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D gil tere sulh teldi erini . eiddi 
ir surette tetkik edeeek 

Almanlar sulh teşebbüsünün 
geç kaldığını ileri 

sürerek şikiyet ediyorlar 
· llriiksel mehaf ili geni teıebbüsün ilkinden daha ziyade 
~Üsbet bir netice vermigeceği kanaatini izlıar ediyor 

Dün Hitlerin. riyasetinde :a;;;,;y;-;;n;ı 
h• tekrar 
ır harb konseyi toplandı Biikre'e glttı 

Geçen gün Bükreşten Ankaraya dö. 
n~n Romanya büyük elçisi Stoyka, An. 
karada kaldığı iki, üç gün zarfında Ha
riciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile 
temaslarda bulllRCiuktaJJ .onra 'bu sa
bah şehrimize gelmiştir. 

Büyük elçi şehrimizde kısa bir müd 
det kalmış, Ankaradaki temasları hak. 
kmda hükfunetine malumat vermek 
üzere dl.in akşam Köstenceye hareket 
eden Romanya vapurile Bükreşe git -
mlştir. <Devamı 3 üncii sayfacm> 

· Bir komedinin temsili 
menedildi 

Şehir Tiyatrosunun komedi kı.ı.mında 

bugünden itibaren temsil edileceği ildn 
edilmiş olan cHaydudlar arasında. isimli 
komedi menedilmiştir. 

Şehir Tiyatr<>5unun komedi kısmında. 

bu komedinin yerine geçen mevsimde 
temsil edilmiş olan cBir muhasib aranı -

Belçika k.,.ııtı LeOJX'ld Holcinda krııliçP.8i VilhP.lmin yor• temsil edilecektir. 
--londr~ 7 (Hu.ırusi) - Dün öğleden kraliçesi Vilhelrnin· arasında, iki m,em-
41etı a an.ı surette B1Ukselden Laheye gi- leketin hariciye naıırlarınm iştirakile ce-
.., Belçika kralı I eopold ile Holanda (Devan 8 inci sayfada) hanın Bti.yiik 

El?lsl deiitptl 
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ııman hucum Bll'aları 
uoıanda hududunda 

General Bla.skovl~'in emri 
altında mtlhtm miktarda 

tank f.arkaları da var 

Gene_ral Blcr~"kovıç harita üze:tin de Hitlere izahat vcriµor 
Paris 7 - Brükselden buraya gelen ha-ı Alman hücum kıt'aları Holand3 hududu 

berlere göre Polonya harbinı yapmış olan <Denau 3 iincu sayfada) 

• 
ltalya hariciyesinin 
gazetesi Sovgetlere 

şiddetle hücum ediqor 
Sinyor Gayda m.ıkales.ndc ber,in i.e Moskova arasında 

kat'i bir anlaşma olmadığı neticesine varıyor 

Roma 7 - Kominternirı Avrupa ve lia. gazetesi, Vfrginia Ga~danın komü
Birleşik Amerika devletlerine garib bir 1ı nist icra komitesin"' şiddetlı hücum eden 
hitabesi başlığı altında cGiornale d'İta- <Dennu 3 üncü ııayfada) 

Yeni ihrac mosaadesinin 
piyasada tesiri uoroldo 

lillkOmetin kararı 14 mllyon lirahk 150 milyon 
kilo emtlamızın ihracını mUmkUn kıhyor 

· Fon Papen Ankarada 
·--- . 

• 

Btıy Kazn-ıf 

İranın Ankara l)üyıi\c elçisı Bay J<"ahlmi 
.deği~ ve yerın ... eski hariciye nazır -
l..ınndaın Bay Kazımi tayin olunmuştur. 
Bay Kazımi harici.ye nezaretinden çekil-
dikten sonra bir müddet garbi Azerbay -

Alman büyük elçisi: "Türk-Alman ticar_t münasebatı
nın teessüs edebileceğine kani bulunuyorum,, diyor 

!can valiliği y.a.pmJ§, ondan sonra da Ef-
ianistan büyük elçillğiM getirilmişti. l"cm Ptıperı SMceci gcınnd4 muhcınirimizle gördftirk'-n (YaZ"ı ı hlel 9Qfaa} 
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2 Sayfa 

Hergün 
Ug ugan cephe 

Yuını: Muhittin 81rren _ 

D ünyada her şey değişiyor; hayat
ta istikrar içine girmiş hiçbir şey 

yok, her şey, bir hamlede gelip geçen bir 
rnoda rüzgarının oir maziden bir ıstikba
Ie doğru sürükleyip götürdüğu bir hiçten 
ibaret ... cGarb cephesinde yeni bir şey 
YQk ... ~ sözü bunda:ı yirmi sene evvel, 
hergünün kanlı bir m:icadelesini:ı kom-• 
ıprime haline getirilmiş bir iiades1 irli. 
Meçhul bir Remarııue'ı dünyaca maınf 
büyük bir müellif yapan eserın ismi de, 
bir müddet sonra, ayni ismı taşıdı. Fa
kat, bugün gene ayni cephede bir harb 
var, bugün gene birbirleri karşısına gel
miş olan iki tarıhi rakibi11 harb tebliğleri 
- bu defa müttefikan - ayni cümleyi tek
rar ediyor da bu cümlenin o eski ifadP
sinde bütün o eski k:ınlı be1ag:ıtinrlen 
hiçbir eser kalm:ım1ş bulunuyor. Yeni 
rnuhaTebenin yeni bir Remarque'ı çıka
cak olursa, artık kitabına cGarb cephe
sinde yeni bir ;;ey yok• ünvanını veremi-

SON POSTA 

Resimli lllakale: 

1'::lr:ır ,.~ımek daima kolay, verilen k:ırarı ta1biı{ c'ır.ek 
daıma zm·dur. 

Büyük sözleri ;;;;; 

.Tattik eden. ıcra eden karar verenden daima daha 
kuvvet}idir.» 

yecektir; çünkü bu cümlenm bütün o ta- =================== =========================:==:==:==:==::==:::=:::= 

~f ~?i;:;~~~!~~t;t~r~~tt 
Bir Amerika Trans 
A llantiğlnin 
Atlattığı tehlilı~ 

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

Hargan _bir fıkra 
Şetaret de buna sevinirdi 

Fıtnat hanım, bir arife günıi .1 rab 
halayığile çarştyıı ~ık~ı, U§'lğt Bay
ramla birlikte çarindcm geçen Hagıb 
Paşa da Fıtnat ırnmmı görmii.;: 

Viı~dsor Dükll 
Garb 
Ceoheıinde 

Sözün 
Ondan ötesini 
Bilmiyorum! 

İkinciteşrin 8 

kısası 

'------ E. Ekr !m Talu 

z abıta vukuatının, muhakeme 
tafsilatının ekserisine dikkat e

din. Her maznun, verdiği ill: ifadede ay
ni şeyi tekrar eder: 

- Bana küfretti.. gözüm döndü.. o 
esnada elimde nasılsa hır bıçak, (bir ç::ıkı, 
bir rövelver) b'.llunuyoıdu. Üzerine atıl
dım .. ondan öte.sini biimiyorurn! 

Ondan ötesini bilmiyorum dernekle 
cani, aklı sıra: katil veya cerh fülini ik -
rar etmemiş oluyor. Halbuki, ondan öt~si, 
onun iddia eylediğı gibi meçhul kalmış 
olsa, vak'ayı rnüteakıb tabanları ya.~Jı -
yarak kaçmasına, gizl~nmesine, elbise -
sindeki kan lekelçrıni temizlemesine, si
lfıhın ı viraneye fırlatıp atmasına imkan 
mı olurdu? 

Hayır! Melikatı aklivcsme sahib olma
mak gibi, bu da hemcrsinin kanım döke
cek kadar sukut etmis, hayvaniaşmış in
sanların gülünç iddialarından bıridir. 

O, olanı da biteni de pckal.1 biliyor -
dur. Bilemiyecei{i, kestircmiycceği bir ş_P.y 
varsa bu cinayeLi işlerlikten sonra k1;;m -
disini bekliyen akibetLir. O akibet ki, ka
nu'l'lun tayin ettiği birkaç yıllık hapis C'e
zasından ibaret olmayıp, ta ömriin niha
yetine kadar, vicd3n denilen amansız 
rnuakkibin insana durup dinlenmeden 
çektirdiği azab ve i~ken<:e ile dayanılmaz 
bir şekil alır. 

- Ondan ötesıni bilmiyorum!. 
Bunu demek kolaydır; ve hazan do,ğ -

rudur da!. Asabiyet, hiddet, kıskançlı~, 
hased, kin, bütün bu beşeri zaflar bir an 
için adama şuuru;ıu, nefsine hakimiyeti· 
ni kaybettirebilir. Lakin bu hiç bir vaUt, 
işlenen bir cinayet ıçin özür değildir. 

İptidai sosyetele1·d·~ : 
- Filan, falancayı vurmuş .. doğrusu 

Galiba, harb raporlarındaki bu sıkıtı 
yckınasaklığ-ı ~ermek arzusile 'Jlacak ki, 
bir vakittenberi her iki tarafın erkanı
~arbiyesi de, harb raporlarına yeni yeni 
ifade şekilleri ilave ediyorlar. Dikkat e
diyorum; mesela, bir taraf şöyle söylü
yor: cDün gece, düşman hicbir iz'aç ha- 1 
reketinde bulunmamıstır ıo Öbür taraf ta 
ertesi gün yeni bir gecenın geçışini şu l 
kelimelerle ifade ediyor: cGece, tam bir 1 
sükunet içinde geçtiği gibi günd[iz de pek 
az hareket hissedUmi~tir.> Eğer harb ra
ı>orlarını hergiin tııkibd~ devam ediyor
sanı7., bu tarzda cümlt'tere her ilci tarafta 

- Nereye gıdl.yorctu1•1~z:> 

Diye sormuş, f'?.lnat hanım cr.t:'ab 
vermiş: 

• ~ erkek adam» mış! dıyc bazı katilleri tak
dir ve ona karşı h:ıyranlık beyan ederler. 

ela hergün tesadüf edebilırsiniz. ı 
Demek oluyor ki garb cephesi uyuyor. 

- MalUm ya efe•ı.dim. bugit11 arife, 
bayrama hazırlı!<. yapıyorum. 

Ragıb Paşa uşağı Bavrarııı i§arP.t ' 
ederek: 

Hiç olmazsa l>ütün insanlar gibi, cephe- 1 
dekiler de geceleri istirahat etmek ve 
uyumak için kafi dereceric vakit bulu
yorlar. Şimdi cephenin gerilerinde sine
malar, hatta barlar da tesis edilmiştir. 

cErkek adam~ o ise ki bu değildir. 
cErkek adam> biraz evvel sayıp rlöktü • 
ğüm beşeri zatları yenen, şuurunu hiç 
bir tesir altında bırakrnamağ~ muvaffak 
ola.n, kendi varlığının kudsiyetini başka
sınm varlığını saymak. ona riayet et -

- Bayrama ha'Z".rlı!<. ha, Bayramın mekle muhafaza ve ilan eden kimsedir. 
yerinde olmayı ~ok isterdim. Kralı' _ Ondan ötesini bilmiyorum! diyen fJ~ri hatlarda nöbet bekHyenler, 1lk emir- Amerikalıların P r esindent Harding 

de harekete gec;meğe müheyya bulunmak transatlantiği bir İngiliz limanından 
mecburiyetinde olanlar müstesna, cephe- kalkıp Nevyorka varmak üzere Atlas 
deki askerlerin büyük bir kısmı, akşam-

Deyince Fılnat hamm d,1 Arııb lıa- Bu sütunlarda es'ki İngiltere caıni, kendi zannettiği gibi suçunu hafif-
layığını i§aret etmiş: ve şimdiki Vindsor Dükünün cepheye letmek şöyle dursun, onun şenaatinden ve 

ı~ ge-ce arasındaki hazım ve eğlence sa- Okyanusunu geçerken, müthiş ·bir fır-
- Çok iyi olu:rdu efenc!im, bizim gittiğini ve teftişlerde bulunduğunu dehşetinden bizzat ür!{mekte olduğunu 

Şetaret te buna sevır..ırdi. Ça,..sıya çı- : l yazmıştık. Bu r es.mimiz, Dükü, İngiliz ikrar ediyor demektfr. 
atlerinde sinemalara ~idiyorlar. sahra tımı.ya tıdulmuş, geminin tahta kısım. 
barlarında viskilerini. şaraplarmı, ~ira- lar1ndan birçok yerleri kopmuş, ve 
!arını içiyorlar ve sonra da, bütün insan- yolculardan 73 kişi de yarala.nmıştır. 

• Böyle bir iddianın bir mahkeme heye
k'ı.şımızın sebebi kf.:ndhrı .. ? değı.1, ona ~ orduları başkumandanı Lord Gort'un ti üzerinde ne fe.na tesir ettiğini göster -
çamcışır, entari almak içindi. ~ refakatinde olarak cepheyi ziyaretin i mek için, geçenlerde b:r Parisli hakimin 

lar gibi, uyum'ak üzere, yataklarına girip B"• A "k 1 k k da 
0
··rdüguv ·; \. ' gösteriyor· maznunı:ı verdiği ~u cevab ne güzel bir "------------------..._, ________ .,,, ~~~~~~~~~~ 

bir harb cephesinde bulunabilecek azami ı .. .:-ımen a 1 arı oca g • 
sükun ve istirahatle uykularına dalıyor- nüz gibi gözlerinden yaralanmıslar • 
lar. Beliti de her iki taraf arasında mi.:za- dır. 
keresiz, merasimsiz bir nevi zımni bir 
muahede bile 3ktedi1miştir: GecelP.ri hiç 
bir tarafın diğer tarafı rahatsız etmeme 
muahedesi! Bu muahede mucibınce, ·hE;r 
iki tarafta da herkes geceleri uyuyup sa-

Kendi kendini dava eden 
go!/ oyuncusu 

bahları yataklarından kaJkıvor, herkes 65 vaslarında bir İngiliz golfçüsü, 
kendi adetine göre ya halis Brezilya kah- v 
vesini. yahud incir veya hindiba kahve- oyumınu ·bitirip klübüne girecegi sıra-
sini içiyor; ondan sonra d.l herkesin ra- da, merdivenlerden kayarak düşmüş 
hat rahat traş olması için kafi vakit var- ve ayağmı incitmiştir. İki ay yatakta 
dır. Hatta bahse bi.le girişebiliriz ki cep- kalan oyuncu bir istida ile mahkeme -
hede, gündüzı:r~ şairl."r için ş~ir. yazma- ve mi.iracaat etmiş, ve klübünden za _ 
ya, ressam]ar ıçın re·;ım. musıkısınaslar · . . . 
için m'l.ISiki yapm:;ıva <lahi vakit vardır.' ror \'e z1yan üıleb etrr:~şt.~r ... Fakat mu-
Çalı.şkanlıklarilı:> maruf ol:ın Alman ne- h;ıkeme esn::;~ında, klubunun kaptanı 
~e;Ieri_ sırf vaki.tıerırıi boş gcçir!Ilen: ı:>k olnıak hasebile, klüb nizamnamesi mu-\ 
ı~ın b_ır. ta~ım ı.mar ve~·~ nafıa ışler.~ııe C'ibince, herhangi bir davada re'sen 
bıle gırı.şmışlerdır. Her ıkı taraf t:ı. gun- kJ"" b.. ·· t m ·ı t e · ·cab ettı" mnden 
d .. ı · h' d k"l "b · ·1 h" tl · u unu e sı e m sı ı ..,. , uz erı şe ır ~ ı er gı ı sıvı ızme erı- . . . . . ~. . 
Je, gece de istir::ıhatle meşguldürler. Yal- kendı kendısmı dava ey1edıgını hayret 
nız, adetin yerini bulması ve harb h:ılin- le anladıfündan, iddiasından vazgeç • 
de bulunulduğunun unutu!maması için, mic;, muhakeme de sukut etmiştir. 
her geçen yirmi dört saatin muhtelif za
manlarında bir kaç defa cbom, bom!>, bir 
kaç defa tak, tak. her sey bundan ibaret! 

ayında olduğu gibi gene diplomasi saha
sında cerevan ediyor ve asıl muharebe, 
<ıenelerce <levam eden sekli ile, iktısad 
aleminde. Her iki taraf ta bütün kuvvet· 
lerini o sahalara 1 ahsld etmiş ,ı?örünüvor
lar. İn,eiltere denizasm iktısad hareket-

Boynunda gaz 
Maıkesile ziyaret. 
Yapan Hindli han 

Kadınların fazla 
bulundukları yerler 

Hemen hemen bütün Avrupada kadın
ların sayısı erkeklerin sayısından fazla
d1r. Bunu iddia ed'en bir İngiliz istatistik 
alemidir. Mesela İngilterede 1000 erkeğe 
muadil tam 1088 kadın bulunmaktadır. 

Fransada 1071, Almanyada 1058, Rusyada 
1103, Portekizde 1097, Letonyada 113!) 
kadın vardır. 

A vrupanın rnafrı.dud bazı memleketle
rinde erkeklerin sayısı kadınların sayı

sından fazladır. 

Bu memleketler arasında Yunanistan 
ile İspanyayı zikredebiliriz. 

Birleşik Amerikada ise 1000 erkeğe 

mukabil 976 kadın vardır. 
Kanadada 1000 erkeğe karşı 883 kadın 

mevcuddur. 
İstatistikçinin tetkik.atına göre en faz

la boşanma vak'aları da en fazla erkek 
bulunan memleketlerde kaydedilmekte-
dir. 

Vazife aşkı 

Eğer işler bövıe giderse. geceleri, en 
rahat uvku. acaba tehlike işaretı ne va
kit verilecek? diye endise ve helecan 
içinde yaşavan şch!clt>rde değil, bizzat 
ateş sahasında, cep~e!erd= uyunacaktır. 
Nitekim. Nasrettin Hoca da atılan ok
ların t<'sirinden kendisini sıyanet ıçın, 

gidip bizzat nişan noktasının önünde 
durmuştu! 

lerinin kontroJunu elin~ almı~, dünyanın _ . . .. İngiliz doktorlarından biri iki vapur-
bıı kontrola sıaan bütür. iktısadl hare - In~lterede domınyonlar ve mustem d t 

1 
. 

1 
ld ~ b' d t ·· · 

kPtJerinde artık nazım dei'l:il. hakim ro- · .. . . . . . . .. a11 e sız e a ıgı ır ave uzerıne 
lünü ovnuvor. Almanva da. kavbt>tti2'i lekeler mumessıllennın i.ştırakile bu - derhal bir motöre atlıyarak, 2 bin ki -

* 
oeniza.•:m alemin v~rine Rusyıwı ~etir- yük bir imparat.orluk konferansı ak • bmetr e kadar bir mesafe katettikten 
rnis. bütiin kuvvetile o sahava doilru :va- deylediğini biliyorsunuz. B u konfe • sonra bir Amerikan transatlantiğine 
vılıvor. Bakalım. ~u veni sevkulrev5 bi- ransta Hind:istanı temsil eden Sir Mu- ,_ ,etı."ı:nıiı;, apandisit ·buhranlar! içinde Bilmiyorum, ?nevzuun bu derecede la- "'P nnümii7 dt>ki hqft.,'o.rd:ı ve hatta ay- ' ..... ' 

\ifeye tahammülü var mıdır? F'akat, va- larda neler .ı:retirecek? hammed Safarullah han, boynunda ç;rpınan bir tayfaya lazım gelen ame-
kıa şudur ki bugünkii şekli ile muhare!:>e /, tD gaz maskesi olduğu hakle, icab eden liyatı yaparak zavallı hastayı muhak-
bu tarzda her nevi latifeye hak verdirt'· t.Jt,u i ffi n U.Jil!9 telf. resmi makamlan ziyaret etmiştir. kak bir ölümden kurtarmıştır. 
cek şekilde bir cereyan takib ediyor E- ~;;;;;;;:;;:;;;;============================================~ ğer okuyucuları.ıın meraklarını tahrik -; '"" 
için pireyi deve yapan gazetelerin Jrosko· f 5 T E R 1 N A N, 1 5 T E R ı· N A N M A 1 
ca serlevhalı boş haberkri de olmasa. 
hatta muharebe ~elimcsi bile gaz~tı? sü
tunları arasında gôrillemivecek hale gel
di. Gerek Alrnaııyada, gerek İngiltere , e 
Fransada, büyü!< şeh!rl<>ri:ı günlük z:ı bı 
ta vak'aları,. herhalde cephelerdeki rıske~ 
ri vak'alardan daha çoktUl'! • 

Galatada Mar.rrıudiye caddesinin gem!'}letilnıesinc, hu 
m1ksaclıa r:a bir kenarındaki binalana istimlfık cdılmcsirn? 
~aslandı. İstJmH'ık edilecek olan binaları~ mühim bir kısmı 
dcpc \'e -ontrcpolo.rdır. Bu münasebetfo gazetler diyo:·lar b: 

~·-· lı:tanhu!t:a mevcud depo ve antrepol :ır öt.:?denbt>rı 

n- tıyac a kifayet etmezdi, şimdi bir kısmı da yıkıl men ı,ıü

~ıim bir bıhran baş gösterecektir, şimdiden önün~ geçil -
tre-i l8.z1mdır.ıo 

Gazcıe~cı in ::ı'Gtaleaları doğrudur. Istnnbulda me-.. ·cud 
depo ve antrepoların miktarı hakikate'1 ihtivaca yc~iişıncz, 
ces1<lı.ifen biraz fazla kağıd veya mü~·ek.keo gelse biz lıile 

ne yapacagımızı ~aşırırız. Yalnız şu var ki iki :ı.ydanberı 

vaziyet tamamile değişmiştir: Köprüde:1 geçerken lımana 

b~ıkını7., lır:ıml::o~ görürsünüz, tesadüfe.1 bir vapıır g~lip• te 
beş c.n tom-:;r l.ağıd. be.ş on ton demı.r, b•rar. çini. y:ıhud kcı-

by g:: tırsc kt>ndimize taalluk eden kısrrıı içM bavra!n y:ı -
pa cıj'.rız. g,im1iiğe bakınız, bomboştur. BinaenalC'yh müzmin 

:,;~ d ':d .!!alinde ctedenberi mevcud olan depo buhranı bu
gtin b.pfif 1 emıştı:-, eğer kehanet doğr..ı çıkar :fa muluır<>be 

:;, •! -;ene !'Ürerse hiç kalrruyacaktır, birıaenaley}ı biz yeni 

d(•pı) \"C ~!nlrepo yaptlrtrnak için, eeer demir bulab1Jirsı'k 

C.rıi.irntiıdc ı.;zun bir zaman bulunduğuna ınanıyoruz, fakat 
t.Y okuyucu st=n: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Bu hale gelen bir harbin manası nP
dir? Bunu opu ya;>:.ınlat"a sormak daha 
doğru olur. Fakat, bizim anladığımıza 
göre, her iki taraf ;,ta, hiç olmazsa 5ımdi
Jik. yapacak başka bir ~eve sahih olma 
dıkları için, kendilerinP göre bir takıl"" 
plfınların tahakkukuna. intizaren, şimrli · 
lik cephelerde uyumakl.ı ıtecirme~i ter
cih ediyorlar. Bu uyku rıe kadar sürebi
lir? Ne kadar c:ürecek? Falcılar _gibi, biz 
de bir hafta mı diveliın. bir ay mı, üç ay 
mı. üç sene mi? Kim bilir? 

Halen, bütün mücadele, geçen Ağustos "-- -------------------------------------------------' 

misaldir : 
- Ondan öte.;ıni bilmiyorsunuz, ö,vle 

mi? Halbuki ben biliyorum; ondan ötesi 
sizin için belki giyotin .. belki kürt>k .. i!'ı
tiyar ana babanız için de ebedi y~is ve 
hüsrandır! 

t:. Ckl!em, ~alu ............................................................... 
Ege ve Marmarada fırtına başladı 
Di.in, meteoroloji istasyonundan İs 

tanbul mıntaka liman reisliğine yapı. 

lan bir tebliğe göre; dün akşam geç 
vn b t Ege ve Marmarada şiddetli bir 
lo:fos fırtınası başlamıştır. 

F'ırtınanın devamlı olması ihtimali 
m cvcud olduğundan, Liman Reisli
ği keyfiyetten bütün vapur acentala • 

rın1 haberdar etmiş, yola çıkmak mec
burjyPti olm<ıdıkça vapur tahrik olun
ınnmasm1 tavsiye etmiştir. 

Yeni bir talebe yurdu açtıhyOl' 
Yüksek tahsilde bulunan klz tale • 

beler için Cümhuriyet Halk Partisi vi
lavct idare heyeti tarafından yeni bir 
bUro ncılmasına karar verilmiştir. BÜ· 
ro 15 İkinciteşrinde açılacaktır· • ·············;::··A.···i<··\i .. i···wi .......... . 
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italyı hariciyesinin 
gazetesi Sovyetlere 

-Alm. an tayyareleri Belçikanın ır-.......... :·· .. :· ........... _ .. ·····:··: ........... , şiddetle hucum ediyor 

b Harıcıye Vakıh dun <Bqtarafı ı inci sayfada) • Düngaga hükmeden 

ıtaraflıOını ihlal ediyorlar P~rtihgrupun.da :!::~=:.:~:=~~~~ man~.:::z~.~:~~~ V.m•~ 
B 1 ıza at vardı tere, Fransa ve Amerikayı hiç bir fark . 

e çikada huzursuzluk yeniden baıgösterdi, siyasi gözetmeksizin emperyalist gayeler uğ - B ~ııyan ha_ro herıuz ikincı a.\ mı 
mehafil endı·şe)erfnı· gfz)ememektedı·rler Ankara 7 (A.A.) - C. H. Partisi ruında harbetmekle itham eylemesine . ıdrak ~tmış bulu~ı~y'>r .. PoJouya-

Büyük Millet Meclisi grupu bugtın ha t edi di ki nın cihan harıtasından sılınmcsınP. mün-
B i cl7.ll.939> öğleden sonra reis vekili ~e b .. ~r:.: yorda ~- al" t ~er olan k~nh hadisat müstesna oimak 

Jed .. :n-1 7 (A.A .. ) - Başvekil, dün öğ-j şimdi biraz huzursuzluk kaim olmuı ol- Seyhan meb'usu Hilmi Uran·ın riya- 1 lik herb. u n , __ v~pl~ l ır emperdy ıbs. - huzebere iharbın cercyanınuan hemen khı-se ..... sonra har ~.~. 
50 

•• 1 "lebil" I . . ar ı ve Aiiiopıta tst er arasın a ır a ~dar bulunm_ uyor dens:? ycı idır. Ma-
dafaıa ıcıye nazın ile mtlli mü- ... ~... . Y enı . ır. . . I • setınde toplandı. menfaat rekabeti varsa Sovyet Rusya bu.- amafih bu harbın de 1914-19ld müc&de-
~k k~~ırı. General Denis'i kabul ede- A~ ~afil, İngılterenın Almanya~ İ Hariciye Vekili Şükrü Saraco~lu na diğer devletler derecesinde iştirak et- lesinin neti~esi gı?ı İngiltere ve f'r.w~a-

erı ile görüşmüştür. karşı ıttihaz edtlmıt olan abluka tedbır- ı· bizi .alakadar eden son dünya hadise- kted" nın galebesıle netıc·eieneceğinc iman c-
Müteaıt·be 1 · · t ....:ı.•d tın.ev · t tm · ·· · me ır. denler çoktur On · · d. k. b h .,.,,~t ı n nazırlar meclisı toplan - erını ei"'"' e ge mye e esı uzerıne ı leri ve durumu hakk•nda izahatta bu- Gayda Sovyet ricali t:ıı •Bir müttefik ola- k . . . . · . un _ıçm ır 1 u are-

-~ ır. Alm ı..·t f 1 keti · i · etsızlıği bır hıkmetı hartı sayıyor \ e anyanın uı ara meme erın nıu - • lunmuş ve bu meyanda bazı hatible- rak selA.mlar gözüktüğü Hitlercl Almanya- b" t ı·k d 1 .b. . 
İyi ınalh-... t , ___ . k bil" 1 · .. • _ ızza a a a ar ar g, ı onlar da b.:?klıvor-

lçtirn '-'m& almakta olan mehafil, bu -vemet a ıy_et erinı yoklamak uzer~ : rin suallerine de cevablar verır.iş ve yı. da kumintemln muttehimler arasına sok lar. Harb yapılmazken ve ortalıkta garib 
,,_J,.ı·kaın Alın.an tayyareleri tarafından bu memleketlerı korkutmak yolundaki i ll'a.riciye Vekilimn izahatı grup umu- masını manalı !buluyor ve bundan Berlln ile bir durgunluk mtlşahedo olunurken bu 
~ Y f al"y tin· artt k t d b • . Moskova arasında kat'i bir anlaşma mev - arad . ı· . 
.uıla1 edi ıı;ının n-.ı ema yen lunması muhtemeldir "* • cud olmadığını istihraç ediyor. leri hakkında bh· hayli farazivf:lerin 
a.. anın bıtarafhıır. ··t di a ı e ı ırma asavvurun a u - ı mı heyetınce tamamen tasvih olur. - a onun \:ermesı azım gelen net1ce-

!neti t ltnesi h1.l.9usunun Brüksel hükll- İ . . · . .. muy~ur. Gayda. RU$)"8nın Tuna ve Balkanlarda serdolunduğuna da şahıd olu 0 • n·· 
de 

&rafın.dan Berlin hükümeti nezdin- yı malumat almakta olan rnehafıl, şoy Ruznamede dahili nizamname mu- sulhil muhafaza edebildiği iddiası~ şld - h · . . Y ruı. u~-l d ktedir- · . ya arıtası ucuz l'ınsten bır meta ve mıl-
rrıt~porlodtesto edilmesini müteakib aktedil- e eme . cibince her içtuna senesi bidayetınde detl::- reddettikten sonra, bilhassa Itaıya - Jetlerin rnukartderatların:ı vazıülyed bu-
~ 1.Jı... __ i... cHer ihalde Belçika hükUmeti, yeni bir müstakil grup ausile birlikte gizli nın mafh)bların Wıerine çulla~arak gani - lunan politika adamları da birer mah:r 

S. '"'5'"1a ~ret etmektedirler. tak _ ..... _ • ted l alınak t• 'h1sae karmak 1 i il lb a 'Ylsi . un -en bir er tasavvu - reyle seçilmt!.Si iktiza eden yedi kişi- me :.en çı ç n m nas zam - terzi imişler gibi her miiletin matbuatı, 
da nıehafil, bu hadiseler kaTŞısın- n.mda değildir. Çünkü evvelce alınmış o- . . . . . nı beklediği iddiasını nefretle karşılıyor ve temsil ettiği taraf ve ideolojı ~sabına 

E~nditelerini gizlememektedirler. lan tedbirler her ihtimale karŞl kt·ymağa lık haysı!et d•vanının seçım_ı .vardı. J diyrr ki: bu haritayı istedikleri gibi Ölçtürüp, bi~ 
V\lelce ınevcud olan nikbinlik yerine kafidir.. Bu seçı.m yapılmış ve tasnıfın uzı - d Döıy~ ot>ir~niyet anckakl b~vyhetı Rtusyi dah- tiriyorlar. İnsan, bu neşrıyata bakarak 

yacağı anlaşılmakla neticenin heyete a 0 ur. ~•Jet R~ u "" n ye a a dehşete düşürüvor \"e bunları söyleyip 
•ıman tayyaralerı· M 1 bildirilmesi için yarınki Çarşambl gü- geçı-n EyUUde ve m~faasız Polonya top- yazanların salahiyetli devlet ricali Jlma-
" it emur ar re~mı nü saat 14,30 da gruo içtimaı yapıl - raoklaıdındartal. tatbik etb~?1'· masıı_ıa şükrediyor, çünkü hartta bozmak 

d 
- . . - . ay a, yanın utun gayretlerini Tu- ve bır yenisıni yapmait illetı bu zevata Un ı·ngı·ııeraye yanı· Jaı·reler~e 1·kamel mak ka:ar~ıe. rıyasetçe celseye niha - na ve Balkanlarda sulhün muhafazasına da sirayet eden bir illc~t halin".! j!e~PCt':ic: J U yet ver1Jm1ştır. hasreyledlğlni ve ayni zamanda Avrupa me olsa, zavallı dünyanın akıbetinden ümid 

k 1 
'-. ,, deniyetinlr> m~dafa.ası için çahştı~ını yaz:ı- kesmek lazım ~elecek. Bereket versin, a ın ar ya••lılar edem·ıyece'~ler .......................................................... rak makalesinı bltirmektedir. CA.A.> mesela İngiliz harıciyı' nazırı Lord Hali-

.. r.. Lord Halifaks Mo'otofun so, nutkunun faks gihi bazı <ıklı basmda adamlar orta-
1--41· ~- 7 (Hususi) - Alman tayyar~ Ankara 7 (Hususı·) _ Resmı" bı"nalar- lngilterede bıraktım akisler ya ~ıkı~:Iar da s~\"le>dikkri bir~a~ lakır-
~ -'"'KU?l ı • h :o· dı ıle muvazenesı bozulma.< ıstıdachnı 
~kte • ~koçya sahiller: üzerinde çok da ikamet edenler hakkınd:lı Başvekalet inoi terenın arb Londra 7 (A.A.) -- M.1lotofun nutkun- _gösteren biz biçarelerı• bir paıça ümid. 
dır. n bır ıstikşaf uçuşu yapmışlar- Vekaletlere şu tebliği göndermiştir: da İngiltere ile Fransanın harb hedefi'.:' - biraz muhakeme ım1<:a•11 veriyorlar. Fil-

Bu rn._ <Gerek merkeı ve gerekse bazı mül - g~ y .. ler·.nı· anlattı rinden bahis olan k~ımlM, İngıJiz mat- vaki Lord Halifaio n geccnlerdc İngili7. 
\'e ~ ··~ıtakada alarm ip.retı verilınif hakatta resmi dairelere tahsis edilen ha- - - buatında hiç bir hiddet uyandırmamıştır. Lordlar Kamarasınd:t söylemiş old~ğıı 

"erhaı h L i . . . kısa nutuk son zamanda ırarl edılegelm~ 
t'eleri .. avaı:anan ngıliz avcı tayya- zineye aid binalarda memurların ailele - Londra 7 {A.A.) _ Hariciye nazırı Hali _ Bu gazeteler sarlec·~ ıstıhz:ı etmektedır - olan bu neviden sö.1.:lerİ!l en mantıklı sa-
ltıiş1~C:,.'ll.şrrııaru uzaklaşmağa mecbur et- rile birlikte ikamet ettiklerinin cari mu- fak.-; bu akşam radyoda bir nutuk söyıtye _ ler. vılabileceklerin<iPndir. Cünkıi. bu zat. 

& · h.abereden arılaqıldı~ı Maliye Vekillığin - rek müttefiklerin davasını müdafaa etmiş- Daily Telegraph ga?.P-tesi, Molotofu hi- toprak işgal etme~t~n. harita bozmaktan 
tinQ~ başka, Danimarka istikame - den alınan tezkerede bildirilmiştir. tir. rinci sınıf mizahçı dive tavsıf etmektedir. bahsetmivor. Müs.aval esasma davanarak 
~ n gelmekte olan Alına:'l bombardı- Ummui hizmetlere muhassas bınalar·n Haı'bln umumi hedeflerini tasrih eden Ha- Diğer taraftaın bu gazete nutuktan Sov- bütün milletleri birlecrtiıe<'Pk yeni V" da-
'-rı· tay-yarelerı"le ı·ngilı"z aV!'l tayyare _ b" k" · h" ~ . . • llfaka demiştir ki: R 'b. f k 1 k h ' ha ivi bir dünv:ı \"Jeud" ~etJJmektPn ~ _ ır ımsenın vec ı t3usısıne uygun şe - yet usyanın ıtara a ma ususun - b h d" M h "h 1 , tl ..ıı 

arası.nd da b k"l . . : .. . . Kar:unmz yalnız Alman taarruzunun son . . . .. . . a se ıyor. 11 an me·n e.;;c er 11e 
tu,. 1 . . a ir temas vukubulmuş- ı de ~stı~al edıler~k m_utebakisınde de ~er.eJerde Avrupaya ya.ptığı hakaretlerin ı _ dakı azmını gost~ren mana 1stıhraç €t - dahil olmak üzere bütün dünvada cok 
nı4ıe;:liz tayyareleri düşmanı takib et- maa .aıle ikamet eclilmcsı yangın. daire ıer!de tekerrürune m~nı olmak değil, ayni mekte ve bu azmm. Almanvayı r.>seflen - ivi ve navırYar hir tPsır yapacak olar. bu 

D · mahremiyetleri.nirı kalkması, evrak ve zamanda Almanyanın kendisinden daha direceğini, Finlancl:vay. J11cmnun ede - sözlerin matlu'I) tesiri h:ısıl edebilm<>lc>ri 
~ ığ~r taraftan Şimal denizinin cenub eşyanın hüsnü muhafazası bakımından zayıf !romııuJarına ya.ptığı zararların da te- ceğini söylemektedir. i:in,. biraz da. Allahın, i;sanlara ak~.' ~P_-
"~ ~llda İngiliz torpidolarile birlikte mahzurlu ve yangın talinıatnamesinin J:\flsl olmalı.dır. Daily Herald g:i?:etesine göre. ~ovyet- hm ıhsan buYurması l~7.t.mdır. Cıınk.ı 
...:vrıye . . . vaydan cıkım ok:.ın sevrmı nnsıl tevkıf 
~ ~ezmekte. o~an ~c:h .. distroyerleri, ruh \ e maksadınıt da muhalıfttr. Bınaena- •Za!erden sonra ne yapacağız?,. sualine ler İttihadı. Almanya ile yaptığı anlas - etmek miimkün ,leafü,•. mant kJarı btlTu-
l'uı 1P-L YY'al'elerını."l bır hucuınun.1 ma- leyh badema ne sebeble olursa olsun me- tfe cevab veren Hallfaks bundan bir müd - mada.n mümkün olan büt' n istifadeleri lan insanlann rnüvazenesını de ıf'ıtiJahien 

-anı la d det f'vvel ·çernberlayn'ln söylediği afağıda- . . . 
G . Ş r ır. murlann mensub bulunduklan Vekalet- ki . 1 rt t k tını.ti temm ettıkten sonr:ı bu anlaşma :le artık kurtarmak kolav o!mu\o•·. 
eınu d k soz e e rar e ~" r: . • .. . . <) ~ C ı._ 1_ er e i hava dafı topları derhal ten müsaade verılrnedikçe resmi bina - 1. llt 1 tik b" ulh hıç alakadar gorunmenıekte>dır. Bu gaze- /' ( 

"'*l'e~ete . . . . • ng ere n amcı ır s • aramıyor. .. . . . . . _ e ı 11ı a q t }1- 1n11ç 
'llak~etırilmiş ve Alman tayyareleri larda gerek şahsan ve gerek aıle!erıle ıka- İn~ilteren!n kendisi için toprak taleblerl te, Gorıngın Roma sev• hatınm. bızzat ............................................................ -

hı . . ğa mecbur edilmişlerdir. metlerinin men'i ve verilecek müsaade- yoktur. İngiltere şu kanaattedir ki. eter ye- İtalyanlar tarafında!l reddedilmis görün- Sovyqt - Finlanıtiya muzıık1releri 
fı..._ giliz ve Leh harb gemiler.inde hiç bir lerde münhasıran v:tziie icabının nazara nl mıı:ıhedede müzakere ve anlatma usul- d'üğünü, zira, Rihbentropla mutabık ka-
~t 01rna.nııştır. Almanlarm zayiatı alınmasını rica ederim.» lerl haricinde akdolunuma istikbalden bir- lan Göringin. halvanın dahill işlerine Londra 7 (Hususi) - Sovyetlerin r.til-
~""P. obnadığı belli değildir. şey beklenemez.. müdahale etmek arzusunu gösterir gibi li ba)Tamı münasebetile tatil edılmiş olan 

G b h 
Hallfaks sözlerine şöyle devam etmiş - olduğunu ilave ediyor. Sovyet - FinUındi) a müzakerelerine ya-Al ar C3p esinde tir: rın tekrar devam edilmesi muhtemeldir. 

4"'I manga ve M~nh:ısıran maddi ku.wetle bqarılan bu Almary,.Aa . - Finlandiya· heyetine dahil bulunan 

8 d w• •kı•k k '•in hududu vardır Falı:aıt bu haltlıkat bizi Beı·lln 7 (A.A.> - 1917 tbtilallnln yıldo - ı· T . b . M k 
eglşl 1 Yo &'J • • .. •• ....... ~tu M 1 tof t ına ıve nazırı anr.eı, ug-.ın os .">va -

alk l lı:örletmemelldlr Eğer facla korkll8u kar nürnu ba~·ramı muna,,..,....., e o o ara- · . . .. . . an ar ~ . .ır. • .. •• - tınc'an .sövlenen nutku Alman matbuatı dan telefonla Helsınkı hukumetıle uzun 
ş:ısında fenal&&ın bir tezahuru olaraic te _ · ' .. .. ae Parls 7 (A.A) - A&Iterl vaziyet: lltkJ ettiğimiz ~areketlere müsamaha _ uzun uzadıya mevzuubahs etmektedir. bir goruşmede bulunmustur. 

llıe rn. 7. (Hususi) - cNational Zeitung• sarrelouu'ln gar.b mıntakasında küçük dersek. bütün beşeriyetin terakkisine re~ _ ~rl!ner Börsen z:ıımw. Molotofun bir Finlandiya murahhasların::ı yeni hli-
' ~ın Bertin muharibine göre Al - Alman mütredeleri taradndan if~lan iki ber olan Ukir kıymetlerinin maJWQlmasına kere da'ha harb mes uliyetinln garb devlet.- mat verildiği zanı:ıedilmekl<'dir. 
il...: . Üttısad nazırı Dr. Funk, yakında ufak taarruzdan l>afka, cepJıenln bütün göz yıımmuş oluruz. ıertre ald olduğunu lgbat eylediklerini yaz -
~·~a, Y~oslavya ve Bulgaristan hü- tmtldadınca, knyde d•r hiç bir 1ıAd1se ol- malı:tsdır dan yaptığı tal~bleri za!ıflatmıs olması~ 
-"llletlerine .. tl B r b. :ı: amı~tır. CCJhede mevziler aıynen muha!a- JVl / Şı Macaristanda Amerikanın mudahalesın~ atfetmektedır. 
~·l rnuracaa a er ıne ırer za edilmektedJr. Dü.tman müfrezelerinin her İ li e f in Budape.şte 7 (A.A.) - Molotoiun nut- Ujsat gazetesi d~. Molotofun göster -

ft,_ 1 göndermelE'.rim istiyecektir. biri. yalnız ölr defa harekete geçmiş ve bu k f d 
~ ..... "'•ferans halinde toplanacak olan bu harekat. warndt, ormanında bqla.yıp Bls _ Resı•m lerı• k:unu mevzuubahs ed~n Macar gazel<'l<>ri diği sulhçülüğün Tür iye tara ın an it -
~leSsiller, kendi memleketlerile Al _ ten n"hrı .. vadisinin teştll ettiği oldukça de- bunu· umumiyet itibarile bir sulh nutku tihaz olunan nattı hareke- neticesinde 
l\d\ Y'a arasındaki iktıs~di münasebatta rln ve murlhat mıntaka boyunca devam e _ olarak karşılamaktadır. Boğazların açık kalmasın:\ mütevakkıf 
ı. Ur eden müalrüllerin izalesi inin ted- de" kısımda cereyan eylemiştir. Ank.~ra 7 (A.A.) .--: C. H. :artısinin Mayer Nemzet, Ru~ranın Fin!imdiya· bulunduğunu kaydı:?ylemektedir. 
fili.rler A..,....b4- ~ 'l Fransız kıt'alann1n, Parbach'ı tahliye et- teşebbusile evvelce ıkı kıyınetli ressamı- ........ - .................................................................................................................. .. 

ll 
-""i'•ıracaklardır. tlklerlne dair, yabancı memleketlerde bir ta- mıza yaptırılan Milli Şe! İsmet İnönü -

k ...... t•- ıan t aaı·u- Sabahtan Sabaha bil h , . ım r..-.ye ft:r çı ış ı. mılyetıtar .aske- nün resimleri koy odalarına ve ktiy mek-
R Ucum kıt ıtırı Ho anda rl mahfel!er, Farbach'ın el'an Fransız kıt - teblerine varmcıy:ı ka$r bütün de\'ajr 

h d d d afa:-ının lf8'1l}l a.Mlı.nda bulundutunu kat - .. . 
U U Uft 1 !yetle ifade etmelctedtrlıer. Kıtaat. Farbach ve !fmlelSeSata yet~ek mıktarda basılrmık 

(Ba 
1 

. . :nıntakasında. Alman arazisinde kAln iki te- üzere bir m~P.ye sipariş verilmişti. 'da ıtarafı mcı sayfada) pe ne iti kasaba')'l hAlen 1-allert altında Bu müessesece hazırl~nan nümuneler 
~ bulunuyo~lar. . A bulundurmaktadırlar. beğenilerek derhal teksire başlanması 

t.atı Zi la_r bwıu ıza~ içın, m'!zkur kı - Mtittefik tayyarecilerin tefevvuku tebliğ edilmiştir. Birincikanunun onun -
~ ıtrid hattı ıstihkAmlanna yerlef- dan itibaren peyderpey tesellüme başla -
lii-...-: inıkinmın bulunmadığını ileri '--~ddra ba

7 ~! -DallDtıntii Uhan. m~e- nacak olan bu resimlerin her yerde mun-
--ııtelttedirl 

1 

~ n en .._....n 1 Ma , a>nQOr. 
~ er. . . .aörtnı'ln namatı6b 'h8lft tuınetlert, ha- tazam ve mazbut bir şekilde asılmasını 
~ kı Bla.skovıçın kumanda ettıji nı nerede? temin için ~rçeveli olarak tevzü Partice 
fıı.~t arasmda mühim miktarda tank Bu guete, llhe edlyor: dilşünühnüt ve icab eden tedbirler alın-

ı da bulunmaktadı!'. •Ne İnglHs ta:narelert, ne Pranas tana. mıştır. 
ifoland • ali kdiri" d releri bu namell6b han lnnvetıerine te _ 

anın lfl ta D e eadilf eımı. defttdirler. Bu hamtn en btl - 1 • • • 
-~a 7 (A.A.) _ 'Yor.kshir<! Post ga- vtMc hsva çarpı.tmUJ olan dtınktı haıva mu- ngı}tereye bır mıJyon 
....:_~askeri uh . . H 1 ~-da harebesl. mötteftt t&J'f&re " tanarect - dola daha heclı•ve edı•ldi ~ ta)[ . m . ar~ırı . Ouau mn Jerlnln falktyetlnl allklr bir auretıte il - r ~ 
' dirinde bu ışgalın İngıltere hak- pat e~ir.• 
fML-:" naaıı bir netice tevlid edeceğini • • • • Singapur 7 (A.A.) - Malezya'nm 
~~ ederek İnlliltere havacılık mahfel- Frauız tayyan-dlermm ceureti Kedalı naibi Tmı.ku Baldişah, harb içfn 
;;..~Alınan h~va üslerind~ bir yaldaı- Parfs 7 <A.A.) - Htwacılat mehafW, dtln- tngiltereye bir milyon dolar hediye et. 
~ . d d" diki . . til h:ıva muharebeslnhı mütteflt tayyare _ miııtir 

' esın ~n en tşe. et~e .ennı Jerin mannra tabi)bretlertnin yeni bir ~ • 
)tf tadır. Bu muharrıt' dıyor ki: dell!ı ve fallı: d6'man tunetlerine hücum 

"-uıOde~ ta.yyarelerın süratine rağmen P.tme!rten lııorlmu)'Rn Fransız taıyyarecue _ 
il( ınuessir bir kılkan mahiyeti • rlnln cür'et ve ceaaretıerinin belli bir nl _ 
'ltnüıafaza etmektedir. Düşmanın ha _ 1anPsl oldutunu be'/an etmettedirler. 

Romanya sefiri 
tekrar BBkreşı gitti 

(B41tarafı 1 inci ıtıyfada) 
~Yapacağı harruı su üzerinde kı - PJsta mUdUrleri arasmda 'le • ayni zamanda oldukça uzun sil- Büyük elçi Stoyka hareketinden ev

Ankara 7 (Hu.ı;usi) - Muş posta mü_ vel Berlinden henüz dönmüş olan AI. 
dürü Vehbi Antebe, Anteb posta müdürü mım büyük elçisi fon Papenle görüş -

~ ~ intbar devresi esnasında İn -,h.. dafi t:>J:çusu hazırlanmka in:. • 
""' bulacaktır. Bayram ~· naklen tayin edildiler. miiştür. 

7urk havasında emniyet 
Cünıhurlyet bayramında Türk b&ftcıhfl baklımcla konferans veren Han Ka -

ramu Başkam emektu iaaYMııhk mi'9bassasunas Şükrü Kocak ıötsümiiri lfti -
harla kabartan beaaltlanlaa t.hsettl. Ban Karama i'9 bqladıtmclanberl bta mil
li kaJnak ,.e&m1t m117on Ura cibl bbe ıöre yiibek bir Jekina ban midafaaau -
mı emrine wwınlftir. lhandan bqka Tirkkata miieeseeelerlnde 1e&ltflrdlll Jiıı -
leree ı•ct de ıene 1llllli midafaanusın enırine imade olarak ~. a. 
mienese bialm is ,....unıstbr. O.. ••nuı. yqatan nı milli müdafaanın pnmda 
bir )'&l'duncı kanet olank tal..-U lu~ınet bWr Türk mllletldlr. Birkaç Jd lçbl-

de teplaaan mDJon1ana beeabma bi:JI• açılr n a,dınlık bir blanço ile blse 9Wea 

ita mieaese bepimhln -~ mab oldata ~in maalslnde oldala kadar al -
daia millle& netloel ... de alAkadana. itte bBI ıarar " ltlmad Ue )'eni fedaklr • 
laklara ıeTkedea Melt de ltadar. Ban Kanunna 'ftlrdltimia birkaç luınqun 
'bhıe ntan midafaaaanda 1er alan ltlr "1ib .,.,.. .. .ita müdafaaya fillen ıtncelı 
mite..._ bir pllclt kaundanblnu apaçık ıirditimh içinclir 1ü teteddidsis " 
da•etsh elbnld matırw " ballmme söre kauncunılldan a1ırülhlJtimlsl b• mi. 
......,e emn17eUe, hnarla ftl'lpnas. 

- llw 7*t1111UD bittin mea(ebl için ne ıen'1 mlk:yasta ltlr iştirak kaneti .... -
"611• ltelll aareUe anlatan ltlr b'4llle de fitre ~ dalatdan ....nana •isi._ 
olm.Pn ~dqlar tarafından dahi lltenerek iflerlne para llenmllt ol•aaclar. 
Ba .. ıiieteriyor ki Ban K...._ana prdım için uanan eller • ••lk ne de 
telkine malıtaç olmadan sarf mDll bir ndt~ kaTl'Ulllf elma•ın .Yenlili ••ıır " 
heyecanla hareke& edlyonr. 

BüJiik ftian daft81111 en fİİDlaDI " teknilr '8kll De idrak eden Türk .atan -
dqlan ~ olablllıtao ld h ki- ,......aant&n blyiik kıymetler doroor. 
Ban Klll1lllftlD& fitred• ~ ,. lnırlta11 derisinden yelek ceberhnlsdekl 

maden paralara kMlar ••1111._.. beır kıymet .atan midafauında dii ..... na 
ltave& Tereeek •lr kadre& llalfde teplanayor. En büyük inanunn. ba oldatça her 
tehlike bls4ea mk ııra• ..... 
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( Şehir Haberleri J 
Yoksul tal~bege gardım işi Şark şimendiferl~~i aleyhine açı lan 

esaslı bir teşkilata bağlandı Devlet dem~!~ı~!~id~~~ileb!~~~~emiryolları 
Birl ik 
ve kitabsız 

• • • 
gıyımsız 

temin edecek bl·r Muhakeme, ·bunun için, başka 
güne talik edilmiştir. 

idaresiuden beklenilen cevablar geldi bu yıl ilkmekteblerde gıdasız, 
cocuk kalmamasını 
' 

Tasfiye halindeki eski Şark Şimen -
diferleri Şirketi aleyhine, şirket me -
murlan tarafından açılan tazminat da-

Şehrimiz ilk okullarında okuyan fa- ı Adı (İstanbul ilk mekteblerinde o - ı Birliğin idare heyeti Cümhuriyet vasına asJiye 1 inci ticaret mahkeme. 
kir ve kimsesiz talebelere şimdiye ka- k:ıyan yoksul çocuklara yardım cemi· Halk Partisi istan•bul vilayet idare he ~inde dün de devam edilmiştir. 

Bir motörcuyu öldüren kabzı
maim muhakemesine başlanı l dı 

dar yap11rnakta olan yardım işleri bu yetleri birliği) olan yeni birlik, şeb - yeti azasından Hamidir.J riyasetinde, Memurlar hükumete geçen şirketten 
senede11 itibaren esaslı bir teşkilata rirnizc!e yoksul ilk mekteb çocukları - Maarif Müdürü Tevfik Kut, Kızılay, va;:.if<>lerinden ayrıldıkları cihetle taz
bağlanmış bulunmaktadır. İstanbul ilk na yardım maksadile kurulmuş olan Çocuk Esirgeme Kurumu rnümessille- ıninat taleb ve bunun esasen teamül -
okullarındaki yoksul çocuklara yardım cemiyetlerin fa~1iyetini tanzim ede - rile birlik umumi heyetinden seçilen den bulunduğunu iddia etmektedir • 
maksadile evvelce kurulmuş olan ce - cek, bu cemiyetler tarafından yapılan üç zattan ibaret olmak üzere 7 ki.şiden ler. Buna nazaran, evvelce şirketten ay 
miyetler, yeni cemiyetler kanunu hü- yardım ve himayenin çoğaltılmasına teşekkül etmiştir. Maarif Müdürü ay • rılfınlara münasib birer ikramiye ve .: 
kümlerine tevfikan bir birlik teşkil et- çalışacaktır. ni zamanda birliğin ikinci reisliğini ya- rilmiş ve Rum memurlar ayni idareye 
mişlerdir. Bu birlik idare heyeti dün Birlik bu yıl ilk mekteblerde gıda - paC'aktır· nid Yunanistan demiryollarmda istih-
ilk içtiınaını Cümhuriyet Halit Partisi sız. giyimsiz ve kita-bsız çocuk kalma- Eirlik ayda iki defa toplanarak ta • d::ım edilmislerdir. 
vfü\yet merkezinde yapmış ve bu sene ma~ını temirı edecek ve diğer hayır ce- !ebelere yapılan yardım işlerini göz • Karşı taraf ise, bu iddiaayı redde -
yapılacak yardun Weri etrafın<~a gö.. miyctlerinin bu husustaki yardımla den geçirecektir. Birlik umumi heye • rlerek, şirketin böyle bir taahhüd al -
rüşmelerde bulunmuştur. nm a~kleştirmeğe uğraşacaktır, ti de yılda bir defa toplanacaktır. tında bulunmadığını ileri sürınektey. 

Şehir Meclisinin donko 
toplantısı .hararetli geçti 

Elektrik ve Tramvay idaresinde vazife deruhte eden 
azanın azalık hakkının baki kalıp kalmıyacağı 

münakaşaları mucib oldu 

Atatürkün ölümünün 
yıldönUmU ihtif li 

di. 
Bu maksadla Yunanistan demiryo1 -

ları idaresinden mahkeme karari1e 
ve Hariciye Vekaleti kanalile istenen 
malUmata, cevab gelmiş ve dün mah -
kemede okunmuştur. Bu cevaba na -

Ebedi şer Atatürkün ölün1leriniıı zaran, şirketin vazifeden ayrılan Rum 
birinci yıldönümii olan öoümiizdeki m<ınıurları Yunanistan şebeke5inda 
Cuma ~ünii mektelblenk yapr4acak 
ihtifa.:e a.id haaırhldar bitir'ilmJııtür. tavzif edilmişler ve kendiler ine ikra -
Her mektebde mekteb müdürleri ta... mive verilmiştir. 
rafından lbtifalde söz alacak ötret· Diğer taraftan şirket veki11eri, rne -
menler tesbit olunmuştur. hıtital ıü- rnurlarla şirket arasındaki mukavele. 
nü öfleye kadar mekteblerde ders ya- nin müddetsiz olduğunu ve bir me • 

4_,_ k pılmıyacaktır. 
!SWlnbul Şehir Meclisinin dün ü top -ı - Ben demin mazbatadaki izahatı ka- nmrun heT vakit vazifesine nihayet 

lantısı hararetli ~çmıştir. Vali ce!seyi fi değildir, demistim. İşte ış gene çatal - Cuma ıünü Univemte talebeleri de vcrilebilecemni de beyan etmişlerdir. 
t ktaın t 1 t t J t Dah' l' v k" · 'k' k konferiuıs salQnunda toplanacaklar. ~· aç ı sonra geçen op an mm zap ı o- aş ı. ı ıye e .1ıetı ı ı anunu ar-ı Mahkeme, bu cihetin de Devlet De-

lrunmuş, rnüteak1ben ruznamenin muza - ayrı tetkik etmis. evvela Ekrem Tur hem dır. İhtilalde ilk olarak Rektör Cemil 
kere.sine geçilmiştir. Şehir Meclisinde, hem dP işletmede va • Bilsel söz alacaktır. İhtilal ıünü fa- miryollarmdan sorulmasına karar ver. 

Elektrik ve tramvay umum müdürlü~ zife alabi1ir demis, bilahare bu kararını küıtelerde ders yapılıruyacaktır. U • mişti. Gelen cevabda, böyle bir mu -

Bir müddet evvel eski bir aile me .. 
selesinden dolayı Yemişte bir cinayet 

(Davamı 8 inci sayfada) 
·····························································• 

iALKAZAB 
Sinen ası 

Bugün matinelerden itibaren 
Tamamen renkli 

Mevsimin en gazel ve şimdiye ka· 
dar benzeri rastlanmamış kahraman· 
lıkJarla dolu büynk macera filmi 

sıhhiye heyeti ~efliğıne tayin edilen E - bozmu.ş ve: cOlamaz, iidsindcn birini ter- niversite Rektörlü.iü tarafından U - karele bulunmadığı bildirilmiştir. 
tem Akif Battalgilın azalık hakkı kal - cih edecektirı. demiştir. niversite talebeleri için ihtifal günün. Bu cevab!arla dava tekemmül etti - Z O R O'nun 
mıyacağına dair kavanin encümeni maz- Hamdi Bütün - Bu is iyi idare edile- de takıhnak üzere madeni ve kaba;rt- ğinden. dünkü celsede iki taraf vekil -
batası okunduğu esnada münaknşalar CI~- memiştir. Ne dahiliyenin, ne de encümc- •ı Ş A A E T ı• 

•muştur. Mazbata okunduktan sonra avu- nin tezkeresi bize tafsilfıt veremiyor. Ka- 1er~ dosyayı tetkik ederek, müdafaa1a-
kat Halil Hilmi: nun gayet sarihtir. Pek tabiidir ki Ekrem .:._. ••••• _ ........................................ ·-······ rını hazırlıyacaklarını söylemişler - Bat rollerde : Bob Llvingston 
-Th~a~cl~ttikumum m5~rl~Turrnür~ili~~~~rodana~lac~- dd~ir~·========~=====~~~~~:H~e:a:th~e:r~A~n~g~e~I~~~~~~ 
~ sıhhi~ heyeti reis1iJ?'ine tayin edilen tır. Neden Dahiliye Vekaletinden sorul- eı·ra darlıg..,ın ın o··none = 
Etem Akifin ayni zamanda Şehir Meclisi muş? Kanun ıneydanda idi. Bir kere tet-
azalığınldan iskat edilip edilmıycccği. kik etmek kafi idi. Ekrem Tur ve Etem 
mazbaıtada vazihan bf'yan edilrnemi.;tir. Akif iki aydanben işletmeden maaş ah- ge ç·ııecek 
Bmıun için kan•ınların tetkiki icab e-:ler. yorlar. Burada da hen!iz azadırlar. Bun
Mazbeta encüme::ııne iade edilsin:. de - lar Şehir Meclisi a~sı mı? Yoksa işlet-
miştir. menin memuru mu? İnhisarlar idaresi, halkın bira ihtiya-

~ava~in .e~cümen.ı,,.r~isi Faruk Der~~i, Hamdi Bütüne rivasP.t mevkiini işgal cım karşılamak ~zere yeniden bazı ted• 
Halıl Hı~!IDnı~ t;klt.ını ka.bul etmemış, eden vali cevab vnmiştir: birler alınağa karar vermiştir. Ancak şim 
şunları soylemıştır: diki ha1de piyasada kufi miktarda bira 

- Kamın vazihtir. Etem Akifin ~chir -Geçen seferki toplantıdn EJ...ıem mevcud olduğundan idarenin tedbirleri 
Meclisi azalığının saktt olması umumi Tur işletmenin mürakikbliğhe seçildi. O önümüzdeki yıl için olacaktır. Bununla 
meclLc; ka:rarile olaca'n:lır. Kanun bu yol- zaman bu mesele hıc mevzuubahs edil - beraber bir kısım halk, bazı yerlerde bi
dadır. Biz mazba.ada bunu izaha lüzum medi. Meclis dağıldıktan sonra I~'krem J'u ra bulamadıklarını sövlcmektedirler. İ<la-

.. ed'k ra iki '~zife bir kişide o~amaz, birini re, zaman zamll.n bu yiizderı vaki ol~'l si-
gorm ı · . . . tercih ediniz. dedım. Bana, bir kere dü- kayetlere bir son vermek üzere müfet-

Hail Hi1mı - Mazbntada ıstınad edı • şüneyim -cevabını verdi. Ertesi günü tişlerine şehrin muhtelif semtlerindeki 
len kanunun maddec;ındo bu hususta sa- oı?eldi, ya~ında bazı kanunlar vardı. Ve bira satış mahallerini ve bayilerlni tef -
r:ı11at yokt~r. Ark~da~mız k~nunda va- bu sefer Ekrem Tur: tiş ettirmeğe karar vermiştir. 
zıh maddeyı buldu ıse ız:ıh etsın. H 'k. . f hd d k 1 1 ·ı · .J ·-·······-·················································· • c er ı ı vazı e u em c a a ll ır> oc-

Bu esnada Fuad ~azlı 5?.1 al~ıştır: di. Ortaya iki ictihad çıkmıştı. Ben de 
- ~ihata ka~anın enc:u!11enıne hava- dahiliyeden sormağa lüzum gördüm. Bu

le edılsın. maz.ba.av-ı tafsılat yazsınlar. rada idaresizlik voktur. Dahiliye birinci 
Faruk Derelı. - Mazbat.1 h~kk1?1da ka- cevabında rnuvafak1t etti, ikinci ccva • 

vanin encümenı namına so::- snvluyoru~. hında bu isi M~cl~e bıraktı.,. '" 
Tekrar yeniden mazbata hazırlamağa lu- . .. .. _ 
zum yoktur. Kanunları tetkik ettik. Ona 1 ~Ihambdı Butu~ -k!3e~daçı~k.k_oı:ıuşurkum. 

Teşekkür 
Sevgili yeğenim Betulün ölümile ujt -

radığımız büyük a<'ıya iştirak eden ve 
cenazesinde bulunan dostlarımıza bütün 
ailesi namına teşckktire gazetenizin dela

- ALLAHIN CENNETi • Filminin kazandıGı muveffakiyetl ve bu TÜRK 
FILM;NI GÖSTEREN SiNEMALAR! HATIRLAYIN. 

SARAY ve İPEK Sinemaları 
ŞEKER BAY.:AMI MDnas•bıtile Senenin iKiNCi BÜYÜK TÜRK F:LMINI 
Pek yakında SAYIN HALKIMIZA TAKDiM EDECEKLERiNi MÜJDELE

MEKLE iFTiHAR DUYARLAR 
1 ~---::::-...: ,, ', \ 1 

/ / ~' \ \ 1 

Baş Rollerde, sevimli ve kıymetli san 'atkarlanmız 

HAZIM • VASFİ - FERiHA TEVFİK - MAHMUD - HALiDE 
NECLA - ŞEVKIYE - SUAVi - ve NATAŞA REVÜSÜ ARTiSTLERi 

Musiki ve arkılar : MUHLiS SABAHADDiN 

- Bu film aynı zamanda ZM R'de ELHAMRA sinemasında da8 
isti'l'laden teklifimizi yapıyoruz. ntı a esnasınua, ursu e ı ~ ı5?m o. ~:ı-

V.ar F nık Dereliye hitaben· du. Sonra, yan1ışlı;c oldu. denıldı ve mm- --e 
~ a un :-tinad ettii!ini~ madde- lerden biri değiştirildi. Yanlışlığı yapan ==========~l\~lih~ri~P~ek~t~aş~~=========-==:==:===:============:~~~~~~~~'.::=== 

gösterilecektir. ·-------•"' 
letini rica ederim. 

. ~ k anun n .:.z? h - divanı riyasettir. İdaresizlik buradan °e- O 1 1 TARiHiNi YAŞATAN -••••••••••••' sını o ur musu u l' ,.. ·----------. A .SLAN Y •. EKL R ŞARIN ·· ... . . "' 
Elektrik tramvay işlE'tmec;i umum mü- ıyor.> ~ ARAN ARSLAN dürlüğünü.:ı kanunu okunmust1;1r . . Bu~a Müzakere kafi görülmüc;, ma.zbata o - ı VATAN KURT 

rağmen Halil Hilmi. Etf'm Akıfın Ş~h~r kınımu~, kabul olun~u~~ur. .. 
Meclisi ıa2ahğından iskatı hakkında ıstı- Meclıs Perşembe gunu toplanmak uze-
nad edilen kaınunun maddesini noksan re dağılmıştır. ( Robln des Rois ) 

bulmakta devam etmi~tir. -------- ER R o L - F L y N N - o L 1 v I A D E HA v I L L A N D 
Ha~te1!:l~~ifin Şehir Mec1isi azaltğ? lzmİI Seferleri bİ'" Y"pUr kazaS5 SEN~ER1N ... ASIRLARIN ... EŞ1NI YARATAMIYACAÖI HAŞMET VE AZAMET KALESİ 

ha.kkı hanJ!i tariht0n itibaren zeval bu - yüzünden yapı'amıvor . AMDAN itiba- LA-LE Sinemasında, Sinema alemimizin 
lur? Kanund"l macldPs;ni ı?Öst<=riniz. BU AKŞ LASI 1 k 

Hamdi Bütün - Bravo.. Devlet Denizyollannın Ugur vapuru ren en büyük şeref GA o ara 
Faruk Dereli - Zeval tarihi Meclisin Pazar günü İzmid seferini yapmak üzere k d 1 • g&rOlmemif tı.rzda KABARTMA REKLI Yalnız bu film için mDateana olarak 

ı. t :ı..· d 'fb n basla-r d t t k Şimoiye • ar yapı memıf v 
:r.ararı arlılıın en ı ı are ' · · . ka1ktığı sıra a rın ıma çarpmış, e ne BU AK~ A M (ÇARŞAMBA) iraealne ba,ıanecaktır. 

Hali1 Hilmi - O halde kabul ctmı - saclarmd'an bazılım sökillmüştür. O o 
~ruz. Etem Akif Şehir Meclisinde kal - İdare, vapunın bu vaziyEtte kalkması- AKŞAMKi GALA BiLETLERi HU UST OIŞEM ZDE SATILMAKTADIR. lılveten : METRO JURNAL'da ~ kr 
sın... nı tehlikeli görd\iğünden yolcuları der - BUCl·raçoAlu - Ruaya mOzakerelari ve Ankaraya avdeti ve bOtOn cephelerde en Tmeulfeafsosn•~. h4a3r59p svazıyeti 

Bu esnada azgdan P.a.:id söz almıs: hal indirmiştir. vu u 

c- Meclisin ~ki hııltuksinarı ic;i halle- Liman Fen hey~!i vapuru muayene et- ~::::::::::::::::::===~~:;:~;;;~~~~~~-:=~--=-~==-••••ı 
demiyor. Bu işi yeniden tet~ilc ı>ts~~'.. de- miş, teknenin tamirine lüzum göstermış, , A L E M D A R 
yince, aııa arasında umumı bir ııulu me • Uğur> dün tstinye havuzlarına ~ötü - M .. 

1 
L L •ı 

olmustur. rülmü tür. ve 
Vali, mazbatav1. T"':" kovmuc: .. ~.azba- Vap~r burada esash bir tamir ı,törc -

ta avnen kabul .edtlmıs. EtPm Akı~ın Se- cek gene fen heyeti tar2fından tetkike- Sinemaları MUallrlgetlerlnden : 
bir Mec1isindekı azalık hakk: sakıt ol - dil~ek, sefer vapmasınd:ı mahzur görül- Müdu" r·ıyetlerı·mı"z İstanbul'un civar ve uzak se. mtlerinde oturan .. sayın halkı_?lızı~ da görebilmeleri için 
mustur. • .. medi~i takdirde seferlf're konulacaktır. b uk b 1 tları uzerıoe 

Ruzna.menin d.iğer m.nddr>l,.,rı. muz 1<e- Bir taraftan Uğur vapurunun bu su - telefonla , mektubla ve ızzat v u u an muracaa 
re edilirken. kfıt1b. ~cl•.hn Avm ruzna .• ret1e sPferden alınmış olması , di~er ta - il A B 1 A N T u A N E T T E 
menin sem mao<k>.smı c:ı:,vle okm~.u~~ur. raftan İzmit hattına pek az vapurun tah-

c- Azadan Ekrem ~ur; e~e~.tıı;c. ~rar~ sis edilmiş bulun'"ması, dün yapılması icab 1 d b" d r-· k '"zl .. ) 
vav. is!etmes~ u~um m~d.ur1ui?ü~dı~kı mu eden İzmit posta.:;ınm yapılamamasmı F ilminin birka ç gün daha t em ::lid edildiğini ilan eder. ( ki evre ır en : ur çe so u 
r~kıblıkı~~zıfoslı~dend ısktıfla et~1nşt1ırva~~ intaç etmiştir. . Mı·u·ı'de Matineler ı ı - 14.5 - 17 G ece : 20,15 
hır Mec ısı aza ı"m a a mn)t u .ı Pazıar günündenbcri ~apur b~klıye:1 8 G 21 d 

bulmuştur.> . İzmit volcuları dün Denızvolları ıdarı>sı- \.~A~l:e:m:d:ar~'d:a:.~,,~~-~1.-..;1;5~.5~-.1~.;.~ec~e-:•••e•••••••••••••••••••••••r 
Etem Aki~ ~~? ~ ızbn~rı~ın o~unra- ne müracaat ctmı!:lcr, bu işin halledil - .. 

sı PSnaC"lnd~kı rruinl~l :ıı:ı :\ ~ rar a ev en- mesini istemişlerdir. 
miştir. Söz alan l a ı ıı.ım: 
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SON POS T A 

Tiirkiyenin Balkan 
Doğu Akdeniz 

politikasına bi bakıs 
1 

ve 
s.,ta. 

1 Hıcüeler 1 

Bayram hazırllğı 
Kadın, eve gelen kocasına: çi!t ipek çorap alırım, geriye kalanlle 
- Bu gece tiyatroya gitsek! de şeker alır, dönerim. 
Derli. erkek yüzünü buruşturdu: * 
- İmkAnı yok. l!rJaek tramvaya bindi. Arka sahan . 
- Niye? l'kta durdu. Biletçi ön sıralarda otu • 
- İmkanı yok, dedim. Bugün anne • ranlardan birile münakaşa ediyordu: 

min öldüğü gOnOn senei devrfy~.. - Hanım bu birind arabadır. "Oç on 
böyle bir günde ben tiyatroya iidebilir para değil beş buçuk kuruş. 
miyim? - A nasıl olur, tıç on para.. 

- Doğru mu söylOyonon? - Beş buçuk htnwn, fnenfn. 
- Tabii doğru sayı~ - Hiç bile inmem. 
- Peki kocacığmı ne yapalım, 1ft • Tramvay mevldflne gelmifU. Arka 

meyiz. sahanhktald erkek yedi buçuk kurut 
Kadın arkasını döncffl, yiiıildO. Er • elinde indi. 

keğin yüzü güldü: - Bekçinin baynmı bahAlııhı yan. 
- Bayi'amlık tsbrpin parumı çı • sın• kurtardık· 

kat'dık! * + Ayakkabı mağazasının sahibi mağa· 
~dın kocasının bulundutu odaya zaya girdi. Çıraklara baktı: 

girdı: w 

9 
- Ne yapıyommuz, işler nuıl? 

- Kocacıgım · - Sabş fazla bay! 
- Geııe ne ıvar? - Pek! lSyle ise altı liralık iskarpin-
- Senin evvelki sene yaptırdığın Jeti yedi liraya. yedi liralı.klan sekize, 

pard~ü... veThasıl hepsini birer lira fazlgma sa. 
- Ha şu eski pardesll. tacabnız. 
- Onu birine '9el'8ek. utık gtyllecek Ayakkabıcı Itas,ya gfrdl: 

yeri kalmamış. - Karımın bayramlık Jdlrk manto • 
- Bir bakayım. su, kızımm mantosu fskarptnt, benim 
- Ne diye bakacabın, giyip 10kağa pal!otr kosttlmüm çıktı. Oğlumun kum 

çıkanıan herkes ayıblar. harasına da elll lira atanm. Geriye ka. 
- Seı, bilirsin. lam da kurban bayramı için bankaya 
Odadan çıkaıhn kadının yüz(1 gtıltl- koyanın. 

yordu· * 
- Yarın esldcfye satamn. Bıwyram • Hesabını bilen adam dilş(lndi1: 

lık ondülAsyon paruı 9Jkt! demektir. - Karımın dayısının getirdiği şeke. * ti, o~lumun ırlşanlımıa yollanın. Hem-
Evin erkeği himıetçf:rf çağırdl.: şirenıin o~una verecelfm mendili, oğ· 
- Al şu beş lirayı! lumdan ·aıır kanma verlr1m. O da kı • 
Hizmetçi beş lirayı aldı. zımın nişanlıama verir. Amcam gelir • 
- Balık par.arma kadar git, Dd kilo keTı eli 00. A'!lmez. muhakkak bir ku • 

yağ al, üç kilo pfrfnq al geriye kalani. tu şeker getlrecekttr. Kutuyu açma • 
le de ~ker alır gelirsfn. dan bizim klSmürcüye gftnderaem, aca • 

. Hi~etd ~;-ntosunu giyerken ee • ba bayramda yakacağmı kadar klmıü • 
vmç r.ınde ıdı: rü bana veresiye verir mJ? 

- Bir buçuk kilo vaa- al1 rım· İki kilo ,....--, ı ı 
niriııc alırım, kendirnf' bavramlık bir • J ~m.n ~ulf,.rl 

L F'1nları biliyor mu idinlz ? =ı 
~eve ne kaıar su içer? 

Bir lıadın nllmuneıl 
- s aendik lffmle .arife'* mendlt. 

Bu aeyg1 ber tarı lmeaJa nulb olmıJaD 
bir nimet oldu. Oln ~ tı•1•tu 
:ratat ~ anlJJOl1111l ki buııdakt Ura• 
met etra fımızdatllerdell a,rt 7qaınamıs. 
da ımtş: Son aeneıerde b&b&m Glmitttl. 
Annemle beraber talan ıa JlıflDdü1 er -
tet b.rdetlm ~ olan tafra • 
nın bir tuabumda b9 _.. llt cıkuılu bl
t.ırdl. ŞimcllJe kadar D.uncımdaD bu 90. 

cuia aıyda bet Ur~ pQınemet 1hıeN J&l'• 
dunda bulunablltyordum.. Annem ft bu 
toçtıt tardeflm bu eOstl g999n ta•bada 
damadmuzla bir ara.da ldll•. JC1l91118D 
tahsiline dnam edı8bDmMl için annem 
bana m~ bul1111du. Orada orta o
kul olmadılı IOln bum 4lfOnmet m ba
na bir vasile oim\lft;a. 

.Bunun fst.anbula pliııl beltl eWnde 
huzuru boabWr dedJm. w c;ocullı Je1!l o. 
kullara vermek tbere bir 1t1 mek1ıebe mL 
racaatta bulundum. Blr1ncl okula boJU .. 
nan tısa oJmannda.n. l lnGl ok1lla da mtl• 
sabaka imtlhamnl apnmntdJlmd&n gl .. 
remedl. Bu .,.;.ı,.ı ııaıpında na-'llmde 
kalması 11e nebaı'l bir orta otu1a dıeıvam 
etmeai mednırlyetı 9ıttı. l'atat buna :ta. 
rar verlld111 da"*da a nlnlM lılpıı 

Altm taçh dansöz1er 

nnda taşlar oldt·· 
Ju görülür. 

Bunların taktıldar1 ta§tarın, 11attA aı -

tınların çoğu sahtedir. Yalnız Japon 

damıözleri müstesna... Onlar haıküd pır -

l~ t .ı ile işlenmiş altın taçlar takıp dana 

ederler. 

bafl&sterdl, .~ plmı,en bqaDt. .... 
dl "fe tanmuı ~ ... 80ll alerl: 

(Ben brdlllDe 'belnnaJr mecıb1lrlJeUll -
de detlltm. ıa o lider ıa ben.) dedi. 

Qocutu IODla aıamapcatmu l>Ud1r .. 
dtrn. Bu tararım tarpnnda mnı bira -
tıp ıtttı. !ı. ppdJtllrtm? Ne ppnalı • 
J1Dl? 1"ltrtllilıl aJmala mttuJn.• 

OkUJUCaDl tıtumılnde ,anılJJOI'! 1 • • 
nedeıd>ert balar içinde YafDUI oJmuının 
eebebl ~rden uzakta nk1' 
geolrmlf oJman deltldlr. Bu m1lddet zar. 
fmda tadının batik1 r*unu anlama• 
için onaıa -nısi1e çıtmanlfıt.l, hanr lç.&n. 
de dtwam ediyordu. Sebeıb çı:tmca fırtı • 
na bqladı. §1md1 tlddetll samanıdır. Bil· 
t6n el>e~t.e avdet edıecelr:tlr. 

Otuyucuman etlDln lrarK'8rl w ruh• 
hattında t1k1r yQrtltmeJe ıezum gönntı.. 
,crum. bu dolrıJdaa dolru;Ja allkadarı
na akldlr. Fakat otuyucumun 8 aeneden 
beri birlikte 7&f8dıtı tadının ruhunu da• 
ha tJ1 anl&mq olmaaı llzımdı. Bu tat 
dlrde tarannı "V'enneden önce zemını ha. 
mta,.a.caktı. Paıtat madem Jd olan ol ~ 
mUJtur. •lmdl kararında ısrar etıneÇ 1 .. 
cab eder. Bir taraftan da etine hattı ha .. 
reketlnin y&nllfığını anla.tınıya çal11ma
tı . .sonra çocutu ıeyll bir mektebe kaydet.. 
Urmete bakmalıdır. 
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1 Ti:T.&'l'RO M • ZAH 1 1 ~ 1 . 

Tiirkiyede opera Dadımla ıuıaBaı 
Yazan: ismet 

kurulabilir mi 1 
(''Son Posta,, nın tiyatro ml.nekkidi yazıyor) 

Dünya wziyeti, anl~alar, . - - Bu hatlar, senin anlıyacağın, istihı-
mamalar hakkında siyaset adamlarının, kam. 
eski kwna.ndanlann fikiılerini öğrenen
ler ve bunları gazetelerde neşredenler 

pek çok.. fakat biç ki.mı;e, şimdi ihtiyar 
denilecek bir yaşa gelmiş olan dadımın 
fikirlerini öğrenmek merakına ~üşrrr~ h. 
Halbuki dadlllX\, oldukça akılll, dunya 
ahvali:ne aşina bir kadındır. Filin hortu
mu olduğunu, Çini Maçin isimli bir mem
leket bulunduğunu, denizlerin öte.sinde
ki diyara Hindista.n dediklerini. Çini Ma-

PariS' operası.ndan bir gonın~ çin padişahının Hindistan padiphmm 

- Ne va«.tt bizim de bir operamız o-1 düler. Onların dönmesile opera bahsi 1 tuvarmdan yetifntiş ses sana'tk!rımız kızını sevdiğini dııha dört yaşımda iken 
lacak? yeni baştan tazelendi. var mıdır? Hayır .. Bir veya iki göste • ondan öğreıun4tim. 

Seneleroenheri kendi kendimiJ:e sor. «Belediye hesabına Berlin ve Viya • rilebHir· Fakat koca. İstanbul şehrinde Böyle bir kimse il~ siyasetten, harb-
duğumuz bu sualin cevabını vereme • nada tahsil görmüş olan Semiha, v€ di- birle, ikile, onla, yirmile konuşmak, k.o- den konuşulabilirdi, ve nitekim konuş-
yiz. ğer iki genç memleketimize dönmüş • nuşmağa değmez. tu.m, lronuştultlarımı.zı buraya yazaca-

- Şu zaman, bu zaman! lardir. Beled1ye bu gençlerden istifade Operaya artist yetiştirmesi şöyle dur ğım. 
Diye bir müddet tayin ettiğimiz va - etırek üzere Konservatuvara bağlı bl · .sun, operaya, operete koro yetiştirile • Dadı, dedim, gel bakayım; §Öyle 

ki değildir. Çtinkü opera, tiyatro şu • opera trupu teşkiline karar vermiştir· bilse kAtl. Şimdiye kadar bir şey olma- biraz yakın otur, sana soracaklarım var. 
~lcri arasında kurulması en ıüç ola - Trup ilk zamanlarda yalnız hafif ve u- dı. Bari şimdiden sonra bir gaye, bir - Sor . küçtik bey. 
rudll'·· fa!ı;: opera parçalan temsil edecektir-> me.todla çalışılsa da, Konservatuvar • Kadının dili alışmış ne yapayım, onu 

Opera bina meselesidir. Ber1in ve Viyana.da tahsil görmüş dan fayda gelse. bu yıaştan sonra, küçük bey demekten 
Opera milzjk ister. gençlerin her birini eşi bu1u~az bi • * menedemezdim ya. 
Opera ses ister. rer opera san'atkAn olarak kabul et • Opera için bale lazımdır. Bale dans - Dadı, şu dünyanın bugünkü hsline 

ne dersin? · 

- İstihkama hat mı diyorlar. 
- Evet öyle. 
- Ne yapıyorlarmış orada?. 
- Fransızlar bir yana geçmişler, Al .. 

manlar bir yana şimdilik bir §ey yapntl" 
yorlar. 

- Bir şey yapmıyorlar mı? 
- Şimdilik yapmıyoriar. 

- İki taraflı olmuşlar hal 
- Evet! 
- Keşki ben de oradn olsaydım. 
- Sen ne yapaı.:aktın. 
- Bir şey yapmadan oturmalarına a-

cıdım da, kahve fincanlarmı toplar g&
türürdüm. Onlara fincan oynatır, va.kit 
geçirtirdim. 

- Dadı saçmahyorsun. 
- Neye saçmalamış olayım, iki ta" 

raflı olduktan sonra neler oynanmaz ne
ler ... 

- Canım bu hatlarda yüz binlerce itl
ean var. Hepsi tepeden tırnağa. kadar 
pürailfilı! 

- Ne dedin, ne dedin. Hepsi silahlı hal 
- Ne zannettin. 

Openı bare i.eter. sek bile biz üç gençle bir opera yapıla- eden, dans etmesini bilenlerden teşek. 
Opera koro ister. bileceğine akıl erdiremiyoruz. Sesleri kül eder. Bizde bale için insan bulwı- - Ne diyeceğimi şaşırdım küçük bey, - ltşte bundan korkarım. Sılah.Jarı-
Ope d k 

kızı kendi havasına bırakırsan ya <~avul- iDl bari iyi yerlere kovsalar, ~eytan dol• 
ra e or !ster. rnfüaid olduğu için eğer -bunlar bir sah ıraz. Bulunanlar da, birkaç gün içinde " -s cuya, ya zurnacıya varır der!erdl. İşte durursa fena! 

Opera masraf ister. ned(' opera parçalan taganni edecek • kaybolurJar. Birgün sayıları ellidir, er- go"••· 
k b d 

bizim karşıkiler de kızlarını kendi ha- - İngilizler, Berline tayyareler ur 
Hepsi bunlar değil. Fa at u ıta a- lerse, (ki hafif ve ufak opera parçala • tesi günü otuza düşer. 

n zikretmek de, operanın güçlükle n temsil edecekler, sözünden bunu an. * vasına bıraktılar. Gitmiş cazcazcıya var- derdiler. Beyannameler attılar. 
meydana getfrllebil~~ hakkında bir liyoruz;) sahnede ses dinleyip: Bu arada şunu da söyliyeyim: Şehir. mış. - Vay çapkınlar vay. - Bir defa o. caıcıtzcı değil, cazbandcı, Ça.pkınlar mı? 
fikir verir zannederiz· cÇelebi böyle olur bizde de opera de- lerhnizde musiki evlere girmemiftir. - · hem ben daıha başka §eyler sormak isti- - Çapkınlar ya.. benim gençliğiınde * diğin• le iktifa etmek san'at hayatımız Evlı:!rdt şarkı söylenmez· Evlerin bu yorum. Lehistan barbi bitti. bizim oturduğumuz eve yakın bir kasab 

Bizde opera oynanmıştır. Eskiden, için acı bir keyfiyettir. tarzda oluşu tabiatile tiyatroya tesir e. - Çok şükür elhamdülillAh, sulf yap- vardı. O da birkaç hre bana atmıştı. er 
fstanbula ecnebi tiyatro trupları sık * der. Evlerinde şarkı söylerniyenler, tılar ha.. kumam, yaz:ınıarn olmadığı için küçl11' 
Sik ge1irlerdi. Bunlar arasında opera Vakti gelmişken bir sual soraca~m, darıs etmemiş olanlar arasından bir ko. _ İşin fenası; sulh yapmadılar, gene hanıma okutmuştum. 
truplarından ayrılmış san'atkArlar da Ank:uada açılmış olan tiyatro mekte - ro, bir bale çıkarmak güçtür. harb devam ediyor. S<mu ne olacak ~r- _ Kıa.sab beyanname mi atmıştı. 
geldiler, ve İı;ıtanbulda opera temsil et- bindPn ne haber? Orada yeti~tş kim- * sin. _ Name atmıştı ya .. bak ezberimde 
tiler. se var mı? Mekteb devresi bitmemiş o- Başlangıçta, beynelmilel kıymeti o- _ Hayır olur inşallah, ben rüyasını sana da söyliyeyim: Tende camm, gunc• 

Meşrutiyetten evvel, ve meşrutiyet labi]fr. Fakat ilerde ne olacak? Bizde, lan operalar oynanırsa, koro ve balet g6rd6m. dih.arum, benim sultanım efendim, diY• 
akabinrle İstanbulda tiyatroyla meş • 1<ond:iktörlüğUnü bitirmiş muhasebe yerJileri birleştirilmek suretile hariç - _ Sen rüyayı bırak. başlardı. 
gul olanlar, bir ara opera oynamak he- katiblerine, orman mektebi mezunu ten getirilmiş olanlarla da idare edile - _ Nasıl bırakayım küçük bey. benim _ Dadı sen bunamışsın. 
veslm:! de kapılmışlar .. niS'beten temsi- tahsil memurlarına rastlamak umuru bilir. rüyam her zaman çıkar, gec;m Ram~zan- _ Üstüme ıyilik sagllk, mçın buna-
li kolay operalardan bir kaçını sahne. adiyedendir. Tiyatro mektebini biti - * da senin lkiverd bir takım yaptmhğmı mış olayım .. bu·güne bugün y~ım kaç, 
ye-koymuşlardı. I1M1ler de bu miısillft, devlet derniryol- Gedye çok şey kalıyor. Bu çok şeyi.n rüyamda g-Ormüştüm. Bayram günü lA- başım kaç. * 1arı i~Jetmes!nde, yahud da Sümerbank çoğu da masrafa mütevakkıf, masrafla civerd takımını giyip karşLma çıkıverdin. _ Yaşını sormuyorum. Sen Hitleritl 

Bundan birkaç sene evvel, Türkiye. satış mai!azalarında çalışacaklar mı a - halledilir. - Dad)cığım sen fazla geveze olmuş- ne istediğini bilmiyor musun? 
de opera kurmak mevzuubahs oldu - caba? Böyle bir şey insanın aklına gel- * sun, sa:p derken samana geçiyorsun. Bak - Onu biliyorum. Geçen gün hanı.t11 
ğu zaman bu sahada ihtısas sahibi ol • memeli amma, geliy<>r .. çünkü tivatro Yalnız bir dhet te var ki hiç ihmal şimdi, Majino hattında Fransızlar, Zig- söyledi. 
duklannı iddia edenlerden bazıları, or- mektebinden sahnede kendini göste • etme~e gelmez. Hariçte operalarda ça- frid hattında da Almanlnr yor almışlar. _ Ne istiyormuş? 
taya çıkmışlar, mahalli ve millt opera. ren bir mezun çıkmadığı ıribi, mekte • lı~rnış, tahsil etmişlerimiz bir opera _ Yer mi alınıt;lar .. barj büyük yerler - Kolonya istiyormuş, vcrmiyorlal'"' 
lar hazırlamı:ş olduklarını, bir sezonda bin atisinden endişe ettirmivecek hiç kuracak iktidarda değildirler. Opera i- mi? · mış. Vermezler ya .. b'?n şi§eyi, köşecieJd 
iki opera sahneye koyacaklarını söyle- bir hareket de duyulmuş değildir. Mek- çin bir mütehassıs celbebnek elzem • - Tabii oraları büyük. tütıü-ncüye götürii.nce kolonya doldu{nı:JC 
nıişlerdl. teb devresi henüz bitmemis olsa bile, dir. - Ekip biçiyorlar mı? için para istiyor, o da para verse kolonY'" 

Tablt bu mümktin olamadı. v:ırına yetişen aktö,lerin staj havatı • «Mütehassıs bolluğunda bir de ope • - Anlamadım. bulabilir. Hem kolonyayı ne yapacak jl * na atılmış olmaları icab ederdi· Bir 0- ra mfüehassısJ• denilecek.. bir fazla, - Yer aldılarsa ne yaparlar, ya ev 0 kadar istiyor. 
Şehir tiy~trosunun operet kısmında pera açılması dfuJünülürken, mektebin bi:. eksik ne çı~ar:y~ü~umsu.z. yere de yaparlar, ya tarla, bostan gibi lrullamr- - Kolonya olmıyacak. koloni' 

çal:şan Semıha, operada kendfaden isti rle bu arada yardı.mı düşünülemez mi mutehassıs getırttıgımız vakıdır. Bu da lar da.. - Ayol küçük bey, sen benden baş!<• 
f:ıde edilecek bir san'atkAr olarak ye • Tahsilde bulunanlar, tahsillerine de • lüzumlu yere getirilmiş olsun. - Yanlış anladın. Bu hatlarda otur- bunları konuşacak kimse mi bulamaJıll• 
tişebilirdi· Bu maksadla Semiha Al - varnla, ayni zamanda da sahnede ça _ * muşlar. - Arasaydım elbette bulurdum. 
m~nysya ve bu sırada diğer birkaç hşsalar, daha fazla inkişaf etmezler Opera yapacaksak, tam yapalım. - Tanırsan hemen git söyle kalksın - Onlar sana ne cevab verccekiercli? 
geyıç de muhtelif Avrupa şehirlerine mi? - Ne yapalım, bizim opera da bu lar. - Ne olacak, ne bitecek anlatırlardı• 
gönderildi. Üç kişiye birkaç arkadaş daha bul • kaC.ar .old~, daha ~yisini yap~mıyoruz! - Neye dadı? - Sakın ha küçük bey, öyle kirnseıer-
Avrupanın muhtelif şehirlerine gön. mak istediğim için bu fikri ortaya atı. J?e~':P bır~aç ~Işı.ye şarkı soyletmek. - Neyesi var mt? Sı>n küçükken E- le konuşma! 

derilmiş, mahdud birkaç kişi ile opera yorum. ~.!~;!.~~.~.~:~:J.ı.~!; .... ~ ......... -··-··-- renköyünde, hat boyunda bir köşke yaz- - Neye? ıc 
yapmak imkansızdı. Opera sahnesinin artist kadrosunu Yeşil sahalar hakkında bir rapor lığına gitmiştik, hat öntimüzien geçiyor- - A, haberin yok mu, faicılık yasa ' 

Esasen Türkiyede Şehir Tiyatrosun- bu suretle ikmal edebilirsek (ihtimal hazırlandı du. Bir gün, bakkalı•~ k0yaen yeni gel- olacağı, biteceği söyliyenlc:ri polis yak~ 
dan baska mazbut bir tiyatro da olma. ve!'miyorum ya) artist cihetinden va - İstanbul un muhteJ.if semtlerinde vü. miş çırağı, hattın üzerine oturmuş, din- lıy.or. Hem ondan hiç bfrinın söyledıJde 
dığma göre, yeni artistler yetiştirmek, ziyeti kurtarmış oluruz ki .. geriye ka : cude getiıilecek yeşil sahalar hakkın. leniyorm~. Şimendifer de gc!miş, çocu- çıkmaz ki, ben kaç defa aynalı bakıcıyrŞ 
yct:şeceklerden devlet tiyatrosunda, 1anlar arasında koro ve baleyi düşüne- da'ki tetkiklerini ·bitiren Nafıa Veka • ·ğu ezivermiş. Hatta oturmak çok tehH- baktırmıştım da hiç-bir dediği çıkmaınıştı. 
devlet operasında istifade etmek dü - biliriz. Koro ve bale teşkiUeri kolay sa l~ti bahçeler mütehassısı Lovo, rapo • kelidir. · - Falcılık soracak değilım dadı. SıYıl" 
şünültiyordu. Bu düşilnce de, Ankara. nılan fokat kolay kolay teşkil edilemi- runu hazırlamıştır. - Dadı, Ma1ino hatt1, Zigfrid hattı se- set adamlarını soracağım. 
da bir tiyatro mektebi açılmasına se • yen unsurlardır. Taksimle Harbiye arasında vücude nin bildiğin hatlar değil. - Onlar bilebilecekler mi, sanki bcl'l'" 
beh oldu. İstanbul Şehir Konservatuvarı bu sa getirilmesi kararlaşan Lüne Parkın in- - Tabii bildiğim hat değH, zaten söy- den fazla bir şey mi bilirler? * hada kendine düşen vazifeyi hiç bir ~ası birinci beş senelik imar plA.nına lemeye dilim dönmüyor, nereden bile- - Galiba orası öyle dadı. 

Sent'ler ~ecti. Harice ıtidenler dön - zaman vaomaımştır. Şehir Konserva • konulmU§tur. ytrn. lsmet HuZU.si 
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Tarihte Rusya - Almanya münasebetleri 

arl.ık sarayında 
Alman casusları 

Sayfa 7 

C Genç annelere nasihatler :::J 
K1.z1.n var m1., 
derdin var 1 

r.......................... Y A Z A N ............................ ! 

l Meşhur muharrir Suzetta Dolly j 
·-···-------... -··-----···----·----··-············ .. 

Rasputin, Başkumandan olan Çardan, Çariçe,vasıtasile, 
Yalnız askeri sırları öğrenmekle kalmıyor, stratejik 

mah;yet taşıyan tavsiyelerde bile bulunuyordu 

~'"' ~~=~~.!.s::.!U!~~!~~. ,.~ 1 
ali saraTlllda Alman cuwılan büyük bir fa
l Jet sartetmı.ıer, ~ir9Qk nüfuzlu şahsiyet
erı avuçlan lqine almJıtludı. Hal'i> b:ışla-
~n sonra papas Rasputln'ln nüfuzu at -
la~da bulanan Çariçe hemen bütün idareye 

1 
klnı Ohna.k llti;rorda. İkinci Nlkoıa RU5 -

;:•n rıuı Çan olnıaktan çoktan çıkmıştı. 
rb tsnaaınc1a Çariçenin cıamdönörü A -

~h111acıa blllanayu, Alman7a ile irtibat 
ıifeaJ IÖl'i7ordL 

ZJUyük anne, anne ve genç kızlar 

Evlad yetiftinnek, iyi evlad yetiftir- pek iıhmal etmi§im, onlar adeta hudayjna
mek, sizi hayattü her bakımdan tatmin bit bir şekilde tabii bir ol gibi inkişaf e
edecek mevc~yeti, gö~sünüzü iftiharla dip büyüyüvermişler. 
kabartacak bır insanı dunyaya kazandır- Bu yalnız benim ve benım milletimin 
mak müşkül, ~?~. mü~kül. bı~ İitır. Ya~- anala:nrun kahahatl mi, gazetecılik mes
k~n. yapılan bütun mes3ı içmde en muı- leğim bana dünyayı çok dolaştırttı. Böy-

külü. · · . . . . . . . lece dünyayı dolaştıkça dünya yüzünde 
F~a-t .. bızım neıslınuzde~ analar ıçm toprak hududlarıııı ayıran bariz bir ta· 

en muşkül ve en yol'ucu lf bu evlidlar f biat ipreti göremedim ve hududların 
arasında kız olanını yeti§tirmektir. nasıl sadece bir mefhum olduğunu öi

.. Bi~ . neslim.i~de . a~aıar diy~rtun. rendimse ayni nıuas•r nesil!erin miHiyct
Çunkü biz on se~!z yı~ını y~ındaki kız- !erini ayıranda hiçbir hususiyet farkede-
larm anaları henu.z pe.\ gencız... medim. 

O kadar .. genç ~· çok ~ere fazla sporla Bugünün Fransız kızile İngiliz, Ame-
ça~uca.k vurudlen neşvunema bulmuş, rikan veya Türk kızının birbirindc.:n hiç 
gelı~ kızlarm:ızın ya?.ın.da onların an- bir ve91tile farklı olmadıklarını, ayni şe
nelen, ablaları oeğil, kuçuk .kız kardeş- kilde yetiştirilmiş bulunduklarını gör-
leri gibi bir şey oluveriyoruz. dilın. 

Bunun iç.in onlara kendı sözlerimizi Bugünkü genç kız neslınüı hiçbır mil-
dinletmeğe, fizerJ~rinde annelerimızin bi- liyet farkı olmadan aynı meziyetlerle be
zim üzerimizde kuLandığ! nüfuzu kullan- zen~ veya ayni kusurlarl.'t rnalCıı ol-
mağa ekseriya imkHn bulamıyoruz. duklarmı gördüm. 

Hem biz ne de olsa, terbiyenin bam- Buna sebeb olarak ta şunu göruyorum: 
başka olduğu bir devirde yetıştik. İlk al- Bizim gibi harb evvelinde genç kızlık çağı 
dığuruz terbiye ne de oha bızı daha naz- na ulaşıruş olan annelerde, eski terbiye
lı, daha nazik, daha sessız ve daha ~ıkıl- nin tazyikine karşı duydukları ısyanın 
gan yetiştirdi. aksülAmeli. .. 

Halbuki şimdi bi1hassa kalınlaştırdık- Bizi vaktile sıktıkları tarzda, biz de 
ları seslerle külhanbey t~bırlerı kullan~- , çocuklarunızı sıkmıyalım istedik. Onları . 
rak konuşan kızlarımız bıze onları taahıh serbest bırakmak isterken, üzerlerı•ıden 
etmek ihtiyacından daha evvel, korku ~ adeti bütün kontrolu kaçıraık. 
hissi telkin ediyorlar. Halbuki çocuk ruhu tıpkı boş bir pliık-

Onları yadırgayoruz. Onların bizım tır ve onun içine ne doldurulursa on.ı 
bir parçamız olduğunu müşkülatla kabul söyler. 

ediyo~z. . . . Çocuklarımıza biz. mekteblerin ı.ınıf-
Tabıı ki, bu nesıl farkıdır, annelenmız larda öğrettiklerinclen fazla ve onu it

de bizi beğenrnezl~r. bizleri tenkid eder- maım edici ne öğrettık? 
ler, bizleri yadırgar!ardı. Onları nasıl bir ahlak mefhumuna 

Fakat hiç ~phesiz ki bu kadar değıl ... inandırdık?. Onları nasıl bir hayat gnyc
Buna sebeb de, annelerimizle bizim ara- si verdik ve nas!l fikirler aşıladık? 
mızdaki devirdeki ınkılabların bizim dev- Ben kendi hesabıma bir: on yedi ve 
rimizle çocuklaı:muz arasındak1 değışüt- diğeri yirmi yaşında bulunan iki kızımın 
liklere nisbeteri fat'Kı bu kadar büyük ol- karşısında bulunduğum zaman harici 
masıdır. Bizim zamanımızda her ıey da- dünyadan onların kalbine kontrolsuz ak
ha tedı-icl oldu diyebiliriz. m1' olan intıbalaruı, tesiderın mifuzun-

Sonra da biz küçücük yaşımızdan it.i- dan ürkmekteyim. 
baren umumi hadisatın en ziyade ders İki kızım, benım için iki ayrı alem 
ve ibret verjci zamanında büyüdük. Ha- ki dahili kanunıarının ne olduğunu bile-
yat tecrübemiz daha büyük oldu. miyorum. 

Bizim çocuklarımız henüz yirmisine Ve dünyayı bekliyen istikbalin büyük 
yaklaşmaktadırlar. Dünyadaki umumt sarsıntıları karşısında onların mümkün 
felaketlerin en kıt zamanında yeti~tiler. olduğu kadar saı·sılmarnaların: temin E>t
Şimdi hadisat onlar için de bir mekteb mek için onlara deruni bir kuv\'et a~ıla
vazifesi görecektir. yamadığımızı bildiğimden pek çok kor-

Ben kendi kendime harbin Habeıistan- kuyorum. 

dan İspanyaya, İspanyadan Çine gittiği Ve ben eminim ki, ne bu hatayı işle. 
ve nihayet Polonyada bütün dehşetıle yen anne yalnız benim, ne de içi bf.yle 
patladığı gün şu suali sordum: annesi için karanlık bir kuyu esrarını ta-

- Acalba çocuklarımızı onları bekli- şıyan evladlar yalnız benim kızlarımdır! 
yen istikbale haztrl•yabildik mi? Bugün birçolt anneleı kendilerıni mu-

Bu yalnız benun ve benim rniJletimin hakkak ki benim gibi ayni sualierle hır
kadınlarının ve analarının kendilerine palarnakta ve ~ocuklarına bakarak. be
soracağı bir sual ~ğildir. Bu sual bi.ıtün nim duyduğum korkuyu duymaktadırlar. 
milletlerin kadıl'llarının bugür.kü dünya Fakat yalnız endıse duymak ve yalnız 
vaziyeti karşısında kendi kendilerine irad I üziilmekle olan bir hatayı tamir edemc
etmeğe mecbur olduk 1arı ve aldıkları ce- yiz. 
vabın da kendileri içın tatmm edici oı-ı Zararın neresinde::ı dönülse kardır, 
ması temenni edilen fa1<at tatmin ı>dici derler. Biz de onl! yapalım. 
olacağına yüzde yüz emin olamıyacağı- Şimdiye kadar yapmadığımızı, yapa-
mız bir sualdir. lım. Yalnız büyümektr. olanların değil, 

Ben kendi hesabımıı bu suale kalbimi hatta şimdi büyüm~ş bulunanların bıle 
ve içindeki endişeleri yatıştıran bir cevab Üzerlerinde ciddi bfr surette işleyip ça
veremedim. lışmamız, muh&.kka'k ki onlara ço~ müs

Ve kendi kendime itirafa mecbur ol- bet bir şekilde müessır ol~caktır. 
dwn ki, ben kendi h~bıma ev ladlanmı Suzetıe Dollu 



N•kleden: Hatice Hatib ... 
rJ• 

Oğrenilen hakikatler 
- Bankadan yanılmış olabilirler. Fa- nuş bulunduğudur· binaenaleyh ortada 

kat ben sadece vazifemi yapıyorum, ta- çok mühim şeyler' döndiiğ:i muhakkak
haı:riyatta bulunmaklığım için çok kat'i tır. Belki de onu öldürmüşlerdir. 
eı_nırler a~ ~unuyorum. kız kard~- Şişman kadın onu korku ile dinliyordu. 
nız ~vvelkı gun oğled~ sonr~ nerede~? - Öldürmüşler midir? Randevuya git-

Şışman kadın kısa suren b!r tereddud- memiş mi? İmklnı yok, dıyorum size. evin 
den so~ra:. . . kaplSUla kadar benimle beraber gitti 

- Bilmiyorum, diye ~evab v~r~ . Gomar sevincindcıı titriyordu. Şaşkın-
C?<>mar onun doğru ~oylemedi~ını hıs- lık ve memnuniyet içinde· 

semyordu. Başını gayrı memnun bir ta- - Ona refak!lt mi ettıniz"' dıye keke-
vırla sallayarak: ı di · 

- Eğer .benden bir şeyler saklıyorsa- e · ( ATkan vaT) 
nız ve eğer bu yuzdcn bir ieli.ket te ola- .............. - ........... ·-·-······· .... ···············-.. 
cak olursa bunun sebebi ve mes'ulü siz M h k 
olursunuz. dedi ve gitmeğe hazırlanıyor- c ru at fiatlarında 
muş gıbi ayağa kalktı. Şişman kadın o-
nun yolunu kesti: ·hı·ka 1 

- Durunuz. biraz dedi. Evvela insanı 1 1 r yapı ıyor 
korkutuyorsunuz, sonra da çıkıp l{idiyor
su11uz. Miminin başına bir felaket gelmiş Piyasada sömikok bulmak km~kül -
olabileceğini hakikaten zannedi.yor mu- leşmiştir. Belediye tarafından yapılan 
sunuz? tetkiklerde fiatlarda ihtikar yapıldıkı an-

- Komiser tuna kani... ~l~tır. Beled~yenıAn tetkikatı ikm&l 
- Sahi mi? Oh Allahım bu feci bir edildıkten sonra ıhtikar yapanların ceza-

şey. O halde size her şeyi söylemeliyim. la.nd~~ılınasma geçilece~ir. 
Mimi o gün tanıdıklarından birine ıtit- . Dıger tar~t~n _ alelumum mahrukat 

ti. Şey içın ... Bir iş için... ftatlarında ilıtıkar yapıldıgı hakkında 
- Bir iş ıçin mi? men'i ihtikar komi'iyonu~ı da müracaat-
- Evet ... Daha doğrusu onun gibi bir lar ya.pıbnışt1r. Komiı;-vonun bugünki.i 

şev için... I toptan tısında odun ve kcmi.ır fiatlarının 
8imone Perre in sıkıldığı anlaşılıyor- tet iki muhtemeldir. 

du. Gomar- 1 Geçen seneler Almanvadan 520 bin ki-
- Ben polisim, dedi. B.,na her şeyi a- lo kadar k'.lk ithal edilmekte idi. Bu ır:"nc 

çıkça söyliycbilirsiniz. Size bu mesele ha-rb vaziyeti dolay1sile bu ithalatın~ ya
hakkında tam bir ketumiyet muhafaza oılamoaması:nı vesile itt"haz ederek fi!\t _ 
edecc-ğimi şimdiden vadedcbilirim. Be- lann yükseltihnesinı"? k lkışı!-iıi{ı ileri 
nimle tıpkı kilıscdekı papa l günah çıka- sünill'DC' ·tedir. · 
rır gibi çekiJU?eden ko..,uşabilirsini~. Alakadarlar buna mukabil mal-.rııka 

SON POSTA 

Bulgar elçiliği 
musteşarı dun 

. Sofyadan geldi 

Belçika ve Holanda hükümdarlan sulh 
için tavassutta bulundular 

Dü!'l salbalhki komıanslıyonelle Bulgarı.sta-
nın Ankara elçlllği müste§al'ı Vançef, Sof - (Baştarafı 1 inci sayfada) esaslı amnler hakkında bir takım fara· 
ye.d:.ın şehrlmize gelmiştir. Kendlslle görü- reyıan eden mükerrer görüşmeler, iki hii- ziyelerde bulunulmaktadır. 
oen bir mu'lıarrirLmlzln muhtelif suallerine kümdarın yeni bir sulh teşebbüsünü in - Müabet netice almmıyacak mı? 
cevaben .. şunları söylemlftır: tac e ı · tir. · 
«- Türk - Bulgar dostluğu normal f.l!Y - • Y en:11i . . . Her ne olursa olsun siyasi mehafılin 

rlni taldb etmekte ve gün geçtikçe iki kom- Filhakilca kralıçe Vilhelmın ·ıe kral müttehid kanaati ;udur ki, bu yeni ta -
'u memleket arasındaki bağlılık ve yakın - Leopold, kendi imzalarile İngiltere kralı v.assut da ilkinden daha ziyade müsb2t 
Jık kuvveUenmektedlr. altıncı Corca, Fransız cünıhurreisi Leh- bir netice verm..iyecektir. Birçok meha• 

t\radaki müesses samımııeti ihlM edecek röne ve Alınan şansöliyesi Hitlere birer filin endişe ile sorduğu sual şudur: 
ıaylahrı yersJz bulmak ve kartılamak ll - telgraf çekerek. harbe nihayet verilmesi ıunrllr. . . hsıi ta. il klif . 

1 
Acaba Almanya ne yapacak ve bazı 

Avrupanın aldığı son ham vaziyetlerini ı~ın şa wssı.ı arını te e~ış er - bitaraf hükfımet merkezlerine açıkça yap 
Rul~arlstan saıc.ın karşılamııJ<tadır. dir. tığı söylenilen tehditleri tatbik edecek 
. Ys-lnız mutad tallın ıve terbi-ye bakımın - Mulra.rib devlet reislerine gönderilen midir? 

ifan blrk. ~ .sınıf asker silMı altına alınmış 'bu telgrafın metni, bu akşam Holanda ha-bulunma.ktadır. riciye nezareti taraiından. Felemenk, İn- Berlbe göre 
Amele taburlar·na münlhasıran Türklerin giliz, Fransız ve Alman lisanlarile neşre- Berlin '1 CA.A.) - Hamburger Fremden -

alınmış olmMı şayta.<JI mlihtacı tashihtlr. d'lm. f blactt, Belçika Kralı Leopold'un Llhey'l zl· 
Eskldrn bedel "9'erenlerin 21 gün bu nskert ı ~ ır. yaretlnl mevzuubahs ederek Avrupa harbi 
hdmnetlerde bulumnıh dl:ma.la.N ke(ytlyetl Telgrafm metni arifesinde Belçika Krallle Rotanda trall -
b:ı~!m miınalarda tefsir edllmeınelldlr. Telgrafın metni şudur: çeslnln sıillı teşeti>üsünü b.atırlatarak dl -
N~tice şunu soyllyebll!rim ki• Türk Bul- B"tün d- · · ~ ·k betl h yor kl: ırar miinnsebeıtıerl trun bir d~tlırk lhudud _ u unya ıı;ın agır .a ı er azır- Bitaraf memleketler l9{n böyle bir sulb 

lan lç!ndedlr. lıyan şu an!arda, ve garbı Avrupada mu- teşebbüsü daha yapmak fırsatı Hi~rln t 

Bulıtaı1stana vlk:i olan bu on beş günlük hıı.rebe bütün şiddeti.le henüz başlama - İlkteşrln nutkundan sı.tu"a başgQııtermtş -
seyahntım hususi l.şlerhnin tesviyesi içindi. m•şken sesimizi bir kere daha yükseltme- tir. Almanyanın sulh te'kHllerlnl Çember -
!iu akşamki trenle hükiımet meı1ı:ezlnlze gl- yi bir vazife telakki ediyoruz. ıayn·ın şiddetle reddetrnooine meydan bırak-
dece~lm • madat~ bu fırsattan istifade edllmell idi. 

· Bir müddet evvel, muharibler, adilane Almanya, o zaman bl.taranann gösterdltl 

Dün limanımıuı beş ecnebi 
vapuru geldi 

Dün limanımıza iki İtalyan, bir Ma
car Ye iki df> Amerikan olmak üzere 
bt·~ ccrıebi vapur gelmiştir. 

Italyarı bandıralı c.Albano> ile c.Tren 
tino11 \'anuru makine aksamı, kimvevi 
ve tıbbi ecza, pamuklu mensucat,· de
mir esyn, düğme, hardal, Macar va _ 
puru «Sekt• külliyetli miktarda çay, 
Amerikan bandıralı «Eksporter• ve 
c.E!.çz:u vapurları makine ve elektrik 
malzemesi, kakao, otomobil ve makine 
ak'"amı, k·m\ "'Vİ \'e tıbbi ecza ile pa 
mıık mensucat getirmişlerdir. 

bir sulh için emin ve makul esaslan tet- çekingenlikten dolayı müteessir olm114t.u ve 
kik etmekten imtina eylemiyeceklerini bugün dahi bitaraf memleketleri İngiliz de
beyan etm~lerdi. İntıbaımız şudur ki. bu- nlz diktatörlüğüne pek zayıf bir mukaıveme\ 
günkü şartlar 1çinde sarih şekilde fikir- gösterctlklerlnl ve Holanda va.purlarının ıngl 
lerinizi izah etmeleri ve bu fikirleri bir- llzlerce teEblt edilen limanlara tuzu glbl gl\-

tlklerinl görmekle mü tee.ssirdlr. 
birine yakınlaştırmalar: doğrudan doğ - Bu böyle giderse Avrupa su1Jı1unü, büyült 
ruya kendileri için müşküld5r. devletlerin oldu~u kadar küçük devletlerin 

Tavassut tek ifi de menfaatlerine uygun olarak tesis et -
mek mümkün olamıyacaktır. 

Binaenaleyh, bütün komşularile ıyı 

münasebetler idame eden iki bitaraf mem F p A k d 
lckctin hükümdarları sıfatilc. tavassut".!- on apen n. ara a 
muzu teklif ediyoruz ve bu tavassutumuz .. A . . .. · 
iltifat go .. rdugu·· _ .. t kd" d b. 

1 
Hukumetınc ızahat vermek uzere bır 

a ır e, ır an aşmayı .. · · k ı kolaylaclırmak ve h hAdi 1 k . . muddet evvel Berlıne gıdere , Hit er 
"'"ıl. una a m oma ıçın 1 f "bb ,1 •. dd"d .... 

elimizd'eki bütün vasıtaları ve bizzat ken- 've on Rı entrop a mutea ı goruş-
clilerirrin dost!ane bir anlay .h . t"l l melerde bulunmuş olan Almanı anın 

ış zı nıye 1 e A k b .... k 1 .. f P a·· 
bize verecekleri vasıtaları kullanınıya ı I". ara uyu e çısı on apen un sa· ~alnız bcn~en hıçbır şey gızle1!1emenız ihtiyacın karc;ılanmas• için memlcke _ 

lazm:dı~. Egerw rnat~~ıel P~ı:retın ner~- timizcle antrasit, sömikok ve kok istih _ y~ g~~ış oldu~~u open bıhrs~k. bu hı- 93ıatımn arttınldı~ını ve ihtiyacaı te _ Bf'ledive kooperatifinin yağ 
z1:"1 ıçın çok muhım~ır. 0!1u!l kımın ne~- kabül cdccf'k kömür temin cdildii!ini bil- fabrikası çalısıyor 

hazırız. ! at 1 3,20 de Semplon ekspresile tekrar 

Bizce bu. kendi milletrerimizin ıyiliği ı ~eJ.rim~1.e dönm~ştür. . .. 
ve bütün dünyanın menfaati iktizası 0 _ Tre•ıı kaçırdıgından dolayı bır ~un 
larak yapmıya mecbur olduğumuz bir va-' Belgradda ve bilahare ihtiyari olarak 
zifedir. Öyle ümid ederiz ki bu teklifi -ı bi:- gün de Sof yada kalmış ve Bulgar 
miz ka'bul edilecek ve bu su~etl~ de de _ Başvekili Köseivanof'la hayli uzun sü
~ınlı bir sulh tesisi yolunda nk adım 1l-ı ren bir mülakatta bulunmuş olan f "' 

dınde olduğunu da oğrerursek oraya bır dırmcktedirl r. .... 13c1C'diye kooperatifinin kur.mu.ş ol-

i~:f~~ta~ae~c~~ş n~~p~ıtı~ı ş~~~~~~~ ~~ Bundan ba~kn hük~ımetç~ Bulr.raristnr- d:ı~u fııbrika ı;!iinde 200 ter "ke ya~ is
-1- V "f . . 1 b" d h datn da 5 nulvon kllo man~3l kömürü tih c;al etmekt€'Cllr. Bu miktarım Mhı"r 

b
a !o.a .. 1 azı emızlı ylmapmış oFaurkvte }r ·sıa a ithaline müsaade edil mis ve bunun mü - ~ ~ ış? meşg_u o ayız. a eger ı c- him bir kısmı gelmı tir ihtiya"ın'n ynr•sına tekabül ettiği an-
dığiınız malumatı vermezlerse o zaman ş · Ia-ıı1m.ıktadır. 
araştırmalarımızı daha ileriye götürür ----------
ve bir şeyler l;lulınaRa çatışmz. Bir motörcD 'll ö,düren kab11- Yeni ·ı, ,.. 

- Eğer Mimi siz" benim yolladığımı 1 h k . • Tr C öğrenirse gözlerimi oyar. ma ın mu a emesme başlamldı Miisaa(. P.4: inin p. ,. 
- O artık sizin gözünü?:ü oyamaz. (Baş tarafı 4 üncü. svafnda) T . .. .. .. ;yasac 8 
Gomar gene isteyerek ağzından kaçır- işlenmiş, kabzımal Mustafa isminde ( S ri ror !dil 

dığı bu ciımleyi düzeltmek içm: 
- Bunu sizden öğrenmiş ole.bileceği- bi:i, arkadaşı motörcü Salihi tabanca 

mi anlamasına imkan yok ki, diye sözüne ile öldürmüştü. 
devam etti. Bunu kendisine ~la söyle- Bu davanın muhakemesine ikinci 

mem.p kAı- hald M" . b" d ~ğırceza mah'ıcemesinde d\in ~aşlanıl-
- e a a o e. mu ır ran evu- m t 

ya gitti. ış ır. 
- Kimin evine? Suçlu Mustafa, mahkemede yapı -
- Bu isim size mutlaka lazım mı? lan sorgusunda, maktulün her yerde 
-Gornar isim hususunda fazla ısrar kendic:in· tehdid ve tahrik ettigwini, 

etmek istemedi. 
- Bana adl"esi, batta sadece sokağın vak"a cünü de bıçak çektiğini söyli -

ismini söylemeniz kafidir. yerek, kendini müdafaa vaziyetinde 
- Bdgrad sokağına gıtti. kaldığım iddia etmiştir· 
Gomar kadındr.n böyle bir cevab ala- Dinlenilen şahidler ise, maznunun 

cağından emin idi. Fakat bu cevab gene bir~nbire tabancas•nı çeker~k, Sali _ 
onu heyecanlandırmıştı: 

- Mö..c;yö Zanette'in evine mi? he ateş ettiğini söylemişlerdir. 
Şişman kadın ona hayretle bakıyordu. Durusma, dil!er şahidlerin celb ve 
- F kut siz bunu nercde."'l biliyorsu- dinlenmeleıi içLn, başka bir güne bı • 

nuz? rnkılmıştır. 
- B.n polisim. Soma da matmazel ---------

Perret'in ortadan kayboluşu hakkında 
nazarı dıkkatimizi celbeden Mösyö Za
ne:ttc'in bankasıdır. 

- Ben de asıl bu yüzden merak edi
yorum ya. Mosvö Zanette'in kız kardeşi
min ne olduğunu bilmesi icab eder. 

Gomar: 
- Mösyö Zanette Pariste değil, dedi. 
Bu cevabdan içi rahat eden kadın se-

vinçle bağırdı: 
- O halde? Muhakkak Mimi de onun

la beraber gitmiştir. Herhalde beraber 
dönerler. 

Oniversttede serbest 
fconferanslara başlanıldı 

Ünivi'rsitede talebenin umumi bi12i -
sini arttırmak ve halka Üniversite bilgi
lerini }"R:ymak maksadile açılmasına ka -
rıar verilen serbest kpnferanslara dün -
den itibaren ba.şlaJlmıştır. Dün ilk o1aı·ak 
profesör Neşet Ömer İrdelp tarafından 
saat 18.15 te (Çocuk hıfzıssıhhası) mev
zulu bir konferans v~rilmişti.r. Konfe -
raflBta Üniversi!e profesör ve doçentle -
rile talebeler ve halk hazır bulunmuştur. - İ.ş o kadar da basit değil! Mösyö Za

nette, Lyona tek başına gitti ve öyle tah
min olunuyor ki gene tek başına döne- Fransız vapurları Akdeniz seferlerine 
cektir. 

- İmkanı yok! başladılar 
- Ne ı~in imkanı olmasın? Yoksa bu Eylı11 'b:dayetindenberi Akdeniz se • 

iş hakkında bildiğiniz l:>aşka şeyler de fe;~rini tatil etmiş olan Fransız va -
var mı? Ha,di, bütün bildiklerinizi açık- pur arentaları, bu seferleri tekrar yap 
ça öyleviniz. Yoksa bu işin içinden çıkam:ıyız. Kız kardeşiniz çıkmadan evvel ma~a k2 rar vermişler, bu hususta i -
size bir sey söyledi mi? cab eden bütün hazırlıkları ikmal et • 

Matma1.el Perret cevab vermedi. Go- mişlerdir. 
mar om biraz daha korkutmak icab et- Bu suretle evvelce işliyen bütün 
tiğini nlumıştı. Ağzını kadının kulağına Fr2nsı1 vapurları yeniden limanımıza 
yaklac:tırdı ve çok yavaş bir sesle: 

- tatmazel, dedi, sizi korkutmak is- ıselmC'ğe başl:yacaktır. 
tc.."llivordum amma, iş zannetliJ!iniz; 'ka- İlk Fransız vapurunun bugün İzmir
dar basit gödnmüy r . Çok mühim hfldi- den limnnım1za muvasalatı beklenmek
sekr cereyan ediyor. Kız l ard<'şiniz bu tedir. 
rarl-d ~\'ll ·yn gitmedi. Bt nu bize bizzat ............................................. ·--··-··· .. ·-
M"' vö Zanette öv1edi. O Mimınin volda 
csY bir dostuna daha kötlısü bir düşma
nır tesadüf etmiş olnbileccğinı tahmin 
"• ·or. Bildiğimiz sadece onun Zanctte'in 

" gitmemiş olduğu ve b"rkac gündür 
d sinden en ufak bir haber alınama-

(, __ Y_e_n_·_n_e_ş_r_iy_a_t ____ ) 
Deniz - Bu meslek mecmuasının 2 inci 

Teçrln sayısı dolgun münderlca.tla ve birçok 
reslmlerı. intişar et.rnlşt.lr. 

Müstahsilin iktısadi menfaatlerıni ko
rumak maksadıle ihracı memnu madde
lerden bazılarının ihracına müsaade e -
dilmesi piyasada bayük hır memnuniyet 
uyandırmış ve bu maddelerin fiatlarında 
derhd müessir olmustıu. 

İhraeı memnu ma-ddelerdcn iken bu 
defa ihracına rrıüsaade edilen bezelye, 
nohud, f asulya, mercimek. b6rülce, bur
çak, darı, pamuk tohumu, kepek, keçi ı

lı, zeytinyağı, ketentohumu ve konser -
venin bir yıllık ihr~c nisbeti 115 milyon 
!kilo ve ilıraç kı''!neti beş buçuk milyon 
rayı bulmaktadır. 

Bunlardan miV.tar it:barile başta ge -
len 37 mily~>n kilo kepek ihracatıdır ki, 
bunun 18 mılyon kilosu İngiltereye ve 
mütebaki.'-"i. Alını:trı),~. İtalya ve Hoları. -
daya gönderilmekte, bunu 16 milyon kilo 
ile no'hud takib etmektedir. Bunun dP 11 
milyon kilosu Fransaya sevkedılmekte 

idi. 
1',asulya ihracatımız 7 milyon, darı 6,2 

milyon, zeytinyağı 4,4 milyon, pamuk 
tohumu 2,3 milyon o1up, bu emtiamız İn
giltere, Fransa, İtaly'l, Yunanistan, Bel -
çika, Alm.aınya, Kıbr1s, Finlandiya. faJ
ta, Rusya, Brezilya, Arjantin ve Japon -
yaya ihraç edilmektedir. 

İhracı lisansa tabi iken serbest bırakı
lan emtianın miktarı 35,3 milyoo kilo ve 
kıymeti 8,1 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bunlardan miktar itibarile 24 milyon 
kilo ile bakla t•c k1ymet itibarile 3 mil
yon lira ile tiftik başta gelmektedir. 

Tiftik, barsak, balmumu, küçük baş 
ha rvan derileri, yumurta, zeytin tanesi, 
susam ve bakla müşterilerimiz de İ11gil
tere, Amerika, Rusya, Almanya, Çekya, 
Bulg.aristan, Romanya, İtalya. l'.'fısır, Po
lonya:, Malta, Belçika ve İsviçredir. Hü -
kumetin yeni kararile ihracı esasen ser
best olan emtiaya ilaveten l 50 milyon ki
lo siıkletinde ve 13,5 milyon değerinde cm 
tia serbestçe harice ihraç edilebi1ecektir. 

Bu karı.r gerek iştira kabilıyctimizi 

arttııım:ak ve gerekc;e geniş müstahsil 
kütlesini faydalandırmak bakımınrlan 
mühim görülmekte ve iç piyasalarda bir 
hayli canlılık husule ızctircceği temın e -
dilmektedir. 

tılrı:uş olacaktır. Papen, Sirkeci istasyonunda şehrirrı · 
1.rmıelrnme, Leopold deki Alman general konsolosu Dr. Töp 

ke, konsolosluk ve sefarethane erkanı 
Londracla sürpriz tarafından karşılanmıştır. 

Londra 7 (Hususi) - Kraliçe Vilhel - Fon Papen. bu esnada kendisile gö. 
min ve kral Leopold tarafından yapılan rüşcn bir muharririmizin suallerine ce 
yeni sulh teşebbüsü, siyasi mahfeller içJn vaben şunları söylemiştir: 
tam bir sürpriz olmuştur. - S'iyasi hiçbir yenilik yoktur. Beş 

Maıaha"a salahiyettar mahfell~r, iki gündenberi seyahatteyim, vaziyeti ta• 
hükümdar tarafmdar. yapılan teklifin hiç kib etmek imkanını bulamadım. 
şüphesiz ciddi surette tetkil: edileceğini Türk • Alman ticari mUnasebatının 
beyan etmektedirler. İngiltere ve Fransanm harb gayeleri yc11:d€n teessüs edebileceğine kani bu-

Bu münasebetle ayni mahicller, tn _ lunuynrum. Bu hususta müzakerelerin 
gilterc ve Fııansanın harb gayelerinin yapılması kararla"tırıldığıı takdirde, 
Çc.mbcrlayn ve Daladye tarafından miı- Alımmyadan hususi bir he~.etin gel -
teaddid vesileleı·lc tasrıh edilmiş oldu _ mec:ine lüzum yoktur. M.u~akere1er. 
ğunu ve harb mes'uliyetine müteallik rcs normal kanallardan yapılabılır .• 
mı vesaik mevcud bulunduğunu hatır _ I Belgradda tevakkufun hususı ma • 
]atmaktadırlar. hivette idi. Sofyada ise Bulgar başve• 

Hiikiimdarlar arasında görüşmeler kili Köc:eivanof'la kısa bir görüşmede 
devam ediyor 

Brüksel 7 (Hususi) - Kraliç<:? Vilhel
min ile kral Leopold arasındaki g:irliş

ıınclere bugün de devam edilmiştir. Bu -
günkü görüşme bir buçuk saat sürmüş
tür. 

Kral Leopold ve kendisine refakat et
mekte olan hanciye nazırı Spaak. bğle -
den sonra Labeyö.en Brüksele dönmüş -
lerdir. 

Almanyada barb konseyi 
Londra 7 (Hu.c;usi) -- Berlinden alı -

nan balberlere göre bugün öğleden sonra 
Hitlerin riyasetinde mühim bir harb kon
seyi toplantısı yapılmıştır. 

Toplantıya Mareşal Gbring, P.rkanı -
harbiye reisi General Kaytel, ordu ku -
rnandaını G<ıneral Eravşiç iştirak etmiş -
lerdir. 

lık inbba ••• 

Brüksel 7 (A.A.J -- Havas: 

bulundum· 
Bu akşam doğru Ankaraya gidiY°'" 

rum.> 
Fon Papen, beraberinde refikası ve 

kızı olduğu halde Sirkeciden doğru A· 
ya11Paş:ıdak.i Alınan .sefarcthanesine 
gitmiş ve öğle yemeğini orada yamiş .. 

tir. 
Alman büyük elçisi ak.?am trcnile 

Ankaraya hareket etmiştir. 
Sofya müllkattnın akisleri 

Berne 7 (A.A.) - Basler Nacbrichfr?ı 
ga7.etesinİll Sof ya muhabirine göre, Al· 
maınya-nın Türkiye büyük elçisi von Pa· 
penin dün Bulgar başvekili Köseivanof 
ile yaptığ1 mülakat Sofyada derin bir he
yecan uyandırmıştır. 

Mezkur muhahırc göre, v:m Papen Bul 
garistanın bitar3.t bir Balkan bloku teş
kili meselesindeki hattı hareketile Ro .. 
manya ile olan Bulgar münasebetleri hale 
kında izahat alınış ve Almanyanın cenub\J 
şarki Avrupasına karşı knt'ıyen muslih.:ı
ne emeller beslediğim temin eylemiştır· 

Holanda kraliçesi ile Belçika kralı ta
r:ıfından yapılan müşterek sulh tavassut 
teklifi hakkındaki ilk intıba büyük bir 
ilıtiraz ve -ayni zamanda tam bir hayret Norveçte mevkuf bulunaO 
kelimeıerne hülasa edilebilir. Alman tayyare ve 

Kabinenin akdettiği fevkalade toplan- denizcileri 
tıdan sonra neşrolunan tebliğ hariciye 
nazırınıın Laheye kral tarafından Oslo 7 (A.A.) - City of Flint'in ~l· 
yapılaın ziyaret ve enternasyonal vaziyet man müsadere mürettebatı, bundafl 
hakkında umumi izahat verdiğini bildir- bir kaç hafta evvel Norveç'in cenub 

58
" 

mekle iktifa etmektedir. hillerinde yakalanmış olan Alman taY" 
Başkaca hiç bir sarahat mevcud olma - y::ırecileri ile 'birlikte İsveç hududu ya

dığından bilhassa iki hükümdarı yeni hir kininde kain Kongsvinged kalesinde 
sulh tavassutunda bulunmağa sevkeden mevkuf bulunmaktadırlar. 



Sa,ta 9 

•Son Pmta• mn tarihi tefrikua: 48 

I
_...,. "Son Posta,, nın HikAyesi · 

i5 Nizam ettin efendin in çırağı 
iiilıu~ Çeviren: Nimet Mu•ta/a 

Ahmed, Cerrahpaşadaki bakkal Ni. kemeye düştüler. Klldın nafaka isti -
zarnettin efendinin yanına çırak girdiği yordu. Bay Ahmed oğlunu ve kendini 

SPOR 
Amatör goreşçi Adnan 

profesyonel oluyor 

BINIİRDIRllC 
IA T AICHANESI 

z~man henüz on iki yaşını bitirmemiş- nafaka ödemekıten kurtannak istedi. On küsur eenedenberi güreş mutııtlnde 
tı. Niza tt• . . . yavaştan ba.şlayıp Ueıtye doğru muntuam 

• . z_ne ın efendinın o sıra hır çı - Dük'kanını, eınlikini büyiik oğluna bir teratıcı ne Uer1Jyerd&: milli takıma tadar 
~aga ıhtıyacı pek fazla idi. Dükkanına devretti. Ve kadın nafakadan mahrum drıhll olan :ıtı:rmeW giiı1!şçi Adnan, uzun b1r 
Marş~ dükkan açan, adliye mütekaidi bırakıldı. tecrl\'beden sonra profesyonel olmağa tarar 

Yazan: Repd Ekrem 

Sazendeler defteri 
ahır efendi, gerçi malın iyisini sat E Ah ed d E . de k vermiftlr. 

nııyordu, uc . • ay m memnun u. vın o- Tarihe kan.şan Balkan giln'llf müsabakala- Dedi. Eyl~ya, Tayyarzadenin uzattığı kestim... Bre anlat bize o sazendelerL 
ve . . uz satmıyordu, veresıye nuşurken: rında parlryan Adnan Boıvyet Rmryada ya - not defterını aldıktan sonra, parmaklan- Defcilerden sonra sazendegan esnafından 
d' ırnıyordu. Amma mahalleliyi ken - - Biz bu parayı havadan kazanma • pılc.n ·gül'eflerde de biiyiik m11ftffaklyet gös- nın alışıklı~ ile bir yerini bulup açtı. kimler gelir ... 
t~d~n. al~wr~ et!niye kandırmakta dık, havadan sarf edelim. Benden kim- teıımlftl. ~ Efendim sul~ım ... d~. Sazend~ - Efendim sultanım, defcilerden sonra 

Inuhırdı. Hem herkes ne istese evleri- , Berıın Ollmplyad.ı.ndan eovvel yapılan şl- lerm ~ın?a defcUer gelir. Sazendelenn kemençeciler gelir. İstanbulda 80 nefer-
nc kadar göndere<:ek bir ıra· ı vardı. sc z~rnı~. -~~a~az:.' _ .. _ mal turnesinde İsveç ve FlnlA.nd1yada mu- bu <l:e~cılen olmasa r~kası bozulmuş ~- dirler. kmençenin mucidi Fariyabidir. 

O zaman .. • ç g Dıye ogunurdü. Buyuk oglu da ev. va!!akiyetll mü.sa.bata.la.r yapan Adnan, at gıb~ fasılları h~rcumcrç olur. ~asıl!a· Nahcivanda yatar. Bu kemençecilerin i· 
rnamı a k~dar du~~anına ç~r~k al- leı.mc.k arzusunda idi, fakat o küçük Rerlln Olimpiyadına, NOnoeçte yapılan AT - rına nızaın. ve 1!1tızam veren !:lsul. ıle aef leri gelenleri kemani Mustafa, kemani 
bir ş olan Nızamettın efendının de ibi dik kafalı de"'ldi. Babasının arzu. rupa şampiyonasına iştirak ederek bllflll çalan de~~ı~~rdır. ~n fasıl uz~rme def Aşur ağa, Mahmud Çelebi, Kurşuncuza· 

~ . çırak alması, ve Mahir efendiden g .. gı . . d mii.c;abakalara girmiş ve cidden tecrüıbe sa· v~rdır. Bütun d.et:ıl.er de beş yuz n~fer· de, kemani Ahmed Çelebi, Masarif Alisi. 
gerı olmamak için müşterilerin aldık- ~na gore evlenecektı ve ~te~ım e hlbi olmuştur. dır .. ~med Gan-banı, Larb'!Joğlu. Dıyar- kemani Hüseyin Çelebi, kemani kahveci 
rını evle . kl .. d . . b oyle oldu. Babasının buldugu bır genç orelr.o-Rumeoden ziyade serbest güreş bekırlı Karaoğlu, Baba Ahu, Baba Acem, Osman Dede Ahmed Çelebidir 

rıne çıra a gon ermesı ıca k . h , · h ' Kapıcıoalu B ba N 1 M··1· · d ' · ediyordu :;la evlendı· Ra: at ve mes ud bır a- mlndeı1nde da:ha ztyadi! va:kit geçirmLt o _ "' •. a . az ı, u azıf!lza e, Tayyarzade: 
i~te · . . . yat geçirmiye başladılar. lan Adnan. son senelerde şehrimize gelen Rum Angelı, 1:7~hudı .Batakoğlu, Çıngene - Ahmed Çelebi kemani Mustafanm 

d .. ~ • bu zamanda Nızamettın efendı, . - . -· . . Jak Chery. Bul Cwnar, C"hemıan gibi maruf Donsuz, ?e: ;hırı p~dışah huzuru!lda def şakirdidir. Taksimini dinli en adam ha -
Ukkanına çırak olarak Ahmedi alınış- Bay Ahmedın oglu, evlendıgının ı- pehllvanlann idmanlarını büyu-k :bir dik - çalınış bın ıçınde bır sazendelerdır. ran olu B' . ş h .. yd d' Şeb y 

t A k" · d k ·1 ı..· l"kt h t a·· "k ·· ·ı T d E li r. ızım e remmın en ır re-ı .• ,.hmed açık .. _,J •• N" tt• fen- mcı ayın a ansı e vır ı e seya a e katle taklb etmesi, profesyonel olmak fikri- uı:nru ~. ı e ayyarza e v yayı minli meşh S Ha d k .ba d 
d' gOL;uu. ızame ın e k Sey h .. ··d- Dö" d"". .. zevk ıle dınliyorlardı G h ur arı y arın a ra sı ır. 

ntin dükkanına çırak girdikten sonra çı mıştı. a atte uşu u. n ugu nln onda daha o zamandan kökl~iş oldu- r d k" ki d ft · de~ç seyya 1~ e- İlk serpildiğimiz zamanlardı, Tekirdağlı 
on gün geçmed • . . . ta tma ı zaman hasta idi. Muayene eden doktor. ttuna bir de!lildır. ~~ keoşe·· 1 lees . ekader, yaşal · ı,ır;kı asrıl, en ukr- Pehlivanın Küçüklan,gadaki f uiya ve ka-

en ıyagı, pınncı r y , t . h _ .. Bir vakitler 1 z n boyl bir dedik d a rıne ar ge ece asır ara na · n b h 1 . "d _ . "k 
l>az«rlııcta ld t ..• . ·şı· yı bakılmazsa, astalıgın uzun sure. 1 u u 0 u! ledip g~terecek k}ymetli bir vesika bir ran ı a çe erıne gı er g"Jrcş1rdı . Son-

Ahm a a mayı o~enıven:nı ı. bile<:eğini, hatta ölümle neticelene<:e- .c;oocb teşkll eden Tekirdağlı _ne daha henuz eşi daha bulunmaz bir hazme idi. K~ ık- radan bir Aşı~ık ge~di oğlana, bir ara 
d. ed tam on sene Nızarnettın efen. • . . . . • kll'osu pek ndksan iken gureşen Adna'nm k' . Y Galata mevlevihanesıne devama başladı. 
ın:n yanmd 1 t N" tt• fen- gım de ıhsas ettı. Bay Ahmed oglunu muvaffaklvıetl. bu salhada kendini tecrübe ta ı sazendelerin ıse a~zlan kulaklarına Kemani Mustafa da za Gal t d 

d' a ça ış 1· ıza~ ın e b" } l t rd İ · teda · ·· varıyordu· ve arada bır fırsat bulunca 0 man a a a 
~ Q}dukça yaşlı, karısı da oldukça genç k~: ıolsda~eyke yda ı .hıt .. yı h' vıb, 'mfum. etmSoi~ oNldutunun dihaa bltl rdişaretidir. 96 kil fısıltı ile konuşuyorlardı: kidi. ~Med ÇfeleSubiyli yaMnına aldfı. H~ttA 
u;ı\"ılırdt A'h d N' tt" f d" . un o ugu a ar ı ımam, ıç ır ay. n o~ 8eyaı n en Mnra oyu Bre çı·ı,..:r.ı bu el l"k 1 k" d" ernanı usta a tan urad e endımi-

• · .n me ızame ın e en ının . . b 1 1 Arl 0 k .., - ~ u e ı an ı ım ır . b ır.... k 1 k . gen k . . da etmedi dünyaya gözlerini kapadı. u mm o :m nanın, re o--.umen ve ser- br zın .gaza ına u,. •• yara mem e etı olan 
d ıJ~-. aıısına abla d~rdo. Fakat abla B A~ed b- "k •1 .. 1d..... be~ l?iir~tekl lbllıı:islnln sevklle yapacağı =. .. Bu K b d Evr ç Marasa sür~ gittiği sıra Ahmed Cele-
J e ıgı bu kadınla karşılaştığı zaman • a~ . ' uyu d og Bu.~ .. ugu za

1
- müsabakalarda muvaffak olacağına hiç şüp- lebidirle~a uyumcu aşıza e ıya e- biyi de beraber götürdü. 

ar, bakışla d b' 1 h" tt"r man ışın faııkına var ı. utun ma ı he yoktur. B ... .•. Evliya Çelebi cpire ayalıı ile bu tau• 
rın an ır şey er ısse ı • .. lk" .. 'nde .di 1 "lk - re yaman yıgıt 0 • . ,., ,. 

1l'l.~k isted·gı·· k k 1 1 1 d Ka mu u onun uzerı ı 1, ma mu • Ömer Besim y tm" b. "1' d 1 t latı da defterine ı?eçırnıi:ıti Sonra· 
d 

ı pe o ay an aşı ır ı. • - e ış pa u~ para amış er er s- · · · 
ın da Ah ed k f 1 t- karısına kalacaktı. H"ı .'AI k'UhU h~k,, ........ uan·ı tan bulu geze geze... - Kemani1erden sonra neyzenler ,gelir . m e arşı ena muame e e d' ·· ·· d · • · dl 

ll'lıvo-ı..- H t•~ 1 . .. d ·· Bay Ahıne~ ölen og"lunun kansına - Bre bizi bizden iyi bilır baksa a ıve sozune evam eth. Neym muci · •uu. a LCl muarne esı gun en gu- u, b • k:a · ·.. M · 
ne daha t t1

1 
d N' tt" işi !ark ettirmroen düzeltmek istedi· ır r"' - Sus .. dinliyeltm... usa pevgamber?.1r; çoban lk~n kaval 

fena· a. ı aşıyor u: ızame ın e • Bi-ka avukatla örü tü. öte e berive htanbuıı Ug ıheyetınde ekser o•ıe hükmen KürelıJ:ilere gelince. ilk oturaktakilPr cal~ı derler. Bu~un ney~enlerın. üsta~ 
ol ı, ~arısıle Abmedın aralarında ne " ç g . ş. . Y .. ~ 1 ma~lfıbl~Jne karar Terilen Hll!l ltlübünün aj?alarm sözlerini pekala jc;itivorlardı am- Beşıktaş me.vl~vihanes•mn şey hı Dervıı 
... Up bıttiğini bilemeden bir soğuk al. bnşvurdu. Fakat nafıle, bu ış duzelecek l lı<?d ıkarıhn 00 hs ld ~ d ma. onları bu ıtibi şeyler sarmazdı. Ge- Yusuftur. DınhyPnlerln kalbı sızlar: gBz 
gını "' "b" d - 'ld" 'ı en ç ası ~vzu a o u5un an, l" . .. .. .. .. vaşımı dökmede D . y L d" l 

ıgı yüzünden öldüğünün ayında gı ı egı ı. mıntaka merkez hevetl vazivetı yeniden tet- v~ze ıği yuzunden, ak~~"'l_ us~~ kayı~ta . . n .. ervış usunt ın e-
lnahaUe imamı ~nç bir delikanlı olan Bay A'hmedin gelini gene fena bir 1 kik etmıstır. Mınıtan mt"rkez ~ti lig bır saz faslına enf!el ,., •gu ıçın Evlıya dım dıven _valan sovler. Sonr-t ~bPr Ö-, 
Ah ' l'!>- - • • • •• •• • Çelohive kızıvorlardı mPr CelPbı. sar:ıç Ahmed Çeıebı Kt>f~·U 

k 
llledle, Nizamettin efendinin dul kadın degılınl{ ıkı, buyuk bakkalıye ma- ma~la~ sonunntlkedar ~:cbir muamele yap. SııT"rl.,J•n arkac:ınd~ ~turan usağın va- Derviş Mehme<i. Kasınıpasa me~leYiha-

arısı . • - _ d 1. rd - b k k · baba ınama..a w ne ceye ın .. zar etınete karar - · • . . b . • .. 
~. nın nıkahlannı kıymıştı. g:i. as·~ a~ çıu~a ~gı sa ı ayın ~ •ıermll!'tir. nınrfa b; .. de kü,,ük kahve ocaaı vPrdı. nesı nevzen ası~ı Dervıs Su~€'yman, Ku-
Nızamettin efendinin kansına sahih sına bın Jırahk hır sermaye vermeyı lrıııbuklaırı verd.ikt,..n soma. usak. kase lekapıst mPvJevıh;ı:ıesınde Sıpahi Ahmed 

Olan Ahmed dükkanına da sahih ol • d'üşünmüştü. Bay Ahmed şehrin kuytu MTI kllm~ ilri11ci~i nemirspor VRVl"1.ISU denilP.n birer koc:ıman finc ·m bev ~eJir. Bunlardan başka yüz altmış 
ll'l.uştu. Nfa M"ın fenditl n IY\l'utu bir semtinde bir dükkan kiraladı. Ve lsfa.,hııla 0e1'vor il; de kah.ve su.nmuştu. Gümrükçü Hüse- kadar nevzen .. daha vardır. . 
oinıı ame ı e e r-~ . . . . as al vın ef,,nrlı: O sırada ıtozler. kaYJktakı mevlevJ 
bir Yan kadın Ahmedle evlendıkten bın lı~~yl~ bıraz bakkal.ıye .e!?Y ı a ~ Fenıoı'bahee ııe Demirsoor arasındaki bir _Çingene Donsuz ile Hum Angeli be- dervise cevrilrnişti. 

•. se~e sonra bir oğlan çocuk dünyaya rak dukkana koydu. Şımdı gene ~a~- anlnsmaya göre An.tara Demirspor takımı nim çırağırndırl:ar .. dedi. Angelınin ba- Gümrükcü Hüseyın efendi: 
.ge.ırdiği gibi ikinci oğlan çocuğunun kal~ık yapıyor, hayatını kazanmak ıçın hirl Fener, diğeri Galata.~araıyla iki maç bası Petraki, zamanımda gümrük tell51- _ Bre Evliva efendi oğlum b c d 
g~ltnesi de uzun sürmemişti. Kadın iki çabalıycr. yapmak iizere bayramda Jstanbula gelecek- !arından idi. Rum mürabbaları okumada de efendi de defterli midir? ' r şu e-
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••••••• tir. mahir idi Anaeli de tüvsüz bir oır.ıancık " annesı <>lduktan sonra dunvava . . _ · .. ,., · ,ır; DivP sordu. Evliya: 
gözler' . k - . lstanbul An'cara m hteı·ıı . ıdı, cZümrud kolunun Sulumanastırlı E' d . mı apadı. Ve o zaman da Ah - B - u 1 erı Dimitraki denilen köçeği bu çocuğun zih- - ıen im sultanım . .. Su Hasan de-
ll'ledin gözleri bir kat daha açıldı. Tek. &yram m ,ÇI nini çelmiş, ya çalgıcı olur hu ya köçek., de kulun da defte:-!idir. Bızim Unkapan-
r:ır evlenmedi anmıa, bir metres pey - p art 1 diye ağlardı. Ben de acıdım idi de Ange~ lıdır. Baba ocağı komşusudur. 
dahladı G'"nd .. d . l . b" -ı. az 88 İstanblil muht~li'tl, Şeker Bayramında An- liyi benim kahve ocağına almıştım Oğ- Dedi. 
tü. . u en gune e ış en uyu İkinoiteşrinin sekizine müsadif kara muhtelltUe maç yapmak üzere Bay - lan durmadı. Bir gün :ıyağıma ka~anıp Gümrükçü: 
~i Çarsa. mba gu··nü Ramazanı Şerifin ~~~!!! .. ~!!.1.~!:1 .. !~.~~ .. ~.~~:!1.!~.~~~~.~.~: .... hüngür hünj!iir ai?layıp izin istedi. Sonra - Bre Evliya nr.vzenlerirıd~n sonra 

ı_, zarrıettin efendinin Cerrahpaşada. T k" · B il O babası Zümrürl kolunda def çaldığını söy- kimler var .. tiz onlat şu sazendclen de 
11\l Ufacıık. bakkal dükkanından çıktı· yirmi altısı olmakla akşamı (Per- Ur yenın :- !(80 ve oğu ledi idi. biz de bir deniz faslı yapalım ... 
~.snıaflltmda büyük bir bakkaliye ma. şembc ~cesi) Leylei Kadir, on Akdeniz pollkasına bı"r b"ktş Kusağından kücücük bir divit cıkar- Dedi. 
ga.. t"ıru'n"'t •. \ Pazart~ gu··nu·· de Bay - < mış olan Ev1iva Celebi, Gümr:.ikc.ü Hüse- Sazlard A "k p · h ki 
O:.ası açtı. İşler tıkırında gidiyordu. :5 '"' ...... - an musı anı ısagors a -

ı.nıu rnm olduğu ilan olunur. (Baştarı.ıfı 5 iııcı sayfada) yin efendinin sö7 lerini de, Rum Angeli- min halifesi Musa icaıl etmiştir. Bunla-
lardı. arı yetişmiş birer delikanlı olmuş- İstanbul Müftisi hede de bazı devlet!e.r tarafından beğe- ninGii~.smmrui··~~1 .. na sıkıştırıvermişti. rın ileri gelen üstadı müverrih. alim, fa-

F. Ülgener nilmemiştir. Fakat bu devletler, şu anda '.. zıl ve nakka., Solakzadedir. Aslı yeni ı·"ri 
• küçük oğlu bir genç kızı sevdi. Ni. S d k • f t Balkanlarda veya doğu Akdenizdt? mut- - Bre Evliyam ne yaparsın? ocağındandır. Solakzadenin köiesi .n:öle 
~aıııa!'ldılar. Bay Ahmed bundan pek a a 81 1 1r lak bir istikrar ve sükun isi.emiyorlar de- Dedi. Evliva gülümsedi, Evliyanın ye- Yusuf ta. reis kati~!erinden Abdullah e: 
Jtııe- rı·ne Tayyarzade·. fendi, Yahudi Yako, Cırnık Ahmed Cele-
k "'nun olmadı. O <>ğullan için zengı·n btanbal Müftiiliitünden: g"'ildir. Onların d? şimdilik buralarda ı's - b" d f d d d y::r • f ı - Sultanımın snzlerini kaydeder. ı e e ra ın an ır. ~epsı 51 ne erdirlcr. 
'1.e z 811'yurdu. Küçük oğlunun aldığı kız En iyi İyi Son tedikleri sükunettir. Ancak bir farkla ki Diye cevab verdi. Amma Çen.l{'e ~eiince, müşkül bir sa~ ol-
ti·r.gin değildi. Fakat kısmete ne denir- K. P. K. P. K. P. onlar '8yni zamanda Balkanlarla doğu Ak- - Bre karınca aya~ ile dolu kağıdtJa duğundan ehli ~zclır, 12 neferdir. Üstad· 

d 
IŞanrl'an az zaman sonra dügu" "nleri ol- Buğdaydan: 12. 30 ıo. 00 9. ıo denizi müstakbel emelleri için ellerinde yazacak yer kalmış mıdır? ları celebi Mustafa aRad•r. Baba $anini 
u 'b Evliva: Baba Ali, Saçlı Ramazan da bunun ilen ,.., .ıeni evliler ayrı bir eve çekildıler. Arpadan : ıe. 30 15· 00 o. 00 tutmak isterler. Onun için tamam bir 1 1 . d d ~ 

oır ?n"dd üzttmden : 83. 30 ee. 30 50. 00 f k b" .. k - Efendim sultanım bu sefer pire a- p.e en enn en ir ... azlardan kudüme 1{8< 
ka u et mes'ud, bir müddet de Hurmadan : oo. 00 133. 20 oo. 00 Balkan itti a ına utun uvvetlerilc mi- yağı ile yazarım... ' ım.ce, en . n:ıeşhur .~awnde1e~i nakkarecl 
r vga gürültü için~ yaşadıktan son. oi olurlar. İşte gözümüzü açmamız iktıza Dedi. Alı Çelebı ıle Üskudarlı Salıh Çelebidir . 
.!!;, ayrılmak kararını verdiler· Mah • eden noktalar bunlardır. H E. Erkılet _ Bre Evliya efendi oğlum sözünü (Arkası var) 

!>edim. •Son P01ta• nm edebi romanı: 19 işıkı, karşı karşıya yalnız kalmıştık. Di-!'i,;- KüQÜktenberi tenis günlük zevkle- yeni mitriyadis: 
iter .arasındadır; çocukken bisiklete bi- - Şu kadınlar ne tuhaf mahlUklardır, 
lad diın, sonra otomobil kullanmağa baş- dedi; hiçbir zaman hareketleı·i arzulan-
l'nn lln; otomobilimi halA kendim kullanı- .. rıa uy.gun değildir; başka şey düşünürler, 
tif : . şOför bizinı evde hemen hemen va- E y l A N a· y I başka şey yaparlar; bu genç benim ya-~~ insanlardan biridir: o, yalnız oto- c kın akrabamdır; terbiyeli ve iyi tahsilli 
8i lin garaja götürülmesi, temizlenme- bir adamdır, işte görüyorsunuz ki ayni 
ltı' ette.si sabah garajdan ~ıkarılması iş.ile zamanda güzel bir erkektir; neş'el: ve 
da ~RUldür; bunun haricindeki zamanlar-

1 

şakacıdır, güzel konuşur. kadınlan met-
ll)Q a zannederim hizmetçi kıza kur yap- gu.l etmek ve onlara hoş vakit geçirtmek 
lü kla .vakit geçiriyor; çünkii başka tür- çarelerini bilir; onun evimize gelişinden 
~k\tıakit Reçmez ... Deniz sporlarından da Liza daima memnun olmuıtu; yani açık· 
dai 2e\-k alırım. Kürek, sandal filan ipti- Yazan: Refik Ahmed Sevenıil çası bu delikanlı karımın hoşlandıj(ı Pr-
Siı ~Ylerdir; motör ve kotra kullanırım. bıldırcın kaldırmak, nişan alıp vurmak l landığını.zı söylüyorsunuz. Yaman bir ni gözlerimin içi.nden ayırmadan sözleri- keklerden biridir: fakat böyle olduju 

ıç spor yapmıyor musunuz? ta az zevkli de~ldir. Hele ormanlarda tezad! mi takib ediyordu.. halde işte onun dans teklifini istemeye Re; Y~rümekten, dolaemaktar.. tabiatin postalar kurarak geceli ,nuıdüzlü dola- - Madam, dedim, bu nokta baz::ın be- - Siz eski bir derebeyinin torunu ola- istemeye reddetmek lüzumunu duyuyor. 
l'lrl şlıği içfnde, l{ezmekten, da~lara. ba- şıp u~aşarak, geçidlerde heyecanla bek- ni de düşündürmüştür; kendimi u •un u- caksınız; dedi, çehrenizin çizl(ileri ara- Bu kadar hesablı hareket beni sıkar. 
ıe,_,kra tırmanmaktan ve avlanmaktan liyerek domuz. kurd ve ayı vurdu~muz zadıya yokladıım; içimde galiba, büyük sından bir feodal devlet reisinin hatları- Bunlan söyledikten sonra da revabı-

alınm. zamanların hatırasını her zaman lezzetle cedlerimden biri olacak, başında burma nı bulup çıkarır gibiyim! mı beklemeden başını çevird1, danseden-
bu - ~~ıl, avlanmaktan mı?.. Bakınız, hatırlanm. sarığı ile, gözlerinin üstünde bakıdarına Bütün konuşmalarımız esnasında ya lere baktı. daimi bır har~ket içinde olan 

"t.?rıühun ... Hangi sahada? - Avdan bahsederken gözlerinizin ta bir kat daha heybet veren kalııa kaşları- salona yeni girenlerden. yahud masalar- kalabalığın arasında kc1.rısını buldu, ~öz-
lla} ~r~ Dimitriyadisi.n hu suali de ma- içi pırıldayor: demek bu sizde iptila ha- le. yüzünün iki tarafına taşan kocaman dan birinde oturup ta Lizayı ve kocasını lerile onu takibe başladı. 
ti ~ı~ı; yabud bana öyle geliyordu. Cay- linde, büyük bir mani sayılabilecek lruv- bıyıklarile, iri vücudü, uzun boyu, kuv- sonradan görenlerden ~enç ve yakışıklı Yorgiyi ruhunun bu tecessils ve merak 

tiyari: vette bir zevk... vetli kollarile ve elinde kınından sıyrıl· erkekler yanmııza geli~rlar, genç kadı- safhasında seyredebilmek benim için ka.-
i) Rer sahada... K01JU$11l81llW hemen hemen ses.sizce .mış palası ile koskoca bir yeniçeri yaşı- nı saygı ile selimlayıp elini öpüyorlar, zanılmı.ş bir fırsattı. Onu tetkik etmc~e 

lıy iye cevab verdim: suallerin dO'ZUna dinliyen ve karşılaftırdığı iki erkeği u- yor! o zaman zaman canlanır ve erkek Yorgi ile ayakta bir iki kelime konuşup başladım. 
~ cevablarla k<>nu'°1ak adetimdir. Zllll uzadıya ve gaUba multayeseli bir şe- bir asl~nı.n saynalarile gürlemek kırıp gidiyorlardı. Bunlardan biri genç kadına Her şeyden önce şunu söyliyeyim k1 

bıak lerimizin müPflem manasını yırt- kilde tetkik etmekle meşgul olan Liza d"km k ~,.,.. ld .. ~....... ' ud ' ld ,... birlikte dan.setmek teklifinde bulundu. Yorgi Dimitriyadis benden gençti; henüz 
ll'I) .ı.:Ve•daha zivade tablt olmak lüzumu- kendisini tutamadı: 0 e • G""6 ° ..,.. ...... ..., mevc 0 uA .. - Liza özür dileyecek oldu; Yorl{i söze ka- otuz yaşına gelmemi.$ olduğu tahmin e· 

~1\Bseden muhatabım: - Kanlı bir zevk... n.u, pusuda beklemekte oldu~nu hiuet- rıştı: dilebilir. Benden ~en eti ve güzeldi. TPnl--
i): Ya'ni denizde mi, karada mı? Dedi. Sonra ilave etti: tiııınek h!rter. Böyle sıralarda, hıncımı in- - Haydi canım, bu kibar delıkanlıyı nin rengi hafif güneşten yanmış gibi idt, 

1Ye sordu. - Sizin gibi nazik, ince ruhlu, yüksek sanlardan almak mümkün olmadığı için- boş çevirme ... Dans sahasındaki halkın çiz_ıileri düzgün ve sevimli idi; bıyıksız 
~U Denizde de, karada da ... Balık avı duygulu bir adamın böyle vahfi zevkleri dir ki ava gider ve hayvanlara zulmede- manzarası da güzel, onların arasına ka- dudakları taze. pemhe, hafü etli, kıv-
~ -$ehir1erinde bulundulum zaman olmasını cidden tuhaf buluyorum. Eser- riın- rışmak hiç te fena bir şey de~ildir. rırnları güzeldi; 1'u küçlik af?ız birçok 
~~1 1 ehemmiyelli ınırette meutul eden lerinizde dalına hayat yarabyol'8Unuz ve Kadın: Liza yerinden kalktı ve kendisine dans kimselerde iştiha uyandırabilecek bh' 
linı~~ceJerimden biridir; fakat karada e- günlük hayatta öldilrmekten, kan dök- - Korkunç bir şgy... teklif eden gençle beraber masamızdan mükemmeliyette idi. 
~ silMıla çalılar arasında dolaşmak, mekten, bir hayata son vermekten hos- Diye mınldandı. Dimitriyadis Rözleri- uzaklaştı. İki erkek, Llzanın kocası ve <Arkası var> 



ION POSTA bdndtetrin • 

(Memleket llaberleri) [Ynrdda CnmhuriyetBayramı] 
Yenicenin yeni ve modern Bursanı_n su ~eselesi · 

.. A v · letkık edıhyor 
bukumet konagı açıldı .. Bursa (H~ust) -Bu~nlerde .~arti 

ıdare heyetı ıle beledtyenın su burosu 

Kaza haline getirileli daha üç seee olmıyan Y eaicede 
birçok yollar, caddeler, yeni binalar yapıldı 

Yenice ( Husu -
d) - Üç sene evvel 
rerıiceye cıvar üç 
Çlzanın en uzak ve 
ro e yakım köyün 
birleştirilmesile Ye • 
rılcc kazasının te . 
tekkülil halkı çok 
1evındirmi.ş ve hü • 
kftmet dalrelerile o. 
lan rabıtalarını ko .. 
layl~farmıştır. "Oç 
sene içinde Yenice· 
de bir hayli ilerleme 

elemanları bir arada belediye umumi 
meclisinin faa1iyette bulunması dolayı. 
sile, su mevzuu ilzerin~ alınacak ted
birleri tetktik edeceklm:Ur. Maltiın ol
duğu üzere su işi Ş&hrlmizde mühim 
bir mesele olmuş olduğundan valimiz, I 
belediye ve parti buna hayli ehemrni
ye<t vermektedir. 

hareketi göze çarp · 
ma · tadır. Çarşıya 

kaldırım döşenmiş, 

Y ceyt Balıkesir .. 
Çanakkale umlftni 
şo esine bağlıyan 

Kış yaylalarında soygunculuk 
vak'aları 

Kaş (Hususi) - Kazemızın Dağhk ve 
Yayla bölgelerinde yaşayan bazı yürük
ler, lhalk kıalabahğının Göm.be yayltısı -
na birikmesinden istifade ederek soy -
gunculuk yapmaktadırlaı-. 

Bu yılın yazında bu 9Uretle 10-12 vak'a 
olmuştur. 

SuçkıJ.ardan birisi yakalıanıp mahke -
ımeye verilmiştir. 

Barak'1ıa da bir k.adı.nın evine baskın 
veren meçhul birkaç phı.s, altınlarını a
vucunun içine aln'ı.ak aıuretile uyuyan 
masum kıad!nın elinden altınlarını nl -
mak istemişler, zavallıyı ölüm derecesine 
getirerek firar etmişlerdir. 

bir kilometrelik yol 
altı ay evvel ikmal 
edılmfş, kazanın 

Hanıdibey Pazarköy. Yeniceden bir görün~ ve yeni hilkimet konağı Uludağda tetki!<ler yapan 
nah iyelerini umumi şoseye bağlıyan 14 nın Yenicede bir güzellik nümunesi ol- mUf9h8SSISlar 
kilometrelik yolun tesviyesi biıtirilmiş- duğunu söyliyerek kıordelAyı kesmiş, • . 
tir. Ferşivata fasılasız bir suret~ de. davetlilere n halka 'daireler aıezdiril- Burc:a (Hususı) - Hareketı arzdan 
vam edilmektedir. Temizlik i.~lerine de m~, ~er v• sigara ikN111 edtimiıtir. sonra te~~ikat ya~mak üzere An~ara-
oldııkça önem verilmekte ve bu meyan. - . • • ·- • dan Dlkıliye gelmış bulunan Zıraat 
da badanasız hiç bir ev bırakılmamak. Antalyada hır ıtfaıye neferı enstitüsü jeoloji müteha~ns1arından 
tad r. aralandı profesör K?Im_an Salvi bu~ r-pehrimi-

Kazanm bütün i htiyaçlarını karşıla- Y . " . ze gclPcektır. Içme ve Çekırgede kaplı • 
.. , ,_ 1 k ı H Ik · · b h rd b Antalya, (Hususı) - Cumhurıyet bay- ca sufor• üze rinde tet~atta buluna y .. c ece o an a evının a a a aş- · itt · · .. 

1 , · t b'tm k .. ed ' c·· ramı ıgerell aıyt: tarafınoan yapılmak- cnkt1r. Avni zamanda evvelce vapmıc: ar· n ınşaa ı ı e uzer ır. um. . . < ' ~ ., 

h . ,.-.. ba 1 .. ta olan donarıma fışeklerı şehrin muhte- ol:luğu tetkiklerine müsteniden Uluda. 
~ ~.~~ yramımızın on a tınca yıldo. lif mahallerine tevzı edilmi , lriikfunet • . .. . . . 

numu burada coşkun tezahüratla kutlu. . . . . i . g-n da Jeolo3 ık kıymetine daır bır ra-
. .. . .. .. öntinde fışek yakan itfaıye nefen Meh- por verecektir. 

lanmış, b~~ram~n tiçtıncli gun? de yur. rned Varlar yaktığı fişeklerin sandığını ---------
d~ , bu şınn dıyarı~a~ yenı ın.şa _eaıı. çarxue1eğın aıtınu ko:rmuş, çıkan kıv11- Aksaray ı·andarma birlrg'i 
mı~ oJan modern hukumet ~onagının cımlar tcsirlle sandıktaki fışekler ateı 
kil 10 merasimi yapılmıştJr. Kıüşad' almlıf ve Mehnıed Varların ellenle, ba- komufanhgı 
rne ac:fmini kayı,nakam Kazım Gürel caklan ehemmiyetli surette yanmıştır. Aksaray, (Husu"i) - Islahiye jandar-
kıs2 ve veciz bir nutuk irad ederek yap- Yaralı hastaneye nakledilerek tedavi al- rna birliği komutanlı~ına tayin edilen 
mıc:fır· Bu arada Yenice kazasının Gö- tına almnuftır. yüzbaşı Tahsin YLime.r'den açılan Aksa-
nerı, Balya, Edremid ve bir kısım da ray jandarma birli~ komutanlığı vazife. 
Bi-r kazasından alınan 70 e yakın kö-. Trabz'ln polis kursu si teğmen Tarık Binata tevdi edilmiş ve 
yün birleşmesHe 936 yılında teşekkül Trabzon (Hususi) - Şehrimu Halke- mumaileyh bu vaz~(eyi ifaya baılamıştır. 
etti ini, yeni hükumet konağının 17 vinde devam etmek n~re villyetlımzd.e 

' 

biP liraya mal olduğunu ve bUtün de- btr polis kunu açılmıftır. Kursa devam Kamhk Eğitmen Kursu ilk 
va ' ri istiab ettiitlni, Cümhuriyetten ev. eden polislere yüksek rütbeli memurlar • En büyük bayramımız olan Cümhu- g~tiğini göstermektedir. Puar 88bahı 
vr 1 hükfunet daireleıinin birçoklarının ve. orta rnekteb muallimlerı tarafından memurlarım Verdi riyet bayramı yurdun her :ıca,e.inde nutukları müteakib resmi g9Çiıdler yı. 
k ' ık binalarda olduğunu, Cüınhuri. den verilIMktedir. Kurstan maun ola • Samsun (Hususi) _ Samsuna bağlı çok büyük ve coşkun tezahürat i~ pılmış, halk tarafından milH OfUD].ar 
~ ' devrinde ise yurdun en ıhücra kö e." cek olan polisler polis mektebi mezun • Havza kazasında Kamlık'da bu sene kutlulanmıştır. Muhtelif muha-birleri • oynanmış, gece yarılarına kadar bey • 
ı ı :nde bile modern hükfunet konakla- ları derecealnde hak ve ıı;alahiyetlere ma açılan Eğitmen 'kursu ilk devre mezun- mizden aldığımız rnektub ve t•lKBflar ra?Yı devam etmiştir. Yukardaki resim
rı İt}~ edildiğini. yeni hiikumet konağı- lik bulunacaklardır. larını vermiştir. Bunların sayısı 98 0 _ ı bu şehir ve kazalarımızda bayramın ler Çankırı, Bursa, Biga ve Çanalli -

) 

lup c24:. Ü Arnasyadan, c24>ü de To • emsalsiz bir neş'e ve heyecan içinde ledeki bayramdan intibalardır . 

( Antalyada açılış törenleri yapılan binalar kaddandır. Hepsi de bu devreyi cidden Ad H lk . . kö 1 d k" Gö d b" tU ıu h" 1 . 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ib~notlavemuva~kiyetle~mam- ana a evının yer 8 1 nen 8 ır r ze ırenmıren 

Aaıtalya, (Hususi) - 30 Birinciteırind e phrimizde üç yeni ve güzel binanın 
açılış törenleri yapılmııtır. Bunlar giıın rük, haltane ve Jiııe binalarıdır. Merasim 
çok gi1zel olmuştur. Reıimde lise binası aörllhnektedir. 

Iaınışlardır. Eğitmenler. lazım gelen faaliyeti bir köpek 
esac;ları hazırlamak üzere köylerine Adana <Hususi> -- Başvekal&ttn, 6Dla6- Gönen (Hususi) - Her yerde cHdu~ 
gönderilmişlerdir. deki yıl topra.k Mthsal&.tımızın o& olma5l gibi burada da çarşı köpekleri v.kft, 
Kamlık, kursun açılması üzerine ta. ~:d neşrettlğ1 teşvlkkft.r beyanname ma - vakit zehirlenerek öldürülnıMt. ,.. bu 

m:ımilc değişmiş ve bir canlılık göze ön~üzdekt yıllarda bu fazla ı.uma.un 1 suretle rnazarratları tahdtd edHmekte
çarpmağa başlamıştır. Kursa tahsis e • ve bllhassa toprak malısullerınin oynryaoalı dir. 
dilen bina çok mükemmel bir şekil al- ehemmiyetli rolü nazarı l~bara al&R Bal - Fakat on senedenberi Kuablar çar
mıştır. Eğitmenler de ayrıca bir pav • kevimlzln .bu hususta çlrtçı ve köyttuertmı.ı şısında yaşıyan ve halk araıınndıa .00.. 

· · ı d' K · · aydınlatmanın faydalı olacağını dftfdnmilt 
y_on ~~a e~ış :r ır. ursun. mtızamı. ve harekete geçmiştir. Bu cümleden olarak cuk" ismi verilen bir kuyruksuz dltf kö-
sıtayışe deger ibır mahiyettedır. şehrin büyük lrahve?hanelerlnde ve raltno - pek şimdiye kadar kendisine ...nen 

Kaş C. H. P. si teftiş ediliyor 
Kıaş (Hususi) - C. H. P. mıntaka Mü

fettişlerinden Edirne Meb'usu Osman Şa-
hinb~ KaşB! gelmiştir.· · 

Diğer taraftan C. H. P. Başkanı Avni 
Erdem İ§leri:nin çokkılundan dolayı is -
tifasını vermiş ve iattfa. Genel Sekreter
likçe kabul edilmiştir. 

larında halka konferanslar verllmete b84 - zehirli ~ti farkederek yememekte ve 
lanmıştır. Diğer taraftan da, ayni m.enu bövlelikle ölmekten kurtulmaktedı'I'. 
il'lerlnde lköylülermılzle konuşmalar J&PlllÜ • . 
üzere Halkevl prop~anda kolları otomobil- Onun bu ferasetı nazan dfkkatt oelb 
ıerıe köylere gitmtşt~rdtr. ettiğinden zehirleyiciler tal'llfmdnı ~ 

Bundan b84ka önılmilzdekl hafta Qukur- bu hareketi müsamaha ile ka112lanmak
ova köylillerl Halkevt salonunda. bir k>pl&n- tadır. 

tıya davet edll~ltlerdl.r. cG<>cuk bu müsaa~klrlıfı, f1C9lerf 
• Kasablar carsısını beklemeılde 8cllinek-

Gaziant1abde imar harekatları tedir. - • 

Pazar Ola Hasan Eey Diyor ki : 
Gazianteb (Husuai) - Gadanteb bele

diyesi, profesör Herman Yan.ten tarafın
dan yapılan şehir plln mucibince imar 
hareketlerine hızla devam etmektedir. 

İnşaata ancak bu planın emrettili prtlar 
dnhilinde müsaade deilmekte ve bu hu

susta çok titiz davranılmaktadır. Birkaç 
senedenberi belediye reisliğini ifa etmek-

GUmUşhacıköyde çocuk 
bahçesi 

Hasan Bey - Eh az.izim 
artık kış da geldi dernek • 

tir. 

- Ne o Hasan Bey, bir • 
kaç gündür ıbailıyan IOğuk .. 
lara bakıp da mı söylüyor
sun? 

... Yoksa 
gördün? 

takvimde mi 

te olan Hamdi Kutlar, Gaziantebin yakın 

Gümüşhacıköy <Huausll - rawmıwcl• 
balkın ve belediyenin mli4terek J'VChmlarl)I 
Tile~ gettrUmeğe başlanan 900ut ~ 
rakın bir -.manda sona ereeek.ttr. 

Bahçenin a.c;ılıt tören!nl, kua PM1t ille • 
rlnl teftişe gelecelc olan meb'UIUllll9 111.lttll 
Altu~ yapacaktır. -------

bir zamanda örnek bir hale pımest için T ermA Halkavi faaliyeti 
çok çalıcımaktadır. Şehir bilhasa Atatürk bU 

bul ı.·ı ı· dak· -~\.a.J.: inkl' Te:-me (Husus!) - Terme HalkM 
varı ı e ıse arasın ı 64ıl """' - • • """-" 

şaf edcc:c:k, Maarif caddesinin -.ı ına • sene yenı teşekkill etmi§tir. Henb a..,... 
Hasan Bey - Hayır, ga- halline doğru giden kısmı üzerinde b0.Ji1k terit, Halk dershaneleri ve ipOI' olD1ak 

zeteleri okumuyor musun. ınşaat yapılmasına çal1fılacakbr. ııtırka- üzere üç şubesi faaliyette bulunan BaDce
Belediye sulamaktan vaz • yak bahçesi tarafındaki genlf sahada vi. ilk temsil olmak Ü"lere cKanun ada • 
geçip odun. kömür ihtikari. villalar kurulduğu takdirde bu lwıım da tnh piyesini harzırlamaktadır . ._. ya -
le uğraşmaya b~ladı!.. cıyn bir gfizellik kazanacaktır. kında oynanacaktır 



8 İk.in~itesrin z::: • 

Tarihte Rusya -Almanya 
f t•·i <Başt~rafı 7 nci sayfada) jpov, <tahsilini İngilterede yapmış, İn • 
b~~u e:. .. ve Veliahd aleyhine şiddetli giHz dostu bir adamdı. Bu suretle mo-

ı. m~cadeleye giriştiler. narşinin içindeki mücadele iki nokta 
h Çarıçc ve Rasputin grupunun bu i • <.>trafında cereyan etmeğe başladı: Baş
an~tı, gerek cephe gerisinde, gerekse da Çari~e ve Rasputin olmak üzere Al. 

cep etle Çar aleyhinde şiddetli bir ce • man dostJarı· Bunlar, Rusyanın kurtu
~eyan doğurdu. Çar aleyhinde bir sui- luşunu Almanlarla birleşmekte görii • 
a~a tcrtib edildi. Suikasdciler, Çarı yorlardı. İkinci kutub İngiltere ve 

~e Çariç<'vi tevkif ederek, Çnrlık ma • Fr:1nsn taraftarı idi. Bunlar da Rusya
.?~.ına Çarın kardeşini getinneği dü. mn kurtuluşunu, İngiliz ve Fransızlar. 

Şunuyorlardı. Bunların kanaatince, mo la birlikte harbe devamda görüyorlar
narşt,. k ~ 1 urtarmak ve harb şerefli bir 
surette bitirmek için takih -~ilmesi i -
cab eden b" .. k . 
bir · ırıcı yol bu icıı. Işin ıçme 
~ Rçok <:ırdu kurnandanlan karıştı. İş. 
i . . asputinin öldürülmesi bu grupun 
Şıdır. Rasp t' . "ld.. p y ~ u mı o uren rens usu • 

dı. 

1917 ihtilali, hiç hesaba katılmıyan 

üciincü bir kuvveti sahneye çıkardı. 
Bu kuvvet, bir vuruşta, her iki grupu 
rfo parçaladı. Ve yepyeni bir siyaset ta-
1<ib" b~~ladı. 

S1yın Halkımızın Nazarı Dikkatine: 
939 • 940 se ıesl mahrukat kanununun tatbik olduğu yeılerden 

iSTANBUL, EDiRNE ve KIRKLARELi 
Etibank Mahrukat ve Sobaları satış ajanlığından: 
Her nevı maden kOmOrOııU kurumu ve dumnnı ile blrlıklo yakan, soba 

borularını tıkamıyan sıbhr, feaııf, m~lin, zarif ve 

U C LJ Z muhtelif S Q B A nürr.unrleri 
tiplerde gelmiştir. 

SOBA ve KALORİFERLER için en elverişli ve en temiz 

Yıkanmış rekompnn kömür ve so~alarımız 
ADRES: 

için sipariş kabul ve derhal ita o:u .ur. 

Galda, Rıh1ı n cnddesi Kefeli HOseyin han 4 ür.cO k~ 

No. 28/29, ifüCfJil: 42992 

~ c.,./ 

Turgutlu Belediye kiyasetinden: 
1 

1 -- Turgutlu şehrinin elektrik santral binası iıe iki aded muhav:vile merkez! binası 
nşaa~ı •2236011 lira 1180» kuruş keşH uzerlnden kapalı zart usullle eıkslltmeye konul -
nıu~tur. 

22 
2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil belediye encümeninde 
/ll/'l39 tarihıne rastlıyan Çarşamba günu saat .15., de yapılacaktır. 
3 -- Bu işe ald evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename .sureU. 
C - Bayındırlık lflert genel fartnamesl. 
D - Nana VekA.let1 yapı if}eri umumi fenni şartnamesi 
E - Fenni tartname 
:p - Keşifname. 
O - Fıat silsilesi. 
li - Projeler. 

1.}!u evrak cll2• kuruş mukabilinde Turgutlu ve Manisa belediyelerinden tedarik edı
""uiltr. 

4 - Bu ~ ald muvakkat temlnat cıl678ı llrndan ibarettir. 
bus. ~ İsteklllerln 939 senesine ald Ticaret Od::sı vesikası ile teminat mektubunu ve 
Y ışı yapabileceğine dair Manisa VllAyetlnder. als.cağı vesikayı ve istekli mühendis ve 
~ rnırnar olm~dığı takdirde mü1hendis veya mlm'.lrın mes'ullyete iştiraki şartlle işi ya-

ca~ına dair olan noter senedini dış zarfa lroyınalnn lflzımdır. 

b 
6 

- İsteklilerin bu yoldaki teklif mektublarını 22111/ 939 tarlhlne rasUıyan 
a -rı CUnü saat «14• de kadar Turgutlu beledıye relo::llğln~ mnldmz mukabııtnde 

" '"eyahuc'4 bu saate kadar varacak şekilde posta ile gondermeıerı lbımdır. 

Çarşam

vermele
Postadn 

_akı ıteahhıir kn'bul edilmez. 119252a 

P:"" T. T :-Fabrik-a-sı_M_ü_d_ü_r_liı-. ğ-iı-. n_d_e_n_: 
1 

- Fabrika binası tamiri açık eksiltmeye çıkartimıştır. 
2 - Ke~lf bedell (4751,13) muvakkat teınınatı l357ı 1irııdır. 

tu 3 - Eksiltme 17/ 11 939 Cuma güniı sa.ıt 05) te fabrikada müteşekkil komisyon hu
ru11da yapılacaktır. 

\. ~ - Mukavele, ckslltme, Nalla İşler! Unıuıni, Husust ve Fenni şartnamel-erl, proje keşif 
"uı· a.sa.sııe buna muteferr! diğer evrak Fabrl~a mudurlüğünden parasız olarak alınablllr. 

• 

SON POSTA 

[ İi toktoran o ünlük 
v 

r:ctlar~n~a:l 
Za tiilcen !; ler:n 
Ted111,isi 
Birkaç gün evvel sulu zatulcenbler hak

kınd .. 1 bir not neşretmiştim. Bu hastalı- J 
ğm nns1J geldiğini ve gö5terd.ğı arazı ve 1 
ver"m He olan şiddetli nliıkusını zikret
miştim. Ted.ıvisın! başka blr güne bı -
rnkmıştım. 

Z:ı tulcenblcrin tedavısl her"eyden evvel 
kaı•i b.r yntnk ist.rııihntl ile başlamal.dır. 
Bu vatuktn lstirn.hnt mi,iddetl liıakal iki 
ay olmalıdır. Bu muddetten evvel bir 
zatiilcenbllnln yatağını tcrketmcsl ve do 
]aşması nsla caiz de0 lldir. Bu müddet 
za:fında hcrgun iki defa, dereceler alın
malıdır. Yaıvaş yava.ş haftalar geçtikçe 
derece! hararet normal bl,. hal almıyıı 

ba~lar. ve· nihayet duşer. Öksürük, baş 
ai;r.o:ı artık çekilmiştir. Zatülcenblilerln 
s:kı pe:ııhlze asla llıtıyaclan yoktur. BIHi
kls mümkün merteb0 kendilerini beslemı. 
ye çalışmalıdırlar. Pi mla, yumurta ha
r.nır tşl, tatlı!ar. meyvnlar bol bol yenile
cek!.lr ZatülcenblUerin esas tedavilerin 
den birisi kalsyom tednıvlsldlr. Hakikaten 
hastalık esnasında damar içine veyahud 
adale iclne hergün on gramlık kalsyom 
lğr..~lerlnden yıanılma.sından çuk fayda 
gör1ilme1<ted:r. Kalzyom zatülcen'blllerde 
bh!ken ..c;uyun lmtlsası ve vücudc verdiği 
mu\nvemet lUbarlle çok Iiız·mlı b'r ilaç. 
~r Bnudan hiç olmazsa yirmi tane şı
rınga etmelidir. 

R1ındnn maadn dah len bazan mud. 
rlrlcr ve at.eşi b1ra?' ind!ri::i ilaçlar :in 
kullanılalbfllr Pek fazla su birikirse o 
zaman müdahale ile ve tıbbi tulumba 
Ur .su çekll!r ve hasta boyl<>ce derhal ra
hat eder. Zatülcenblller işi kuru lcıterse 
su1u şekli ol'>un yukarıda söylediğimiz 

aza~i ıstlrnhat.e. tıı,,addiye ve sıkı bir 
~.ı'dbe ihtiyaç gösteren hastolıklnrdan -
dır. Tekrar edelim ki iv! bakılmıynn za
tfü;:rnblilcrl verem derhal tnklb eder. 

81 
5 

- Tallplerln, bir taahhütte işbu münaf(nsa meonuu tamir gibi 5000 rıra mertebe -
~~en olan herhangi bir işi muvafaklyetle ıra eylediklerlnP dn!r vcsikalnra istinaden 

93 .. nbul Vilüyetinden, en fazln eksiltme tarihinde 1 sekiz giın evvel alınmış ehliyet ve 

01
9 Yılına atd Ticaret Odası vesikalarını hfunilen muracaat eylemeleri lüzumu ilan ( ) 
~· <9055> T i V A T R O L A R ...._ ____________________________ ~ 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum id'.\resi ilanları 
Şartn:ımes!nde yapılan tıı.shlıhat dolayıslle 1/11/1939 tarihinde mukarrer olan eksllt

~eııı tehir edilen ve beherinin muhammen bedeli (395) kuruş olan 5000 aded çam tel
&rat direği 23/11/1939 Perşembe günü saat ıs c!~ kapalı zarf usulü ile Ankarnda İda
re binasında satın alınacaktır. 
tı~u işe girmek Lsteyenlerln (1481,25) Uralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et-
1~1 Vesikaları ve tekliller!nl ayni gün saat H de kadar komisyon re!.sllğlne vermeleri 
~lllldır. 

'I' 'I'aahthlı şartnameler parasız olarak Ankara.la 
ea'!Uüm Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmlrde 

Malzeme dairesinden, Hayda.r;paşada 
idare mağazalarından dağıtılacaktır. 

(9132> 

K:ıpalı zarf usuli~e eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi Direktörlüğünden : 

:tı 101111939 cuma günü ss.at 15 de Ankara Mektebler Muhasebeclllği o1asında topla
.::ak eksiltme kom!.sy.:ınunda 5846 lira 50 kuruş muhammen bedelli muhtelif cins mn

arın kapalı zarf usullle eksiltmesi yapıln ·aktır. 

.._~kslltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara Mektebler Muhasebecl'>i!'le yatırılncak 5 lira 
"t:Qel muka.blllnde Fa'icülte muhn.sebe.slnden alınır. 
~uvakkat teminat 439 liradır. 

b:teklııerln teklif me.->tublarını muvakkat teminat ve şnrtnamesfnde ynzılı veslkal:ırla 
~ ayni gün saat 12 ye krıdnr makbuz mukabll!nde komisyona vermeleri. (8768) 

Satı~ık Çam Tomruğu 
Or. U. Müd. Devlet işletmesi Alaçam revir amirliğinden : 

~l - Dursun_.,y Devlet Orman İşletmesi lst!lSyon deposunda !stilde mevcud cl73·b a
ıı de muadil •1225» metremik'ab cı289» de imetremfk'ab çam tomruğu açık arttırmn 
e aatıııb çıkarılmıştır. 

lı:~ - Tomrukların ayrı bq kesme payları mt?VY:ud ve kabukları soyulmuş olup hacim 

3 
Uksuz orta kutur üzerinden hesablanmı,tır. 

dtiı - Tomruklara ald satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Ba!ıke3ir Orman Çevirge Mü
lllk'.!ertnde ve Dursunbey Revir Amlrllğlnde görüleblllr. 

;oınr~kların beher metre mi4t'abının nıuhammen bedeli dh lira 1170• turtl§tur. 
bu - I.stetuıerln % 71> muvakkat pey akçeleri 16111/939 Pertembe aünü saat 15 de 

taunbey Revir Amirliğine müracaatları UAn olunur. •928h 

Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 
akşam ı;aat 20,30 da 

Şermin 
İstiklfıl <'.ajdesl i<omedl kısmı 

Gundüz saat 14 de 

Kel Oğlan 
a~am saat :!0,30 da 

Bir Muhasib aranıyor 

Halk OperEti (Eski Çağlıyanda) 
Bu akş'lm 

Sevda Oteli .............................................................. 

Nöbetçi eczan'elar 
Bu gece nöbe~i olan eczaneler ıunlar

dır: 

İ tanbul cihetindekiler: 
Sehzaddba.şında: (İ. Hnl!l), Emlnönün

de: <Hikmet>, Aksa rayda: (Şeref}, A -
lemdnrda: (Azdülka.dlr), Beyazıdda: (Ce
mli). Fatlıhte: CVltall), Bakırköyünde 
(Merkez), Eyübde: (Eyübsultan). 

Beyotlu clhetindekiler: 
İsLiklD.l caddesinde: <Galatasaray, Ga

rıh), Kurtuluşta: (Kurtuluş>, Ma.çkada: 
CMııçka>, Gala tada: (İki yol), Beşikta§-
d:ı: (Vidln). ' 

Bolazi~l, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Halk, HulO.Si Osman), 

Üsküdarda: (İmrahor), Sarıyerde: (Nu· 
rll, Adalarda: (Halk). 

Sayfa 11 

1,008,000 
LiR.& 

"liLLl PiYAn60,,nun 
3 Ayda 

Dağıtacağı ikramiyenin 
yek unudur 

f stanbul Defterdarlığından 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı 

kararnameye ek karar 
Madde 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi JuymeUI madenlerin !hurda ve masnu 

hnldc de memlelret dışına çıkarılması memnudur. ıKıyınetli madenlerden maksact: 
Platin, nıtın ve gümüştür > 

Mndde - 2: Yolcuların şahsi ziynet olarak dn!m:ı taşıdıkları kıymeUi madenlerden 
mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalnız nlyans ve saat bu lhukiımden müst:e.snndır. 

Madde - 3: Hariçten Turklyeye gelen ecnebUcr beraberlerinde getirip ilk Türk güm• 
tiık knpısında alakadar gumriık memurlıırına verecekleri beyannameler veya pasa -
portJarın:ı kayıd ve işaret ettirdikleri kıymctıı nındenlerden mnmul eşynyı avdetlerinde 
mem:cket dışına çıkarabHlr!er. 

Bıı kararın neşrinden evYel Türkiyeye ~lını~ bulunnn ecnebiler beraberlerinde ge -
tirmiş oldukları kıymetli madenlerden mamul eşyayı kambiyo mercilerinden müsaade 
almak şartlle memleket dışına çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30 G 1930 tarihli ve 1715 sayııı knnıın hükümlerine göre yapılacnk mu -
ameleler bu karar hükmünden müstesnadır. 1 

.Madde 5 - 14/1 1938 tarihli ve 2 8030 sııyılı kararname ile 17/5/1939 tarihli ve 
2 11008 sayılı kararname hükümleri mülgl\dır. 

Madde 6 - Bu knrar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 - Eu knrarm icrasına Maliye Veklll memurdur. (9303) 

Kap ".h zarf usu: ile eksiltme ilanı 
Ankara Di', ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk· 

törlii~ünden: 
1011111939 Cuma günü s.1at 15 de Ankara Mektebler Muhasebeciliği odasında topla. 

nacak eksiltme komisyonunda 4450 lira muhammen bedelli muhtellf cins yazı tahtaları
nın kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekslltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara Mektebler Muhasebesine yatırılacak 5 lira 
bedel mukab1llnde FakUlt.e Muhasebecill~lnden alınır. 

Muvakkat teminat ~33 lira 75 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarım muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
blrlikte ayni gün saat 12 ye kadar makbuz mukablllnde komisyona vermeleri. 

c5465~ c8767ı 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
is a bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

19'.i kilo mihanlki makine n'ksamı, 150 kilo galvnnizl! <iemir boru, 677 kilo demir su 
tulurr.b:ısı, 1583 kilo boyalı su süzgeci, 54 kilo dc:nfr jnrtier ucu ı kllo 780 grnm ipek 
pasın:ı•ıt.eri eşyasından tırtıl, 51 kilo lastik boru, 20 k~lo lfisUk jartier ucu, 234 kilo 500 

groın boy:ı.lı kurşun krem tüpü, 31 kilo 600 gram bJ~ fotograf filmi, 1602 kilo cam şi. 
şe, 57117 kilo zeytin yağı, 254 kUo 500 gram p::ı.muk mensucat, 60 kilo· fı.dl muknv:vadan 
boş kutu, 14 kilo ağaç çerçeveli fotograf, 341 kilo 500 gram sade demir çekmece kllldl, 
216 kilo kauçuk rolusyon, 104 kilo müstahzaratı gıddiye, 147 kilo 600 gram pnmuk IJ>llği, 
138 kilo pamuklu ipekli mensucat, 684 kilo toz ZP!"deç:ıl, 375 kilo pamuk mensucat, 
1025 k lo 500 gram mer.serıze pnmuk mensucat hakkındaki satış için isteklilerin Emin. 
önü Reşadiye caddesinde halı antreposundalrJ satı~ mudürlüğüne gelmeleri ilAn olunur. 

(9090) 

Tur2utlu Belediye Riyasetinden: 
ı - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motıör ve dinamo grupunun •San -

trnl olnası ile iki aded muhavvile merkezi binası hariç olmak üzre. cl34.923• lira .. 40ı 
kuruşluk keşfi üzerinden 8/11/939 tarihinden itibaren 145• gün müddetle ve kapalı zarf 
usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme TurguUu Be:Jedi)c binası dab111nde müteşekkil Belediye D:ılml Encüme-
nlr.de 22112/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat •15• de yapılacaktır. 

3 - Bu işe aıd evraklar: 
A - Eksi1tme şartnamesi. 
B - Mukavelename suret1. 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nnlla Veklleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
E Hususi şartname. 
F - Fenni şartname. 
c; - Keşlfname. 

H - Projeler. 
Bu evrak 16751> kuruş mukablllnde Turgutlu, Manisa Belediye Relsliklerlnden tedarik 

edllebUlr. 
4 -- Bu işe aid muvakkat teminat m1ktnrı o7997i liradır. 
5 - İsteklijerln 939 senesine aid Ticaret Odası veslkaslle teminat meli.'tubunu ve bu 

işi yapabileceğine dair Manisa VllAyetınden nlaca~ı vesikayı ve istekli yüksek elektrik 
mühendisi olmadığı takdirde yüksek elektrlk mühendl.slnin mes'ullyete 1ştlrnki şart.ile 

Jşl yapacağına dair olan noter senedini dış ımrfa koymaları lflzımdır. 
6 - İstekl!lerln t.eklif mektublnrını 22'12 930 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

"1411 de kndar TurgutJu Belediye Reisliğine makbuz mukablllnde vermeleri veynhud 
ayni gün ve ayni saate kadar varacak şekilde posta ile göndermeterı lAzımdır. Postada 
vnkl teııhhür kabul edilmez. u9253D 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için 250 aded Masa telefonu kapalı zartla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 7500, muvakkat teminat (562,Sl llrn olup eksiltmesi 21/İkfn. 

clteşrln/939 Salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Sa _ 
tınl\lrna Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle kanuni ve .. 
sa!Z1 ve teklltl muhtevi kapalı zarflarını o gün sa3t 15 e kadar mezkftr Komisyona ve. 
receklerdlr. 

4ı - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım Ayniyat 
Şubeli MüdürıtWerlnden beffl.9iz olarak verilecektir. (9138) 



12 Sayfa SON POSTA 

Terkibinde: IYOD, TANEN ve GLISERO FOSF A ı· vardır. 
K A N S 1 Z L 1 G A ye V E R E M E istidadı olanlara ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESİ: BAHÇEKAPI ::~::10ka~:.~.:~ 

-TURK T_iCARET BANKASI A. Ş. 
,.~~_,......,, 

KURULUŞ T ARIHI 1919 

Tamamen yat~ serınaye T. Lr 2.200.000 

Merkezi: AN K A R A · 

. 

Dahilde ue haricte muhabirleri uardlr 
Telgraf adresi: 

Umum ModDrlDk: TOR KB AN K 

Şubeler: T t C A R E T 

Mamulltmm Defuetile dthıy&J• nam 't'vtım meşhur ıekerci 

Ali MUHiDDi·N HACI BEKiR 
NEW-YORK Cihan ....pııincie T0RK ŞEKER •• LOKUMLARINI tethir ederek ihracahmua 

Wr madde daha kuududı. 

MERKEZi: BAHÇEKAPI 
BEYOÖLU, KARAKÔY, KADIKÖY~-_, ._ _ _. Şubeleri: 

Devlet Denizyolları ltletme Umum 
MUdorıuao ilanları 

M~nakalM. VU:&Jettnıee ftıpJ3&n DiDla 11 ~ n8 ft bMbal't 14 .... ,._ 
pılan lllnla da 31 T .. rtninnl NI tadh1ne kadar kal>al .cl1lecel1 blld1:r!Jımil cılaD, tn -
gUtereye ı.mıarJ•n•eat ~ hakkındaki '*1lfttrlD kabul milddıetıUııllı • ~ 9" tarib1ne kadar temd'ld edJld1l1 ll1zı olun11r. cftela ---------:. . . . .. 

. :,, .· .... 

NE'VR,Ozi·N 
• .:i ...... \ . . . . . . ~9 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kqe almabilir. --------

ilan Tarif em iz 
'ht ı11tun antımı .......................... 

Birinci aalaile 400 hrcıı 
llıinci •tJUI• 250 » 
Op;ncii .alıil• 200 ,, 
Dördiincii sahile 100 ,, 
iç .a1au.ı., 60 ,, 
Son •ahile 40 » 

yuanen bir mtlddet zarfında tu
ıaca mikU.rda Uln yaptıracaklar 
ayrıca temilitlı tartlemizdeıı iatitade 
edeceklerdlr. Tam. JVUn ,.. çeyret 
sayfa Ulnlar lçln &JT1 blr tarife derp.if 
edllmlıUr. 

son Posta'nın tıcaıt lllnlanna a1d 
işler için §U adrwe müraoaaı edil
melidir. 

ile SABAH, LE ve AKŞAM 

• 

Her yemekten 10nra pnde 3 defa muntazaman 
diflerinizi hrçalayınız. 

iS BANKASI 
1940 KüçOk cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
KefideJer: 1 (Nbat, 1 Mayıs, 1 Atustos, 1 lkincitefrlA 

tuthllrinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kuf1'.beftuaı htı1C1plannda en a.ı elli l iran bt&Z.••• 
Jouna,a dahil edilecetkeniir. 

~~ 1940 iKRAMiYELERi ~lllV'\. 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 " 1000 " === 3000. - " 
6 " soo " =-= 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 ,, 100 ,, = 40v0. - " 
75 " so " = 3750. - " 

210 " 25 " === 5250. - " 

Türki31e iş Bıın7c<ıılM pcwa 11atırmakla yalnız par..ı biriktirMif 

olmtıZ, ayni .zamcı1'd& 'klÜ ni.ıi de denemiş olursur.u.ı. 

Bir Satlcı Aranıyor 
Almanca ve lngillzoe btlmeıl 
şarttır. Ankara Akba kitab 

evine mnraoaat 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim 1'419 ...., 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EM.EÇ 
A. Ekrem U ŞAKLIGlI.. 


