ırı ve şim- karşı birlikte mukavemet için toplanma. yalarının tlddetll a.tettae ratmen, İngWs taJ 

'aı\te Uaansa tAbi tutulan ve -2- nu - yı düşünmüşlerdir. İtalya ise Avrupa mu- J'&1'9Cllerl. bir .AlmallA~ Gıutlntln to~ -
ı lia•- k d A • • ratını oetmel• .,. \ü9•& mtttıım malo.ma& 

~ ba ~ye dahil bulunan tiftik, bar • · a deratına alakasız .. kalmak ıstemıyor. toplamala mll'lattalıı CI "ll1Jt}ardlr. 

~ hnuınu, küçükbaş hayvan derileri, Onun Avrupada ve dünyada yapacak va-

'ıın Urta, zeytin t . b kl zifeleri vardır. Bunun için silihlı kal - Adi• t rt• 
~faauıYesini a2n/7es00ı·5 $188ml 'k a a v~ maktadır. Bu suretle İtalya ne barıı t•k- IJ8 8 1 Y8 

n sayı ı arama .. t'ğ' d h b . 
"ıl ı, 2 ve 

4 
.. .. . .. .. rar tt'essus et ı ı zaman, ne e ar müd- • 

1
• • 

cl@n lstua uncu ınaddesı hukü.mle- detirıcc namevcud olmıyaçaktır. İtalya tayın ıstesı 
'-'ın aer de eden memleketlere ıhra- kendisinin Avrupa hayatı haricinde te -
""'--- beat bırakılması ve hu üç sınıf 1Al·k ' d'l · · kabul t kt d" Ankara 1'7 (Huual> - .AdllJ'• Vekt.ıeal 
-~leıt a, ı e ı mesını e meme e ır. hl.ki le aruında yeni bir t&Jln " terCl 
' et hartcindeki yerlere ihracını t Meşru emellerimiz tatmin e'iilmedili kara~~uı haınrlallllf .,. tararname tu. 
' Usulüne tabi tutulması yüksek tas.- mi1ddl•tçc silihlı bar14 halinde kalacağız. dikten ıeçmlfttr. 

iktiran etmiştir. (A.A.) "'iazetta del Popolo da Sovyet kuvvet- Maatı 90 liraya çlkanlanlar: 

~
~ l"dnin ilerlemesi imkan ve iıh!imali hak - Balınsir atırceza re111ft1ne Antalya aP., 

k .ı b ' k ı kted' G cesa reisi Necati Teıııta. YOBKad reı..utıne ran b
• f k ınv a 1r ma a e neşretme ır. aze - ,_, ...._.blm ..,.._ ...._ .. _._.J 

Sa ') · • terfian 0 }'er reuu J;UR .,.,..m .-...uu..--
ı r sın~ 28 2r te d•yor kı: . . çıotlu, B1Uıt hukuk blldınllltu terfian 

d h İtalya . Sovyetlerm Karpatlardan Tu - Kastamonu hukuk hlldml Bmln Anen. a a terhis edi~•"\r n ya ve Balkanlardan Akdenize inmesine Beben nra,. çıbnlaDlar: 
~ .., V hiç bir zaman müsaade etmivecektir. Birinci sınıf adli.ye mitettlfllllne tert1111 
~. atis ı 7 · (A A ) tldnci sınıf adllye mtlfettifl Said ÖSden, B -
~l\ - Milli müdafaa müstPşarı · dirne mt\ddelumumwttne terttan o yer mOd 
"-l!u s, seferber edilmiş olan 1891 te-

20 
delumuml.11 Edip Beya11doilu, 'D'atüdar bu-

t.. dlü ( 46 Am0r:k~" sey"ar tuk hlltimlltfne Diyarbakır ona hlltiml Mil 
""l il;- yaşında) Fransızların da • h d n1r Altıolı: Ankara uıı:re hutut bAlı:tmHllf.ne 
~ b:n nihayetinde terhis edilecek le- hastan "Si cep e e terfian o 

0

yer aallye hukuk hl.timi Tnftt 
•'> .ldirtniştir. Parl.s 17 (Hu.susll - Hazırhklan tamam - Kezer, Oireeun relaHllne terfian o rer rel.ll 

Ya 
2 

• ıantn14 olan 20 Amerllcan seyyar hutan811, YatıJa O&ftndl. K.utımomı mflddetumuml-
"ttb.ıi ~ ~kıler daha evvel terhis öntımazdetl hatta ıotncle ıart> eepheatne ba- Ultne tertlan o 1•r mtldclelumumı.t tıııamı 

ıtı. relı:!t edecelı:tlr. 8lnmolla. 

Sabahtan Sabaha 

15 yıllık maarif 
On beş yıllık yeni maarif tarUılmlıi bir k~ime ile ifade etmek kabildir: - Ka-

ıanaalık! 
Dan büJiktiir. YllUDIEa& apartaman yapmata benzemez. Bütün bir neslla ter-

biyeıdnl " atislnl tullbM etmek mauıtydll iftlr. On beş yıldanberl detlftlrd~ 
m.bı propamJ.ar Y• detiftinn maarif vekl:lerlmb kadar çoktur. Ve bu.sin benia 
am .... ı maarif daftlDIS bıükrar bulm• d~ildlr. Kabul edilmiş bir metodam• 
Joldw. Ne ftklrle okat111oru. ne makadııa proıram yapıyoruz. Ber ders Tdı ba -
tmda yeni ldtablar yuı,qor. Der ders ıron11 yeDI procramlardan bahsedlllyor. Ter
dye kostüm, kandaraoıya pabat 11marıu rtbl lbtıaaa kitabı sipariş ediyoruz ve 
ba kttablann den 7i1ına yetqm~ 1 çln bk iki batta müsaade yerlyorm. Abarcu
bur mabeme Ue lıuırlanan kibbı.uı bDe nmanında yetiştiremeden derslere b•._ 
ltyorus. Senra ba lbtıaas köablannm yalan y:anhş olduk..a.ra meydana çıkınca :ıJ
.ı şanlarla yenDerbıJ huD"lamata k~ıyoruL lşte bütün bunların hülisaaı tudur: 
Ksraısalık. • 

Ballluld on bet f1)lık bir maarif brihi tam bir neslin inst:-uctlon tarihidir. ~e-
dl J&flllda mektebe rlren bir to0ak on bM yal aonra bütün tahsl deYirlerlnl bltır
mlf bır delikanlı olank bayata rtrer. Şu bald• bugünün lnkıllb çocukları . bıı 
rıannıslılt clewtnln 1.u.&lnnıılsldlr. Bl1'r bu n•ll her yıh ba&tl her menıml 
biJlk bir bayat deni olan bblk lnkallbm .-Jıldl olan nes 1 olmaaaydı çok ya -
uk olurdu. Fak.at ._.. ba.fma hıltıllb 6ylc bir Ulm diin7as• " ıbakikatler derya -
sadır ki itinde yetqenlerl bayatua b• abaSJ•da .endelemeden yürütecek, ibretU 
ve kanettt denlerle clolaclar. 11a n..U ll&d•• bununla rurar duyabilir ve bu kuv
ntle meUn adımJar uabllr. l'üat H ma•harl7et yannm neslini de ihmal için 
blM ınuent 'tVID9L .._., lllmlal sinlik. meftlmllk kararlara tlbl bir tanteııl 
olmaktan laartarmalı1Js. Oent Maarif VekRlmb aldıtı soyadını hatırlatacak bir ra
dlbl propaııda .............. ..,. balletmellıtlr. 

'-23Ulllıa,. Calıuı 
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' Saffa SON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
Şehrin kok ve sömikok 
ihtiyacı e İn ediliyor 

lstanbula 16 bin ton kömür sevkedilecek, bugün 
bir vapurla 1005 ton kömür geliyor 

ı Çekmecede bir otobüs 
kazası oldu 

Dün Küçükçekmece yolunda birkaç ki
şmın hayatına malolabilecek bir otob'..is 
kazası, ancak tesadüfün yardımile iki yol
cunun yaralanmaları suretile hafifçe at
latılmıştır. 

Kırklareli - İstanbul servisinde çalışan 
55 plaka sayılı otobüs, dün sabah şoför 
Hüseyinin idaresinde 18 ~lcu ile Sirke. 

Şehrimizdeki kok kömürü ve sömikok rik ederek İstanbula göndermc~e karar ciden Kırklareline hareket etmiştir. 
futivacı henüz önlenememiştir. İktısad vermiştir. Bugün İstanbufa bin Küçükçekmece köprüsüne kadar arı _ 
Veka1eti, Ankaradan bu işle me5~ul ol - beş ton sömikok getirilecektir. Bu zamzca yoluna devam eden otobüs, bura
mak üzere birkaç memurunu Istanbula kömürü getirecek olan Füruzan vapuru da diğer taraftan gelen bir kamyonla kar
gönderzrıJş, belediye ile temasa geçirmış- hnmulesini bugün limanımızda boşalttık- şılaşmıştıı. 
tir. Vekalet, sömikok ve kok istihsalatını, tın sonra, tekrar kömür almak üzere Bu vaziyet karşısında süratini kesen 
tevzi işlerini ve f stanbulun istihlak mik- Zon~tldağa gidecektir. şoför kamyona yol vermek için direksi -
tarım tesbit etm~ş, ihtiyac~ önlemek için Karabükün aylık kömür i.stihsalatı on yonu sağa kırmış ve yerlerin ya~ııılı ol. 
~eçenlerde yazdıgımız faa1ıyete hız ver - bin tondur. Karabükten kömlir tedarik ması yüzünden otobüsün iki ön t~kerleği 
mişUr. etmek biraz pahalıya malolmakta ise de ani kızak yaparak köprüden bo~luğa kay-

Şehrimizin kömür ihtiyacmı önle~ek V k• 1 t · t ·ıdf~ tak.J:--l K b'" k.. mıştır. Bu suretle yarısı uçıurum:ı meyle-. · İk d v k.l t" b' 1 ~ a.e , ıs enı ~ı Uilue ara u un 

tıçınb 1 
tlS?, 'keka e 1ko~ ~~~ru:e~ıJn~ aylık istihsaJatı.nı İstanbula gönderebi • den otobüste müthiş bir heyecan ve pa-

a:ı u a somı ? ve lecektir. nik baş göstermiş, iki yolcu can kaygusile 
memur etmiştır. kendilerini yere atarak yaralanmışlar -

1stanbulun kömür istihlaki 25 bjn ton. Kömür istihsalatımız, ihtiyacı karşılı - dır. 
d 'b tt· H Ik b "kta bı·r kı yamadığı ve buhranın zail olmadı;ı;.ı cıö -an ı ııre ır. a u mı rm s - "' "' Arka makaslarının köprüye takılması 
rnını muhtelif vasıtalarla temin etmiştir. rülürse, İngiltereden dövizle kömür ge - yüzünden uçuruma yuvarlanmaktan kur. 
İktısad Vekaleti. 16 bin ton kömür teda- tirlle<?Cktir. tulan otobüs, bir müddet boşlukta sallan-

Doğu ve Egemen vapurları 
sigortl ettirilerek Almanyadan 

getirilecek 

Kıskançhk yüzünden işlenmek 
istaııen bir cinayet 

akim ka,dı 

mış, rıihayet etraftan yetişenlerin yardı
mile yolcular birer, birer tahliye edile -
rek bu müthiş facianın önü alınmıstır. 

Kaza etrafında jandaırma tahkikata 
başlam~ştır. Vücudlerindn muhtelif yer -
!erinden yaralanan iki yolcu tedavi altı. 

Doğu ve Egemen vapurlarının limanı. Dün kıskançlık yüzünden bir genç, na cılır.mışlardır. 
mıza getirilme~ icin icab r.den temaslara rakibinin hayatma kasdetmek isterken at ---------
d~am olunmaktadır. Vapurların limanı- tı~ı kurşun.lar boşa gitm~ş ve bu suretle Ş Ph lr /s lerl: 
mıza getirilnıeden evvel siı;zorta edilmesi hır cmnyetın vukuu akım kalmıştır. " 

· için muhtelif sif1orta şirketleri ile temas- Bakırcılarda oturan dökmeci Hasan ve 
• lar yırpılmaktadır. Ziya adında iki arkadaş Ulviye adında 

Vapurların muhtelif devlet sermave - genç bir kızı sevmektedirler. Genç kız. 

Taksim bahçesine 210 bin 
lira harcandı 

ıerl ı·ı,,. kurulmuş bey_ nelmiJel bir şirkete her iki !sıkına da ayni derecede iltifat '"' ·· t k 1 Taksim bahçesinin inşasına şimdiye 
sigorta ettirilme.si mevzuubahstir. g<ı.s erme te 0 duğundan, bu vaziyet iki kader 210 bin lira harcanmıştır. Sene ba-

VapurJarın beheri 2 milvon Türk lira. arl:adaş .arasındaki rekabeti gün geçtik- şına kadar 42 bin liralık daha inşaat ya
sma çıkmış olup, dört taksitten üc. tak - ç~ arttırmakta ve bu se~~ble de Hasaııla pılarak, gazino tamamlanacaktır. 
siti Alman v~nur inc:aat müessesesı he - Zıya arasında sık, sık n:ıunakaşa ve kav-
sabma bankava vcrilmi~ir. . gal~~ cereya~ et~ektedır. Eminönü ~eyd~m 40 santim 

Dördüncü "'" <ıfln faks-itleri vapurlar h- Nıha:vet dun Zıya arkadaşı Hasa!la B:ı- yukseltilecek 
manımıza ~eldikten sonra tediye edile • kırcılarda tesadüf edere~ .. Ulviye ile ~l:l!l Ankara cadde$ile Sirkecideki Araba va 
cekti". ?1~k~sını derhal kesme~nı, a~s~ takdırde puru iskelesi arasındaki cadde, Ayaspaşa, 

Doğlı vP EıtPmon vımurlannı Alman - ışın :enaya varaca~nı soylemı.ş~ır: . Taksim caddelerinin inşasına yakında 

Belediye makine şubesi 
mndnrnnnn tecziyesi istenildi 
İddia mekamı Nusretin usulsüz kamyon satın atına 

ve suiistimal suçlarını sabit buldu 

Vazifesini ihmal ve suiistimalden suçhı - Maznun, 321 parça evrakın ziY31d: 
sabık belediye makine şubesi şefi Nusret sebebiyet vermek, 112 parça evı·B:k.l ifı• 
Kolinin muhakemesine asliye 1 inci ce- muameleye koymamak suretile vazifcs a• 
za mahkemesinde, dün devam edilmiştir. de ihmal ve terahi ve belediyece satırı.11e 

Dünkü celsede müddeiumumi Orhan lınan 6 çöp kamyonunun şartname~~ , 
Könı mütaleasını serdetmiş ve ezdmle konan evsafla ve bunu yedi vahide 1 

demiştir ki: (Dev&mı 11 inci sayfu.d~ 

Bugün S 'U M E R, SiNEMASINDA 
Ems:ılsiz lüks Ye ihtişam çerçevesi içinda aşkı, musikiyi ve zarafeti 

tasv r eden ve (BOY O K VA L S'ı) yarııtan 

FE NAND GRAVEY 
M t C HE L 1 N E PRESLE ve EL V t RE PO P E S C O 

ile Paris~n en gtızel kadınlarının iştirakile çevrilen 

GAi CENNET 
Hissi, müessir; dr matik, mU~fik ve hareketli bir mevzuda büyük bir ıışlC 

ve ibtırfts manzumesini takdim ediyor. 
lla.veten: EKLER J U NAL En soıı dünya ve Harp havadisleri 

Ankarada imzalanan Türk - lngiliz • Fransız Paktı 

, Bugün saat 1 ve 2.SO da tenzilatlı matineler •••••P' 
Dmll ....................... ... 

Bugün S A R A Y sinemasında 
CAROLE LOMEARD ve JAMES STEWARD 
gibi iki meşbur yıldız tarafından fevkalAde bir tarzda yaratılan yeni ve 

müessir bir m vzu ... İzdivaçttm aşk ... ve izdivaç haricinde aşkı··· 
tasvir eden 

BiRBiRi iÇiN YARATILMIŞ 
Fıansızca sözlü filmini mutlaka görünüz. 

yada te~ellüm erlPrek limammız.1 t?c•ire- H,,şan a~kadasının. bu. teklıfmı şıddct. başlanacaktır. Eminönü meydanı· 40 san-ı 
cek olan gemi süvaJ"i ve mürettPbı:ı.tı ö - 1~ red~~e~mı~ ~e 1!1'-:ıyeyı sevmekte ısrar tim yükseltileceği i~in, meydanla iltisak , 

~;~ı:~;~:~~c~~~~:d:;~risi.nde A1manyaya el ~ı:~H~~~a~~t~rba~~~~~a fenak halkde ak~ab~i- ;p~;··:;:~~~--~~~~~~~~~~n;:;~~;~~~r~l~~~~in:;ş~aap~r~OJS. ealellr§iaonr:;a~I ~' -----~.Ai:'ll!~~~5m~~rı:ır:~E~-~ .. ~~-~ı;~~~i~~~-;!G;&;'~··5';~~$-5~i, 
· ~-ten FOX JUh.NAL son dünya ve harp havadisleri. 

Sugün saat 1 ve 2.30 da tenzilitlı matineler. 

eııen asan, a ncasını çe ere ra ı ı -: =- -·-- ___ ._ 

Tlcarr f '·',,. rl: E~~~~n~~r:..:'ü~·.~~~i!:.1::~~~~ i TSeiln. e2m2a5slı3 I · B u' G U" N 1 F E R a·usn -
rork - Rumen anlaş~ası yakında Hfıdjseyi rnütf>akıb kacan Hasan, b:r 1 E ti D l ı· ı 

mer'iyet mevkiine giriyor m'iJddet sonra zabıta tarafından yakalan- il g 
mış ve hakkında takibata başlanmıştır. 

Sineması 

Tel. 21359 
Türk _ Rumen ticaret anla.şması önümüz- --- ----·- ' 

deki hafta zarfında mer'iyet mevkllne gi - Eir aparbm2nm kalorifer 1 • Hudutlar ... , ................... ~····················-· .. -·········s 1 H A R p 
recelr:t1r. Bu anl~ma klering esasına göre kı:ızanı patladı • StanbUIUn 00 buyuk iki Sİ· : • • 
taru:ım edilmiş olduğundan, sanayiimızın nemada HAFTANIN EN = ER Evvelki gece sabaha karşı Pangaltı ve : CHARLES BOY 
muhtaç oldu~u mühim ml~tarda petrol ve T h .. '< d E 
müştakatı ihraç edllecek mallarımız muka- civarı halkını bir hayli teliş Vı:? heyecana e ~ 1 A e GOZEL PROGRAMLARI : ANNABELLA 
bilinde ithal ed!IerP.k ve bu suretle hem düşüren bir infil~k. h!diseffi olmu$tU~. ~ .......................................................... : 
başka memleketlere döviz gitmemesi. hem . Pan~altıda Bel~ aıpartımanmın ks~.o- MIREILLE BAL(N - ERl.c VON STROH .... IM T u·. R K ç E 
d~ m:ıllarımraın ihracı gibi iki başlı bir ıstı- rı_fer .kazanı e~elki gece saat 3 de ;m~t- - '-
f d te 1 dil . 1 kt hış b1r tarrake ıle patlamıştır. Bu gürul- ı 

a e m n e mış o aca ır. tü apartıman sakinlerile o civa:;: halkı"!'U 2 G 2 Dem·ır Bacaklı Haydut ar 
Geçen sene Romanyadan lthaHUımız korku ile yataklanndan fırla~arak b;r - G s p a ro n e -

!l,720,000 llradan ibaret .. kalmış, bunun hayli heyecana düşürmüş. nihavet hadi- • ~ 1 
1,138.000 liralı~ını petrol muştakkatı teş!dl S':! c~renilin<:e bu teUş yatışmıştıt". 11,§ A R j K A R Ö 1( K 
etmişti. Yeni anlaJJma ne mütekabll ticaret Yapılan tahkikata n·azaran kalorifer ı.r.1. 
hacminin bir misli daha artırılması karar. kazanının ve borularının senelcrdenberi Ç 
!aşmış oldufondan, balık bakellyat, kuru temizlenmemiş olması bu infilaka sebeb ENBE ve 

BVCK 

FERAH 
JONES 

meyva. tütün ve pamuk ihracatcıları alaka- olmm:tur. '111111•••••••••111 dar Rumen firmalarlle temaslara başlamış- .............................................................. Sinemaları ınevsiınin eıı fevkalade filmleri göstermek için jşbirliği 
lardır. yaptıklarını Jstanbulun sayın sinema meraklılarına müjdeler 

Dünya yapak fiatları yükseldi On gtındeuberi büttın İstanbul _________________ ___..,,. 

İzmir mmtakn ticaret müdürlüğüne nak -
)edilen Mehmed Ali Etenin yerine tnyin e -
dllen İzmir mı!'.,, 1:a ticaret müdürü Avni 
Sakman evvelki .f' 'irıdenberi İstanbul mın -
tak9 ticaret müdilrlüğilnde yeni vazıresıne 
başlamıştır 

Yar•n sehrlmizd0 ki tiftik ve yapak tüc -
carlanndan mürekkeb bir heyet yeni mü -
dürü ziyaret ederek bilhassa yanak f!atıarı. 

nın Avrupa ve Amerikada fevkalade yüksel
miş ve 75 kuruşa kadar c:atılmağa ba!Şlamış 
buluncluğunu ve memleket dl3hillnde lhtl
ya.çtn:-ı ço!ı: fazla st.okları bulunan bn mnrl -
denin ihracına ml\c;aade edildi~ takx!irde, 
iJ;tıaadi biinyemizde bir tahavvül husule 
gelee<?~nı ızah edereklerdlr. 

İhracat.çılar 937 de 10 milyon ve ge~en se
ne 6 milyon ton yapak ihraç edildiği halde 

dahtli ihtiyacın da karııılandığını ileri sür
mekte ve yapak ihracatının hiç olmazsa li
sansa tii.bi tutulması için keyfiyetin Ticaret 
VeU.letlne iblağını istemektedirler. 
······························································ 

Teşekkür 
AJdığımız varakadır. Üsküdar - Kadı. 

köy Tramvay İdaresi mekteblere devam 
eden çocuklarımızın soğuk, yağmur ve 
çamurdan kurtulmak ve zamanında 

mektebine yetişmek üzere vakti muay
yenindc yalnı~ talebeye mahsus tramvay 
arabaları tahsis etmek gibi büyük bir 
kolaylık göstermiştir. Mezkı1r id"reye; 
biz çocuk ana, baba ve velileri namına ı 

alımen teşekküre delfiletinizi rica ederiz. 
Mühendis 
Daniş 

Mtimryylz 
Ekrem 

mualllm 
Mahir 
Bayan 
Nigar 

ynrgancı tüccardan 
Ra.mi-ı Tevfik 

Muallim 
Sallıh Zeki 

LE 
Sfllonlarını alkış:an sarsıyor ... 
Takdirden çınlatıyor ... 
binama alen inırı eşsiz mucizesi 
ERROL FL YNN - OL1V1A DE 

HA VlLLAN .> Bnytık kudret-
lertıin ölmez temsili 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 
Bu mm bu sene Beyoğlunda bttş

kll hiç bir sinemada göstdrilmiye· 
cektir. hnveten : En son gelen 
METRO JUR.ı.~AL Bugün saat 11 
de ve 1 d~ tenzilatlı Halk mtttine-

leri, su~reler numeroludur. 
Telefon 43595 

ALEMDAR va Milli 
Sinemalarında 

ALLAHIN CENNETi 
En büyük Türk filmi 

22 Çarşambadan itibaren 

Bugün T A K S İ M sinemasında 2 nci hafta 

Şarkın ve Arap diyarının yegane ses 
kralı "Aşkın Göz Yaşları" ve " Ya~a
sın Aşk" filmlerinin unutulmaz san'atkArı ABDÜLVEHAP ·~ He-ın Aşk... J{ic· 

-
OL 

yecan ve 
0 ranlarla dol 

Türkçe 
sözlil 
Arapça 

şarkılı 
Şaheserini seyretmek için lstaııbulun ber semtinden lıoşuşan 10'.:10 lerce siııema mer.ıklılarını 

TAKS N I il A S .I 'DID s • 1 • 1 • vasi salonu istiaba kafi gelmiyor. ( Lütfen tam seans Sdatlerinde teşrif olunması) 

Seanslar: 12, 15 - 2,80 - 4,45. 7 ve 9, 15 te Saat 12,15 ve 2,30 da matineler t()nzi!lltlıdır. 

-· ---BÜTÜN İST ANBUL HALKININ HEP BİR AGIZDAN KULLANDIGI BİR CÜMLE MLMLEKE
TİMİZDE BUGÜNE KADAR YAPILAN EN MÜKEMMEL FiLMİMİZ 

TOSVNPA 
!IJ 

YALNIZ İ P E K Sinemasında gösteriliyor 
Bugtln seanslar caat 12 • 2 - 4,15 - 6.30 ve 9 da 

DİKKAT: Saat 12 den 2 ye kadar tenzil4tlı bilet verilir. 



SON POSTA· 

•• 
Uç tip, Uç hikôye 

Cenge loğlu lstanbulun inzıbafını temine memur olunca 
lıalka ıunu bildirmişti: " Kapılarınızı açık bırakarak 
Yatacaksınız, tenceresi çalınana kazan vereceğim!,, 

( "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 

n 

1 Hldbeler Karşısında 1 

Yeminler 
Meraklı matbaaya geldi, ben: 
- Hoş geldin! 
Diyemeden söze başladı: 
- Vallah billah. 
••• Allah canımı alsın aoğru. 
. .. Eğe .. yalan söylüyorsam şuradan 

şuraya s13Jamet gitıniyeyim. 
. . . Hilafım varsa iki gözüm körol -

sun. 
... Bir noktasını değiştirdimse çocu-

ğumun ölüsünü öpeyim. 
... Yediğim ekmek haram olsun. 
. . . Kur'ana el basanın. 
... Sabaha çıkrnıyayım. 

Nimet hakkı için. 
•.. Gi.:izleri.m önüme aksın. 

Qocuğumu teneşirde göreyim. 
Şart olsun. 
Ağzım iman 1ı gitrniyeyim. 
Sürüm sürüm sürüneyim. 

. . . Evladımın hayrını görmiyeyim. 

- Hayır, yalnız senin değil, hepimi· 
zin kullandıklanmızı. 

- Bir yemin lılgati meydana getire
ceğe benziyorsun. 

- Öyle bir niyetim yok. Biz neye 
bu kadar fazla yemin ederiz? 

- Bilmem! 

- Yemin etmemizin sebebi sözü. 
müze karşımızdakini inandırmak için
dir değil mi? 

- Öyle olacak. 
- Peki amma yeminsiz söz söyledi

ğimiz zaman her söylediğimiz yalan 
mıdır'! 

- ! ! ! ! 
- Cevab versene yalan mıd'ır? 
- Olur mu canım! 

- Olmazsa neye ikide bir yeminle 
söze hrtşlarız? 

- ! !! ! 
Bır:ıksam daha söyliyecekti. - Hem bazı suallerimiz de, yemine 
- Kafi yal:u, diye bağırdım, bu ka. te.~vik eder mahiyettedir değil mi? 

du yeminden sonra ne söyliyeceksen - Ne gibi sualler? 
onu söyle. - Sahi mi, doğru mu söylüyorsun, 

- Hiçbir şey söyliyecek değilim. derrıe ~lah aşkına.. daha sayayım mı? 
Daba birkaç yemin sıralayacağım. - Kafi! 

- Sıraladıklann yetişir. Ne söyliye- - Demek oluyor ki, yalan söylüyo-
cek.;;en söyle inanırım. rm; da böyle sualler sorup, sözü söyli. 

- İnanırım sen söyle. yeni, yemin etmeye icbar ediyoruz. 
- Merak ettim de... - Dil alışmıştır belki. 
- Neyi merak ettin? - Fena alışmış değil mi? 
- Ye minleri! _ Olabilir. 

Ge Çengeloğ1u Tahir P<ı§a Ali Galib Paşa Filibe valisi ismet Pa§a = ~~u!~ ~:~fr:.~~:? vallahi. - Elimden gelse bir cemiyet kura· 

hu ' ~en asır ha§larında yaşamış m~ - ilk işi, İstanbul halKına bir emirname çisı Mösyö Touveoolle, Fransa hariciye _ Hiç, dil alışmış ıa.. cağım. 
'l' ~·Türk kaptanlarından ÇengeJoğlu neşıetmek oldu: ııezaretin(: yazdığı 3 İkinciteşrin 1858 ta· _ Fena alJ.1lllış. - Ne cemiyet~.? .. 
~ ır Paşa Karadenizli idi. Hicri 1199 cİstnnbulun inzıbatı bana verilmiş • rihli mektubunda bu kazayı şöyle haber _ Olabilir. - Ye..."'linle mucadele cemiyeti, ser. 
ie~~~ğ~ğru d-Oğmuştu. Çocukluğunu ve tir. Geceleyin evlerinize girin, istirahat vE:rm~ti: _Vallahi OO<lin, biraz daha kurcala- de bu cemiyete girer misin? Şu da var 
tı 1 ınJ Galatada Yağkapanı tüccarla- edin! Yatsı namazından sonra, fenerli fe cZavallı Ali Galib Paşa felaketli bir dım Be;im sıraladığım yeminleri ce"'l1iyetin bir müeyyidesi olacak, me-
~ ndan ~niştcsi Hacı İbrahim ağanın tüc nersiz sokağa çıkmak yasaktır!• akibet He öldü. Gemıek için kayık ile Sa ~ay t harlardın. seli: Yemin edenler muhatablanna bir 
ta~ genıııerinde geçiımiş, Akdeniz ve Ka O zaman .gazete yoktu. Halka yapıla-jrıyere gitmişti. Dönüşünde, kayıkçılan e_eBazılannı kullanmak hiç Adetim lira VP.recekler. Gene girer misin? 

enız sahillerini dolaşmış, hatta Avru- cak tebliğler için garib bir usul vardı. s:.rh.oş çlduğundan, boğazdan geçerken dei!ildir. - Vallahi girerim. 
~;:va .gitıni~ idi. Türk bahriyesinde bir Hükfunel emirlerini mahalle imamları - bir Ingiliz vapuru kayığı devirdi. Yazık! _Senin de l(ullandıklann vardır ya. _ Ver öyle ise lirayı. 
:r eıııh!t yapılıp da tecrübeli kaptanlar a. na yazılı olarak gönderirdi. Mahalle bek. lnsan ancak kendi adamlarının hiyane - _ Kim bilir belki! _ Neye? 
a~~dı.gı bir sırada tersaneye girmiş, sür- çUeri de maıhalleyi: cKomşular!. Komşu- tine uğrar! Ri~ayete nazaran biçare a • _ t~te ben bunu ~rak ediyorum. 

l e ılerleınişti. Nava.rin vak'asmda bu • lar .. Bu gece camiye buyurun tcnbbı nası dcli imiş. Inşaallah doğru değiltlır. N . ı.... • k 
11 

a.ı· . - Vallahi, dedin. 
una~k b' . . ' f . .1 .. tb. .. 1 1 dı Al" G l "b P - eyı. 1Jenım u an gım yemrn- _,.---, 11 de . a , ır ıki hafı gemı ı e o mu ış var.> aıye top ar ar . ı a ı . a~ı.~ parrnağın~a dört bin ]eri m;? • .._/ trmet :7--1,uf;;4 ;. 

n~bu~nmdn~rt~m~ h~~~ ~~~cc~~ h~a o~~~a ·k~~uk~~ruk~rm~~deo~~~==============~==============~ 
.geıll'> .. ·' 1 t t h · · · t bih . . l:'ge muvaffak olmuştu. 1248 de ve - Çengeloğlunun da emirnamesi bu suret- me e ıı ıncı es .. • C Bu~f arı biliyor mu idiniz ? ~ ~tlık r'.itbesi1e Kaptanı Derya, sonra le okununca, İstanbul halkı büyük bir 1".nıns.ız elçisi. mektubundan da anln • 
'!) 

0Phane Müşiri, 1257 de tekrar Kaptanı telişı. düşmüştü: cBiz kendinıiz bu ka • şıldığı vechile, paşanın ölümünü, kıy -
li~r~a olan Çengeloğlu 1266 da Bosna va- dar 1orunduğu.m.uz halde gene her ak - nıetlı bir yüzük ile kıymetli bir tesbihin 
t'~ı :ken vefat etmiş, cesedi İstanbula g~.I şam bin türlü fenalık. uygunsuzluk olu- kayıkçıları üzerindeki sihirli tesinnde a- Deniz ayısmm beyni Eski Romadaki anfiteatr 
ırnerek defnedilmişti. yor!. Bu deli herif ne yapacak? Meramı rıyor. Deli olduğunu yazdığı anası ise, oğ- Frenklerin mors Esld Romadaki büy.ük Anfi Teatr 

'l'ahir paşa .gayet sert, hiç şakaya gel· bizi kıtır kıtJr kestirmek mi?> diye söy- lunun ff'laketi ile mahv ve perişan ol - ad.ınr verdikleri seksPn kat sıradan mürekkebdi. ,Sek -
llıQt bir adamdı. Türk donanmasını Av • lenmeğe başladı1ar. muştu. Kadıncağız kocası Reşiıi Paşanın deniz ayısının bey sen bin seyirci istiab ediyordu. Glad _ 
~P.cının birinci sınıf bir deniz kuvveti Fakat Çengeloğlunun emirnamesine zehirlendiğini, oğlunun da kasden boğul. ni alnından on san yatürler dövüşlerini bu Anfi Teatr'da 
~ın~. çıkarmak azmini taşıyan değerli kı:ırşı gelmek pe~ o kadar kolay değildi. duğı.;~u s~ylemeğe başlan.u~. limetre gıeridedir -=..- yaparlardı. Bugün bu Anfi Teatr'ın 

'l urlt gemicisi idi. Bahriye ne!erleı·i Yatsıdan sonra Istanbul sokaklannda do Alı G<ılıb Paşa damad ıdı. Fatm:ı Sul- ki, .aşağı yukarı ~. -· · · · ·- harabeleri mevcuddur. 
Ve ı.abitleri arasında dayağını yem.iyen laşan devriyeler, yakaladıklarını Jim:ın- tanın kocası idi. boynu içine girmiş sayılabilir. * 
~oktu. Bahriyeliler, talimden göz aça 4 daki karakol gemisine götürmeğe başla .. Ileşid Paşa ailesine felaket getiren bu * 
a la2'.la.rdı . Paralanan bir yelkenin yerine citlar. Çengeloğlu onları birer birer sor - ölüm, Galib Paşanın zevcesi Fatma Sul- d ? Diyojenin lüzumsuz eşyası 
tan:b~rdan çıkarılan yeni bir yelkeni, an- guya çekti. İçlerinden bir iki sabıkalı tana genç bir koca kazandırmıştı. Fatma Serveti nasıl temsil adarlar i Diyojenin su içtiği bir çanağı vardı. 
Sü ~ lngiliz donanmasında görülebilen bir hırsızı, uygunsuz takımından bir iki ko- S•ıltan ayni yılın Mart ayında, Mabeyinci Eski Romalılar, servet ilahesini bir Bir gün bir çocuğun çeşmeden avuci
ı:ı tat}(. takan Türk bahriyelileri. Tahir I puğu, c.yaklarma taş bağlatıp hepsinin Me.iımf d Nuri Paşa ile ev lenmişti. Meh ~ tekerlek üzerinde gözleri bağlı ilerle - lt: su içtiğini görmil§tü: 
t;~an ın §U sözlerine iman etmişlerdi: gözü onünde denize attırdı. v~ daha er - mcd Nuri Paşa on sekiz yaşında idı. Y:i- yen Vf> elinde.ki boynuzdan para saçan - Demek ben de lüzumsuz eşya var! 
ih :usr.vi kuvvette İngiliz donanmasilc tesi gün İstanbul sokaklarında müthiş zü Ali Galib Paşayı andırırdı. On sekiz bir şahıs halinde temsil ederlerdi. Gö- Diyerek. su içtiği çanağı kırıp at • 
a~b edebiliriz!. bir habc.r yayıldı: cÇengeloğlu yüzlerce yaşuıdaki bu tüysüz delikanlıya, damaci zü bağlı timsallerden biri de aşktır. mıştı. 
•"iora ihtilali sırasında, İstanbul Rum!a adarr.ın boğazına gülleler bağlatıp güm - olur olmaz müşirlik ıiitbesi verilmişti! ..... - ................................. - ... -· ..... --.--.. - .. -·----·-.. ---w 

~ ~a isyan edecekmiş diye bir lfif çıkmış, bür .gümbü~ d~ze ~:ıırmış!.:ıt * 
lıı;nbul delikanlıları, geceleri sokak baş I Bu~dan uç dort gun so~ra. da. Ç~ngel. Hicri 1265 vak'aları arasında Vak'anü. 

ll'la seccad,..ler ve kilimler sererek mn- . oğlu. lstanbul halkına yenı bır teblığ o - vis Llıtfi efendi nakleder: 
~~lelerini beklemeğe başlamışlardı. Adi kuttu: Sabık serasker Damad Said Paşanın 
Çk81Zlıklar, yolsuz bir takım adamların ~Herkf!S kapısını açık bırakıp yatacak· Edirne \aliliği ile hoşnud edilmesi lar..m 
kı ardıklan hadiseler, derhal birbırin~ tır! Tenceresi çnlmana kazan verece - gclmiş. Edirne valisi Tepedclcnli oğlu 
etııarc.ık heyecanlı bir vak'a halinde ko- ğim!..• İsmail Paşanın Filibe valiliğine nakli, 

~a Şehirde yayılıveriyordu. MUşkül bir * Filıoe valisi İsmet Paşanın da bir müd -
t a~Yette kalan hükfunet, İstandbul zabı- Meşhur Mustafa Reşid Paşanın oğlu, det açıkta kalması münasib görülmüş. 
il.sının idaresini Çengeloğlunun eline bir aralık hariciye nazırlığında bulun - Lfıtfi Efendi o tarihte muvakkat bir me
~:r~: Bu ağır vazifeyi kuvvetli bir ne - mu~ Ali Galib Paşa... ~ğ~çınde feci muriyet ile Filibede bulunuyormuş. O 
~eni ile yüklenen Çengeloğlunun ~bir deniz ka™Inda olmuştü. Fransız el. (Devamı 8 inci sayfr:da) 

(~------~E~C~N~E~B_l __ K_A __ R_l_K_A_T __ O_R_L __ E_R_I _______ ) 

~r. ;~ lf 
~) 

1 tf' \ 
\ . . "' ./ ., -

t1fe.t a'ıam hinJi dolman yiyecek bü adamm Wlnını 11 - Baba, çabalı, teyzem •eninle konu§malr iniyor! 

Çalışan kadın 
Mese:esi 
Bir genç kız, müstear adı ile Peri. 

han ciiyor ki: 
<- Bir aile salonunda taru~tık. ya· 

kışıklı, hoşsohbet bir gençti, bana kar· 
şı fazla alakadar oldu, hoşuma gitti. 
ikinci defa bir başka dost evinde ko
nuştuk, bana karşı alftkadnrlığını mu· 
hafaza ediyordu, fakat müteakıb ko
nuşmalanmızda onu biraz değişmiş 

bulduk, biraz fazla laübali davranır 

gibiydi. Halbuki ben buna sebeb ola • 
cak bir harekette bulunmamıştım. Mu
pavere esnasında sebebini keşfet1irn, 

Meğer o vakte kadar beni zengin bir 
ailenin kızı biliyormuş, servetini kay· 
beden bir ailenin kızı olduğumu, ça
Jışmak mecburiyetinde bulunduğumu 

sonradan öğrenmiş, tabii ben de vazi· 
~etimi değiştirdim, hemen yüz dön· 
d!.im, amma çok müteessirim .• 

* İş hayatında bulunmasına ra~en 
öyle anlaşılıyor ki, Bay.an Perihan biı 
kısım erkek karakterini henüz kifı 

dereceC.e ölrenmemiftir. Kaqılqtilt 

nümune ilk nümuncdir. Tahmin ede. 
dm ki bundan sonra bu gibi tesadüfler 
önünde daha metin davranacaktır 

Dikkat edilecek iki nokta: 
Bir kısım erkekler bir defa düşmüş 

kadını daima düşmeye mahkClm sanır. 
lar, ona yardım etmek şöyle dursun, 
iekmc indirmek isterler, çalışaıı kadı 

nı ca olgun bir meyva halinde telakki 
~derler. Birinci nokta dünynnın her 
tarafınöa böyledir, fakat ikinci nokta 
ümid t'derim ki zamanla zail olacak, 
çal!şan kadın bizim memleketimizde 
de tabil görülecektir, esasen tabii gö
rülmeye de başlamıştır. .,, 

Ba?:an Hayriyeye: 
istediğiniz adresi size veı emiyecc

ğim: Zira ötedenberi wkib etmekte ol· 
duğum knideyE> uyarak mektubu okur 
ok"Umaz yırtmıştım. 

* Bay cS. B.• ye: 
•- Bu kadın ölünceye kadar bekar 

mı yaşayacak?. diye soruyorsunuz, 
benim bildiğime göre yapacağı bir şey 
yoktur. 

fEYZE 
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C ASKERLiK BAHISLERi ~ 
Bu kış garb cephesinde hiçbir 
büyük ve ciddi ta8rruz olmıyacak 

(_G--=-On_D~n_A_da_m_l_a_rı~J 
İngiliz ordİıları 

Başkumandanı Gort 
İngiliz orduları batkuma.ndanı Maretal 

Almanyanın Hol anda ve l elçika · hududlarında büyük kuvvetler tahşid etmesi Vikont Gort İn8flterenin en :!eğerli ku· 
mandan1arından •biridir. 

bu memleketleri istila arzusundan değil, Alman ordusunun kışı intizar halinde tsmı beş ieimden müteşekkildir. 
geçirmek Üzere yeni ve tedafii, geniş bir vaziyet almasından ileri geliyor ,John StandiSh Surtees P rendergast 

Vereker Vicount Gort. 
:······~········ .. ····........................ Y A Z A N ............................................... : İngilte.renin. en ziyade batın sayılır ve 

i. Emekli General B. Emı-r Erkilet :.= uzun isimıerinıden biri değil mi?. 
--- Ünvanı dahi 'isimleri kadar uzundur: i "Son Posta " nın askeri muharriri ~ •1''leld Marshall, chief on the Imperial 

........... _... .. ................. _..._ .... - •••.•••• - .... _........_..................... .............. ................. .. ..... GeneTal Sta.ff.> 

B:uış üınidleri yeniden söndü. J J tün bunlardan Alınanların böyle bir ha- İngılterede, hususile orduda ona kısa-
Holanda ve Belçika hükümdarlarının rekete teşebbüs etmiyecekleri neticesini ca f'.Kaplan:ı- lakabı takılmıştır . 

.sraptıkları bar~ teşebbüsüne takaddtim çıkarmıştık. Çünkü filhakika böyle bir Kaplan lakabının verilmesi şu dört 
edeıı günlerde Almanların bu ik! küçük hareketin melhuz zararları, Almanlar sebebe istinad etmektedir: 
fakat ınü::ıtakil ve bitaraf devleti veya için, mümkün faydalarından fazla ola- Pençesınden kurtuluş yoktur, merha-

Mareşal Gort cephede 
onlardan hiç olmazsa birini yani Holan- caktı. met nedir bilmez, baskın vermekten h0ş. 
dayı, 1st!la için bunların hududıarında Bu mül{ı}ıazaları değiştirebilecek yeni lamr. Habersizce kışlalara gider. asker- kaaCJ1'le lrncieme yükselmişt~. Geçmedi~ 
büyı.ık kuvvetler tahşid ettikleri şayiu. 

1 
b:r b.adise olmamıştır. Alman hükumeti- leri teftiş eder, kışlaları gezer, fahri.kalan ği hiçbir rütbe kalmamıştır. 

ls.rı çıkmıştı. Bugün de ayni haberler nııı Holandaya verdiği teminat ise biJa. ziyaret €:df'r. Kıt'ada •davulcu» bile olmuştur. Helll 
gelmekte ve gazeteler böyle bir fstilayı · kis ciüşüncelerimizle neticelerini teyid Nihayet dördüncü sebeb de sözlerini cie iyi bir şöh~et kazanan bir davulcu .. • 
Bay Hıtler ile arkadaşları istedikleri bal- etml§t:r. Demek oluyor ki Holand:ı ve hiç esirgememesidir. Harbi Umumi patlak verdiği zaman 
de başkumandanlığın buna muvafakat Bdçika uzerlerinden, İngiliz ve Fransız Vikont Gort, çok eski bir asker ailesi- yüzbaşı nitbesini taşıyordu. Harbin so· 
etmemekte l'tduğunu nakledeccltı. kadar ordufo.rını istihdaf edebilecek olan bil- ne mensub bulunmaktadır. o, daima bil- nunda albay oldu. 
saıfet gôstermektedirler. Bir devletin yük bir Alman taarruzu gibi sırİ bu iki yük babası ile iftihar eder. Bu sırada ona meb'usluk teklif ediJdı: 
harimine günü gününe bu derece nüf•ız bitJaıf memleketi veya yalnız birini iş- İn~iiiz ordularının başkumandanının •- Boş laftan hiç hoşlanmam!» diye-
acabcı nasıl kabil olur diye şaşmaktan . . . .. '1 gal etmeği gözeten askeri bir hareket te Ö\'Ündüğü büyük baıbası, İngilterede pek rek bu tekHfi reddetti. 
kendımi alamıyorum. ln9ılt~re~kı ~er~ ~ampların~a bulunan şimdilik re sevkulceyş ve ne de siyaset mergub bir spor sayı.lan caV• ın p~k bil- Kendisine yaklaşmış., hususiyetine gir~ 

Bazı sevkulceyş tacirleri de Holanda- Alm~n esırlerı lngılız askerlerınm muha. bakımlarından varid değildir. AJman yük bir meraklısı idi. miş olanlar onun bu sözünü tasdik eder-
yı ve hatta Belçikayı günden güne artan Jazası altında fu.tboı oynamaktan kolordularının yeni giriştikleri nakliyat İsmi Robert Surtees'ti. Değil yalnız ler. 
bir tehlikeye düşmüş gördüler ve hala da dönüyorlar ta, agJebi ihtimal, kışı geçirmek için ye- İngilterenin, ayni zamanda dünyanın en O, l&kırdıdan hiç hoşlanmaz. Emirleri· 
görmektedirler. Halbuki bütün bu yeni rıll! rnrlmıız, onun size derhal bunlarm ni ve tedc.ıfüi geniş bir vaziyet almaktan meşhur avcısı, Hiındistanı:n ~n büyük ni bile yazarak verir. Tek fazla IM etme~ 
istila korkularını doğuran haber ve ha-ı be~i kadarının cepheye yani Fransız - AI. 1 ibarettir. kaplan avcısı sıfatını kazanmıştı. sin diye... Görüşmek mecburiyetinde 
reketl~re dikkat olunursa böyle bir ic:tila man hududuna karşı gelen Zigfrid mev- AJ.man ordusunun, aldığı bu yem kış- Kutub mıntakalarında Eskimolar ile bulunduğu sırada dişlerini .sımsıkı sıka· 
tchlikesinir. mevcud olması~.d~n .. ziyade ı ~;inC:, diğc..r be.şi kadarının .da Lehıstanm larn~ :e intizar vaziyetinde, en çok sağ birlikte beyaz ayı. avlarına çıkmıştı. rak söz söyler. 
olmaması daha muhtemel gorunur. Hele ışgal altındakı mıntakalarıle cenub _<\.1- yanı şımal cenahını düşünmesi ve bunu ı.ondra ve Cap şehirlerindeki avcılık Geçen sene 1bir iİngiliz mizah me<!mua· 
dün ve evvelki günkü gazete haberleri man hududlarına bırakıldıktan so:r.ra temin ıç;n büyük kuvvetleri bunun geri. müzelerinin en kıymetli parçaları onun sı onun ctükrük guddelerinin çıkarıldığı
Ifofandanm tehlikede olduğunu daha ba- mütebaki on beş Ioolordunun pek azının lerincıe derınliğine yayıp kademelendir- eserleridir. nt:. yazmıştı. Tabii bunun asıl ve esası 
r iz göstermek için Almanların Hamburg sol cenah gerisi olan Bad, Vurtemberğ mcsi pek tabiidir. Görülüyor ki, Holanda Genç İngilizler Robert Surtees adını yoktu. 
ve Hanovra semtlerindeki tahşidatinjn vilayellerine ve mütebaki büyü1{ ~uvwt- [ve Belçikanın tehdid olundukları gürül- BuCfalo Bill kadar büyük bir hürmet ile •Kaplan~ habersizce baskın vermekten 
llrttığını hHha~sa öne sürüyorlardı. Çün. lcrin l'ağ cenah gerilerine yani Kolonva, ı tüforınin bundan çıkmış olmaları artık anarlar. büylik zevk alır. 
kü bu haberleri neşredenler, gazeteleri 1 Hanovra, Bremen, Hamburg semtlerine yaimz muhtemel değil, pek aşikardır. o Vikont Gortun babasının ismi Sir Ve- Kendine hergü,n yeni bir av bulur. 
hcrgün okuyan halk lfütleleri için~e Al-ı ycrlc~1.ir~1rr:~l~ri .. 1a.~ım geldiği cevabını 1 halde 'm. kı: A_vrupanın garbınd<ı. hiçbir reker'di. Bu zat oğlunun diplomat olma- Tdtişler birbiri ardısıra gelir . 

• man seferber ordusunun kışı geçırmek V•!rrlıgını gorursunuz. İşte Almanların 

1 

tar'1.fın c.ıddı büyük taarruzu olmıyaeak sını şiddetle arzu eylemiş ise ı:ie Gort ba. cKaplan~ merhamet, af nedi.r bilmez. 
içın büyük kısıınlarile Vestfaly:ı ve Ha-· ·ı ys.ptığı ve yapmakta oldukları harek~t- ye fakat muharib devletler arasında o basının fikrine hiçbir veçhile uymamıştır. Bırisinden şüphe eyledi mi? .. Onu rahat 
novra eyaletlerine yayılmak mecburiye - for. ağlelıi ihtimal, bu harb akademisi manasız çenf kavgası başta olarak pro- Dah:ısı var: On sekiz yaşında iken tah- bırakmaz .. · Bulunduğu yerden attırma· 
t inde olduğµna dikkat edeceklerin ancak ge-rıcinin de aklının erdiği veçhile, kışlık, 1 p&ganda, politika ve ticaret mücadeleleri siline devam eylememcğe karar vermiş, ğa kadar varır. 
pek nadir kimseler olduğunu bilirler. tedafüi bır vaz ve tertib almnk içindir. ı bt:!rmutad ö.evam edecektir. on d .)kuz yaşında oıxluya nefer olarak Bu hususta faaliyetini yalnız harbiye 

İzah edelim: Herhangi bir harb aka- B:z evvelce de, Almanları:ı Holanda 1 'l'unada, Balkanlarda ve Akdenizle kaydolunmuş, az sonra Hindistan, Cenu. nezaretine değil, devletin bütün kısun" 
demis; mtiptedisine batı Avrupadaki bu. ve Beiçikaya bugünler.de bir istila kararı bozulabileceğini gösteren herhangi bir bi Afrikanın her taraflarını dolaşmıştır. larına teşmil eylemiş, sözünü dinletmiş~ 
gUr.kü harb durumuna benzer bir vazi- vermeleri ihtimalini t etkik ederek böyle 1 yakın doğuda barışın yakın bir zamanda Ona cSir» diye hitab edilmek lazım tir. Müşkülat ile karşılaştığı vakit: 
yeri veriniz ve Almanların, ~lle~indeki 

1 

bi~ h~reket~n n_:uhtemel, maddi, manevtj işaret te gö~lmü~or; .buna .~ukabil Av- gelirdi. . . Çünkü bir asalet Unvanını haiz - Ya onu ... Ya beni!. · · 
25 • ~dar seferber kolorduyu şımdıkı v?.- MJ{E'rı ve ~ıyası fayda ve mahzurlarını i rı;pô.I'.!ll şarkile, şımalı şarkısmde ve As. hulunuyordu. Halbuki o cSir-, ünvarnnın Der ve daima da hak kazanır .. , 
zi,J•ete ı:ygun şekilde nasıl kondur~cakla- gene bu sütunlarda karşılaştırmış ve bü- 1 (Devamı 8 inci sayfada ) ist ı;naHne hiç meydan vermemiş. orduda (Devamı 8 inci sayfada) 
~==~~~======-=....,-::=======================~~==~===========~==========~==~============~~======================================~~ 

Evet; ne; mutlu Türküm diyene! .. Biz ~son P osta)) nın tefrikası: 4 cabi beye; adamcağızın hakkını ödiye' 

Tii rk bakkalları damarlarımızda dolaşan E N mem doğru.su.·· 
kanın -;on damlasını İstiklal harbinde ve 1 &; Ne tatlı muhabbet?. Biz buraya birkaç 
milli mücadele muhare'besinde yerleri a (g; bardak bira içmeğe geldik; söze istıfra~ 
suladık. Bu mukaddes devrimizde cüm- ik başladık. 
huriyetin yüksek vali.sine dil uzatmak oa E> l D IUe e G> Maamafih cmuhtelit saz takı.mı tcreW 
mukaddes duygularımız rencide olup in- c. il ~ lUJ a M E ft\ ' M nümsaz olmağa» başlamıştı. Bu ne biçiIJl 
kıhab namına göz yumulamaz. il: 11:/d K D; 11:{(1 UI sazdır diye başımı o tarafa döndürünce 

. .. . . . Şehri öz Türk bakkallaı·ı reısi beyaz elbiseler giymiş, başına birkaç ıel 
Bay Mustafa Başaranın umumi adablara takmış, elleri beyaz eldivenli bir hanıırı 
muhalif sözleri yüzünden lekcdar kabul görerek valinin karısına sordum: 
edemezler. Hayır!. Asla edemezler . Yazan: Zeyn el Besim Sun - ·Geiin şu har. ,n mı efendim?. 

Ey cümhuriyetimizin şanlı vali bayı- . İ~te b~ı ~ülküfül efendinin delaletile 12attım. Mektubcunun refikası ayağa kal- 1 - Teşekkür ederim beyefendi; ü ze:ri. Gülerek istihfafk1rane cevab verdi: 
, ıçcrıyr. gırdım. 1 karak bana yer gösterdi; ben koşarak niw afiyet, biraz rahatsızım.. _işte o .. . 

mı-ı.. B 1 d k 1 Bunu sevgili makamınızdan diler, say- azı yer er e eçekülahların kenarla- adliye başkatibinin yerine oturdum; hü- Nezaketen sahte bir tel~: Zavallı kadın bir köşede adeta ~inmW 
rı kıvrılarak garibüşşeki~. b~.r ş:p~a tipi l ~a.sa bir ~ere iliştim amma ne hale 15eldi-1 - Vah, vah, vah; çok. üzüldüm efen- ti. Yerimden kalkarak kendisfae d.:ığrıl 
yaratılmıştır. Serpuşun ustu kulahtır da gımı tarıf edemem. Bereket versin, bir dim. 1Hr yeriniz mi ağrıdı?. ilerledim. üstüne, üstüne yürüdüğüIJlİl 

gı!arımızı sunarız ... 
imzalar ve milJıürler 

Bu arzuhali alan Zülküfül efendi vali- altı şapkadır; umumi heyetile ise ne şap- 'ı ı:ıüddet sonra yeniden istif olmak adet-! - Tyi buldunuz müddeiumumi bey; e· geren gelin hanım korkarak ayağa kalk' 
kadir, nt:. külB.htır. Bizde el sık- tır; kocasınm yerine oturduğum ve hu J fendim, peder merhum bazinayı pek s~ mıştı : 

ye gidiyor: ırak sistemi de bu uydurma suretle erkeğini yanından ay:rdtğım için verdi de ondan alıştım. - Aman hanrmefendi. istirham ede· 
- Efendim!. Esnaf ayaklandı. b f ' 

. zuh 1 t V 1. k şapkaya döndü. Kapıdan giren bir herif, 1 ana ; rit kesildiğini yan yan bakışların-ı - Bazina mı buyurdunuz· affedersi- r!m. Bendeniz tebriklerimi arza geldirtl· 
Dıyerek ar a ı uza ıyor. a ı o u. d 1 d y h t k k ' 0 . . dah k . ucur,da parmakları açık bir el bulunan an an a ıgım anımı e rar ocasma niz, hic işitmemiştim. Size bahtiyarlık temenni ederim. N:çin 

yor, bır daha okuyor, hır a 0 uyor, , . . .. kavuşturdum; kallup valinin anına it- ' ? 
b'ttabi hiçbir şey anlıyamıyor. I kolunu d,rek gıbı one uzatarak sıze doğ. . Y g - Yağlı hamur yaparlar da efendim. tam fa teşrif buyurulmuyor efendim· · 

ı ı· l' · · k D v • tım K .ı y lA t t ld k :rrıo." _ Maksad nedir efendim, rıe olmuş?. j ru ge ır ve e mızı sı ar. ogrusu ya, ben · ~ .. .. .. . 
1 

ortasına bamya dökerler. Fakat bunun auıncagız evve a u u u; onuşa 
] . . . AlA . t · h' b k ı H .. nım gordum nm, mutla.ta çorapları. t 11 kt' dı Sonra yavaşça · _ Daha ne olsun beyim?. Herif a}e- g .• .:wtc erımızın a ı sıyase ı ıraz ıra a- k . . . v • • şar ı e: e yeme ır. · •- · 

.. . k d b .. l 1 nın ar a çızgısıne bakarım. Eger o dıkış .. - İn~aJlah oraya da geliriz eföndiTl'l· nivveten zatınıza kufretti. ra cmuaşeret a a l> sutun arı açma an. , . ·ı . d y • y 0 .. . Fakat alenen ö denmez k i. . . 
• v Kim? na siddetle taraftar olanlardanım. Halk ~ızg~ erı ogru ıse ~ayanın .h~n.ımlıgına, -- F.vet efendim Cevabmı verdi. Bu defa fena halde berı 

• • - • • •• ~. .. v • 1 ıçerı veya dışarı, eğrıyse sahıbının pasak- · · · bozuldum ve yerime döndüm. 
Bizim reis.. . mazurcıur; bu ış kendılıgındc_n. ogrPmle- lıl!ğına hükmederim. Bu hükümlerimdc - Evvelki gün nereden aklıma geldi k' 
Ne dedi?. p k çoklarımız kadın el•nı u t a ı b'l . Evet : muhtelit saz takımmn bakacs 

mez. - ~ - v. za m - yanıldığımı hiç hatırlamıyorum. Çorahı- ı mem; canım ısteyiverdi. Şöyle kendi tım. Bir keman, bir klarnet, bir ud, bil' 
- Vali de kim oluyormuş, b\ze v ali, dıkça ona el uzatılamıyacagını, yaşça 1 nın çizgisini düzeltemiyen kadın evini mi 1 ekif~e!ımle yapıp yedim. caz davulu , bir trampet .. Zülküfül cfetl' 

msli kar;şamaz dedi. Esnaf ta cbiz vali veya mevkice, rütbece büyük olanların düzeltebilir?. Hanımın celciğezine> baktım; benim- dinin (davullu saz) deyişi yalan dciiil• 
beyimize hakaret ettirmeyiz»" diye ayak- ~~üklere el uzatacağını, ke~dinden. b~-1 Kör ol~un bu tabiatim! İşte gene ba- kiler onların yanında sinema yıldızı An. miş. U~şak peşrefine zilli davul teil'lPo 
landı. yuge el uzatmanın ayıb oldugunu bılmı. 1 cakları süzüyorum. Bilen, bilmiyen d~. ni Ondra'nın elJeri gibi kalıyor. Küt küt tutuvor. 

- Allah, Allah:.. y.or:.ız. Kf:'ndi evinden dışarıdaki bir m~~- __ Müddeiumumi bekar değil mi ya; parmaklar, mahallebici mablağı gibi a- S ·1 b' k.. . Z"lk .. f.' l I d'oi1l 
- Evet beyim; bir tahkikat ettir, gö- - l • a onun ır oşesı, u u u e en ı . 

lıse .!'onradan gelen erkeğe karşı ayaga sağa. Mla sulanıyor. vu~ ar·.. böfe dediği büfe haline konulmuş; dahıı 
rürEÜn ... 

- Peki; icabına bakarız. 
Vali, tahkiki emrile, arzuhali polise 

havale f'diyor. Polis bakkalları birer bi
rer dola~arak esnafın ifadesi'rıi alıyor: 

'Tamam!. • 
Mesde kaldı mı?. Bay Mustafa B~şa

ran mektubcuya gidip anlatıyor, evkaf 
müdürüne dinletiyor, tahsildara derd ya. 
nıyor amma ortada resmi tahkikat tama· 
rı varken dinliyen olmuyor . Kendisi re
islikten azlediliyor; ;Yerine de Zülküfül 
elendi k uruluyor. 

kalkıp yer gösteren kadınlarımız pek çok 1 Diyecek .. yarabbi!. Çorapların yüzde - Sonra hanımefen di?. doğrusu bar amerikenle büfe ara&ı bit 
olduğu gibi kadını kadın olarak görmi, 1 doksan sekizinde çizgiler eğri . İçimdrki - F'azlaca kaçmış galiba efı:.!ndim; ev· §l?y .. bereket versin, genişçe tutmuşlıı!" 
yı:-n ve ıtbizim katib~n .karısı>. diye .ay~ğa ! şeytan: • 

1 
vela, yüzünüze güller, mutfakta J.:ayyet- Aksi takdirde halen başına üştişmüş ~, 

kallanıyan erkeklerımız d~. az değıldır. ı - Kaik Ekrem; sevabına şunları doğ- tim; ar!casınd~n da, _göstermek gibi olma-ı 19.nların yarısını bile zor alırdı. Büferı:ıl 
Nitekim bu akşam da boyle oldu. Ka-

1 
rultuı:cr. j sm, kaoa .:rerırne bır sancıdır arız oldu; içinde dur:m üç kişi, şişelerin ağzına S·i~ 

dınlardan bir kısmı ayağa kalktılar; on- Diye muttasıl yüreğimi çimdikliyor; dündenberi öldüm, bayıldım. (Kocasını:: ell~rinb ba§ parmaklarını tıkayarak k01 

!:ıra: bunalacağ1m... hitaben) Öyle değil mi bey?.. tuk meyhane usulü biraya lıkhk yaptır• 
_ Aman efendim, inayet buyurun. Valinm hanımına sordum: 125 okkalık karısının yanında manda mak suretile bardak dolduruyorlar. ?J'.6" 
Diye hitab ederek bir yere ilişmek için - Afiyettesiniz inşallah hanımefendi,. altında malak gibi kalan 54 kiloluk vali zenin iyisidır mül§.hazasile mayoneze çs' 

acele ederken karşıma bana el uzatan Donanma ktığıdı yapıştırmış gibi kıp· bey mecburi tasdiki yapıştırdı : talın sapını sallıyanlardan tutunuz d9 

memurlar çıktılar. Vali de elini uzattı, ~1 kırmızı duran boyalı dudaklarını büzerek - Ya .. bizi hayli tel§.Şa düşürdü efen- marul salatasına beş parmağile hilctlftl 
heni bekliyen valinin karısına ben el u- cevab ver di: dlm Bereket vel'lin belediye doktoru Hi- edene kadar hepsi orada.. (Arkası var> 
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[Maymun nasıl yakalandı? J 

Iiayv 
nı anat bahçesinin en güzel may-
Unlarından K k .. .. b' . h Çeden k o o, gunun ırınde ba -

nıe açmıştı. Maymunu muhafazaya 
ınur olan b k . . !akat . e çı, peşı sıra koşmuş, 

~akala yamamıştı. 

Maymun bir ağaca tırmanmıştı. Bek
çi uğaca tırmanamıyacaktı, nğacm al
tında durdu ve mahzun mahzun baktı: 

- Kokoyu yakalayamıyacağım! 
Dedi. 

. 

Babanu.n kitablan. 
Benim babamın çok kitabı vardlr. 

Ben diyeyim yüz, siz deyiniz iki. yüz .. 
Siz, bir şey demiyor musunuz? Öyle i
se gene ben deyivereyim. İki yüz, üç 
yüz, dört yüz, beş yüz ... Fazla mı söy -
lüyorum. Olabilir amma, belki de ek -
sik söylüyorumdur. Çünkü babamın 
kitablan saymakla bitecek gibi değil .. 
Doğrusunu isterseniz ben babamın ki
tnblarından pek rahatsızlık hissetmem .. 
hattfı hoşuma gidenleri de var. Bazı -
larmm içinde öyle resimler oluyor ki .. 

.. ,,. 7 

ins:ın seyretmekle bıkamıyor. Annem .. , . . . . .. 
benimle bir fikirde değildir. O, baba • otc~maen o~.uyo~u. Bu kıtablan bır - çok, hukemanın iddialarına göre, genç 
mm kitnblannı evde bir fazlalık adde- fo~tırmE>-k mumkün olurdu. erkek aldığı mektubu birbiri ardına bir 

Orada b . . illa çem er çevıren bır ~l)cuk; 
çiy;ınunıa, bekçiyi seyrediyordu. Bck

nıahzun görünce: 

si~: ~en bu işi hallederim, dedi, hani 
den ayvanat bahçesinde çember için-

atJıvan b' k"' k O ni • ır ope var ya. nu be-le; '"Çemberin içinden atlatalım, her 
l:$. oluna .girer. 

aeı· ed~çi çocuğa inandı. köpeği buldu, 
1) ır ı Jç· 
lntın : opek çemberden atladı, ınay-

agaçtan bunu görmüştü. 

Hemen ağaçtan aşağı indi. Belki siz 
de duymuşsunuzdur. Maymunlar çok 
multallitldirler, ne görseler onu yap
mak isterJer. Maymun kö9rğin çem
berclcn atladığını gördüğü için onun 
)'aptığını yapmak emelile ağaçtan in. 
mişıi. Çe:mberin sahibi çocu'!<: 

- Haydı sen de atla da görelim. 
Dedi. Maymun atlamak içın hazır-

landı. 

der. Esasen babamla annem arasında Bunu keşfettikten ~nra hemen işe kaç kerE: okuduktan sonra.» 
bütiir. gürültüler, patırdılar, yüksek baş~2 dım. ~~barnl'n kıtab1anndan ~l~ Babam kaşlarını çatmıştı. Ablam gül 
sesle konuo;;malar hep babamın kitrıb - yedı tanesını aldım. Bunlardan cıldı mekten katılıyordu. Annem hiç bir ~ey 
ları vüzünden olur. Annem kitablat"n en t iizcl olanını, bir yana bıraktım. Di 

• w k ' t bJ · 1 b. b. anlayamamış şaşırmış bir halde baba-
~v içinde toz yuvası olduğu iddiasında· ge~.r~ı a ıı.rın say~ı a~ını ı~er. ı:.er 
dır. Babamsa onların ev icinde bir fi • Çe\ ı ıp satırlarını kestım. Ve cıldı gn • ma bakıyordu. Babam kitabı yere attı; 

'ki ... ka,mai!ı olduitunu ilert sürer. Han- zel l~iwt.ahın. sayfalarına . yapıştırdım. - Bu ne rezalet! 

1 
· . h kl k · · b·ı · orsam d~ nene Kest1gım kıtab1ardan gerı kalan par - Yüzüne baktım: 

01sı a . ı ne ıyı 1 mıy a t ... .. •• .. .. • 

bar.a annem haklı gibi _g-elivor. Kitah - çal:m. p-oturup çop tenekesıne attım. - Babacığım sen bir kaç kitabdan 

farın fikir kaynağı olabilcceifine ne • Ba_bam ~~-=am e:e geldi. Y~mek yer- ayrı ayrı okuyup zahmete girmiyesin, 
de•ı..:e pek aklım ermivor, çünkü kav - ken ıçım ıçıme sıgmıvordu. Yemekten d" b ,_ kit bl d t 1 k.e . • ' . ~ . . ıve aş~ı..ı a ar an sa ır ar sıp 
ı;ı:ıvnnı f1Ö,emivorum. Toz yuvası ol - ı:;o'l'lra hcıbam kıtab okumak ıçın otur - ~ . 
macpna !!elince, o cihet doi!ru. Kitab • du~u zaman, gündüzden hazırladığım bu kitaba yapıştırdım. 

1 

lcı•·m b~lurıduöu <'danın bütün tozu ne- kitahı 117 . .<üacaktım. Babnm ayağa kalktı. Sanki ben fena 
dC'n(e hep ki tablarm üzerinde biriki - Kinı bilir nı> kariar sevecekti. Kim bir şey yapmışım gibi kulağımdan ya -
yor. bilir belki de bana -çok zamandır iste - kaladı. Beni götürdü odama kapadı. 

r:o~rçi 1-nbam, kitablardan birini al- diğim, ve: Ve tam bir hafta da yem~ vermedi. 
dıi1ı zanıı:ın, cat cat dive elini kitaba - Alırım alırım! ler .. Ne yapmalı; insan büyüklerine de 
\'urup to7 u ver-c döküyor amma. annem Diy<', geçistirdib-ri üç tekerlekli bisik- bir türlü yaranamıyor. 
od"vı s ~;..,iiriince toz ıtene ""rden kal - l~ti aJarakt1. Nihayet yemek bitti; ba - ............................................................ _ 
kın kii<ıf-1 T\ iiıerirı" konu,.P ... h,'or. bam köcesine oturdu. :&n hemen ki - Horozla köpek 

Aii abPvirnin bic;i k;l pt;rı:, rl--bmın TY'"k b uı : y:ıkaladım babama uzattım: 
t .-.h rı.n+ac;'nı, b,,n;m kücük ke<livi sev- -- Bımu oku baba! 
diöim gn ... i batal'Yl da kitablarım çok Babnm yüzüme baktı: 

13 SC\•'vor. YorrPl{ten 5'lııra mn'lıakkı>1< on 
R~~çi işi anlamıştı. Maymunu ele Maymun atladı. Çemberden geçti. Jarı:hn h; ... ;.,i :ılıvrı!', bir kö-eve geçiyor - Ba~ka bir kitab okuyacaktım. 
ltı ek için bir tek çare vardı. May- Fakat, bitaz evvel çemberden geç-en \'e c;aatlo-ce 0lrtl''"f. - Sen bunu oku baba, başka kitabı 

un ntlaınak sil b d ,. k" _,_ .b da oirnmuş olursun. 
koş arzu e çem ere Oı,;ru op\.!J\, gı ı yere düşmedi. Bekçinin ka. B~zan on hir:ni biraz ohıvup bırn • 
.... Utıca, yerdeki çukur kapağını açar- pağını açtığı çukura düctü ve bekçi o- ı k <l Babam şas·rmıstı: - nıaYm ~ k-yor, bir bı>c;kac;ını a rn o uvor, onu · a _Bu nasıl laf~ 
l'akaı u? çukura ~ecek ve kolayca nu bacaklarından yakalayıp yukarı bn C'klvor. daha bir bac;kas·n• okuvor. 
ha anabılecekti. Maymun atlamaya Çt?kti. Maymun gene yakalanmıştı. Bek- Kitab dtıaistire dt>rristire okuduiiu za - - Hek baba, aç oku .. göreceksin. 
du~n~ıttı. Atlamak için koşuyor- çi onu hayvanat bahçesine götürdü \"e mım babam ki'ablardan bi.,..;ni bıraı< _ Baham cildi güzel kitabı açtı. Açar Köpek, horozun peşi sıra koşuyordu. 

111ııe..,, kç1 çukurun kapağını açtı. eski kafesine kapadı. ,,1• "+f'ki i almak için verinden kal1•- açımiz ~asırmı~tı. Bir şey anlamamış Yakalasa ısıracaktı. Horoz su hortu • 

aç: Yeni• e·ımecem.~z :J.. ~~~. ~;ta~ı vc>rine kon~ak b;r bac;ka- rzi~iyciı." .?öz~üf!.ün.ü t.aktı. ~çtığı say - munun üzerine geldiği zaman bir an 
_ sın• abı 1°krar oturmak vüzünden zah fa) a rlık.,atlı dıkl.atlı baktı. durdu. Mahmuzunu hortuma sapla 

~ - Ru ne bu? 
res d m 0 te g'rivor. mıştı. 

hu ad ım e ·bir adam varmış. Fakat 1 Ben 1:-aharn ı cok c.-ever:m, onun ı"lh - - Hele oku baba! 
rıere arn meydana çıkmıyor. Kim bilir . . h ' · B b O'·ı 1 ........ a,,,.., basladı·. Ye k mete l!İ rP'"Sın1 ıc ıstPmem. a amı " ·11 

" 

() adarnısab lanmış? Haydi çocuklar, siz bu za"'ımet+A., kuı-+prı:ırn a? rnıv·m rliye "'Fransa ihtilali kebiriniın ilk senele -
Qldu"' ulun, bulursanız saklanmış gu düc;ünd:im. Kitn-b dei1ic:;tirdi.ği zaman • rinde Napolyon, ArSEn Lüpenin oyuk 
Razcte~ere bir işaret koyun, v.e resmi hırr'a , ha• t; kendisine bir kaç defa söy- iğnevi keşfctmesile Otello Dezdemona-
bilenıe n ke~p bize gönderin. Doğru J(>(].hn: yı lJir gece, babası hayır hayır sana ra-
fuu.>oı rden bır erkek okuyucumuza hir ,..' _ Parac•aım. dP<i:rn. v:+.,h dea:şti- ci d<'hil bu telkinat, Karagözün Yalova 
Şil'l topu, iki kız okuyucumuza birer 

811 
.~Y albümü verecegız. Bu Şirley rcce;;n zanı~n. vıerinden kall{ıo voru

1
• rnfoc:ı, Karagöz parçalan arasında, Ça-

•;urnı mn, beni caO-r:-. ben nı>rP.ciP nkam ıı:H- lı k.ı~u o akşam çok düşünceli idi, Kam 
hi~eı ... erinde Şirleyin resimleri ve el- rirn : Fenin ki+abını deQ-ic:tiririm. ran bahçede, Mari Antuvanet On altın-
~ler ... rı. vardır. Resimler kesilir, elbi - Babam ela be.,; cok c;ever, o da be - rı LUi ile evlendiğinin altıncı ayında, Köpek: 
?tıaı- ~ıydirilir. Bunlarla meşgul ol - n-ıım 0 ,·unumu bırakmamı, vorulrnamı bu"vi.:1{ FranslZ e<liıbi, Ruhii Bag"' dadinin t ~ sızi "'J - ştC' şimdi yakaladım. tan eg endireceği gibi, yapıldık - istcm!vor ki, sövlemPrrıe ra ,;.men k'tRb siirlerin<len en güzeli sayılan, Sour mü O" t 1 k .. 
tır . .;~rn da odalarınızın süsü olacak- el ,;:-.t;rmek için beni bir kere bile ça • ;.esindeki Jökone tablosu, soğuk algın- ıye a .ı ma uzere iken horoz 
11 gii ıger elli okuyucumuza da ayrı ay- ?hrnıarl•. l·ğ·ından korunmak için en başta; Şeks. mahmuz~nu ho~urndan ~kti. Hortu • 
"'kti '-el ~e kıymetli hediyeler verile - bize gön::lcrdiğiniz zarfın üzerine cBil- Di~şünı~üm. hu ic.-in b~c;ka c:ur{'tlP hal- pi:ir I-famlet, 'Kral Lir, Nasrnttin hvca rr.un delmen yennden fışkıran sular 
deti r. Bılmeceye cevab verme müd - rnc('(;> kelimesini ve bilmecenin gaze - li raresini araClım ve n;havet buldum. fıkr=ı!arı. Şıp sevdi gibi eserler, orta köpeği bir i)i ıslattılar. Horoz da kur-
........ ~.~-~~ ••• ~~dür. Bilmece cevabını tcde çıktığı tarihi yazınız. MaılPT"'ld b?hcım hir o k:t~bdan. bjr can mf"denivetiınin Asyaya serptiği bir tulmuş oldu. ........................................... ... ........... ...... ............................. . ·················-········· ... ,....... .. . ............ ................... .... . 

liizınetçi Gülsüm, bahçıvan Bayrama bağırdı: 
tir:i"' Bayram, Bayram. koş gel, köşke bir hırsız 
1-y ;· Ne var. ne yok alıp gidecek, adamı yaka
lfa a 1~· Köşkii soymasına meydan vemtlyelim. 

Ydi Çibuk ol 

Bahçıvan Bayram zeki bir adamdı: 
- Ben onu yakalamak için köşke girmem de

di. Bak kendi kendine nasıl yakalanacak. 
Köşkün kapısı önündeki taş merdivenin bir 

ayağına iooe .bir tahta, tahtanın iki tarahna da 
iki sakal koydu. 

Hırsız, köşkte; yükte hafif pahada ağı;- ne b:.ıl
dusya hepsim bir çıkına doldurmuştu. Kapıdan 
sevinç ıçinde çıktı. Merdivenleri iniyord1J. Bah~ı
van Bayramın koyduğu tahtaya bastı. 

~asar basmaz tahta esnedi, iki taraftakı Jki 
saksı ı:ıplayıp lıırsızın kafasına çarptı. Hırsız ser. 
semlemiş, yere düşmüştü. Elindeki çıkın bit ta
rafa fırladı ve bahçıva.n onun sersemlemiş olma
sından ıstifade ederek smıaıJn bajladı. Karakol& 
teslim etti. 



• 

Alman casusu Kari Armhard'ın 
neşrettiği hatıralara göre 

ŞON POSTA 

Günün 
lktnclteşrln JI 

adamları ______ , __ _ 
cas 

hayata 

AdÜye sarayınm 
inşasına başlanıyor 

(Bqttırtıjı 6 nes ıafllad4) lnui.t, en kiber. en sessi% adamı halin• 
(Ba.ıta.rı:~ 1 i~ M?Jfada ) Vtkont Gort §iındi itPJ. eylemekte ol.. ıelir. 

. Sa~t 16 .. da adliyeyi ~yatet eden Ve- duju vazifeye 1936 senesinin Mart ayın- :&idge <>ymı•ııvla emsali yoktur. l3" 
kil b1r zı:u~d~~ mütldeium~i ~et da tayin edJlmi§ti. ODun bu mevlde ge- oyunda ona galebe çalan olma.mıştır. 
Onatla goruştükten sonra, ıcra daire • ürilmesi ordu §Urasında. birçok istif.alan Mareşal Vikont Gort an'anevi İngillf 
lerirıi gezmiş, icra kanununda yapıla- mucib olmuştur. T.oksözlülüğilnden dda- muhafazakhlığının en caınlı en kuvvetli 
cak son tadilat münasebetile, icra iş - yı sürü ile mwm z.lan vardır. bir ti.ınsalidir. .. ' 

L 
lerini tetkik etmiştir. BilAfıare müd • İngiliz müstemlekelerinin hemen hep- Bütün Brltanya arazisinde kralcbJl 
deiumu.m1 muavinleri bürosuna gire - sinde bulunmuş, hepsini mükemmelen sonra en fazla nüfuz sahibi olan cO• dut• 
rek, munvinlerle görüşmüştür. öğrenmiştlı'. * * * 

Fethi Okyar, bundan sonra, yanında Cenub Atrikasında onu esir etmek ar. 

3 

Yeni bir vazife müddeiumumi, heyeti teftişiye reisi ve z~unda bulunan bir kabilenin elinden Tarihten sahneler 
diğer bazı adliye erkim olduğu halde on iki saatlik cebri bir yürüyüş ile kur-
Tapu dairesine gidere~ yeni tesis etli- tulmuştur. (B~tara.fı 5 inci sayfada) 

Kar! evine döner dönmez derhal ma- Karl, Rene'n.in evi.ne gittiği zaman te- len mahkemelerde tetkikler yapmış ve Felemenk nı:üatemlekelerinden birinde zaman İstanbuldan Filibeye haftada bit 
sasmm gbzünü çekti. Oradan bir deste sadüfen gözüne buduvardaki bir şe • hakimlerle temas e~tirı ormanlar arasında iki gün kaybolmuştur. ı posta gelirmiş. Bir gün posta ile Vali ts~ 
yepyeni iskambil kağıdı çıkardı. Son kerleme kutusu ilişti. Bu bir Berlingo Buradan kısmı azamı yıkılmış ve en- Onun bu sergüzeşti macera romanlar:ında. met Paşanın da azli emri gelm!j. L<ıt!l 
scr:elerde, iskambil k.8.ğıdlarına tanış • şekerleme kutusu idi. Bu çeşid meyva- kaZl kaldırılmış bulunan eski hapisa _ yazılı bulunan vak'aları gölgede bıraka. Efendi İsmet Paşayı sayar, sever i.Ini} 

madan hiç bir esaslı iş kabul etmiyor- lı şekeri o zamanlar, yalnız bir Mos - ne binasının arsasına gidilmiştir. Adli- cak ~erecededir. . . Taziyeye gitmiş. Filibenin ileri gelenle " 
du. o, Napolyoİıun Sent.Elende icad kova firması yapıyordu. ye Vekili müstakbel adliye binasının . Vı~.o~t Gort genç yaşında~berı. kelm1:~ rinden beş on qiyi de orada bulınUfo 
ett;gı·· bı"r nevı· e:Napolyon falı> ~rdı. KarJ, yı:>mek yerlerken, tesadüfi i - · d'l •· b h il ·a 1 mn butun kuvvet ve ma.nasıle yuzde yuz Vali İsmet Paşa hepfilne hitaben: ' -~- - · ın~a c ı ecegı · u sa anın erı e a a • . . • . . • 
Şayed iskambilk?r, üç defada hiç olmaz- miş gibi sordu: da,iı vazi et etrafında tetkikler a _ bır atlettır. Aske~ ocagına gırdıgmden az - Ben azlolundum; fakat geJecek pos-

.. · b · · R · h' R da b 1 d 0 y y p sonra boks şamnıyonu olmuştur ta ile ipka edildig-im emri gelecektir,· b0"' sa bir defa açık duşerlerse, unu 1~ --: .ene, sız ıç usya u un unuz m 15, yıkılmıyan kilçük bir kısmı göz - .r- • 

b. Alam' t sayar ve 0 ic:i yapmanın caız mu ıdı? d . k .. dd . 'd b Kış ~porlan yapmak üzere her sene ni sevenler mahzun olmasın, sevmiyen " r a " e y• en geçırere , mu eıuınumı en a - . , ik .. 
olacağma karar verirdi. . • Rene tereddüru.üz cevab verdi: zı izahat almıştır. Fra~aya gelir ve dağlık yerıerde i uç ler de ~o~ yere sevinmes~er! .. 

Karl heyecanla k~ğrdlan açmaga - Hayır, hiç bUıunmadım. Orasının Bu arada bazırun arasında yıkılan haitc. kalır. . . .. .. . Dem~. İsmet Paşa asa~ı bir a?3:111 ° 
b -=l <l F 1 k alı d'' tü. Karl tekrar müthiş soğuk oldugun· u söylüyorlar.. Yaz mevsım.ınde en büyuk zevki, en !arak şohret almıştı. Lütfi Efendi ile ff--

a. a ı. a ap UŞ binanın tarihl kıymeti etrafında ya - lı- ··k ğl · - desi lak l k • 
kA: ıdları k: tırarak ikinci bir ~fa - Evet haklısınız: Oranın iklimi pek .. . u~ e ~nceaı, gav çıp o ara libelilerin de aklına cbe$elli azil hava•· 

g • .,.~ y • • • pılan munakaşalar mevzuubahs edil - sayfıye evmde çalışmaktır. disi 2.ihnine dokundu. Böyle abuk sabt:•• 
açnıa'1;n başladı Dogrusunu ıstersenız serttır. · ti v kil b k ·· 1 d · · t 

•. · . ·. d Ka ı d hal kş n-ı· v· mış r. e ' una arşı, şoy e emıs - Iyi bir tayyarecidJir. İcab eyledikçe söylüyor> düşüncesi gelir diye izaha Karl hiç de yakalanmak ıstemıyor u. r er o a anı, .oer ın ve ı · tir- . . . . . . 
Daha e enlerde gen ve güzel bir kız- yanava birer telgraf çekerek. güzel · . . . . kendı nusu.si tayyaresını bızzat ıdare e- vermi~ti; fakat: 

g ç M . ç .. !"" 1 Fran. k d ~ h~ · ti hakk d - Jstanbul~ ltir adliye bınasına derek seyahatler ya-par. _ Is1anbulda bu değişiklik yapılırlceJl 
. la tanışm~tı. avı goz u, sadrr s~ç 1

1
' 

1 
.. SlZ t ~ tınd~ın uvı~ m a ihtiyacı var. Bize. bu yeri gösterdiler. İçki hiç kullanmaz, eski bir içki düş. kamer ııkreb bureünde idi! 

· bevcız tenlı olan bu kızın ne e guze ına uma ıs e ı. B' b d . - dır . .. . . da 
ve. yuvarlak kalçalan vardı!. Fal bu Fazfa beklemesine lüzum kalmadan ın~yı, ura a mşa ede:eğiz. man.ı •·• Dı!e soz~ başlarken, Lütfi Efendi 

8 
.. 

1 ka Ka 1 l <1'. rek Be r ks v· d . t B1r arkadaşımızın. adliye sarayının Bundan dolayı ona cTeetootaler> adı kendı kendıne: cAman Allahım! Bu 
defa da kapa ı çı rsa, r , ne o ursa ~.:c r m, gere e ıyana an ıs e. . kit b 1 • d . ilm. t' u . . irtol · kil d ·c .. . .. d . ti pna.a 

. . k .. kAf d 1.ti a·gv. 1.. t ld. K 1 if . h 1 ır..şasına ne vay aş anacagına aır ver ışır. ı.anı. cı.sp u ıç er en ı - dam busbütün kaçırıyor> emı~ . ., 
olsun 1QI> gıtme ten ıstın a e ecel\. . ı_ ! ma uma ge ı. ar ş reyı a - _1. d F h' Oky b ti b d İçki d" .,...,....,..,,,;:;., ·k 11 b . . . . . 

. :ı-b' Ka 1, - d b. lett'kte ld ııı-· t . d"k su .. · .• ıne e, et ı ar şu ceva ı ver- na e en). u~~· saı as e · u. ıse ızahatına şöyle devam etmışti. 
Bırden ıre, r ın agzm an ır s.e- - 1 n sonra e e e gı me nı 1 - ·"" • nu her sahada tatbik eylemektedir. İ t n.b ld b d ğ. iklik pılıt .. 

· km katl kud R ' · h kike is · B mı~.ır: - sa u a u e ış ya d vinç nidası yükseldı. Fal açık çı ış • e o u: ene nın a · 1 mı er- Askerleı·e verilmekte olan süt tayinini k k kr b bur .. d · di D rna 
it. B .. bi l~mettf .. artık korkma- ta imiş. Karakov'da oturuyor ve orada· c:- Adliye sarayının biran evvel ya- ._.~ amer ~ e cun e ı ; .a. .. 1 u, 1Y1 r a ı b' d ·sı· "ed ki ta çnğaltmışt1r. Saıd Pa!l:a boyle şeylere meraklıdır un 

dan verilen vazifeyi kabul edebilirdi. bir kumarhane işletiyonnu'j. Fakat ku. ~\~a;: 1 ız d'el ı kıy~ruz,diproJH eh 1-1 - Askerler arasında pek çok, hatta deli- kanı vok Edirne valiliğini kabul ~tmıe. 
Karl derhal Rozen'in muavinine gi- marhnnerun polisÇe k~finden sonra o- ı t ~ ab' e ı ıne u.zer~ . rd. ~rı a utae cc sevilmektedir. O halde İsmail Paşa da yerinde kalır, bil" 

d k k ~..!- ril .. kabul etti • radım kaçmagv a, ve Belgrada yerleş - ço t: ısa ır zaman ıçerısın e ınşaa Kışlalarda sık sık ·. ere erılll.:>llie ve en ışı v - b c:] kt na da dokunmazlar ..• 
ğ1ni bildirdi Ve ertesi gün de Belgra- me~e mecbur olmuş. Avusturya polisi- a. an.aca ır.». . . • - Wheres the Tiger? (Kaplan nere- Paşayı dinleyenler: 
da doğru yola çıktı. Hareketinden bir nin takib_:tından kurtulmak ~çin hüvi-. A~ıye :'ellJılı~~ burad~ Tu~bul de? .. ) _ İnşaallah efendim . .• 

· gtin sonra Belgrada vardı. Belgradın yet~ni degiştirmiş.. . ~evkıfancsıne gıı:n~, Tev~~~e~ ~f- Diye sorulmaktad'ır. Bu sual herkese Diy-erek hayret ve merak ile huzurU11" 
en ltiks, en muhteşem otellerinden bi - Karı ~evincinden parmaklarını .şak - tış ederek, mahkumlarla goruşmuştur. korku vermektedir. Herkesi vazifesine dan ayrılmışlardı. Ve hepsi de haftafl 
rine yerleşti . .zeılginliğile, asaletile, eğ. lcıth. Şimdi artık Rıozen'in istediği ma- Tevkifaneyi müteakı:b adliyeye ve - daha fazla bağlamaktadır. iple çekmişlerdi. Bir hafta sonra İsta.ne; 
le~ce hayatına olan meylile Sırplann lCrmatı gönderebilecekti. rilen eski Şurayı Devlet binasını da cKaplan kumaı11dan. sık sık sivil giyi- bul postası gelmiş, postadan, Vali tstn 
g5zünü daha ilk anda boyaması rn. - Bu şifreli telgrafın g-eJişinden bir gezen Fethi Okyar, binada yapılan ta- nir. Sade bir siyah pardeslisü. sivah bir Pasanın Filibe valiliğinde bırakıldığı eJ1l 
zımdı. Kont Artur Verneyl bunu bü - gün sonra. Kont Artur Vernevl, elinde· dil ve tamiratla meşgul olmuştur. Ta - melon şapkas1 vardır. Bu kıy9.feti ile dai- ri Çıianıştı! Reşad Ekrem 
yük bir .µıuvaffakiyetle ba~rdı. Sırp kocam:ın bir buket çiçek olduitu halde,: mi!'atın ne vakit hitama ere<:eğjni alA- ma Londra otobüslerinde yer alır. 
sosyetesine nüfuz eder etmez, hemen rıyundaki kumar borcunu !:::ahsen öde - kadarlrırdan sormuş, kendisine 45 gün Orta boyludur, bugün tam elli iki ya- Bir kadın cam silerken 
hef!len her akşam evinde ziyafetler met-- ii1ere RRne'ye geldi. Takriben ya- zarfında ikmal olunaca.ğı cevabı ve - şındadır. sokağa düştü 
\•e..."'"llleğe başladı. Bu ziyafetlere işti • :rım ~aat şuradf!n buradan konuştular. rilmiştir. Sivil olarak görenler kendisini bir tüc- Kumkapıda Havuzlubostan sokn~n.~~ 
rak eden misafirlerin sayıs1 .arttığı nis- Belc!rad bekar salonlarının dedikodu - Vekil. tetkiklerinden memnun ay - car sanırlar. 30 numarada oturan 50 yaşlarında Vir11 

1 ı be~te misafirperver ev sahibinin neş - sunu yaptılar .. Yan uzanmış bir vazi- rılmı~tır. Vakit buldukça, en yüksek aristokra. adında bir kadın dün, evinin canılar~~ .. 
e,.ı· de, bununla rnebsuten mütenasib vette Şt:zlon~tm üzerinde oturan Rene,· • • .~ . · t 1 t · 1 n .. al y cht silerken rnüvazenesini kaybederek so 
~ - B 1 d b t hl - sının op anı yen o an uv..1y a 1 ğ d. .. vü dünil uht lif yer .. 

olarak artıyor göriin.üyordu. O, ifrat her za~a~1?nden gii~e~di. .. ~~npon~.u er in 8 lf 8 . ıg Club» a gider. O vakit b.ambaıika biı: a-1 l:rin~~r::~:a::ıan:::ştır. ~a~alı ~ast3ne1e bir mübalagacıhkla kendi seyahat ser- terUklen ı<mıde bfisbütün küçulen kü- dam olur ... Frakı altuMa İngilterenin en kalciınlmİ.,tır. ~ 
güzeştlerini anlat:ryor, fırsat buld'ukça çiidik ayağın! işvekAr bir eda ile oyna- neşredildi 
Fransayı methediyor, Almanlarla alay ~~~.~.~~; •••••••••••• - ••••• !~.~~.~ ...... 
ediyor, pokerde büyük paralar kaybe- A k ı·k b h• J 
diyord1 1. FakR.t bütün bu zaman zar - S er l a IS eri 
fınd:t da, hareketlerinin ve sözlPrinin (Ba§tarafı 6 ncı sayfada) 
misafirlerin yüzünde doğurduğu intı • yanın doğusile cenublannda vaziyet tn
bal.::irı tetkik etmekten bir an hali kal- nıan:ile ıahat ve devamlı sayılamaz. 
nuvordu. Fckiı1a görülüyor ki Almanya, harbi 

Bütün bu misafirlerin içinde ~rl'ın n<! kararla ve ne de deniz ve ha\·ada şim
en zivade dikkatini çeken, binbası G<J- diki cılız vasıta ve hareketlerle bit;:re
rin oldu .. Binba~ı Gorin ecnebi devlet. miyecek1ir. Uzun müddet beklemek te 
Ierclen birinin hizmetinde imiş ve bu belki ışinc hiç gelmemektedir. O halde 
füh.arla da harbiyedeki bütün kulis a- or:un harbi nasıl bitireceği hakkındaki 
ra~ı i~lerini çok iyi biliyormuş.. dilşünce1eri pek enteresan olmalıdır. İti-

Karl bir çok gecelerini, ayni bir icki raf etmelidir ki bunları bilmiyoruz ve U .. 
masası başında G<ırinle beraber geçir- len de yoktur. Her türlü tahminler de ha
di. Dilzünelerce şarap şişeleri, frçılar • kikatin ~endisinden pek uzaktır. Ancak 
la bira içti. Fakat hiç bir şey elde et - AJınar,yrı.nın, ihtimal ki Sovyet Rusya i!e 
meğc muvaffak olamadı. bırlıkte ve ihtimal ki münferiden harbi 

bitirmek için düşündüğü çare \'e tcdbır-
Blnbaşı herkesten fazla içiyor, gü - lel':n herhalde tabii ve normal olnıad:k-

lüyor, oynuyor fakat herhangi bir si • ların.:ı. hükmedebiliriz. Onun için, HoJan
yad münakaşaya girmekten kat'ı su - da veya Belçikanm işgalleri gibi tAH ha. 
rette sakınıyordu. rcketle: şımdilik, 1939 total harbinin Al-

İşle:r sarpa sıarmağa başlamı~tı. Ber. man sevk ve idaresinde kat'i neticel"'r 
Liıı. sarfedilen 50 bin marka karşı hiç is+ihsal edebilecek bir mahiyette sayıla-

(Baştara.fı 1 hd sayfada) 
Diğer taraftan bütün Nazi teşkilatla -

rına dağıtılan bir mecmuada, Naziler te. 
yakkuza davet "dilmekte ve ~üpheli eş
has hakkında derhal malfunat vermeleri 
tembih edilmektedir. 

Ayni mecmuada, bütün milletin bir 
cİntellicens servisıt halinde çalışması tav
siye olunmaktadır. 

Hitler en son ve kat'i 
kararmı vermis . 

Aınsterdam 17 - Berlindeki bitaraf 
gazetelerin muhabirlerine, Almanyanm 
y.~ni vaziyeti h.:ıkkında bütün düny:ı.da 

şüphe bırakm~aları lazım geldiğine dair 
bugün tebligatta bulunulmuştur. Alman 
hariciye nezareti erkarundan birinin şu 

beyanatta bulunduğu söyleniyor: 
.-Artık bundan sonra Almanya kıyası

ya harbedecektir. Almanya, harb hedefi
nin, dünya üzerindeki İngiliz tahakkü -
münü cmahvetmek olduğunu ilk defa o. 
larak ilan etmiştir.-

olmaışa ufak bir neti<:oe <ılsun elde et- maılz.r. H. E. Erkilet 'l'elegraf gazetesinin Berlin muhabiri 
~ Almanyanın böyle sertieımesi sebebinin menin hiç de fena bir ~Y olrnıvaca • ( 

ğmı açıktan açığa ima etm~e baş1a -
mtc;t!. KarJ, binbaşı Gorine 1Anet1er sa
vurarak diğer yollar aramağa başlanı. 
Bu ~bi işler'de muvaffakivet elde et -
mek için kadınlardan iyi bir vasıta o • 
1arn1yacağma bir defa daha kanaat ge

ı:o··betç"ı f!.czaneler meçhul olduğunu ve dün her halde b!r 

tirdi. 

Binbaşı Gorin, sık sık. zarif, güzel 
bir Fransız kadınının evine girip çı • 
kardı. Bir çok v.az.iyetlere nazaran bu 
kad•nın Gorini samimt olarak sevdiği
ne hükmetmek kabildi. Rene de (Fran 
siz kadınının ismi böyle i<li.) tıpkı 

Kont Artur Verneyl gibi çok güzel 
Fransızca l:nnuşuyordu. Esasen kimse 
onun Fransızlığından şüphe de etmi -
y 1rdu. Fakat bütün bunlara rağmen 
-r-uı, Rene'nin Fransız olmadığını. pek 
. a sezinliyordu. Nihayet bir tesadüf 
~-i:.ı.rl'ın şüphelerini teyid etti: Bir gün 

I~ C hadise cereyan etmiş. veya bir karar ve -
--

00 
.. -- ri.lmiş bulunduğunu söylemektedfr. 

Bn gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- Mahtemeldir ki Hitler, geçen bütün 
dil"! 

istanblll cihetindekiler: haftalar zarfında uzun uzadıya tereddüd 
~ehzade.baJiında: et Haltı), Emlnönün- ve müzakere ettikten sonra, birdenbire 

de: (Hlkırn.et) . .Aksarayda: <Barım>, A.,.. tekrar diktatör olmak ve işleri ulu orta 
lemda.ı·da: CEŞre! Neşet>, Beyazıdıda: yürütmek istemiştir. Amsterdamdan ha
CHayda.r), Fatihte: (Emllyadil, Bakırkö- ber verildiğine göre, Hitler, generallerle 
yünde: <istanbul), ~de: (~Ubsul- ve Nazi şeflerile yaptığı son müzakere -
tan). 
Beyoğlu cihetindekiler: lerde, müttefiklere karşı deh§et verici bir 
lıtıklaı cadda,,1nde: (Delliisiida), Bo.5- eteş dalgası fırlatmak projesinin lehinde 

tanbaşmda; <İtim.ad), Talcırlmde: <Li- olduğunu birkaç defa söylemiştir. Hitle
n~oooiyan>, Pangaltı.da: CNa~Ieıcigran), rin arzu.su, Almanyanın dünyada görül. 
Karaköyde: CHüaeytn Hfumü), Beşiktaş- memiş bir tarzda büyük bir hamle ile bü-
ta: (Sfileyman Reeeb). .. k d · h Jru tl il 
o~&.. • 

1 
..... ad_,_.. .. .. _,_ da'-"' • tun ara, enız ve ava vve. er e, a-

•""fi•zıç ' B 1&0,-, ............ r IUJel' • 1 • h k • 
KMltköyünde: (Halk, Hul'O.st Osman) mansız ve muazzam bır taarruz are ·eti 

Üakildarda: Cİttiıbad>, sarı.yerde: (Asa.t>'. yaparak ileri atılmasıdır. Şimdiye kadar 
Adala.rda: (Şlnast Rıza). itidal sahibi olan m~avirleri, kendini 

zapta muvaffak oluyorlardı. 

Rahat uyku, neş' e ve iştiha ço

cuğunuzun tam sıhhatte oldu

ğunu gösteren en iyi miyarlar-

dır. Bu huaus ancak yavrunuz 

H A SAN 
ÖZLÜ UNLARI 

Yediği takdirde temin editıJJJ 
olur. Çünkü HASAN ÖZLÜ V 
LARI yüksek besleyici kabiliYe" 
tine ilaveten yavrularınıza işti~: 
veı en vitamini bol, kalorisi f aı 

bir özlü çocuk gıdasıdır. 

H AS A N Deposu Yeni Adre~i : 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
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«Son Posta• nm tarihi tefrikasi: 56 P"•1
" "Son Posta,, nın Hikayesi .._ııu~ S p O A 

ı ov · r ı ılttım11omıııı. iıııı u ve orunu ~ Lig maçlarının buyuk 
Niçin yü ıımb. Yaz~n: Nimet Mu.tafa ..ıtlHl•Hllırı; bir kısmı bu hafta , IA T Afl!HIAIMllSİ 

n~7 N .. z~p~~cl~~~n~ u~~utl~~.fuil~~M~~kp -~~·~•~E~-~~~~~~~~~~~~;~~;;;;. 
lum. b ı~ın b~na ~.n~~ıyorsunuz? Oğ. Iiba. Çocuğum iyileşti. Ben hastalan • tamamlanıyor ~amn: Reşad Ekrem 
bir ın~tl~ hır m~dın umumidir. Evet dım. Birkaç gün yatakta kaldım. Son - s it t k V 
kın ~ ırı umumı. Q, mevkfüıe bihak- ra .. sonra, ha; gene çocuğumla meşgul Llg maçlarının bitmesine ~ki hafta kaldı. a a na ay 1 1 

layıktır. Hayır, hayır hiç bir a _ Jd B'. .. . d Yed' b"t' _ Bu harta içinde maçların büyük bir tısını 
ınan ilr z 10 um. uyu)or u. ı yaşını ı ır tamamlanını§ olacaktır 
ğunu k ı~as sayesinde yükselmiş oldu- diği zaman mekrebe verdim. Ne çalış· Bu hatta yapılacak ~açların en enlere _ 
nun t ab.ul e. tmem. ·· Ben çocukken o • kandı. Her sene sınıfının birincisi. olu. sanı Tak.sim stadında yapılacak olan Be - - Korktun mu?. h f'f b er ıyes d k Ü !1 ~ . ir kızıllık gelmişti. Murad, sevcrilJ 
sö.," ıne ı kat ettim. Oğlum yordu. Lisevi birincilikle bitirdi. ni • şlktaş - Vefa karşılaşmasıdır. Beşlkta.,.lılar Diye sordu. Musa Melek cevab vere- sakısının yüzü d'kk ti b km _ ,,. 
bi. um.den dışarı çıkmazdı. O zamanlar versitede okudu. Fakat ·bu kadarı kafi old;kça büyük bir farkla ligin başında gtt - medi ve birdenbire, hün.~r. hüngür ağla- Jayınca, bu p:;::bc{ik ~a~ga adal;:ar~!: 
~z ne munis n t tl b. d - 'ld' 

0 
d h .. d h ük. k me:!tedlrler Vazlyetıerlnln b<nulmaması ı - mağa başlıyarak efendisının ayaklarına fa~tı 

idi. K d' _ ' e a 1 ır yavru eeı ı. nu a a ıyı a a Y se ye- çln bu ıcuvvstıt rakibi de yenmek meoonrt _ kapandı: · .. .. 
lıım ~~] 1 çocugum diye söylemiyo - tişt\rmck benim en büyük emelimdi. yeUndrdlrJer. Vefalılar da lig maçlarının - Geçmiş olsun sultanım... Geçmiş çin~ B~zü1!~!1 G~.llu Fat,manın adı .'?e-
Nişan. ~ enlere son.muz .. Biz o zaman Parise gönderdim. Evet evet Parise .. ba{:mdanberi yaptıkları maçlarda oldukça 1- olsun sultanım.. rinnen~ye er· ~l ~l olddu,... Bre .. ~ocuk 

~aşında b' t .. .. ·· · 1 l k l d B b d n· bildi ~ "' l"\onu mu ver ın yoksa k t ır apar ımanın uçuncu Iki sene orada kaldı. Hukuk doktorası Y oyun ar çı armış ar ır. u nkım an Be· ıye · I'adio;-ah k d' · ·ık d f · ... 
a ında oturuyorduk. İkinci kattakile· verdi. Ne zannettiniz ya .. og-lum hukuk ş!ktaşln Vefa arasındaki maçın çok milhlın - Yaman nişancı imiş herif... Az kal· Güllü Frılına~::n ıs~~~ ıd e a .. o.~alrak 

re, birinci kaUakı'le d" d.. .. k t ııet\celer do~urablleceğl ihtımallert gözönün- dı göğsüme saplıyordu okunu ..• Ver ba· bahsedi~:ordu G'e ınk.an, v~. R1~nu de~ tnkilere sorun k re, ar uncu .~ .~ doktorudur. Pari.sten döndüğü gün o - de tutulmalıdır. kalım şunu yerden... ni bilerı;iyordu· nç sa ı ne soy ıyeceğı· 
Ali va . • apıcıya sorun, Sutcu nu karşımda görünce, ne kadar sevin • Taksim stadında yapılacak diğer müsa - Musa Melek, tıoprağa bir karış saplan- · 
run rdı .. B:ze süt getirirdi. Ona so • di;ıimi bilemezsiniz. Birbirimizin boy- baka Oalatasarayla, Ka.sımpaşa ar0S1nda - mış olan oku çekip çıkardı ve padişaha - Aman efendimiz .. sultanım ... Ben .• 

' hcpsı o 1 k ç d Bil iik t k l k k tt '[; k t S lt M d k ı· ben ° dediğin c:eyleri vallah bill:.h bil .. ı.:, _ g umu ço severlerdi. ün- nuna atıldık. Uzun uzun öoüştük, kok· ır. Y a mı ara arşı çı ardığı iyi o _ uza ı. ı· a a u an ura , o u e ıne a. .., .. 
"U Orı}n..... k yunlsrla mar r olan Kas llbl lır almaz· mem. ·· Güllü F,atma hatunun yu··züne, o 

b ...... , ~o iyi çok sevimli bir ço- foştık. Oğlum tam tahsilli bir insan ol- u ımpruıanın ga - · " ri be · · Cuktu. 1 yrt! brnlenmemekle beraber az farklı blr - Bre bu can oku değilmiş ... Bre bu gu~ er:. rı efendım darılır diye bir ke-
'Beş . . .. mustu. Şunu da söyliyeyim, ahlakı da mcclfiblyet almll!lı kuvvetli bir lhtımaldtr. name oku imiş?!... recık oıle bakmamı.şımdır ~allnhi. .. 

ta he Yasında ıken hır !!Un onunla be- çok temizdi. · Fener staqında yapılacak müsabakalar Dedi ve şaşkın, yaşlı, kızarmış gözle- - Br.e Mu~a korkma ... Gullü senin a. 
rn r 5?kağ'a çıkmıştık. Benim o za • Oğlum iki yaşında iken zatilrreeden Siilt>ymantye - mw. Beykoz - Topkapı a - rile bakan Musa MeleJ!e, okun ucuna nan yerındedir amma !yi kızdır kafir çin· 

0~n gn gabardin bir pardesüm vardı. ÖlC'n k;:ırıma, oğlumu tam bir insan 0 • rasında olacaktJr. Sfileymantye • HllA.l mü- bağlanmış ?ir kağ_ıd gösterdi: hene._.· ~km adı demışler, kara~ın .. t~.dı .• 
glum da benim d ·· .. . . sabakasının Süleymanlye, dtferlnln B~ykoz - Bre bıze ok ıle nk'a sunarlar!.. re tız soyle, alayım mı sana Gulluyu ..• 

Pardesü j t . par esumun eşı bır brak yetiştireceeimi vadetmiştim. Va· lehine az farklarla bıtmec;l bekleneblllr. Dedi ve kağıdı çekip Musa Meleğe u- Musa Melek Muradın tekrar ayakları-
tırn. 'Ba 8 e1:?işti. O~a. da. Y?Ptırmış - dimi tutmus oldum. Şeref stadının yega.ne birine! küme maçı zattı: na kap=ınm~ştı: . 
ta h ba, ogul eş gıyınmıştık. Sokak· OClum i~ girdi. İlk zamanda küçi.ik Fenl'rlE>, 1stanbul<;por arasındadır. İstanbul- - Oku bakalım ne isterler hu yiğitler!. k .. - ~fendım .sultanım .. ben s~mn .k·tJun 
Ort erkes bize bakıyordu. Tramvavda bir memurdu. Fakat çok çabuk terak- spor genç ve enerjik blr takımdır. Fener Fakat genç saki. elindeki kağıda şöyle c~enım.. b~nım senden gyarı kımsem 
1 

a Yaşlı bir kadın davanamamış ~ğ _ ki etti. Ben böyle olacağını esasen bi _ karşısında. açık bir oyun oynamamak şar • bir göz attıktan sonra, yutkundu, durdu yo tur.'. ~em ;apından ırağ edeceğine ba· 
umu iki yanağından övpmüstü BuITT:n lı'vordum. Qg-]um ,.,.;bı' bı'r 1.nsan tabı·~ tııe. az çok iyi bir netice alabilirler. Gözlerini padişahın gözlerine dikti; elle- şı~.f(ov e1m en ~yırba ... 

kU g!b• h · · · .. l" • ~· 1 M. T. ö. ri titremeğe b~lamıştı. Murad, dudakla- ıyc ya varmaga şlamıştı. 
ğü .. 1 ntırımda bunlar .. Eve donnu- cabuk t('rakki eder~ İştt> buaüne bugün p lk k il h"' ı. rında acı bir teıbe~ ile: - Bre kalk Musa ... Güllü ile seni baş 
d mltz zaman oğluma birdenbire bir bir müdiri umumidir. Düşünün bir ba. a an rOS m ~a r.:aSI - Bre Musa Melek, bre çocuk .. bre be- göz edeyim dedimse, seni yanımdan ırağ 
a~ll'QUnluk çökmüştü. Ellerini avucuma b::ı icin bu ne hilvük bir zevk. Attnada yapılan onun~u Balkan oyunları ni rne~akta koma oku!... e~eyinı ~~medim ... B~c s~m benim ı:ö-

dını: Biraz ate · vardı. Kendim sov _ .. · . kongresinde verllen bir karara göre bu sene Dedı. Musa Melek: z:ı:ım hebegı Musa Meleğımsın ... Bre Gül-
duın. Kend ş:ı _ Az kalsın soyl~meyı. unutuyordum. lyapıJ:ırak Balkan kır Jrncrusu Kftnunuevvel- - Allah efendimize uzun uzun ömür. 1~ Fatm!l dcı benim çingene kızımdır. Bre 
ce at l !m yatagına yatırdım. o_ f!e- Bir de torunum var. Üç yaşına bastı. de şehrimizde yapılacaktır. Tolmben yedi ler versin ... Efendimizin yoluna benim S?Vle ut<;nma .. Çekmecede çete baskınına 
tın eş er ıçlnde vandı. Doktor çarnrt.. AvnPn -0~lumun küçüklüğü: Yüz 0 yüz, lbın metre -0larak yapılması d0$tlnülen Bal _ gibi yüz bin Musa feda olsun.. gıdelim. rnnra da bir düiffin vapalım ora-
d \. Doktor ahbabdı. Geldi baktı. ne- SJclar 

0 
sadar, bakış 0 bakış .. torunu-,1 ıran kır kosusu tçln Heybellada yarış yeri Dedi. Murad, ok ile atılan mektubun da ... Bre Küçiikefendiyi sağdıç vnnalım 

en bilmem: i1aç vermeden gitti. Ya _ k . Ö .. .. h ola .. :ık kabul edUmiştir. bir tchdid mektubu olduğunu, onu ilk sana .. · . .C~cuk söv le, tiz söyle alayım rnı 
tını saat sonra .k. d kt d h mu ço feVlvorum. mrurnun u son ııördüğü an tahmin etmişti. Kağıdı çocu- sana Gulluvü?. Kızcağız da senin için va-
alarak h.' • yanına 1 ı ~ or_ a a ~ü:ılerinde bPnim icin bütün zevk ta - 1 .1 • • ğun elinden çekip aldı ve bir hamlede n~r. kUl olur durur... -
8<>vd ır kere daha J!eld1. Orılnnıu runumla me<:~l olmak, onun arzula - lk talebe k-fi eq ~u<ıun Avrupaya okuvuverdi. Musa Melek padişahın yü- Musa Melek m'1zel n .. ı · · · 

,, Ular eli 
1 

d'l 
1
- b k • ..J• •• # • • • • • • • • • ....... l"\oz erını yere ın-

lar. • ne ı er .. gırta gına a tı- rını yenn'? ı!etirmek.oluyor. Çapkın be y.ı ıvor 7.~n?_<:· .cızgılerı~ şımşek çakar gıbı de- dırmi!'ti. İmparatorun kolund:ın tutup 
rıu • beni odadan çıkarıp bir şevler ko- ni nnsıl da kandınr. Tfarl:l vazivPti dclav1c:ilP ta'hsill,,ri':ıi va- ğıstı~ını farkettı. . .. .. .. Yerden .. k_~Jdırdığı sevgili ~akisi, çingene 

ŞLular. Merak ediY ... rdum. Oğlum bi- . .. .. . rırln hl'·"knr;ı~ rnemlf"kctf' cfnrı"n tale _ Musa Melek Çeleıbı, dorduncu Mura- k17ı Gul'u Fatmayı sevivordu. 
taz ateşlenm· t' B k d t lA - Haydı buyuk baba, senınle oyun. h,,1,.r bl't'iirrlc>n itibarf'n ..,,_,diklC'ri :ver - dm bütün yakın dostları gibi, devleti a- l\lft;r;;d; u 

lihu:rn d ış 1· u a ar. e ~şa ne cakrıya gidelim oyuncak alalım! lrr"' r!Rr"""nnn h<> .. hva""lrlard•r. · narşi içinde sürüklenmekte 0lduğıı fela. -- 81.iktit ikrardan nelir 
var ı. Doktorlar da hıç hır şev ·· · · ketten ancak S lt M d l· t b. "' · arılamıvo _ - Dedi mi, duramam, beraber çıkı:ır1 7., Dtın mı 1 "l'Y'"1"1 "'rmı va!ıt1r~11 tal"''h" - -· . u an ura ın .ur ara ~- Dedi ve sonra bir kahkaha daha attı· 

"'ıkt • r1arrnış. Og1umun yanından k k d 1 İ t d'k lC'rd"r l" kic:iJik bir arım bu ak<:ım Al lecegıne manmıştı. Musa Melek, efenı:lı· ,r 11 h b·ıı·h h 'ft . ' · ~ ıkte oyunca cı, oyunca çı o aşırız. s e ı -, 1 · · - ·? d hA A b' k d -·ı f k - a a ı a erı erın hakkı var 
k 

n sonra; bana tuhaf tuhaf ba - . . .. . m"nvı:ı. sı inrp VP Frans1va har<>krt edr- sı.ı e. aşa ır usur egı · 9. at yapma· d•r Hanum l k 1 .. .. "' 
ıp, sanki offium ··1L>ft k . .b. lermı al•rım. Dun gene benı kand!rdı. rPk'c-r-t;., Hlt~PnPl,,.lı:ır;ni ikmı:ıl enen di- sa kendisjne daha iyi olacak gibi gCirdüj{ü :.l:. k kaln ar vkı. ı ır, ocak~.ar :ondu-

ııı F> o =..e mış f!1 ı mana- O k , b' ld ş· · b. · 'k , · k' . "di M d hl' ru ur. so a an eş ıva alır, hunkar çal~ 
ı nıanası b. 1 .. l d'l mı osımcaman ır va nur a ım. 1m- lff'r t:ı 1f"bP1Pr OP pf'vc}ornı>v eiıieceklt>rdir ırıcı sev, ıç ısı ı . ura m pe ıvan <>ıcı ile r ni a·· Y.:~ •• d.. .. .. 

z 1r şey er soy e ı er. d' ·1 B ır d b b . . vücudürıün na.<:ıl yıpranmış ve yıprn .., "eni"\. U•fünu uşunur. 
Güldüm. Hallerlne güldüm. Onlara: ~ ~apu:ı e oynuyor. e ı 0 a a ası makta olduğunu gen\ saki, o.ıcı bir haki: .. Diye. söylendi. ~akat bu neş'esi uzun 
_ Görürsil li •

1 
w gıbı yetışecek. Bir körrıü~cü cfiğe• l:ir kö?T'ürcliyü kat olarak görüyordu. Bir vıldanberi. sa. surmedı, kaşları bırdenbire çatılnrak: 

lanı kalka k~ z, og um yarın sapasag. Yaşamak çok yaşamak istiyorum. ya· P-1ach hahları r-0k ökslirüyord~: Bazan a~zın· ~ .. - .. Bre nank~rle~ .. ?~e ı?~fillcr ... Dü-
~-i· ~ · • Torunumu da babası gibi yetişmis gör- RalattP knmür~ü Halid adın<l:ı birile dır. köpükler ızeliyordu. OksürUrken, ge- l{~n_:uz derneksız. ıçkı?z eglencesiz fş 

l"n,_ -un. gece sabaha kadar oelu - k . . 
1 

k Arn b .. ' k.. k' nıs ~öğc:~nün içi güm mim ötilvo .. Ju ı?orulmez ... Bre ben dıvanı hümayunda 
••ı.ın Yan d k ld A . b h k me ne J'\'l o aca .. ma u mum un avni yerde ömürcü Yuda arasmda alış ·M ~ . . ... - · - · işret etm b bah d k d . ~ı rt ın a a ım. teşı sa a a ·ar- .. ? y k .

1 
ledi B. - vrris yürihden cıkan bir ka\•ga sonunda, urad, varı ıstımdad. yarı tchdict ınek- em, en çc e ve asır a ıçe-

._ ].aha artmıştı. m~. dnşım ~o ~r . . .... ır ay~g1;1 Yuda b!çakla H:alidi a(lüsünden tehlik,,1i tu.burıu kusağına soktu, Musa Meleğin rım ... 
·~kat tam sabah olu ke t d.. çu ur a sayı ır. e ıse gozum ar. a a surette yımılamıstır. Vıık'a m<1ha11ine ye. çenec:ini okşayarak: Diyl" devam etti. 

tü. Og·luın d Rahr nt' a eş udş - mtmiyeceg-im·, babası onu yetic:tirccek- · -- Korkma Musa MelC'k, kor·:rma... - Yürü Musa Melek.' Gu"llu" kızı, rrelı·n u t "' " tic:C'n z;>blta memurları snrlu Yudayı ya- "' ... 
YQr~un .. ?u u. asız eme en tir. kRlıynrak hakkında fakib::ıta bacılamıc;lar- Sultan Murad Han Rabiin de ten kafesin- k:71 ı:ılalım! ... 
doki 1 orttum, odadan çıktım. Ahbab 

0
•
1 

k d k rltr. Yaralı tedavi edilmek üz~r~ hasta _ de bir k11c:ca canı vardır amma, yırtıcı, Sulfan Murad Güllü kızı aldıktan son~ 

a
+- .0 r., salonda bekli,,vormuş. og-ıumun ~ umu torunwnu ne a ar ço se- vaman kuştur. kolay kolay silı:ar olmaz ... ra ter b h · 1 · · o ~ "'""" kııldırı1mıştır. · . • . s<.ne ~ çe.sıne ge mıştı. radıı, ye. 

~ Ş!nm düştüğünü rahat rahat uyudu. viyorum. Dedi. Sonra, Karaa~?.C bahrP!'indeki nıcer· a~ası ıle bostancıb?şıyı kendisine 
gunu ona haber verd' G" .. * muhafız bcstancılann 7.abitine dönerek: hazır bulmuştu. Her ikisini de t"rsane 
th. Gene hAia b un. ozu yaşar Akıl ha~tahklan hastanesinin b h yürüyorduk: -- Hey!. Poo bıyık bostancı! .. Hemen kasrının bir odasında mahrPm olar"'' hu-

0. a unu anlayamıyorum. a - - Zavallı senelerdenberi buranın bir ~dam koc:tur yeniçeri ağası ile bos· zuruna çağırmış ve kuşağındaki mel{tubu 
gen ghunun odasına girdi. Biraz sonra çcsinde bir kanapede yaşlı bir erkekle misafiri! tıınrıba1:1va! Tiz tersane bahçesine varıp ellcrıne vermişti. İmparatorluğun payi· 

{' Yanıma geldi: vanyana oturuyorduk. Bütün bunları Doktora baktım: bf"ni beklPsinlcr!. tshtında, inzıbat ve asayişin tcminbıe 
~Rahatsız etmeseydin doktor. bana o anlatmıştı. Karşımızda ayakta _ Sene erdenberi ha! J)ivP f'l'rir verdi. memur, ellerinde. idam cezası da dahil 
uıediın. duran doktor arkadaşun göz ucile: _ Evet, bes. yaşındaki 0g-ıu ölrlü.ö-ü 80" .. " M11

"" l\1Pleğe: olmak üzere sonsuz bir saliihiyet bulu-
- Ha d d B _ Gidelim! ~ - Yürü Musa!. Bu akşam Çekmecevc nan bu iki büyük zabit. mektubu dikkat 

Ya Yır, e i. aşın sağ olsun .. Ne- zaman henüz çok g-ençmiş.. Küriikefendinin zivafetinc davet edildik! ve dehşet ile oJ...'1.ımuşlardı. Ayağının di-
~~lıın elimizden ne :gelir ki! Diye işaret etti. Yaşlı zatın elini sık- - Demek bütün bu söyledikleri. Drdi ve bir kahkaha attı; .;onra: bine ok ile bir tehdid mektubu atılan hü· 

tı- oy]e çirkin şaka da hiç duymamış· tım: - Evet hepsi hayal.. yalnız oğlunun - Zivnfete bo<: el ile ıtitmek ayıbdır, kümdarın. her ıif'Yden evvel kendilerini <''· Suratma iki tokat atmamak irin - Gene buyurun .. sizi çok sevdim. hastalandıg-ı zamana kadar olanlar ha. karsıdan bizim Güllü kızımızı <la alalım ... celladn vermekte yerdeno göke kactar hak-
"'"?ldlınt :s Dive ilave etti Güllii Fatmamn adı kı vardı. 
t::...,, güç 7.aptedebildim. Dedi. Doktor arkadaşımla yanyana kikat. !'"<""r !1N'moz, Mus3 Meleğ'in '\'ÜZilne (Arkası var) 

h --;A~n~la~ş~ıl~d~ı~k~i~~L=e==~M~e~s=sa=n=e=r==~d~'A~t~-~==~~=============~=====~~~~~;;,;==========================~~~~~~~~~~~~~~~~~~d==================~~~~~-==== enn l"\ s p t • ed b"' 'l7 ın san'atkarı şimdi salo"'umuzda bulu-
j.,·ı,., "s ve Elefteron Vimada benim • on os a• nın yem e ı romanı: ~ ~ " nuyor, dedi, sizi onunla tanıştırmak iste-

~~ Yn~an ~~~ Llu ~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rim:b~~leb~~r~irm~~z? ile bn Uydurulmuştur ve onun tertibi · .r.~~.A.:.ılııl i Sonra matmazel Makri<luya döndü: 
llıışt u bayan muharrir tarlamdan yazıl· .s. - Siz matmazel Ritavı eloette tanır-
llıe\' ır; demek ki Liza, benim roman ( lE y iL A N fi! v m smı7., kendisile görüşmek istemez misi-lun~u~ ~r~mak ve edebi tetkiklerde bu. ' ~ rNJ fili' ~~ niz? casuı e .. ıçın Yunanistana geldi~imi ko- ISl · ~ 
rı~ri a soylerken bu sözlerine gazetelerin e:: - 11 Birlikt~ yürüyerek salonun van tara· 
mı~. Yatında da bir yardımı bulmak iste- fır.daki c:ımlı kısma ,gectik. Dimitrivadis 
~ brni etrafını saran kadınlar ve erkekler 

SUt~1un ~e maksadla yaptığı iş benim ne 'lrac:ında avakta duran ve kendic:ine söv. 
den e lşiıne yaradı! Liza, bunları gizli· 

1t>nilcn sözleri tebessüml,.rle beklemekte 
dıı-ın tnzHye tertib ederek gazetelere yaz· Yazan: r~fik Ahmed ScvenıH -ıfan c:ıktrjse takdim etti. Genç kadını bü-
)!el p asaydı !stavro o ga7"'teleri matma- du. Liza misafirlerin her birile ayn ayrı 1 mağ, muvaffakiyetli mesai, içtimai l>!r 'terişsizdi; hareketlerinde yapmacıklar viik bir fav~ı ilf" selfimladıın ve dPrin bir 
ltıay etkcviçe gö.stertip dün geceki buluş. nıeşgul olmak için dolaşı}'Qr ve bir gece 1 kıymet olarak karşımıza çıkan kadının göze çarpıyordu. Çehresi adeta cırkindi; ~avrC>Ue kat kat o;-arılmakta olduğumu 
?rıi 1~.~ kadar kolaylıkla temin edebilecek evvel kendisile danseden delikanlı, ona' iç hazinelerini düşüncemizin ö' çüsüne yalnız gözlerinde Yerginin güzel gözlC'ri ' ;~seltim. M::-trn" 7 "l Ritn. :-ndam'. çeh-

}{· ı · fırsat buldukça neş'eli şeyler söyleyip 
1
1 vurmadan dış varlığındaki değer. etimi- ne berıziyen bir hal vardı. Fakat yüzünün .. 1;1si. kac:1. rrözü. <'.~<'lnrı Vı> urnumi ifadPsf 

l{ ıın e~er, kim bi<:er? güldürüyordu. Yorginin dün akşam on- zin ihtiyaç ve ihtiraslarile tartıy •ruz. umumi ifadesi fenalık, tezvir ve dediko-
11

<' l.iza Dirrıitı-ıv.,dııva avırd edilmesi 
Yactı tsa -Oır zaman sonra Yorgi Dlmitri- lar daruıederken söylediği bir söz batın- Matmazel Makridu, içimdeki l ayvana du ıle gıdalanan bir ruhun akisierıni tn- "Üı' bir !;

0 kilclP h"nzi ordu. 
lli h!r baz.ı ahba'blarile birlikte geldi; be· ma ~eliyor: çok bir şey söylemedi; ne çirkin, ne gü- ~ıyordu. Oııu uzaktan seyrederken ayni fatm;ın•l Rit:> bana birkaç nı:>zaket 
diın a~etle karşıladı, arkadaşlarına tak· - Bu delikanlı karımın hoşlandığı er- zel, ikisi için de birden hüküm verHe- saniye içinde iki şeyi birden cüştind:im: rfrrnlm;i c:rvlp···~ı 0n !'.Orrn Türk tivatro
de L~ttı .. Bunlann biri King Jorj otelin- kekler arasındadır. meyecek olan bir kadın, galiba böyle ol- Hilkatin bazan. ne tuhaf, ne te•·s tf'\'zıatı c;unun hıırürı lrti l""'ıınzara.cıı lıakkın<h ga· 
iktsl tuın .ıle danscden delikanlı idi; öteki Demek başkalan da var ve Yorgi Di- duğıı da daha iyi ... Güzel olsaydı yanın- oluyor, erkek kardeşteki o güzellık ne 7etE'lerde. nıprnıııalardn okuduk1 -.rını, 
ve 1'&_ tUn almak için Yunantstana gelen mitriyadis bu meseleden sfilrlhı il~ bahse. da bu kadar sükO.n ve istirahatle otura. işe yarnyacak, kız kardeşi bu çirkinlikle Tiirkivr>vP J?elio ri~"n1e,.<ien işittik1erini 
l'rıas-:-'ıınitrtyadls ticarethanesile mkı te. debiliyor! mayac;ıAım, beynimi kurd yiyecek, rahat- ne yapacc.k? Yabancı memleketten gelen t<>kr~rlıv-.. Pk bir lronuc;rrı1 mevıu•ı ha
kaıı • ,~ daimi alışverişi olan iki Ameri- Matmazel Makridu bana heyecanlı he- sız olacaktım; çirkin olsaydı kandtsile bu yabancı soydan gelini Liza bu cledikodu. ~ırlamıstı · fakat kinde ralkalandıihnı de. 
Olarak'nfş; Liu Dimitriyaduya ingiliıce yecanlı modern Yunan edebiyatının ka- kadar uzun boylu konuşma~ tahammül cu ve fena ruhlu görümceden kim bilir rin ha"r·~·., s:>r'>ınt•<:ı i

1
r> nnun SÖ?

1nrine 
k"ltrrı .saygılarını sunduktan ve üç beş rakterinden bahsederken ben balnşlan- edemiyecektim. neler çekiyor? nıısıl CP''"r1rır '"''rrfii'Jirni <:inıdi asla lııtır-
?rıi~f e konuştuktan sonra matmazel Di- mı onun kaşlarında, gözlerinde, dudak· Gözilm, ileride piyanonun yanında e- Salona yeni baştan kadınlı crkt'kli bir ı:wnnıl''""um. nir "Mdan ikiz doğırus ol-
~evr Ykaduı1un etrafını aldılar ve gevrek lerında, çenesinde, göğsünde, kollarında, yakta duran matmazel Dimitriyaduya i- kalabalık doldu, bir knrımnn oldu, bir .. .,,l"rdı 1 

·• 1.--ırlı-,. Hrbirlerinin avni cröriı• 
'Ble konu$ll1ağa başladılar. kalçalarmda gezdiriyorum. lişti; Amerikan mektebinde Qkumuş 01- aralık yan taraftaki iki büyük kapı açıldı .,jjc:tp nl?mazlard1 1 

)!e} M' edebi sUtunlar muharriri matma· Her erkek böyle midir? du~unu göstermek istiyen bir serbesti He ve salonun oradan camlı, bol ışıklı, çi- Bu lwd·n Lizamn alıb .. hı mı. ii•cden-
ımnkü akrtdu ne Yunan edebiyatmın bu- Ylrminıei asrın bütün terakkilerine rajt- sigara içmeğe hazırlanıyor ve yanı ba- ç~kler. snksılar, kafoslerinde ç-rpınım h"ri bu <·ve ırelin ı?idivor mu. yoksn Yor-
bahs :manzarası hakkında uzunca bir men ie hayatında kadın, bu sahanın eski ~mdakt ssrışın Amerikalı tütün tüccarı kuşlarla dolu bir sere dı·~u genişledi,i!i gi Di·nit .. iu2 cfü: :,..('I sonu komQdi Jl'li, tra. 
dalı e dalmıştık; benim i(in cidden fay- fatihi ve efendisi olan erkek tarafından C'lindeki kibriti çakmış, uzatıvorrlu, Yor. görüldü. jcdi mi <"laeafrı h""ÜZ belli -;ılmıycn veni 
harrtlan umumi malumat veriyor, mu. nasıl ve ne şartlarla kar.şılanmaktadır? gi Dimitriyadilin kız kardeşi zavıf, kav- Yorgi Dimitriyadis yanıma ~elc>r~k: bir temsil mi h::ızırlıyor? 

r ve kitab isimlerinden bahsediyor· Bize fikir söyllyen, teklmül etmiş bir di. ruk, ufak tefek bir şeydi, çelimsiz ve ~ö.s- - Yunan tiyatrosunun en meşhur ka. (Arkası ur) 
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.Memleket Rab~rlerij 
Ceyhanda evkafa aid binalar tamir Bur~ad~v~ir_ demi~cinin 

edilecek ve yeniden inşaat yapılacak ışledıgı ~ınayetın 
tafsılAtı 

Hayırsever bir tüccarJn teberrü ile yapılmakta olan 
dh.:panser binası da ikmal ediliyor 

1 
Bursa, (Hususi) - Geçen Cumartesi• 

1 

günü şehrimizde feci bir cinayet işlendi
ğini telgrafla bildirmiştim. Elde edilen 
rnütemırJm malUınat şudur: Katil demir
ci Ahmed iyi bir san'at sahibidir. İşi de 
oldukça mükemmeldir. Fakat öteden beri 
çok rakı içmekle tanınmıştır. Vak'a g:.inü, 
gene öğleden başlıyarak akşama kadar, 
çırağı yirmi yaşlarındaki Meh.medle sekiz 

Trabzonda fındık 
satışları azaldı 

Trabzon bölgesinde 32.500.000 Kilo tahmin edilen 
rekoltenin ~imdiye kadar ancak beşte b:ri ihrac edildi 

şişe rak:t İ\rnişler ve ıgece de içkiye de
vam ctm;şJerdir. Yatsı vakti, henüz kat'! 
olarak tesbit edilemiyen bir sebebden, 
Ahmed W!ta çırağl Mehmedi boynundan 
üç bıçak darbesile öldürmüş, cesedi ma
sanın altına çekerek çarşıya gezmeye 
çıkmıştır. Çıra pazarında kendisini tam
yanlar, fazla sarhoş olduğunu görmü,Ier 
ve müşkülatla bir arabaya bindirerek e. 
vine göndermişlerdir. Fakat arabacı y~rı • Traf>zonda fmdık s~rgc.sı . . .. 
yolda sarho~ müşterisinin arabada olma- Trabzon (Hususı) - Fındık satışları ı Pıyasadakı bu durgun vazıyelı ıhdas 
dı~ını hayretle ,görmüştür. Arkadaşları- son g~nlerde durgu~ bir hal ar_zet. - ed~n aı:ıu~e~den b~r diğeri. d~, ihracat 

Ceyncmcta Y"r.i çar~ na haber vermiş, nerede düştüğünü ara- 1 mektedır. Bunun bellı b~lı sebebı, pı- taeırlerımızın klerıng ve tıcarı anla!'? .. 

C h (H ·) - c h · · ge - Cevhana faydalı bir müessese kazan- maya kovulmmılardır. Kendisini Çıra pa- yasada alıcılar arasında mühim rol oy. m&larla bağlı bulunduğumuz mem! :! ~ 
ev an ususı "le nmıze ~ · · ~ f d t l t"f" · b" k P d ·th 1 d kl · ll 0&-

1 E" k f u M .. d .. ·· F h · ·ıe du·an kıymetıı· tu"'""arunız H""" sın· ana d k h 1 k .. a·~ b"r nıyan ın ık sa ış rnopera ı ının. ır - euıer ~n ı a e ece erı ma arın 
"il .v a mum u uru a n ı ""' ""ı zarın a ço sar oş o ara goren ı.,er l d b" k .. 11. tl" "kt d .. b 

. . . d E kaf b ha ı·ğ· d d 1 h lk ı . en ıre u we ı mı ar a mu ayaa dellerini ecnebi ihracatçılara peşin te-m<ı ıyctındeki zevat ve A ana v u yırperver ı ın en o ayı a ı • tanıdığı rla tesadüfen demirci Ahmedın ~ . 
M"' ·· .. k ık b ıed· ·1 ı "dd · t '"k h" t -ı yap)p, muvakkat bır zaman için mal diye eylemek zaruretinde bulunmalı • 

uduru, kaymakam ık fve "de uhıye ılief mızktcıdi en mınne ve şu ran ısse dükkanının önünden geçmiş, dükkanın alnıamasıdır. rıd·r. Tacirlerimizin karşılaştıkları hu 
teınas1aı yapara ev a a aı m te nıe e r. 1 ~ k ld v • •• . · .: . . lamb'llarımn yanma ta o ugunu gor- Bu yıl, çok bol olan fındık mahsulu müşk~iller göz önünde tutularak mii -
l!Jt ler uzerinde tetkiklerde bulunmlL.'j • H 'd 1 yardım mu~tür. Çıraklarına ustalarının çok sar. müstahsilin elinden düşük fiatla çık - him kararlar ittihaz edileceg"i ve ecn~ -
ur. avza a sosya hoş o·ı·arak dolaştığını ve kendisıne yar· maktadır. 

·k h b b" işleri bi ihracatçılar lehine Akreditif açılma· 
Senelerdenberi metru ' ve ara ır dım ... <lerek evine götürmelerini tembih Trabzon böJgesinde otuz milyon iki 

'h ld bul k f 'd b" ı ta '° sının temin edileceği hakkındaki h'.1 • 
a e unan ev a a aı ına arın - j etmek maksadile dükkana girmis fakat yüz bin kilo tahmin edilen 939 fmd1k 

mir edilerek istifade edilebilecek bir . . . " ~· mahsulünün şimdiye kadar beşde biri berler piyac:ada müsbet akisler uyan.: 
i farzda imarlarına ba~lanacağı haber a- masa altında ıki ınsan bacagından ba~ka muhtelif ecnebi memleketlere ihrac e- dırm;ştır. Bu münasebetle önü.müzd" et 

lınmı.şta·. bir şey göremeyince, çırağın da sarhoş ıdilmisti. r. İhrac. at vapılan memlekelıer aylar zarfında ihracatımızın daha fa1. . 
Bu nrada Ceyhanın ümran bakımın - olarak sı7.dığını zannetmiş, daha dikkatll anısınd:ı başda Çekoslovakya, Fransa, l.ı artrıcağı kuvvetle ümid edilmekte • 

darı gösU!receği inkişafa esas olmak ü. muayene edince Mehmedin ölü olarak. Belçika ve Macaristan gelmektedir. dir. 
zere, Evkaf İdaresi yapacağı inşaatı y&ttığını anlamış ve zabıtayı haberdar 1

1 

• :"'lll 

d d Bir kadın geçl·ms•zlı'k yüzünden 1 Terme Halkevinde " Kanun planla~ırmak gayesin e ir. etmiştir. Bu suretle iş anlaşılmış, hadise- ı · 05 

Bu hususta Iazun gel~n projeler Ev- ye el koyan müddeiumumi muavinlerin- ev"ni yakmağa kalkıştı Adamı,, 
kaf Umum Müdürlüğü mimarları ta - den Reşa<l katili evinde yakalatmıştır. Bursa, (Hususi) - Orhangazide o - Terme (Hususi) - Terme Halkevin~ 
rafındnn hazırlanmış bulunmaktadır. turmakta olan berber Nuri adında bir de «Kanun adamı,. p~yesi büyük bil' 
Kısa bir zamanda tamirat ve ~aata K 1 h d k r ık şah.ıs, bir müddettenberi kansı Mü - ınuvaffakiyetle temsil olunmuş ve te.~ 

ba~lanacaktır. ·Evkaf Umum Müdürlü- IZi ca amam a IS (80Ç 1 kerremle aralarında hasıl olan geçim - sil.Je o gün Termede bulunan vali Fuac:' 
ğü bu i~ler için 30.40 bin lira tahsisat yüzünden bir yaralama sizlik yüzünden ayrı yaşamakta, karı Tuksal ve ileri ·gelen şaıhsiyetler, büyük 
ay1rmı§hr. Havza _(Hususi) - Kaza_ maimüdiirli hadisesi of du koca bu meseleden mahkemeye düş - bir halk kütlesi hazır bulunmu~ur. 

Diğer taraftan sehrimiz tüccarların- olup aynı .zaıı:a~:~ ~alkevı sosya.ı yar- mi.is bulunmaktadırlar. IDı:ıerin temsilinde gençler çok muv 1f-

d H. s· ·5000 ı·ra teberrfüle dım şubesı reıslıgını yapan Feyzı Ulu- Kı.7.ılcahamam, (Hususi) - Kaza - B, h"d· d d l k d fak olmucılardır an acı ınanın ı .. . b .. ....ı...-t· .. . .. u a ıse en o ayı ocasına son e- ·s • 
·d b" a· soy, Cumhunyet · ayramı munast:uc ı- mııda geçen gun kıskançlık yüzunden " .. -------

Cet 
1;hnn_dabyenlanmı en c.-t ırr ıspan~r yap - le bikes on beş çocuğu giydirdiği gibi bir varalama hadisesi olmu tur. rece~e mugber olan ~ukerrem, ~ocası- Borsada bir farenin yaplık 'a .. ı 

ırı .maga aş ıi.ı . bunla'"ın ·kı·~..,blarını da temı·n eylemek . . . ş na aıd bulunan evdekı eşyaları hır ara- . . 
• 'Lo Camlıdere zengınlermden Kerr..::ıl t 1 k .. 1 . dökm"" Bursa, (Hususi) - Bayramın ikinci 

Mayısta törenle temelleri atılan dis- susette sayanı tebrik bir harekette bu. z · bek d d b" . b" kad 1 ya op ıyara uzer enne gaz uş .. . h d 
b 1 d .km 1 • .ey a ın a ın, ı~ . ın mese e- ve atecılemicıtır. Bu vaziyeti gören 6 gunu. şe ~imiz e ve. en büyük yo. lumuz 

p:ınser binası u ayın son arın a 1 a lunmu.ştur. Bu yavruların sıhhi du - sınden çıkan kavga netıcesınde 18 yaş-
1 

~ d k; ukl K~ il b b olan Atatürk caddesınde çok g:ırıb bir 
edilmiş olacaktır. Hükumet tabibliği rumlarına ve iyi şartlar içinde yaşa - larında Ahmed isminde bir delikanlı yaş ~~~k~ 1 ço~ arı lam k ~ a~ - hitdise olmuştur: Bayram miinasebetile 
hal 'n buraya taşınmış ve günlük işle - malarınn da aynca itina gösterilmekte tarRfından bıçakla kolundan ve baca • nn~t ıı N n.ın.a h :şu~ ge eı:,. ey b- - caddenin azami kalabalık olduğu bir sı-
ri"i tedvire başlanu.ştır. V"" faydalı bı"rer ,,.., 0 ur olarak yeti~tiril- ye en urıyı a er ar e ış ve u d t b t b" dük'- ı:. ... ............, " g"mdan ehemmiyetli surette yaralan - tl ti ·1 k l üh" b" ıa a, san crı eş e, ır ev veya l\.an-

di h 1.. hhA 1 1 1 kt d R · · sure e ye şı ere eşya arın m ım ır d k . . . YP!'li ispanser er tür u sı ı şart- me erine ça ışı ma a ır. esmırmz, mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, ca- ~n açan hır farenın çocuklar arka.,ına 
hr• ha iz ve çok itina ile vü<:ude geti - Feyıi Ulusoy'u, yavrular arasında gös- rih Ahmed yakalanmıştır. Yaralama kısmı yandıktan sonra ateş söndürül • duşcrek kovalamaya başlamışlardır Ö'r· 

1 · · t kted" müştnr k k k k ğ ı·ı mıştir. et"l'm' ır. hadisesile adlıye alakadar olmaktadır. en ve or ara ne yapaca mı şaşıı-:ıo 
~~==~~~=~~=~~~=~~~~=~~~~~~==~~~ Mü~rremymgınat~b~~rm-fure~~~e~np~~~&m~adL 

C Samsun Halkevinde verilen balo ) VezirköprUde kUltur faaliyeti dan tPvkif edilmiş ve muhakemesinin mın pantalonu paçasından içeri dalıvcr-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- kruına ~~u~n ba~anmı~~ ~ş. b~~r ~Mkyu~rı~~u~ma~ 

Samsun (Hususi) - Son ay içinde başlamıştır. Bu vaziyetten fevkalade te-
Vezirköprünün bir çok köylerinde ye. LAdik yeni hUf!Omet konağı laşa düşen adam da eli pantalonunun 
niden okul temelleri atılmış.tır. Vali düğmelerinde, kendisine en yakm bul-
Bay Fuad Tuıksal'ın kültür davasına Ladik (Hususi) - Son sene içinde duğu kolonyacı Jakın dükkanına girmiş, 
çok yakından gösterdiği al!ka sayesin- in~aah ikmal olunan yeni hükfunet ko- imdad istemiştir. Bu hal karşısındıı nr 
de Kamlık'da açılan Eğitmen kursun - na~ı cidden güzel olmuş ve şehri çok olduğunu iyice anlıyamııyan Jak ise büs 
rla yetişen gençler kursu tamam.lıya - süslemiştir Binanın açılış töreni çok bütün korkmuş, telaşlı adamı dükk&ndr 
rak köylerine dönmüş ve bu birçok canlı olmuş ve civardan gelen yüzlerce bıraknrak kendisi dışarı ka~tır. Dük
yerde köy okullarının açılmasında a • davf'tli binlerce köylti hu merasime tam kAnın önJ birçok meraklı ile dolmu'?, ni.. 
mil olmuştur. bir n~~·c ve saadet içinde iştirak etmiş- hayet bu saygısız ve münasebetsiz f.are 

Vezirköprünün kaymakamı Bay Tev !erdir. 
1 

yakalanarak cezası verilmiştir. 

(~ _____ B_u __ rs __ a_d_a __ s __ p_o_r __ fa __ a_l_iy_e_t_i __ a_r_tt_ı ____ ) 
fik Kıl•çaslan tarafından son ay içinde 
Derekurt, Kuşçular, Biıruk, Kapaklı 

Büyükkale köylerinde birer Eğitmen 
okulu ile Çeltek köyünde bir ilk okul 

Samsun (Hususi) - Samsun Halke-ıçinde güzel bir gece geçirmiştir. Res .. ve Mezraa nahiyıesinin Çorakdıere,Kı. 
vi salonunda verilen balolar çok mun. rnimiz, Cümhuriyet bayramı balosun - rımaları, Saraycık köylerinde gene bi ~ 
t;ı.ıam ve eğlenceli olmaktadır. Son de- •ia. güzide bir davetli grupunu, Son rer köv okulunun temelleri atılmıştır. 
fa verilen balo da çok parlak olmuş ve 1 Posta objektifi karşısında göstermek - Bu suretle temelleri aıtılan okulların 
600 den fazla davetli, tam bir neş'e i - tedlr. sayısı dokuzu bulmuştur. 

- Son günlerde bilh aıı -
sa nazarı dikkatimi celbG
dfyor Ha.ııan Bey.M 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

. • . Ajans bültenlerind€' 
(garb cephe.sinde avcı atıt
lan oldu) diye teJ.iraflar 
var ..• 

... Nedir bu avct atışla. 
rı kuzum? .. 

c:s;ı ..... ........... .. ------

Hasan Bey - Aylar • 
d~ınberi devam eden va.zi -

· yete bakılırsa. bunlar iki 
tarafı& bıldırcın \•eya öı· -
dek .avları olsa gerek! 

Bursa (Hususi) Spor bölgemiz! Eslrrim m<Alzemesi temin edilmiş fakat 
son zamanlarda faaliyetini arttırmış, ı hel1 üz gelmem~tir. Mübareze taJinf 

. . tüfekleri gelmiştir. Nazari ve amel\ 
yenı yem şubeler acılımya başlamıştır. d - b 1 t Şeh . izd ·11, :. , . enıere aş anmış ır. rım e ı ~ 

B~ cumleden. ola~ak boks,. eskrım ve defa olarak geçenlerde motosi•klet mil· 
nlll'bareze talımlen de faahy~te geç - sabakası yapılmıştır. Resim motosiklet 
miştir. Bölge eskrim muallimliğine müsabakasının bel.'1langıcım ve Akııt 
K.Amil K.or tayin edilmiştir. Kendisi sporda yapılan bir ızece toplantısını 
ayui zamanda m:Ubareze muallimidir. gösteriyor. 
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( ASKERLİK İŞLERİ ) Bir Haftalık 

PROGRAM O == ::.: ... -----
Askere ca.ğırılanlar 

' 
13.3'.l· P CUMARTESİ 1811111939 1 Ankara Radyosu JMar§. 2 _ J. strauss: Yarasa operettndeıı 

13 35 . · rogram, ve memleket saat ayarı. Potpuri. 3 - Bela Vo]graJ: Kalbim A.lkla 
'J'ii k. AJaruı ve moteoroıoji 'haberleri. lUO: DALGA UZUNLUGU - doldu (a~ vala). 4 - Sylvester Scb:nelder: • _ . 

r ınüzıxı c 1 1 Dl-' K .. lü r 5 _ Mlcheli· Emınllnu Askerlık Şubesinden: 939 Teşrini 3 - Geçen ~elblerde bedel verip sevkleri' 
Re-ıad 5 

• ,,a an ar: Vecihe, Ruşen Kam, 1112 Kes. 128 Kw. Şeaıe... edma
2
n
2 

nMe mlsuyk ytor t A jans. lklncl oelbi için aşağıda do~um ve sını!ları geri b:rnkılan Islfım ve gayrll.slbı eratın it ~rer, Cevdet Kozan. 1 - Okuyan: Mu 1648 m. n serena . e e e aaa ... yan, a İ . 
ıafft>r Ilkar ı _ Fn hf .._. 2 K" 'I' A.Q. 19,74 m. 15J!tS Jtca. !t ıtw. h b 1 ri· zir t ft~..... ~~~-''At ,.A bl yazılı erat sevk:olunacaklardır. ldnclte~rin 939 Cuma günü sevklerine blf-
zın u "ra eza peşrt:vı. - ..... •o .. a ere • aa • o;ıouam, wunu ... ' ... m yo- 1 şı dl kad t llk l k 25 ru· it i C tes - .. • 

l z • Ferahfeza k . Dü .... T.A.P. Sl,7' m. 94'5 ıtes. "' .aw. nukud borsası (fiaıt). 22.20 Müzik (kü ük - m ye ar as er yapmamış o- ar.ara ne eşr n umar ı au.uu 
~her ) 3 sar ı. < n gece .......,ı k t k d ... d ç ) !anlarla yoklama taçatı cezalı ve bakaya akşamına kadar devam edilecektir. kı: f - Sedat Öztoprak - Ferahfeza ,ar- . or es ra - yu an a.., progr&mın evamı . bdlll 
f:\ık lale ettı~e.) 4 - Lemi - Ferahfeza 2 - Moszkowsk.i - İspan~l dansları. 3 - 22 35 Mt\zik CBenfonlk parçalar - Pl.). 23 Mü- ve te ha.va erattan 316 i~~ 334 doğum - 4 - B1.1 kabil eratın çağırılan günde be. 
nııı ı: <Dinlendi ıb~ım.) 5 _ Tanburl Ce _ Theo Ru,ppredht - Marş. 4 - Alols Pacher- zlk <cazband _ Pl.). 23.25 _ 23.30 Yarınki lulardan Mü&lm '\le gayrlmwıllm piyadeler- heınehal şube merkezinde bulunmaları ve• 
J.ld - Ferahfeza saz semaım. 2 _ Okuyan: ne.gg - Hazin vals <Vals Trlste.) 5 - Franıı program, ve k~an.tf. le harb sanayi sınıfı aevkedlleceklerdlr. gelmlyenlcrln cezalandırılacağı UA.n olu -
•~~~ı~ Tuk:~öz. ı _ Yesari Asım _ Suzln1\k Lehar _ Lükscmburg Kontu operetinden pot. * 2 - Evvelki celbde bedel verip sevkler! 1 nur. 
,...,, • (Ayrı dfi.ştüm sevd!ğim<!en.) 2 _ Rah purl. 6 _ Beetdıoven _ Menüet (Sol mo.jör) Mayıs 940 tarihine bırakılan bilfunum MÜS- * 
3 Bflv - .Su?irıfık "ark . (B" "h . t h) 7 - Gu.stav Llndner - Ba.gatelle. 8 - Joscf CUMA 24/11/1939 llm ve gayrimtwlm bedel eratı sevkedllecek- Beyothı Yerli Askerlik Şubesinden: 

- CJad +t . ı. ır sı n ura d izi d hlll <V ıs) l lerdlr. --. .. , " ln Knvnak _ Gülizar •arkı: <Bnıor.. Gung•ı - Okyanos en n e ye. a . 12.30 Program ve memleket, saat yarı. . 
•ur- • b " 6 hab l ı 3 - Toplama günü 24 !Jdnclte§rtn 939 Cu- 1 - Muvazzaflık hizmetini henüz yapma.. lfu~ ~ş a.<ıay<!ım) 4 - Sadettin Kaynak - 22: Memleket saat lyarı, Ajans er er. 12:35 Ajans 'Ve meteoroloji haberleri. 12.50 ma günfi saat 9 dadır. Bu doğumlu eratın mış 316 = 334 (dahil) doğumlu cezalı ve c&. 

.nvver ı<arJn: fB:ıtan eri.in kana benzl - zlraı:ı.t, esham - tahvillt, kambi~ - nukut Türk müzlll (Pl.). 13 30 - 14. Mtizik (tar~ık M 

Jot.) 14 30· Mfi.,llr. .. - borsnst <Fiat.) 22 20: Müzik CKüçUk orkes _ hat\f mt\zik _ Pl.). me?1'iır gun ve saatte şubede bulunmaları i- zasrı: piyadelerle 2 sene hizmete t.Abl hartl 
Ilı Q j IRl-ya.c:etlcumhur Bando - lAn oıunur sanoyl! ve mızıka erleri ve 316 : S32 (dahil) 
bu,: . ..,.•t· h.~an K1inçer.) l _ L Blanker _ tra - Yukardakl programın devamı.) 22.3S: 18 Program. 18.05 Memleket, saat ayan · · ıı; 

••. M * doöııtnlu gayrflslAm cezalı ve cezasız piyade, 
3 _ arş, 2 _ J.J. P"<ierewskv: Minüetto. Müzik <Stravlnsky: Call}))rloclo.l (Piyano ve ajans ve meteoroloji haberleri. 18.25 Türk erleri bu defa askere sevkedlleceklerdlr. 
1'(l J. M<1~Pnt't: Phed~e op .. rasının ıwertü- orkestra için - PU 23: Müzik <Caıt>and - Pl.) mfi'7J~ı (fasıl heyeti). 19.10 Konuşma (spor ne,otlo Yabancı Askerlik Şubesinden: 
dan 4, - H. Fevrler: Monna vanna ooerasın- 23.25 - 23 30: Yarınki program ve kapanış. sen1sl>. 19 25 Türk müz1ğf. Çalanlar: veci. ı _ Hiç askerllk yapmamış yoklama ka _ 2 - İslam ve ~ayrllslAm piyadelerden ha-
e ıınt-"n 5 -. A B K'f>t.P11'e!V' Bir İrıın * he, Cevdet Cağla, Refik Fersan, Fahire Fer- çağı, .~aklı olup· şubemizde kayıdlı ve mua. vatebrlUll olup gilnii dolmuş olanlarla gay • 
2!~$1,ı~dp 1515 - 15 30· Müzik İnanıs mü - SALI 21111!939 san. 1 -· Okuyan: Necmi Rıza Ahl8kan. • melesi bitmiş olan 316 lla 334 doğumlu pi - rlL<ılfımın 333 ve 334J do~umlu piyadesinden 
A?:>~ ı) 11~· Proıtram. 1805: Memleket saat 1230: Prog,.am, ve memleket saııt fı.varı. _ı - Şerif İçli - Karf'rğar .şark!: C:Me.stoldn yade ve gayrll.sU'ı.m erler askere alınacağın - ~~:alı olanlar da bu defa sevkedllecekler -
l.fr."1' aforı.cı vr me•{'orolıoji haberleri. ıs 25: 12 ?.5: Ajaoo ve meteoroloji haberlnl. 12 50: gonlin. 2 - Asaf - Kareı~nr şarkı: <Bazan dan dc>rhal şubeye müracaat etmeleri. · 
tı~ı· it <n"~vo Caz orkf"S+racn) 1!>: Türk mü- Türk 'lllli~·~ı. Çnlanlnr: :Vecihe, Fahire Fer- dıı.ln~ım o güzel Qehrevel. 3 - Sevki Bey - 2 - Geçen. Blrlnel~rln celbinde bedel 2 ·- Ev\'elce bedel verl4) de .sevkleri 940 Nl• 
ler 'V F.~k! i<:tanbul şırkı,ar•ndan nümune _ san. Refik Fersan. 1 - oımvan: Merhnret Uşşıı.t şarkı: <Bir melek slına peri gördüm) vermı., olan IsJl\m ve gayrll~U\mlar da bu san celb~e bırakılmış olan Isllm ve gayr~ 
kıı " ~'! eserleri. Anhra R~dvoou küme 0 _ Sağnak. ı - Pesrev. 2 - Nikogos - Şarkı: ~ • Şevki Bev - u~cıa~ müster.at: <Hasretle celbde o.skere Sf"Vlred!leceklerlnden 28 hin- lslll.m bfitun nakdi bedel erleri de bu celbde 
ınavu;n arı v'-' 18 saz lblr arada. 20: Konuş _ (Var m1 hacet.) 3 _Udi Ahmed _ ş::ukı: <E- bu şeb). 5 - Halk türkusU: <Yıldız). clte'lrln 1939 gününde şubeye müracaatlerJ sevk.f!dile~klerdlr. Bunların namına davet 
r~nıa O 15· Tilrk mf1.,.ı1!f: Yeni sar!c:ılar. Oku- deli attı na2ar l 4 - Resad Erer - Acemnşi- 2 ..:_ Okuyan: Mefharet Sağnak. Ull.n olunur pusulası çıkaf!lmamıştır. Bu erler sevkedll-
Jlııht'. IV

1
d1

fe F..rten. Radi Heytto:es Calaıılar: ran şarkı: (Ey 'benim güzel krnsum.l 5 - Sa- 1 _ Tamburi Cemil _ Kürdillhlcazklr şar- * mek fizere 25 Ikln~lt~rln 939 Cumartesi öl-
~ı 'r~Jt~tınnn RPrlf i~11. Hac:ıın GliT, Hqm. dullah Ef _ $evkefza şarkı: (Acıldı nevba - kı: (DE'fl naleş eylerim). 2 _ ....•....... _Kür- Resiktaş Askerlik ı:1nbeslnden: le üzeri subeye muracaat edeceklerdir. 
!fecıb A.•ı. 21: Müzik fKii<'rk 0?-ke.cı:tra _ g,.f: har.> 6 - Salt Dede - ~evkefza saz sema!BI. dlllhlcazUr şarkı: <Clsrr''n gibi). 3 _ ......... 1 _ Henüz a..cıkere çağırılmamış 334 do • 4 - Bu celbclP. se-vke tA.bl erattan nakdi 
nı ııtıaı· .ın.) 1 - Aıolcı Pac'heı-ntYm: Vlvn-12 - Okuyan: Muzaffer Tilrar (Yeni so.rkı ve Kil"d'llhicazkAr şarkı: 'Artık ne sivah). 4_ ltunılu ve bu doğumlularla muameleye tAbl bedel vermek lstlyenlerln bedelleri kabul e.. 
ba1e tntızı ıı) R'li"iilt l?e,.ıd rec:nıi. b) 0:->era~a ı Ulrkiiler.) 1 - Sadettin Kaynnk - Hkaz sar- Sall\h"tttın Pınnrl _ Kürd'Uhke11!Ar 11arkı: dl11er doğumlu erat.fa kanuni hnhangi bir i dlL"Tllyecektlr. 
tercı~ ~!. el nre:ben'de ırPzlntı. d) P~a -ı kı: tMeğer ben aldımmısım.l 2 - Snde+tın <Aksam gene gölgendf'\. 5 _ Rahmi Bey _ sebeble gel'iye bırakılm14 veya çn~ırılrlı~ı hal 5 - B..ı defa çağırılanlardan hariç şube. 
1'1Tlnde a:ı:lı'. - knrınra. 2 - F'"~!"'>t &>TF.e: :Köy 1 Kr:ynnk - Hl<:a:z ttlrkil: <Tuna.) 3 - Sadet.. KÜ'"dlllh'c:ı:zkAr şarkı: <Vetrnez mi sanal. ıl" gelm'vt>rPk Mknyada knlmı~ olan 316 llf.i. ler bölgelerlnd!! bulunanlar; bulunduklan 
cliv•rtım~ !ıı,. !VaLıs) 3 - Mozıırt: Re mP1ör 1 Un Knvnak - Hicaz tUrkil: <Benim ynrim 20.10 Tt>m~!l. 21.10 Mü 1k <ra~yo orkestra. 333 (dehin <!oltumıu ulvııde sa~lam ernt. :verin 11.'!kerllk şubesine derhal müracaat e -
l'll{.ltt>qk Sn o'c!!ın m"nfı~. 4 - !..evine: H'L gelfcrJ:ıd:n _!'ellidir) 4 - S:ıdettın Kaynak - .sı - Şef: Dr E. Praerorlttc:), 1 - D. F. E. Au- 2 - Gene 331, 332 rfoğumlu ve bu do~um- deceklerdlr 
Y"-ıqı '1" - Mannfred: Blr karnaval hlil - T7"'~"1 turk·,. meıı l?Önfil gezer ge~er gellr.l ber: Frn DlaV'Olo cuvertürL 2 - G RoMlnl: lularlll muameleye tabi dl~er do~umlu e _ 6 - Şubede toplanma günü 24 İklnclteş _ 
l!İ}ı p -ııt"rnıf'7?ı0.) 6 - M<.>nnel'"S'Ohn: Söz - l3 30 - l4: fi~ik IKansılt haf!f mü-ıllı: - Pl > V\ s('~la dl Seta ıuvertilrl. 3 - Lars Erik ratıa YP1nız marangoz, dıııvarcı, betoncu, sı. rln 939 Cuma günii sabahıdır. 
~arkı_~~tı<ı il - Alı>tU>r: C'.(l.b<ının ıro.b h lS Pr,..,.,.ıım. 18 !l5 M"'"'!l

1
elr:et. SA"! rı;rı, J..ars .. on: ntvertlmento. o..,. 15. 4 - E. Lalo: vaeı, terzi, saraç, kunduracı, demirci. elek- 7 - C:ı~ırılan bedelsiz ve bedelci erlerin 

~·r "ai, .. - n .. ıgo: ~erald bale'in"f''l n - njans ve m eoroloH habPrJerl. lR ,., M "lir Namouna <b:ılet .crultil. ::ı2 Memleket, saat trikçl. ahçı. gibi san'atıtıra luı!na olan 333 1 taylrı edilen giınlerde nüfu'l hüviyet cüz 
?!ı'l'lı.,,. r>ı o. 'i l.l - ~ı'nt - S"enoı: Knhrn - <cıı-band - Pl ). 1~ 55 Konu .. Ma (!kt•o:ad sa- Av?·ı. Ajnm; hııberlerl: ziraat, e~1'am _ tah- 334. 335 doğumlu gayrlLcılllm sa~hm erat. danlarlle şubeye gelmeleri ilfi.n olunur 
fan.'l ı-,b., ~""'1 • 22· Memleket cıaat a.vnrı a - n•ll. l9 l0 Türk murl1H: KlA.slk pr~ram. An- vt1 ~t. kamb!vo _ nukud ıborsa.ı:ı (flnt}. 22.20 · 
;,h 'f.'~,, ... ~;·,.ı . .,.!r'lııt haberlnl. 22 15: J('rı.,..•ıoı I karp rııdvo.su klime Ft'S ve saz hevetl. İdare Mll?l!t <F'lllstler _ PU. ~ 45 Mü'tlk (cazp:ınd. 
bıı.,1 "''ln.rt .. ' ?.? 46· M1h 1k ,r.,,., - l'den: Me.s'ud C"m!l. lll M Konw;l!ll'.' <ornınn- Pi l . 23.25 _ 23 30 Yarın~! progro.m ve kapa. 
le ita l>'l' 23 25 - 23 30: Yarınki J)l"OZram Iımmı.,ı tıı!l•valı'l!l ve k'lnıyaı•m'. 20 06 Türk nış. 

P:ın~. mOzl~I: Kıırıcrık n,..01!"rnm. 21 T<o..,~r t~tl'tif. 
l""ll: Ham Bedii Yi\., .. tken. 21 15 M{Mk <rad-

* ClTl\fl\RTESİ 25/11/1~39 * YO ork"str:ısı - ~ef: Ha~!ln F 0 rld Alnqr). 1 -
1~ 1'N1'A~ 19/ 11 /Hl'l' 

1 10· p,.I')<> I •. Chertrblnl: Mf'"ea m•er•ürfi. 2 - W. A. Mo 
~ . .,'>: Af., rıırn. ve mrnnıeket snıt :'lvrırı. :rnrt· Hn.ffner ~erenadı. 3 _ Rrısslnl: Sevil· 13 30 Program ve memleket, saat A.yırı 

'l'iırı· ın .. nq ve ll""•M'roloU lırıb0,.lf''1 12 50: vn berberi operaıı•nrlım u•Vl'"Wr 4 _ Joh 13.?5 1\jans ve meteoroloj! haberle,.ı. 13.50 
ıı:ı.,.k ı.. ... ,11'l~~I: Ye'li hP<:tekl\ rl'lrın müntebab ı:ıt .. .,11-:c;: '~'"in, WPtb, tınd Ge·n~ rval.'! 1: Tii:-k müzl~': Hnlk türklileri .~e halk _ oyun 
lfn11"t\ t nknrıı. Rnc'roo:u ın;me "e<.ı V" Frız 2?. .... 1 k t t • ı h h 1 1 i ha'lnlorı . Okuvanlar: Ac::ize Tozem. MuN!v -
ı. 1o:ı • >v•Pm e P • ,c.9ı:ı tıV:>:", a <ıncı 'I P" e,. : z -
<VJ.. 'lk ~ '"r l'r'Pn' lvfpc;'url. Ct>mtl. 1't'30 14 30: rnııt e"h" tah·"'lıa.t k "11'-I 1• d YM1 Sl'nar. M"lhmud Ka,.ında~. C:alan: Sa -
ı <°t{ı·rnı. ., . , m - • vı " • a '" vo - nıı-..u l "i ,. At k le d b k 

- 0 ,_,,,.,.f''h"' orkf'<:IM - Şef: rr'b .Askın.l borsa•ı (ftııt) 22 20 Rf'"i>"~ .ıııtrıt. 2,, 10 , 6 _ " av~r n>n
1
an < a:• nr u a ve sazı 

o,.,ı,0._.,. '"'"Pr: .'lsk C"nları. 2 - Ado!f v.'k (odn Mii?'IH _ PU. 2..3 f\fli.,il{ «·.,-b ... .,d _ 11410 Müzik 'R.yıı.seti<'unıhur bandocıu - Şef: 
t .,~d 13,.,.lln V1vıınıı Vl''rl 3 - R~e: ~P- Pl l 2325 23 30 y ki k İl'"~n Kfın~"'· 1 - Pnııı Llncke - Mnrs 2 -
( 4 F . - . arın program ıve apn . 
""'+.., rlt-. -p ..... ı. .... pnnrrı}rl · Gr!"l7.Jnr.'de O. Pnres: Ko.nrl.s <m•nıiıet). 3 - VlncPnt 

ııM) 5 nış. 
~ >ıı.ıhfı. Rıt'hl"'nn'noff: PreJUd. 6 - * , ..... ıı ... A... ~.,,.,t..,'la uve,.+iirii. 4 - Prıul Vida!: 
ın 7 l"l><>r: KU"ii~ F:rt !cin I«-ncıer pntÇ!l- La Burgonde opera.cımdan bale No. 2. 5 -
lJ,. ıı,:: ~ -<' R""'k'"••1irz: Gavot. 8 _ C wt~um~ 2"111"1"~9 Gln7.011"low: Atenkn P.nt'ne _ senfOnlk par _ 
leoı;. · ~"'ı<'nr dan.cı1 No. 17 rn· Proc-,.ıım. ı~ 30 P•·ngr<ım ve me,.,.,ıette•. seıt ~van çn. 15 lS - 15 O Mfiz:lk <dans miirl(!1 _ Pl). 

<ır'>lofı ~""let-e• Sallt ~vıp·ı. aians ve mete - l~ 'J5 Ajıı.rıc: ve me•eorolojl h'lherlerl. 12.50 18 pı ocmım. lB 05 Mrmleket, sn'lt Avıın. a
Ottr.,,t-r llbt',.1r .. ı. rn 25: MiiıJk <Rııdvo Cl\t 1 THrk mfı"'~ <Pl' ı~ 30 - 1' Mfjz.lk Ckücfik jRn.c; ve rnet.eorolofl hıt-.. rJPrl ııı ?.ı; Mü,.ik 
21~1 <~s~) 19: Coruk s<ıatl. Hl 30: Türk mii. ork<'str:ı - $ef: Necib Askın). 1 - Hu".'1 - Craryo caz orke-ıtrası). 19 Tilrk mfi?i~l: o . 
'l'1~k -ı~ H"'vetU 20 30: Konusmıı. 20 '5: p'hrles: Plvero'nıın vedaı. 2 - ~madei: Iva- c'd knn~eri: Ankara r:ıclyosu Jrfıl"'le saz he-

· ·•u:r•&ı . !a~ 'fO:rpr · C!l]<ınlıır: Cevdet K'ıı"'an, • Re - no ıır,.ı>nıırl . ~ - Mnnkn~tı;ı: Isnanyol dan- ·eti ve 14 <'lrnv11cu $ıra ile. İdare edeıı: 

81 'ediye maViıe şubesi 
mUdürünUn t cziyesi isf1nildi 

(Ba"tarafı 4 üncii sayfl)da) 

C'ah>, müteahhidi siyanet Pvlemck iddia -
JarilE' mahkemeve ~vkedilmi~tir. Bun -
hırnan bao:ka kendisinin bizzat kullandı
ğı 14M numaralı otoroobili, belediyenin 
çön kamyonlarını satın aldı{{ı « Yamanı1 
c:irlrN•r.cf>n alarak vazifPsini suiistim:ıl 
c•ti~! ,.e ';{77 lira 52 kuruşluk otomobil 
rnfıo;mfı rakkında usulrüz C'vr'lk t.,n.,.l'ni 
surC'tik m<>murlara v:ılan b<.'vrında bu -
lt:rır1'ıih.ı iddia olunmaktadır. 

Miıdde"umumi bu idrfinlnr ic"risi.,~,.. 
kl'ındc rra .,nunun s•tçunu d"lillrrle c:abit 
suiic:timıl v(' karrıvf'ln satın ılma mesı>lP 
rrc'rer<'"< • Tu'1Y'etin <'"za kı:ınunıınun 23~. 
f!O ve 21 0 mcı mad<lnJerine tevfikan tı~c. 
zj\·pc:i'li ic:tı>rnic;, diğerlerinden ber~ratiııi 
ta•ı>b C'tmistir. 

1\'l'uhııl.t"mP. mrızn11n.un uzu., "" VP7ılı 
Miirlafrı!'ınamesini oktım.,sı icin. talik e
dilmic-tır. 

Bir yailkesi~i tııv"'f edildi 
Hayim isminde bir sabıkalı Cemberlı

tao;tan p,cçmekte olan Üniver5ite Fen Fa
kilhesi asistanı EstPrin cebinden panı 
Çtınta!ı1nı aşırmıştır. 

Y<ıkalanarak adliyeye verilen maznun. 
Sultc.mıhmed 3 üncü sulh ceza mahke -
rnesind<.? sorguya çekilmiş ve tevkif olun. 
muştur. 

Kul:ığınız ı kOpe olsun 
Daima RA YOLIN; çnnkO : 

D:ş d"ktor~ . rı ıın blıtUn hııst1la• 
nna söylediği gibi dı~Jerl sadece 
pa rlntnınk1a kalmıyarak onları mik· 
rop~ardı.n, mu:-J: Shlyalardan ve ha· 
mızlardan h.nıizteyip çdık gibi sa~
la nlık veren yegane iksirdir. 

f)ı.u,,0 n· Fııı1re Fr,.san, Refik Fero::ın. 1 - sı. 4 - Schınalcıticb: Ormanda aşk. M"'<ı'url r.emll 20 Konıı"lma: 20 l!' Türk mil
rı. fllr~ s,,.,.,,.,hnt fl,.~enses. 1 - Udi Fah - 18 Program. lll Q'j ~emlekt>t, .cıaat llv'lrı. 111;': Mtizlk folk _ J,or'ıımıı.,a a'rl nUmune -
~) 2 

7 ~rkı · fB"hnr cıl~a cememıır ol - njnr.s V" meteorofojl haherlerl. 18.25 Tiirk ler. S'.'ldl Yaıver Ataman "'0 30 Tilr]{ mıı.,ı _ 
<'~tıı. ,..,;:- ~"'Vkl b"Y - H'rez sar'ln: <Demem mfi7'ğl tfa.sıl heve.t.n. 192'5 Konuı:ma <dı~ no- ~ı· K:ı.,.,qık D"~ram. r~1ıınıar· Pıılckı nrr-
11ar1ı;1. ,~' .. ;".~pı l 3 - RPfit• F"'"San _ H'caz lltlk:ı hll.di~1n') 1940 Türk müzlj!I: Karı- man. &-r1f İcl!, Ha.c:3n an ... Hınndl Tulı:!!V 
'8,.,,. ~<' 0 .,.,..,~Pn lrı>ç~p gitti.) 2 - Oku • ~ık PrnJ?•nm. 21) 20 Tell""ll. 2(150 Kontıo:ma Bı$"l Uner 21 Mfizlk (J.-i;rfik ork,.strı.Şof: 
f;'!'~ıl-ıı~~nıı R "'l ı'hl5kan . 1 - S"klr Ai!n - Olaft:ılık posta kutusu>. 2110 Müz3k <Riya- NPrlb A,Jtın) . 1 - Cleme-r.s ~11mı:ılst1ch: 
c'fhı) 2 'Vİ1 '"fık ıır,,.,ai: f'Rlr dllb"re dil düş. set!cfımhu- lb:ındnc:u - Sef: İhsan Kün."er>. j Kfıo'~">n ve pqh:e _ Ac:t.- hlJ.:Av .. c:l. n l Yo.kla~
~ -ı,ırı tııı r ... ....,'l lbev - lWi<' sarkı: <Bir ni - 1 - Ca'"l Telke· Marş. 2 - B God<>rd: Ikln- m'l bl Ask valsi el Bıcbacıa. ö) Grzlnt1 e) 
':ııı... ~'rnı c>ttı Pc;lr) 3 - Ar·~kl _ Evl,. el T8ls 3 - West:on - NJC'holl: Eı:rlorı.ıe (Aşk Kııv!"<ıt"ılık vP bar c:nı., 2 _ f:Tnı-ınc; r..lihr: 
tli•ı.r. '~~··1"' 1" hPrqb oldui'hımu) 4 _ Hqlk şarkısıl. 4 - Crcısr P'ran<"k: St>nfonlk nar - nfi~iin mar'll. 3 - Wfl11 Lautenı:rhlar:,.r: 
it~. ~~li: <~ü1bU1 ) 3 - Oltııvnn: Melek Tllk- ~a. 5 - lımls Grossman· Garda.oı. 22 M~m - Yıldızlnrn do~ru (fantezll. 4 - Roff: Kn. 
lrıı • r-c'"::" RP<l:ıd Erer: Gösteri. 2 _ Kfll"ım l"ket, saat Avnrı. aJım~ hRibt>rlnl; zlrant. e.c;. vı:ttin. 5 - Knudıı.ge Rllsaıze,.: Bir Pntermez- Eminônü Hal~·evinde 
3 .... ~·raıınıfırnzt.-~r ~ukı: !Kani dt>~ll) ham - tnhv!Irıt knmblvo - n• kud bomacıı (fi zo. 6 - Benia..'llin Godard: Ninni. 7 _ 

Ber sabab, oııe ve all· 
şam her yemekten sonra 
glnde 3 dala dlflerlalzl 

~' ~fi" akı - R:iirdll'Jı'c"'rkA.r sarkı· <Yetml':r. atl. 22 20 S<'rbest ı::aa:t. 22 3'J Ml\zik (oo"rn Ku ı:rh: İroıınV{)l Jr:aıor•~!. 8 _ 71 .. hrer: neı Türkçe kur.slan 
ı·bır:ı'?.:;rnez 11'1.) 4 - Rlmen ~en·_ Kürdl - aryalan - Pl ). 22~ Müzik rcazband - Pl.l. Sc~ııtmelster opt>retlnln vııl.sl. 22 Memlt>ket Emlnönfı Halke.vinden: Açılacngı evvelce 
~·~ re.,~ o::ırı..ı: <r-P" !rrıV\lstu.) 21.30: M"i- 23.25 - 23.30 Yıınnkl program ve kapanış. s:ınt !\varı. nians haberle"!. ziraat habrrl"' . Unn edilen türkçe (Al ve (Bl kurslarına ta-
rt, "tı aj ana - Pl) 22: Memleket saat ha.- * rl. 2215 Konuşma re~nı-b! dlllP,.~Pl. 22 45 l ıcbe ks:,rdın:ı devam edllmektcdlr. Yurddaş. 

1 :tJ •l'l•] U ~I \ııııı ~ anıı h:>lıerlnl. 2215: A•ans Spor ser. Prn~E1\fBE 23/11/J939 Mi\?.!k <cazbnnd - PD. 2~ 25 - 23 ·vı Yarınk' ların işlerine mani olmamak için kurslar ge-
\'al'ltık;'i· 1-fii.,.11{ <C':ı..,.band - Pl) 23.25 23.30: 12 30 'Provrı:ım. vo wemlPkt>t.. saat ftv'lrı P'"O"r"'?l ve kaoanış. celer1 yapılacak ve sonunda. devam eden -

I>l'Qgram, ve kauanı.ş. 12.35 A1ıınc; ve mPteorolol! haberleri. 12.50 Herırün yalnız k1Sjl nnlga 31.7 m. 9465 kc/s Iere birer şehadetname de verilecektir. Bu * Türk: mn .. ııı:ı: Yelli bPStf'kAr1arm ererlerln - pos•nmt?.ln nesredllmek~ olıın vabancı dil - kurslara yazılmak istlyenlerln Cataıotıun - V.ş macunile muntazaınan.ı 

fırçıılnyınız. den ve h~lk tftrkülerlnd0 n mürek1ı:Ab prog- lP.rdr haber'ler saatleri aşağıda gösteril _ dakl Evimiz 'bürosuna iki vesika fotoğrafı ile 
12

1
., :i!l· p'r"\P 7.ARTF..Sf 2oı11 ı9:ı9 rPJl'I. C'll"n1aT': Cevrıet C"~la. ~erlf İ"ll. H<ı - mlc:tlr: müracaatler1 rica olunur. 

~:.-,1 ~~m.wmP'?l~~t nUA"ıı m~Gfu R~md'Th~~O~ft~u:Mu~afu ha~a: &atl3~P18~de ==~=======================~~==--~~-~'le lllti an., v" m"~0rrılofl habı>,.le,.l. 12 50' naıı-ıar, sarıv" Tokav. 13.30 _ 14 Müzik (ka- Arnpı;a • 13,15 v~ ııı ~ de 

1 
11
t
1r ınu '1~1 

IPJ l 13 30 - 14: M!izlk tkarışık rışıı. hafif müzik - Pl.). Fransızr.a 11 13,45 ve 20.15 de 
;k•t s:ı 9~I'< - Pil 18: Prooram. 18 05: Mem- ıs Program. 1805 Merrıleket. saat Ayarı. a- ....................................................... ,_., 

1 eMerı. 18 Avan. alans ve mı:-teorololl hn - Jo.ns ve meteorolofl habPrlerl, 18 25 Mlizlk ,. .. 9
· ~on 25

: Mi\zlk ffi'ldvo caz orkestrnsı.l (radvo ~:ı?. o"krc:trM1), 19 Konu"ma (ziraat ft 1 1, 
~r. .. ,,~1: ~:ı,anl<Su nimetleri.) 1915: Tiirk !l"l&•n. 19 Hi 'l'Ül'k mfizlitt. Calanlart <'.'ı>vdet F. rıKara uorsası 
hı. :(\ıını Rr· Vecihe, R"qaa E"er. Ru raı<la, Berlf İcll. Hasa'l Oilr. Kemal Niyazi 

it. 1 ' Serlf İrll. 1 - Q1ı::ııvnn: Mnznrfer Seyhun. 1 - Okuvan: Rac!Ife Eı1en. ı ·- se. Açıl1' - Kapan .. fjatları 17 - 11- 939 
b"\ı • - Oeran11lye peşrevi. 2 - H. Faik t?fth ppıırev!. 2 - Blmen Sen _ ~tıh sark". ______ ._.... ' 
~ q ..... cı C E K J, F. R 
,~ - F'ntk llnlve bf>ı:te: CEy keman ebru.) tSunda içsin yar t>1lndenı . 3 - Şevki BPv _ 1---------.--------1 
('l "'ll ,Qer bı:-v - Oerdanlve ağır ı::ema~: Rii"zam snrkı: (Gam dldt>lerlz). 4 _ İs:ı.k 
5 P'.d;ı.,111!":<ıt eder cesm!nle) 4 - Faik bev- Vnrc.n - Hiiz7ım "arkı: (Silemem bir gün). 

&rır İ ıtrkı: <Asıkın gam7i'nle yandı.) 5 - RRkım - Hiizzam .şarkı: tA.şkın b:ınn 
C' rl'rı• l'll - Ud tak<ılml. 6 Tnnburlnln _ bir gl711 el"m 0 1du' 2 - 0~11yan: S::ııil Hoş i , Act:e sarkı: ,,.,kalım dal?Iar basına.) se~. 1 - Dede - Tal'ıirtpUSf'llk: (0 ~fil en -

0
..,, "" .. nnn111 0Prdanlye sarkı: <Kara göz- ~a!nl. 2 - KA.:>ım Us - Tahlrnıısellk şarkı: 

t hrınnıv: .. n~:ı,, hıırada .) 8 - Qrr~ı Faik bev. 'Gi5rme?.Sem r,ül vii?ilnfıl . 3 - Rııhml Bey • 
>a.!1-ü l'h{> \'üri\k se"lal: <Blilbn.l f!lbl her Tah'rpusellk şarkı: C<Jeetl o gamlı eyyamı 
~ "°""" R .. r nalelerlm vn r ) 2 - nı.nv .. ~ · rn serm:ı l. 4 - .... ..... - Tahlr şarkı: <Ben sa-
~· 'Ofiı ~nr. 1 - Rahmi bey _ Bayatı ~r - nn mecbur olmu"l.lm). 5 - Refik Fersnn _ 
lı \ntı ~n azın Rfınbül perl.,"n) 2 _ Lemi _ Mahur şarkı: <Klrp•~ıne sürme çek). 3 _ 

1 'lta . ı 3 rkı: 'usltasız hüc;nün güıvenme A- Okuvan: Semahat Özdenst>.s. ı - I..emı _ 
~"en'ln; 4Sadettın KnvnR.k _ Bavııtı şarkı: Knrr.ıbr sarkı: {Bir gö~e ol benJ peşinden 
ltf lttıı C!lnı - Lemi - Hlcazkı\r sarkı: fSon koştur). 2 - Rnff Bey - Karcıbr '1\rkı: cou. 
~l~~.al'ver anaı:an' 5 - Sımhl Ziya bev - Iüver sevdiğim). 3 - ......... _ Karcıbr tür _ 
~·•er Sazf3arkı. fDPrllm bu kız.) 6 - Mu - kü: (Benliyi aldım kaçaktan). 4 - Mahmud 
tıı ~~nıf' }{semaisi. 20 15: Konnmıa <Cocuk CelA.!ettln Pata - Karcı~r şarkı: CVah me. 
~r~""etı l urumu.) 20 3fl: Tfirk müıı~ı (Fa. yusı vtsallndir sönün. 6 - Karcılar saz Mı
~ ~~lb 21

·15: Müzik fKilçfik 011testra - malsl. 20 15 Konuşma (doktorun aaatı>. 20.30 
~Gı leııntskın .) 1 - Rfc.h. Heırberger _ Türk mllılfi CFa.sıl he7etll. 21.18 Mnztt (kt\. 

1 ault'den: Çetnıede ı>arçası. çüt ortf.Stra - Şer: Neci> ,Aftın>. ı - Kutacı.h 

Londra 
.Nev - Yort 
Pnrlıı 

Mlldno 
Cenevn 
Amstcrdam 
Berlln 
Bı"ük.~el 

Atına 
sor ya 
Praı 

Madrld 
Varşon 

Budapeftl 
1 

Bük.ref 
Belgrad 
Yotoham 
Btokholm 
Meıskon 

\. 

Açıl17 1.apanı7 
rıa il lli 

' 1 ' il 81 11!0 86 
~ 9687} 2 968"1' 
6 7t ~2) 6 76125 

29 2 90 29 ııoov 
9 406 bll.40/'i 
.- .-

21.'1 21.41 
<ı.97 0.97 
1.'>&76 US375 
.- .-

13."825 18.682ü 
·- .-

2-' 0925 2' 0925 
O.J2 0.{)2 
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Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 2000 lira olan 5 aded seyyar ve 5 aded sa.bit elektrikli santrlfoJ 

tulumbası 11.12.1939 Pazartea günü saat (15) on b~te Haydarpaşada gar binası daıhllln· 
deki Komisyon turafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 217 lira 50 kuru~luk muvakkat temlnat ve kanunun ta • 
yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün sa.at (14,) on dörde ka. 
dar komisyon reisliğine vemıererı lAzımdır. 

Bu lı;e aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9372) 

16/ 10/ 939 tarihinde Ankara, İstanbul 7e tzınt:de ~apılnn imtihanlar netıceslnde tam 
nwrnranın 2/3 nlsbettnde ınot alanların lsllnleri yukarıda yazılı yerlerde istasyon llAn 
mahallerine a.sılmlştır. 

Bunlar arasından münhal nlsbetlnde lklncı bir şifahi tefrik imtihanı yapılmak üzere 
20/11/9~9 tarihinde saa.t. 10 da Ankarada Z.at İşleri Müdürlüğünde, İzmir ve istan
bulda Izmlr ve Slrted l§letme Müdürlüklerine mfiracaat etmeleri llAn olunur. 

ı5818D «94231 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 411\ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

Galatasaray Lisesi Mfidflrlttğilndenı 
Yatılı talebenin iklnıc1 tablt zamanı l/İ1Wnun/193fi dur. VaktJ.Dde vatırılmaaı ıüm. 

mu t!ln olun11r. clSlO• 
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"-fabrikaların 

FOGEL 

N E W ·YOR K BELEDiYE elektrik idaresi birinci 

smıf muhtelif marka radyolan arqsında fenni in

celemelerden sonra - 265.000 radyoyu General 

SON POSTA -

Electric fabrikalarına bir defada siparış vermlştır. Sizde bunun gibi 1940 model Gene r a 1 E 1 e c t r i c radyolara dinledikten sonra evinize 

bir General Electric radyosunu alacaksmız. 1940 Akumülatörli ve cereyanli radyolar. geldi. 8iRtEŞiK AHlliKANIN ltfAHIJlATİIJİll 

:::;~GENERAL ELECTRiC MACAZAS\ Beyooıu, l•tlklll caddesi Nb. ae, Telefon 41131149 

IOh' 1 75 
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~i;~i:il~" ı Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

Kış uçuş tarifesi: 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte ya Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Sela ıik ve Atin '.\'ya irtib.it vardı;;. Daha 
z.yada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için 2şağtda 

verdlliğe mfr:·acaat e.;ilmelidir : 

HANS W AL TER· FEUSTEL 
41178- Telgr . t "HANSAFLU,,, 

Baş, Diş, Nez~e, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve büt:.in ağ:ıl ~r.ınızı der:1al k~ser. 

İcabın-!a günde 3 kaşe alınabilir. 

- Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -

~-·---· Muhasebe ~~-.... 
f'lemuru Aranıyor 

Usulü defteriye vakıf iki muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. Ta
lihlerin en aşağı orta tahsili ve mecburi askerlik hizmetini bitirmiş 
ve tecrühe görmiiş sıhhati yerinde olmalan şarthr. 

Ehliyetlerine göre 80 - 120 liraya kadar maaş verilecektir. 
isteklilerin şirkete yazacakları mektuba şimdiye kadar çalışbklan 

yerlerden aldiklan vesikalarla fotoğraflı bir kıt'a hiiviyet varakası 
ve tahsil vesikası suretlerini bağlıyaı ak 

Kayserlde Elektrik Şirketi 
~----• Müdiriyetiıre göndermeleri ilAn olunur. ~---•" 

akş.a:n ,c;aaL 20,30 da 

Şermin 

İstiklal caddesi komedi kısmında 
Gündüz saat 14 de 

Kel Oğla:rı 

ak:şam sa.at 20,30 da 

Bir Muhasib Ara .ıyor 

Halk Operet i - Akşam saat 9 - da. 

Eski Hamam Eski Tas 

R:ışld Rıza ve Sadi Tek tiyatro.su 
E ursa Şafak sinemasında ikinci gün 

Pazar tesi Üsküdar Halede 

Beşte Gelen 

İsma il DUmblillü tems!lle!"t - lfa akşam 

Şl.şhane Atllla Park salonunda 

K:ıdıa İntikamı 
Zengin va ryete 

······································:11••····················· 

İlan Tari:eın iz 
Tek sütun santimi 

Birinci sah '.fe 400 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahi.il! 200 )) 

Dördüncii sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahi/.,;ı 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mlkt.i.rda UA.n yaphracaklat 
ayrıca tenz~ıl.t!ı tarifemizden 1.!tllade 
edeceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek 
sayfa UA.nlar için ayrı bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Po.sta'nın tıcad UAnlarına ald 
ışler lçln şıl adrese müracaat edli· 
melidir. 

ilaJJcıl.l Kollektlf Şirketi 
Kahramanzade Ban 

An.kan caddr.sj 

···················-········ .... ············--·············-· 
Son Posta l\1atbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SABİPLE&İ: A. Eknm UŞAKLIGlL 

Türldye Cümhur .yeti 

Z i R A· A ~r B A N K AS 1 
Kuruluş tarihi: 1868 

Sermayesi: l\JO.OOJ.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adecti" 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA B~RiKTiRENLERE 28.8 ~ 0 lirJ 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars!z tasarruf hesablarında en sı 
50 lirası bulunanlara senede '4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl.APCl 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı ·, 4.0J) Lir ı 
4 ., 500 ,, 2,00J n 

4 " 2~J tt 1,0)) u 

40 " 100 " 4,0J) tJ 

100 tt !>l} tt 5,JJj U 

120 " 40 .. 4,800 u 

160 .. ,, 20 ,, 3,20J '~' 
oiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan afSfa 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyh11, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hdiı"11 

tarihleriııu çekilecektir. 


