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ekrada . örfi idare ilin e ildi 
Roma, ekoslovakyada 

2. kisinin tevkif 
' 

edildiğini bildiriyor 

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

Piyasam1.zda 
canl1.l1.k 

Haricden talebler arttı 
Fransızlar bizden 40 milyon 

franklık mal alacaklar 
lngilizler üzüm ve incir mübayaasına baş ' adılar, 

bir iktısad heyeti Londraya gidiyor Roytere gOre Pragla diğer memleketler 
arasında telefon muhaveresi kesildi ~~~-, ~~~~~~~ 

Çek hükumeti reisi Hacha dün radyoda söylediği bir nutukta Çek milletine 
s5kônet ve Alman makamlarına karşı itaat tavsiye etti 

Pragda idamlar 
Dün ce Pragda ikisi polis komiseri olmak üzere 3 

Çekin c' aha idam edildiği bildiriliyor 

"-lnı.an umum! valiai Fon Neu.rath Pragda bi1 A'man m.ektebinde nutuk söylerken 

tn Londrcı 18 (Royter) - Bu akşam Al- 1 şehrlnde örfi idare ilan edildiği bildi-
bi:n r~r~i ajansı tarafın~~n neşredilen · rilmektedir. . • . 1 

it:.,,,,_ tc>blıgde, Pragda ve dıger üç Çek 1 ( Devamı 8 ıncı sayfada) 

• 
Dün Fransa, lngiltere 
ve Almanya Üzerinde 

hava muharebeleri oldu 
Alman istikşaf tayyare~eri Fransa ve İngilt ~re 

Üzerinde müteaddid uçuşlar yaptılar, 11giliz 
tayyareleri de Almanya üzerinde uçtular 

-···················--· .. ··················· .. ··-·-·--· 
Şimal 

denizinde 
bir facia ' 

) 
Eir Holanda gemisi battı, 

400 yolcudan 140ıboğuldu 1 

1zm.ir limanındıı mal '!ı'i~klenen vapurlar 
Londra 18 (Hususi) - cSiman Boli-

1 

. . . d . . . 
d d

' k' 
80 1 

k H d , Ankara, ıa .- Haber aldığımıza göre tedbırlerın ıhl"aÇ ımad elerımızın genış 
vnr•. ~ ~n a" ı ş · OO :~ u . ;ı~ n YOJCU hükumetçe ihraç mallarımıza mevzu tah- bir surette harice satılması imkanlarını 
gemısı, kubgun una enızın e ır mayna didatın kaldırılması hususunda alınan Devamı 2 nci sayfa4a) 
çarpanı. atml§tır. =- --====================-=====-

Yolcu ve mürettebatı teşkil eden 400 
kişiden 140 ı boğulmuş, diğer 260 ı da 
l<urtarılarak bir İngiliz limanına çıkarıl
ı·ıştır. 

Kurtarılanlar arasında 50 ağır yaralı 

vardır. Bunlar derhal tedavi ::ıltına alın-

mışlardır. 

Fransanın 
dahili vaziyeti 

Bir İtalyan gazet~si 
Fransayı müşkülat 

içerisinde gös'eriyor 

.&i man yada 
son vaziyet 

Bir İngi l iz Sljansı bildiriyor: '' Aimanyada ga eyan 
hissedilmektedir, Hitlerle askeri şef !er arasında 
ciddi ihtilaflar mevcud olduğuna ş ~ phe yoktur,, 

Londra, 18 - Havas bildiriyor: kuvvetlerini seferber etmesine ve İngiliz 
Press Associationun askeri muhebiri- kıtaatının Fransaya geçerek cephede 

ne nazaran Berlinde şayanı kay:ıd bir ga.. mevzi almasına meydan vermiştir. Askı>ri 
leyan hissedilmektedir ve Şansöliye Hit-ı kumanda heyetile Nazi şeflerinin m:itu4 
!erle askeri şefler arasında ciddl ihtilAf- leaJ&rı arasındaki fark askeri fdaliyet ü
lar mevcud olduğunda şüphe yoktur. Al- 1 zerinde bir fren tesiri yapmaktadır. Bu 
man harb makinesinin en mümeyyiz sı- l fikir ihtil~fları propaganda vasıtıasile 

Roma 18 - 1J. N. B. bildiriyor: fatı kuvvet~i ve çabuk vurmak iken bu durmadan, dinlenmeden her tarafa yayı-
GiQrnale cı~İtalia gazetesi, vaziyeti sefer Almanya bilakis Fransanıa bütiın 1 (Devamı 8 inci sayfada) 

hazıra hakkında cİngillere ve Fransa
uın kabuhatleri eseri olarak s ulh teşeb. 

büsü nasıl akametle neticelenmiştir?> 

ballığı altında bir makale neşretmiş -
tir. (Devamı 8 mci say}ada) 

TOrk·Sovyet 
temasları 

Mosko\.'a 8 - Havas ajansı bildiri-
yor: . 

Ah\'al:? vakıf mahfiller Sovyetlerle 
T ürklt>r arasında m ütekabil bir yardım 
<ıııluşması müzakeratının yakında tek
rar başlıyacağı hakkındaki haberlere 

(Devamı 8 inci sayfada) 

ita/yada bir buçuk 
Milyon Jıişi 
Sill1h altında 
LondrR 18 (Hususi) - Bu akşam 

Romana neşredilen bir emirname mu-· 
cibince f talya, daimi surette bir buçuk 

Barbaros çocukları dün 
mekteblerinin 164 üncü 

yaşını kut/uladı/ar 

CCltb -.v... milyon k:şi silah altında b ulundur a • 
cephesinde Alman propagcında.sı: Frtıwı.ı ha~la.n loarşısına gerilen bir ~!dır. · · 

levhada cFransa, Franaızlarlrnur> cümlf ri görülüyor. Geçen Ağustos ayında çağınlmış o -
)'1~aris, 18 - Havas ajansı askeri vaıi- ı Dün: h ava· fuHyeti noktai nazarından lan ih tiY.a t efradı, yeni iş'ara kadar 

hakkında fU tafsilltı veriyor: .. ~.· J. / (D~pq ' 3 üncü •11fadcı) teılıis edilmlyecektir. · 
1 

'~ t'· . 
I'."" .. ~ ... 

Deniz ıehid~rinin hatınılanm tariz için miu çelenk cıtılırken 
(Yuısı 7 nd sayfanın t ve 2 ncl sütunlarında) 
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2 Sayfa SON POSTA İkinciteşrin t 9 

Hergün Resimli makale: iki tarafı'ı bir silah Sözün Kısası 
Müttefikler arasında tek 
Elden· miibayaa usulü 

\.__Yazan: Muhlttin Blrıcn _ 

F ransa ile İngiltere arasmda son 
aktedilen harb meclisini mü teakıb 

:neşredilen bir karar, dünya iktısadiyatı 
bakımından büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğu için bütün dünyada alaka ile kar
şılanacak ve uzun uzadıya tefsir edile
cektir. 

Yazı Çok O/dutu icin ~ 
Bugün Konamadı _J 

····························································• 
Piyasamızda canhhk 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
temin eylemesi neticesi olarak iç pazarcla 
canlılık ve -hareketin başladığı ve iiatla. 
rın yükselmeğe gittiği .bugünlerde hariç 
piyasaların mühim merkezlerinden de ta. 
leoıer almağa baş.amıştır. 

Bu karar, her iki memleketin ithaline 
rnuhtac oldukları iptidai maddelerle yi
yecek maddelerinin bir elden mübayaası
na dairdir. Her iki memleket te dünya pi
yasasında, birbirlerine ka~ı rekabet et
memeği ve her iki memleketin muhtaç 
oldukları maddelerj birbirlerine vardım 
suıetile temin eylerneği kar::ıriaŞtırnnş
larclır. Silah mukadderatlarını, Reçen 
harbde olduğu gibi. bu de.faki muharebe
de de bu kadar kat'l surette birleştirmiş 
olan iki devletin, iktısadi mukadderatla. 
rmı da birbirine bu derece sıkı bağlama
ları kadar tabii bir şey olamaz. Bu, onlar 
hesabına çok faydalı bir usul teşkil eder. 
Fakat. acaba, diğer milletler hesabma da 
böyle midir? Maalesef, onlar i~in . çok 
faycialı olan bu usul, diğer memleketler 
için öyle değildir. Bunun için müttefik
ler tarafından verilen bu sbn karar, dün
ya matbuatındft geniş mikyasta tefsir e
dilecek ve bilhassa Almanya tarafından, 
nıuttefikler aleyhine ku'lanıhcak mühim 
bir propaganda mevzuu olac:ıktır. 

Fransanın büyük devJet adamı Kardinal dö Richelieu der 
ki: 

Her insan her işe bir ürnidle başlar, muvaffak olacağı ze
habındadır. Ümidle koşar, onu muvaifak eden de bu kuv
vettir. Fakat ümidi hakikat olarak bilmekten çekinmek la
zımdır, zira tahakkuk etmeyince aksi tesir yapar, yaşataca. 
ğına öldürür. 

Bu cümleden olarak, Ticaret Vekaleti· 
ne vaki olan son mü.r1acaatlara göra, 
]"ransa hükumeti, memleketimizden mü
bayaa edilecek kuru sebzeler içm 40 mil· 
yon franlık ithal ımüsaadesi vermiştir. Bu 
itıbarla, ihracat firmalarımızın, alakadar 
Fransız ithalat evlerile derhal temasa 
geçmeleri lüzumu hakkında Ticaret Ve~ 
kaleti tarafından alakadarlara teblıgntta 
bulunulmuştur. - Ümid zamanına göre kurtarıcı bir ilaç, yahud da öldü

rücü bir zehirdir. Mesele onu tam yerinde kullanabilnıek
teclir. 

Gene Fransa tarafından, yumurta, ke. 
çi a.srisi ve yağlı tohumların toplu bir şe
kilde mübayaası için Ticaret Vekaletine 
müracaatlar yapılmıştır. Bu maddeler ü
zerinde de Fransaya derhal satı~ imkan
ları tahakkuk edeceğinden, alakadar ilı

raaatçılarımızın acilen Fransız ithalat 
evlerile temasa geçmeleri lüzumu Ticaret 
Vekaletince tavsiye olunmuştur. 

* Bu karar mevcud olmaks1zın dahi, 
harbin başlamasını müteakıb ıdünya pi. 
yasası. denilen şey, fiilen ortadan kalk
mış bulunuyordu. Deniz yollarının kon
tn.ılu İngilterenin ve onunla beraber 
Fransanın ellerine geçtiği günden itiba
ren, dünyada her mmetin serbestçe mal 
arzedebileceği ve gene serbestçe mal mi.i
bnya~ edebileceği bir piyasa, yahud bir
birlerine bir takım iktısadi kanunların 
b..ığlarile bağlı olan, cdünya piyasaları 
şebekesi• mevcud olamazdı. İngiltere ta
rafından harb kaçakçılığı hakkında itti
haz edilmiş olan geniş kararlar ve tedbir
lerden sonra - ki bunlar Avrupa ile dün. 
y.ımn diğer tarafları arasında bütün ma1 
hareketlerinin kontrolunu kfımilcn İngil
terenin eline verecek m:ıhiyettedir - In
giltereden ve onun yanında Fransadan 
rtı.aada, en geniş manada maişetleri deniz 
yollarile temin edilen memleketler, ne
rede olurlarsa olsunlar, İn.ı:;ilterenin arka
sından ve onu;n izlerini takiben yürüme
ğe mecbur bulunuyordular. Nitekim bu 
vaziyet, bugün de böyledir. Bu suretle, 
her ithalclt memleketinde, her ithalat 
maddesi mütemadiyen yükseldi~i halde, 
her ihracat memleketinde - iptidai mad
de ve zirai maddeler ihracatında'.'! bahset... 
tiğimizi unutmıyalım - bütün Hatlar dliş
til. Mesela, Mısırda, pamuklu mensucat 
fiatlarının mütemadiyen artmasına mu
kabil, bizzat pamuk fiatlan o l{adar düştü 
ve pllmuk müşterisiz kaldı ki Mısır hükti
mcti, nihayet, pamuk için asgari bir fiat 
tec;bit edip bu fiatla kendisine arzedile8 
cek her pamuğu bedelini peşin verip sa
tın almaya mecbur oldu. 

İngilterenin bu tarzda hareket etmesi 

ita/ya Başvekilinin 
1Vazsrı dikkati 
Cell:eden bir resmi 

Ingilizce Daily Express gazetesi, Sin
yor Mussolininin bu resmini neşrederek 
şöyle yazmaktadır: 

cİtaiyanların Avusturyalıları mağ10.b 
etmelerinin yirminci senei devriyesinde 
hazır bulunan Duçe bu şekilde selam 
verdi. Dosyamızda onun milyonlarca in
sen tarafından bilinen meşhur faşist us.u
Hiı!de selılrn verirken alınmış tam. 496 
resmi var. Bunların arasında böylesine 
hiç raslamış değiliz.~ 

Yaşlrındı '·ça beyninin 
sıkleti arian bir adam 

sebdlSiz değildir. Bu memleket. her ne- Meşhur Amerikan emrazı asabiye 
vı hnm madde ile yiyecek maddclcrinın mütehassısı doktor Hardlica'nın neşrey. 
en büyük bir kısmım - yüzde seksenini -
hariçten ithal eder. Deniz licaretinin harb lcdiği bir makaleye göre insanın beyni 
ile beraber büyük müşkü ata uğraması, ya~ ile beraber ağırlaşmaktadır. Çok 
navlunların çok yükselmesi, fil~ortaların çal:şan adamların beyinleri daha ağır 
aronru;ı ve nihayet bir takım gemilerin olmaktadır. Bundan evvel bir doktor 
hamulelerile _birlikte gar~olmal~rı gibi 

1 
inson bevninin otuz yaşından sonra ar-

sebebler, İn,gılterede malıyet fıatlarrnın k h ~ .: . ~. . "dd" · · H lb 
mütemadıyen artmasını mucib oluycrdu. ı tı uyumedıgını ı ıa etmıştır. a n-
Bu maliyet fiatının artışını kı .. 1nen olsun ki dokto.c Hardlica bu iddiayı sureti 
düşürmek i~in, İn~iltere, dü::ıya. piyasa.

1 
kafiyede cerh eylemektedir. Bu doktor 

lannda ye~_ane c:r:uf_uzlu ve ımtıyazlı a- insan beyninin elli yasına hatta elli beş 
lıca mevkıınden ıstıfade etmek ve fıat- k d b.. ·· b ·ı ~ · · f 
lan düşürmek istemesi, hayat ll'iıcadele- ~nc:ına a ar uyuye 1 eceg~nı: e~n:n 
sinin tabii icablar..mdandır. Madem ki, ısp"lta hazır olduğunu bıld1rmıştır. 
diinva hakimiyet dünyasıdır ve madem ki Aırıerikada şimdi bu mesele doktorları 
eJindeA kalanın canı. çıkm~ya ıı:utlaka ikive ayırmış bulunmaktada·. Beynin 
m~hku~dur, şu hal~~· İngıltere~~~ de büvürnekte olduğunu kabul edenlerin 
daıma ustte durmak uzere sarfettıgı gav- ., 

1 ~-.. -·················· .. ···························-·~ 1 . . 
: 
i 
: . . . . 

Herg°1n bir fıkra 
Paganini ile dilenci 

Meşhur viyolonist Paganini Laypzig
de verdiği bir konserde büyiik mu
vaf ;akiyet kazanm..iştz. Konserden bir 
gün sonra neş'e içinde Lci.ypzig scık::k
Iarında do'aityordu. Saçı sakalı ağar. 

mış bir dilenciye tesadüf etti. Dile?ıci 
keman çalarak dileniyordu. Paganird 
dilenciden kemanını istedi. Sokaktlı 

dilencinin kemanile kısa bir parça 
çaldıktan sonra kemanı iade ederken: 

- Nasıı çalıyorum? 

~ Diye sordu. İhtiyar dilenci cev.:ıb 
verdi: 

- Fena değil, fakat daha <;ol;; Çf!

Zışmamz lazım. Zamanla hata...~z çal
maya muvaffak cfüb~lirsiniz. Yolmz 
şevkinizin kırılmaması, hep a11ni ş~vk-

Holiinaaga kaçak 
Cas~s gecire11 
Adam 

I 

(A.A.) 
Menemencioğlunun riyasetinde bir 

heyet Londraya gidiyor 
Ankara, 18 (A.A.) - İngiltere ve Fran. 

sa hükUrrıetlerıle bazı iktısadi meseleleri 
müzakere etmek üzere Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi büyük elçi Numan Mene
rr.cr.cioğlunun riyasetinde bir heyet Pa
zartesi akşamı Ankaradan Lond:;;aya ha
reket edecektir. 

Heyet, Maliye. Vekaleti Nakid İşleri 
l\'Iüdürü Celal Said, Ticaret Vekaleti D1ş 
Tica.ret Umum Müdürü Bürhan Zihni, 
Merkez Bankası müfettişlerinden Cabir, 

Amsterdarnda Holanda üniforması gıy- Hariciye Vekaleti katiblerinden Şadi ve 
miş bir takım Alman casuslarının Holan- İlhan Sauddan mürekkebdir. 
daya kaçak olarak girmesini temin ede. İngilizler mübayaaya başladılar 
cek olan bir şebeke yakalanmıştır. Bu da İzmir, 18 _ Gazeteler İngiltere! iaşe 
Holandalı bir Nazinin yakalanması ile nezareti için piyasadan üzüm ve incir 
meydana çıkmıştır. mübayaasına başııandığını haber vcr

Albrınk isminde olan bu Holandalı, !i.ltktedirler. 
A~man hududunda Rammelbeckte güm- Kuru meyva ihracatçıları birliğine da. 

_____ .,/ ruu··~mckemt urldlarğuı ta~~fındb~l~ yakalanmdiı~, hil bazı firmaların İngiltere ile geniş nıu-
ii. e o u oı.vmo ı ı muayene e - ı ameielere giriştikleri bildiriliyor. 

7e çalışmanız şarttır. 

\.. ········-
A merikanııi. 
Kadın e:· çisi 

i.kincl lince, içlerinde askeri polis, demiryolu (A.A.) 
muhaiızları ve posta müvezzilerinin üni- 1· 1aı il 1. " .. bat • . ya e ıcan munase 
forma.arıle tıklım tıklım dolu sandıkl:ır İzmir, 18 _Avrupa harbinin başlama· 

Amerı.kanın Nor bulunmuştur. .. · · t" k b d ı·t 1 an - .. . . . sı nzerıne ın ızamını ay e en a y 
veç elçisi tir ka- Holanda hudud koylerınden bmjde 1 v:ıpur seferlerinin yeniden muntazam bir 
dındır. İsmi ma· yaşayan Albrink, Almanya hududunun ha~ alması münasebetile limanımızda bu· 
dam B. Harrirrı,an. içicıd,eki bir garaj sahibinin yanında ça- lunan Egitto vıapurunda bir ziyafet veril-
dır. Bayan elçi, ö- lışmakta, ve sık sık hududdan geçmekte . t' 

nümüzdeki Tem- i~i. Bir müddettenber~ ~endisini göz ha?-ı mı~t;.afette vali, belediye reisi, emniyet 
muz aymd::ı. 70 ya- sıne alan Hol~~da polısı o.nu ~akalayara.:<:, ve gümrük müdürlerile İtalyan general 
şına basacaktır. A- H<ılaııdada mustamel elbısecılerden satm 1 k 1 u ve daha bazı zevat hazır bulun. 

l .:ı • •• f 1 Al .. .. orıso os 
merikanın en zen• a uı~ı uni. o~ma arı, manya;ra gotur. mu) ardır. Toplantıda iki memleketin 
gin kadınlarından mesıne manı olmuştur. ticaret münasebetlerinin inkişafı için te-
hiri ol:ın madam Harriman ayni zaman. Resmimiz Holandalı polislerı gösteri- menniler izhar olunmuştur. (A. A.) 
da l\uzveltin hariçte Amerıkayı temsile yor. ------
gönderdiği kadın sefirlerin ildncisidir. Vergi kaçakçılığı yapan bir dükkan 
Birinci kadın elçi Danimarka elçiliğini Meşhur bir kulak ve boğaz meydana çıkarıldı 
yapan ve 1936 da evlenerek siyasi hayat- mütehassısı ö/. iü Dün Emniyet Müdürlüğü bir vergi 
tan ç:ekilen madam Owen idi. Dünyaca meşhur kulak, burun ve bo-, kaçakçılığı ihbarı üzerine ticari bir 

Madam Harriman Nevyorkta bırçok ğaz mütehassısı Viyanalı doktor Hein. nıües<>es:.! hakkında tahkikat ve taki · 
klüplcr kurmuştur. Bayan elçınin, vakti- rich Neumann 66 yaşında olduğu halde bata ba~lamıştır. İddiaya nazaran, bu 
le nasıl bir ihtiyatsızlık ettiği ve diplo· Nevyorkta ölmüştür. müessesenin müteaddid defterler tut •. 
masi usullerine riayet etmiyerek siyasi Doktor Neumann dünyanın en hazik mok suretile hazine aleyhine külliyet• 
bir sırrı derhal söylediği pek meşhurdur. kulak hastalıkları mütehassısı idi. Birçok 1 H miktarda vergi kaçakçılığı yaptığı İ• 

reti, reafüt bir hayat görüşü elbet tabii sa.yıs! fcızladır. 
bu~"caktır. -·----------- Vakti1° Norveçli biT gazeteci kendisine 

Bu defa verilen karar, bu vaziyeti daha Bir Öpücük iç;n ııirmi mürcıcaal ederek: 

kerder eski İngiltere kralı, şimdiki Vind
sör ciiikünü tedavi eylemişti. 

leri sürülmektedir. 
Alakadar emniyet memurları, dün 

bu müess<'sede yaptıkları cürmümeş 
hud vt: araştırma sonunda bazı defter 
ve evrakları müsadere ederek zabıt va· 
rakas1 tutmuşlardır. 

sağl&m bir şekle sokmak içindir. Her ne lira C"'Za - Norveçle bir ticaret anlaşması yap-
k~dar Fransa, ithalat maddelerind~ İn-
gilt€'ff! derecesinde ji(eniş bir ihtiyaçla Gecenl<'fde Londrada Hyde Park za- mayı umduğunuz doğru mudur'? 
harice bağlı değilse de, gene İngiltere ile b~tası, ~ebren bi~ ka_dı~ı ağzından öoe;1 I Diye sorunca, bayan elçi hemen: 
yanyana rakib olarak alıcı bulu!'!duğu pi- bır delıkanlıyı yırmı lıra cezaya mah - _ Bunu çoktan yaptık ... diye cevab 
yasalarda fiatların çıkmasını mucib ola- ş h d ı 
ca~ hareketlerde bulunabilir. Buna ma- ,.kum eylemistir. a i 0 an bir zabıta vermiş, elçilik erkek memurlarından bi-
hdl verme.mek için şimdi Fransa ve İn- memuruna göre ·bu busenin sesi on do- risinin derhal söze karışarak, meseleyi 
giltere, tek elden mübayaa u~ılünii ka. kuz a:iım mesafeden duyulmuştur. 
rarla~hrıyorlar. B~ndan bahseden İn!"iJiz gazeteleri ürtbas etmeye çalışması ve ticaret anlaş-

Bu işde Fransanın da, bittabi menfaati eskiden cebri busenin daha aC1ır cezayı mas!r.ın mevzuubahs olduğunu, fakat 
vardır. Fakat, Fratl-<:ayı bu hususta İn°il- · hı' hır teblig~ neşredı"lmenıı's bulun "' istilıam evlediğini yazmaktadırlar. resmı ç · ·. -ter<? ile anlaşmaya sevkeden "ebeb, yal- J 

mz. ucuz almak hususundaki menfaati 1 72 7 senesindP, cebri buse, aıiır ce - duğunu söylemesi üzerine madam Har-
de~iJdir. Bu memleket, kendi nakliye ve- zay•, kalı>bendliği, hatta idalT\_ cezasını riman biı· tedbirsizlik yaptığını .anla·· 
satti ile, dünya yoJları üzerinde kendi fh- mı;.cib olurdu. mıştır. 

Hitler Avusturyayı ilhak ettikten son
ra l"ezaret altına alınmış, fakat arası çok 
geçmeden serbest bırakılarak kendisine 
muhaceret vesikası verilmişti. O zaman
danberı Nevyorkta bulunan doktor, Ya
hudi muhacereti işi ile uğraşmakta idi. 

H"tlerin cer.:abı 
Münih birahanesinde "Y'tıki olan s.:>n 

sııikasdı Alman dev1et reisine haber ver
dikleri vakit, Bay Hitler: 

-- Glück muss der Mensch haben. (İn
sanda talih olmalıdır) diye Ce\•ab vcr-i 
miştir. 

Zabıta, bu ihbar etrafındaki tahki • 
katını derinleştirm~ktedlr. ............. :r···"A···K··v···i···M·············· 

İKİNCİTEŞRİN 

19 
llı:incittı~·in Resmi 4-! ı > 

193~ 

Arabi se ıu 
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Kaaıın 

12 
tiy:ıçlarını kendi kendisine temine kadir 
bir vaziyette değildir. İngilterenin on se. r

kiz milyon tonluk İıaklive vesaiti Fransa
nm da ihtiyaçlarını temine vardım etme· 
lidir. Bunsuz, Fransa, kendi deniz hare
ketini yapamaz. Su halde, Fransa. deniz 
aşm ticaretini yapabilmekte devam için, 
mutlaka İngiltereye muhtaçtır. Son anlas
ma, bu hm:ıusta da kuvvetlerin birleştiril
mesine karar vermiştir. Fransayı bu an
laşmt!ya sevkeden en başlıca 'sebeb de 

j STER İNAN MAi 
) ;) PAZAR 

ll~=o,.:=~""""'~r.=,,_====-=-=====9i"~1~M~S=A=~:=ll 

budur. 
<Devamı l l inci sayfada) 

i NAN, 
Dün gazetelerde şöyle bir fıkra çıktı: 
c- İsveç bandıralı Asni vapuru ile limanımıza yeniden 

kağıd, demir eşya, mukavva eşya, pamuk ipliği, çinko, nişa
dır, Romanya bandıralı Recele Karol vapuru ile film, tarçın, 

pc1muk ip:iği, Amerikan bandıralı Eksministr vapuru ile te
neke, gliserin, madeni yağlar gelmiştir.> 

Fakat piyasayı dolaşınız, bu listede isimleri yazılı eşya
nı~ eski fiatı ile yeni fültı arasında hiçbir fark bulam~zsınız. 

~. N~. Şevval s. o. 
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Londrada Turk askeri 
ı heyeti şerefine bir kabul 

E 
Dün Fransa, İngiltere ve Almanya 
üzerinde hava muharebeleri oldu 

, .,.. ...................................................... "" resmi tertib edildi 
Almanya Balkanlara Loncira 18 CA.A.) - tngiuz hüku - • /talyada denref:me 

t 
• k rneti dün öğleden sonra Türk askerf r ,. aarruz etmıyece heyeti reisile Bayan Orbay ve diğer Yazan: Seltm Rartn tr.m~ 

Berlı'n 18 (AA) y i vr. upa Harbi kar-:.ısmda takınd ıliı heyet azası şerefine Carton Hotel'de A 
IG"h <Ba.tıararı ı -t ı · · - arı resm bir kabul resmi tertib etmiırtir. Harl- ~ b 

,. e-liz h b no u.yfada> ımndan dönen bu iki tayyare yolunu Diplomatiche v - d " bıtarafca tavırdan dolayı ke. ı'~ ı· 
tepb,..,.; .. ~ ar in bidayetindenberi garb -s- .IVJrrespon enz ga - ciye neı:areti müsteşarı ve Bayan But- "' 
)' . -uue kaydedil .. 

1 
. . şıışırarak Belçikaya inmiştir. zetesi, Almanyanın Balkanlara kar- ler hükfunet namına misafirleri kar _ kabuğu içine çekilmiş görünen İtalya son 

~~i olmuştur. en gun erın en faalı- Dolanda tayyarecileri çarp1Ştılar şı askeri bir taarruzda bulunaca • şılsıru,tır. günlerde tekrar üzerine dikkati c.:E>kmc -
~I ~nsız, İngiliz ve Alma k 'f t Aınsterdam ıa '(A.A.) - IHolanda ğı iddialarını kat'iyen reddetmek - Davetliler arasında Türkiye büyük ye başlamıştır. Filvaki bu harbi ıı. başlan-
lır~rı, Ç<>k hareketli bir ~ild e.şı 

1
ayy8:1 tayyareleıi Vlieland adaları civarında tedir. elçhıi, Lord ve Lady Brwood, Lord ve gıcındanberi İtalyan matbuatınrla mu-

'l':;y şe e ça ışmış AHolandA kara suları üzerinde uçan iki , ...................................................... .; Laciy Chatfield, hava mareşalı İron _ harib devletler hakkında umumiyetl~ 
titt areler, bütün muh "b d 

1 
tl lman tayyaresine hücum etmişlerdir. • 

1 
k . side ve bayanı kara, deniz ve hava or _ polemik yapmaktan ictinab erler bir h:.ı l 

arazisi ·· arı ev e e- B da ' t 1 .. t · te ti · ıta ya omunızmı·n göze çarpıyordu. Hatta denilebWr ki Al-dır uzerinde uzak mesa.fel ka- u çarpışma mı ra yoz a eşı a duları1'8 rnensub yüksek zevat göze 
t&ı·r.tçrnuşlardır. Fransamn hem~e:e her edilm!şttr. Holanda hükumeti kendi çarpıyordu. man ciavasına karşı sempatik davran -
'1Çtı tnda Alman tayyareleri yüksekten bitaraflığının bu suretle ihlllinden do Balkanlara girmesine makla beraber hadisatın ifadesindı~ müm 
ı.y; ar Yapmı_şlar, diğer bazı düJman layı Bedin hüklı.meti nezdinde şiddetli A kün olduğu kadar afaki hareket edıyor-
le L~releri de İngiltere üzerinde ezcüm- pMtestoda bulunmuştur. mukavemet edecek nkara anlaşmasının du. l''akat bir kaç zamandanberi İtalyan 
d 

ıvetpooı • Alman t bu·· matbuatında bir nevi lisan deg· işiklillj ha-
ıı·. Diıı.e mıntakasında dolaşmışlar. e gı U b t ı· 1 • "6 Yc.ı-eı ~ r taraftan Fransız ve İngiliz tay-I Berlin 18 (A.A.) _Ordu b~kuman Roma 18 (A.A.) - Roma radyosu, m $ 8 ne ıce arı sıl olmağa başlamıştır. Mesela Giornale 

l 
erı, Alına ·· ı danlıg· ının tebl'gı-· dün geceki neşriyatında cöyle demiız - d'İtalianın Felemenk ve Belçikll hüküm-~r Ya nya uzerinde, esaslı keıif- ı : " .. Parlıı, 18 (A.A.) - Ayan hariciye en-

de boPrnışlardır. Bu uçuşların hiç birisin- ı Garbde, keşi 1 kolları ehemmiyetsiz tiri: . cll.menlnin toplant111ında reb Berenger, da~ll:U-r ı tarafından yapılmış olan. sulh 
gaıl . ~a kullanıl111:ı.mıştır. Görünüşe mevzii faaliyet erde bulunmuşlardır. tal ya komiınizmin Balkanlara so - vesfkalara istinaden Fransız - İngiliz it- dte 3 ı 1 ve bbu hteklkkıifedaFrk~~~ vennış ol. 
dikkar l~an kumandanlığı, şimcli bütün Uç İngiliz tayyaresinin Wilhelmshafen kulması hakkındaki her türlü teşebbü. ttfakının takviyesi üzerinde durduktan U15U ceva . a n ı muı~~azası şa -
tınıunı~nı, Fransı7 askeri tertibatı heyeti üzerinde yapmak istedikleri taarruz, se, İspanyada yaptığı gibi mukaveme- sonra. Tlirkiye Büyük Millet Meclial ta. y~nı dikkattır. Bu gazeteye gor.? Fı·ansa 
iniş h~iesinin şark cenahına tevcih et- hava defi bataryasının tam zamanın - te hazırd :r. Eğer böy~ bir ihtimal vü • rafından ittifakla tasdik edilen Türk - hukOmetin~ sulh mutavassıtı devleUe~e 

unmaktadır. d:ı harekete geçmesi sayesinde akim kal cud bulur ise, bu, derhal, İtalyanın ls- Fransız _ İngiliz muahedesinin daha ıtm- karıı v~ış .olduğu cevab Fransız efka-
r lnciltere üzerinde mıştır. Bomba atılmamıştır. Bir kaç ı:-anya ~arbindeki kadar azlmkar mu diden Yakınıarkta Akdenizde verdili r~ um~yesınde aksi tesir hasılA etmış -

Lı .ondra 18 (AA) 
1
. · ıt de tayyare, Fransız sahasının heyeti u • kabelesı ile karşılaşacaktır. rrüıbet neticeleri göstermiştir. tır. Aynı gazete, Orta Avrupa hadbeleri 

~nchcı · · - ngı ere , . . .. . d b' k .f _ hakkında Fransız matbuatının neşriyatı-
tayya;e s.ter üzerinde . de bir düşman ~l~'nıvcsı uzerın e ır eşı yapmış - .. s· E nı da cuydurma> olmakla tavsif etmek. 
Üıe: indsı gözükmüş ve Mersey nehri ar ır. . • Tayyare ıvas - rzurum tedir. Hatta Giornale d1talia, biraz d:ıha 
'·r e uçmuştur p ' f .. d f b 400 tahm tayyaresı k 11 . id k B l 'ka F t ı.cı \'alı\ . · ası mu a aa a- L d 

18 
(AA) V . .. k k h~ • ı· erı g ere e çı nm, ransız - ngi -

t~:Yar rı~ Ingiliz tayvarelerinin Alman .~;. ,,~8 ' ö i .. 
1
- ~~~~ror.dan oğ- . aca CI !i a IS 1 razı liz matbuatından ve bu matbuatın yaz; -

~s a esıni kovalam~ları esnasında, a- r~nı ı.-sme g ~e ngı tere . u metı Ame- ' ' ) u v kll ti larından son derece müteessir olduğunu 
L. _. Çrn ı1ıtır D" . . . rıkaya 400 tal1m tayyaresı ısmarlarnıstır. daV&SI Ankara ıs CA.A. - Ma ye e e n 
"->lllba " · uşman t.ay\'aresı hıcbır ı F bl'v' • Türkiye Cümhuriyet Merkez Banta.sından: da kaydediyor. 
lkt i.ı n atmamıştır. Sabahleyin bir. Al- . ransız te •Pl . . . . Ankara 18 (Husu.sn - Tayyare ~akçılı- 28/ 5 ve 15~/1934 tarih ve 2463-2614 nıı - Şimdiye kadar afaki bir sükut mu ha-
rt tayya~s· Sh 

1 
.. Parıs. 18 (A.A.) - 18 Teşrınısanı tarıh- tı maznunlarından harlıeiye vek&letl memu- maralı kanunlar mucibince ihracına sall -rrıt d~ 3.0oo ~· et .~nd a~aları uze - li ~abah t('bliği : 1 ru Ruhi Borcah hakkında Ankara atır ceıa hly"t verilen ve gellrl tamamen sıvas-Er- faza eden İtalyan matbuatının böyle bır 

ı, :ı. 'ro l etre yukseklıkte dolaş - Gece. cephede. iş'are değer mühim hiç mahkemesi tarafından verilen kararın Tem- zurum demiryolunun inşa.sına tah.111 olu - anda taarruza geçmesinin sebebi pek ,.._ 
'l's v~are . P ar tayyareye ateş açtılar. bir h areket olmamıştır. Dün düıo:man yiz h!rtncl ceza mahkemesi tarafından nak- nan yl\zde yed! gellrll Sıva.s - Erzurum ıa - bşılamıyor. Bu tarzı hareket, son F t>l 
ltı ı·ı-nrı n.ın pek yakınında müteaddit t , 

1 
. Fr . .. 'b' k zı {i1.erlne muhakemeye bugün saat onda tlkrazmın 20 senede ltfa.cıı meşrut 4,& mlı- menk ve Belçika sulh teşebbüsüne ı 

Itrın• ı eı ın patladı v ı .. " ld'. Sh t _ .. 9~ v.ere erı. ansız arazısının ır ısmı tekrar ba.şlandı . Maznun Ruhi İatanbulda yon llralık altıncı tertibinin kayıd muame- , 1 · İ . . 
tni. • ri"n bir kilo g goru u. e uzer•nd(' ucu<:l ar yapmı~lardır. bulundutu için mahkemeye gelmemişti. A- le.!1 &/ 12/1939 akşamı nihayet bulmak üzere \en m~ .olan. ~g~lız - Fr~ns~z . ~ev:~ 
l' ler;'l alevi .. ~:.tre mesafeden, rner 1C an"d" ~a 1500 bvvare ahvor !'ukntı H~mld Şevket hazır bulunuyordu. • 25/ 11/ 939 sabahından itibaren başlıyacak - tenkıd içın mı ihtıyar .edılmı~tır · '\' ~1 . • ı 
8d.a ta goruluyordu. Fakat o sı - O•tawa, 18 ( A.A.) _ ftimad edilen hir Iddlc makamı Ruhinin suçunun atır cezayı tır. İtalyanın hattı hareketınde hır cıeğışık -

l't . YYare .. ·· km·· d T • ı-ın ho gozu uyor u. ayya - kAvnaktan h aber alındıeına J.{ÖrE'. Kana- ı mU.~telzlm ef'alden bulunması dolayıalle hu- Tahviller hamiline muharrer olup beheri J!k mi mevzuubahstir? İkinci ıııkkın , . 
()bus Tnba attığı söylenmiyorsa da, da. Birleşik Amerilda a 

1500 
ta, im tavva- zurclan vareste tutulmasına k~nunl bir &e- 20 ve 500 Ura itibari kıymette birlik ve 25 Ut rid olabileceği şimdilik kabul edilemez!>" 

İ1t J:ı:trçaları v 'b' v t . . . Y • beb m~vcud olmadıtını ileri sureret durut- olarıık iki kupüre ayrılmlftır. . . . . . . 
l İllfi)" yagmur gı ı yagmış ır. resı ıçın ilk bir sipariş vermiştir. maya ('evaz gör!llemiyecetini ifade etti tek- Tahvillerin ihraç flatı yüzde doksan bet de bırıncı ıhtımalın akla daha uygu:-t 

le londr ~z tayyaresi Belçikaya indi İta1yAva hir Alman ts.vvaresi düstü rar ce-lbname yazılarak getirtilmesini' ıste- olarak tesblt edilmlştlr, yani 20 Uralık birlik geldiğini söylemek yanlış bir faraziye 
Uvvetı~~· 8 (A.A.) - İngiliz hava Roma, 18 (A.A.) - Şimali Venetide, dl. tahvil bedeli 19 v~ 500 Uralık 25 llk tahvil be- rnyılamaz. Nitekim, ayni gazeteler, Hit -

tik& ~p ıne mensub iki tayyare Bel- Udine mm takasına bir Alman 1ıayyaresl ı Avukat Hamid Şevket ceza usuın muha - deli de 475 Uradaır. . krin son Danzig nutkunu müteakib de 
Öyle taklarına inmiştir. düşmüstür. Resmi rnakamat bu hususta kemelerlnde böyle bir lmkA.nsızlı.tın mev _ Kayıt muamelesi Türkiye Cümhurlyet Mer buna benı.er bir lisan kullanm•ş. fakat 

ıç ır ma uma vermeme ır. deıvamm dotru olacatını aöyledl. BmlAk ve Eytam. Hallı:, Türk Ttcaret, Bele- .. . . . . . . 

-

Zannediliyor ki bir keşif uçu _ h ' b' ı~ t kted· cud olmadıtını ve bu şekilde muhakemeye tez. Türkiye Ciimhurtyett Zıraat. Türkiye t,, itidalden ayrılmamağa hususi bir itina 

ISlr ı d Mahkeme heyeU. maznunun, atır cezayı diy4"ler bankalarlle Sümer, Etl banklar ta _ gostermışlerdı. Faşıst gençlığının Vene -
rıar amentosun a Bremen transat,~nı,·g""ı· muclb suçlardan olan duruşmadan vareate ra.tmdan icra edilmektedir. D~r bankalar dik sarayı önünde geçen~erde vukubtıı-

k 
I' ( (l' tutt•lm:w için kendi.sinin talebi bulunma - vasıta!lle de bu hwıus temin olunablllr. lan toplantısı münasebetile işitilt'n Kor -rahn nt•tku R d d·ı . sına ve muhakemenin KAnunuenelln do - B'1'maye ve tuarrunarını en emin ve en si\ca ve Tunus sesleri, İtalyanın hattı ha. 

"'-tollcfra. lB ' 

1 

usy2ya evre 1 mış ::::ı'.lCU Cumarte.cıl gününe talikine karar i:r~ :::y~~t~~°v:::l~~as::::;o~~:: rcketi hakkında zihinleri işgal oclcn fara-

~llto.Ulıtın (Hususi) - Mısır parla. Londra 18 (A.A.) - News Chronic- dett zarfında bankalara müracaatlarını ten- ziyelere kuvvet veriyor. 
lın llUtk ~eni içtima devresi, bugün le gazetesinin bildirdiğine göre, Alman s ()fJ.1/ ~ t - Fin di menfaatleri iktızuından bulundutu lta - Maamafih bunlara bakarak bu devle -

l Itraı Far~k ile açılmıftır: ya. Murmanksa iltica etmiş olan Bre- I ret olunur. füı bu.günden yarına ehenunivE>tli bir ka· 
ıırurıu§. fa açılış celsesınde hazır hu- ım.n transatlantikinin mülkiyetini Rus ıhf i/a~l /nglllerede rara varacağını sanmak doğru olmasa 
tlt\l?\lnUftu kat nutku başvekil tarafından yaya devretmiştir. I ı gerektir. İtalya, şimdilik mevzii ka!Jr 
~Ultıkta r~ .. . . . Gazete, İngilterenin bu gibi devir Hels.inki 18 ( A.A.) - Finlandiya hü Şiddetli bir gRnflın Avrupa harbi önünde bitaraf bir siyase\. 
.... SUlh zcuınle demliyor kı: muamelelerini pek muhtemel 

1 
k kumP.tı. Fin.SOvyet müzakerelerinin Londra 18 <Huau.sl) - Buglln Edlnburgh takib ederken ortaya atmış olduğu dava-

"- lt\l'V\' t~ t~şne olan ve sulhün faydası- t.anımıyııcağıill' bildirmektedir. 
0 ara brnıamen inkıtaa uğramadığı kanaatin tren l.atuyonunda flddeUl bir yangın çıt - lardan vazgeçmiş sayılamıyac~ını hıttır. 

h u .. ole e .ınan. an Mısır, Büyük Britan- de olduğundan, bu müzakerelerin son m1.1tır. latmak istiyor. Ağlamıyana m~me ver -kt " an ~ret ı..tasyon, gerek clvar blnalanndan 
ltta tar ıttıfakının, bu sulha bütiin fngilizler bu~day yu-klu·· saihrıs•, parlamentonun alem oelsesin. bUllo.n ehenunlyetu surette haaara utra _ mezler kabilinden olacak, ara sıra se1ıi•i 

~-~ını 8~~ ~tmekle kuvvetlendirmiş o- ~ de göt·üşülmiyecektir. Bu haber, Fin - mJJlardır. yükseltiyor ve beni unutmayın dem~K 
"hakk rnudriktir. Müttefikimiz madem b~ r A 'man gemisi Ja!'ldiya meb'uslarına hususi surette ve istiyor. 
l)ı%r ~n müdafaası için meydana atıl- rr üsadere ettiler rilmiştir. Hatay meb'us'arı An karada Kanaatimce bu hususta endlşeye düır 
'1.ıtıdak· ısır, vazifesini ifa edeceği husu- Fin siyasi maıhfelleri, Sovyet matbu- İskenderun 18 (A.A.) - Parti mü • mcsine mahal yoktur .. Ortada unutul • 
~ilniz\~adinden nükul edemez. Mütte- I.ondra. 18 (A.A.) - cGloria. isimli atm ~n Finlandiya aleyhinde yapılan fettişi Hasan R~şid Tankut ve yeni se- muş bir şey de rnevcud değildir Sırası 
eteti .. 1zden, mümkün olan her müza- Alman vapuru, tıayfasile beraber bir İs- sinir harbiooeki protestolarından ve çile-n Hatay ~b'usları Ankaraya ha • .gelince her şey hallolunur. YetE>r ki o sı

~~iıj go~ecektir. Toprağımızı ve istikl~- koç limanına .götürülmü.ştür. Geminin mübalagalarından şikayet etmektedir - reket etmişler, istasyonda Vali, Parti ra geısin. 
t ~t'ictir~:a:aa hususundaik azmimiz hemulesi buğdaydır. fo •. Helsinkiden tahliye edilenlerin ço- ve belediye heyetlerlle halk tarafından 5 Ol C 
@~adar .. a et ve hakkın zaferinden zer. c!:.ı avdet etmişlerdir. Ve hükOmet mer. uğurlanmışlardır. ılim. Uf:' aqı.ff- HUÇ 

l>ar1 §Uphemiz yoktur.> E/lizığda kezindP., hayat tamamen normal birce- ... ·--············00
••••••••••• ......................................................................................... -

"t:Iti]i ~~e~tonun bu celsesinde Irak baş- Atat i .. irk gu··n il rcyan takip etmektedir. Sabahtan Sabaha 
l\ıılftur l'1 Said Raşa da hazır bulun-

....___ Elazığ 18 (A.A.) - Atatürkün şeh-
~'tt riınize gellıjleriq ·n iki;1d yıldönümü 

\lhpaya dönecek talebe dün biiyük tezahüratla kutlulanmış ve 
akk d M "f Atatürk anıtına çelenkler Jronmuştur. 

\/ A ın a aarı Gece de Halkevin<c yapılan toplantı 
~ ekaletinin tebliği da söz a!an hatibler günün hatırasını 
~ .. tıkara, 

18 
(AA. . canlandırmışlar ve Ebedi Şefi taziz ey 

"trı· . ) - Maarıf Vekile- 1 · 1 d ' 
~ · 1 e'llış ~r ı r. 

~'lrit Ve1ta1 t' b"t · d ı · 1 - - ----
) talebe e 1 u çesı.n en ta ı~ıs~t nnili:ı radyosunda 
.& •rıar1·1 den olup kendı arzu ve ıhtı- !"> 
"'l e talıs· t ·· ' • ~· :t\any ıllerini ikmal etmek üzere .. ır . ·çe neşrıyat 
~f tıe ~v!!:nsda, Bkelç~a\~talya ve ts- Londra 18 (A.A.) - Royter Ajansı 
A . ~ftif h e ece lerın .ıstanbul maa- b 'ld" . . 

Sulh lehinde 
teşebbüsler 

Londra 18 ( A.A.) - Şimal memle • 
ketlerinin merkezlerinden gelen ve mat 
buat tı>rafından neşredilen haberlere 
göre k"aliçe Vilhelmine ıile Almanya 
sefiri ıırasında yapılan görüşmeden son 
ra Hollanda ile Belçika, İsveç'in Nor -
\•eç'in VI! Danimarkamn yardımile sulh 
!<'h~ndcki teşebbüslerine devam etm&o 
ğe karar vermişlerdir. 1 

Daladp~ lıabinetle 
izahat Derdi 

~'Qıı trk 'Yetinde talebe müfettişi Nihad ı T~.rı~~r. b" "k 1 .. T fik Rü f' ''t ine mana müracaat ederek gidecek- A ur .. ı~~ .. u~~k ' pe çısı •~ :vgü .. Bş .u 
ti ltlleketıer ah t . . d kt' f rv~, onumuz~ ı azarll'C'sı nu, rı-

1 
arı · e sey a ıçın ıre f lı B d t' g C f t f Paris 18 (A.A.) - Bu sabah Lebrün 

t stan'L.ıcla.b etmektedir. dıc: r~almcaks ~ o~rka. ıon a~ ınt. 
•:ı d vu dan uzak 

1 
d b 

1 1 
an verı e uzere, ı llr ıye neşrıya ı ün riyasetinde toplanan nazırlar mec • 

ı.. a yer er e u unan a- . .. "lllı;.. en kısa bı'r d .. tta ihtıva rden yeni programın kuşadım lisi, Londradan dönmüş olan başvekil 
· • rtıaı zaman a muracaa t 3 l arı lazımdır. yanacaktı r. stasyon, halen 1 ecnebi Daladi'r beynelmilel ve askeri vaziyet 

'-<>td -. dil iizerinden neşriyat yapmaktadır. halı-kında mufassal mallı.mat vermiş -

loyd Sof a a ir'i or Önümümekl Paııartesiden iii.hıren, tir. 
~f)a 

18 
Y Y g Y türkçe program neşriyatı her gün, Re>ynaud bundan sonra son günlerde 

~ı\t\ ~ (A.A.) - D.N.B. ajansı Lord Grenviç saatile 10 da, kısa dalga g.1. yaptığı Londra seyahati ve İngiliz ma. 
,eiıha__~ ~~'iahı buraya geleceliırl c 31, 32 metreden ve I· a. p. t9,SO met liye uzın ile mülAkata bakkında iza -

--'4!CUL reden Japılacaktır- . hat verırUtttr· 

Kitab çöplüğü 
Yanlq edebiyat kitabının dedikocluS<ıu bitmeden yani-. rlyaslye ft flslk kltabla

nnm blkiyesl bqladı; bunlarla beraber bütün ilk mekteb ldtablannın ab• cu
bm ~yler olduta llylendl. 

Edebiyat kitabının yanhşlarım merdana c;ıkaran edllt ye muharrir arkad-.ımnı 
tsmall Habib ic;hı de denildi ki: 

- " Ba zat tinlnnlte edebiyat prof~örıüı-ünii elde etmek için bu 1art.111 ıut.a._ 
davasını ortaya atmıştll'. Çinkil ba kürııüntin bir namsedi kendisi rakibi de h• 

kitabın sahibidir.» 
hbam atanlar. Kendi hesabıma, edebi baya'tın~ uııaktan taıkib eJc.iiim edib 

tı.mall Habib için böyle habis bir fikri asi!\ hatıra rellrmem. ~ yıldır olı.attatu 
kitabın yaullflannı ancak barün meydana eıkannq olması böyle bir arrlere 
pen•'nin rieudüne imkln nnnes. Bir edf'!blyst hoeUJ ic;ln kitab bqh haşana 
bil' tatlm unsura detildlr. Olabftlr ld tı.mıUI Habib ba kltabm yaıLaşlannı meşgul 
oldalı.c;a belki de kib mirettlb seb•lne. k1itı tashih hatas ... nre nre biriktirmiş 
Ye işin tertib Ye tashih meselesi olmadıtanı anlaymca tahammülü nihayet ltal -
maştar. 

Hem ba itham Jiideree edebiyat hocasını da yıllarea ıiiren kalın bir pnp•Je 
itham etmek olar. Gene mesleltd-.amıu ~kkiir etmek linm ki edebiyat hon
lannın okattakla.n kitabın yanl .. lannı anlamak kabDt1etlnden mlllhrum olmadık
lannı ispat etmiştir! 
İşin lltifeye tahammülü olaa yaulacak tıOk şey nr. Fakat m~Plenln su rötfi~;" 

tarafı yok. Ba blclleedfJ'll •nn .....aekdatım hmall Habibin makalelerini blr daha 
ıWen reçlrcllnı. Saydalı yani ...... Ud fonnallk bir hata sanb cedttllne sıtmıv:\
calı. lraclar bereketli! En 17191 •• bahsi kapamah Ye işi resmi cephedeki ııeyrl"e 
baakmab. Çialı.i fikir ...... n aruand•ki ba cıeşld minau..&lar asıttlkea ıınt
Jemkba lleneM alplar. Çek uamala ıelbles. Kiti•haaelerlmls çiplill olar! 

'--23ıul.IUJ CaluJ. 



.. 

• 8Qfa SON POSTA 

( Şehl;' · :d:aberleri J 
Yanlış kitab meselesi- hakkında yeni ! Adliye sarayı 

arsasındaki binalar 
. yeni iddialar ortaya atıhyor . istimlak edilecek 
Yapılacak tetkikat neticesi ve alınacak tedbirler 
resmi bir tebliğle efkarı umumiyeye bildirilecek 

Bir sandalcı tedbirsizlikle ölüme se 
olmaktan ağır cezaya verildi 

Sandalcının yelken açarak sandalın devrilmesine ve 
üç kişinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia ediliyor 

Adliye Vekili Fethi Okyar, evvelki 
günkü tetkiklerinden sonra müddeiu -
mumi Hikmet Onata bazı direktifler 
vermjş, bu arada yıkılan hapisane bi -

Liselerin son sınıflarında okutulan bir leti alacağı raporlara göre derhal faali- nagı arsasındaki molozların bir hafta 
edebiyat kitabının birÇQk yanlışlarla do. yete geçecektir. içerisinde kaldırılması ve adliye sara. 
ıu olduğu etrafında muallim ve muhar- Vekalet evvela bir resmi tebliğle bu yı inş:ı:-ltına en kısa zamanda başlanıl

tıı· GeÇ€n yaz Marrnarada Pavli adası a. dım. Fakat, aldığını yolcular sarh0\er 
çıklarmda vukua gelen ve 3 kişinin ö - Sar.dalın içerisinde fazla hareket etti 
lürnü ile neticelenen bir sandal kazası - ve sandalın batmasına sebeb oldll • 
nın muhakemesine 2 nci ağırcezada hır. rir İsmail Habib tarafından yapılan neş- çalışmalar neticesini ve alınacak olan ması brar altına alınmıştır. 

riyat üzerine meydana çıkan yan!ış kitab tedbirleri efkarı umumiyeye bildirecek, Hapi~ıme arsasının etrafındaki bina
meselesi hakkında hergün yeni yeni id- yanlış olduğu tahakkuk eden kitablar lann iı::timlakine de derhal başlanacak. 
dialcır ortaya aWma.ktadır. Maariİ Ve- derhal kaldırılacak, ders kitabları en sem tır. Yalnız ayni yerde bulunan Firuza-

·ıe:ıı bakılmJştır. Şahid olarak mahkemece dinlenı .. 
Vak'a şöyle olmuştur: sandalcı Miço ise, kaza etrafında şurı 

k ·ı t' li rt kull da okutulmak. pedagoji kaidelerine uygun olarak ku- gv a camisinin İstanbulda yapılan ilk a e ı, se ve o a o ar ks b' k'ld id 
ta olan riyaziye, tarih, tabiiye ve diğer sursuz ve nıo ansız ır şe 1 e yen eu cami olduğu anlıaşıldıgmdan, burası 
d kit hl d d b'rçok yanl:şlar bu- hazırlanacaktır. bırakılacak ve caminin etrafı ağaçlan-

er3 v a hakkıarın ad ki~ .d
1 
di 1 hemmı·- Maarif Vekaleti orta okullardaki türk-

lunııugu n a ı a an e . d~rılacaktır. 
yetle tetkik ettiıımektedir. Vekalet talim çe ve liselerdeki. edebiyat ı:drısatın: da- Dün bu işler etrafında müddeiumu-

. .. .. . ha muntazam bır hale getırmek uzere . 
ve terbiye heyet~, butun okul ~~tnblarmı veni tedbirler almağa karar vermiştir. mi, adliye sarayı planını hazırlıyan mı 
en küçük teferruatına ~adar g~z~en ge- Vekalette bu iş için bir iki aydanberi ça. mar Ac;ımla görüşmüştür. 
çfrmeğe başlamıtır. Talım ve terbıye ?e- lıc:makta olan heyet, raporunu bugünler
yeti azaları kendi ihtısaslan çerçevesıne d; Vekalet makamına verecektir. 
giren ders kitablanndaki noksan ve ha. Öğrendiğimize göre Türk dili bir kül 
taları kısır bir zamanda tesbit edecekler olarak telakki edildiği için, türkçe ve e
ve bir raporla Vekalet makamına bildire- debiyat adile orta ve lise kısımlarında 

ÜJiversitede ihtısas 
kurları tertib edildi 

Sand:ı.lcı Abbas Canıtez sandalına lan söylemiştir: .. ,,. 
Pendikten Pavli adasına götürmek ü • _Ben, kazaya uğnyan sandalın °

01 zere 7 yolcu almış, yolda yelken açmış nünden gidiyordum. Bizim sandalda ~ "lı 
ve indiaya göre tedbirsizce hareket cularla birlikte 7 kişiydik Onlar sej(l 
ederek sandalın devrilmesine sebebiyet \'e 
vermi~tir. Sandalcı Abbas kaza esna - kişiydi. Hava poyrazla, lodos arasıd ıd 

' sakindi. Pavliye yaklaşırken, arka a .. 
S'l1 fa bo!ttılan 3 volcunun Ölümüne S€- S J1 

~ " saCldalm yelken açtığını gördük. a . beb olmaktan maznunen mahkemeye J3ıf 
verilmistir. dalı devirecek şekilde rüzgar yoktU· • 

· hk d k' · ti b ara sal'J..dalın devrildiğini gördük· :fs Kendisi ise, ma €IDe e ı ıs cva ın. 
da hadiseyi şöyle anlatmıştır: kat nasıl oklu, bilemem. 

- Ben, yolda yelken açmadım, baş - Muhakeme, diğer şahidlerin celbi i" 
ka tedbirsiz bir harekette de bulunma- çin. talik edilmiştir. _,&. 

~~~~=======-====:===:::===:=:==:===========~ 
Poliste: MIJteferrlk: ceklerdir. Diğer taraftan ilk okullarda o- ayrı· ayrı okutulmayacak, her iki ders Üniversite Hukuk Fakültesinde ye -

kutulan kitabların da yanlışlarh dolu bu- mütekamil bir birlik içinde tedriJ et tiri- ni doktora talimatnamesinin tatbikı • Def terdarllk binasının çatısı Bir makinist ayağını motöre kaptır~• .. 
lunduğu hakkında.ki iddialar da nazarı }erek orta mektehlerle liseler nraS1ndaki na başlanmış ve dekanlık tarafından çökme tehlikesinde Eyüb kaptana aid Deryaku~ mot~i· 
dikkate alınarak faaliyete geçilmiştir. ikilik kaldırılacaktır. Liselerde okutulan 1 hukuki mevzular üzerinde «ihtısas kur- Bir ınüddettenberi tamir edilmekte ründe çalışan Vahan adında bır rrı~ • 

Lise edebiyat ve orta okul türkçc kitab- edebivat dersi orta okul türkçe dersinin lan» t~rtib edilmiştir. Bu kurlarda ge- olan Defterdarlık binasının çatısı, ev- nist, motörün hareketi sırasında dılt ,. 
Iarını tetkik etmek üzere İstanbul kız li.. bir devamı olacaktır. r~k .~!'ofesörle~, g.erekse talebeler h~r velki gece yağan sürekli yağmurların katsizlikle ayağım makineye kaptıra 
sesinde edebiyat muallimi Süleyman Şev- Maarif Vekaleti dil ve liıgat bakımın- turlu 5erbest ıl~ı araştı~alar yapabı- tesirile çökme tehlikesine maruz kal- rak yaralanmıştır. v has· 
ketin riyasetinde teşekkül eden komis- dan zayıf görülen talebeler it'in hemen leceklerdir. Tertıb edilen ıhtısas kurla- t Vahnn, imdadı sıhhi ile Beyoglu 

yon çalışmalarına devam etmektedir. Bu bir ltıgat hanrlatacak, gramer tedrisatı~a rm~n bu sene taalluk ettiği şub~ler bi- mf.c~~fiyet derhal itfaiyeye bildirile - ~:?.:.~~~:.~.:~~::.::~:~~::: .................... -_::;·~ ko~is)"Onun çalışmalan hakkında her esaslı. bir mevki verecektir. ~alebenın rinci sömster'de an:me h~u~u il~ ~u ~ rek, çatıdaki enkaz kaldırılmış ve bu 

hafta Vekalete bir rapor gönderilecektir. aruı ıle yazılmış manzum ya7.ı arı ?ku- kuk muhakemelerı usuludur. !kıncı suretle çökme tehlikesinin önü alın - BU TARiHi UNUTMAVINIZ: 
Okul kitabları üzerinde muhtelif ko- y:ı,bilmek için, vezin bilmek Z9.ruretı de sömestr ihtisas kurlarının mevzuları ~ 

misyonlarm yapmakta oldukları tetkik- ehemmiyetle gözönünde bulundurula- hakkmoa dekanlık tarafından bir prog- mı~tır. 
lcr neticelendikten sonra Maarif Veka. cakbr. ram hazırlanmıştır. Bu programa göre, Müşteriye bıçak çeken bir lokantacı 

1 o Şubata kadar amme hukuku şub~ - yakabındı 
sindC'n Cuma günleri saat 17,30 da cdn. Arnavudköyünde tramvay caddesin. 
ın.Hz amme hukuku> hukuk muhake - de 62 numaralı içkili lokanta müste -

Vakit cetvelleri hususi okullar için istimlaklere aid menafii mnwniye ;.1c]er! usulü şubesinden de Salı günle- ciri Leonida, bir alacak meselesinden 
mecburi olmıyacak kararlan geldi ~ ri saat 17,30 <la «hukukta delil mesele- dolayı müşterilerinden Andonla kav -

Maarif Vekaleti, dün maarif teşki -1 Ayazpaşa - Dolınabahçe arasındaki si» mevzuları üzerinde kurlar yapıla - ga etmiştir. Bu arada Leonida, Ando • 

Killtür is!11rl: -.'lrhlr i3lerl: 

22/11 Çarşambadan itibaren 

Milli ve ALEMDAR 
Sinemalarında 

En büyük Türk filmi 

ALLAHIN CENNETi }atına yeJ)i bir emir göndererek yeni car1de ilP, H&rbiye tramvay caddesi. - cakt?r. rıu bıçakla tehdid ettiğinden, zabıtaca 
ders yılbaşından itibal'en tatbik edil- nin, Ahırkap1daki teneke mahallenın, Hııkuk muhakemeleri usulü şubesin - yakalanmış ve ·hakkında takibata baş- başlıyor. ......oıııı 
rnekte olan vakit cetvellerinin yalnız stadyorr sahasının ve Kaba.taş vap~~ den ilk ders 5 Birincikanunda, amme lanmı~tır. ~ 
resmi okullar için mecburi olduğunu, iskelesinin istimlaklerine aıd menafiı hukuku şubesinden de i1k ders 15 Bi - L R N DA 
hususi Türk, azınlık ve yabancı okul - umumiye kararı İstanbul Belediyesi • rinC'ikanunda verilecektir. ,.. Mf Llt va ALEMDAR SiNEMA A 1 dlll 
Jarın bu cetvelJeri tatbik edip etme - ne bildi~lmiştir. Bu kurlardan fakültenin her sınıf ta- k 
mekte muhtar bulunduklarını bildir - Yeni maya ile yapılan ekmeklere lebesi v~ fakülte haricinde hukukçu, ha Bütün İstanbulun dolup taşırdığı harikulade 2 filmden mürek ep 
nıiştir. on para 7.am edilecek kim, avukat ve her sınıf halk istifade Bayram programını görmediniz mi? 

Kız liselerinde askerlik derslerine Dün, İkhsad Müdürlüğünde yapılan edPbileceklerdir. S 1 Z D E G Ö R Ü N Ü Z l 
birer saat ilave edile(!ek toplantıda fabrika tarafından yapılan Hukuk Fakültesi Dekanlığı kurlar i- d h 

1. - Son Denizaltı harplarının bütün e şetini gösteren Maarif Vekfileti, kız liselerinde haf- mayaların iki fırında bir müddet tcc - çin hazırlıklara başlamıştır. 

ta::!a 28 ~aattP.n ibaret bulunan ders sa- rübc edilmesine karar verilmiştir. Ye- DENı• ZALTI AVCJ GEMiSI 
atforini, askel'lik derslerine birer saat ni m;ıy:ı ile imal edilecek ekmeğin ki- Toplantılar : 1 
Havesile erkek liselerinde olduğu gibi loguna t O para zam yapmak ihtiyacı . • . 'ldi 2. - Bütün İstanbulu hıçkırtan 
29 saate çıkarmış ve keyfiyeti alaka - hasıl ohcaktır. Ehbba Odası yem ıdare heyetı se('.ı ED • y EN s EN• N • M ' ı-
d 1 b·ıa· . t' Yeşil sahalann yerleri tesbit edildi İstanbul 3 üncü mmtaka Etıbba Odası i- '9.. EB 1 1 1 411 ar ara ı ırmış ır. - dare heyeti azaları 2 yıllrk müddetlerinin • -• 

Nafıa Vekaletinin bahçeler müte - dolması üzerinP usulen istifa etmişler ve Ticar~t ls f~ri: hass1Sı şehrimizdeki tetkiklerini bitir- yeni idare heyeti seçimi .yapılmıştır. Yeni. ,, 
mis, Ankaraya dönmüştür. Mütehas - 1dare heyetine Dr. Bahri Uımet Temıu~r. Dr.

1 Piyasada faaliyet artıyor 515 · ~ehirde vapılacak: yeşil sahaların Fet~ı Erden. pr-0fesör Fahrettın Kerim. Dr.

1 
· d ., " Osrrvm Şerefettın ve diş taiblbi Hasan Hayri İhracı memnu maddeler listesın en kat'ı' yerlerı'nı· tesbit etmiştir. h ti aı d 

seç!lmlslerdir. Yeni idan eye ar arın. a çıkanfarak serbestçe ihrac1 takarrür e. 1 toplanarak Odıı ba.,kanlığına Dr. Bahri ıs. 
den maddeler hakkındaki kararname, Ülfl/l1PrS f f pd e: meti ıntlhab etmişlerdir. 
henüz gümrüklere ve alakadar resmi ..... ~ ... T ...... E.. Ş E ... K ..... K ..... U·;·;··R········· .. •·· 
dairelere tebliğ edilmemiştir. Emrazı akliye başasistam 

GJı.ünUz... Çocukları:uzı da güldürünüz .. , Katıkaha Kralı 

E D D 1 E C A N T O R'un son filmi 

ALi BABANIN MiBASI 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Piyasnda bilhassa nohud, fasulye, kc TTniver~ite emrazı akliye ve asabive '?ehremini çocuk Esirgeme Kurumundan: 
pek, zestinyaih; keten tohumu ve su- b<ışcısistanı Dr. Rahmi Duman stajını Çevremiz yoksullarından 20 çocuğu bayra~.n- GördOğU rağbet basebile BLR HAF r A DAHA gösterilecektir. 
sam üzerine büyük bir faaliyet '2"Öze ikmal etmek üzere İsviçreye hareket da tamamile giydirerek sevindiren genç tuc.. l\levsimin en neş'eli, en eğlerıceıi ve en kuvvetli filmirtir. 

SAKARYA 
büyük komedinin 

sinemasında 

h d ·ı k .. b" "k carlarımızdan Hikmet Demlrsöz'e kurumu - ll"veten ·. FOKS JURNAL. Bugün saat 11 ve 1 ne tenzilatlı matineler ~ ·çarpmakta, i raç e ı me uzere uyu etmiştir. •• muz namına şükranlarımızın iblağına muh- a --

stoklar \'Ücude ,E!etirilm€ktedir. Bu ~e- ..................... ,=···L ...... A-;.· .. ··N·········-·········· te~;re~m~g~a:ze~t~enl:zi:n~d:el~aJ~e:tl;ni~rı~c~a:cd:e~rl~z.:~~==~:':=:;=====::~~;:;:~~~=~~~~~~~~~-, behle "usam fiatları 14 kuruşa kadar ~ 

yükse1mi~tir. ita1yadan da mühim mik O smanl • Bankasından : .. BÜTÜN İST AN BUL HALKININ HEP BİR AGIZDAN KULLANDIGI BİR CÜMLE MEMLEKE-
tarda fa.,ulve isten1™!ktedir. cg 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kredi TlMlZDE BUGÜNE KADAR y APILAN EN MÜKEMMEL FİLMİM1Z 

T0mbul s;ra fasulyeleri 12,5 : 13, ho- F'o~sive TahviJatının 1/12/1939 tarihinde 

roz 14,5; çali 15.5: iri mallar 19 : 20 yapıl~-cal:C itfa kesidesinde başa baş tedi- T O S U N p a S A 
kuru~a aranmaktad~r. Piyasada rl ~r vesi tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası 

r Galata Merkezile Yenicami ve Bevoğlu 
ihrac mRllar• üıerine de ehemmiyet ı 8ubeleri tarafından pek iyi şartlarla si- 9 
fıı ::ılivetler olmaktadır. gorta f'dilPceği. mez~ taıh~Iat hami1le-

Amerikadan mühim miktarda pala- rinin maltımu olmak uzere ılan olunur. YAL N 1 z ., p E K sı·nemasında go··sterı·ı;yor mut ve palamut hulasası istenmekte - * 
dir. Yerli fabrikalar ve Amerika için Osmanlı Bankasından: BugOn seanslar s .at 9,30 - 11,45 - 2 - 4, 15 - 6,30 ve 9 da DİKKAT: Uzak yerlerde oturan mtışterlleriınfzill 1500 tnn palamut satılmış ve fiatlar da ~anlı Bankam Galata idare Merkezile l 

Ye>:icamı ve Beyoğlu Şulbeleri veznelerile arzusu tızerine BUGÜN SABAH saat 9,30 ve 11,45 te TENZ1LATLI HALK MAT NELERi vardır. .........ıııl 

h3raret1enmiştir. ~~::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::...ııı::;ill MaZ1 satıs1an da fa7.1alaşmış, Mar • klrahk kasa dairelerl, 20 İkinciteşrin 939 

din mRllnrından 40 bin kilo kadar S<l _ Paztırtesl gününden itibaren diğer bir tş'ara 
!tad-ı.r ~ağıda yazılı saatlerde açık buluna- B U G o N tıl:nış~ır. Fiatıar 26 , 28 kuru~a yü~k - cak!ardır: 

selmiştir. Harbden evve1 1 O kuruşa Vezne saatleri MUSlKt _ RENK - ve GÜZELLİK FiLMİ, SAN' AT ŞAHESERİ 
kad;:ır satılan zırnık fiatları 30 kuruşu •• ı 

Saat 9,30 dan ·Saat 16 ya kadar adi gün- s • ' t • ~ • • r 
bn~~u;~~sa1arda bütün iptidai ve lteers8i'Jagtu":ı'e3~dan Saal 11~0 a kadar Cumar- ev:aş :ag:am:a~ gan e 
gıda maddeleri fiatlarının yükselmekte D D y 
olması pi yasamızla dünya piyasaları a- Kiralık kasa dairesi saatleri J E AN N ET T E M A c Do NAL D N EL s o N E 
rasınaı:ıki farkı izale ehn€kte olduğun- Saat 9 da.n saat 17 ye kadar Adi günler Filme ilave olarak: Yeni FOKS dünya havadisleri ~ 
darı, m;ıllanmıza her taraftan taleb1er Saat 9 dan Saat 12,45 e kadar Cumarte- ~-•iıil' ••••• Seanslar 11,15 • 2.15. 4,30 ve 9 da. Bugon saat 11,tö tenzilatlı matine 4••••••-
vı:ku bulmaktadır. sı günleri. ~ 

:m:ELEK Sinemasında 

ı ı 



- t 9 İkincitepin 

Miiffefikler ekonomik 
harble Almanyayı 

mağlUb edebilirler mi? 
Sovget Rusganın Almanga_qa bu 

yolda yapabileceği gardım nedir? 

Almanyada ordu için hazırlanan çizme stokları • 

·' 

1 k\ &Ündenberi telsiz telefon makinele- ··-......... YAZAN ............... : tatbik ettiği _abluka Alm~yayı, umumi-
ri ' E ki" 1 : yctlc dış denızlerden, yanı yalon ve uzak 

~kil Ve. g~zet~~er Fransız. ve İngiliz baş- me 1 gen er a ~ doğudan, Şimali Amerika I:ıırleşik dev-
i' . lerının muşterek yenı beyannamele- _ : foılerinden ve Cenubi Amerikadan ber-
~1 Yaymaktadırlar. İki ~üttefik devle. H. Emlr Erkılet ~ mutad alacağı şeylerden mahrum etrnek-
b~ Londrada toplanan yuksek harb şU- " S p k A : tedir. Fakat Almanya Rusyadan Baltık 
-ının 17 İki ·ı · · t" d nra on osta ,, nın as erı : d . . k . ' Ski ncı eşrıın ıç ımaın an so h . . : ı.mızı ıyılarındaki devJetlerdea ve ken. 

başvekilin müclereken yaptıkları be- mu arnn : d" k ·· · b"" ·· b" fl )llJıa ""' ........................................................ : ıne on:ışu ve JIW.cavır utun ıtara ar-
~ t 1939 total harbinin sevk ve idaresi ı• raflardan korumak ta icab eder. Bu me-1 dan, Akdeniz devletlerile Avrupanın ce
r rınde tesiri büyük olacak olan bir ka- yanda, milli paranın korunması ınsan ha- 1 nub doğu memleketlerinden ithalfit yrı. 
b~ı~ ınüttefikler arasında verildiğ~i yatını korumak derecesinde bir eheımni-1 pabiJdiği gibi Lehistanm zapt ve işgal 
iil dirrnektedir. Bu karar gösteriyor ki ln. yet kaz.anır. ettiği batı vilayetlerinin orman ziraat 
ha!:re ile F~aıısa ara~da y~ız ~ara, İki. müttefik büyük devletin, dışand~n maden ve sınai mahsullerinden 'de ihti~ 
ın ve denız harblerının değıl, aynı za- tedarıkc mecbur oldukları maddelerın, y:ıçlannı tatmin hU6usunda istHade ede. 
le~~da ~kono~k harbin ~e müşterek~ rebbet yüzünden, yalnız fiatlarmın yük- b!Hr. Hatta kabul olunabilir kl bütün bu 
liği 1 ve .ıdare.sı h~d~ bır hareket bır- s~lmemelerine matuf tedbir almaları ka- mE>mlcketler Almanya hesabına ih.racat-

E ernın edilmek ıstenıyor. fı gelmez, bunların ana vatan limanlarına larım arttırsınlar; elverir ki Almanya 
lrUU kono.mik harb total harbden, ~·ani selametle nakilleri ~i de yoluna koy- tediye edebilsin ki bu da ayn bir mese
i§ eUerin tekmil kuvvet kaynaklarının maları iktiza eder ki bu da ekonomik ve le:dir. 
in\'~ ~ücadele alanına tam.amile dokül- ticari deniz nakliyatının da müştereken İstatistiklere ve yapıln yeni hcsablara 
l~~ını taleb eden cbütün harb> den ileri tanzim ve bir elden idaıe, ayni zamanda göre Alman ithalatının umumi tonajı 
b ır. Ekon.omi.k harb artık 1939 askeri himaye edilmesini ister. Görülüyor ki harbdenberi 100 de 48 e inmiştir. Onun 
aı~~!nin yanında ehemmiyetli mevkiini m~ttefikler yüksek harb şurasının yeni kendi dahili istihsalat noksanları ise hu
~tır. Bunlar biribirlerini ikmal eder- kararları yalnız şijmullü değil, ayni za- bubat cihetile 100 de 75, kümes hayva
ter. Ekonomik harb zaman ve devam is. manda, harbin sevk ve idaresi için ehem- natı cihetile 100 de 66, maden ciheUle 
fak Ç~ sabır ve dayanıklık taleb eder; miyetlidirler. 100 de 53; madeni yağlar cihctile 100 de 

at bırçok insan hayatı korur. Ancak bütün bunlar, askeri sahada 45, yağ ve d c~-:ıetile de 100 de 3ı:ı dur. 
tl l:konoınik harb, umwniyetle mü talca 1 mağ!Ub edilmesi şimdilik düşüniilemiyen Stokların bu noksanları bir müddP.t te. 
b.u1~.ursa, bugün Almanyanın müttefik Almanyayı ekonomik alanda teslime mec. lafi edcc<.>ği tabiidir. Fakat bu müddet ne 
aı UYük _gnrb devletleri tarafından abıuka-1 bur edebilecek midir?! Biz bu me.seleyi olursa olsun mahduddur. 
-ı:n §eklınde tezahür eder. Hakikatte ise evvelce de bu sütunlarda tetkik ve mü- Rus ekonomisi, yabancılara karşı km 
.\~sele bu derece basit değildir. Çünk'.i talea etmiştik. Şimdi de La France Mili- btr istiklıil takib eder. Rus sanayii mmi 
fikı ıanyanın büsbütün ablukası, mütte- t~fre, Mandhester Guardian, Relazioni kaynakları işlenmeği gözetir. Rus ıstih

·Çi erce, §imdilik kabil olamaz. Onun i- Enternazionali gazetelerinde gördüğüm salntı da dahili ihtiyaçlardan pek faıla 
-~ lnüttefikler, bir taraftan Alman~ayı b~zı rakam :e_ hüküm1er.e .istin~den ~ ~.ü- o'rn3dığı için, kendi sanayiini r.arara sok
ten Uk.aya devam ile beraber diğer cihet- nun bu en buyuk meselesını yemden goz- nwdan Rusyanın büyük ölçülettle ibra
t...:ı_ ~endilerine lizı:m olan ve dıp.rıdan den geçfrmeği faydalı buldum. cat yapacağı umulmaz. Bahusus Rus is
~7ike nıecbur oldukları silAh, mühim. Almanyanın 1934 denberi harbe hazır. tihsalatile sanayi grupları Volganın hat. 
ler·' harb malzemesi ile iptidai madde- !anmakta olduğunu ve bunun için de ken- ta Ural dağlarının ötelerinde bulunduğu 
hır 1 

ve ı>etrolu muntazam ve rekabetsiz disinde bulunmayan ve bir harb halinde icin bu azim mesafelerden. umumiyetle 
Şı s~~tte ithal etmek ihtiyacındadırlar. dışarıdan gelemiyecek olan harb!? lüzumlu ç"k fena tavsif olunan Rus demiryollarile 
lta~dıkı harbi, ancak en son dakikaya maddelerden kAfi stoklar vücude getir- nskliyatın çok güç ve dolayısile ancak 
bu ar dayanan taraf kazanacaktır. Fakat diğini ve bu meyanda bir de mekülat pek az olacağı hesab olunmaktadır. 
de~cı~ dakikanın ne zaman geleceği belli ihtiyatı olduğunu k bul etmek zaruridir. Rusyanın fazla istihsalatı meyanınrla 
la ldır: o halde uzun müddet dayanmak Filvaki Almanya 1934 yılındanberi c1n- bi1has.sa yün ile manganez vardır ki Ru~
~lt~dır. Bunun için d'c sağlam bir harb Jı hayvan ithalatını mutaddan 100 de vanın mutad ihracatı bütün dünya istih
~lt ononıisinin yanında sağlam bir finans 220, sınai iptidai maddeler itbalfıtını 100 salatının 100 de 80 ve 100 de 60 ı derece-

0110:rnisı" ı:arttır. i . d a· B ,_...;ibl Al b 
:i' de 38, hayvan ve nebati iaşe maddelerini sın e ır. u seuu e manyanın un-

( HidUeler Kaflısında f 

ŞUNDAN BUNDAN 

D iyojen bugün tekrar dünyaya - E~y~t Amirliğinde. . 
gelse gene eline fenerini ala • Suallerınıze. yukandaki 

' aldıEınız zaman, bütün efradı :;yanke-cak VP Babıali yokuşundan çıkacak. ~ 
sici, katil, dolandırıcı. sarbOf bir aile 

Raslay•p soracağız: arasında bulunduğumu hissine kapıl• 
- Diyojen elinde fener ne arıyor - mavın.. Aile efradı; maaş yoklaması. 

su.n? za~anı geldigı" için karakol karakol Cevab verecek: 
_ Yanlışsız mekteb kitabı anyo _ d<>Jaşrnak mecburiyetinde kalmış na • 

muslu insanlardır. rum. 

* Bir kadın. seyyar sebzeciyi çağırdı: 
- Ayşekadın kaça? 
- Yirmi beş kuruş. 

- Ne kadar pahalı. geçen sene bu 
mevsimd•: on beşe alırdık. Mahsul mü 
az? 

- Mahsul az değil amma, harb vazi
yeti yüzünden yollar kapandı. 

- Ayşekadın da, Avrupadan, Ame -
rikr1 :hın mı geliyor? 

- A ·şekadın, A vrupadan, Amerika
dar. ~(>lrniyor amma hanım; Ayşekadın 
dikilen bostan sulanmak ister.. Su bos
tan kuvusundan dolabla çekilir. Dola
bın kl)\;alan sactandır. Saç hariçten ~ 
liyor. Bunu besablamak ]azım. 

* - Büyük hanım nerede? 
- Ety~mez karakolunda. 
- Kücük hemşireniz? 
- Beyazıd merkezinde. 
- Amcanız? 

Havhyan kurbağa'ar 

* Arka ustu yüzen köpgk 
Köpekler suda 

yüzerler. Bir nevi 
yümne farzı bilir
ler. Yalnız Visl·on-
senli bir adamın 

köpeği bütün kö
peklerden ayrı o

larak arka ü.stü yüzmektedir. 

* 
18.000 kilometre uçuş 

• 

18,000 kilomet. _ ~~~ 
·~~.:. .. ~ 

relik bir mesafeyi ~~ 
hiç durmadan uça- ... - ~ , 
rak kateden kuşlar :;.;::.:: ....... r .... ~· . ,,~ 
mevcuddur. 

* Bazı gazetelerde çıkan siyasi haber-
lerden bir nümune: 

cEvvelki gün ffitler mesai odasın • 
dan dı~arı çıkmamış. Akşama kadar 
düşünmüc;tür. HiUerln akşama kadar 
nelPr düsünmüş oldu~nu, aklm<lan 
neler geçtiğini aynen aşağıya yazıyo • 
ruz.> 

* Üç ya~mdaki oğlu ile beraber tram-
vnsa binen arkadaşımla konuşuyor • 
duk. Trrunvav Eminönilne geldiği za • 

man. yeni yapılan saat kulesile, üze .. 
rindeki saate gözüm ilişti. Arkadaşı • 
ma <la gösterdim: 

- Bn saat nasıl oldu? 
Arkadaşım üç yaşındaki oğlunun 

kac;kctini kendi başına ~ydi: 
- BC"n şimdi nasıl oldumsa o da öyle 

alda, dedi. 

Kış adamı 
Melburnlu, Frank 

Watsan on beş se
ne içinde otuz kış 
mevsimi görmüş

tür. Bu adam. A
vustralya ve Av • 
rupa arasında dR· 
ima seyahat et
mektedir. Avrupa

_ı 

da bulunduğu zamanlar, Avrupada kıt 

mevsimine ve AYUStralyada bulunduiu 
zamanlarda Avustralyada kış mevaimine 

tetiadüf etmiştJr. 

* 
Hortllyan 

1919 senesinin 
21 Haziranında 

28,000 tonluk Al
man bandıralı Ba. 
yern gemisi 40 
metre derinlikte · 
t>atmıştı. Bu gemi 

• 
gamı 

1934 'i'emmuzunun 18 inci günü kendi 

kendine suyun yüzüne çıkıwf. yarım saat 

su üstünde kaldıktuı sonra tekrar denize 

batmıştır. 

'-----··· .... ------------·-----

"Ben artılı aerbeıt 
Değil miulm ? ,, 
Bir kadın okuyucumdan şöyle bir met.. 

tub aldım: 
_ c Ben 3"l yaşındayım ve el'an kızım. 

Annem, babam beni çok tı.atiln görilyor. 
ıardı. B!rçdk .taltierl reddeUl.lu. Bazı
larını da ben beğenmedim, benim bellen
dlklerim 1.se bana bakmadılar, ve ni'baye\ 
ıııte bekA.r kaldım. Bereket Tershı annemle 
babamdan kalmıt t6çlk bir iradını var, 
kendim de çalı§ıyorum. geçim ?MSelesl 
babJ.c; mevzuu değil. S1slnle hlsst "'8 mfıne.. 
vi vaziyetim üzerinde konU§mak 1stiyo • 
rum. 

rtca edecektim. Fakat bWyor.sunuz ti n'· 
Uy!m. Huta, )'an nllnllt. ölfime mabkbt 
bir karım ftl', ba bedbahtı *erle edemem, 

ben!m !çln bir 'ticdan "Yelesldlr. -
günleri ele aayılı. mııen ""~ mıetnr 
laşlırmAfl ahklııun hu.nlllne ılllk ederel 
§lmdiden mQfterek bir Iayat J&l&Dl&JI 
Sstemiye de ceaaretlm rot.. bununla be
ı aber ...• Bil ctmlelerl b11 notı.da Dl • 
tim, ortaya bir neııa ille\ meaelad de c;ı. 

karmıyarat, ıene dıDlt. C1bl mnaouyorua. 
ve bu muhavere)'l de unutmu.o ıörünü 
yoruz. Fakat ben ~imden dOttlntlyorum: 

~f er İngiltere ve Fransa hariçten te- 100 de 40 dere<:elerinde arttmruştı. O lr.rdan istifade edeceği aşikardır. 
~el ~ lnuhtaç ve mecbur oldukları rnad- lınldc Almanya, bugün hiçbir şey ithal Rus petrolu istllısalatı gerçi son on yıl. 

erı b· likt 

Halimin ne olduğunu tahmin edeblllr• 

siniz: Bütün arkadqlarmu ve tanıdıkfn
rımı birer • birer evlenmlf görmekten do. 
ğan acılan katre katre tatbkta.n aonra, 
bUtün seveblleceğtm e.r:keklerl baba olmuş 
görmenin ıztırablannı duyduktan sonra 

Artılı: eTleome lmldlni tamamen tay))et. 
mlş, heı-halde anne o}a.blJmN. saadetlnde11 
ebediyen mahrum kaldıiına kanaat ge. 
tlrMiş ihtiyar bir kızım. Bu dakikaya ka
dar haysiyetimi, şerefimi muhafaza ettim 
Ailemden talllll!I ı.sım lekesizdir, fata' 
bundan aonrn ha,atmıı blraz aer1>est ola. 
rak: idare edemez miytm? :raaaeıı haJat 
denilen ıeyden ıer}7e ne lı:ald.ı tı h 

* Bu satırlan okuyanlar arasında verece--ltn k ır e ve hatta tek elden satın edemese bile, gene bir dayanma genişli- da 14 milyon tondan. 1938 de, 28 milyona 
<ieı a. Yolunda birleşemezlerse bu mad- ğine malik sayılır. Bundan başka onun çıkmıştır. Fakat Rus petrol ihracatı o 
l4:tın fiatları, rekabet yüzi.inden, çok harble beraber ve hatta harbden evvel nisbette ve hatta daha fazla artan dahili 
17 l~·lcc~ktir. İşte yüksek harb şftrasının vesH.a ile mahdud 'tevziat usulüne mu. sarfiyat dolayısile azalmıştır. Hatta Rus
l'itı !11cıt~rin top'lantısında, müttefikle. racaati, uzun bir harbi göze aldığmı gös- yanın birçok yerlerinde yakacakları ol
~ ~ınıd~den önüne geçmek istedikleri terir ki bunlara kendi devam ve muka- madıkları için atıl kalnuş traktörlerden 

İ3~ buyük mahzurdur. ve.met imkanlarını arttırmak için alın- brıhwlwunaktadır. Buna nazaran da Rus-
lca~ utün harh. lerde yalnız tekmil milll nıdsı lazım gelen ihtiyat tedbirler n:ıza- yanın Almanyaya satacak petrolu pek bol 
~aın aklardan azami istifade değil, aynilrilc bakmalıdır. olmasa aerektlr. 

arıda bunlan her türlü lüzumsuz is- İngiliz - Fransız koalisyonunun bugün CDeftma 11 inci •Jfada> 

seneler var ki kalbim aertıeşınl.ştl, duymi 
tabf!lyetlnl kaybetmiftl, hattl bir tız oı~ 

duğumu bile unutur hale gelml.ştlm. 

kimblllr belki de böyle ölilp gldecekttm, 
e~er garlb bir müracaat karşısında kal. 
masaydım ... 

Bu mftracaatl yapan fS, 411 yaflarmda 
bır erektir, tan«ltahtl J191rmd•0 taıurım, 
ung1nee 1'I blAe tok dlırlıR temn-lfUr. 
B&ııa. ıımwtı1n üd1 ld~ 

- .el.iden beD1 kocabla kabul ~ 

tım cevalım ne olabDeceğinl merak eden. 
ıcr belki bulunacaktır. Fakat meraklannı 
tatmin ~ecel1m. Olruyueuma tek 
satırla: 

- Hayır, hakkınız yok, yahud da.: 
- ÜmlcllnJzi taybetmeme.llalnlz, blru 

thila bekmnelr mtbnttlndOr, demet bblt. 
fakat anU ........ daJıa 111 GlaeK. 
okt~ kendi bQıatillll amlm ...... 

. ~··'lrMır 
'fiiU 

• 
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Londra eğleniyor Bir c asusun 
Her ağızda ayni şarkı: '~ Zigfrid 

lıattı üstünde çamaşır kurutacağız,, 
1
hayat1. :································· i Alman casusu i 

: 1 
~ Kari Armhard'ın İ 
~ habralanna göre i 
:............ 5 ............• 

İngilteredeki vazife 
- Ne olur, dedi, Belgraddan hiç git- den ele geçirdiğinizi lutfen bana söy .. 

meyin!. Herhalde Belgradı siı de be - ler misiniz?. 
ğenmiş olacaksınız, değil mi? Rene hiç bir cevab vermedi. öfke .. 

- Evet, çok beğendim ... Ha, bakınız, sinden ve mağlubiyetinden, yüzünde 
iyi hatırıma geldi: Krakov'dan ayrıldı- kırmızı lekeler peyda oldu. Sahte kont 
ğımn müteessif değil misiniz, sevgili sr=rt bir eda ile: 
Berta? - Berta, dedi, beni dikkatle dinle: 

Genç kadın, bu hiç beklemediği söz- Her şeyden önce aşıkların vasıtasile 
ler karşısında, kireç gibi bembeyaz ke- beni öldürtme teşebbüslerine hiç bit 
silere!~ yerinden fırladı: .:;uretle giri.şmiyereksin! Çünkü başıma 

- Ne dediniz, ne dediniz? diye hay- ufak bir kaza gelirse, Avusturya hÜ '" 
kı!..-h. Aman Allahım!. Siz bunu nere - kumeti. derhal, adi suç sahibi bir in .. 
den. nnsıl öğrendiniz? san ~ıfatile, Bclgrad hükumetinden s<~~ 

Kari büyük bir sükunetle: nin Avusturya polisine teslimini isti .. 
- Bu meseleleri sonra konusuruz, yecektir .. Ta'bii o zaman başına neler 

dedi. Fakat siz şimdi bana şunu· söy -1 geleh!leceği~i sen ~nden iyi ~ilirsi~!. 
foyiniz: Bulunduğunuz yeri Avusturya Bu bı~ ~anıy~n,. bınbaşı Gorin ılc olc.l'l 

polisine haber verirsem haliniz n€ o - dostlugundan ıshfade ederek Belgrad " 
lur? da olup biten şey1€ri, çevrilen dolablal' 

R b
. k d' . t 1 'b" 1 hakkında esaslı bir malfunat alaca1< .. 

ene ıraz en mı opar ar gı ı o - 1 T biıı b 1 w l" k ... d sm. a ı u a acagm ma umata, en 

Londra barlarında Nazi selamı 

Londra, İkinciteşrin (Husu.si) - West den ve sivil olabilmek için duydukları Amerikalı meşhur cDizör» Diana Ward 
End'in karanlık sokaklarında birdenbire büyük istek ve temenniyi her n~ kadar in Hlnse etmiş olduğu Zigfrid hattı ismin
~~loırımın bir kenarının kısa bir zaman öldürmüyorsa da onları hiç olmazsa mü- deki ııeş'eli bir dans hav.asıdır. 
ıçın ':ydınl:n.~p ~e~encecik yeniden ka -1 teselli etmekte bulunı.:1yor. Bu havanın güftesi şöyledir: 

1~ Haber verirseniz sanki ne kazana- dirde mevcud malfunatı da ilave ede " 
cck olurı;;an, Krakov hadisesinin ebe • 

cc>.ksımz, dedi. Hem n€ söyliyebilirsi • 
. ? diyen unutulacağına dair sana söz ve "' 

rar~ıgını gorur:u~uz. 1 Pek mallı..mdur k.ı. Ingiltere halkı har· ı Zigfrid hattının üstünde çamrış-ır ktt· 
Kaıdırıma dokülen bu kısa ışık bu so. be sevine, sevine başlamamıştır. Ve bu - rıı.tacağız! 

nız · riyorum. Bundan maada ayrıca, ben de 
Kari manalı bir şekilde göz kırpa • size 5 bin mark da mükafat verece!!i.-n! 

rak: Karı ayağa kalktı; Rene'nin önUntie 
- Çok şey söyliyebilirim, dedi, hem hürmetkar bir eda ile eğilerek: 

kaklarda buluna~. gece barlarının çabu - gün nihayete erme$ni ve biran evvel Anneciğim yıkcmacak çamaşırınız var~ 
cak açılıp gene suratle kapanan kapıla - sullıa kavuşmasını da can ve gönül<len is- mı? 
rından sızan ışıktır. Bu ışıkla bil'li.kte bi- temektedir. Fakat buna rağmen soğuk - Zigfrid hattının üstünde çam.aşı1• ktt• 

ran için kaldırıma kahkaha ve musiki se. kanJı ve cesur bir millet olan İngilı.,: mil- rııtacağız. 
pek çok şey.. - Yarın cevabınızı bekliyeceğim. de 

si dö&ülur .. Sonra karanlık, ve sllkiıt et - ı:ti ~eğişt~remiyec:ği ve artı~ bir em -ı Artık günü geldi, yağmur da kat da 
RenE-. istihfafk~r bir eda ile: di. Bana iyi bir gece geçirmek fırsatı -
-- Susmanıza mukabil kaç para is - nı verdiğiniz için size bilhassa teşek -

rafı kaplar. rıvakı halıne gelmış olan bır vaziyette Yağsa biz çamll§ırlarımızı asacağız. 
Bu kapıla.r~an ~çer~ girenlerin sm~okin •kalınca, soğukkanlılı~ını kaybetmiyecek ı Fakat acaba çamaşırı asmka içi·n orta. 

veya frak .gı:•ınmış ınsanJar oldugunu kudar cesur ve azimkardır. Bunun için d~ da mahvolmamış bir istihkam bulabile -
zannetmeyınız. Londrada çoktan sivil el- bu harların müşterileri içinde kederli ve cek miyiz? 

tiyorsunuz. dedi?. kür ederim. 

bis~ yeri~i ün~fo~maya ter~etmi.ştır.' abus olanına pek az tesadüf edilmekte - Bu şarkı bütün barlarda söylenmek· 
Içerı gıren unıformalı muşterıının et- dir te ve onun havasile dans edilmektedir. 

rafını birdenbire kısacık elbiseli girJs'ler Yarın hayatlarını kaybedebilecekle - Bazı dans girls'leri ayaklarını acayib 
hemencecik sarmaktadır. rin i düşünenlerin hiç olmazsa bngün eğ· bir şekilde kıvırarak baltalı haçı ıı:-msil 
" Hiç b~~ ~an, ~on1dranın hiç bir ba-

1 
ı:nebi1:nek isteyen asabi ve taşkın neş'e- et~ıeğe çalışıyorlar. Dansörler birbirle -

rmda muşterıler, gırls ler tarafından bu- sı. bugünkü Londra barlarına hakım o - rinin 0ırkasına diziliyorlar. Bir ellerile 
gün üniformalı müşterilerin karsılr.ndık- lan havadır. birbiderinin omuzlarını tutuyorlar, bir 
ları hararetle karşılanmamışlardır. -Ta- Bar iskemlelerinde veya m~salarında ellerini Nazi usulü selam verir gibi kal • 
bii Umumi Harb müstesna- kabareye, otı1ra11ların hepsi viski ve şampanyanın d•rıyorlar. 
bara gelen her üniformalı mü:iteri bir verdiği sarhoşlukdan ziyade ıçierinden Ve cZigfrid hattı> şarkısını büyük bir 
kral kadar izzet ve ikram görmektedir. gelen bir ooşkunlukla sarhoş olmakta· neş'e iie söyleyen Amerikalı meşhur şan. 
fabii bu izzet ve ikram üniforma giyen- dır. tözün önünden geçerek gılya onu selam _ 
lerin biran evvel sulha kavuşmak, yeni • Böyle yerlerde en çok moda olan şarkı, (Devamı ıı inci sayfada) 

«Son Posta» nın tefrikası: 5 

Karı, Rene'nin elini avuçları içine a
larak: 

- Ş;tyet bana, istediğim malfımatı 

elde etmek hususunda yardım ederse • 
niz, ve bundan sonra Rusya ile hiç bir 
müns~ebette bulunmıyacağınıza dair 
söz verirseniz, sizden hiç bir şey iste -
miyeceğim. 

- Fakat benim Rusya ile hiç bir mü
nasebetim yok ki... 

Karı, boduvara yaklaşarak, şekerle -
me kutusunu eline aldı ve elinde evi • 
rip çevi ~meğe başladı. Bu arada da: 

- Öyle mi zannediyorsunuz, dedi? 
::;lu h8ldc bu şekerleme kutusunu ner -

Fasıl başladı. Sazendeler hep bir ağız
dan .. Meyhane mi bu> diye feryada giri
şirlerken tapu müd'iirü de konferansa 
ağaz eyledi: 

- Be birader, Mecliste bir meb'usu
nıuzun da buyurdukları gibi rakı bizim 
mılli içkimizdir. Neden Türk Halkcvine 
Alman biraı::ı girsin de Türk rakısı gir. 
mesin yuhu? 

lllN 
ÖILDlÜIMIEDWM 

Evkaicı cevab verdi: 
- Bu biralar Ankara birasıdır. 
- Anladık, biliyoruz amma Alman iç. Yazan: Zeynel Besim Sun 

kisidir işte .. değil mi amma vali beye - bukto ha~vasmdan, garib bir çeşn~ veren 1 tu ka?~~.rdı. Vaziyet aynen bu ve bunun ı r~n bakışları vardı. Çok terbiyelı bir de. 
fendi? sesler çogaldı. Fakat muhakkak kı orta - adı dugun... lıkanlı olduğu halinden, tavrından bes -

- Efendim, sıhhat ve ahiak meselesi. da rakının cıvıklığı yok. Saat 22 yi zor bulduk. Vali başta ol - belli idi. 
- Haşa!. Affınıza mağruren arzede ~ Va'inin teklifile biz de büfeye giderek mak üzere beş, on kişi gitmek istedik. Sarı saçlı, mavi gözlü olan kız ise ha-

rlın ki bir şairimiz rakının ağzından: birer bardak bira içtik ve bu suretle ça - ZüJküfl Efendi bırakır mı?. kikaten ender tesadüf edilen güzellerden 
Severim ben içeni; kıl,jığımız yerden kurtulmu~ olduk. Ha - - Vallahi de olmaz. billahi. de olmaz idi. Vücudünü kavalyesinin hafif tema -
İçemezsen içerim seni. nımlardan bir kı~mı memnuniyetle içi • beyler. Hani gücenirim. İki elim teneşire sına terketmiş bir halde uçan bir kele -

Buyurmuş; hikmete bak beycJendi, yor, bir kısmı itizar beyan ediyor. Ku - gc:lsin ki bir daha yüzünüze bakmam. bek gibi dans ediyordu. Dolgun göğsü, in 
hikmete bak.. nerde şimdi 0 eski şüera - bklarımla işittim: İtizar edenlerden bır I H~m şimdi dans oynıyacağız beyim. (Çal c•:ı beli, zarif endamı en metin gençleri 
lar'!. Alimallah tezeneyi (mızrabı) vur - bayan gene itizar edenlerden bir baya · 1 gıcılara hitaben) ulent. Dans havası ça - bile titretecek mahiyette idiler. 
dular mı, saz inim inim inlerdi. Her ney. 1 na: lın . . Tabıi derhal bacaklarına baktım; çok 
se efendim; amenna içemiyene haram - - Dananın çişi gibi kardeş; bizimki Haydi fokstrot!. ~.ikür ki dikiş çizgileri gayet muntazam. 
d!r; velakin içebilen için emsali bulun · bir rlefa zorla içirdi de öğüre, öğüre bir 1 Aman!. Valinin hanımı ne «eşbah> şey eh. Çoraplar bacaklara tam bir intibak -
maz efendim; emsali bu:unmaz. Şahüşşü- . hal oldum. mi~? Kocası kadının beline sarıldı, haşa, la yapışmıştı; bazılarında olduğu vechi -
era Füzuli bile işret hali için. Diyordu. Ne benzetiş? Renk. köpük, iki E'iile iki kalçasına yamandı; kadın da Je. ba~t~na fotograf sephası kılıfı geçiril-

Sen seni bil sen seni; vay imansız karı vay... kocssımn üstüne abandı; yürümeğe baş-1 mış gıbı sarkmıyor, kırışıklar yapmıyor -
Sen Sen}. bı.lmezsen, " ;ı..d ld ·· k 1 k . J,ıclılar. Şerefimize Zülküfl Efendi de ye. dıı. c-a., a, so a muna aşa ar ı:-; amet gı-
Patlatırlar enseni. bi ... Şuradaki grup alış verişde olacak. ni gelini alarak ortada zıplamağa girişti. Fokstrot bitince kendilerini gözümle 

"Demiş. Yaniya ki üç, beş kacteh içip j İc;lerinden birisi. Zli lküfl efendi sıcak tepsiye bastmlmış ta kıh ettim; delikanlı kızı eşraftan Da • 
de neş'eyi buldun mu; evine git. Aksi takl _ Va'lahi de vermem, billahi de ver_ P.srcırkeş horozu gibi zıplıyor, bem de ta- niş beyin masasına bıraktıktan sonra se
dirde kendini kaybettin mi; bir yerde mem; son fiat 43 dür. nıdıkJarına laf yetiştiriyordu: lamhyarak ayrıldı, biraz ilerideki masa-

- Kazım!. Hüseyin!. Hadin ulen!. A - da oturan arkadaşlarının yanına gitti. 
hezeyan edersin, dayak yersin, rezil o - Dive bağırıyqr; muhatabı ayni perde • 
lursun demek istemiş. Ruhu şiz olsun; lın hemşireleri de çıkın. Ayıb mı be? Kadınlı, erkekli oturan bu gruptan ekse-

, 
1 

f den cevab veriyor: Asriyiz, asril.. risini tanıyordum, muallimdiler. Şu hal -
ne doğru söz, ne a imane nasihat? E en- _ Yemin etme be .. haydi yirmi para 
dim, eski şüeralar feylesof olurlarmış. Bu teşci boşa gitmedi ve koca salon, de bu genç de muallim olmalıydı; ya • 
Namık Kemal merhum da öyle değil daha; 42 oldu... tempo ile hiç münasebettar olmıyan, a - hud muallimlerle çok hususiyeti olacak-
miydi? Bizim peder bir vakitler maıye - Arkadaşları müdahale ediyorlar; pa - yak sürtmesi seslerile doldu. Kalkan to- tı ... 

zarlık bitiyor mu, bitmivor mu, farkın - h dd. h b kt Et f ·· d. d' 'f "d·· tinde çalışmış da anlatırdı; içmeden ya - J zıın a ı, esa ı yo u. ra ıma gaz gez ır ım: maarı m:ı u-
da değılim. Beri taraftaki terane büsbü - Bu hayühuyün içinde göz~me gayet rü gelmemi-:. Jandarma kumandanına 

z:ımazmış. 'it 

Amanın, hafakanlar boğacak. Hemen tün başka .. hararet._1i bir genç: muntazam dans eden bir çift ilişti. Erkek sordum: 
lafa karışarak bahsi değiştirdim. - Sen olsan ne yaparsın, ha?. 25.26 yaşlarında. kız 17-18 yaşlarında gö· - Tanıyorum, dedi, orta mektebde mu 

Bt!ri tarafta calem> berdevam. Beda ~ Nakaratlı bir konuşma tutturmuş; 1 rünüyordu. O kadaı: ahenkli dans ediyor- allimdir. Kendisi Adanalıdır. Fevkalade 
va buldukları için şişe, şişe bira yuvar _ Mansur akorddan muttasıl anlatıyor. ,. lardı ki ala~adar olmamama im~aı: y~k- iyi bir genç .. ? 

lıyanların bir kısmı da şarkılarn iştirak Çocukluğumda annemle beraber ha - t~: Er~ek sı~ah saç~, esm~r benızlı, gur- - Adı ne·· .. 
1 

ediyor Batutanın altında, üstünde, sa _ mama giderdim; hamamın iç kapısını a • I buz, guzel bır gençtı. Genış omuzları ve - Haşmet Guneş.. . 
ğında. ıolunda yükselerek şHkıya, tom- .çar, açmaz ~ulakları.mı -derhal bir uğul - bir kadının başını dön~ürecek kadar de- , - Çok oldu mu buraya geleli?. 

Karı, Rene'nin yanından ayrıld'~ 1 

zaman pek neş'eliydi .. Artık burada cl<ı 
muvaffakiyet kapıları ardına kadar a .. 
çılmışt!. Evine gider gitmez Rozen'a 
şifreli bi: telgraf çekerek: Pek yakın .. 
do. iyi haberler gönderebileceğini teb -
şir etti. Ondan sonra da rahat ve de -
liksiz bir uykuya daldı. 

Ertesi sabah Rene, süzülmüş ve sa • 
rarmış bir halde, beraberind,p Gor·n 
olarak Kont Artur Verneyl'e geldi. Burı 
lar basbaşa vererek üç saat kadar ko -
nuştufar. Rene ile Gorin'ın çikıp git • 
mesini müteakib, Kari, aldığı bir tel " 

(Devamı 8 inci sa11fado.) 

- İki senedir burada müddeiumun11 
bey!. 

-- Tuhaf şey; hiç görmedim. 
- Sokulgan değildir efendim; kendi 

aleminde yaşayan bir adam ... 
- Siz nereden tanıyorsunuz?. 
- Çok samimi dostumdur. Diyebili -

rim ki bu çocuğun benden başka ınab -
re:ni esrarı da yoktur. 

- Demek ki dosta tevdi edilecek bir 
sır taşıyor. 

- Bir değil; iki sır .. . Fakat bu sırları 
bilrniyen kalmadı derim.. Şimdi dans et
tiği kızın babası Daniş beyi tanır rnısı -
nız? 

- Evet; bir kaç defa konuştuk. Fena 
bir adam değil sanırım. 

- Bilakis; çok iyi adamdır. Evveıc.c 
ticaret yapardı, vazgeçti. Şimdi akarat~
le geçiniyor. Şu halde Daniş beyin refı· 
kasını da tanıyorsunuz. 

-- Hayır! Şu yanında oturan genç ıı 11-
nım mı?. 

- Evet; ikinci karısıdır, yani Necl5. -
nm üvey annesi. .. Daniş bey bu hanırrı: 
la evleneli sekiz, dokuz ay kadar bir şe'f 
oluyor. 

- Hatırlıyorum; beni de davet etmir 
ti. gidememiştim. Kız muallim rni iil'lış. 
neymiş?. 

G .. eşle - Evet, muallimdi. Haşmet un dl 
bir mektebde beraber çalışıyorlardı. ;,. 
Ferhundedir; kocasını hiç sevmez •. · ·· · 

- Acayib! 
- Zaten kendisine değil, serveti~~ 

vardı. Sonra bu izdivacın çok müthiş bl 
sebebi de vardır. 

- Müthiş sebeb mi? Jandarmaca ltO -
· bU 

nuşuyorsunuz kumandan bey!. Insan _ 
izdivacı gayri ihtiyari, bir cinayet eV 

lenmesi sanacak ... 
- Hemen, hemen öyle ... 
- Beni meraka düşürdünüz azizirr:t· t 
- Anlatırım size bu hikayeyi.. faJ<a 

bedavasına olmaz!. 

- Ya nesine olur? 
(Arkası var> 
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Barbaros çocukları dün 
mekteblerinin 164 üncü 

'gaşını kutlu/adılar 

Atatürk büstü.uün önünde 

Mekteb komutanı nutkunu söylerken 

ltll?ün Hey.beliadadaki Deniz Harb oku
te)\ ~kYaş günüydü. Bu en eski irfan v.e 

nı lllÜıı:>cıC!ao~-:- d"" 163 b" t.rrrı· ~uu., un yaşını ı-

~k~~ 164 ilne basmıştır. Bu münasebet 
toı>ı ebcfe sarnimj merasim yapudı vı.. bu ı 
§an antıda me'ktebLn yqları asra yı:ıkla. 
t~~ ıh~iya~ ınezunlarıııdan bu ı:;ene mek• 
b~t gırınış küçücük talebelerin.. kadar 
ıitt.un Barbaros çocuklan hazır bulundu-

164 .. 
lband Ulıcü yıla basış töreni, ayni za-
tin ~ hu çatı altında yetişen denizcile
ll1eı .raberce neş'eli, canlı bir gün geçir. 

erıne Vesile oldu. 

g"~ektcb komutanlığı 164 üncü yıl için 
it ış bir program hazırlamıştı. Ne yazık 
· ıns tı; 

Güzeııe,me 

metodu 
Her şeyden önce temizlik: 

Yüzün üzü temizl€meden (yani boya 
ve kiri derinizden iyice çıkarmadan ) 1 

yatağmıza girmemelisiniz. Bu; görü -
nüşte pek tabii ve pek basit; fakat bir 
çok kadınlar tarafından ihmal edilen 
esas; gürelleşrne yolundaki İitİnalann 
ruhudur. 

Saç tuvaletinizi kendiniz 
yapabiliriiniz 

Yüzilnüzü temizlemek için eğer ne
bati bir yağı tercih ediyorsanız onu 
şövle kullanmalısınız: Bir pamuk par-

' ça~ını sıcak suda !slatmız. Sıkıp fazla 
suyunu çıkannız. Üstüne bir parça ne
batl yağınızdan dökünüz. Bununla yi.i
züni.iıU, boynunuzu hafif hafif siliniz. 
Sonra sertçe bir havlu ile kurulayınız. 
Bu havlunuzda kir gördükçe bu temiz
liği tekrerlayınız. Ve ancak kir görün
mez olunca yüzünüzün tertemiz oldu
ğuna kanaat getiriniz. 

Eğer hayvanı yağlardan birini kulla
nıyorsanız metodunu" ~u olmalı<lrr: 

Yüzünilzti yağlayınız ve nemli bir hav- Birçok kadınlar saçlarını her sabah vel yıkanırsa yağsızlaşır ve kırılır. Yı.. 
lu ile bu yağı siliniz. Havlunuza kir ve her yıkanmadan sonra para harca- karımalar arasındaki fasılayı saçın cin· 
\ıkmaymca yüzünüz tam manasile te. mada:ı, zahmet çekmeden düzeltebil - sine göre tayin etmelidir. İhtiyaç duy
mizl~nmiştir. mek kaygısındaclırlar. Bu arzu pek mudkça .sırf bir adet diye benimscdi-

Sabah tuvaleti: Bundan sonra en mü- yerindedir. Bazan zahmet yüzünden ğiniz için - Saçın zararına da olsa, bet 
him olarak sabah tuvaleti gelir. Bu 1 ihmal edilen saçlar; msana güzelliğin. günrfo, haftada bir yıkamakta ısrar et• 
huc;usto. -cildin cinsine göre. az veya den çok şey kaybettirir. Güzel göriin- meme>lid!r. Unutmayınız ki: Yağsız 
çvk yumuşak bir fırça kullanılır. Fırça 1mek istiyen, güzel kalmak istiyen ka- ka.:m sr.<J kırılır, dökülür. 
so{,ruk suya batırılır. Yüzün her tara - dm kuvafürünü boyadan da. süsten de Şu sade kuvafür hoşunuza gittise 
fında gezdirilir. Boyunla kulakların üstün tutmalı ve ona göre kıymet ver- saçlarınız1 bir kulaktan ?.bürüne kadar 
üzerinden tekrar tekrar geçirilir. melidir. kadar tek yivle ayırınız. On ve yan saç. 

Cildleri çok nazik olanlar ılık su kul- Eğer kuvafüre gitmek istemiyorsa - l~~mzı yukaı: doğru ve geriye bükü -
Janmalıdırlar. Bu basit ameliye cild nız, saçınıza avıracak çok vaktiniz yok- nuz. Enscdekı saçların uçlannı sol k1.1-
tazeli•i.;nin ve güzelliğin tılsımıdır. sa Lendi kendinize muvaffakiyetle ya- la§'a doğru tarayınız. Boyları biraz u. 

~ pı:ıbilt>ceğiniz basit saç tarzlarını tercih zun kctlırsa yassı bukleler halinde l"ı-
edi11iz. vırınız. Faka~ sakın e~ki kabarık ve 

Bunlar va tam kısa, ya tam uzun saç- 'dtlğınık 'buklelerden yapmayınız. 
lara liizum pösterir. İkisi ortası sC"ıçlar -
sade kuv;ıfürlere gelmez. Hususi bir Cok sık bir 
itina isterler. Daima bir kuvafür eline ' ' 
ihtiyaç gösterirler. t ayyör 

Saçl:mnızı kendi kendinize düzelt -
miYc karar Yerince ilk düşüneceğiniz 
nokta bu olmalıdır. 

İkincisi Saç modasının ana çizgileri. 

ni tanımaktır. Bu çiwiler içinde te -

ferrliatı değiştirerek yüzünüze yaraşan 

kuvafürü bula bil!rsiniz. 

Yeni kuvafürlerin bariz hususiyet -

lerini şöyle hüiasa edebiliriz: 

Ön ve yan saçlar kalkrk. Alın ve ku. 
laklar açık. Ense meydanda: (Ensede 

latb·k a 1~ bir yağmur programın aynen 1 

eskisi gibi ne bukle, ne de kendi haline 

bırakılmış saç var.) Düzgün, çizgileri 
P" 

1 edilıne.5ine mini teşkil etti. Lakin 1 t ·'Jgr· rn 
YQg " ın hareket tarafını atıl bırakan Böyle bir kuvafürü kolayca yapabil-
111· llıur rnektebin salonunda daha sami- ' 

Seckin kibar bir baş. 

1 toı>Iant ı . h Eı. genç denizci en yaşlı denizciye mek için şu esasları takib etmek icab 
lan k ı ar yapılma.sma zemın •zır- k . . . . . Dik kapalı bir yaka ayrıca bir fiyon- ed""r.· .a itib ·ı d f d 1 ld me tebın resmını hedıye edıyor ' . ~ 

Sab a~ı e e ay a ı o u. ga, iki pcms gibi başlıyan ve bele kadar 
biıı bü a~leyın 10 u çeyrek geçe, mekte-1 teknik alanda da ileri hamlelere yabancı uzanan iki pli. Bel sıkı. Kollar dar bi- Saçlnr. sık yıkamak merakından vaz 
lti llleztün talebesi, zabitanı, hocala~ı, es- kalmadıklarını ve kalmıyacaklarina kuv- !ezikli. Kareli kumaşlarda kup, nervür geçmelidir. On gün normal sayılabilir. 
tt.rk b~n~~r .. ve davetliler bahçedekı At~- vetlı bir bürhandır.> ve saire göstermiyeceği için bu nevi Baz: saç ya~hdır, daha erken kirlenir. 
<lı.ırJna stunun etrafında toplandılar. Hiç Komutan bilahare mektebin kısa bir sade biçimleri tercih etmelidir. Bazısı bilakis on beş, yirmi günden ev
~~:~ ç~ey~~~~ rn~en,~ili~~~~.1TI6~~n~~~~~~~====================~=======~-
trı .Ataya tazim sükutunu yaptılar. 1i Hasan Paşa tarafından müşkül8tla yn r lu rı~ket nıode· llerı• ~r:ı::!ıı:ezun.Hasan .. H?snü k.apt~n ile cHendesehane> namile kurulduğunu, Ab- UC t,)(j 
•ın Göıc ktebın en küçük taleoesı Tah- dülhamid zamanında donanma tamamı>n 

1 
ctıııb oı beraberce abideye çelenk koy- fe' e ğ d ğ h ld kt b' b'· .. k "'. • <' u ra ı ı a e me e ın uyu zor-

'l'öreııe d iınkA k h.tklar içerisinde ilerlemekten geri kal. 
lfep ışarıda devama an yo tu. d ;r, At 1 .. k d · · kt b ·· her..a..- kt . . ff .. h . ma ı,_ını, a ur evrının me e e mı.ı-
lte . oruer me ebın genış tıme us a- h . k. .. . 

Sine girijdi tm bır mev ı ayırdığını soylıyen komu-
Cenç ~- · tan iözıerine şöyle nihayet verdi: 

lllıh '4aIZCiler gür seslerile bando-
~~refakatinde İstiklü mar§ını söyledi- c- Fennin işaret eylediği hedefe var-
tın b~ rnekteb komutanı Yarbay Zeki L mak için icab eden ilmi sahada yürümek 

lt ır llUtukJa toplantıyı açtı. luzumunda okulumuz hiçbir arı tereddı.id 

hu Olnutaıı aözlerine Atat.ürkün manevi devresi geçirmedi. Okulumuzun bu ba
l'~ ~d~ eğilerek başladı ve misafirle- kımdan gösterdiği Ülstünlüği.in emekli, 
cledi~ .. kkürü müteakıb sözüne devamla muvazzaf, ihtiyar ve genç biitün deniz 

ıq sübayları ve mensublarının göğsünü if. 

': Bugünkü fıörenimizin ifade ettiği tiharla kabartacak bir durumda olduğu
~dık~k denizcilerinin denizlerde k&.- nu söylemekle sevinç duymaktayım.-. 
clettıdir•rı zaferlerin tarihine bir işaret Mekteb komutanının nutku alkışlar 
~~ · Çünkü o zaferlerin tarihi, tarih arasında bitmişti. 
~~döt eaki, Türklerin denizı:iliği deniz E;ı ihtiyar mezun, bugün tam 8'1 ya
llt'tl\ 1,:ghı .ve hürmete layıktır. O, bt>. şrnda bulunan Hasan Hüsnü kaptan, de
b\i)ilktiı deierirn}e anlatılaınıyacak kadarı' rin bir heyecan içinde ayağa kalktı. Sesi 

~\! ~ r." titreyerek, kendisine gösterilen alaka ve 
~ ~ tören garb tekniğini kabul hürmetten fevkalade mütehassis olduğu 
~ 11~a yakın .. ~.m~~~?nberi attı~ı- 1 ha~de kısa bir nutuk söyledi. Düz örgü arasına geçirilen büklümlli Y"llar ne hoş, ne kadar değişik değil 
~i.ltıiıi •~n .yıldonurnunu hatırlamaı<, j Jhtiyar denizci, biraz evvel çelengi be- ~i? ~una mukabil ~ak.~ dümdüz, kenarlar klas~k şekilde. Düğmeler sade. Bil· 

~tlılıtı~etışt.~ren bu ir!~n ocağına ol~.n raber abideye koyduklan 16 yaşındaki 0 tun. dık~at y~lların us.tunde toplanıyor. Şık ~!bısede bu da.lına böyledir .. El~~
~ ... lltı b· zı gostermek ıçın yapılan mu- küçu .. k yac:ında kapısından girdigwi b t semn bır yerı yepyenı ve bambaşka olur. Dıger taraflar nısbeten sadedır. goz 
lliJ· ıra·ı to l d "· '$ uçaı dw··k1·W· dl"k""d d hl hol . fitler· . ı e P an tısı ır. F ennın ye- 1 altmda en kıdemli bir mezun olarak k.o.. o E'~ı ıgı, sa e ı ıçın e er a seçer ve ş anır. Halbuki elbisenin muh-
~ lf14 ~~ t>:nimsemek için balır.~yelile-: r.uşmak saadetini kazandığı için ölçüsüz telif ye:~er~de ~uh!elif fevkal~del~kler ~Is~ o ~akit .. d~ güzel görüneceği 

1~iler· . e onci Jttıklan adım Turk de- bir :istiğrak halindeydi. yerde yünlıı ve ~. bezenilmiı hiSSlnı \•enr. Yunün koyu yerleri şarab 
llıın Yalnız ameli sahada değil, 1 (Dnamı ıı inci •Jfada> .rengi, açık yollar ve yerler mavidir. 

Bu şık tayyörde mod8nm en güzel 
yt:nilik1erini bulacaksınız: Uzun bask; 
sıkı bel, küçük, az açık reverler. 

Eteğin darlığı buk'ın hafif genişliği

ni •eb:-rüz ettiriyor. Bileklerine doğru 

genişliye!'l. kollarda da ayni ahenk var. 

Dik yAkalı, açık renk bluz bu şıklığı 
tamamlıyor. 

Mooelin ~ ıf7alltJr. -Kunıil tCi • 



t. Sayfa SON POSTA 

Çekyada örf I idare nan edildi Almanya da -~ (Baştarafı t inci sayfada) Slovakyada cereyan eden tahammül • l ~ = ~ ~ : ~ : : ~ (Bqtarafı 1 ind sayfada) rahat rahat seferber etmek ve t.opiaaıak 
r·evzuubahs üç şehir: Kadno, Beran fcras tethişi mevzuu bahsetmiş ve de- , Ankara Radyosu lan yalancı haberlerde de kendini g&ıter- hususunda Fransaya meydan bırald1" 

son vaziyet 

~e Horakoviç şehirleridir. Buralarda miştir lti" _ DALGA UZUNLUÔıU 

21 
mektedir. lar. İngilizler!n de Fransaya asker gOIJ 

~1 jn gazino, lokanta, bar, sinema, ti- Almnnyanın beynelmilel vaziyfeti D. Hiiler Polonya sergüzeştine atılma- dermelerine \'e cephedeki vaziyetlerl-
i)"Bt '.l ve diğer umwni müesseseler; ge- gi;.gide güçleşmekte ve bu sebeble, bu 1"' m. ısı Kes. l!O Kw. dan evvel erk.iruharbiyesini Almanyanm ni takviye etmelerine .mini olınalıdıto 

1 O h 
T.A.Q. 19,'14 m. ısııt~ Kes. 20 Kw. 1 ·ı· }et 

ce .:ıat da kapanacaktır. harbdeki mevkii gitgide daha fazla te garb hududunda harbe mecbur kalmn. ·a. Günden güne Fransızlarla ngı ız T .A.P. 11,7' m. 9485 Kes. !t Kw. ı.ıı 
E 'tün Çek 'halkı büyük bir asabiyet likeye maruz kalmakta olmasına bina. cağını ve Fransa ile İngilterenin daha va- kuvvetleniyorlar. Almanlar, onian uP 

le ndedir. Dün 9 Çek talebesinin i:ia - t>n, Hitkr bütün öfkesini Çeko-Slo • PAZAR 1911u1939 ziyet almalanna mey!1an bile kalmadan işde rahat bıraloyOTlar. Alınan ord~ -
m. adeta bir isyan havası uyandır - vakyaya yüklemekte ve or:ıda müthiş 12.30 : Program, ve memleket saat Ayan. her şeyin bitmiş olacağ nı söylemek su- sunun bu ataleti, Alınan generaUeril• 
ln1 tır. Ve i."l'lar..sız bir tethiş tatbik etmekte • l-2 .35: AJa,n., ve meteoroloji haberleri. 12.50: reUle hakikati kendilerinden ketmetmiş- Nazi şefleri arasında görüş ibtillflatl 

Alman ajanm1m tebliii dir. Çcko - Slovak milleti, hiçbir za • Tllrl:. müziği: Yeni t>estek!rların müntehs.b tir. Filhakika müttefikler bu ml:!ydan o- buJunduğu kanaau)ı\ bizz:anıre uya&' 
Bern, 18 (A.A.) - D. N. B. ajansı, bir man hiçbir rejimin tethişine boyun eğ. şarkılıtrı. Ankara Radyosu Kilıne ses ve saz kurna karşısında siliha davrandıkları va. dırmaktadır . 

. •.at nıa 0-vı-te neticelenen bir tecavüz . •. !-.3· bil- ğm" kt" Heyeti. İdare eden: Mes'ud ~n. 13 30-14.SO: k"t Alın kA h b" . . . . mtı . L-t • cuma • 1\Ulll - mcmış:.ır, ve şuıxıı ~ e ıyece ır. MUzİk (Küçük ôrkestra _ şer: Necib Atkın.) ı an er anı ar ıyesı ıntizar edıl- enn -esı 
de bulunuhnası üzerine, üç Çekoslovak- Son hAdise ı _ Oangelberger: A~k çanları. 2 _ Adoıt mjyen bir vaziyet karşısında kalıvermiş- Lı:mcL""a 18 (A.A.) - Daily Mail P' 

1 ,.1ının kurşuna dizildiğini, bunlardan i- Beneş, 9 Çek talebesinin kurşuna di- Orunow: Berlin Vlyana valsi. 3 - Becce: Be- tir. Erkanıharbiye Nazi askeri i~in Majl- zetesinde Ward Price. Almanyanın 911 

kisinin polis memuru olduğunu bildiri- zilı:Jiği haberi hakkında da şu sözleri ren:ıd. 4 -- Fritz Recktenv.ııld: Orlnztng'de no hattını geçmek gayri kabil olduğunu ziyeti hakkında yazdığı bir makated• 
3"0r. söylemiştir: <potpm1 l 5 - Rachmanlnoff: Prelfid. 8 - ve buna teşebbüs etmekle mühim mik- e:zciimle diyor ki: 

lclamlar ve tevkifler Bn hadise, son harb esnasında Bel. Oa~gtbe-ı:;r: Kfi:~~~ iç~ ıro~e_;ı.a~':, tarda insan zayiatına tahammül etmek Hitler, belki de tehlikeli hamlesi: 
Bugün de, iki polis komiseri olmak çikada cereyan eden hadiseleri garib ~~ahm..~: M1!:ar daruıı, eNo~ 17. 18: Program. lazım geleceğini bildirml§tlr. Bunun i. ynpmak cesaretini bulacaktır. Fak 

üzer~, tekrar üç Çek idam edilmiştir. bir şekilde hatırlatan bir cinayettir. Bu 18 os· Memleket saat rıynn. ajans ve mete - cindir ki, Şansöliye Hitler ~alı hazırda bu hamle muvafiakiyetsizliğe rnab -
1'.ynca, bin kişinin tevkif edildiği an. cinayC't, Çek efkarı umumiyesiİıde Mis oroloJI haberleri. 18.25: Müzik <Radyu caz bu muğlak vazıyetin içinden ne suretle kfırn bir ümidsizlik hareketi olacaktır-
lasılmıştır. Roma radyosu, mev'kufla- Cavel]'in katlinin, İngiliz efkarı umu- orkno;tr:ısı.> 10: Cocuk saati. ı9.3o: Türk mil- çıkabileceğini tayin edememektedir. Almanyayı şarkta serbest bırakrJ'l81' 
rı "ki b" ki · lduguw b"ldirmekt"" . . .. . d b akt w . . l':!Pi <Fasıl HevetU 20 30: Konuşma. 20 45: (A A) h kı··nd ki Al IA Alman -ouf 

n l ın şı o nu ı ~ mıyesı uzenn e ır ıgı tesırı yapa- Türk müzl~t. Çatanlar: Cevdet Kozan, Re _ . • a .N 3 man p anı, • P 

dir. caktır. şad Erer. Fahire Fersan, Reflk Fersan. ı - Londra siyasi mehafiline göre po.ktile akim kalmıştır. Arab hikAYe" 
Telefon muhave1"'81İ keSildi Bene~, sözle-ine şöyle nihayet •er- Okuyan: Semahat ÖZdcrıses ı - Udi Fah - L dra 18 (A.A.) _ Almanya da lerindP ismi geçen ve şişedeki şeywı' 

Prag ile ecnebi memleketler arasın- miştic: rl - Hicaz şarkı: <Bahar olsa çemenzar ol - 1 ·u 1 d fl . d 1 serbest bırakıp sonradan şişeye ~k -
daki telefon muhaberesi kes;1~; .. tir. İd ed" 9 . &a.l 2 - Şevki bey - Hicaz şarkı: (Demem ı (>f E' or u şe erı arasın a an aşmaz • ff k l b 1 k gı·bl. 

ııuu.:ı 8~ .ilen talebemn ÇekO.Slo - cana bent yAdet.) 3 - Refik Fersan _ Hicaz hklar ve ihtilaflar mevcud olduğu maga ;nuva a 0 am!yan a 1 çı 
1 

f-
Halen mevkuf bulunduğu söyilenen va\ mılletı tarafından intikamı alına - şarkı: C~ümden kaçJi> gtttlJ 2 _Oku _ hakkmdaki haberler etrafında rnüta _ von Rıbbentrop. Nazızıne yaranıaB ı 

Çel: hüklımeti reisi Hacha. bu akşam cağı zaman gelecektir. Bu sadece za. yan: Necınl ruza Ahııstan. 1 _şatır Ağa - leıı dermeyandan, resmt mahfeller im- çin Sovyetler Birliğini çağırmış, fBlc' 
radyoda ıTsa bir hitabede bulunarak, man :meselesidir. Ve az bir zaman me- P'erahnn ytırtık semaı: <Blr dnbere dtl dtış... tina etmektedirler. halen bunu kontroldan aciz buıunınut" 
Çek halkını Alman makamlarına itaa- selesidir. Çeko.Slovakya, siyasi ve dtıkU 2 - OemO t>ey - Eviç şarkı: <Btr nt - . . tur. Zira, Ribbentrop, Almanyaıun ~ 
•- davet etmiştir. .1•1 b kımd bt . . d gl'?un kalbimi etti esir.) 3 - Arlat:ı _ Briç Fakat. sıyasi mehafilde vukua gelen k d "'-· . 1 '<74....f 0 m - :..;f - mı ı n an az r zaman ıçın e bi - k b h . . a o~ıu genış eJ~'ne ~"usyan ~,.... 

Hacha, Almanyanın ı..alih., .. bde bu- h""rrl +- k ktı şaıt1: (Aşkınla harab olduğumu.) 4 - Halk r muna aşa u aberlerı bıraz tak - tt k t ed W• • hiçbir zl 
'11 ~ u yc"'C a·vuşaca r. tü kO. ü ü n . d . . _ sure e mu averne ecegını 

lındugwunu ve Çekler tarafından gös • il h t vldf _.:ı:ıdi r s : <B lb l.) 3 - Okuyan: Melek Tok- vıye e ~r göriiniiyor. Munakaşa şu şe- ~ kl t' işti Diw taraf-
ac a e eu.ı göz. ı - Reşad Erer: o&terı. 2 - Kbım . .. A . . . m"n a ına ge ırmem r. ger -

terilecck en ufak bir faaliyetin dahi Bel~rad 18 (A.A.) - Pragdan bildi Us - KürdtUhlcazkAr şarkı: (Kani de~J kılde hulasa edıle~~: . Alman owrdu. - tan, Türkiyenin müttefiklert? müzB 
9 pek vahim neticeler doğuracağını söy rilivor: s - Artakt - Kürdillhlcazk!r şartı: <Yetmez sunun ataleti tabu hır hal degıldır. hcreti ve Balkanlara doğru yayılı11 

Jcmiş, böyle hare.ketlere tkvessül Von Neurath'ın talebi üzerine Hoc-ha mı tükenmez mi.) 4 - Blmen Şen - Kür"l - Kaldı ki ordu dalına kuvvetli ve çabuK ka'!'Şıs:nda İtalyanın menfi vaziyeti det 
tdenlPrin, kendi ailelerini ve bunla - La d t kif d"lm"şt" llhlcnzkAr şarkı: (Qfin kavuştu.) 2 ı.3o: Mft- darbe indirir. Bu sefer bu şekılde du- Al ı:· tin" h b katrnadıJt c ny» e ev e ı ı ır. rlk <Catband - PIJ 22: Memlcke• snat ft. a- , . . man - y'.lse ın esa a 
rm ~k.ıbetini düşünmelerini tavsiye ey Çek mahfererine g€len malumata f!Ö rı, ve ajans haberleri. 22.15: A'ans Spor :er- racrklar1 yerde, Almanlar km'Vetlerını inkisaflcırı teskil eylemicıtir. 
lcrnıştır. re IIo"lıa Almanlarla birlikte hizmet vtsı. 2225: Milztk <Cazband _ Pi.) 23.25..23.30: 

Amerikada et.'Tlek üzere 1 milyon Çekin silah altı- Yarınki program, ve kapanış. 
Amcrikadaki bütün Çek konsolo....cılıanc- n::ı al:nmnsına dair bir kararname im-

leri, dokuz Çek talebesinin idanu dola - za etmek üzere Berline davet edilmiş- * Bir casusun bayatı 
yisile bugün matem bayrağı çekmislerdir. tir. Henı;iln yalnız kısa dalga Sl,7 m. 9465 tc/s 

Diğer taraftan Çek~ovakyanın eski Almanlaştırma siyueti poıstamızla neşredilmekte olan yabancı dll - (Baştaro.fı 6 ncı sayfada) ri Fransada bulunacaktı. Şimdiye }ta." 
Londra sefiri Jan Masarik de, c ... ekyanın A lerdt haberler saatleri aşağıda gö.sterıı _ grafı bahane ederek, en yakın dostları. dar Karl'ın yaptığı seyahatlerden bıÇ 

vusturya hududu, l8 (A.A.) - cH:ı- mi$tJr· na bile veda etmeksizin Belgraddan ay- birisinde bu kadar dikkat ve ihtirnaı1l 
şimdi büyük bir temerküz kampı manza- vas:a: · tra~: Saat l3,00 ve 18,45 de .. 

tt .ğ' · f k ki ı· ,... k rıldı. Soluğu doğru Berlinde aldı. gösterilmemi..:ti. Karl bütün bu hazır rıı.sı arze ı mı, a at va t qe mcc ..,e Bohemya ve Moravya ınrotektorasında- Arapça • 13,15 ve 10,45 de -ı f/ 
·ı · · Alman bo d ğ d r Rozen onu çok iyi karşıladı. Muvaf - hklardan, Almanyanın bu seyahate te . . mı etının yun uru un an sil - ki Alın8J1 makamları gizli talimat almış- Fransızca » 13,45 ve 20,15 de 1 

• kineceği!li söylemiştir. lardır. Bu talimata e mezkur makam- faltiyetini tebrik ederken, cküçük bir kalade ehemmiyet verdiğini çolc ıY 
Son günlerde olup bitenler lar Bohemya ile Moravyanın t..mamile h~ye• kaydile, ona yüklü bir çek u - hissediyordu .. 

Amsterdam, 18 (A.A.) - Havas ajansı Almanlığa temessül edebilmesi için ıa.. Türk -Sovyet temasları znttı. Kari için Berlinde gene tatlı bir 
bilafriyor: • zım gelen tedbirleri alacakl~rrlır. Alman • hayat başladı. 

Hohmdada çıkan Ketvolk gazetesi, k t Yah d"l al h" d ki k (Baştarafı 1 inci sayfada) * Fransanın dahı·n ma ama ı u ı er ey ın e anun- İngiltcrede, t 911 yılında, üç Alman 
Pr:ıg hadiselerine dair bir makale neşret- lardan istifade ederek Çek firmalarına faz1a ehenuniyet atfetınemektedirler. akal ından A 
mektedir. Alınan komiserleri ikame etmektedirler. Aynf mahfiller, Moskova ile Ankara a- ;._~~sunun İny anış kansonra,da vam vazı· yatı• 

iB g t ı.-.:kııı.1 ba gu- - , d ki t 1 uh f di d' aıuııarası. glliz ceza unun ca • u aze e, .LIM.1 ı:u yramı nu 01an Skoda ve Sbrojovka gibi b5vük silah rasın a emas arın m a aza e 1 ı-
1 

·~ lan kan r madd ni 
28 'l'eşıinievvel tezahüratındanberi vazi- fabrikalarında Alman amelesi lmkin nis- ğini, fakat Saraco~}hmun, Mosknvada ~ ar~ ~ı..,.:r, dd ~b 

1 
~tin~~ - (Bqtarafı ı ind sayfada) 

yetı tetkik etmekte ve demektedir ki: betinde Çek ıamelesinin l.erini almakta-ı bulunduğ\ı zaman lbfr uzlavma yapmağa n_?ke şBo-y_tane mİmparaa e to lu w e : c - tl ini°' · ' y... yu n ya r ugunun em Bu gazete, grırb memleke er _ 
Hımmler, himaye hükWneti merkezin. dır. muvaffak olamadığı tarihtenberi vazi. . ti 

1 
.h

1 
.. , eden ki 

1 
edi -

1 
şimdi sarih bir surette meydana çılc. 

de bızzat isbatı vücud ederek, Pragda ce· Ecnebi memleketlerde yaşa.van Alman- yetin değişmedi~ni tj)ylemektedirler, n~yehn .1 uı .
1 

msel der, lı Y
1 

yı .., 
d hıı.disel d d ı G aatr apıs cezası e ceza an ın r ar mış olan harb gayelerinin daha kU b"~ 

reyan e en " er en o ayı. eatapcr Iann memlekete avdeti üzerine Alman Türkiye)i, Büyük Britanya ile Fran- "Ka.. 
1 

b h di . et 
1 

d ·ku• e ... 
yu şiddetle mı.aaheze etmiş ve bu hadise· unsurları eskiden tamamile Çeklerle mes. saya karşı mevcud taahhüdlerine ra~- r u ava sı gaz e er e ~ .• vetlt bir Versay ihdası olduğunu':. ~ 
!erin yabancı memleketlerde yaptığı fena kfın bulunan mıntakalara yerleştirılmek- men, Çanakkale bogw azını kapamaktan yuncs, fen. a. halde canı sıkı.ldı. Çünkü, nun büti.!n Almanya dahılinde bUY -

b h d tel rd ti --..1 bir nefret uyandırdıgıw nı yazmakta 
tesıri tebarüz ettirmiştir. tedır. İşgal ordusu zabitleri ailelerinı A!- imtinaa mecbur eden ve Sovyet hü _. ~ ava" 15~. gaze e e ın şauı.ıuan 

Hinunlerin ziyaretinden sonra, Von manyadnn getirmeğe da' e+ ('dilmcktedir. kOmetini, Balkanlarda vu'ku bula bile. ~ır~aç gun oı:ıce, ~zen ona, yak~d~ dır. . fratl 
Neurath, reis Haolıayı ziyaret ederek, fe- Muhtar idarenin Almanlaştırılması mu- cek bir Alman taarruzuna k Tü _ Ingıltereye gıdeceğin<len bahsetrnıştı. Ayni gazetenin Paris muhabin. . iJ)" 

na tesiri izale etmek üzere, ezcümle şu hasematm bidayetindenberi llevam et- kiyeve müzaheretten 1 k arşıebebr E~sen aylardanberidir ki, üç deniz sanın dahili vaziyetini miişkülat ıç_.ıl 
b · 1 oyan s • ·· h d" · den" sil*'hl d · d ·· t kte Fra bayatıı.....-notaklan ihtiva eden ir tesviye tarzı mektedir. Birçok Çek mekteblP-ri ordu. ler değişmemiştir. mu en ~· ~na, ız et an, e.nız e gos erme ve nsız edil-

tıeklüinde bulunmuştur: Hududların, Po. nun binaya ihtiyacı olduğu bahanesıle Türk mahfclleri, ancak Rusyanın, ken- fcrıerlen ve ışaretler, mayn ve torpil - bazı ckaranlık gölgeler» le ihata 
lon)'a, Avusturya ve Bavyera tarafların- kapatılmıştır. Geri kalan rnekteblerde nl- di vaziyetini değiştirebileceğini, fakat ler hakkında muntazaman ders veri - mekte olduğunu kaydetimekted1t· • 
dan, Çekleri tatmin edecek şekilde tashi- manca lisan dersi mecburidir. bunun da Finlandiya meselesinın h.:ıllin- yorlardı. Zanoolunduğuna göre, Fransız ~ 
hl, himaye idaresinin, Berline bac.lı bir Nehirden çıkanlan cesedler den sonra mümkün olacağını söylüyor- Bu ~eyahatin teferrüatı bile tesbit e- kerJeri için kafi derecede örtü ~e~ ,ı-
cümhuriyet idar~ne kalbi, bu cümhu T"unıınla beraber Alman makamları lar. Rusyanın, Balkan me.seleleri bahsin- rtilmişti. Karı fngiltereye gidince, Brülc değildir ve Fran-;ız levazım daı1:91 e~ 
riyefn Alınanyaya sadakat beyan etme ·, dikkate sayan bir mukavemetle karşılaş- de nasıl hareket etmek niyetinde olrlu. sel vMıtaı:.ile Berlinle rnphaberc ede - kerin palto ve pantalonlar.mı tec~d bi" 
Fransaya ve İngiltereye kı:ırşı sembolik maktadırlar. Halk Ahnanlara karşl boy- ğunu anlamak ancak o mman kabil ola- cekti. Brükseld~ münhasıran. bu işle m€m~ktedir. Aske~ler, ıkendilenn~,.,..,,., 
bir harb ilan edilmesi ve Alman ordusu kotaj yapmaktadır. caktır. m{'şgul olmak Uzere husust hır adam ror litre şarab yerme daha az ver61D 
emrine bir Çek kıt''51 verilmesi. Prag polisinin gizli mporlarma göre Sovyet _ Bulgar münasebatı bulundurulacaktı. Brükseldeki bu ada- sini, 600 gram ekmeğe mukabil oı"' 

Hacha bu tesviye tarzını reddetmiştir. ~eçen EylUI ayındanberi Vlatava nehrin- y b m- h"dl B 1 ·sı mı'1 yakalanışı takdirinde, İngiltere i- gram tevzi olunmasına ve iki fotiyatııı' 
H eh il h ··LJ'. t• . h h ld a ancı uşa ı er, u garı anın • w . bil 

a a e u.ume ın yenne, er 8 e, den hücum müfrezeleri efradına aid otuz Rusyaya Türkiye 1 h" d b' d 1 Ie yapılar.ak muhabereye tavassut et - oldugu ilin edılmesine muka ~ 
Berlinin adanılan getirilecektir. Şu hale cesed çıkarılmıştır. vadinde 'bulunduğu::: Y~=d ~~;,:d~: mek üzere, iki ~~i daha tesbit edilmiş- bil' tek fotinleri bulunma!IJ1.8 ınil ~) 
göre, yeni bir vaziyet ihdas edilmif de· Cek ciz1i radvosmnm nesriyatı böyle bir vad aldığına dair, teyid edilmf- t!. Hunlardan bın Danimarkada, diğe- sirdirJer. ( __., 
meldir. Imıdra, 18 (H~si) - Bu akş3m neş. yen haberlere inanmamaktadırlar. Fakat 

Gazete, bu vaziyetin neticesini tahmin ba•,• Çek · li d Çek · r!yata Fyan gız ra yosu, bütün mahfeUer Sovyet - Bulgar müna-
etmeniıı müfkül olduğunu ilive etmek. gençlerine hitaben demiftir ki: sebatının inkiştaını dikkatle takib edi. 

~Üa.s ,..,. mektebleri kapatıldı ~ Almanlar do~ ıar~daşınm idam yorlar. Bulgar.istanın Türk - Sovyet mü-
~ E~tiler: F~~t- hepmhi ~ketemezter. 0-ı zakerelerinin akim kalmasından dolayı 

Prag 18 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil nıversıtenızı uç sene içın kapadılar. Fa- müteessif olduğu tebarüz ettiriliyor. Tür-
dlriyor: kat. bunu Almanlar değil yakında siz kiyenin, Alman - Sovyet menafii ile !tal. 

B;r müddettenberi eski Reisicümhur kendiniz tekrar açacaksınız. yan menafiinin te~adüm ettiği Balkanlar-
Beneş ile münasebette bulunan münev . Fikir ve ruh gıdanızı, evlerinizde Çek 1 da, istikrar ft.mili olan nüfuzunu idameye 
ver bir Çek grupu azçok mühim muka. kıt&.blan okuyarak alacaksını7 > azimli bulunduğu kanaati herkeste mev-
veınet hareketlenle Bohemya - Morav 100 vagon mayi mahruk , cudaur. (A. A.) 
ya him ye idare inde asayişi bozmağa Be'grad, 18 (A.A.) - Petrol ve benzin 

Profesör Fuad Köprülü dünkü 
ekspresle geldi 

teş bbiıs etmektedir. Bu hareketleri i- yıiklü iki duba, Almanyaya giderken, 
daro edcnl€r bilhassa yüksek ~k mek dün Tunanın kavalık civarına çarpmış
teble,.inde bulunuvorlar. lacdır. Takriben 100 vagon mayi mahnık 

Bu unsurlar 28 Tesrinievvelde ~ 15 nehir sulanna ~tılıp akmış gitmiştir. Bir müddettenberi Fransada ~ulun. 
Te r·..,ic:anide Almanlara tecavüz et - YtttroSlavyada akisler makt~ o~~~. Ka.~s meb'usu profesor Fu-
tikler na<:>n yüksek Çek mektebleri üç Londra. 18 (Hususi) - Bu akşam B"l- ad Koprulu~ ~un saba~ ~emplon eks -
sene müddetie kapatılmıştır. 9 ÇeJs gradda Yugoslav talebeleri tifo Pral!da prPsile şehnmıze gelmıştır. .. 

d J k ·· "d ed"l ç k talebeleri~e karşı duv. Fuad Köprülüye Sorbon Universite-kurc;una izi mis ve bir ta ·ım numa • 1 am ı en e hrl d k A • 

Norveç sefiri itimadnamesinl verdi 

yi ciler de tevkii olunmuştur. dakları acı ve c:cmpat"yi izhar etmek ii- si. ta:afmdan fa 0 tor pay~sı ve -

Beneşl·n beyanatı b-vük bir miting tertib c>tmişlerdir. rılmış ve fahri doktorluk diploması _«ti' zere, u .. 1 F Cümh . dıı......-
Londra 18 (A.A.) _ Eski Çeko _ Slo Yug.oslav talebelerinin muhtemel taş- b.ir~aç gun evve .. .ransı.z ~~ı- Yeni Norveç sefiri Cümhurreisi tarufından kabul edilmiş ve it~ 

.,. l{y a Cümhurreisi Beneş, bugün Lon. kınhklanndan korkan zabıta, Alman se- sınm huzurunda unıversıtenin buyuk sini vemıiŞ'tir- Resimde sefir Riyaseticü.mhur köşküne girerken go 
d ada wrdiği beyanatta. halen c;>sa - farethanesini muhafaza albıu almıştır. anfisinde kendisine tevdi elbnişti. dir. 
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ı Dağdan inen kurt i 
~~llllllHlll•ıınınııı~-IUlllRRh. Ya : an: Muazzez Tahsin Berkand .• dlln•nıfr! 

IİNIİRDİRIK 
IA TAK HANESİ 

aydanberi b!~rt musallat olmuşt~. ~ir b~ban ~zıru vermiyor öyle mi? Ben ken rmı giymeden dışarı fırladı ve dağa gi _ 
ter, sonra, alına!e~~~~· el ay~ çekıld!k- dlme hır )~urd yapmak için köyünüzün den yolu tuttu. Tanıdığı bu yerlerde bir 
ınen, köye . . utun tedbırlere rag başına bela kesileyim de görsiın o! Bak keçi hafifliğile yürüyor ayaklarııım al _ 
bir ha ınıyor ve ahırlardan birinden ben hepinize nasıl caman' > dedirtirim 1 tında bir küçük taş b'l' k d yvan kapıp k k d A · ı e ıpır amıyor -

Yazan: Reşad Ekrem 

Hünkar g,eçiyo·r 
hin ıl . apıp açıyor u. yşe ... Dağların arkasında gü..lendiğim uu. 
• as garıb tar f b"t" k" h llu · O!l!ın ul . a ı, u un ·oy a yerı yalnız sen biliyorsun; babam fuka-

P~d.işahın ~~ndi hakkında gös _ 
Birdenbire karanlıkları daha ç1.•k ka - t~rdığı sonsuz ıtımada rağmen yeniçeri 

ıartan heyula gibi bir gölge yolurıu kes- ~ga.s! Hasan Halife bile, başları~ kağıdın 

mişti. Paeı ş.-hlara aid birçok kayıklarda 
aye>tkr. kasideler, şiir yazılmak adet iken 
bu kayıkta yazı adına bir şey yoktu. 2ıları da~:;:ı ışittiği, köylüler~_en ~a~ ra~~kt~ıı k~~~ak istediğin gün bana 

gc•rdü ... h nlıkta parlayan gozlerını ge.ırsın. Koyunuze kimin musallat oldu • 
gu alde kim k 1 • . rnuvaff k se onu ya a amağa gunu babandan gızlemek için evvela baş 

hayvan~r ~~anııyor, hatta götürdüğü kalarının hayvanlanndan başlıy3cağım, 
bag·

1
,._ ıle ses çıkarmıyor, çırpınıp fakat sonra babanın evinde bir tek hay-
·•uıyordu Bund · van bırakmıyacağım, onlar da bitince e-

Vela ~a~~ başka, köyün köpekleri de ev- vin•zi bir kibritle cayır cayır yakacağım. 
dıi<t~n yarak ortalığı velveleye ver - Baban da benim gibi yersiz yur&uz ka -
bu gnl sonra kurtun peşine takılmıyor, lacak! 

" en vah · b · h . -di dost' şı ır ayvan değıl de ken - 'l apma Mustafa, cezayı bana ver! 
künetı ıarından biri imiş gibi tekrar sü - Babamdan ne istiyorsun? 

· e Yerlerin d.. k •· Köyd e onere uyuyorlardı. - üyle ise benirtıle nikahlanmağa ra-
kesi teı:: sı~. s.~k h:~an kaybo~.ması. her zı ol Bir a_kşam •. o~duğun gibi bana kaç, 
telaşın ! . d~~~rmuştu. İlk gunlerı bu kasabaya gıder nıkahımızı kıydırırız. Bir
tanı b· g tırdıgı heyecan ve şaşkınlıkla bıl'imize tutkun olduktan sonra, bir da -
Yık ol~ kara~ v~rmcğe, bu meseleyi la - mım birkaç da davarını yok diye bizi 
~e nı kuğu. cıddıyetle muhakeme etme - birbirimizden ayırmak muhtara yakışır 
dan k~' tedır olarnıyan köylüler, sonra mı? 
betıe OJ>ekleri seferber hale getirme;~. no - Gelemem. Babamın sözünciE>n dışa-
hirier P~uya yatmak gibi bir çok ted - rı çıkamam. 
kala almışlarsa da bu gece hırsızını ya- - O halde beni sevmi~rsun Ayşe; 
Van,~~~~- nıuvaffak olamamışlardı. Hay- ırmak kenarında söylediklerin hep ya -
gıbi h 0Ytin her tarafını bilen bir insan lan: Hani bana cdünya bir yana, sen bir 
cu~ e~ defasında başka bir yoldan hu yana~> demiştin. Şimdi kı:t;Ieşlik ediyor -
bir d~Yor, gizli bir maksad takıb eden sun kız! 
tar uşnıan hilesile köylüleri her gün - VaUah da yalan değil, billah da y::ı-
~ra sokuyordu. lan değil! Senden başkasına varır,!;am jki 

li a;: S:hah, köy kahvesinde, ihtiyar A- gözüm çıksın, ninemden emdiğim süt 
ıur bir sesle: b:.ımumdan gelsin! 

ıı; ~u. gelen kurt değil, sizin gibi, be -
böylegıbı bir insandır. Yoksa köpekler 
dırıd susnıaz, hayvanlar sahibinin ar -

an ·d tak 
1 

gı en kuzu gibi onun arkasına 
~ lllazdı. 

evince h k . ··zn ca~ • . • er esın go açıldı ve: A -
l<:öy·· kını?. diye herkes birbirine sordu. 
dı'> ;n başına bela kesilen bu heıif kim
ha~k Opal Mehmed oturduğu köşeden 

• ırdı: 

ıu:- Ali ağanın hakkı var. Kurt gibi u -
,,or g"zı . bi Ça' 0 erı karanlıkta kurt gözleri gi-

aya lıkın~k çakmak parlıyor amma o elli 
k hır adam. 

- Ufak] . _ A ar hır olur onu tepeleri?. 
ıorır rtık kurt olmadığını öğrendikten 

B a ondan kim korkar? 
ti iıu kurt masalına daha ilk gündenbe
Ay§e'larıınıyan birisi vardı. Muhtarın kızı 
1;02 ::· Fakat ağını açıp kimseye bir tek 
tafa si'ıeyenıiyordu. Nasıl söylesin! Mus-

e seviştiklerini babasınuı· -:a· t • 

Cob ır nıuhtar kızı yersiz vurdsuz bir 
• ana k ,, 
tine arı olmaz! diyerek evlenmele -
tara mani olduğunu ve bu Sf!bebden Mus 
ltöy ~n Yalnız muhtardan değjJ, bütün 
lirli • alkından intikam almağa aııd etti-

b illeıne nasıl ilan etsin ı rak . 
Çôlc ·at geceleri, ortalığa zifiri karanlık 

up o ;·th· Vakit m.u ış kurt uiumağa başladığı 
ların Yatagında ter ter tepiniyor, kulıık
'"ve; Y~tığile tıkayarak, onun bir ay 
&Oz] .koyden ayrılırken söylediği son 
~r~ duymamak istiyordu: 
~ a! Denıek yersiz yurdsuz çobana 

Gün n ' l' . 

* Her gece iki delikanlı. clıerınde ba1ta-
larla bekledikleri halde dü.,manı e'e ~e· 
çirmek kabil olmuyordu. Fakat şimdi iş 
deği n•ic:, hırc:ızlık yalnız muhhrın ahı -
rrnda vapılmağa baslamıstı. Kah Lir ho -
roı. kah bir keçi, kah bir inek ortadan 
k:ıvboluyordu. 

Ayşe, babasının hergün bir<'!z daha 
çilkt:.iğünü, durmıyan bu felaket karşı . 
sında hergün biraz daha üzülerek ihti -
yarladığını gördükçe büsbütün sararıp 

S{Jluyor. ona koşup her şeyin doğrusunu 
söylemek istiyordu: 

- Baba, bütün .bunlara sebeb Musta -
fadır. Hani uzak yerlerden ge:ip bir se -
ne burada çobanlık yapan ve sen eben 
yersjı, yurdsuz adama kızımı vermem!> 
dediğin vakit sadece başını ;allıyarak: 

cPeki, öyle ise Allaha ısmarladık, ben gi
diyorum, bir daha yüzümü görmezsiniz!:. 
diyerek ortalıktan kaybolan adam .•. 

Bu sözleri söylerse, gözü öfke ile kan
lanmış olan babası kendisini zorlayıp sı
kı~tırır ve ona Mu.stafanın gizlendiği ye
ri söyletirdi belki! Hayır, hayır: onu ö -
lüme göndermesine imkan yoktu; hem 
Mu,,tafanm yaşaması, hem de ihtiyar ba 
basının rahatlanması Jazımdı. 

Ayşe kararını vererek geceyı bekle -
di. 

* Dağlar uyumuş, sular uyumus, gökler 
uyumus, ağaçlar uyumuştu ... Ayşe gü -
rültli etmemek için ayaklarına pabuçla· 

ti: uzermden kaldırır kaldırmaz, padişahın 

-·Kim o? Dur,· yoksa yakarını. dud~klarından şu kısa emrin çıkacağını 
hE:klıyordu: 

Hünkar ile gözdeleri kayığa binerler. 
ken tersane kasrının kiler ustası, Musa 
Melek Çelebinin maiyetinden ve Osmanh 
sa't'ayının has oda gılmanlarından bir t<> 
~uğun eline. kocaman bir sepet vermieti 
Içınde, Muradın içkisi ve içki levazıım 
vardı. 

- Benim Mustafa... - Kaldırın şu mel'unları!. 

Dir saniye evvel gök gürültüsü gibi Yeniçeri ağası ile bostancıbaşı, başla-
kükreyen ses birdenbire çocuklaştı, yu _ rın~ ka_ldırmadan, her ikisi de içlerinden 
muşad;: ~ehmeı şehadet getirmişlerdi. Muradın 

?e.h~et saçan gözleri ile karşılaşınca her 
- Geldin mi Ayşem? Canım, ciğerim. ıkı:ınm de vücudünden, tep<?den ' tır-
-- Hayır Mustafa, gelmedim. Babam- m;~a soğuk bir ter boşanmıştı; ve göz-

Kırk ı;irbüz delikanlının küreklere a· 
sılmasından az sonra, deniz kokusu ve 
deniz serinliği ile, Murad. belki de Bü
yükçekmecede dehşetli bir fırtına haUne 
ge1cc~k gazabını gizlemeğe muvaffak ol· 
dtı. 

dan izinsiz senin olamıyacağımı söyle _ J~ıını tekrar yere indirmişlerdi; fakat, 
miştim. Yalnız sana yalvarmağa geldim· bır yıldırı~ tarrakası bekliyen kulakla-

. . · rır.a, tatlı bır ses çarptı: 
Benı sevıyorsan babamı rahat bırak, ih - - Ben denizden .nider·m ç k r .. .. d d . . .,., ı e meceye .. Bir mücdet, gözleri kürekçilere takılıı: 

kaldı. Sahne, cazib ve canlıydı. ıyar gunun e a amı ya deh ya katil e - sız de karadan, denizden münasib tedbir 
deceksin. ne ise alın ... Çekmecede Güllü Fatma ile 

Delikanlının sesi çelikleşti' ?\t_Iusa ÇMeleğin düğününü yapmam gerek. 
Baslarında al Cezayir fesleri, bellerinde 

al kuşaklar ve kısacık donları ve kollan 
sıvanmış beyaz mintanları, yanık gemici 
derisi ile nefis bir renk ahengi v'.k:.ıde 
getiriyordu. Yirmi kürek denizden çıkın
ca. iizerlerinden dökülen suların şapırtı
sile kayığın burun tarafına doğru gider. 

_ .. · . . ır... ocuklara hediye getirip suçlarınızı 
.,.. -k Bunları soylemek ıçın mı geldın? affettirmeğe bakın ... Haydi varın selam 
ı ı ıl karşımdan kah be! ve muhabbetim sizin iledir .•. 

-· Pişman olursun Mustafa, babam -
dan vazgeçe~em ben ..• 

- Yıkıl diyorum! Git ona de ki, yer -
siz yurdsuz çoban dağların arkasındaki 

majiarcıda oturuyor, senden çaldığı hay
van!arla kendisine kocaman bir sürü 
yuptı. Yakında bunları gidip kasabada 
satncak, ondan sonra da senin evini ya -
k.ırak ~enlik yapacak! 

- Mustafa! 

Dağ dağ çınlayan bir kahkahadan son
rı. karanlıklar yarılarak Mustafa ortadan 
knybo'du. 

* Ayc:eye artık uyku haram olmuştu. 
Her gece koynuna babasının tabancası -
r.ı koyup evin kapısına çöküyor, sabaha 
kad~r Mustafayı bekliyordu. Sinirlen o 
kadar bozulmuştu ki onu görenler: 

- Ayşeyi cinler çarph; baksaııa göz -
lerini ne kadar açıyor? Nasıl bir ağlayıp 
bir giilüyor! diye birbirlerine gösteriyor· 
larciı. 

Soııra bir gece, dağdan inecek olan 
kurdu bekliyen delikanlılar, müthiş bir 
tabanca sesile fırlayarak muhtarın evine 
ko~tuk arı vakit Ayşeyi, elinde dumanı 
tüten bir silahla gördüler. 

- f şte o ... Hayvanları çalan hırsızı 
ö1cliirdüm .. . 

Delikanlılar anlamamış 

Mustafaya yaklaşmışlardı. 
gibi çoban 

- Sen misin? Bütün bunları yapan 
~en misin Mustafa? 

MEŞELİ TÜRKÜSÜ 

Sultnn oğlu sultan. birinci Sultan Ah- ken. kırk kürekçi başlar omuz üstünde 
med Har.m oğlu dördüncü Sultan Murad di~ ve hareketsiz, pençeleri küreği iyice, 
Han, pehlivan yapılı genç ve güzel hü- s:ıglam .~avramış, il.eriy~ do'ğru e~iliyor
kümdar, yirmi küreğinin başında ikişer lardı . K.u~ekler d.en~ze gırerken bır adım 
iki~er ku k tane gürbüz tersane neferi eli- hareketı ıle hepsı bırden a~~ğa kalkıyor, 
zilmiş muhteşem kayığında, çingene kızı v~ s~~ra~.~~anc~ kuvvetlerı ıle .. asılarak 
Gi.:llü Fatma ile sakisi Musa Melek Çe- k~re~ı go~uslerı~e alırken ve govdel~ri-
lebiyi karşısına almıştı. nı de ~erıye dogru atarken yerlerıne 

Ka. ğ d" . M d oturuyorlardı. Oturur oturmaz da. deniz 
• ) 1 ın umenıne, ura ~!1· Musa Me- gümbtirdiıyor. sular, Üzerlerinden c:3p1r 

~~dıi~e~H~~rpa;~[. hem~n1.hHe~!~un. yanın~la şapır sular dökülerek havaya kalkıy~rdu. 
,, ıvan e ı useyın gcçmış.. M d .. .. d b' .. . 

ti. Kayığırı baş tarafında da, kılavuz ola- : ~ra ın yuzu!:l ~ ır tebe.:.sum ~ehr • 
rak, tersanf'nin en tecrübeli kaptanların- mıştı. Bu genç hukumdara, gazab luç ya-
daıı birisi vardı. raşmıyordu. Kızdığı zamanlar par:1 1ayıcı 

Jlcr küreöini iki ter"" 1. . kt·v· olurdu. dehşet saçardı. en derin Himadı-
h .,,..ne ının çe ıgı nı kazan 1 l b'I d - k b:.ı sarav kayı<iı on y d' . ~ ... c mış o an ar ı e on an ur ·er -

d k: T.:1 k h : · e ı~cı a:sır Ol ~asın- lerdi. Fakat neş'e'i zamanlarında cö.,ıerd. 
_ad.. tbı: . . f!.d:mbı yapı~ılıgının şaheserle- liğinc>. alicenablığına ölcü hulunmazdı 

rın en m ı ı, oyu yuz kırk arşındı De- p d' h .. .. d k' teb .. .. .. · 
nızden bir şahin ğagası gibi sivrilen °bur ·~} ışa~~ r;un G:1;.. .;sst umu r!d~~en 
nunun üst tarafmda. altın bir ·çubuk üze: uİc;a t' ~ e. ı e h ut bu' af ma ldvlf' ıygerl 
rinde bır tuğ sallanıyordu. Kılavuzun nmıaz vMeuısa eMrıenl. rka oak ır nPdes a .. ı d~ .. ·ı a 
d d ,., b . e ucun a gon "l"l en 

ur u,_~. on ~n eş avaklık hır yerden esrarenmz tehdid mektubunun tes:ri'1den 
sonra kuı ekcı oturakları, sıral:ırı bışl'- k t l t p d' h .... ..l b l' 

d (
) · t k ' • ur ıı nmamış ı. n ışa m vuzunvı> e ı-

vr:r u. '.'lUr.cu o ura tan sonrcl kayığın b t b .. .. f t · · d h' 
sofa denilen yeri geliyordu. Buı'.ası gül rer k u .. ~ f'bsr.ım_ı_ı~: .!r ına ıçı,!1 e ı r fa -
aİ'"CI ile ka l · b' ' d. ra 1 sov e r gorunuver"!l gunpşt '1 ar 
K c. 

1 
.. f.. anmı~ genıtşçe ır ye!", 1· kı voktu. Amma hiç olma'7ı;a , Çekrrn"eye 

~P ~ma us une, ... uma ra adasında,;.i ln:ınftr. c:-:ık:in bir sandal yolculuğu np:ı • 
rr.usluman Açe sultanının altmu; y0tmiş kl d kt' 

l k d l b Tü
. k . ~ · 

1 
ca ar eme ı. 

vı a nr evve gar r ımoarator ::t-
rı:ıdan birine hediye gönderdial nefis bir Kayık limanda gemiler ve kayıl--''lr a. 
ayak kilimi serilmişti. üstün; de, r,ene rası'1d:m j?eçerken, çok kimseler. ; ... inde 
bir <'lli yıl kadar evvel, İngilt<>r" kralicPsi Padi ah olduğunu farked<'mivorlarr'l-. An 
~tiwk JWzabet tarafından j?Öncierilmiş cak bir ok j!ibi süzülüp J!'PCtiklen rnnra, 
tskoc isi şilteler döşenmişti. nıı şilteler- kayıkçılar müşterilere, yahud müc:' 0 riler 
df'n pnrlişahın oturacağı, inci işlemeli icii. kavıkçıva. yahurl müsterilPr birl :rine, 
Sofanın üstü, dört ince altın sütun üstüne gPmilerde, tesadüfrn denizi seyred "' bir 
Pcrilmiş bir ipek tente ile örtülü idi. bu tayfa arkadaslara bağırıp ses]eniyc rdu: 
tentenir etrafı. incili püsküllerle sfü:len- - Bre Hünkar geçti... 

- Sultan Murad geçti.. Sultan Murad 
~eçti. .. Yaralı cevab vermeden gözlerirıi ka - mi cnMın? 

padı. Kesik bir ses: 
-· Evet o ... Bu akşam da babamın e

vin! yakmağa gelmişti. 
Bir sene köylerinde kaldığı halde kim 

seye bir zararı dokunmamış oian yumu
ş:ık huylu çobanın böyle alçak..:a bir ha -
rekct yapacağını ummıyan del;kanlılar 

ona daha çok yaklaştılar ve tekrar sor -
duJar. 

- Evet ... dedi. 
-- Muhtarın evini de tutuşturacak mıy 

dın? Doğru söyle .. bu gece onun için mi 
geldin? 

l'>lmek üzere olan Mustafanın ağzın -
d 3n şu sözler döküldü. 

-- Hayır, evi yakmıyacağımı, babasını 
rahat bırakacağımı Ayşeye söylerneğe 

- Tüh be .. selama duramadık ... 
- Vay anam vay .. hiç de yüzürii gör-

memb:tim... Bir kerecik ı?Öreydim be ..• 
- Mehmed. Alımed, Ali, koşun ulan 

H:.inkar geçiyor ... Hünkar geçiyor ... 
Kayık Galata ile Bahçekapısı iskelesi 

arasın? geldiği zaman, baştaki klavuz 
kaptan, hemen hemen durmadan: 

- Varda ... Varda ... Kayık sağa al .... 
Kayık sola al. .. Varda!. 

Doğru mu Mustafa, hayvanları se:ı gelmiştim. (Arkan nrı 
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rMemleket llaberieri) Adanada eski eserler 
. Çankırının Kızılırmak ~~I 1200 

-
1~~~~~:~ Ü:::~~~: t:!~i~~rü~a!;:y~;tit anıtı 

havzasında pamuk ziraati i~~~~a'~"~~!, kaybetti? 
Bugün 25 bin kilo raddelerinde p~ m uk istihsali 
yapılan bu havzada ekime ehemmiyet verildiği 

takdirde istihsal milyonlara baliğ o:acaktır 
t~ankırı f Husu -

si) Çankırmın 

ziraı mıntakası Kı · 
zılırmak havzasıdır. 

Çankırıda zirai kı:ü · 
kınına o havaliye 
verilecek ehemmı • 
yete bağlıdır. Ve ni
hayet Çankırı ikt.i • 
sadiyatının inkişafı 
bu havzanın layikile 
ekilmesile mümkün 
ola bilecektir. 

Kızılmnağın bü • 
tün boyunca uzanan 
düz arazi toprak iti
bcı rile müm-ınt biı 
halde bulunmakta -
dır. Kızılırmak havzasından bir parça 

Bu arazide ne ekilse biter. Dümdüz, lı üzerine Nafıa Vekaletind~m « Son 
ba~tanbaşa uzanan tarlalarda traktör- Posta > ya gönderilen tavziha nazaran; 
ler!c en iyi bir ziraat yapılabilir. Kızılırmak havzasını susuzluktan kur-

Fakat hı.ıgün bu güzel ve mümbit a- tarrnak için Vekalet sulama işleri pr0-
rı:ızide ziraat işi köylünün elinde bulu- jesine burasını da aldığını ve Çorum 
nar kare sapanla ve tamamile ;ptidai met·kez olarak sulama teşkilatı yaptla
~eldllcrde yapılmakta olduğu göri.il - cağını, bu suretle Çankırı mıntakasınm 
mE>kıedir. da sulama "işinden isitifade edeceğir.i 

Bur.unla beraber mütenevvi ziraat biMiriyordu. Vekaletin çok isabetli ve 
var ·se d" hepsi de külliyetli miktarda yerinde olan bu işe derhal başlaması 
istilıs::ıJ edilememektedir. ~üphesiz ki gün işi olmalıdır. Sulama 

I!u mıntakada en çok buğday ekimine işinin h<?llinden sonra artık bu havz1 
yer Ycrilmektcdir. Son yıllar içinde pa- ha1·iki bir istihsale kavuşacaktır. 
mt<k zir::ıati de ilerlemektedir. Bugün 25 bin kilo raddelerinde pa-

J\Tii.:;tahsilin elinde iy! bir tohum bu- muk istihsali o vakit milyonlara 1:>aliğ 
lu.,ınadığı ve pamuk ziraatioe layikile olacaktır. 
V.flld olrnadıkları halde toprağın kuv- Bu takdirde atide Kızılırmak havzası 
vet:nden çok güzel pamuk yetişmek • Türkiyenin ikinci bir Çukurovası oh -
te \·c hatta oldukça randımanlı olmak- caktlr. 
tadır. 

P.:.ıgi.in KızıJırmak boyunca belki SO 
kö~· pamuk ekimine ehemmiyet vermiş 
bu lnnmaktadır. 

B:.ı güzel hareket yarın için Kızılır -
mı.:ı. 1~ ha,·zasınt Türkiyenin pamuk diya. 
rı 0 1an Çukurova gibi pamuk yetiştiren 
i~-ind diyar ola<:aktır. 

Kızılırmak havzası bununla da bıl -
m'' acak~ır. Üzerinden tembel tembel 
al:·o ;!İd{'n K.ızılırmağm suyuna kanal
b va~ıtasile kavuşup sulandığı gün 
farr bir ıiraat diyarı olacaktır. 

c;eçeıı<le bu hususta yazdığım bir ya. 

Samsunda Kız San'at okulu 
buyuk rağbet gHrdu 

Samsun (Hususi) - Geçen ayın iki -
sinrie açılmı~ olan Kız Akşam San'at oku-
1 u burada büyük bir alaka görmüştür. O
kul ittihaz olwıacak binanın tamiratı bi
tinceye kadar muvakkaten bir binada 
yer~eşen okula şimdiye kadar 220 den 
fazla talebe kaydolunmuştur. Samsun 
bayanlarının birçok ileri gelenleri, Kız 
San'at mektebinin şubelerine devam et -
.~el: üzere müracaatta bulunmaktadır
lar. 

Sonbahaı· ayları do&"uda ya~ış ayla
rıdır. Fakat bu sene l\luşta Eylül. a
yında 19.9, İlkteşrinde 31, Sonteşri'l1İn 
8 zine kadar topu topu 25.5 milimetre 
yağ'ı.ş tesbit edilmiştir. Bu vaziyete 
göre umumi yollarda ne çamur, ne 
de bir çöküntüye rastlanmamıştır. 

Bütün bunlara rağmen evvelce hafta
da 3 defa muntazaman felmekte olan 
postalarda geçikmeler ba1lamış bu -
lunmaktadır. Bu mektubu kaleme aı
dıiımız anda tarih Sonteşrinin 8 i ol
dnfu ha.ide 28 İlkteşrln postası g-elmiı 
tir ki, arada on günlük bir fark var -
dır. 

Memleketin en ücra bir köşesinde 
bulunan l\IW$ bu suretle dünya ve 
memleket hadiselerini takib etmek -
ten, okumak zevkinden mahrum kal
maktadu. 

Halk bu mevsimde tam bir intizar 
halinde yaşamaktadll'. Akşamian pos
taneye ve bayi:ere büyük bir tehacüm 
rösterilmektedir. Yalnn Muş detll, 
Muşa bath bütün kazalar, civar şehir
ler de ayni sıkmtıyı çekmektedirler. 

Doğ'ıınun bu ezeli derdini kökün -
del\ halletmesi için deferli l\lünaka
lat Vekilimiz Ali Çetinkayanın dikkat 

Samsunda Sosyal 
yardın1 işleri 

S:ırrıstın (Hususi) - Samsunda sos • 
yal y3rd1m işleri muntazam bir şekil • 
de görülmekte -
dir. Hayır cemi .. 
yetleri, uhdeleri .. 
ne düşen vazife -
leri azami sekil • 
de yapmağa ça • 
lışmaktadırlar. 

Bir yandan da 

Halkevi sosyal 
yardım şubesinin 

faaliyetlerini tak .. 
dir ve şükranla 
anmak gerektir. 
Sosyal yardım şubesi son bir sene 
içinde 300 den fazla hastaya ila"<; yar .. 
dıtt'ında bulunmuş, 1170 liralık para 
yardımı yapmış, 1600 kilo ekmek, 
1200 kap yemek, 2 1 takun elbise ver -
ıniş, 139 liralık muhtelif yardım yap -
mı.ştır. 

Koy berilerinde sosyal yardım şube. 
sin;n köycülük şubesile elbirliğile yap
tığı yardımlar da not ed'ilmelidir. Bu 
köy geril~rinde 300 den fazla köy has
fası tedavi edilmiş ve bir kısmının şeh
r-= gelerek kat'! tedavilerinin yapılma-
sı sağlaP.mıştır. Zührevi hastalıklar 

hastanesi doktoru Rifat Güngör'ün, 
Halkevi sosy~.l yardım işlerin~ gös -
terdiği al3ka ve mesaiyi de şükranla 
vadetmek Ia7!mdır. Halkevi mecmua -
smJa irşadkar ve kıymetli yazıları ile 
d.:: temayüz eden bu genç doktorumuz. 
:;0syal yardım işlerine azami alaka:vı 
göstermiş, köy ·gerilerinde Halkevi na
mına yüzlerce hastayı muayene etmiş
tir. Sosyal yardım şubesi, bu sene, bir 

de poliklinik açmak için teşebbüslere 

girişmi~tir. 

Malkaranm kurtuluş yıldönUmU 

Ladik (Hususi) - LAdik Halkevi 
gençleri geçen hafta «Ateş> adlı milli 
destanı oynamışlar ve çok alkışlanmış
lardır. Ladik Halkevinin temsilleri 

muhitte bedii tiyatro 
nı çok karşılamaktadır. 
fisl~ çalı.şan gençJ.er 
riktirler. 

Malkara ( Hususi ) - Malkaranm 
kurtuluşunun 18 inci yıldönümü bay. 

ihtiyacı - rama rastladığından çok canlı ve par
Feragati ne - lak bir tezahüratla kutlulanmış, gece 
şayanı teb - fenE>r alayları yapılarak güzel bir balo 

verilmi~tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Hasan Bey son gün • 
leııde bana bir merak 8.nz 
.ı<tu. Her çeyde müşabehet 
M'ly<>rum. 

. . . Mesela şu üstü rengi -
rerık boyalı yeni kitablar 
yok mu? · 

... Onları şimdiki genç 
kızlara benZEtiyorum .• 

Hasan Bey - İçlerinde 
bir şeyler olmadtğmdan do
layı mı? 

Adana (Hususi) - Adananın şimal danın önümüzdeki yıla kadar bitiril • 
hududunda, Saimbeyli kazasının Han- mesine çalışılacaktır. Bu meydan yapi· 
yeri köyünde Gezbel dağının cenub e- lır yapılmaz Avrupa hava hatları İsta!1-
teğinde ve Adana - Kayseri yolunun bul dan Adanaya kadar uzatılacak \ e 
üstünde çok kıymetli bir anıt bulun- bmadan yakınşarka devam edecektir. 
ınu5tur. Şehir dahili telefon hattan 

Dört buçuk metre yüksekliğınde beş Aldığım malumata göre Adana 1eh~r 
metre genişliğinde büyük bir kaya il- dahili telefon hatları yeraltı tesisatile 
zerinde olan bu eseri Adana müzesi işliyecektir. Hatların yeraltından i~lc
müdürü Yalman Yalgın meydana çı - me~i için evvelce alınan künklerden 
karmıştır. Şaheser bir Eti kabartması başka bir müteahhide daha binler~e 

olal'l bu anıtın Miladdan 1200.1500 se- künk 1smarlanmıştı.r. Bu künkler de 
ne evvele aid olduğu tahmin edilmek- gelir gelmez yeraltı hatlarının dö~rn· 
te.Ji:. mesine başlanacaktır. 

Anı~ cenuba nazır ve şarktan garba Buğa biiyütme istasyoulan 
!{abartma olarak işlenmiş bir haldedfr. Çukurovada buğday büyütme ista-; -
Hi~;toloğ profesör Güterbok, anıtı tak- y01-:1an faaliyeti her yıl biraz daha ,.,~ -
dirle karşılamış ve bunun üstünde ya- nişliyor. Vilayet boğa büyütme istas • 
lın kıhç asalı duran heykelin Eti prens- yonlan komisyonu yeni bir toplan11 ,-a
lerm:lPn birinin heykeli olduğunu tah- parak, hayvancılığımızın ıslahı yolur..da 
mir. etmişti. mühim kararlar aldı. 

Üzerinde birçok hiyeroglif yazıları Futbol maçları 
olan bu kıymetli anıt, birkaç sene evvel Diyarbakır sporcuları bayram mi.ina
genc Ya1man Yalgın tarafından Sirke- sebetile Adanaya gelmişler, şehrimiz 
!ide bulunmuş olan diğer bir anıtla vi. klüplerile futbol maçları yapmışhrdıı·. 
!ayetin ikinci kıymetli tarihi vesikası ,Seyhansporla çarpışan Diyarbakır 'n -
olmu~tur. kımı ilk maçı 5-3 kaybetmiştir. Avni 

Şehir meclisinin toplantısı ta1{·mJa bayramın üçüncü günü L:ar·;•. 
Ad~na şehir meclisi son toplantısın- la~an Seyhanspor bu maçı da 2-1 kil

da encümenler intihabım yapmıştır. Bu zanmıştır. 
seçimlerrle daimi encümene, Rifat Ya
vero~lu, Hazım Savcı, Hulı'.l~ Akdağ 
aynlmışlardır. Diğer otuz aza da iht!
snsları dahilinde muhtelif encümenlere 
ayrılmı~Jardır. 

Hava meydanının asfaltlanması 
Adana hava meydanın asfaltlanması 

isinin bir müteahhide verilmesi bu av-, . 
lar lçinde tahakkuk ettirilecek, ve mey-

Dağ sporları 

Çukurovada havaların müsaid git -
mesi do1ay1si1e artık geniş bir spor f<n
liycti ba~lamıştır. Haftanın birkaç n' [i

n~1 muh8kkak surette futbol ve te.,:s 
maçları yapılmaktadır. Bu yıl dağ spn1·-
1arına bilhassa kayakçılığa ehemmivPt 
verilecektir. Hazırlıklara şimdidNı 

başlanmıştır. 

Termede Ha,kevinin spor \ Karaman:la bir h1mam tellakı 
faaliyetleri elektri~ cereyani 'e ö ı~ü 

Halkevi. Karaman, (Hususi) - Bugün şehri-Sam~un. (Hususi) - Terme 
mizde foci bir kaza olmuştur. Karamanıı1. 
Seki hamamında tellaklık yapmakt:ı olan 
Hasan içeriden dışarıy-a çıkmakta iken 
her tıasılsa ayağı kaymış, yere düşme· 

mek için kapının üzerindeki elektrik te
line elini uzatmış ve teli kopararak ccr.::
yana kapılmış, derhal ölmüştür. 

Bu ölüm hadisesini haber alan hamam
cı Hikmet gelmiş ve yerde yatan öHin1in 
ölüp ölmediğini anlamak için do~uH· 

dört siirek avına da 122 avcl iştirak et- mak istemi~ ise de kendisi de ölen Has.ı-

nin S!)Or şubesi bugüne kadar 18 voleybol 
maçı yapmış ve bunlarda 1548 yurddaş 
bulımmuştur. Spor şubesi avcılarının, zi
rnatimize faydalı ç~lışmalart bilhassa 
kayda dE:•ğer. Civar köylerde 5r/:l köylü 
avcının i.ştirakile yapılan on dört domuz 
süreğinde 2?. yabani domuz öldürülmüş-
tür. F.ylUl ayı içinde yapılan süreklere 
851 koylü ve Birinciteşrin ayınd::ı yaptlan 

miştir. 

OrgUpde Kitabsarayı 
Ürgüp (Hususi) - Ürgüpde 1856 

yilmd2 Ürgüplü Tahsin ağa tarafından 
227 kitab konulmak suretile kurulmuş 
bir Kitabsarayı vardır. Burası 1925 

yıhıda resmen kabul edilerek Kültür 
Bakanlığına devredilmişti. Şimdi mev
cut kıtab sayısı 2090 ı bulmuştur. Bun
lar aras. nda nadide eski el yazması ki
bblar da vardır. Halkımızın okuma ih
tiyar1nı karşılayan bu kitabın evimizde 
938 yılı zarfında 5431 okuyucu muhte
lif eserleri okumustur. 

nın cereyanına kapılmış, ayağında listik 
o1duğu için kurtulmuştur. Yapılan tahki
k~t neticesinde hadisenin bir kaza olıhı .. 
ğu anlaşılmış ve cesedin defnine ruhsat 
verilmiştir. 

Trakyada istafstikçileriı 
teftişleri 

:Edirne, (Hususi) - İstafüıtik Umurn 
Müdürl~ğü Ziraat Şubesi Müdürü Osman 
Ferid Ankaradan şehrimize geldi. 

Osman Ferid bugün İstatistik Müdür
lüğü dairesinde meşgul olmuşlar ve hir 
aralık bazı ziyaretlerde bulunmuşlardır. 

Yarın sabah İstatistik Müdürü Nazıın 
Balkov ile civar köyleri gezeceklerdir. 

( __ s_a_m_s_u_n __ H_a_l_k_e_v_i_n_i_n_t_e __ m_s_i_ı_ıe_r_ı_) 

Samsun (Hususi)- Halkevinin mu- Vazife» adlı pıyesi cidden müstesna bir 
vaffabyetli temsilleri devam etmek - muvaffakiyet kazanarak çok iıyi bir te
te ve bunlar büyük bir alaka uyandır. sir bırakmıştır. Bu temsilde 1500 derı 
maktt'dır. Cidden müstesna bir şekil- fazla yurddas bulunmuştur. Piyes ii!l
de v-erilen bu temsiller, bütün çevrede üste iki gece. tekrarlanmıştır. Halke,d· 
kültürel büyük faydalar sağlamakta - . .. . . eid 
d ı::: h ft · 'd ·k· b··~,:;\k d nın faal gosterıt azasını, HalkeVt r · 

ır. ;::.<ın a a rçI<n e ı ı uJ.... ra yo -
fonik piyes temsil edilmiş, Faruk Na. ve gösterit başkanı ile bir arada son 
f. ~ i!l- < .(Üe~» a<llı eseri oynanmı.ş ve Posta objektifi karşısında göstennekte
Zafe! :;inemasında oynanan cVatan ve dir. 
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Barbaros ç cuklari dün mekteblerinin S P O R Hergün: M ·· ttefikler arasında 
164 üncü yaşım kuttuladılar Askeri liseler arasında tek elden mübayaa usulü. 

0 h (Ba.ştaTafı 7 ine; sayjacl.1) Hasan Hüsnü kaptan da içine düştüğü f ı~ ı ı b 1 
bk(!n ey:canının sükuna varmasını bek- engın heyecanla hepimize bu hikayedeki u l! o ve vo ay o 
ıun es~ ~~mda bulunan ihtiyar bir me- hazin sahnenin tekerrür edeceği vehmi- • 
huldtı: ır hatırayı anlatmak fırsatını ni verdi. şampıyonası 

-- Çok 1 Dazan işitilmez bir hal alan zayıf se- Ask"'rı· 
sene ev" ı d d. t 1n .. liseler arasında her sene ya-dc bır to 
1 

·e e ı. Gene mektrb- 1 sile Atatürkü andı. smet önünü ve Ma. 
Ve Silistrp ~ntıda Namık Kemalin Vatan re§&h tazimle selamladı. Arkadaşlarına ptlan futbol müsabakalarına bugün Ka 
lah Çavu es~ oy~an·ı·y~rdu. Piyeste Alıdul- ve talebelere duyUu?11 heyecanı, günün dıköy ve Şeref stadlarında başlanacak-

• Vata ~. bır sozu vardır: ihtisaslarını anlattı. Ihtiyar mezun, gene tır 
diye sor~ ıçın dövüşecek kimse var mı?:. mektebin en küçük talebesinin hediye et- Kuleli ile Deniz Lisesi Kadıköyde, 

Osına r: . tiği çerçeveli mekteb resmini gözlerin- Maltepe ile Bursa lisesi takım1arı da 
)'ı:rl!k an ~smınde yaşlı bir arkadaş titre. den sevinç yaşları akıtarak kabul etti. Şcı·ef ~tadında ilk karşılaşmaları ya • 

- n:aga kalktı: Her sene mezunlarından biri ki~i def- P~C'akl::ırdır. 
Diye ~ de varım? teri imzaladı. Bu i§ de bittikten sonra a- Askeri liseler müfettişlik kupası vo-

laş\ığıını aykırdı ve çQktü .. yanma yak- dt!t olduğu üzere denize 164 i.incü bn1da leybol müsabakalarına dü11 Beyoğlu 
tıı.1 dur z. z.aman fartı heyecandan 'j{ıılbi- ve deniz şehidlerinin az.iz hatırasına da H:;ılkevinde başlanmıştır. 
"·········~~~ olduğunu gördük. bi•· çelenk atıldı. Öğle yemeğine kıldar Büyük alaka ile takib edilen dünkü 
~Ultefi k•; ...................... :00•••••••00 ••00••••• mezunlar eski günleri anarak. birbirleri- müsabakalarda Kuleli - Maltepe 1iS€si-

A'rn er ekoıomık harbla ni falakaya yatırıp, hocalarının taklidk- rıi (10. 15) , (11-15), Deniz Harb Okulu 

an yayı magtQb edebilirler mi rini yaparak neş'eli bir vakit geçirdiler. ve Lisesi - Bursa lisesini (5 . 15 ), 
(B On ikide yemek bor:usu ç~ldı. Hep bera- ( 1.1 5) yenmiştir. 

nundan b aştarafı 5 inci SOYjada) ber yemekhaneye gidilerek mektebin ta-

A pr~mda nümavişler l'tı;ır,Yanın aşka Sovyet Ru.syanın, Al- rihi fasulya pilakisi yenildi. Öğleden sor,
. ~dt>ıı Ren .ınuz~IIer olması için ona iktı.. r'1 da mekteb talebeieri müsamere sal o. 
1~teYeceği ış ınıkyasJarda yardım etmPk ni.lnda denizciliğe aid bir piyesi muvaffn- Bel~rad 18 ( A.A.) - Acrram ~okak
~ bugün PP~k şüpheli görülmektedir. kiyetle temsil ettiler. Geç vakit mezun- lal"mda, miifrit nartil€re mensub ta -
~.·bsiı i<= 0

1 
onyanın yarısından fazlasını lnr V€ davetliler bu en eski irfan ocağın- Jebf' nrac;ında nümayisler ''" çarpısma 

~llçlı bi;g~ etmek gibi bı.iyük v~ ka-ı dan güzel intıbalarla ayrıldılar. lar o!"Y1uc;tur. J'Qlis \'e jandarma nüma 
~O{J l<tn. likş ya~mıştır. Almanya ılc de NmTet Saja Coşkvn yic;çiJeli d~öıtmak irin müdahale ev -
1ıhebJe> h Yenı bir hududu vardır. Bu r °"" lemi~tir. Bire-ok tc\'kifat yanılmıştır. 

~el~ kuvv:~~nblde, Avrupanın göbeğinde ı r a··':"l'·"!.J eczane'nr ı ............................................................. . 
k~bii göliiı 1 ir komşu istememesi pek _v J;J A rJ·~rlih iş"eri: 

<Battara.fı 2 nci sayfada) 1 Bu vaziyette kendi piyasalarını hem 
Bu anlaşmanın tatbikatı, muhtelit bir ihraç, hem de ithal esnasında, fi:ıt balı. 

yüksek komitenin sevk ve idaresi altında mından, eıı istifadeli bir şekilde müda1aa 
vukua gelecektir. Bu komite, bittabi her edebilecek olan memleketler, Romanya, 
ta!'afta fiatlan tesbit, münakalatı tanzim Bul~aristan. Yugoslavya, Macaristandır. 
vesaire gibi işlerle meşızul tali ve mah~lli Bur.lar, hem İngiltcreye, hem de Alman
komiteler. yahud bürolar veya :nümessil- ya ile alışveriş yapabilmek mevkiindc 
ler VÜ" Je getirecek ve bu .!'uretle hem I bulundukları için bundan ~enişçe istifade 
İngiltcı .' ile Fransanın, hem de bütün edebilırler. Ellerinde Tuna gibi bir yol 
diiııyanın ve bi;hassa Avrupa dôJnyasının bulunduğu için de dünya navlun ve sigor
büyük bir kı~mının harici ticareti bu iki ta şcraitindeki yükseklikten müteessir o
m~mleke~in kontı'Olu .altından geç~ektir. lacak değillerdir. Almanya, bir takım 
Du:ıya pıyasasının bızzat bu komıteden ha;n maddeleri ucuza tedarik etmekte 
ibaıet olacaAmı söylemeğe dahi lüzum devam eylediği için henüz mamul madde 
yoktur. bak::.mmdan da fiatlar pahalanmış değil-

Ortada bir dünva pivasası olnıadıjlına diı-. Su halde dört Tuna devleti h•ıgünkü 
v~ olamıy~c~ğına g(ire, bir ta~ım. ~ill~t- dünya iktısad şartları icinde ~n ır.üsaid 
ler. evvela ıhracat maddelcrme ıvı fıat mevkide bulunuyorlar, demektir. 
bulmak için, sonra da it~aline muhtaç 0~- Türkiye için de Tuna volundan istifade 
dukları ma~ul eş~.avı nısbct~n ehven fı . etmek. biraz müşkül oİmakla beraber, 
atlarla alabılmek uzerc kendı başlarına mümkündür. Fakat, Tuna, vakınd:.ı dona. 
ç.ıre aramaya mecbur~urlar .. B•ıluna~ak c:ığı için, hatta Almanya ile ticaret an
car<>ln arac:ında. bu .mılletlE"rı~ Am~n~-ı: laşmaEı yakında tahakkuk ~tse bile, bu 
ftalva ve Al~,an~·a ıle olan tıcaretıerım imkan. bu senenin büyük ihracat mevsi
art~rn'.!a te.dbır en va:dır. it.alyanm tıc:~ mi icin fevt olmuş sayılabilir. Şu kadar 
retı. haddı zahnda ~ı~er,lerı dcrccesın , var ki, eğer harb uzavacaksa, gelecek ı;e
~nte~esan olına?ıJ!ı (!ıbı .. Jtal~a ?'l ithalat nenin i<=lerini bu seneden lıazırlamanın 
ışlerınd" tam bır serb<>stıdcn u:tıfadc erle- 4.~ kti d · B'lh t-t.. 'h t 

• • • • ..1 b·ı '""m va n cyız. ı assa u un 1 raca ı. 
mı;or. Tarı:ı. serbestıden istıfad~ c:.ıe ı - bakımından, henüz yapılacak <:ok mühim 
meh mevkimde bulunan Amcrıkava ge. . 1 : . Ea"'r bu hususa aid tedbir· 
1. h dd . k k ıs er.IJ'ız var. "" . -
ınc<.'. o. am ma e ve vıvec<> oa •mm- lf'ri vnktindc almıyacak olursak, Türk 

dan bac::ka Tl'emleketlere o kadar az m~h- t"t" "1·· ~·· .. bu harbden nek abır za. 
k

. .. h d k 1 1 u uncu ugunun ,., 
tart•c ı mun asıran onn ayanm::ı .ı - rarlara uğraması mümkündür. 
l!iltrrr> ve Fransanm tPk elden ınuhavaa 
usulün.e kıırc::ı bi: mü~.af~a sistemi vücu- v/{u'1iit.in cJ3il!a•,. 
rlo eetırmek kabı! degıldır. 7r 

ıs hural lllcktedır. Sovyet Rusya bila-
r, arda 

l lha ı' i: .~~cak zayı.f devletler ister. 
li fon g 1:1luyor ki lngiJiz - Fran ız 

tk, ~ '- u gur.den gu" ne ve her snh:da 

Bu gece uo_b_e_tç-i ·~;~-n_e_c-zaneıer şunlar- Askere çağınlanlar Ad l (q ede ta g in 
d r: Kndıköy Askerlik Şubesinden: 

Londra eğleniyor 

1\. '1.I• a 
l · n\ ç h~makta olmasına ra~mcn 

c. ı ), lnı7dır Ç" k" b : k tr t'k· . un u, ugun n-
Sov~ q ~ 1 1 mesai eder r,ibi göıüncn 
(Clltıc- i ~\'adan. ona büyük bir ha vır 
r>u.,ı l'hcn: ul ·· .. . a bcr b" gorunmemektedir. Bu. 
1 

'' V(' 1 a rr Almanya her türlii hnrb. 
rı· ev 0 • bıını ı m ı;.:toklarına malik oldu u 
~ ~k arın sa r· . • tacıır· 

0 
r ıyatını da telafiye çalıc:-

tı.ııh trt-"b. b'·nun için ciddi ve müessir bir 
&1 ""' u ... 

V(> Naı· u ıle barış temin olur>amaz-
t "~ıtıt1 •

1
1 

Almanya dahilen herhangı bir 
eq· ı e k 1

1 l}\Uh Yı ılmazsa harbin çok uzaya-
akkaktır. H. E. E1·1dlet 

i ... tanb·•l c·hetindekiler: ~ f f ·ı ( Baştarafı G ncı scıyjada) 
d 1. ll kk, Em' " 1 - Askeri hizmetlerini henüz yapmnmı<ı e. ::>r l er "·••· ~ "' c;_n a: < a ı , .no - . ~ lıyor1ar. Bu şekilde bir eğlence tertib et -

nun-ı" : ıNel'atl Ahmed), Aksarayda · bu1un:ı.n 316 lle 334 fdah!lı doğumlu blr bu-
tz.v · 

1 
.. n. Alemdard : (Esad), Baya. ı:uk .s~nell"' hizmete tCıbi İslam ve gııyrlls - Ankara. ıs (Husuc;il - Adllye tayin n· j mi~lı:r: 

ı ldı.. 
1

" dor). Fat here: mü~amcttin'. lam ptyadflerle 2 senelik hizmete tabi mızı- terfi ııste~tntn bir kısmını dün blld!rmı!I • ı cZıgfrid hattı> onu kurmuş ohnların 
Baimk .. y ınde: (Bfüı'), Ey\lbde: ( Arif kn erle,.! b'J kere celb ve .sevkedilecek ve bu tım B•11•ün maaşı 70 liraya çıkarılanlnrıl arzusu hilafına olarak halk arasında bü -
P !rl do~ıımlul!ır kiıfı gelmediği takdirde 335 c?o- b ı.11rıyorum: . .. , yük bir neş'e yaratıyor. 

n• "ı l·ı c'tıet'nfü>kiler. ~umlul:ıra da reçllecektlr. Çntulca asliye 'hukuk h{ıkimllğınc başmucı-
İ ., •• 1 c ~<'e İnrle: Kıınzuk), Tepeba- 1 2 - - Şub0de toplanma günü 2411111939 Cu- deıum~ımi muavinlerinden Mehmcd Ali Dav- West End sokaklarının barlarında, ya-

ısm1a. fKln).:ım, Tak.s'mde: <Tak~lm1, lmn giinii saat 9 dur. Mezkur "Unde müracaın ran, Erzurum relsl!ğine Ş.blnkarııhlsar re - rın harbe girecek olan genç ihtiyat za • 
T:ırlab ında : ( Nihad ), Kurtuluşta etmlyenle,. hakkında askerlik kanununun ısı Ce>nal Ak.su, Antakya kadac;tro hakimlı- bitlC'ri bu şekilde eğlenirlerken Londra -
tNerdelı, B"~lkta~ta: <Nııll HalldL cezl' mnddesi tatbik edilecektir. r,!n(' Manisa kadastro ~akimi Ha.c;ib _Koral. nın daha fakir mahallelerinde, erkekle .. 

Bo'"a1id. Kadıköy ve AdaJıırdakilcr: 1 ~ - Bu celbde hiçbir suretle bedel kabul Bandırma ağırceza işlerini rüyetle mukellı>f rini ccpheve yollayan biçare kadınlar ve 
K~dıkoyündc: rnüyük, üçler) Ü.skü _ 

1 

edl!miyecektlr. aı;:'ive mahkemesi rd"c:l'i": 'ne Urfn nğıtrcezn . · . . . 
d ) 

1 
4 - Bu~dan evvelki celbde beoel verip de ı • ·unzhnı· T"'•flk Salcıo!füı, Tunceli a - on.arın babasız kalmış ve kım bılır bel-dada: <Ahmrdiyc), Sarıyer e: (Osman . res -"·' ..... -

Adal"rda: CŞinnsl Rıza). sevkıerl tehir C'dllmis olanlar 28 ' 11/039 gü- i?ırc~z~ rel<:llğlne D!yarb:ıkır ceza M.klml ki dt artık ömürlerinin sonuna kadar ba-
--- _____ ..) nüjde se<vkedfleceklerc'lr. Hamdi Uns..-ılnn, Urfa re' l'~lne Birecik ha - basız kalacak çocukları gidenlerin bir • * klml Ahdu1cel'! B:ıvPr, Kiitnhya müddelu - an evvel geri gelmesi için dua ederek uy-

--.-"~~""'"'"'""~_...,....,......,_..iı.,A.A.-ıı..-..~~...,.~""'""".....,"~---...'°'ı Bakırkö·ı Askerlik ~ubcsinden: mumll'llinc ı<'1"1rbr4'1 mi'•ldeiumumtsl Oe- ku uyuyamıyorlar. 
T Ür kiye c .. h t" 1 ı - Askerlik ya:om:ımış olan 316 : 335 d'l- mal Gümıy, M••"\'l!l'Va hrtldmllğ!ne Urfa 

~iR 
um ur .ye ı 1 hll doğumlu piyade İslfım erleri celb ve SC'l- cez" Mk'mt SaUm Kar!\~özo"lu. Kııc;tam'> - llulanda ve Belçika Kral ve Kraliçele-

A '"u K s 1 . kefül~rekle,.dir. mı h•ıkuk hfı.klmlrnlne Yalvac hukuk ht\ki- rinin sulh teşebbüsü İngilterenin her ta-
i J 2 - Teşrin celb1ndi! bedt>l vererek .sevk - ml M!lnsuı-. İc,.l Göksun hakimlli'Une Cn - rafında ve bilhassa demokrat muhitinde 

ler! Nls:ına bırnkılan İ<:lflm ve gayrllsH'tm talca hukuk hakimi Şevket Ertanll, altıncı büyük bir alfıka uyandırmıştır. Bunun 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermaye-;i: lüO. JOJ.OJO T ..... t ..... ir:ıSl 
Şube ve ajans adecti· 2l 

Zirai ve ticari her nevi banka munmelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

s ~itaat B 
O lir ankasında kumbaralı ve ihbars!z tasarruf hesablarında en az 
oı~ ~ı hulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~ıdaki plana 

ramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı~c 4,0QJ Lirı 
4 " 500 ,, 2,00J " 
4 " 250 " 1,0J) u 

40 ,, 100 ., 4,0!lO ,, 
100 tt 50 ~ 5,00J H 

'120 " 40 " 4,800 ,. 
b~ 160 " 20 " 3,200 ,, 
~ T: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan •§ağı 
~ tllılere ikramiye çıktığı takdirde CJ'o 20 fuluile verileeektir. 

"-..~llaı- senede 4 defa, l EylüL l Birinciklmm, 1 Mart ve ı Bazinn 
ıL~- çekilecektir. 

· be1el erleri de bu defa celb ve sevkedllccek. t'eTF"'" htanbul nc;llye hıılı:tık hftklmliı;ine için bir de sulh lehinde bir çok bevanna-
leı·cilr. tf'rf'nn 0 yer ac;liye hukuk hf\kiml Rnklı ·.. .. 

3 - Bu celbde nnkdi bedel alınmıyacak - Giinerl. İsfanbu' aslive hukuk hfıklmli~'ne ~eler bastırılmış bulunuyor. Fak~~ bu • 
tır. terrır.n 0 ver hu1<uk hakimi Muhittin Tay - tun bu sulh arzusu harh etmcğe nıyct et-

4 - Mükelleflerin ımbı>rle tonlanma gün lan. Be,..,..omn hf\lrlmllltlnr Kastamonu eskl miş olan bu milleti icab ettiği zaman son 
ve s:ıntı 24 İklr.ctteşrln 939 Cuma günü sa- ınüı'ld('lumumlsl Kemali Ö!Y.üt.cü, Artvin M- nefesine kadar harb etmekten kc-rkut • 
nt 9 dur klmll~ine Giresun müddehımumlsl Tahir nııyacağını da ilave etmek lazımdır. 

· 5 - Her mükellef ııubevP gelirken nüfus senl'er. Antalya nl!ırtt"~ r~ic;l.~ltlne Cebel!be- Bütün İngiltere büyük bir nimet gıbi 
. cüzdanlarını ycnlarındn getirmeleri ilfın o. re'c<>• nl'71ı-r·"":l. relc:I Chl•b Özturk. ıh·· b kl. •or. Fakat bütün İn • 

lun•n. J\ltmıs l•rava c:ık:ırıJanlar: gelecek su u e l) * Konv'1 aznlıl?ınn Konvn sulh hfıklml Fev- gilizlcr de bu sulhü elde edecekleri güne 
Sııhevf' rl:ıvrt zl on:ıv Aln11v'I llfıl{imllğlnf' Nlll>de müd - kadcır dövüşmekten yılmamağa azmet a 

Recıikta..c; Aske·lik Şubesinden: deium•ımls' Tevfik Önen. S:ıllh1 1 so~n hli.- mişe benziyorlar. 
1''ll,llJ vii7.b:ı~ılıl? ndan emekli İstanbullu kimliğine mü~n Kula sC\rı?lı hAklml Kemn1 ..... oo••······ .. oo•••••••oo••••••••••••••••oo•n••••••••••• .. 

ve 305 doll>umlu Hüsnii oğlu Hnsan Bası-lniri Sor!!nC. Artvin ceı:ı hfıklml!l!lnr Artvin e3- r- y A T R o L A R ) 
hemf'n Be$1ktaş Askerlik Şubesine müraca- kl t1'Ü1de•umumfsl Hnmdl ÖZgen, Tunc,,11 \.. T i _ 
ati ilan olunur. n1.nıı{tınn Dlvnrbak1r ceza hflklml Mehmed 
•••••••• 00 ..... ..................... ....... 00••••00•00........ Arıkan. Corurr. Slılh h!tk1mlll!lne Arapsun Şehir Tiyatrosu Tepeb:ışı drıım kısmında 

Gündüz saat 15.30 dn 

r "' Bii doktorun gnnluk 
notlarrn .an 

Lumbago - llelağ-ıs ı 
Müzmin romatizmaya müptelfi. olnn. 

Jarda havaların soğuk ve rütubeUi git -
tiğl bugünlerde birdenbire başlıyan bir 
b:.-1 ağrısı sık sık görülür. Hastada zahl -
ren bir şey yok iken fı.n! bir hareketle 
belln!n tutulduğu ve nğrıdığı ve hatta 
bu ani tutulmadan dolayı yürümeğe ve 
diğer hareketler! yapmağa muhted!r o _ 
l:ımndığ1 görülür. Bu vaziyet hastanın 

şahsımı. Jumbagonun şiddetine göre bir 
knç günler devam eder. Hatta yataktan 
kımıldanamıyncak ihale gelir. Tedavisi 
d:ıhllen aspirin, plram!don, veramon, sL 
balJ!n vesnlr romatlzm ve müsekkin ı _ 
lftçlnrla. haricen bazı frlkslyonlar ve hat
ta bazan da daha şiddeUI vak'alarda aR
rı olan noktnlara hacamat yapmak, ter
mo!toter ııe kcyyetmck mecburlyetı ha
sı! olur. Lumbago ağrılarından kur.tul _ 
mtı.k lçin cvvclemlrde \"Ücudde mevcud 
müzmin romatizmayı tedavi etmelldlr. 
Güneş banyosu, kaplıca tedavlsl, dahilen 
romatizma Uft.çları Sallsllat dö.süt, oro.. 
dönal gibi llliçlar almak, rutubetli yer
lerde oturmamak, so~uk havalarda, ra -
tlb zamanlarda azamı dikkat ve ıttna et
?:1ekten ibarettir. Yaşlılarda böyle o.ru 
görlililrse tansiyonu ölçtürmeli ve da _ 
hilen iyod t&da.vlslne devam etmelldlr. 

Cevab latlJ'e'l olnıyuculanmm posta 
pala JQllunal&nı.u rlea wrtm. Aut \at• 
dirde ı.rıetıert muD.beluls talabllk. 

hftklml Hnwrll Yalçınkav:ı Slb!nkarah1'.'lar 
retsll.ğlne Küta~ ·mü<'ldelummnlsl Tevfik 
Artıık. ············································-········· 

11,\n:ıtlolu ki)rlerinln türkülerin - Konser
vatuvar müdürti Yusuf Ziya Demirci'nin 
Türk folklor'una a!d e.serlerlnln altıncısı ... 

On beş y:ldanber! Anadoluda yapmakta 
olduğu sey'.lhatlerde köylüler. göçebeler ara
sında topladığı türküler. doğumla başlıynn 

nin:ıll~rden; ölümdeki ağıtlara {yasalara) 
kadar bütün ömür safhalarına göre kadro. 
lanmış ve heynelmllel fll!mler!n fikir ve mü
talealarına göre izah edilmiştir. 

Büyük bir emel mahsulü ve dört yiiz say. 
fayı mütecaviz bulunan cAnadolu köyleri -
nlrı tiirkUlerlııı mUli edebiyatımızla folklor-

ak~m ı;:ıat 20,30 da 

Şermin 
istıklAl caddesi komedi kısmında. 

Gündüz sna~ 15,30 da 
akşam saat :?0,30 dıı 

Bir Muhasib Aranıyor 

Raşid Rızn ve Sadi Tek tiyatrosu 
Bursa Şıı.fak sinemasında son temsil 

Yarın gece Üsküdar Hı\lede 

Beşte Gelen 

İsmail Dümbüllü teıruılllerl - f!u ıtkşam 
Şl.şh::ıne Atilla Park salonunda 

İki fidan bir yılan 
Komedi 3 perde 

umuz icln büyük bir servet ve kazançtır. nu Hnlk Operet!. Eski Çağlıyanda 
kıymetıı kitabı herkese ve bilhassa t~rlhçller, Bue:ün matine 16 da. Bu akşam saat 21.30 da 
edeblyatçı1ar. lçtımalyatçılarla m!llı kliltfir " • 
ve folklor meraklılarına kuvvetle tavsiye Eskı Hamam EFkı Tas• 
ederiz. Yıızan: M. İbrahim 

- - ----- -. 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. · --------



.. 

------

lZ Sayfa SON POSTA tkinciteş~ 

Terkibinde: IYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır. 
KANSIZLIGA ve VER EME istidadı olanlara ve SiNiR hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YE i ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu traın\fa1 
durağı karşııınd• 

___ H_e_r~k:-in-U• .. •ze•r•i•n-deır:r"'Dl'!"lm:oı•tt-ti-fa•k--.-.~ 1 

Etti~i Bir Hakikat: 
iabab, iğle ve akşam ber yemekten sonra 

Kullanmak şarti le 

Diş· erinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapsağ
lam yapar. Ona yir 
m·nci asır kimyasının 
harikalarından biridir, 
denebilir. l(okusu gü
zel, lezz :!ti hoş, mik-
roplara ka şı tesiri 

yüzde yüzdür. 
~-S_abz:. h, ö~IJ ve akşam her 3 defa 

K11 l a na .--: lar dişlerini en ucuz şel'aitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Istan bul Defterdarlığından: 
Dı?f~rdarlık binasındaki mozayik merdivenlere yaptırılacak: 787 yedi yüz seben yedi 

lira 36 otuz altı kuruş keşini demir parmaklık ,.. küpe~~ı açık arttırma.ya konulmuştur. 
İhale 20 11/939 Pazartesi günü saat H de MUU Emlllk müdürlüğünde müt~ekltl! ko 

m lsyondn yap;Jacaktır. Hülooaikeş1f ş:ırtnnmeat Mllll Emllk müdürlüğünde ıörülebiUr. 
Taliplerin 59 Ura 25 kuruşluk muvakkat teminaU!l bu ı.şe benzer MO liralık lf yaptıtma 
d:ılr eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmlj ehliyet ve 939 yılına ald ticare t. oda.aı ve
sikası ile komisyona müracaatları. (9164>. 

. ... . 
•• : • ..: J '";: .... ~ • :· • ...i.' ·' .. . . • .. · ·... • .... ,. 115: ~ 

R(;breklerdcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların miluoblarını 
kökii n temideıııek.-.ic;ln OD 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın , erkek idrar zorlukJannı, eski 
\ 'e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmgk 
ve bowrken yanmak hallerini giderir. B0l !drnr temin eder. İdrarda kumla· 

nn, mesanede taşların tfışekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HE L M O B L Ö idra rınm tcmizliyerek mavileştirir. 
S•hhnt Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BUU:..UNUR. 

.. . . .. _ . .. 

SATILIK ÇAM TOMRUGU . 
Dur~unbey Alaçam Devlet Orman İşlefnwsi Revir Amirliğinden: 
ı - Dursunbey Devlet Orman hl&tmes1 1$tasyon depo.o;unda isttrte mevcud C<f'60ı 

ldet m uadili (466> metre mlk'ap (031 ) de.s1metre mik 'ap çam tomrutu açık 
arttırma ne satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcud ve kabukları soyulmuş olup ha. 
cim ltabubuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomrukla ra ald satı§ §artname.si lıtanbul, Ankara, Balıkeı;lr orman çevlrge 

mlldürlfiklerlnde ve Dursunbey revir lm!rıııınde görtileblllr. Tomrukların beher 
metre mlk'abının muhammen ~dell (1 1) lira (70 ) kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçelcrUt' 27/11/939 Pazartesi günü saat 15 de 
Dursunbey revir lmlrliğ1nı müracaatları Uftn olunur. 

Kış mevsimi münascbetile gayet nefis Baklava ve cm

Hlsiz Tah·n Helvası xm l ediyor. . 
Merkezi: Bahçek!!pl, ıubcleri: Beyoğlu, Ka .. köy, Kadıköy 

"nkar a borsası 
Aç&l.14 - ltap•n 14 fiatıa11 18 - 11 • 939 

ÇE K LE R 
Açılı, kapanı, 

L'lndrı il 24 & 2 ~ 

Ney - Yorıı: l ' u O:.!il ıııo o~t> 

~arl.ıı ;, 9780 2 9 8> 

MUlno 6ıH7• 6 8.l7.> 

r.enevre 29 illi) 29 ..• lii 

Am.,terdam ıı ıo;; b!I 40ii 

Berlln 
Biti b el 21 •ı 21.41 

Ati na (,.97 o.ın 

l Sotya 1.>876 l.d J76 

Praı .-
Madrid 13 .r.ıt.Z3 18 68Zö 

Varşou .-
Budapeft• 2109:.U ~· 09:!6 
BUltret o. ı:t o 92 

Belgrad ~ .49.J 2 495 

Yokoham ıll.'6~ 81 t ,;;; 

ı Stokhoim öl.19 tıı.1~ 

1 Meıskova .-
\. J 
····························································· 
#cm;mm~----=----.... 

19H!l ten ·•i T:•rtında yalnız z iTH Radyo 
lıü un dinya<la dıter il muhtel E Fabrilca · 

uııı ıatnıı' oldu~ ı RıtJyol ardaıı (uzla 
Redyo 9 Ptını' ır. 

6 ve 8 L A M B A L 1 

En son Mo<Jcl Z. EN 1 T H Radyoluıuı 1 
tec Ü e dirıız. 

ts AK ER M A ('.;AZA LA R 1 N DA her 
y.ıruc: o mı.a ıt fınt ve şa rtl&rla 

• tı maktad ır. 

- J 
İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

B'r mün!se ııid İst3.ııbul Limon J.cıkelesinde 

Limoncu hanında 9 numarada mevcud ya -

zıhanı: eşyası aç ık arttırma suretlle sa t ıla

caktır. İstlyenlerin 22/ 11/ 939 Çarşamba gü

nü s:ıat 11 de n;.ezkur handa hazır bulunma. 
tarı UA.n olunur. (22046> 

••F========• 
DJ YÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiy• rub~leriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Glimrüğü 

* H er tiirlii banka İfİ * 

ilan Tarif em iz 
Tek .siıtun santımı 

Birinci sah"le 400 
ikinci aahile 250 )) 

Üçüncü sahil- 21)0 )) 

Dördüncü :sahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son aahil~ 40 )) 

Mua17en bir müddet zarfında faa
ıaca m1k+~rd11. llln yaptıracatıu 

ayrıca tenzJat!ı tarUemizden 1'i1fade 
edeceklerdir Tam, yarım u çeyrek 
sayfa 111nla.· için ayn bir tarife derpl§ 
edllm~tır. 

Son Po.st.•'nın ticari lllnlarına ald 
işler lçln i 'l adrese müracaat edll
melldlr. 

tıiucal,ı Kollektlf ŞlrkeU 
Kabram.an:ı.ade Han 

Ankaı's caddr.al 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdüru: Selim Rcıgıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEBİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

VAKiT, NAKiTTiR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten hl~~ 

madde ilave etmeyi diifiinmelrsidn) ıs kuruş mukabilinde ıs dakfb t• 

bi kısa bit zamanda ııeaıin ve iftlhah bir sofra hazırlıyablllnlnls. 
Maruf ve meşhur lokantalarımuda dahi bu derece nef'ıs bir çorbqi bel 

zaman bulamazsrmz. 

Büyük yavdım ve faydası aşikar olan çorbalık 
sebze komprimelerimizin senelerce nefaset ve ta
zeliğini muh -=t faza ettiğine şahid olacaksınız. 

APAMARK" 
Mercimek, bezelya, nolıud ve aair hububat sebze ve çorbalık komPri • 

mcler i.ni kilerin.izde bulwıdunnayı ihmal etmeyiniz. 

Yed ~k erzak: Tasarruf edi lm iş servet gibidir· 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zaınanda kıymeti dah9 

çok t akdir e Hlir. -1e 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaınaD 1' 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir· Bakkallannızdan 50 ~ 
bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan alablJjrsiD~ 
B.-şikta.ş: ÇAP AMARKA Tarihi tesisi 19 

Istanbul İnhisarlar Baş Mlldtırlil" 
ğünden: ~ 

Hükmü İklnclteşrln sonunda biıtAcek olan müskirat tezkerelerinln yenllenın• JOll ,6t • 
le..;lne 22/ 11/ 939 gününde baolanılara.t 5/12/939 Sah günü akşamına tadar ~ 
cekUr. 4eP 

Tezkerelerini tecd1d ettirmek 1't11'8n aa.tıcıların tayin olunan günlerde eııeti"~ ' 
tezkerclerile Kaba.taşta lcAin B1.4mft.di1rlüfilmüze müracaat etmeleri " 6111!91' 1"pY 
hinden sonra tezkerelerini yenllemi~rek içki sat.ılnlar hakkında kan uni ta~ 
lacıığı llAn olunur. .930~!. 

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ~8 

bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak ilaçtır. 

Tapu ve Kacastro Umum Müdürlüğünden: .~ı1· 
o u :ıded takeometre alınacaktır. Milbayaa edll~cek t:ıkeumetrelerin evsatı atai 
ı _ za viyey1 ufkıye tak.simatı ırat olacaktır. 

2 _ En ufa k taksimatı bir san tJcrat olacaktır. 

3 _ Dairel u!ldye tak.simatı kapalı olacaktır. 

4 _ Dlirbinin büyültme kuT\'eti en u SO defa olacaktır. . ~ 
5 _ Beher takeometre şelhpa, kutu, dilıbin ve teferruatı tam olacaktır. İli 1• 

ve bir şemsiyesi beraber verllecektlr. o~. 
Yukarıda evsafı yazılı talteometrelerden Sange, Zais, Kern, Vllt, ototönel. 4• 1'°, 

haydc fabrikaları mamullt.ından nııra bu Ayarda bulunan diğer tnbrlka AJetJeri 0v~ kaı ı..ıa yaıılı evsafı haiz oldutu takdirde alıııacaktır. Bu Aletlerin beherinin JO ııı' •: 
men bedell 500 liradır. Tallbler1n muhammen bedelin % 7,5 pey akçelerlle blrl ttıı'", 
slltme gUnü olan 24/Teşrlnl.s&nl/93'1 Cuma günu s:ıat üçte Tapu ve Kadast.rO ~~ 
Müdürlüğü Levazım Müdürlütündt mUteşekkil S:ı.tınalma Koml.iY<>nuna / 
l:ıII ( 9355) c 5800 ı 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı ..,.. TaHbl çık.mıyan 70 aded blattıet pazarlıkla alınacaktır. ti ~ 
2 _ Muhammen bedel <~20> muvakka t teminat (3.W,5> llra ol~ pazar~ 

clteşrln 939 Salı e ünü .saat CUS> da Aııltarada P. T. T. Umum Müdürli1k bin.. ~flİ' 
tınalmt. Komıayonunda yapılaca.ktır. ~a"' 

3 - Tal.J)lerln tt.rt.ları öğrenmek il•,. her ıün Anta.rada P. T. T. ~~ 
da P. T. T . Aynlyt.L Şube Müdürlilklerlne n pa.uı.rlıta l.ftirak etmek. lÇtn de 7 
rtrJ 9U tadhlode mezür ılla n ...U. o KoaWJQD.io ıaiiracaat.ıarı. (IJ.JI) 


