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~ALKI N KU LAGI 

~ALKIN DiLI 
!,en e ı o - No. 3364 Yazı işleri telefonu: 20203 İdare lfleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

Harbin ID uncu gDnDnde Fin mukavemeti hala ilk günku vaziyette! 

i~aıy · lere 
C Ticaret VekA.letlnln yeni--, 
-----ve mii.him kararları ___ ... 

d ao tayya:re 
Fransaya büyük 

mikyasta 
Ihracat yapiliyor gOu.de:rdile:r __ 

Pamuklu mensucat, demir va inşaat malzemesi 
pahahhöile mücadele için esash tedablr ahn1yor Almanya, Fin- Sovqet lıarbine 

nihayet verilmesini istedi, fakat 
Moskovadan red cevabı aldı 

Dnnku vukuatın bilançosu 
1 ...._ Fin!er şimal cephesinde baskın şeklinde mu-
2 vaff ak iyetli bir taarruz y apidar 

..._ Bir F in torpitosu Sovyet deniz üssünü bom-
3 l·ardıman etti 

4 
..._ Fin tayyare/eri L eningrad üzerinde uçtular 
..._ Sovyetler Koreli cephesinde dün tekrar taar-

.............................. _ ............................. . 
Milletler 
Cemiyeti 
toplandi 

Cenevren~n Rusyay1 
mahkom edeceği 

ruza geçtiler, fakat püskürtüldü/er. h kk k 1 
lon<ha . . . mu a a sa yııyor Ticaret Vekili Naz mi Topçuoğlu makamında 

11'rbin.in ~l(Royter) - .Fın -.sovyet met üade edecek hiç bir muvaffaktyet Cenevre 9 (Hususi) - Finlandiya ! Ankara 9 (A.A. ) - Milhim ihra'Ç ler neticesi olarak, Fransız rejisinin 
bı~~ olınası angıcmdanben on gün i* elde edernedikten maada, inaan ve harb hü.lttlmetinin ta le~ üzerine toplanan MPddele-rimizin Fransa ya geniş mik • bu sene memleketimizden « 1 oo,. mil. 

na ra~men Sovyet ordusu kıy. (Deva.ma 8 inci sayfada) M . . . · o s · · f d ) ' illeller Ccmıyeti konseyı, biri sabah yasta satışlarını ternın edecek tedbır- ( evamı ıncı say a a 

Deniz hr rbi şid{et'e devam ediyor ve diğer~~~:;:de: :ı~~r:a~ı:~~ ü · ' 

~lt. vapur daha baH1, 
1 bir vapur da kay1p! 

R usga, Romanyaya 
teminat verdi 

llgiliıler 60 Alman tahtelbahirinden şimdiye kadar 
40 ını batırdıklarını bildiriyorlar 

4 
Mavııe çarpan bir Ingiliz to7pidoıunun h4li (Y..,.. 3 üncii oa~foda) 

'~ll katlarin bOyOk derdi : 
Adiiye saray1 ihtiyaci 

~llkü baro içtimaında bir avukat bu meseleden 
haederken: '' Tahtelbahir elbette Kurbağalı 

d erede •anevra yapamaz 1, dedi 

Dünkıl tupila~tıdan bir intiba (Yuw 1 inc:i ayfada) 

Lehis t a nda 
hayat şartları 
feci .vaziyette 
PariB 9 (A.A.) - Pat ajansı, Varşo - Sovyetlerle Rumenler arasında Ealtık devletlerile 

vada hayat §eraitinm gitgide fenalaştı~ yapılanlar gibi bir a ;ılaşma imzalanması lüzumu 
haberini veriyor. İaşe çok güçleşm~ o • 
ıup, patatesten rnaada bütün erzak kıttır . hakkındaki neşriyatın resmi Sovyet noktai 
ve ateş paıhasına satrlmaktadır. nazarını ifade etmediği bildirildi 

Ahalinin iher hangi şekilde para ka - M k 9 (A _,. •••••.••••••••••.••• ~···-··•••••••••••oo•• ............ , d kt b k 
zanması imkAnı o!madığından vaziyeti os ova . · ! . ı an aş a em -
~:.;bü· ru· h. ı ı· kt d. H lk A.) - Reuter aJa'n : Bir laviçre gıueteaitıin likri : «Bu ı ;>eryalist dev~tlere uuo n va ım eş ırme e ır. a , ev : : 
~ .......:; ....... .-ı .. er t ıb· · d si sı bildiriyor: i telaibe aebeb bütün gayretin : atarşı, istik~Allerini -y, ~·· ~ .......... "" .ııı a , e ıse neVlfl en ne . • • 
kalmıfsa, yok pahasına elden çıkarmak- l ntemasyonal ko i Finl&ıdiya ltine hanedilmek i korumak hususun -
tadır. münist mecmuası, i latenmeaidir.n E :ia da emin bir ga. 

Mil:t Mudaf .. a Vekili 
Parti Grupunda 
izahat verecek 

~«\Fs-tonya, ~ton - \ .......................................................... ! ranti teşkil ettiğini 
ya ve Litvanya ınilletleri , ahiren Sov- pekala bilirler• dedikten sonra ilave 
yctlP.r Birliğile yaptıkları anlaşmala • ediyor: 
rın, kendilerini harbden masun kıl - (Devamı 3 üncü sayfada) 

"Son Posta ,, da şayanı dikkat bir anket 

n~n!a;~:z~~~~ı top?~n~~~:r:~; • Boşanmalar nı· çı· n artıyor 
Miidafaa V ekılı General N acı Tınann ' 

:h1:~:~ı!:~ıı·;ı:::c:;"~.~:; kababatli kadın mı erkek mi? ...................................... .............. .......... ' 
:Milli Şef 

Ankara 9 (Husuai muhabirimizden 
telefonla) - Cüm:hıırreisi Milli Şe! 
İsmet İnönü ve refikaları bu akşam 
Ank.arçala.sta verilmiş o1an Çoquk 
Eırlrgerne KuruanWlun kostürnlü ba -
Joeunu leşrif buyurmuşlardır. Aziz 
Şefin huzuru gecerün revnakını art -
tırnuş ve Cürnhurreisi saat yarıma 

ıkadar ba 1oda ka~lardır. Balo}ia 
~rin güzideleri rağbet göstennişlcr
dl. Bu meyanda Başvekil, Hariciye, 
Dahiliye ve Ticaret, Adllye Vekilieri 
ile Fransız büyük elçisi görülmekte 
idiler. 

* Ankara 9 (Huswri) - Cümhurreisi 

!İsmet İnönünün Büyük Millet Mec

lisi azaJnnna vermekte oldukları zi
yafetler devarn etmektedir. Bu da -
rvetlerde soyadlan esas tutularak 
lhurufu heca sırası takib olunmakta-
dır. Bu alqam da 40 me'b'u.! Milli Şe
fin sofrcmnda bulunmak §erefini 
kazanmışlardır. 

Avukat Mustafa Hayri : " Mahkeme dosyalar• 
meydandad1r, yuvay1 erkekten fazla kad1n 

y1kmaktad1r " diyor 
Anketi yapan: Nuaret Sala Cotkun 

Bo.şanma vak'aları artıyonnuş! 
Bizde boşanmaya muvaffak olmak, 

müttefiklerin Almanyaya tatbik ettikle-
ri ablukadan yakayı sıyırmaktan daha 
güçtür. Demek lbun.a roıAmen .. 

Peki bunun sebebi? 
Bu mcvzu her tazelen:işinde atakadar

lar bir çok sebebler sayıp döküyorlar. A
vukat ve mahkeme dOıSyalarile, cins cln8 
telakki ve görüşlerden millhem bir sürü 
esbabı mucibe .. 

LAkin bunun rnes'ulü kim? Menıle -
kette mademki her gün birçok yuva yı
kılı~r. 'bu içtimaJ zelzeleyi adliye me 
kanizması bir sismokraf hassasiyetHe 

(Devamı 8 inci sayfada) 
~······················································, 

~ uva.yı yıkan i 
! erkektir ! i 
~ Yazan: Suad Derv iş i : . 
! Yarın ki aayımıda ! . . 
\.---.... ·······---·-·-··· .. _.. ....... _.. . .-/ Mustafa Hayri 

.... 



2 Sayfa 

•• rg n 

Iki harb arasında 
Bir islihale 

E. U. 

SON POSTA 

e Kitabsız mekteb -= 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER INANMAl 
Güzel türkçenin itibar bulması için meğer Avrupada bü

yük bir muharebenin Ç1kması lilzı.mnıJ.i. 
Radyonuzun dü#mesini çeviriyorsunuz, kıdem sırasile en 

ba-şta İtalya size dilinizle hita'b ederek bira2 propaganda 
y.apt1ktan sonra g{lnün ltıeberlerini veriyor, o bitince gene 
türkçe olarak LandNı.yı, Berllıni, Parlsi ve Bclgradı dinli -
yorsunuz. F.akat anlafılıyor ki, bununla iktlta etmiyenler 
de VSlil'l'UŞ. nitekim bu sabmı bir Ql"kaüaşınm şunlan an -
tattı: 

«- A'V1'tlpQ merkezlerinin türkçe olarak ıyaptıkle.rı :neş -
riy;,tın çe~ biraz dar, kendi dilleri ile yuptıklan noş... 

riyat daha mufassal, biz bunu keşfedince dört beş arkadaş 

kendi aramızda bir kombinczon yaptık. Apa.rtunanın bir 

katında ben otururum, ingilizce b01rlm, ildnci katta otu -

:mn bir musevi doetwndur, i~dan enl.ıyor, ü9{1ncü 

katm kiracısı ise a.lm.anoo blliyoc, aramızda bir de fr.aaı -
sızoa bilen var, her 111-'..şa:m nöbetle bisinılıiıı kıatında topla
narak bütün heberleri d1nliyonıs, maalesef rusça ile fe -
lemenkçayi henüz tedarlk edemedtık .• 

Oq ıEcy'l.ık harb devrestnden sonra harb haberierine alAn 
bu dereoe teşıe insaniann bu~ 

1 ST ER f NA N, IS :TER iNANMAl 

Birincikfmwı 10 

Sözün kısa sı 

Bir muhavere .. bir intiba. 

-lkincitof•la 

V. 

~. 

27 

PAZAR 

Şevval 

28 
S. D. 
ll 07 14 

7 26 ;J 47 



Sayfa .t 

Deniz harbi şiddetle devam ediyor 

Altı vapur daha bath, 
bir vapur da kayıp! 

In ·ı· 

·Ordu gedikiiierinin 
yeni barem kanunu 
Layiha Milıi Müdafaa 

Encümenjnde son şeklini 
alm;ş bulunuyor 

Rusyan1n isveçe de 
leeavuz edeceği 

hakkındaki tahminler 
Sovyet ajansının neşrettiği 

bir tekzib 

E 
e Hindistan nıçın lfıkayd 

gibi duruyor 
Ya:ran· Selim Rft(lp Em~ . --------------~---Moskova 9 (AA.) - Amerika cUnited I tngiliz ~p~ntorluğunun başannak 

Press.. ajansı, Finllmdiya makamatının medburıyetınde bulunduğu hayati e
beyanatına atfen esir edilen Kızıl asker· hemmiyeti haiz harb davasının yanınd;; 
I erin üzerinde b~zı harita vesikalar bu- on.un kadar d:ğiı;;c bile. he.r halde ehcm. rı ızler 

londra 9 

9 O d d . ' . mıyet derecesı 'bır hayh zıy.ade olan bir Ankar~ (Hususi) - r umuz a. lundu~nu ve bu vesıka!arda İsveçın de Hindistan mese~esi vardır. 1914·1912 
ki gedikli sınıf için hükCımetçe hazır - şark sahillerinde ve Aland adalarında harbi başlar başlamaz Hind imparatorıu. 
lar..arak Büyük Millet Meclisine takdim bombardıman edilecek askeri hedeflerin ~nun her tarafından akın eden ,gönül· 

Londra 9 - Brandon adındaki 6600 edilmiş olan yeni harem kanunu layi. göstcrildi~e dair yalan bir haber neş - l~ler, mücade'enin sikleti merkezini teş· 

60 Alman tahtelbahiri :ıden şimdiye kadar 
40 nı batırdıklarını bildiriyorlar 

1\>rı -Alnı (A..A.) - Hafta zarfında 
~other" . an tah telbahrinin batınidığı 
~te &örel'ilrnektodir. Yarı resmi tahmin -
faaliYet~ ll1Uhasematın lbidayetindenberi 
•~ 40 t ·bulunan 60 tahtelbahirden en anes· llati ı su altındadır. 
~~l'i : 

9 
(J\..A.) - Dün, İngiliz tayya -

thıiıı da~afından, iki Alman tahte1bahi.. 
~llınllni a hatırıldığı haberi, burada 
~t bit k Yetıe karşılannuştır. Salahiyet
.\Jilıany aYnaktan haber verildiğine göre, 
~llıd a, denizaltı filoswıun vaziyeti 
~ftJ.J:~· ~ır Pa:ça endişe duymağa b<ıf-
ı, "' ılhakıka, denizaltı myiatınuı 
~ ~ada ·· . ~ 4 <>ld ır.._Uın:id edildiğinden çok daha 

1 ~ir u
8.~ taJıınin olunmaktadır. Tah

ad~arı ~rettebatının serkeşliğe baş -
lqtili 

1 
a~r veriliyor. 

t tr bir 
Alınan vapurunu daha 

~ ~ltdr Yakaladılar 
e'Jrıd.otf a 9 (A..A.) - 3648 tonluk El • 
titllıı.at ta~ vapuru bir İngiliz har b 
~~~ ı~afınctan yakalanmış ve bir İn
b arı J\ı,.._tı_:na sevkedilmiştir. Bu, yaka
t ter 17-•ıa.n gemilerinin, 19 uncusudur. 
~dan "aPurun b!lzısı kendi tayfası ta-

''~· bazıst di~er suretlerle tahrib 

k İn ·ı· İn b kıl ed ct b h 1.... b .. d ton!u gı ız vapuru gilterenin gar hru.ının Milli Müdafaa Encümeninde retmekte ve Rusyanın askeri harekatı ı:n. ~.ar ce~ eı~c;_ıne ugun en ya • 
a:h ·ıı · ğ da . . . . rına halısuddem In,gıbz fırkalarının sev· s ı erı açı ın torpillen.erek batmıştır. tet!tik ve müzakeresi tö!mamlanmıştır· Allantık sahıllerıne kadar teşmıl etmek kine imkan vermişlerdi. Halbuki bugün. 

Müretteb.attaıı 9 kişi ölmüştür. Önümüzdeki günlerde Meclis umumi istediğine bunun bir delil teşkil eylcdi~i- kü harbde, Hindistanı hareketsiz görü • 
Oslo 9 (AA.) - İngiliz Walton va - heyetine sevkedilecek olan bu layiha ni yazmaıktadır. yoruz. Yahud da hareket namına orada 

P~ ~orveçi~ §'~alinde Westfjor.?en'de üzE:rindı:: encümende esaslı değişiklik - Tass ajansı şunu beyana mezundur ki, m~şabed~ olı.man şeyler; ~engin, birkaç 
bır ınfilak. ne.tı.ces .. ınd .. e ba .. tm~.!r. Mu_rette- ler yapılmıc:tır. Layihanın aldım son muhterem Amerikan ajansının bu gü _ mıhracenın, ~.e~. halde .hakım memlek~te 
batt b k ~ t D - 1 k .ı b• .. • • • • • şaihsan hoş gorunmek ıçin dolgun hazı . 

an ır ışı 0
, ş~~· .1g:r erı ur- şelde göre orduda gedik li olarak hiz - lunç haberı hızzat kendısının uydurduğu nelerinden titrek ellerle çıkarıp hedive 

tarılarak Bodden e getırı~ır. Bunlar- mete "İreceklerin asli maaşları 15 li - yalan bir haberdir ve safdilleri aldatma· ettik'eri birkaç milyon liraya inhisar edi. 
dan birkaçı bir Alman vapuru tar::ıfından rn'tian \aşlıyacaktır. B unlar orta rnek- ğa matuftur. yor. Bunun sebebini fazlaca araştınnıya 
kurtarılmıştır. teb mezunlan derecesinde tahsil gör- lüzum yoktur. Çünkü, Hindistan, bu d~ 

Londra 9 (A.A.) - Şimal denizinde ba .. Id ki d b d ki de e R R fa-ki mubarebeye lakayd ,görünmesindekJ 
tan bir vapurun mürettebatından yedi mulş .s~yı bı. arın taln tareb~t· e a~ k US va, o manyaya maksadı ilim etm~tir. Hindistan, İngil . 
k' . b .. b' k yık . ·-..ı .... 1 k ce erının u sure o es ı ı muv ı t tereye kar.şı muğberdir. Çünk-ü, geçen 
ışı ugun ır a ıçııNe . . goru ere görülrnü~tür. Gedik li ler her terfide t • t d• harbde, İngiliz devletinin hizmetine ver· 

kurtarılmıştır. Bu batan .gemı-nın adı he- b r .. kl d ' LA 'h :i emlna ver 1 diği yanın milyondan fazla evUıdına mu· 
nüz öğrenilmemiştir. eş?r . ıra ~.m gorece er ır. a!ı .a a kabil İın.giliz dominyom idarelerine mü. 

Londra 9 (AA.) - 8795 tonluk İngiliz GCdıkhler ıçın kara ?rdusund~kı hı: • (Bastarafı ı inci sayfada) şabih bir rejim istemiş ve bu isteğinin ye 
Mavasota vapuru Atiantik denizinde bir metlerde 9 ~ene, denıı~tı ve hava hız- «Romanya milletinin menafii ile, rine getirilecC'ği vadini almış olmasma 
Alman denizaltısı tarafından batırılmı~ M<'tler:nde 12. se?e . mecbrur~ hizmet e- serhesf i ve sulh içinde inkişatf edebil • rağmen bu vad yerine getirilmemiştir 
iır. Gemi mürettebatından 44 dü kur ta _ c;as kabtAl edılmıştır. \ azıfe başında mcc;i, Baltık devletlerinin bizimle yap Vaktaki yeni teh1ike karşısında İngil • 

h I k "1 d'kl'l · '1 ı tere, nüfusu üç vüz küsur milyonu bulan rılmıştır. 43 ü kayıptır. .a'3ta anara o .en ~~ ı ı :rm aı e e - t:khrı mi.itekabil yardım anlaşmaları. bu insan kaynağımn bu defa tekrar yar-
Kopenhag 9 (A.A.) - Perşembe günü rıne :::nnas tahsıs edılece~tır. Bu~dFl'l1 n& müşnbih olarak Sovyetler Birliğile dımına müracaat etmiştir; "rrıdan aldı~ı 

6790 tonluk Nova Scptoa vapurunun, 21 haşka ordud:cı 1 S sene hızmet ettıkten derhal bir mütekaobil yardım anlaşma- cevab müsbet bir sey olm ... ,...· tır. Çünkü 
kişiden mürekkeb tayfasile beraber At- ten sonra tahdidi sinne tabi tutulan - sı llkdetmesine bağlıdır. Hindistan. bövle bir yardımı. ancak ve 
ıas denizinde battığı ancak, şimdi haber lara 300 lira. 20 sene hiımet edenlere Romanyanın dahili siyasetine ve ik- d<'rhal mi'li emellerinin tahakkuk ettiril· 

o k mesi şartile vapabileceğini bildirmekte · alınmıştır. Danimarka kömürcü1 er birli- 500 lircı, bas('E>diklilere 70 lir~ i ra - tısodi vazivetine bir göz gezdirmek, dir. İngiltere ise, bir ha'\'li mudil addet. 
ği kurupanyasının malı olan vapur, bir mi~:. verilecektir. Gedi~!~ s:nıf için ıSc·v:vetler B;rliğile dostane münasebet tiği böyle bir meselenin bugünden yan . 
infilak neticesinde batmıştır. tekaude hak kazanma muddetı 20 se • ler idame etmenin Rnnı:ırw::ı irin ha• - na bir hal seklin~' brr~lrnabi1eceğine ka

Kopenhag 9 (AA.) - Bir Alman mo- nedir. Jandarmada temdidli o1arak ynti bir zaruret olduğuna kanaat ge _ ni de~ildir. O, hala. vadinde musırdır. 
'ı.~ Ra tan vapurlar törü Langeland civannda mavn tarlasın- ka1~!rıların gcd:kli olmak için geç i re • ti::-mek için kafidir.» t~a~J·at ~~ :rak· di nt. ~angıt· tarihtPB vedrine _1!.

1
:· 

·~ı a 9 (A. • . 3 . d 1 ırı ece~ın1 -es ırıp a mıvor. un an o U· il.! tonıuk .A..) - İngiliz bandıralı da bir maync çarparak hemen batmıştır. ceklerı senelık devre zarfın a ev e - Tek7.ib rüdiir ki Ga!"di vrvni bir prot<'sto nnıru. 
tı..'~reıtin ' Cored vapuru, dün gece, İn - 5, 6 kişilik motör mürettebatmın öldüğü lııebilmeleri esası da kabul edilmiştir. !Vfoskova 9 ( A.A.) - Tas ajansı bil- n rı başlamıştır. Sa 'ahivetlC'ri man:-ıl~i İn· 
lı.i)ta~ b t §ark sahilinde .bir mayne çar . zannediliyor. IGcdikJiJere aile harcırahı verilecek ve diriyor: gi'i?' vali vC' mutasarrıfl"rının i~t,., :ıkiNI 
tı ~ Çı~~~~~ır. Tayfarlan yedi kişi sa - Tokyo 9 (A.A.) - Salı sa-bahı İskoç- Ankarı>da bulunanlar mesken za•nmın Sovvetler Birliği hariciye hc!lk ko • Z'"m3n tanıvıry ~<rtemedik1Pri 7":ı:;an tam-
h· g~ · ılillışlerdir. Birinci süvari ve al ya sahilleri açığından imdad telsizleri daı~ i'itifade E'deceklerdir· mi'icrliCH matbuat şubesi enternasyo _ mrımalnnna bagl.ı ~u'uııan. tPc:rı~ hevet · 
lt ı-. Ci kaYr . k A d d k' lC'rdP'Jl bazıları ıstıfa etmıc:lE>rdır. Umu-~ "''lesi C Ptır. Thyfa.dan, kurtulan gönderen 6645 tonlu ruma a ın a ı mı] c:oc:-yali'it mE>cmuasında intic;ar E>dio • kcwrı!!re VMli hir bnv~ot harı>'kPtine 

rı ~tltıeJtt Q~eanın torpillendiğhıi tah -ı Japon vapurundan hiç bir haber a,ına - Egede Ş•lddıltll• ecnebi matbuatta abes tefsirlere sebf'b ;a1zır'"nm;kt,..;ır. tnrriJtere-ııiTı ichırlP hu. 
J l'dır. nıamı~tlr. V olPn Stcfdnof imza lı ve cemoertalic;t ı I:ırıdui'{u T'a?:ik nıÜ"a.delP .c:artl:ı~ını in · 
apony """ 1 h . tl• harb VE' RolT'anva• bac,lıklı makalenin ZHT'"'lll erlPn bu venı wı7ıvet E' bette ki ~"'\ a Sovyetlerle ademi lngilteredo bir köprü barhava yagmur ar e emmlye 1 s , tl B'<l··· . . t• tJa~ ı hunır V<'rE'O bir C:f'V d!'Vilıi'r Rurıd n ıio-"1lYliz . . . . 0

' ye er y ır ıg.nın sıyase ın~ :ı!~1 • lı:ıvı İn{!ilterenin basma verıi b:r gai'e a-
'l'l)~ Pak tı ımzahyacak m.? ed ı lmak ı stan d ı zararlar yapti bık olmndı~mı V(> t:;ovvetler Bırlıııı ıle ı ('ılııı•ı::tır, denirse 'haklı bir l'ndiı::e kav • 

)~U,., ~o 9 (A Romam·a arasınd·{d mütt>kabil mü - na~ı Ü7E'rire parmak bı~ılınıs o'ur. Bu 
~~r ~itH·· ·A.) -Ja-ponya, Sov • Londra 

9 (A.A.)- Gazetele.r eks- . . . .. ııasebctlerin rushivetini asla ifade et . nıı .. ıl btr hakikat~ İnııilterenin tırilıte 
)o qlarnagıne bir ademi tecavüz pak pres yolcuları biri tarafından bır bom- lzmır ? (A.A.) - Evvelkı ~ ~~ş- mcdiğini lx>yan eyler. bövle bircok ~aileler atıatmış olduğu da 
~ btın k tasavvurunda mıdır? Tok jba atılm2:k suretile Frlth of Forth köp. lı~an. yag~1Ur de.~·am .etm:ktedır· Dun- Teminat bir hakikattır. 
~ı._ e ~N;U.ln ~Uhtemel olduğu ve ö - rüsünün herhava edilmesine teşıebbüs ku §ıddetlı ve sureklı yagış es~ası~~a Bükreş 9 (A.A.) - Havas ajaınsı bil- 5t!lim. c5{? nat•f- Cmt~ç 
~t .. ..,. E!-ntjy •· edilm k~ ed'ld'y, · b'ld' kt d' 1 Ko"p .. ü yukarı mahallelerde bazı evlerın kııe- ' ~ orı.ce ecegı zann e ı.ıt:, ı ıgını ı nme e ır er. r.uy . . .. .. . . . . diriyor: -············· ···· ········· ···················· .. ·- ·-···-· t~ ~~ ~?kkalin şimalindeki Ja - beçe: geç?'ı~z tren durmuş ve polı~ler tnitkrını sular suruklemış ve b~zı bı- Sovyet maslahatgüzarı Popilief dün "t 1 • ı· 
~~ tılld ıç~, barici Mogolistan, Man yolruları ıstıcvaba başlamı~tır. Köp - nal:arm bodrı:m katlarını d~a- selle r ~as- öğleden sonra hariciye nezaretine git _ 1 a yan1n vaz1ye 1 
~~:· _ll<ın~du. ıçi~ bir anlaşma yapı! ~ rü bir müfreze askerin ~.ez~:eti altın- m~tı.r. ~eledıye tıkanan .l~gım delık - miştir. Maslaıtıatgüzar Gafenko tarafın -
~ ıeqb d~ bır ticaret mukavelesı da bulunmakte:iiır. Ne koprude ne de ler4.nı suratle ~çtırarak .bı~ıken ysuların dan kabul edilmiş, enternasyonal komü

t~ '4ı • «i~~tıgi söylenilrnektedir. demiryolu üzerinde hiç bir hasar yok - cereyanını ternın eylemıştır. Sa~ak~ar nist mecmuasının Sovyetler Birliğile Ro-
Sinyor Gaydanın şayanı 

dikka t bir makalesi 'ı ~~"Ştn Şı - Şimbum gazetesi, tica - tur. e~nasın~a bazı yıldırunlar d.a duşmUi- manya arasındaki münasebata dair ola -
~ı" başlı alarının Kanunusanİ orta - ttir. YAgmur kazalarda da şıddetle öe- rak n~rettiği makalenin resmi Sovyet Roma 9 (A.A.).- Reute~ : 
C!ıı 0İ<lt Yacağını haber vermektedir. Yeni Brezilya el"isi vam etmiştir. Bazı kazdlarla olan te - noktai naızarını ifade etmediğini ve Mos- cGiornale d'İtalı~ gazetesınde Gay -

tırı~_J,_PQ:e J~Ponyanın Moskova el - itimadnamesini takdim etti Ie.fon muha~re~ inkıtaa. uğranıı~sa da kova hükUmetinin Bükreş Pe halen mev. da . . ~ö~:ıc ya~ı~or: . . . • -
l,.~~i 'r'n:~a ıle Sovyetler BirJim ara _ süratle tamır edılmektedır. cud mütekabil dostluk münasebetlei-ini 

1 
Buyuk faşı:st meclısının resmı teb 

"'rı~ -·>Qn b· Ak 9 (AA) Y . B ·ı ···. · h 'b ldu.r...ı . \i~etiıı asebetıerin tanzimi tarz • n ara · · - em rezı ya muhafaza etmek arzusunda bulunduğu - lıgı. ı_talyanı.n •. gayrımu ~.rı 0 . 6' 0" ~ açrkça görüşmüşlerdir. elçisi C'arlos Celso de Ouro Proto bu- Yugoslavya takimi nu söylemiştir. Dü!l akşam Sovyet rad - ;nu ılan etmışlu. Bu?u şoyl~ ~efs~r et • 
~ret -..:...... gün saat 16 da Çankaya köşkünde Cüm yosu tarnundan neşredilen bu tebliğ ha- mck lazımd1r: Gayrımuharıblık ıle bl-

6dj men oku l!arına kabul hurreisi İnönü ü1rafından mutad me- Ankarada 3 - 2 tün dünyada Almanların yaptıkları ha - taraflık ayni şey değildir. tt~!~~ tam 
-'tıır_en ls tanb l , . b 1 rasimie kabul edilerek itimadnamesi - galib geldi reket'er neticesinde husule gelen haklılbir karar ve ha~ket serbestlıgıru mu · 

~~-"''t& 9 (li .U .U ı a e 8,8f ni takdim etmiştir. iııfialin Sovyetler Birliği a~eyhine çev • hı;ıfaza ctmektedı~. . 
~r~~ l>a.r~ıı .Ususı) - Öğretmen nkul- Kabul esnasında Hariciye Umumi Ankara 9 (Hususi) - Şehrimize gel • rilmesi için mahirnne idare edilen bir do- Balkaniara gelınce, muhakkak ~ı .. i-
S ~llbu;atılı olarak kabul rdil~n- Katibi muavini Cevad Açıkalın da ha. miş bulunan dost Yugoslavyanın c Yu - lap karşısında bulunduğu kanaatini taşı- to.~va Balkan yar!?'ladas~nda buvuk 
~,: ~d~ olanların adlanm bıl - zır bulunmuştur. goslavya .. isimli futbol takımı bugün bu.. yan Romanya cfkarı umumiyesi tarafın- d~vlet olmuştur .. Oyle kı, Balkaniara 
~~ilıı c·· . oğretmen okulu m•harl rada Muhafızgiiıcü ile ilk maçını yap - dan memnuniyetle karşılanmıştır. Ro - dokıınan her~ey ıtalyanın menfaatle -
~t.~• lie~~· Kadıköy orta okulun - lngi:tarc de silAh altına ça "'gı ralan mıştır. Maçta Hariciye Vekili ile Yu - rnanya Sovyetlerle iyi komşuluk müna - rine ve siyac;etine de .d~kunu.r .. Bunun 
~: 1' l~da orta okulundan Me- . goslavya büyük elçisi de hazır bulun - sebatı muhafa7.a etmek arzusundadır. Ve 1 iç!n italva Balkan hadıselerını hu~u-
~~~ 0~1 kı'Z öğretmen okulnna, yenı S!Oiflar muştur. büyük komşusu ile arac:ındaki münase - ~i bir dikka-'le takib eylemektedir. I -
~~()~tın Qkulundan B~ir Balıkesir Londra 9 (Hususi) _Geçen ayın so- Yağmur altında oynanan maç 3-2 Yu .. betleri tavzih eden bir ademi tecavüz talı:a harbin 've muhariblerin zaruret. 
- · en okuluna kabul edilmiş - nurda Kral tarafından imza'lanan ka • gosla~y~ takımının galibiyeti ile netice-, paktı müzakeresine .. amadedir. leı·:ni müdrlktir. Faka~ ~.endi hissiyalı 

Q90I .. -;:---.__ rarname mucibinc€, henüz silah altı- lenmı.ştır. Mutalea . menfnıülerine ne de buyuk devlet şe ; 
Manç h ., .a "ht.IAf na alınınnmış olan 20 - 23 yaşındaki Berne 9 (A.A.) - Zurcher Zeıtung ret"ne dokunmasını kabul edemez. Re. 

~ \t k ~ U u U J ı ı Cl 1 gençler bugün l!:~keri hizmete çağırıl- Ar az; ve bina vergileri gazetesinin Stokholm muhabiri Sovyet- mi tebliğ ttal~ranın kendi kendisıne 
~11~\o\ta 9 Otn iSJOn !arı m·&lardır muvazzaf itiraz ler Birliğinin komşu dev1etlere hatta Ro kovduğu k~t'i ihtirazı aksettirmekte -
~~~~o (A..A.) - Mogolistan ile • · manyaya karşı aldığı mutadın hilatında di.~. 
~ ,:"ıllt:ı~asıncta son ihtilaf mevzuu be~~~:t~r.davete 250 

bin kişi ica • komisyonu re:slikleri ~~~~amlı vaziy~tin: M~sk?v: ta_r~fından İtalyanın bu hattı hare~etin.~n se.-

~b~ ları }., nın hudutlarını çizmek i- Ankara 9 (Hususi) - İstanbul birinci bütün gayretlerın şımdı Fınlandı~ a aley- beller;ni harici vE' nazırı Cıa no onümliz 
'"ltı l rı.~ t lolotof - Togo anlaşması [cı,.h.·l·.ye V"'k" leti Imar Heyeti ceza eski reisi Esad ile Ankara idare he- hinde toplanmasrna çnlışıldı~tnı ve 'bu dP~i Salıya narlamentoda izah edecek tıı \te eşkil edile ht n R _ cı . ınıretle son günlerdeki Sovyet muvaffa- · 
~ ~~ JaPon M n mu e ı . us MUdUriUg"'U yetı azasından Enver 1stanbulda .kuru - ki ıs· likl rinin lhasıl ettiği tesirin iza. tir. --------
~ ~~~ başla ançuko komısyonu ~ak arazi ve bina vergi! eri muvazzaf ~e. ız nil~ği k t. d dir ·k ' 

~ SovJ'etnııştır. Ankara 9 (Hususi) - Dahiliye im~r itiraz komisyonları reisllklerine tayin (!- lesı iste_ anaa ın e . Ingiliz ablukasi ve Arneri amn 
... t tarar nıurahha~ı General heyeti müdürlüğüne veka'eten Ankara dilm1şlerdir. Ankara muvazzaf itiraz ko- 1 notası 

~ ır,b~tır. belediy~ otobüs idaresi müdürü mühen- ınisyo.nu reisi Tevfik Şenoca~ ~zmir mı:.. Maliyenin kinc:teşrin ayi Londra 9 (A.A.) - İngiliz salahi -,1) ~ Zon fınd k . dis Refik Senmen tayin edilmiştir. v.azzaf itiraz komisyonu reislığıne naklc- umumi tahsilat miktarı yettar ınehafilinde söylendiğine göre, 
.. ~~l".()t\ 9 ( A_ ı n·yasas1 dilmi§tir. .Alman ı'hracat mall~rının abJukasın. a 
'Jj ' "'A. } F Ankara 9 (Husust) - Maliye VekaJeti n 

h.: l'n.. • - ındık piyasac;ı Lord Loyd Lo n d raya dön du da'ır ol". n Amerika tarafından bUyük :~ı ~lltıd 1 l K 1 939 İkindte.şrin gayesi itibarlle umwn1 ·• ~ r t l.ıttı aıı bu ray Londra 9 ( A.A.) _ Lord Lloyd bir ngi te re ra 1 tahsilAt miktarını 137,597,903 lira olarak Britanya gönderlUp el' an :etki k edil -
l'ıı tıq 'ı Utn 'n1ü .. ~. gelen koopera - .. . . . p..a..uı· 9 (H ususi) - Altı gündenbe • tesbit e......, ' .,tir. Geçen senenin ayni ayın- mekte bulunan notaya, su. ratle cevab ' ıı •. fot) 4n duru, dün piyasadan ço\ hukumet ~eflen ve hancıye na • en ... ~ hm dild1ğine 

~1 ~ ln •. ; Ve 4 1 kuruştan ve bir zırlarile mülAkatlarda bulundu~ Av- ri Franaada bulunan İiıgi.liz Kralı, bu - daki tahsilAt miktan 137,172,379 l!ra ol - verıleoektir. Burada ta ın e . 
lltu.~ıt., uı(ıu fındıcrı da 18,30 rupa seyahntinde.n bugün avdet etmi f- gün de garb cepheıJndeki teltifl.erine duluna i~5n aradaki .fazlalık ~,524 l.L. göre bu cevab, Amerika menafiıne lm-

' "n sa• devam e+n-.;atır. Ndır. kAn nisbetinde uygun olacaktır. ·ın almıştır. tir . w._, 



SON POSTA 

~~~~~--~e~_r_. __ ) 
Lasti fiatlarına bir 
gunde 20 kuruş 

zam yapıldl 

ar 
Alaka dar m akamla r İstanbuldaki e k mek fiatlarını 

y ü k s elte n s ebebleri tetkike başladılar 

a iye davasına d-n 
devam edildi 

Birkaç günde.nıberi kauçuk eşya vo D J ' 
Ekmek fiatlarına on para zam yapıl- ı ran yüksekür. Ofis ve ondan evvel Ziraat imalzeme fiatlannda bir yükselme tema- Ün stanbul defterdarı, limanfar umum müdürn 

d~ğı malümd~. Un fiatları~ her-~ Bank~ ~er vi15.y~t için ayn bir fiat ka.. yülü başlamış ve bu dün bilhassa l~stik kt ·k • · t " k" ··d·· · ·· bıraz daha yukselınekte oi?.uf{UnU ~yli- bul etbğinden ~.stanbuldaki değirmenler, fiatlarında 'bariz bir mahiyet almıştır. Bir ve eıe rı ş ır .~e ı es 1 um um mu uriın u n 
y~~ fırıncılar, hem~ 'her gun he~edıyeye A~~~oJuyeungoııderemez olmuş, azsahş l gün zarfında bir çift lasti~e ilave edilen şehadetlerine mÜracaa t e dildi 
muracaat etmekte, fıatlara zam ıstemek- yüzünden karlan da azalmıştır. Bu ttı - m'ktar 20 k ·b Im tu M fih 
tedirler. Fırıncıl.arm ileri sürmüş olduk - barla uf..ak bir sebeb un fiııtlanru derhal ı ı uruşu u ~ r. aama . • ıtlıl' ları sebebleri .nazan itibara e!mak lit?..ıırı 1 "ks ltın",. kAf· hn kted' ellerinde lAstik stoklan 1rulunan toptan- Satıyc yolsutlugu suçlularının mu. !etine göre muamele yapılacağı şe' 

ı 
yu e '"li e a 1 ge e ır. ı . r· la ,_ d ı 

gelirse. elaneğe yeniden 20 para zam Alakadarıara göre toprak mahsulleri 1 cı ar y~ru. ıat rıa a yaı; toptancı arın hakemelerine birinci ağırcezada dün de anlnmıştık. 11• 
yap~k lazım ~elecektir. Bel~iye ek - ofisi~ln İst~~l için yeni buğ'day fiatı t~leblerını .. tamamen k~rşı a~kta ve de devam edilerek, hadise şahidlerin~ Müteakıben dinlenilen şahid, Lifll~3, 
n:ıe~ f!atlaır~ auç bir ~ yukseltmek ı tesbıt e~ lazımdır. Of.isin buğday fıatıann yu_~:Imc iht~.m.?llennı~ :fazla den bir kısmı diha dinlenilmişlerdir. lar Um um Müdürü Raufi Manyns ,1:-. 
fıkrinı tervıç etmemektedir. fiatlarını indirmesi için ve.2iyete hfikU - olduğunu duşunerek, küçuk pa.rtı satışlar C 1 İ ta b 1 Deft d ş k h"'' 

Bu hususta alakah bir zat bize şun - ı metin müd~alesi lAzım gelmekte idi. yapmaıı tercih etmektedirler. Haber al- . e se.ye s n u. er. arı ev e- alım satım~ işinin sureti cerey<ıf~l ~iŞ 
ları söylemiştir: ı Dün, buraya .gelen haberlere göre Vektı- dı ;ıı..~ı cr"r b t ffü h . . d ,_ tm şahıd olarak dınlenmesıle başlan - k ında malumatı olmadığım soyl 

T 
__ ,_ --s..-ull . f' . d ği 1 1 İ bul gı..ıu za ,o e u ere şe rımız e me\ t Ş h'd 'f d . d h" I~ 

- opı~ ııl.dl.l~.:> erı o ısı e rmeıı - et er stan daki ekmek fiatlarını ye - cud d" t b'' "k JA-t'k fab 'k d mış •r. a ı , ı a esın e u asaten şun ve: . .., 
·ı h T tt f t .. . ni d .. ksel . or uyı.ı dO> ı rı asın an so - 1 r ll" cdı ere utmaktnu erad vı Baye e adyr~ ...... ıa 'buz1e::ınin- 1 en yu tmeA'e sao~k olan. se~bleri nuncusunu.n da evvelki akşamdanberi ta- ları söylemiştir: - T~hkikat sırasında müfettış e or 
en sa ır. u ara a ~~an u ıç ortadan kaldırmak dzere tetkıklere baş • . . . . . s t• · · · t ı · t•k 1 t · w d ki k I ştı tesbit edilen fiat diğer vilayetlere naza- · !am~lardır. tılı faalıyet etmış olmasından ilerı gel - - a ıye ışının gaze e ere ın ı a e nı çagırınca sor u arı il sua ' J.& 

mektedir. Dahili istihliıki hemen hemen tiği sırrilardaydı. Bir gün avukat Atıf du: •Heyeti Vekilenin istimlake ·ııe 

Y 
1 • ~ A s ,.Ju tamamen karşılamakta olan bu fabrika- Ö:!ül yanıma gelmişti. Atıf, mekteb ar kararını, nıç:n Denizbank idare~<ıl 
ll Ş 1 ~* 1 y G. n~ Q U U n lar H olanda müstemlekelerinden Su mat- kadaşımdır· Kendisile eskidenberi gö. vermediniz? Ben de cevaben, u~ rııtı • 1 b ,, ' ·ı 1. ı • • d f 1 ra ve Amerika müstemlckelerinden, Fi1i- rüşürüz. Abf: müdüre 'iifahen izahatta• bulundug~. 

IS an Jlta çe (1 ece;\ e ec.ıye e op n 1 cr pinden gelı:ıekte_ o~an kauçuğu getiremi- c- Hadiseye benim ismim de karı- ve bu husustaki muameleyi de idi! 
Mmr piyango idaresine ai d muhte~f iş- Lokantacılar cemiyeti idare heyeti ile yerek el!enndekı s~ok~ar_ı kullanmışlar ı ş2cak. Zira, para almadığım halde, ye verdiğimi söyledim. . ~ 

ler hakkında teınasta bulunmak uzere 1 Beyo~lundaki 'birinci sınıf Iokanta ve o- ve mevsun dolayısı. e ıstıhlfık fazla ol - a~dığıma dair makbuz ver<lim• dedi. Burada maznunlardan Yusuf ı~: . 
Ankaraya giden milli piyango idare~ telierin sahibieri dün öğleden sonra be - duğundan iptidai maddelerini süratle tü- Bildiğim bundan ibarettir. Alım sa- Önic:.: söz alarak, c:.:ahide c::u sualiP te 
müdür muavini Hamid Ortaç, dün şehrı- lediyedc topl~lardır. Toplantıda be _ ketmi.şlerdir. ' . . . ~ "' "' 
mize dönıınüştür. lediye iktısad işleri .müdürü Saffetle, ik- ı Maaanafih şehrimiZ'de bu seneki ihti - tım meselelerıne daır bır rnalfunatım cihini istemiştir: ··dC 

Müdür muavini dün muvakkat intikal tısad mıü.şa.viri Ziya da bulunmuştur. yaeı fazlasi'e karşıhyaoak lastik kaloş ve yoldur. - Mademki istimlake dair b~ç;ı• 
plfuu mucibince ikinci çekilişe ai~ hazır- ~anta~~1~ ·biri toplalıtıda Ş'U'l'U- 'ı şoson bulunduğu cihetle, bu kış için bir Defterdar Şevketten sonra dinlenen bir karar mevcuddur· Şu halde. ~~·1, 
lıklarla bizzat meşgul olmuş. Asri sine - ları soylemıştır: btrlıran mevzuubahs olmadı~ı anla.şıl - eski Denizbank müdürlerinden ve ha- Manizade a•ntreposunun satın alh• 
maya giderek dolabları ve fişleri tetkik - Belediye yemeklerimiz için muay - akta . . . ebniştir yen bir tarife hazırladı. Biz, bu tarifenin m dır. Yalnız .v~zıyetten eııe:inde len lımanlar umum müdilr muavini bu sı için, pazarlığa girişilmi~ti . 

. . . 1 t tik d - tatbiki kıymeti ohnadığını sö'-·lemek is - stok bulunanların ıstıfade ederek fıatıa- lunan Hfımid Sararo~u. şenadet'inde Şahı'd, şu cevabı vermı'ştir: .. 
Fransay.a sıparı.ş o unan ° oma 0 · J ··kseıtm 1 · ü kü' ·· "1 kt d' • '-iL,1ar henüz ikmal olunmadığmdan, bu terız. Her hangi bir yeme~e 'bir fiat kon. n. yu . . e ~n ~.m n .go~ me e ır. ez-:am1e demiştir kt: 1 · iize!l ~ ... , k~nıAn . 

1 
tasavvur edildi- dultu takdirde lokantacı .bu fiatı be~cn- Nıtekım bır gün ıçınde bir çıft lAsti~e S t ' bi 1 - ktısad Vekaletinin emrı ıcı!· ~~ ~'Csı evve ce )1.; • • • • 20 2 . . - a ıye nasının a ım satım mu- e b" 1 b ' muamele e başlanrı'l 1 ~ gibi Ankarada yapılanuyacak şeh _ mezse yemenın o tabak ıçındekı mıkta - - 5 kuruş nm.me-dPmesı buna delıl ad- . . . '. . rı • oy e ır Y ed' }' 

rlmlzde olacaktır. Yıl'ba~ biletler.İ. mu _ r:nı az~ltır .. Bu sure!le l~ka.ntacının is - dedilmektedir. Dün alakadar iktısadi mü- amelesıne ct.an: blrşey bılrn!iyorum.. Esc~en, muamele tekemmül etrrl ı.ıJ1.1 
vakk.at intikal planmm ikinci keşi.desmi tı!ad~ ternın ve mü.şterı ~u~~rı;r e- cs<'eselere pivasadaki bu vazivet bildi - Yalnız, ?a~ata ı_Ie Fındıklı arasındr..ikı dı. Sonra bu, Heyeti Vekile kc.'I'D{re-:ı 
müteakib, yani l2 Birincikanundan iti - dılrniş olur. Tabakla.rımı:a ıstedığimız ~ ri1miş ve tetkikata b~lanılmıştır. sahanın ıstım1fikı hakkında Heyeti Ve- şumulüne dahil değildi. Zira a~cı'Jl,ıı 
baren sat~ çıkarılacaktır. da.r yem~k koy.a'ım ve fıatını da kendı - İstihsalatın arkası kesilmiş olmakla kilece verilmiş bir karar vardı. Biz bu kararda bahsedilen sahanın harl 

. mız tesbıt cdelım.:. be be ı f' tla ı Im · · · 1~40 yılbaşı piyangosurıda ikramıye Belediye iktısad işleri müdürlüğü bu ra r n?.r.ma ~a 
1 

ra ma 0 uş ma - kararı, emlAkı milliye aıd olan lırnan- idi. ı:ı 
~l.eri _geçen seneJere nazaran ehem - teklifi tetkik edeceğini toplantıda bu - ~:ı~~tın yuksek fiat a satılmasına se~b ~~r için Ill€ccanen, eşhasa aid olanlar Dünkü celsede dinlenen şahiddl~~e 
rnı.yetlı miktarda fazlalaşt.ınlmıştır. . lunanlara bildirmiştir. 1 gorulme-mekte oldu~undan, bu vazıyet hakkmda da istiml~k .kanunu hüküm • <Devamı ıo u ncu sayfıı 

Milli piyango · idaresi, bol ik_ramıye Yalnız içkili Iokantalar için bir kayıd devam ettiği takdirde ihtikar komisyo -
prensibini güttüğü için. Ul'l_lum bılet ~a- bulundurulmasını istiyen belediye, bu nu lastik işine de vaziyed edecektir. 

.. tışı !hasılatı:ıun yüzde 70 i ıkram.iye o.a- hususta toplantıda lf:ruluınanlara şu mü - Yarın kaıiıa olnc \kl!\r iç. 1... Aşkı bJkliyen kalbler içm .. . 'l'alıhlertııdeıı 
rıak tevz.i edilecektir. taleayı ileri sürmüştür: udll 

Bu arncia büyük ikramiye 500 bin li - _ içkilerde muhakkak surette tarife . Bir kndm bir erkeği yaraladı sa ı del... Aşk ... lhtır ıs... ve z3;ıginlik ba'<liy3n ruhl.ır içm.. . vnc 
radan 600 bhı liraya çıkanlınıştır. Satışa usulü mevcud olmalıdır, f!er cin" içki Istinyede Çayır sokağında oturan y getirilen fiim 1 

kanlan bilet adedi 40 bin numaradan ile, o içkiye veri~ecek mezenin parası he- Kemal, bır meseleden dolayı kavga et- 1 1 D 
~kebdir ki, bunlar onda bir, yinnide sablanma,ı , n;uayyen _b~; t~rif_e. haıırlan- ı tiği Halime adında bir kadın tarafın-
bı-

0
..__,. u-zere iki kısma aynlınışlardır. malıdır. Alelunrum bütun ıçkılı lokanta- h · btl n ö ı · k 'h' · · t ' t t k ht i o ı·r ve 

-u 'IIIıar> h b larda meze.c>iz içki vermek do~· değildir dan bıçak\a başından yaralanml."jtır. şa es mnı • n g ren erın ıu ıerauı ı re eca ss , m ess 
İdare nısıf bilet satışlannda er an- . . Fo• u •• • y 1 d . 1 1 1 k revıuıll\de bır m ın 

~temel ihtil~fa meydan bırak _ T..arıfelcr ıçkllere mezc vermek esası uze- ara ı te avı ır tma a ınmış, suç u a-
gi bir . . . . .d 'bir bi_ rıne hazırlanmalıdır.. dm yakalanmıştır. r:: ugu··0 te naan M ~ R sı·nemasında 
mıı.mak ıçm beş lıralık yırmı e Toplantı<ia lokantaların sınırıara av - .............................................................. J -.. t;;;;;JJ ~ ~ 
leUerln ortalarmı zımbalatmışbr. . . . nlması tıususlan da konuşu~mıı.ştur. Her Yılba:şında ikramiyeler~n . çekllışıne loknnta getirdiği kazanca göre sınınara ~ Aşka Mu,laka görtlnnz .. . Ba? Rollerde: '\1 

saat yir:mide başlanacak, yırmı birde~ ayrııacak, ner sını-r ıokantaıaroa içki fiat- JOSSELIN GAEL - PIERRE LARQUE 1 
011 

.. _ .. --A':rilecektir. Kcşide radyo vasıtasıle lan mua""""" bir esas üzerinde buluna - inan mıyorsanız ~ RN AL s ,._ c;ı.u. JJ~~ ~ --,.~ ve di~er birçok güzel Fransız artı stleri. Haveten :EKLER JU ,.. . eıer 
ta-kfb ve ilan edilecektir. caktır. ı-.• 1 , i e llnnya ve harb hnvad isl t- ri. Bugnn S'\8 t 11 ve 1 de tenzuauı m fl tıP 

Dmh~~rl: Po~!e: ~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ,filj 
L ÜTÜN İST AN BUL HALKININ Mersin vapuru Geyve vapuruna Denizde bulunan kadın ce..c;edinin 

çarptı hilviyeti anlaşıldı ı 

Dün }imanda bir kaoza olmuş, Me: ~ Evvelki gün Kluruçeşmede kömür 
Bin vapunı Sirkeci nhtımında demırlı depoları önünde d~nizde bir cesed gö 
bulunduğu yerden demir alırken su- rülerek sahile alınmıştır. Yaşlı bir ka'
) ereyanına kapılmış, Geyve va • dma aid ol<luğu anlaşılan cesedin hüvi-
nnn c a bindirmiş ve va- ycti teşhir edilmek üzere kaldırıldığı 

purunun omurgasın Ge kap Morgda dlin teşhis suretile tesbit edil-
puru ha&tra uğratmıştır. yve - miştir. 
tarunın Liman riyasetine vaki olan Fethiye adında olan bu kadının bir 
f\k!y'!'ti üzerine vapur durdurulmu.ş krnaya mı, yoksa ?ir cinayete mi kur-
ve tahkikata başlanmıştır. ban gfttiği tahkik edilmektedir. 

Balıkçı ]Ulyıklarına tebligat yapıldı K açak eşya g etiren bir bagaj 

S ·ne m a [aruuia 
20 ci asrın en b:.yük 
Aşk Facias1 

•• 

Agzında dolaşan 2 isim 

M E L E K sineması ve 

ONOLUL11 
gl. ydı·r..., iş tir· 

Bu fil m MELEK sinemasının zaferlerle dolu tarihine t aç ... 

Bat rollerde : Dünya dans yıldızı 

ELEANOR POWELL 
Bugün saat ll ve 1 de tenzilatlı halk matinesi 

k kla ının ak • memuru yakalandı 
Bir kısım balıkçı ayı r .. Avrupa trenlerinde b3gaj memurluğu d .A 

~aınlan Haydnrpaşa ile Kadıkoy ara - yapan Lasaroviç adında bir şahsın mu - i mu tlaka görmelisiniz.... ,.~ B U GÜN s A K A R V A SinemasıP ~ 
ELE 

ı sır.dn dolaşmdları dolayıs_ile b~zı ka • ayyen tren ~rv~eri haricinde Be!o~ - Müme~silleri : Tangolar ... Rumbalar.. . Meksikanın bay ramlan ve en gnze 

zal:lra sebebiyet verdikM!rı Denızyolları kında bazı dukkan ve mağaza sahıble - ARGARET SULLAVAN- G u· .. z kEızları .. L. Bnton Ebunlans: 1. R ~ 
ı ta fınd Liman riyasetine bildiril - rilc sık, mk temaslarda bulunduğu za - JAMES STEWART: liiiı-

ra nn b' tedb' 1 nması ta .. bıtanın nazan dikkatini celbetmiş ve bu 
:mlıı• bu- hususta ır 1~ a 1 

. • _. hareketleri i\i~eJi görülerek sorguya Ayrıca : Fnınsızca sö-ıln ve renid i ruminde gOrec3ksiuiz. Bn5 roııerpdeo: 
leb edilm~tir. Mıntaka Lıman reıslıgı çekilmiştir. acera filmlerinin en n.-fisi LV DAM"TA M ll DEL KA 
dün bütün kayıkçılara bir tamim yap- Ayni zamanda üzeri nranan Lasaro - A • z o A li 1 vkahr:::nıa 8 ııŞl' 
mıt, vapurların seyir saha'larından u- viçtn ce b inde Fraruıada bir şapka ]ev azı - 1 B tr aşk filmi... Bir lUk s ve ihtişam nUmunesi ve bir şarkı 'f 

zak ye'rlerde balık tutmalarını tavsiye matı fabrikasına yazılmış iki mektub bu- sereııadları olan bu mUstesna filmi gOrnnoz. V 
etmiştir. lunmuştur. Beyoğlunda bir şapka atelye K A LA have le n: MUZ IKALI POSTA KUTUS 

ve mağazasının firmasını taştyan bu rnek 2 ıasımlık mnkemmel bir şarkı ve dans fılml 

Top la n i ıla r : tublarda, gönderilecek malzemelerin kü.. ~:.~P;a;za:r~:~D:e:v~a~m:l~ı ~m~a:ti~·n:e~l:er~==~::::::~B~u;gn~n:_~sa:a~t~t,~ı~v:e~l~d:e~t:e:n:zu~a~ti:·ı_:m~n~ti~·n~e:ıe;r~:~~~~ 
çük birer paket halinde bagaj memuru .11111 

Beyoğlu Halkevinde fotograf sergisi Lasaroviçe teslim edilmesi fabrikadan is- B U G 0 N Biri KAHKAHA, NEŞE, ZEVK " e EGLENCE TUf AN!,t 
açılıyor teniyordu. • p E K İkincisi HEYECAN • ESRAR • MERAK ve DEHŞET FfLll• 

Hak vi d n . Bu delAll karşısında hakikati söyıe-

. Bey~;:lnclk~; :çın~e Evimizde fototrar meğc mecl>ur koalan bağaj memuru zabı- 1 •. _s i nLe moa s ı nRd aEL H A2RBDÜiY oH· KOŞVA H ERS EDR AB ı RIDKETN ~ se:g1st açılacaktır. t.aya her şeyi itiraf ederek; Tepeba§ı ge-
l _ Bu ~ye yalnız amatorler !ştirak çldindeki Versan Bilman §Spka mağa -

zası tarafından kendisine Fransndaki f-ab 
edebUeeeklerd.l.r. 

3 _ Derece alan eseriere Evlmizce müU- rlkoadan bagaj memuru olanası dolayısile ( T O R K Ç E S Ö Z L O ) . 
fat verllcce~ gtbl bu eserler Nisan 940 ayı gizlice gctirece~i !bEiher pak et şapka le-

2
• • PBoulgin1neHkaadfia"ryeya8pitı~ıŞmızALORRELLI HAŞRDAl fiNlmlerinCin Aen Ne~lel.nLcelEisi ve en pmUEkeruŞme.1ıı._1~ıı~r 

ıotnde Ankarada açılacak olan Umumi fotolt- vazimatı için 50 lira verllece~i teklifi ~~ ~ 
raf sergisinek de tc~hir edUecek ve orlU'la da karşısında kaldığını söylemiştir. 6 
derece aldı~ı takdirde genel sekre«ırıtkçc Lasaroviçin bu itirafı etrafında tah - Esrar ve maoerayla dolu bUyük 1Hm ( 8 kısım ) DİKKAT : Bugnn, her i.ki filmi görmek şartı ile 

8680 

. müka.fıı.t verflccektlr. kiltatını derinleştiren zabıta, kaçakçılık saat 10,80 - ı - 8.415 - 6.15 ~e gece 9 da 

4 
_ sergiye iştlrnk edecek amntörlerln suçuna teşeblbüs fiilini tesbit ederek Ver- lzdihamın önftne geçmek ve yer bulmak tçJn &eans baf}anna dikkat edilmesi rica olunur. 

tafsllat alnıtık üzere Evimize muracaat eylc- san Bilmanı asliye 5 inci ceza mahke - '-•••••.;..;.. •••• ~.;. •• ..;i. •••• .;. •••• .;..lllll'ıill•••••a•ı:::.Zı::ıs'i~~IJIII""'" 
meterini rlca eylcnz mesine teSlim etmifti.r. 



SON POSTA 

Almanyani arb · 
bitirmek için 

yapf1ğ1 X yen· 
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i Emekli general ll. Emir Erkilet ~ 
i "Son Posta, nın askeri muharriri ~ . . 

~ evvel, ~---··--·-·-·······-·-···---····-··-----···-··---==---···-····-·· 

\le F'r İngiltere 
t l§e ~ya karşı gi
, ~ği bir harbde 

01~cnnda İtnlya 
r-ı...U hald'e - mcv
~ ... u. ga'ebe 
ıtıı tetı..• şanslan • 
ltıan ~ederken Al· 
tı'ıa Ya hesabına dai .. 
q çıktnaz bir yol 
""'-llıstnda kaldığı . 
•<qtı. ö 
~ g rerek onQ 
erıdı · ~. 

tıt ıstegıle kendl-
8o~Y1e> bir harbe 
eA<.ı Yaca~ neti • 
';,ı ne 

böy \'~~ VG 

ıı:ı~ 1~ ~rb olıruya· 
~ltı ı :B· sanıyorduk. 

~~bu tetkik ve tah-
-·"-'llerf-'- ~ 

ar 

Sayfa 5 

1 H Idisel er KUflanda 1 

PUNÇ HDKAVESÖ 

B elediyenin, şu veya bu idare- - Hakikaten bir ~eye benzemedi. 
illin bir ~ebbüsü duyduğum, Çay yerine ıhlctmur, rom yerine rakı, 

gazc.>~lerde okuduğum zaman punç hi- limon yerine sirke kullanılarak yapı -
kayesini hatırlanm. lan punç bu kadar olur. • 

. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ............................................ 
«Köylünün biri şehre gelmiş, punç . Yerli mallar haftası münasebetile bir 

ikram etmişler, içmi:ı, beğenmiş. Nasıl çok yenilikler yapıla'Cağını dünkü ga. 
nelerle yapıldığını, nasıl yapıldığını zetcde okudum. 

sormuş, öğre.nmi.ş.. köyüne döndüğü Taksirnde bir açık hava sergisi ter -
zaman: tib edilecekmiş. her türlü yemiş satıla-

- Ben çok güzel bir içki öğrendim, cakmış .. Düşünce olarak çok güzel. 
demiş, yap~yım da siz de için! 

Punç yapmağa hazırlanm . fakat Seneden seneye daha fazla• alaka 
çay bulamamış, çay yerine~'ıhlamur celbettiğini g{>rme~ İstediğimiz halde 
kullanmış; rom bnl~mamış, rom ye _ son bir iki senede çok silik geçmiş olan 
rine rakı kullanmı.ş; limon bulama _ )'erli mallar haftasına biraz hız, biraz 
mış, limon yerine sirke kullanmış ve can vermek elzemdi. Fifl{at punç hi -
gfıya bir punç yapmış, ikram etmiş: kayesi de aklıma geliyor ve Taksim -

:- Buyrun! deki ac!k hava sergisinin çarşamba pa-
Içenler ~udak bükmüşler: 7.arı, hediyeli yemişin de küH1h niye-
- Bu bır Ş€ye benzeınedi! ti olmasından korkuyorum. 
Demişler.. kendi de içmiş dudak 

bükmüş: 

biliyor mu idiniz ? ~ 
Iki iş birlikte 

j 
Hava boşaltılabilir mi? 

Ma~in Pncima
tik, Muha1Hyetül. 1 
hava denilen alet- 1 

lerle, boş addedi. 
len, fakat hakikat ll -.. ,uzce Sovyet 

,. llsyaYı hiç bir vakit i te içinde hava bu 
J~lte .- lunan, boşlukları 
~cıf.ırır~ ve Fransa ıi - bo~iltıp havayı a-
ltatın.,~ . hesaba lırlar. Fakat alet ne kadar iyi, boşal • 
kİzll-~nıştık. Nite • Ingiliz kuvvetleri garb cephesinde siper kazıyorlar. tıl:?cak kutu ne kadar mükemmel ya .. 

St-uvv hakikat gösterdi ki Sovyet Rus ile daimi bir deniz muvasalasın.a muh - kabilinden vakıt gcçırmek .ıçin pek en - pllm~ olursa olsun gene içinde bir mik 
let!e~tlerinf bau büyük demokr~ de'\"- taçtır. teresandırlar; fakat bakalım Rusya kcn - tar hava kelır. Havayı tamamile boşalt 
oıllrdu ntn. kefesinde göstermek bir hata Onun için, ;pek nazik ve ha.._c:sa.c; o!an o- dini bir Alman topacı ı.a:ine koyarak o _ Hind kadınları çocuklarını uyutmak mak istiyen ve bunun için birçok tea. 

lJı~ · . nun deniz muvasaı.asma den.izaı!tı, tay - raya buraya saldırılrnağı istiyecek ve 
1 
ve beşikte sallnmak' için ayrı ayrı zaman rübeler yapan, birçok hassas aletler 

bir ı!er cıhetten denilebilir ki İtalyanın yare ve maynlerle t.a~rruz etmek lazım- böyle bir şeyi kendi esaslı menfaat,erine ayırmaz'.ar. Bir yandan dokumalarını do- keşfeden bir profesör nihayet kendi 
l'ece tbde Almanyaruıı yanında safa gi- dır. Ve işte Alınanya üç küsur aıydır, uyguın bulacak mıdır? Ondan sonra bu 1 kur, çamaşırlarını yıkar, yemeklerini pi- yapbğı aletlerle gene kendi yaptığı 
atıe ~ de hiç bir kimse tam bir kana- FraMayı bir yana bırakarak, bütün as - kadar milletierin ve üstelik ingiltere ve şirir, bir yandan da çocuklarını uyutur _ bir kutuyu 25 santimetre mikabı hava 
ı>ıı:ı ina.nrnıyordu. İtalyanın ne yapıp ya.. kerl ve siyrud kuvvetlerile yalnız İngil - Fransımın elleri annud mu topluyor ki 

1 
Ço kl :ı.. "kl . . , kl kalıncıya k3dar boşaltabilmiştir. 

ı. Yatı ,.;~e ği --~ 1.. • k t h t bü" ed" , ar. cu • arunn 'UCŞl ermı, sa ın ca a -ltı<i ır-~ ce UlnWlll uır anaa a - ereye cum ıyor. şu veya bu devlet yabancı el erde, scya- . . ~ * 
~ i e. Idi. Asıl sürpriz, İngiltere ve Fran- F-akat yalnız bunlarla, dt-nizaltı, uçak hat cdivormu.şcasma. i~tediği gibi h are - rını sallama k ışı le ugraşan \ızuvları a - K k k 1 
sırı Olduğu gibi bütün dünya için de, ve may.n.le İngiltereyi altetmek kabil de- kette kerdini sevbest görsün? yakJarıdır. Ayaklan ile beşik sanarken o usu a mıyan sarmısak 
1rı1 ~ .R~yanm AlmanyQ ile bir ade - ~ldir. Onun için, Almanya elindeki di - Büyük İskenderin~ Baberşahın , Na _ c'lerile de el işi yapabilirier. Amerikada bir nebatat enstitüsünd' 
' \'Üz paktı akdetmesi yani uzlaş - ğer bir kozu oynamak azmindedir. Bu polvon veya mc hum Golts'un Almaın * Sf.nP.lerce çalı§an bir nebatat meraklı.-
r,lnuıştu. Hem de bu pakt, İngiliz - son koz bizzat Sovyet Rwyadır. Bundan gaz<>te1c ine meYZU olan Bağdad ve Hin En a ~gır meyva sı . kokusu yendikten sonra za~l olan 
~ ı siyası ve askeri mümessillerinin başka Sovyet Rusya Balbk denizınde Al· distan sefer ve plAnlan bugünkü muk.al _ bir cins sarımsak keşfi için uğraşmış, 
~!ltı 0\r~d.a bulunduklan ve aylarca uza manya için istikbalde tehlikeli olabile - Hdleri ~in belki birer güzel rüyadırlar. Dünyadaki en fakat buna muvaffak olamamıştır. 
lltıs tnlizakere.Ieri neticelendirınek için cek bir inkişaf arzu.su ve bareketi gös - K M 

1 
t 

1
, . · 

1
. k ..1 bel büyük taneli mey * 

~""'~- , ~"~ . . f eza usu pe ro erı ve s enuerwı d · h" d' D k c:e~L ~~na.ar1arı tarafından t>uy.a son tenni.ştir. Finlandıvanm Rusya tara ın - . va c enız ın ıs- 0 uz kuyruklu kedi 
1' ~te "a~ lm ~ bekl dikl . b" d ist·ır ,_ __ d vl tin B lt k d . . . ki cazib hf'deflE:'rdır, fakat onlar o kadar tan cevizi» deni • aGa 11 .. gın agı . e en ır sı - an ı~ası ouu ev e a ı enızının .ı. 

8 180 
lik d 

ı. •v.ı.oaıt0 1 lA 1 1 Al d~· '----d tk 1 b " pahalı metalardır ıd O veya ev. len m"'yvadır . •ıarı.c1 vaya a e ce e ge en man V5U ı-.ı:5ııuı:ı a ar :ı vuru amaz ır su - 1 • •• •• k 1 b"l b nl .. d "' 
1'-t Ye llazı il '"'-1 t f ..ı- bir tt l i d ek I etlenn b tün e:n arı 1 e u arı 0 e - Hı"nd denı"zlerı· a • ~ Di;_ rı e ıv.ıo o o arasınucı re e yer eşmes em o ur. kd A • k 1 b"l" 1 Al h 

<>"'ll 1çind 1 bt işti . . me e acız a ı ır er. manva er dalarında bulu -:Bu h e o up tm . Hem de. Rusyayı Baltık denızınden <l 1 0
.. .. rd· k" ISO .

1 ~~ldise önünde yalnız İngiltere ve başka semtlere sürerek uzaklaşbrmnk ve şey enk eSo\"Ve uRşunmde ık~rh~k~ mı - nan bir ağaçta ye 
d .. . . yonlu vyet usva a ı H ım ve mu- ı· b 

Çı)p. 1 eğil bütün dunyanın akzı a - aynı zamanda kNK!ı hesabına Sovyet Rus . b v d t .. d b" ışen u meyva • 
d "'l dı Çü kü" • h b . . . . . ih . harı'lk unsur u mevcu unı am uc e ı- 1 b" t . 1 5 ~~~- · n bunun hıç olmazsa ar yadan ıstifade ıçın onu yenı ve c angı· 1 • • R arın ır anesı ı 

lllg~ o:cıutu artık Imihakk-ak idi. r.ane tnsarlara teşvik etmek iktiza et - ri bile değildir Onun ıçın Sovyet usya, kilo gelmektc -
h ~lh ~re ve Fransa Moskovada Rusya- meı: mi?! her şeydE.>n sarfınnzar. yeni fütuhat yü - dir. 

«Dokuz kuyruklu k~~db kebimesi 
garb li~anlarında vardır. Evvelce mah 
kurnlara k1rbcfç cezası tatbik edllırkE'n 

kullandıkları kırbaçların dokuz ::."·ı 
kayışı vardı. Bunlara dokuz kuyruklu 
kedi derlerdi. 

* Dunyamn en büyük kitabı 
dı. Ak l~lıbıde elde ehnc~e çabalıyorlar- Harb halind4> buhınan bir devletten zünden kendi bfrliğini tehlikeye düşür -
' .... 'ıaıtya ise Rusyayı harb lehine ka. harbi kazanmak için her şeyi yapaca~ı mPk istemiyec<>k ve bövle ehemmiyetli 

* Dünyanın en büyük kitabı bir coğ • 
Ist i k. Aı a:ameti r~fya atlasıdır. İsmi Alman prensi dir. tt. If Ve ~ harb böylece çıkmış- unnılur. Alın~nyanın bugün bütün siya- nokt:ı:yn fazla dikkat edt>Cektir. 

<\n st gayreti ve askeri hedefi Rıu.syayı, şu - H. E. Erkilet 
itı fd!aftlıYor ki ftaİya har b lehinde de- nun la ve bunun 'n değil, bizzat İng i lt ere ............................................................. . 

~~Sovyet Rusya ise Almanyayı bir ne bir harbe sokmırk ve İngiltcreyi Rus. Manifatura ihtikannln 
ti\Rtlt alıkoymuvordu. Belki Almanya, va vasttasi'e vurmaktır. 
~ ~' Fl-ansız koalisyonunl.m, İtalya - - Alınanya Rusyayı ingiltereve karşı o·· u·· "'8 g~ç·lecek 
«lt~~ RUsyanın da Alman safianna bir h arbe ner('de ~ nasıl sokmak ister? n "4 ;..; • 

tı &ıa~ dikkate alarak Alınanyaya kar Finlandiva harbi yüzünden Sovyet Rus - Dün rnıntaka ticaret müdürlüğünde 
~ gfıınekten içtinab edeceğini diL yanın ingiltereye karşı bilfiil w istifa - bütün manifatura tüccarlartı.nın iştirak 
~ "e bu ihtimale fazlaca emel bsğ- deli bir surette silahlı bir ihtilafa. girme· ettiği bir top1antı yapılmış, manifatura 
~,. :SU SUretle Almanya Lehistan si memul değildir. Besarabvanın istir - ihtikarı etrafında hükihnetin aldığı yeni 
~ ta.~arken İngiltere ve Fransa- dadı yüzünden Rusya i'e İ~ltere ara - ~ararl:ır r~en alakadar tüccarlara tM>-
~b:~ u~ıyaeağını hesabla- sında harb çıkabilir, fakat böyle bir ha .. ht! edılmiştır. .. "f t 
~ ._0\tl ı İ 1 1 Bu kararlara gore; bazı manı a uracı -

• ~ o tıııabilir. Kezalik Leh har - reJt=.gt Rusyayı Roman)'\'l. ta Y~ ~c Ba-ı.- larm ellerindeki malları bankalara terbin 
~ btttrın~ dLqmda olarak, bu kadar se kan devletlerile harbe sokabılır ve bır ettirerek mühim avanslar aldıkları anla-
U~--~ sonra Almanya sulh akdede. Balkan barbı Almanya için faydalı ol - şı'mış olduğundan, bankalara verilen bir 
~a~ ~Jdine düşmü§tü. Fakat. bu da maktan ziy.ade muzır ol'lt'bilir. Çünkü Al- emirle bu avans hesabiarı kap~tılacaktır. 
ı_t'~ h ~ llrtık elindeki bütün va.c;ıta - manya şimdilik s-akin bir Balkan ve sa • Bu suret1e mcrhun. mallarm pıyasaya çı
lııt-. 'k. atbt kazan.ınek vnlu.n.a. koyulmuş- kin 1Jir oonub doğu Avrupa i'e iyi müna- karılması temin edil~ektlr. Bund~n baş.-

• vu d .J ~ •• •• ka İtalyadan 'fazla rnıktarda manıfat:ura <\' a Pek tabiidtr. sebetlerini v~ ticaretini yurutmek mec - etirilmesine karar verilmiş ve bu mik -
~;t~ıta Ya, lharbi kazanmak için bütün 'buriyetindedır. ~ar tesbit edilmiştir. Ayrıca bilkOrnet fab
~y;e ku:vvetıerlle yalnız ingiltereye O halde Sovyet Rusya A:Imanya için rikalarımn manlfatura fiatlarının indi -
~ a · Bu hareket Fransayı İngiltere - ne yapmalıdır? Pek aşikAr ki o Kafkas - rilmesi temin edilecektir. Gümrüklerde 
'~~ak maksadını takib et - yadan Musula ve nradan İske.~derun ve- bulunan pamuklu manffaturanın hepsi 
lııt"li lı e evvelA en kuvvetli ve en tch _ va Bağdacia inmelldir; kezalik ~rta As - çıkarılacaktrr. ,. . . .. 
~ict~ ilsnu safdan çıkarmak sevkülceyş yndan Hind:istana taaorru.z etmelid r. E - İhtfkarı.n men ı ıçm de lürum ve za -
b~ ı~ı ..... e ~Y.gundur. Fransa M af no ile Aer İngiltere Musul pett;olleri ile Ba~dad ruret gör.UldUkQe tedblr almak üzere ~ 
r.lı]n~""'"U bıta f h ' . . 1 ak -'tı.hiyet 'p"""..-c bazırlanmı.t ve Meclıse ~her t. ~~ ududlarm gerisinde şım de. ve nihayet Hmdtstsnda vuru ec o- boll •v.ı=ı• 
' :Ür Ü kara taarnızundan ma - ]ursa yere serilir çün.kü muhakkaktır ki sevkedlhniştir. . 
(\tlE!r[. Rır ~a olmadığı ve Afrikadaki Japonlar, bu takdirde, Hong - Kong' la, Bu suretle lcra Vekillen kararname -
!t~~a ~ Ve tnüstMniekE:'lerlne yakın ve Avustral aya ve !talya Mısıra htlcum e- l~~ilc piyilnsalruktir·da ihtikAr y~ılmnsının ö-
'jır ·"ll'}x. . tl t--n· 1m nune geç eec • 
d~ gırmedi~i müddetçe, emin deceklcrdfr. Bu sure e .ı .. u~.uız ıxıra - ------- -

; 
1 
i ·itı ~o~uva<-,alası ile bağlı bulundu - torlukuna son verilerek bütün clü.~ya Ja- Çocuk F..sirgeme Kurumurum kongresi 

\>e dt ,.1d~y VUrula.maz. İngilt('re ise pO"' :a. Ru5)7. ve Alınanya arasında ye - c. E. K. Al~dar kolundan: 14/~/939 dıı 
harb ır. O, bir adadır ve yaşamak ıniden t:ıkslrn olunabHecektir. · saat 20,5 da senelik kongremiz vardır. }..za~ 

etmek iı:in dünyan~ w semti Bu hülyalar, doWusu, pasyaru; açmak nın teşrtfiert rlaa olunur. 

Eski zamanda istiklal, sfıameti bal- Sıkleti 2,5 tondur. 
t ·d· B .: d b .. b" k d Uzunluğu 3,75, genişliği ise 1.25 
a ı 1

• u ) uz en ugun ırço ev - metredir. Bu muazzam atlas her arzu 
letlerin arınalannda balta resmi var - edildiği \·akit kolay kolay açılamamak-
dır· tadır. 

Bı:, neden böyle ? 
- cArkadaşım çok güzel sayılmaz, 

tahsili de benimkinden fazla de~il, 

fakat tanıdığııruz bütün erkekler be -
ni tamamen ihmal ederek hep onunla 
meşgul oluyorlar. Adeta (lzülüyorum.:ıı 

Bu satırları yazan genç kıza bir er
keği meşgul edebilmek için sadece 
güzel ve tahsil sahibi olmanın yetiş -
miyeceğini söyliyec~ 

Bu satırları okuyan okuyuoumun 
dudakların<la: 

- O halde ne lAzımdır? şeklinde 

bir sualin teressüm ed.ece~ farze • 
diyorum, bu suale d& tatmin edici bir 
cevab bı.ıla.mıyacaAmu HA.ve edece -
ğim. 

- Son yıllar içinde cclnsi oanbe• 
diyo cvvelA A:m.eriltada bir tabir Icad 
edildi. !bazıları bikınetın SUTlill bu ke
lime ilo ilah ederler, bazılnrı ise 90 -

!bebl kadının erkeAf işgal edebilecek 

musahabe mevzuu bulahilmesindc a -
rarlar. En nihayet bir kısım dii§ünen. 
ler de ck·adın cih•esı. üzerinde durur
lar. Fakat galiba en do~usu her ka -
dın üzerinde tatbik edilebilecek hük
mü kat"i bir kaidenin rnevcud olma -
dığıdır. 

* 
Bayan Sabriyeye: 
- İki defa evlendiğinizi slSylüyor • 

sunuz, o halde iyi ve saAlaın bir tec -
rübe sa.\ıi.bi olmalıydınız, olunca da 
yanlış hareket etmemeli ldin1z. Bence 
tek do k torun teşhisi kAfi de~ildir, bir 
ikinciyi, bir <lç(incOyü de gör.Unüz. 
kararı sonra verirsiniz. 

* Manisada Bay cB. C.» ye: 
Fotografınızı gilııderini-ı, slma tabll

li ne meşgul olan arka.daşa sorayım, 

adresinizi de yazsrsanız neticeyi size 
bildiririm. 



.. 

6 Sayfa 

Değerli romn~ı ile, Köro~lu gazetesi
nin başmuharrirllk odasında karşı kar. 
şıya geçince, ne yalan söyliyeyim, adeta 
kabahat etmişim gibi dilim dolaşıyordu. 
Babıalinin her cins dedıkodu ve gürültü-

.. nden uzak. kendı aleminde yaşıyan ro
man tista(iına cvve . başladığımız seri
lllin ilk sualini gazetecilite nasıl ba§ladı..' 
ğını sordum: 

Mercan idadesinde gazeteci 
Gulüm.seyerek söze başladı: 
- Tit, Mercan idadisinde iken el yazısı 

gazete çıkarırdık. Fa\ih Rıfkı, Orhan 1 

Seyfi, Hıfzı Tevfik, şimdi Diyarbakır v.ı
lisi bulunan İhsan bir 3ınıfta bulunuyor
duk. 908 de, yani meşrutiyetin ilan edi!
diğı sene .• Hüseyin Cahid üstadımız da 
mektebin müdüro idi. Bu el yazısı ile çı.. 

kan gazetenin ben siyasi makalesini ya
zardım, diğer arkadaşlar da edebiyat ta
rafını doldururludı. Me:-can idadisinc1en 

Birincikanun 1 O 

o um? 

Spo cular1n ço Iyi 
tan1d1klar1 Finl8 d·y 

- Peki, dedim, bu Hüseyin Cahide ce
vabınız. Bir de benim sualıme cevab ver
mez msinfz, gazetecili~nizin en unutul
maz ılıatırası hangisi?.. 

v Fin çocuklari 

Tokyo olimpiyad komitesi, hazırlıkbr
la meşgulken, binlerce gencin bir arada 
yapacakları spor tczahür:inü bir tarafa 
bırak~ Ja~nlar, spor yerine ateş ve ka-ı 
nı tercıh ettıler ve 1936 da olimpiyad o-

KUiUstur bir ta}yarayle Parise j"Unlarının ikinci naımedi olan Finl€m -ı 
diya da muradına kaV'UŞtU. 

- Gazeteciliğe aid hatıralarım, öyle Ne garib tecellidir ki kan kokusı.:na ı 

çok ki, anlatmakla, )"ıazmakla bitmez. ı bürünmüş olan 1940 olimpiyndı Tokyo-. 
Bir defa, mahkemeye düşme rekoru ben- dan aldığı ateşle Finlandiyayı da kana! 
dedir. Zem ve k:ıdihten müdiri nıes'ul boğdu ... 
o~~ .~ıfatile tnm 53 def.n dava edildi~n; Son bir hafta içinde dünyanın her y~ , 
e~lı uçunde d~ ~eraet ettım. Zannedenm 1 rinde olduğu gibi, memleketimi7.de de Fin ı 
kımse gazetecılıkte bu kadar mahkeme- ı Iandiyadan bahsedı'liyor Belk' d · l 

d
.. . . 1 . ı c mavı, p· ~~ d' h 'k i 

ye uşmemıştır. beyaz renkleri için çarpışan Finlerle da- ın an ıyanın arı ·a adamı Nurfll 

En iyi gazetecilik hatıı·am da. ilk T-Jrk ha uzun müddet alakadar olaca~ız. §ehirlerdeki eğlence yerlerine, müzik sB· 
g~zetecisi o!arak, tayyarc ile Avrupaya 1924 senesi Temmuzunda küçük bir onlarına malik değiliz. Finlandiyaya ge-

sonra Mülkiyeye geçtik. Orada da mec- Bürhan Cahid zevcesile birlikte evinin 
mua çıkanna~a devam ettik. Ben Mülki.. bahçerinde 

~~~~dir. O znman cMilliyet:. te mü- kafile halinde Pariste yapılan olimpiyad lecekseniz, spor için geliniz• demişti. 
durdum. Bu ihavııdan Avrupa seyahati oyunlarına gitmiştik. 1 Dört gün kaldığım Helsınkide bu na· 
en hev:canlı gün~~rimrier. birini teskil Biz; kendimizi k'J,:-ar, atlar sar.ırdJk, 46 kikati gördüm. Orada Avrupa şehil'lC: 
~d.er. ~ıra hav~cıl~k. o .zı:ıman pek iptidai milletin .~opl~ndığı Paristeki Kol om b sta- l rinde olduğu gibi sefahet yerleri bu1Jl1

3
}{ 

tdı. Bılhassa bmdığımız tayvare de pek dında duvelı muazzamadaıı tutun da, e~lcnmek mümkün değildi. Bir kenarııı
~I~stürrlU. Buıı;ı rağmen Paris.:! kadar Hayti adasına kadar irili, ufak!.ı bütün dan girip, diğer kenarından çıktı~ıını~ 
gıttık. bir cihanın iştirak ettiği bu müsabaka • Finlandiyanın ba§tanbaşa çamla örtül~ * larda .bir bayrak ve tıir renk için çalışan ormanlarında küme küme kcı~an atletlerı 

yenin ikinci sınıfında iken dayanama-
dım, Babıaliye düştjjm. O zaman intişar Halk gazeteciliği tipinin müessisi olduğu. 
eden, Mahmud Sadıkla, Abdullah Zühtü- mu iddia edebilirim. 

Bir taşla iki kuş vurmama, hem an- :i~la~diyal~.:tletlerin ° kadar çok za. hayretle gördü~ zaman b:ı ıneınlekC' 
kete, ~em Hüseyin Cahide cevab alma. ~r erıne ~ ı • olduk ki, o:ılarla alakadar tin Nurmiyi nasıl yetiştirdiAini anlaJllai;-

nün çı-kardığı (Yeni Gazete) ye intisab Unutulmıyan matbuat hatırası 
e-ttim, Fa~ Rıfkı da Tanine girdi. tki
miz de ayni .sene, ayni av, ayni gün için. 
de amatör olarak matbuata girdik, bir 
daha ct.ı kurtulamadık Esas gazetecili
jim 910 senesine raslar. Demek oluyor 
ki 29 sene ol~ bu mesle~e gireli. 

ma rağmen, içi~de garib bir eziklik du- o.ınamak ımkanı yoktu. ta mü.şkülat çekmedim. 
" Atıetik sporların en cazib ve en heye- Sene,...,.rd be · 1 k .. 1 · ·n ı:.:eıefi 

yuyordum. ıki Cahidin arasını açma~a .... en rı mem a e. erını ~ . 

Gazeteci BUrhan Cahid, romancı 
BUrhan Cah!d . 

Sözlerine kısa bir fasıla veren değerli 
romancı: 

- G.ribdir, dedi, benim romancılık 

tarBfımın daha kuvvetli olduğunu iddia 
ederler. Ben kendimi daha ziyade gaze
teci sayarım. Gazetecilikte de bir inkıl~b 
yaptığıma kaniimdir. cKÖrCJğ1u. janrm
da siyast halk gazetelerinin mucidi ~
nim, diyebilirim. Beni mizalı muharriri 
sanırlar. İlk defa cKaragöz~ e baimu
harrir yaptılar. Halbuki kat'iyen mizah
cı değilim. cKaragöı:ı. ün mizalıcı htivi
yetine adapte olamayınca, onu kendime 
uydurdum. cKaragöz• yepyeni bir kalıba 
girdi, yükseldi, okuyucusu arttı. Diğer 

rakibler d1emen benim janrımı ald.,lar. 

Servette, içtimat me'vkide, seviyede 
küfüv tanımayan ve mantıkla, şuurla, 

muhakeme ile hiçbir alakası bulunmıyan 
aşk yok mudur? Niçin mesela bir ma
rangoz kalfası bir meb'us hemşirE'llini, 
bir kömür amelesi bir mühendis karısı
nı, küQiik maaşlı bir öğretmen bir zen
gin kızını sevebiliyor. O kalfa, bu arnele 
ve şu öğretmen hiç düşüımıüyorlar mı 
ki gayelerine vusulün ımkanı, muha1 de
recesinde, güçtür?. 

Elbette ıdüş{inüyar~:ar ıve biliyorlar; 
fakat onların bu aşka müptela varlıkhn 
herkesçe görünen kısımları değildir; mu. 
hakem~. akıl, şuur, mantık tanımayan 

diğer me~udiyetleridir. 
Spirtüalistler bu nazariyelerinde ister 

haklı, ister haksız o:sunlar; bizi a18kad::ır 
etmez. Bizce tesbit olunması lazım gC'1t-n 
nokta: insanlardaki şuur ve muhakcme 
kabiliyetinin de başka bir kuvvetin esiri 
bulunduğudur. 

Bu lb~a kuvvet, Çanakkale muhartl
besi esnasında 80 kiloluk bir nefere 220 
kiloluk 24 li.ı"k bir mermiyi sırtında taşı
tarak topun merdivenini çıkartıyor. Nor
mal halin avdctlnde ayni nefer ayni cins
ten bir menniyi yerinden bile kaldıra
mamaktadır. 

Maddi sahada böyle inanılmaz tecelli
ler arzeden bu kuvvet, manevi sah:ıiln. 
rnarangoza meb'us ihemşiresini, kl:imür 
arnelesine mühendis karısını, z.avallı bir 
öğretmene de - az kalsın .seni d\yecek.. 

Sıra en şayanı dikkat mııtbuatı hatıra: 
sını sormağa gelmi§ti. Bu suali sorarken 
de gülümsemekten kendimi alamadım. 

ben sebob olmuşuro gibime geliyordu. ~anlı t~rafı .. ol~n koşuları, dünyanın en için spor yapan ve o savede kc!ıdnerirıı 
Allah biliyor ya... ucra bır koşesınde kL§ın buzdan, yazın yedi iklim, dört bucağ.ı. tanıtan Finları· 

kardan kurtulınıyan garib bir arazi . 1 }dal'l 
Ntısret Saja Coşkun ü t" d b' .11 ı· dıyalılar meğer o hararetli hazır ı . 

- İster misin, dedim .. bu Cahid de ~n .............................................................. 0~: F~nla:a~:lıla~r za7~r;e: za::c~~~ h1940b ~l~piyadı iç
1
in deAil, !mansız bıf 

8şaı'syaentsiı.ndı!'kkat hatırayı diğer Cahide tn h- Dün mü ht' m m'ıktard '\ 'tthal,\t k 'h ı .. . ar ıçın yapıyor armış. :ı Cl şara cı anın 1 ıurmet ve sevgisıni ka- gibi 

Kendi kendime: 

z.anmışlardı. Bir avuç atıetin şimdi spor yapar 

Aklıma gelen pek çabuk başıma geldi, eşyaSI gel( ı· h b ttiğin h' .. h ı. 1925 ~enesinde, Amerikad:ın malı' bı'r ar e e ıç şup e yol\.tur. · 
cKöroğlu• başmuharriri, cKöroğlu• hey- .. . . kierifl1 

b il b 
Dun lımanımıza gelen ıtalyan ban v_ ardım talebinde !:>ulunan Finlandiyanın 1940 olimpiyadına iştirak edecc 

et e yaman ir cevab döşendi: - bildiren milletl-er, bugu" n dünya atleı.le.· 
c- Hüseyin Cahid Bey hocamız zem !dı:::-alı cÇita di Bari• vapuru demir eş- bu arzusu mecliste müzakere edilirken rı 

alôtarikulmedih yapmak istemiş, fakat bu lya, yün mensucat, makine aksamı, pi- ma'iye nazın kiirsüye gelerek .Nurmi rine çok evvelden hazırlanmış ve iiz•;.,.,. 

h
r.- 1 k.~ gı·bi bir knc:ucu yetiştiren bu mi11ete yar- de beş kıt'anın renkleri dalgalanan ° ı 
ı.uıeri gösteremedi~ için muvaffak ola. rinç eşya, agıd; boya; vernik; ınen- ~:.- dıfllıııl M Mf k ı dım etmek boncumuzdur. demiş ve Fin- piyad stadıımn üzerinde bombar .. ..;;. 
mam~. uv a o 811\:lYI.Ş;ının sebe'bi 

1
sucat, elektrik malzemesi, lfıstik, pa • t ı u ı goı"' 

fikren pek yorg\ln olm;ısıdır. Ü.stadım17.l muk mensucat, ta lk· toprak eş va. zım- landiya c Harika adam• ismini ta- ıtyyl areMeridnin. dolaştığını teess r e uıaı:ııı 
d h ha k ff ki ıs· ı ki ' " ' şıyan atıeti Nurminin şayanı hay- yor ar. e enı asrın sporu, sporc 

a_ a 1 •• ş 8 m. uva a. ye. .ız i ere dü~- pora,, ~imyevi ve tıbbi ecza·, cam eş_va, · d ık yor k t d~.... i k - ret spor varlığı neticesi hayaıt bir mese- vücudün en ter yerine kan ç arı·-·' 1., 
muş gorme ıs erne ı15 ..... ıç n artı ka1e- mcvaddı gıdaiye ipek iplig-i ovuncak d -i.Jll"' mile çalışmaktan da müstağni oldu~unu _ ' . ' . " • ' leyi kökünden söküp atmı.ştı. Muhtelif Qlimpiyadlarda dinle ıg. i, dilşünerek islirabale çekilmesini do~rıı ~otograf malzemesı, mantar. sıgara ka- Geçen May>Sta Osloda yapılan Avrupa Finlôndiya marşı çalırurken, Nurrnılt~ 
buldum. ÇUnkii bu şerait altında fikir : gı d'' R ~men bandıralı D~çy a ."• pu ~u, gü re§ birinci liklerinin açılıı mer:ısimin· Ritolôları, J arvinenleri, Sahnlnev ,·e ' t 
mücadelesine devam etme<:i halinde me- sut kostık; dışçı malzemesı. reçıne, las- de beynelmilel güreş federasyonu reisi boloları alkt§lamak için ayağa kalkanltı. 
sela Lozan vak'ası, Cümhuriyetin ilanı tik oyuncak; teneke eşya getirmiştir. Finlandiyalı Smeds 1940 olimpiyad]arına bugün bütün Finlfmdiyalıları seıarı:ıla ı-1 
hadisesi ve nihayet yeni harf ve dil da.l Ayrıca Kırlangıç adındaki vapur da bütün milletleri davet eden nutkunu söy- mak ve bütün dünya sekenesinin iltıtıB 
vası önünde yaptı~ gaflara bir yenisini Bulgaristandan külliyetli miktarda o • !erken: ile gene ayaktadırlar. ömer Besiııı 
ilave etmesi ihtimali vardır. ı du'~"~ kömürü getirmiştir· 

•Son Posta» nın tefrikası: 26 

tim, durdum _ zenginin kızını scvdinyor.ı sı~a, sarsıla ağlıyarak ayaklarına kapanı
Şu hale nazaran her şey şuuridir iddi· yorum. İpekten ellerile beni tutarak yer-

asında bulunmamamız lAzım gelir. den kaldırıyor. 
Ana hatları bu olan konferansım bır - Konferansı bahane ederek yalnız 

saat kadar sürdü. Alk~lar içinde sahne. ve ancak bana karşı söyledikin sözlerde
den çekilerek kü1.tür direktörünün yanı-l ki manayı anlamamış de~ilim; babamın 
na indiğim vakit bitab ve perişandım. ı servetinden aşkımıza ne sevgilim!. Ben 

Kültür direktörti beni tebrik eder~k ı de .seni seviyorum. 
koluma girmek nezaketini gösterdi. Hep Diyor. Onu kollarırom arasma alıyo
beraber yürüyoruz. Halk salonu terke- rum. Gözlerimiz yekdiğerlerine, sarnit 
diyor. ve sakin, kalblerimizin zemz&mesini te

Konferans salonundan ihole çıkt:~ımız rennüm ederken dudaklarmuz ansızın 
zaman, Daniş beyin kı-zile beraber, bize biribirlerini buluyorlar. 
doğru ilerlediğini gördük. Direktör ko- Gözl rim' kültü di.. e ı yumuyorum ve r 
lurndan çıkarak Dani§ tıeye d$u hızlı ktıtrü-ı'- · k 1 ı-1- md 1 . re u :muı sesı u aıu«rı a çm ar qın-
bırkaç adım attı; el sıkıştılar. 1 b' ·"'--b' . -aroaz ıruÇJı ıre sıçrıyorwn: 

Ben, mephut ve hayran, qkunın halı.. 
kma, benl~m ma bu desine d aldım. - Buyurun .bay direktör · • • 

Muıhayyi!em bir esrarkef, 'bir kolali • - Gel Raşrnet!. Deni§ beyefendi se-
noman, 'bir erolnci d1ma~ cevvallyetile ntnle tanışmak iati;rorla.r. 
işliyO!': Bir sUmnaanbol gibi ilerliyorum. Küi-

Ona dotru kOfUyorwn; omuzl,anm sar- tur direktörü takd1m ediyOI': 

•- Biz. Paris ve Berlin gibi büyük 

süratile dolaştıktan sonra beyniılle ni.ıe~ 
cum ediyor. Uğuldıyan kulaklarırnd8 ~ 
ilahi bir musikinin en tahammülsilZ rııt 
ı4teleri çınlıyor: c:ı. 

··ne~· 
- Tebrik ederim bay Haşmet G~·rii ~ 
Onlar yürüdükleri için ben de yt1 ·ifll' 

yorum. Müteharrik bir ölü halinde: bıl 
Allahım!. Sevinç delisi oJacağıJllİı.ı~ıı 

gayrimuntazır bahtiyarlığın sarhoŞ 0~111 
içinde pcrişanım. Hududsuz fezaY1 ~dııt' 
harareti, onun bayıltıcı rayihası do 'f.ll , 

Yazan: Zeynel Besim Sun du. Halkevinin bahçesine çıkt®Jl11Z Jtlitıl' 
- Haşmet Güneş, orta mekteb muııl man ciğerlerimin bütün genişleJl'le ıc , 

limlerinden... liyetini kullanarak onun kokusunu 
- Dan~ Sırım beyefend1; şehrimiıin neffüs ediyorum. 

maruf ve en kib6r şahsiyeti.. Ayrılırken, tekrar elimi sıkaral<: aO ' 
Derin bir reveransla, bana uzatılan e- - Daima kom1f8lım Bay Haşrnet :atıı11 

li sıkıyorum. Dan~ bey: neş, diyor, her Salı saat dörtten ::ı 
- Sizi tebrlk ederim bay Ha~met Gü- kabul gtinümdür. 

n~>ı:.:; memleketimizin cidden iftinara de • * .i ~ _,. bCtlV 
ter bir eendainiz. - Ne o delikanlı? Çarpılrrıışa 

İltlfatını bezlettikten ~nra kızını iu - yorsun... ı,ı6f" -r· d·re~' 
retle: - Konferans yordu da baY . 

1 şıı 5C' 

- Kııun Necli, diyor, size takdim e • - Atma Reccb. din kardcştyıZ· t ı1'
1 

derim. Bu gibi mevzulara ve ale1ıtlak o- nin yutturma adetin olmasa IJaŞllle ' 
kumaA.a meraklı bir çocuktur. Konfe - sali bulunmaz çocuksundur. detitl' 
ransınıila fevkalAde allkadar oldu ve be - TeveccühUnüze teşekkür :detif1

1 

ni aizinle teşerrMe o sevketti. bay direktör amma yutturına 
Bayıs;n Necll, nurdım n~n veren e - nerden çıktı? .,.etl 

1i i t b
. ta fta k ıı...ı-. .. ~ B ı· · b' .. ~etnıeıı ... ~9 n ıuza ıyor, ır ra n a uıua gog - - ana ge.ır.sın, c ır oe;• ..... ıı•· row ' 

sifm.t1 yırtmaAa çalı.şırken diter taraf - gin bir kızı isterse yazaca~ın ,,ete 
tan sa,# elim önümdeki nur parçasına doğ verdireyim mh dersin. Konferans rı· 
ru uzanıyor ve temas Anın<la butıarla - cek olursun, ayni misali kullanırSl9r) 
f8I1 kanım tekm.tl vO-cu.dUmü elektrik (Ar~sı ~ 
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de pahal1 çay içme 
meraki uğrunda 

ili"' s eden zenginler 
Çinli/er çay içme.qi bir güzel san' at 

haline getirmişlerdir 
Çin1ilerin güzel l!an'at haline getirdik

leri bir çok eğlencelerden en tipik olan 
biri de (çay içme san!atidir.) Bu 

NeL ... nın açık kumral saçları ve menekşe rengi gözleri vardı. 
\>;~na:run_ız, bana ••• Hayır, kat'iyen 

1 

- Canun şu inadı bırak. 

san'ati layıkile .anlamak için de inaanın 
derin bir kOltürü ve ince bir zevki olma

lıdır. Çinin her yerinde çay ve çay iç -
rnek hususunda bir takım adet, örf ve 
an'aneler hüküm sürer. Çin ed.ebiyatın

da Ç'a Cin.g isimil bir kitab vardır ki, 
bugün Çin k'asiklcri arıısında sayılır ve 

asırlarca evvel Çinlllerın çay içmeyi, bu
günkünden daha ince bir san'at haline 
getirdiğini kaydeder. 

.._ ~Ye gitmedim. - Söy~iyemem, c'imden gelmez. Bu -
~ erdcydiniz? na hakkun yok ... Her şeye razıyım. 

oıac ~de~ nihayet kat'J kararını vermiş Serkomiser yerinden kalkarak Rıdvan 
lataa . ki doğruldu, başını azim ve kat'i Sadullahın yanına gitti. Bır müddet bi • 
~ ı~ade eden 'bir tarzda hafifçe geriye zim işitcmediğimiz bir şekilde konuştu _ 

Her ne kadar bu kitab bugün pek o -
kunmazsıı da, ülkenin bir çok yerlerin -
de dahn hala çay merakı vardır; ve he-.._ ~terek: lar. Sonra cinayet masası şefi yerine dö-

- :a unu size söyJiyemem! dedi. nerek: )e Fukiende bu adet, maddi bir zevk va. 
sıtası olmaktan ziyade güzel san'atların 

bir sitesi halini almıştır. Her eyaletin 
keıı<i.i u da ne demek oluyor? Delikanl: - Pekalfı, bu meseleyi geçelim! de • 
~da ke~.dinizi mahkUm eıtigınizin far- di. Türkçeden başka lis:m bilir misiniı. 

.._ degıı misiniz? Necdet bey? 

Su.s 'Ne ~lursa o'ısun söyliyemem. - Evet bi1irim. Fransızca ve İngiliz -
çay demierne ve içme sekil!eri ayrı ol -
duğu gibi, Hong - Kong'dan şimal veya 

hane ~u. Sonra son bir ümid \'e mezbu. ce ... 

....._ ~ gayretle: - Evde sizden başka İngilizce 
garbe doğnı uzandık mı, ç,ayhane1erin Büyük Çin §ehir'erinden birinin gece mantarası 

misafire kar.şı gösterilen ilibarın en kuv bir veya memba SU)'! ile mi sulandığını 
vetli bir nişanesidir. Kanton'da bir Çin. bilmelidir. 'iSy~ ~kşam nerede bulunduğunıu v.ar mıdır? 

bilen de türlü türlü oldu~unu görürüz. 

~ Y~ neden kendi kendimı mah· - Neda da bilir Lev'a hanım dfl ... 
Bütün Çinde, çay içmek kadar mühim 

olan bir san'at de cmiscıfir a.ğırlama~ key 
fiyetidir. İnsan, Mongolistan ve Tibet de 
dahil bulunduğu halde Çinin herhangi 

Ser~tın~ oluyormuş, d~i. . • Her ikisi de kollej ~ez;nudurlar. 
eıu: Olni.ser sabır ve mullyP.metlo ıznn - Evde yazı makinesi var mıdır? 

linin parmaklarının ucunu masaya del -
Fukien'li bir ev sahibi, misafirine ve. 

dirip, ondan sonra bileğini bükmesi, ken 
rece~ çayı.n suyunu da, bilhassa bu iş i-

tıı~ Oğluzn bak, dinle! Son defa senin 
"~>ıı ~~ ikrar ettiğin otomobilde A
~~· 1kleri var. Yeşilköydeki köşkün 
~i lll<i~ de ayni marka llıstıkleriı~ iz
l'\ıy0r b~duk. Bu otomobil gıırajdn du 
'l'~ke ·

1 
Şırndi onu muayeneden geliyoruz 

tı:ıtı~ ek.! eri çamur lu... İçinde çamur kı 
....._ ~1 Ve kan lekesi gördük. 

~u· enden sonra ~ka birisi ayni oto
...... ~~UUanmli ola:m&z mı? 
....._ t>ıın? .. Cevab ver ... 

~4lııu 
...... C _Yorum. 

1'\ı~r araJın ikinci anahtarı sende du
btt ~~nra bak otomobilin içinde biz 

Serk .teY daha bulduk. 
'~<iıtı ornıaer cfu.danını çıkardı. İçinden ....._ :ç kılını göstererek ilftvc etti: 
~E! .u açık kwnral renkteki saç teli 

lll d dir 
~lik , dersin 1 
...... N an~ kt!keledi: 

btr !"· ~la nın olaeak... Benimle be ra. 
icl.ı? 0 llıcancılar yokuşuna gltrr.emiş mi ....... ı:lllan düşmüş olabilir. 
)tıı k•tı buı ~d~lim. Fakat b\ze Raif be
bıııurıu edıldıği müddet zarfında nerede 

...... ~Aull\l söylemelisin! 
...... ~ YUYernem. 

ec~ h d . ğr .• ' 0 anun an o enırız. 
da sö ı 

1 ' l) Yemez ... 
1ltar {'~ek onun da beraber ol~ğunu 

~.tlyorsu 
l ...... a n ..• 
~ıl'at e~u bir itiraf sanıyorsanız evet 
)' ~ıa ilıyoı:un. Dü.n akşam nişanlım 
"~!tat .. e bırlikte Yeşilköye gitmedik 
·~ı:ıa oyıe bir yere gittik ki her ne pa-

tıı' ll:~ olsun 5Öyliyemeyiz. 
hıhtıı ı bu ısrarınızuı ney~ varacağı
' t>.Yor :musunuz? 

"lız · 
~tk lllaBUınuz. 

-.ı~ .. ~~r sinirlenmişti ..• Sesini yük. 
'll. 

~E!~J~.a ~ delikanlı, dedi. Masumuz 
~. le ı.ş bıtnıez. V.aziyeti sana izah et-
~ .. Yll ı.__ l b 
~ \i~rtn •ı.a.nı:rnın sırtına sap anan ı-

~ ~ntıı de parmak izlerln var. Son 
b ~ 1! iitr ~Ullandıiın otomobilin Yeşil
~ ı;i:ı-i tır .ınubakkak. Yeşilköydekı 
b.: Ot e e!onıa lstanbula çaeıran sen. 
;~ııı.ı.~ 0lll<>bUin içinde ni~<ınlının saçı 
t ı:. ~>ı-. Ga . 
~ 'l<ltelik raJın anahanna maUksin 
~ cl.uiltll hidiie esnasında nerede bu· 
~~irli b~ .IIÔYle.ıniyorsull. Haydi sen 
~hlrı.e.~ nın ve hAkimierin yerine kcıy 
~ C!eva'b 

01
duiuna billtüm ver ... Kabil 

.n. ~lltı Ve.rsene 
~. en 'bit lxı . . . .. .. 
t1tı deuıı. lon nasıl soner ve por· 

derJ.n . anıı da öylece ç!Sküyordu. De-
~~ ~lk:~~nt Çekerek: 
hısb~ tt>kra :ltlısınız, dedi. Masum old~..t. 

lt 80~ aJ'naktan bapca ~öyliyecek 
Yok. 

-Vardır. 
bir yerinde bir eve girince derhal bir bar 

disine çay boşaJtan arkaıdaşma kar -
çin kullanılan ocakta, bizzat kendisı kay 

Şl te.şekkürünü ifade eder. - Nerede durur? 
B · d d dak çay ikramı ile karşılaşır, bir çok 

- cnım o am a. d 1 d . , · d · - ı 
K . . d' ? ev et aıre erın e, tıcaret mue~sese e -

natır, hiz.metçtlerin, hassasını veyahud 
Bu çayhanelerde ö~le'eri yemek de 

kendi tabirlerile c•hayatınh kaybettir -
verilir. Garsonlar tepsiler)e taşıdıkları - ımın ır. . d h I I .. k y , k . 

R ·r· T' U . . y ı rm e ve e e u s maga7.a arın e .sı>rı -
- aı m... ı care ı anesını kapa d ı~ı 1 . . . meden suyu ne kadar kaynatacaklarını 

türlü türlü tatlı, tuzlu ve ekşili mezelerl 
zaman eve nakledilen bir kısım e~ynlar sınd(' bu usul \'ardır. Hatta kılosunu sPk. 
arasında 0 da vardı. sen kurusa bile cay -alamıyacak kadar 

pek iyi bilmemeleri ihtimali vardır. 
müşterilerine dag"ıtır'ar. ----------···------... · ... ··--·-··· .. --Şimalde, Fukien'de, çay içmek sanat! 

- Biraz sonra görürüz ... Raif bey ha- fakir bir Çin1i misafirine hiç olmazsa 
pishaneden bazan bir gardiyanla eve ha. bir hardak sıcak .su sunar. ve bunu ya - en )"Üksek kema·ini bulmuştur. Burada 
herler gönderiyormuş. Bu gardiyanı ta- parken de hakikaten çay ikram ediyor - iyi çaylarm kilosu seksen, hatta yüz do-

Vni versitenin 
nıyor musunuz? muş gibi davranır. lara ka.dar satıldıkları vakidir. Bu pahalı ki ta. b i' leri 

- Evet, evde bir kaç defa gördüm. Çinin ('(>nuhu şarki eyaletlerindı>n çaylar 250 gramlık kutularda satılır. ve 
- Raif beye pederinden kalmış bir Kvangtung'da )"Üzlerce çay dükkanı var ekseriya Çinlilerin birbir!erine verdili Rektörün noksan kitablar 

mavi elmasın mevoodiyetinden ihaberdar dır. Buraları çaydan maada sattıkları yi- en makbul hediyelerden sayılır. Umu _ ve yanhş notlar 
mısınız? fyi düşününüz. yeceklerin teonevvüü bakımından dil!P.r 

miyet'e bu çavlar en hatırlı misafirlere hakkındakı· ı·zahatı 
- Mavi elmas mı? İlk defa işitiyo - vila:vet'crdeki dükkAnıardan fark'ıdır - J 

rum. Maamafih Raif beyin aile yarligarı lar. Her ne kadıır bir çokları bütün gün çıkarılır. Fakat çok zengin olanların da 
bir çok müccvlherlerc malik o1du~tunu h her gün bu pahalı çaydan içtikleri, ve L Son gun·· lerde Üniversite ders kitab-

6 açık iseler de, dı:ı a ziyade sabahın er • 
bilivorum. Bunları bankadaki ka~asında ken vakitleri ve ö~leleri ağızlarına ka _ deta afyon iptilfısına tutulmuş gibi, bu larının nok!:ianlı~ ve talebe tarafın -

saklardı. dar dolarlar. cmayi gümüşten, vazgeçemedik'eri o - dan tutulan notların yanlışlaırla dolu 
- I..evla hanımdan öğrendiğimize f!Ö- Bu c;ayherıelerin elr.seri"i bir çok kat- lur. Bu yüzden bütün servetini kay'bet - olduğu hakkında ileri sürülen tenkid. 

re bir::ıderi kat1edilmeden bir kaç geee 0 
lıdır. Katlar >olik~eldikce. buralarda sa - miş, günün birinde on paraya muhtaç ler niversite meclisi tarafından tet-

evvı>l bir yabancı Raif bevi burada, evin-
tılan çavın Ciatı da artar. BövlC'Iikle içti- olmuş, nice Çin zenginleri görülmüştür. kik olunmuş ve bu hususta bir rapor 

de ziyaret etmiş. Böyle bir ziyareti hatır. 
lıyor musurnuz? mai seviyeleri bir. ve gelirleri yerinde o. Bu çay alelade çaydanlıkta pişirilmez, hazırlanmıştır· Üniversite Rektörü Ce-

- Hayır. lanlar avni ma'halde bulılınmak imkAnı - alelade bardaklnrla içilmP.z. Bu pahalı mil Bilsel de gazetecilere verdiği be • 

- Bir tabaneanız var mıdır, Needet nı eldf' ederler. Büyük çavhanelerin en ne.snenin çaydanlığı mutaoaan daha kü- y:Jnatta kitab noksanlığıru bahis me\'-

lx!y? üst katlarında kantonlu orkestra bulu • çük, ve bardaklar da birer yüksük ka _ zmı ederek 6 senelik bir mazlsi olan 

- Tabanca mı .. evet bir tabancam nur. Mu,ganni!er sarkı sövJPr. Burpy~ gi- dardır. Çay içmP.k san'atinden pek az bi! Üniversitede kitab noksanmın izalesi 
var. rim·e. c::n1 onu doJduran ve aMta bir P:ı - gisi olanların en ince porslen çay fin - için 3 senedenberi sistemli bir çalışma 

canlarile bu pahalı çayın içilemiyeceği - sarfedildiğinl, şimdiye kadar da rnuh 
masa'ardan birini sec-ersiniz. Bir gar.!'on 

- Yanınızda mı? ri'> kalıvesinin havasını varatan küM.ik 
- Hayır, odamda! 

- Görebilir miyiz? 
Delikanlı son cevabiarı Hikavd bir e • 

da ile veriyordu. Tam bir nevmidi içinde 
bu1unduğu görülüyordu. Ayni şekilde ce 
vab Vf'rdl: 

- Hay hay, getireyim mi? 
Serkomiser kapının önünde bekleven 

polis memuruna seslendi ve içeri giren 
memura emrettf: 

- Beyle birlikte yukarı, odasına çı -
kın! Bir tabanca ve bir yazı makinesini 
a 'ıp geleceksin iz. 

Necdet önde, polis memuru arkada 
çıktılar. Kapı kapandı. Delikanimm müd 
deiumumt muavini ile serkomiserin na -
zarlarında hükmü giydiği anlaşılıyordu. 

RJdvan Sadullaha ge1ince onun çehre -
sinden bermutad mana istihracı imk~n -
sızdı. Camekanın önünde ayakta dur -
mu§,bibloları seyrediyordu. Kapağı min
yatürlü gümüş 'bir sigara tabakasını i~a
ret ederek: 

- Nefis bir eser! dedi. Eskiye pE>k 
benzemiyor. Belki de (İmamt) nindir. 
Biliyor musunuz ki 'bu ihtly.ar İranın 
soıı minyatür üstadıdır ve yarm ölümile 
arkasında derin olı· ~luk bırakacak -

:tır ••• 
(Arkası var) 

ne, zevkine varılmıyacağına akılları er - tt>l~f c:ı:•killerde 276 eser meydana ge -ko<=ar. ve burada yemek de verildiğini " 
mez. Bu r;ay, basit, toprak bardakiarta tirilciiğini söylemiş ve demiştir ki: 

içilir. Bu da. toprağın çay kokusunu c- Kitabsızlıkt~ şikayetin haklı 
söylemek lüzumunu duvmacla.n nf' cayı 
icecePinizi ~orar. Bu gibi yı>rlerde umıı. 
miy~tle ~kiz tiirlü c;av bulunur. Cay. bu mas<=etmesi:nden ileri gelir. Dalayısile de noktaları vardır. Bazı derslerin hala 
gün Çlnin bir çok yerlerinde terkedil -! çavdanlık hafifçe temizlenir fakat asla kitabı yoktur. Bunun başlıca üç sebe

mi<: bir adete uyularak getirilir. Yani çay tamamile yıkanmaz; ve çavdanlık eski- bi vardır. Yu ders yeni konmuştur, ya 

çaydanlıkta getirilmez. Müşteriye a{ın dikçe, çayın kokusu da o nisbette art·ar; profesör yenidir, yahud da dersin ay • 
kapaklı bilyük ve kulpsuz bir fincan. bir ve haddi zatında h..., on Jrurnsac: alınan h ·· t h 

"""s> , rı a-yrı eseriere i tiyaç gos eren mu -
fincan ta-bakJ, bir de gayet küçük bir fin- bir toprak çaydanlığın, mesela yüz sene 
can verilir. Büyük fincanda istedi~iniz k d k ' 

1 
h...,., .. telif kısımlan vardır. 

a ar e~ ı o anı """'9 altı yuz dolara zor d 
kuru çay yaprak'an vardır. Derken ikin-

1 
Rektör not meselesine e temas ede-

1 ı . d k' k satın a ınır. d l d tl k tt ci bir garson ge Ir, ve e ın e ı ocaman rek bazı ers er e mu a sure e no -
bakır ibrikle kuru çay yapraklarının lm Bu çaydanlık!ardan içilen çaylar ilk ta ihtiyaç o1duğunu, bu notların bazı 
lund'-lğu fincana kaynar su doldurur. Bir önceleri pek acı gelir. Fakat sonraları, f:ılrültelerde talebeler tarafından b~-
müddet ç:avı. n demlenmesini bekler, on _1 ağzın dibinde ve boğazda dakikalarca sü- d" 

tmldığ•nı, binaenaleyh bunlarda "' 
dan sonra da kulpsuz fincanı sol elinize ren gayet zevkli, latif bir tad ha.sıl olur. 

pek tabii olarak yanlışlaT bulunduğu. 
alır, çay yapraklarını dü~ürmeme~e ca- İşte bir çok Çin tfryakileri sırf bu tadı 
lışarak sa~ eliniz1e bastırdığınız kapağın tatmak için ~rvet:erinden olmuşlardır. 

nu ~Ö\')tmiş ve ilave etmi~tir: 

- Üniversite, kitabını henüz hazır

lıyamamış olan profesör ve doçentler. 
a.ra.<nndan çayı o küçük fincana SÜ7.ersi • Bir a<:emi, bu çayı i!k içtiği zaman 
niz. Canınız daha çay içmek isterse, sı -
cak mı dakJtan g:ırsona ses'enmek lazım 

gelir. 

zevkine varamaz, hatta beğenmez de, fa · 
1 

h la 
1 . den ya not arını azır yıp verme e -

kat içtikçe alışır, ve artık başka bır çay 1 • 
kulJanam.az. rini ya trtlebenin tuttukları notları tek 

Fuklen'li usta bir çay tiryakisi, çayın sir edilmek üzere tashih eylemelerini 

tadından. ismini, cinsini, aşalı yukarı fi- rica etmektedir. Dersinde üç yılı ge -

İnsan bu çayhanel~re pek nadir olarak 
yalnı~ başına gider, zira, çayın mPziyet

lerinden birisi de, insanın dilini açması, 
geveEelcşmesini temin eylemesldir. Çin- atını, çıktıkt tarlayı, toplandı~ zamanı, 
de misafirin oordalına çay dökmek, o hatta bazı kereler de ya~ur, kuyu, ,ne-

çirmi~ olanları buna mecbur tutuyo -

ruz.ı 
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T~caret v.ekaletinin Harbin 10 uncu gününde Fin mukavemet! 
, yeni ve mU htm kararlari h" Jl\ •1 " .. . 

(Başt~r~fı ı ~.nci sayfada) a a 1 uunku vaztyetto 
yon fra'llklık tutun mubayaasına karar 

CBa~tarafı t inci sayfada) yandınyor. İki kız ve k d tasa verdiği ve aynca alakadar Fransız te -

k 

-~ İ ya a ın vvur kk .. ll . . • 11 { Baştarafı ı inci sayfada) 
a u ~e kabul ediyor-; tabiıatm kq>risle - edelim: ki&i de birıbirine her cihetçe mü- şe u ennın yag tohumlarla kuru 

yalı zannederek Rus kıt'alarını b<>tn -
bardırnan etmişler~. 

ri '?ile isim ~ym insan bir içtimat ha şa'bih iki erkek1e evlen.m.i:şlerdir. Biri _ sebzelerden de büyük mikyasta müba- maı~i bakımından da mühim zayiata 
c n.m mes'ulünii tesbitten aciz ml?.. nin kocsaıı biraz fazla kazanıp, yaşayışla - yaa teşebbüsün~ bulunduklarını ev- uğramıştır. 

EJ lbette lıa}"l • nnı yükseltince bu diker kadının lstik • veıce bildirmiştik. Fin kuvvetleri karada, üç cephe üze- Kar hareldila mini oluyor .ır ~et~ aldığı cevabiarın yekfuıu rabını mudb oluyor. Zenginleşen veya • • .. . rinde harbetmektedirler. Oslo 9 (A.A.) - Kar, Petsamo ceP" 
k~t !. bır netice v_e~ezs~e de; neticenin nisbeten kazancı .artan tarafın yaşayışı Aldıgımız son malumata gore, Tıca- En şimalde, Petsamo ınıntakasmda hesinde bol miktarda yagmakta, 85 " 
~ ıık :bır benzerını r esmeder . Bu dü - giyinişi berikinin hasedlni doğuruyor: ı ret Vekaletinin teşebbüsleri üzerine, Sovyetlerin müteaddid hücmnlan püs _ kerin ve tayyarelerio harekatına p1A· 
ek C: ıle k~pıia:.mı ~dığım avu:laltlar Zavallı kocasım yetişe:miyeccği yüksek-ı' diğer mühim ihraç maddelerimizin de k\irtülmüş ve buradaki har b si per har bi ni olmaktadır. 

t _ ~~~1ul gosterdiler: ll~e zorluyor; isteklerini arttırıyor; koca- geniş mikyasta Fransız pazarında sa • .n.öUUı. bunlan temine mu.ktedir ve muvaffak o--lt 
1 

. denecek bir ınahiyet almak yoluna gir - İngiltere Finlandiyaya 60 000 pS 
Yuvayı kadın yıkıyormuş! lmnayınca kadının gözünd k 1 I§ arını ternın edecek tedbirler alın - mi§t ir ' 
Gene bekirlar anketmdc oldultu Jıibl: bir mevkle sukut edl:.or. Wıruıı:'a. ~ mıştır. Bu cümleden olarak c 1 o. bin En .k 1ı uJı bel • maskesi yollıyaenk meslekd~ım Suad Dervış aksi tezle ya - riiltli. nlza., derken haydi boşanmak Icin to~ kuru üzüm, eS. bin ton incir ve ~i Kare;7 he~zalı::'da ::: ı:::n .::: : T-:"nd.':" 

9 
(_A.A.) - Burada bB~ 

ru ~da boy gösterdi. Kadınlan a - mahkemeye.. booanmalar ekseri ah va' de : c 3 • bin tonu ka buksuz ve c 1 000. to.. larda yeni kuvvetler le takviye edilen ver<ldıgıne go re, Fin!And iyaya 60 _b leyhıme kışkırt_ıyor: ~u .:eı bedbdend vukku bulmaktadır. Gerçi er-~nu kabuklu olmak üzere c4• bin ton Sovyet kıt'aları bugün tekrar hücuına ask:ri gaz maskesi gönderilmesi ıçlı 
- Hayır; dıyor .. k~at erkektedir. e er en e azan<:mı kumarda, ho - f d v F , . . . . . tertıbat alınmıştır 

O daı isbat.c;ız sayılmaz. Beni itharn etti~ i wırd.&1ıkta israf ederek ailesini ihmal e _ ın ı gm nınsaya ıthalı 1çın Fransız geçmı§, fak:at Ma.nnerhaym hattına var- · şekilde söyl!yeyim: Erkek d~amı bir denler, yuvamnı:ı yıkılm~sına ~bi':ct,n~aka":'ları tar~fından !!~al permisi ve- madnn püskürtlilmüşlerdlr. Finlilndiyaya giden İtalyan 
kaç '3.vukatla konuşmuş onun iddiasım v;.renlcr d~ .gö~lmektedır. Fakat ıstatıs- j rılmesı takarrur etmıştır· Kuru m"y- Cenubdaki faaliyete .gelince, her iki tayyarelen 
kuvvetlendiriyorlar. lı k leri te tk ık eelınce daha çok ~dın l-Tın 1 \'ola rımız için Fransa d<! bu tedbirler taraftan lı enüz ehennniyetll bir hareket Lo n d ra 9 ( A.A.) - Helsin ki den bil• 

Suad Derviş. beni ve konuştuğum a - afle yı~ına saik ~.l~l:ı.rını gonnek!c- alınırken, kuru meyva fiatlarının mü- kaydedilmemiştir. dir!Jdi,IDne göre, bugu·· n 30 İtalyan tıı''" 
wkatları istediği kadar kadın düşman _ yiz. Bınaenaleyh bütün lbunların evlad, 1 • v J3t1 lığı lle ithanı etsin' Ortada b" Iki ~hfad ve en=le evliilk Icabtan hokkında saıe oldugu ve satışlarda da kol"'.'lık Sovyet tayyareleri i>ugün iki defa, Fin varesi daha FinH\ndiyaya gelml~tlr· 
anketin saklam deİilleri de y.:J=.\ir Iyi bir örnek gösterlbncııtPsind611 l'crl bulunduğu aniaşılmakla ve ihracatçı - l·örfezinde kAin Hengöe'ye hücum etmiş- surt'tle Finliindiyaya gönderilen İl'~ 
kuvvet olarak bizim yanı başmuzdadır. g~ldı~hıde kat'lyen musırnm. ~e ~una lanmız•n Mors;ıy::ı~a bir miktar kon _ • >rdir. Bu hücwnların netkesiz kaldığı yan tayyarelerinin sayısı 80 e çıı.-ııııt 

Bugün de iddiarnı bir kere daha tevsik itıraz Me;:' lerı. maı?kem.e dosyalanle ıskatı sinyasyon mal bulundunnaları da Fran l ildirilmektedir. Sovyet tayyareleri, Ku- tır. 
~~mekfa~ iç~, .tanmm.ış daik~~tatl~rldan e~~==~;ında mes'ul olarak sız ithalatçıları tarafından istenmekte- \ 'Oi .c~varında bir seyyar Kızılhaç hasta- cTimes• gazetesinin Roterdam J111.1 • ~nayrının şayanı Ad soz e - ka '1 \dir F !'1 d k ı t k nasını de bom'bardımam. etmek i t ·c:~ İ İ · ıini buraya lllaklediyorum. . dmı i~am eden dejterli aıvukat. bunu · r •. nsa a uru meyva ar s o unun s emı~~ h<ı'birine göre, talyan tayyareleri. 

Mustafa Hayri, bu hususta fikir der- bırçok mLo;allerle iz.alh ve t~rlh <'ttikten bulunmaması, kuru meyvalfhmızın fakn~. muvaffak ol~~§lardı~. talyan pilotları ta;afından sevkedile • 
rneyan edebilecek en sahibi salahivet bir sonM, IbekArlann ıniçf.n evıerrmekten kaç- Fransaya ihracı hususunda müsaid Dıger taraftan bır Fin torpıdosu bu- rek F. r d. 1 . 1 d. Ta1 • 
oahsiyettir. Onun cevabı evvelki gün mü tıklarmı ve bunlan evlenmekten kork;'- fı:rsatlar hazırlanmış bulunmaktadır. gün Kronştad'deki Sovyet deniz üssünü yarelc~n ~~ ı yaya d ge_ mış. er ır. J>ePzlO talealarını aldığım avukatların iddiala - 1 tan se'boblerln nasıl ortadan kaldırıla'bı - AF•kad ·h t 1 b 1 muvaffekiyetle bombardıman etmiştir ' manya a mm ış ve et • nnı tamamen teyid eylemektedir tlstad lecelttni uzun uzmı anl8'ttı. Bu cidden şn- .. < •••• ar 1 raca -çı anmızın un arı F. ta 1 . . ~~.. b h L . d. aldıktan sonra tekrar yola devarn 
diyor ki: · van ı dikkat izahata ~ir vesilesini bularak goı.onunde bulundurarak harekete geç .. ın . fare en k ıse, uu sa a enıngra mi!jlcrdir. 

c- Evlenmc, çiftleşmenin insanlnrn tekrar. ~önmck. benim Için de. okuyucu • mf' ler: için, Ticrtret Vek~leti tarafın _ U'ZCrın e uçara rusça yazılı beyanna - 9 F' ı~ı:ı· yakışan ve bu ;htiyacı makul surette ve lanm ıç>n de cıdden faydalı olacaktır. dan alôkadarlara tavsiyede bulunul _ meler atmakla iktifa etmi§lerdir. d" Ror;ıah. (A.A.) ;:- IWm1 ada pıı~rtıışı beşeriyetin bekası için tenasülü himaye • rrıuştur. 8 ve 9 tarihli Sovyet tebliğleri ~ya .e 
1.~e yenı nıımayı~ er yn lk !;lı• 

itibarile en müstahsen w müsmir ekli- Suad Dervi:r; kadınları imdadına çağı- • buknç yuz genç, Finlandivavı a 

1

~ 
dir. Bunun haricinde metres tabir olunan ny<>r. Bt-n de bu mevzu etrafmıda fikirle- Ayrıca Fransanın almış oldugu ka - ~~ova 9 

(Al .Ak.) - Leningıbadı·v~kcri yarak, Romanın baş sok~la;ında dO · 
müna.sebet .şekli 'bu kaidenin haricinde rini vaı.acak o1.an erkek okuyuculanmın rrmar neticesinde, Fr~nsanın bütün ih m.ın 8 _:ısı gene urmayının te ıgı: laşnıışlardır. 
bu1unmakla beraber gerek o çiftiere ve N>vablannı maahne:mnuniye dercedece - tiyaçlı:ırını karşılıyabilecek büyük mik 8 Kanunuevvelde, Sovyet kıt'aları, 
gerek me.:ısub oldukları cemiy;te lazım 

1 

~tm. tı:ırda kuru sebzenin de memleketimiz. her istikamette ileri hareketlerine de - Almanların teşebbüsii gaze' 
gelen ve ıcab eden faydaları ihıç de te - NUSTet Safa Coşkun d .. b d . . vam etmiştir. Roma 9 (A.A.) - Telegrafa el • 
min etmez. lkkar1 ık 1lali, tn'biatın tah _ - en mu ayaası erpış edilmıştlr. t i dk rik ettiği ve muztar kıldıgı cinsi müna - ll 1 c • • Fransanın Türkiye ile ticarl müba • Kareli ıberzahmda, bu berz:ahUlı şark ~s. ne göre, Moskovad... i A~m~n }'ılle 
sebctten insanları vareste kılamıyaca~ı i' et ur 8ffi lyetı delelerini aıttınnağa resmi Türk ihra kısmmda, 7/12 tarihinde Fin esas mü - Çts'. Molo!ofu, Sovyet- Fin!Andıy~ di· 
tabiid!r: Binaenaleyh evlenmek istemi • cı>tmı teşvike matuf olan bu esaslı ka- dafaa hattııu yarmış olan Sovyet bt'a - bine nihayet vermek üzere, FinJaP eD 
yen dışı v: er~ek ne .. kada.r sabır .ve ta - toplan Jl rarlr.rı gerek resm! mehr.ıfild , _ ları, şimal istikametine ve cenahlara do~- va ile müzakerata girişmeğe, tamartı et 
hanunül gostenrse.gostersın tabıat ka - ll k . . e \e ge ru muvaffakiyetlerini inkişaf ettirmiı - hususi mahiyette olmak üzere d••t1 
nuninnndan kendisi.ni kurtaramaz Bu . . re tıcaret muhıtinde derin bir mem - 1 d' ım· · M ı f' ıcıı · <~tarafı ı ıncı 'Sayfada) • t d er ır. e 1ştır. oıotofun, bu tekli ı el< 
ıztırarla vukua .gelecek münasebatı cin - ~ b .. .ki ,_ kd tmi. ti Ko numye uyan ırmışbr. 'L' h d ı ·ı k 'f 1 bı'r r"'d cevabı·ıe k!·•rşıladıgvı so··yıerırtl · . f b . . h k d ze.f!, ugun ı ce.LSe a· e ş r. n J:ena ava o ayısı e, eşı uçuş arın - .- ~ •· 
~J~ ~~~ 1gö:::.;:ı~~i~~ c~::m ~:_ : sey toplt(ntllarma Belçi!ka murahha~ı Pamuldu mensucat Jdıalıhğı dan başka hava faaliyeti olmamı§tır. tedır. 
sebE-t hissinin doğdu~u dakikadan itiba- Karton dö Viart riyaset etmektedir. ~kara 9 (A.A.) - Pamuk1u mcl".su - Moskova 9 (A.A.) - Sovyet tebliği, -
re-ı: dişi" ve <'rkek evlenm:k ~:etne. bu ı Öğleden sonra yapılan kapalı eel • cat fıat,arında göriii e.? yükseklik üzerine Finlnnıdiyada cercyan eden askeri hare- AVUkatl·al'ln büyü 
ihtn·~cı karşılav:=ırak ;eTruyet ıçme ~r .- S·vde Finlfmdiyanın talebi tetkik edil _ hayat pahalılığına muessir olRn bu mev- kat hakkında sarih haber vermemekte, 
Jn('k ımanını edınmelı ve bunun temını- . t t•• ·b· p t · ·· zu üzerinde Ticaret Vekaleti biiy.ik b. sadece Rus kıtaatının ileri harekete de- d d• A ,. y1 
ni her kötü maksadlara takdir ve tercih mış ve sa u mucı ınce, azar esı gu • . ı ır er 1 • ı ye sara . . . .. ·· t 1 k la bl · o.lıenunıyetle durmaktadır v ttikl · · ·· 1 kt d. cylemelıdır. Kazıye buna muncer 

0
1un _ nu op ana.ca o n asam enın umu - · am e erını soy erne e ır. • 

~: Evlenm~k ve. cvliliği h~ve etmek 
1 
mi heyetine havale edilmesine ~rar Ticaret Ve kaletinin bu sahada süratle Fin kumandanlarının söyledikleri l•htl·yaCI 

ınsanlara bır v<'Cıbe olur. Bınae-nalE'yh \'erilmiştir. yaptıgı tetkikler ve aldığı kararlar ne - Londra 9 (A.A.) - Roytcr ajansının 
bilA k.avd ve sart evlel"mP lüzumu ken - ı T b h h h · · ·· ticesinde, bu fiat yükseklig· ini hertaraf K r h · d k. uhab 1 ·çtitJl'' dilillinden tezahür eder. Şimdi sordUiiu· ngı_t?. aşmura ası arıc~ye mus - are ı cep e.ın e ı m iri; cepheye ·stanbul baroswıun senelll<.' . "'' 
nuz ve anlamak istediğiniz, marazı içti- te~arı Butler, Fın murahhasıle uzun • edecek esaslı tedbirlere tevessül olun - yakın bulunan Viipuri mmtakasın.da ge. dün saat 14,30 da, adiiyenin ikıncı 
maivenin doğuşu ve rirayeti neden ileri boylu görüşmüştür. Butler, öğle yeme- ~ur. ni'§ mikyasta bir Sovyet taarruzu ıçın koridorunda yapılmıştır. { ltı;! 
geliyor? Bırnun rubu asırlık tetkikat ve m ni de Cemiyetin umum kAti,Pi Ave • Tıcaret V ekıiletinde salahiyetli hir ma-' hazırlıklar yapılmakta olduğunu haber Riyaset mevkiıni reis vekili r. e 
~ü~he~atıma dayanarak teş-hisini size ~ol ile birlikte yerr.i.+ir. karndan aldığımız malılınata nazaran, bu vermektedir. Hlkm t .. ~-ft·ı di d 1 j' db. 1 e u::.u .... ı c yor u. t sB' 
so~A~~vlence<>kler iptirlaen sunu bil Cen.- reye gelmeden evvel, dün Pa- te · ır er §U noktada hüliısa olurun&kta - Mıntaka Iruınandanı aibay Aleksandr Celsenin açılma.s>nı müteal<ib ııı!; ı1,ıı 
rneHiirlcr ki, evlermek, e~lenrnck, mu _ riste !emaslorda bulunmuş olan İngi - dır: Uccblern, bu mulıabirle yaptığı bir mü - bık okunarak, tasdik ecıilıniŞiir- "e ' 
vokknt, ııeclci bir heves ve h..,-ecanı tat- li% ve Fransız heyetleri, Milletler Ce - 1 - Sümerbank fabrikaları, pamuklu l!ıkatta, Sovyetlerin ıank uıyi•llnı as - idare raporu mufassal oldu(ııındıl" •;,,, 
min etmek ve ·bilhacsa biri diğerinin sır- miyeti içtimalarında takib edilecek hat rn.ensucat fiatlarını değiştirmiVPcektir. gari 100 olarak tahmin ettiğini söylemis sascn azaıya dn dağıtılmış bulundU~

11 

pet !~ndan gochcmek d_:~ildir Evlenmek, hür tı hareket hakkında tamamen mutabık Bu fiatıann muhafaza ve idamesinin icab ve ilive etıniıtlr: ı okumııasından sarfınazar edilerek• "'ı•· rıyet, maddı v~ hıss1 varlıkl~ınnı takyid k 
1 

ı~• d ettirdiği büıtün tedbirleri hüJrumet almış cSovyet tankları eski idi ve zırhları hakkında söz söyliyeceklerin isiınıerı 
evlMnE'k deiTl~"ktir. a mış ar ır. bulunmaktadır. 

MeS<''a: Bir ~kar·icrtedi~ sekilde his- Cenevre q (A.A.) - Havas ajansı kafi. derecede ıc:uvvetli .d~ğildi. Tank_lar: zılmı.ştır. t idi' 
lerini tatmin etmPkte muhtardır. Kazanç muhabiri bildiriyor: 2 - Memlekette mevcud diğer pa - dakı cfrad da ıca'b ettiği kadar talimlı İlk olarak, söz alan avukat Veda ' 
ve J!eliril"i dilE'dir-i gibi sarfetmekte S('r- Münhasıran usule tahsis edilen üç muklu sanayi, mensucat ve mamulAtı değillerdi. Bu sebeble, bizim çok mü - ıi bazı itirazlar da bulunmuştur. ô" 
be-;ttir. Arzu E-ttiği vt>rlf'rde ~t"mıE>kte . . .. fjat1arımn tereffüüne meydan v,.-ı·ve- kenunel olan tank dafı· •~·plarımızın m" t A c:1n'l ,~-vıdsızdır. F·"kat evıııı·k bunun bu·· ...t.:~ _ celseden sonra konsey Fınlfmd,ya mu- • '" ""' ,_ M"titeakiben söz alan avuka pt-•· Mı ... :.uu cek tedbirler alınacaktır. İca'bında, k~ _ kabil ta r z na mukavemet edemem· 
tün aksidir. Evlenen çiftler. her şevle _ raraatini tetkik ederek, bu müra\:an - a ru u ış - şunları söylemiştir: pıl 

k k d 
put bezi ve pamuk ipliğine mevzıt ~Y~lm- lerdir · if\ t~ 

rini bütün ihis ve duvızularını vekdil!E'rl- ti münc:ı. ·aşasız ve ayı sız ~artsız ka • b... • - Ben hukuk mabkemelerın. ıııe ' 

1 t 
· ld kl b.l ı·d· b 

1 
.. ü k.k d 

1 
k . rük resimleri tenzil edilerek 15 Teşri - Albay Kızıl ordunun muhasemntın ilk 1 sı v Jl 

ne ma e m1ş o u arını ı me ı ır. u e şayan gorm ~ ve tet 1 e i me u dairesinde sıkı.ştırılması ıncse e ıı·.d " ... h k .. nisani 1939 za kadar cari olan fiatl"'.r mu- haftası zarfında 60 kilometre ı·ıerlcdl~inı· _;o 

Tem
1
ik ettigi bu a kın en küçük cü:;ı:'ü- zere asambleye hav:1ıe etmiıo:tir. Rus .. 

6 
' rinde duracağım. Baro idare Jllt:- ı'·ıı'' 

'1 ıha faza edilecektir. f k t k 1 d d F' ı ı~ di ·ı c r> 
nü cal mak. baskasına ba'hsetmenin. hır- delegesi kendi arzrum ile gaybubet et- n a arşı arın a sa ece m 1;1n ya 

1 
e- raporunda bu nakil işinin ortaY

8

• r) ' sızlı~ın. şakav•t'". oh lôksızh!!ın • m s;. nt - miş tl r. M esclenin sfira !le tasfiyesi i _ 3 - Gümrüklerde bulunan .,.ıı'i m ad- ri karakollarını bulduklarını söylemiştir. dıj!ı güçlükler te bariiz ettiriınılıtı'.;ıı(llı' 
i oldu~u kıfasına verleştır-me ıdir. . 

1
.. d 

1 
t• .

1 
. k . tl delerle karl§ık pamuklular pamuklu ta. Bugün, Finlandiya ilk müdafaa hattının k' d 1 . cslci ., ' 

M 
.. ddı·v.:ata ~elı'nce.· - çı~ uc;u un sa e eş ırı mesı e serıye e ın, sonun a ma ıkemeleıı.n ~JÇ .., ,., rifesile çıkarı1acaktır. mukavemetile karşılaşmaktadırlar ve 1 btl " ı~ Varlık ve dnrNtın. ı;a~lık ve rastalı • karar altına alınmıştır. devlet binasına nakil sureti .e. ,dr.~il 4 Gu··mrüklnrd k' Al lt bugilne kadar tek bir Sovyet asxeri bu d 

1•ıt1. .d ğın. ivi ve fena !"i.i"llerin iki taraf fcin de Asamble, Pdzartesi günü için içti - - '- e ı man men§e lüklerin önü alınacağı ümi ı ~> "ıJ1lfr, 
müstcrek bir mı.ıkadderat oldu~ tanın - maa davet edilmistir. Mütecavizin ma- ml'nsuoatın yakın zamonda çıkarılması. mukavemet! kıramamıştır. miştir. Ben bu ümide de iştirsit e pıııtı JTlDlıdır Evlenmek valnt7 'lx:>hlmt hisle- imkfınlan temin olunacaktır. Albay bu mıntakadaki Finlandiya za - ' sliYe tıı' . · ' ·. . . . · nevi rnah'kumiyete uğnyacağı mu hak- nun. Bizim derdimiz, b'Jtün a ııtrl ,,, 
ri ternın ctmt>k Clep·iJdır. K't"ndım o ale - k .b. .. .. k . 5 - Anlaşma icaplan dahilinde, İtal _ yiatınm, harbe iştirak eden efradın an- k 1 . . b. d b 1 nınası _,v 

me 
~etı·renler mbı·, kendi'"'rln ' n dn AJpmı· ka-. gı ı gorunme tedır. Bu yolda ve- eme ennı.n ır ara a u u etf'"' ,.., ,... '" ~ " i;l yadan da genk mikyast kl cak • .:~e biri nisbetinde oldu~nu sÖY- İ i ıttb .. t~ 

lnsmiyete hayırlı a~!Af }'1'tiştlrmek mn- rilecek olan karı1r, mütecaviz tanınan ., a pamu u men- ,~.u minidir. dare meclisi bu Iş ıa _..tod• ır~ 
kellefivetinde bulunrluklannı ve bu w - devletin Milletler Cemiyetinden ih _ sucat itha!Btı yapılacaktır. Bu hu,ustak! lemiş!ir.• dir. 650 hukuk mensulnmu stn";u •" 
cfuevi t.em bir itil·adla tanımalan elzem rncını icab ettirecektir. Bundan evvel tedbirlere şimdiden tevessül edilmiş bu- Bir Fin taarruzu nndıran !stanbul barosunun, r? ~~ 
dir. Siındi, size soranm: Ana ve babalar, hk"· d.l M.

11 
tl C . ı· lunmaktadır. Helsinki 9 (A.A.) - Havas Ajansı ı~inde müta1eası sorulnıuş :rnııdtJ '-1 ~o 

muallim •;e profesBrler, mulıarrlr ve mili- ma um e ı en. 1 e er emıye 1 a - • ' eel• til eliirerden kaç kisi lerdin-.. eemlwti - zalerı. aleden ıhraç eellimeden evvel Demir ve inşaat malzemesi yokltıiu bildiriyor: Dün söz alan avukatıardan d•ıııU 
mt

7

jn sa1iıh ve scliımetl nokta
91

ni!an şu Cemiyetten kendi i•teklorile cekildik- Ankara 9 (A.A.) - Ticaret Vekl.le!in- Bu sabah cephenin şiinal münteha- da, bu meseleye temas edercl<o ! münhasırnn kavdctti~m f'saslaı"a' dair leri irin bu tedbir ilk defa olarak bu den tebli~ edilmiştir: smdır, Ruslara çok zayiat verdiren mu- ki: oJılt , 
evliidlanna, talebelerine, efkA,n umumi - sefer' tatbik edilecektir. Demir ve inşaat malzemesi fiatlannda ha•ebeler ceıeyan etıniıjtir. Finll.ndi - - Kanunlar ne kadar rn~eı;;'ır. 1' ~ 
yeye izahat vermişler ve fayaalı olmuş - F ., _ 1 ·ıte t vfü. ku görülen yükseklik üzerine Ticaret VekL yalılar üc k!lometrelik bir cephe üze • o1sun, iş bwıların tatbikntınoıı cl•c9 Jl 

}ard 
? r~nsa l.ııı.: ng: re eca z r - - • bS,. tı" ır· b 

1 
ıeh· d 

1 
k 

1 
h t leti, bu maddelerin memlekete itıhali im- rinde baskın §eklinde taarruza geçmiş bikat için de bina meselesi 0 .. ı:ı;ni1 .. Al 

B
.. 

1 
b. t .. " rll h an arı ın e yapı aca o an er e. 

1 
g rv. oY e ır eavunun ese e Yeya çe - bb.. . t• k .. ded. 

1 
F. 

1
.. kanlarını ko'aylaştırmak üzere, icab e- ~r, dü~ınanı imha etmişlerdir. oynar. Yer işi ehemmiyet e .. ııdC "' 

re. vücud, servet caribesile esastan ttyrı- şe use ış ıra e ama ır er. ın an • tutulmalıdır. Çünkü, J{urbll~s:ıı-11 ~~ 
tara'k vukua gelen 'birleşmeler, evlen - diyamn müracaati. Daladyenin de söy den tedbirlere tevessül etmiştir. Rusların bir ınuvaffakiyetsizliği ı• 
'""ler elbette isimen ve beklenen ı<ii•ol !ediği gibi kuvvetin bütün şiddetleri Bu maksadla Türkiye CUmhuriyet . tohtelbahlr manevra yapıını••• Of 
..ct!Cevl ıem·n etn>ez Işte evlenme'~ ek- kr.m;ı<•nda umumi vicdanı uyandınna- Merkez Bankasından dövizi mübayaa R<ga 

9 
(A.A.) - Rusla'nn Manner- yare giremez. bl' jJ 

i<>""" tel5kkl eden '"'Y" >(Iz. sen.ot>t ca - ., Iô.zımdır. bakkı Takas Limited §irketinden alın - heim müdafaa hattını yararak Finlan- Bu te$bih. hnzırun ernsınd• i 
zfl>t>stne b~"rı \apılan lbirl~eler sor - mak şartile, malın ithalinden evvel Tür- diya mukavemetini kırmak maksadile me tevlid ebniştir. rcıildı1e -~' 
du~ıınuz sua,lerin toptuı cev.abmı ver - Çor U OrfP mQ •!ebi kiye Cümburiyet Merkez Bankasınca it.. Ladoga g5lilldl müsellllı motörlerllo Müzakere bitarn bulurıca, ,.<J"' ::;;;,•~ ;:.::~.; :.J~';;,..;'!~t,..i';;.:'U::~u~~ haıatçılara 1nzım gelen akreditıf açıınc•k- geçmekte oldukları bildirtiıncldedır. dolıın a idare meclisi azıısınur • eP 
<ıma hayret odlvonım ki, bir koz veva riyaziye muallimliği tır. Bu suretle Amerikadan demir ve in- Mannerhetm hattının şark kısmında geçllrn4tir. bduil•~ .. 
lul, e'lomnek l.st<'rlil!l erkel'in ks>nn<ı. Çorlu, (Husus!) -Gazi Terbiye Ensti- şaat malzemesi serbestçe getirilebllecek- ve Kivinieml civarında ooreyan eden Dl!nkü seçimde ffl reyle !sb ol"'~ıl"'' ı al vf' ı-vsafını vasm1. vi.izünii. bi'Jiliği tüsü bu seneki mezunlarından Rahmi tir. mühim bir muharebe Ruslar için blr idare meclisi azalı~a tnti r dtı~l ıı'; 
• f' bilt>f<'k f'Vll'ndi~ 'hal<lf' bir :ıa"llan son- Eroksal Çorlu orta mektebi riyaziye gru- İthalatçılarımız Takas Limitede mii - hezimete inkıltıb etmiştir. Ruslar 1 O ki tur. Di~erlerl arasında rP)'lc dil d0"

11 

'~ bu lan isti\ıfafa Vf' i<=1iı;kara kalkıvor. 11 ,.ği ı · · ·r · raca'at ederek hemen sipar;ıılerini vere -Ilometre geri çekilmi.cılerdlr. Petsamo dn.'"', ı·ntihaba ge
1 

•cek hafta rl(~>rnn. f'VlC'n<l·l'ri ıtü~rı<>k~ kazanrmm pu mua ımoı ne ge mış ve yenı vazı e5ı- .o-y -ı ~ 
,. , ı~c:maması kadında bir kanaatsizlik u ne başlamış bulunmaktadır. bilir!cr. ınıntakasında Rus tayyareleri FinlAndi dilecektir. 
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Ali Ediz 

BiNBiRDIREK 
lA 1 AllHANESI 

Çeviren : Hasan 
Yeni yapılan büyük Devlet apaırtı • kin'e gelince, o da aıyni istasyonun bir cl.crd var .. kocamın bankasına' müfettiş-

~a~.~n hemen yanı başında üç odalı diğer gi§e ~muresile evlendi· ler geldi .. her nedense müstacel bir tef-
ÇUC'Uk bir ev vardı. En ufak bir sar- B;r gün, akşamın oldukça bir vak - tişc lüzum görmüşler .. kocam fena hal-

Yazan: Rcşad Ekrem 

Tehlikeli bir oyun •ıntı ile hemen yıkılıverecek hissini ve. tinde Dergunova, koca karının odasın~ de sinirleniyor.. devirler malfun. İn -
ten bu ev büyilk Devlet apartımanı • geldi. Kızarak, kendisine .bir fal bakma'.. sanlar pek acayib olmuş .. her şey umu. 
nı~.ına~zarasını fena halde bozuyordu. sım koca karıdan rica etti. Koca karı, lnbilir·. hiç durmadan koca karı Çi.kara- ~urad büyüdükçe kendileri için bir Paşa gibi uğursuz bir adamı vezir etme-

ı ır &un, Devlet apartımanının kira - büyük bir ciddiyetle: vaya koşmalıyıml. tehlike oluyordu. G:n~ padişahın hususi ğe se~cb olanları elbette elde ederiz, ııa. 
cı i\rınd b k d' k .. .. Lo k N ded' k B k· d' kt" .. .. k .. hayatında, halkın ~ussıyatını tırmalayan ne Husrev Paşayı saclarete iade ederiz!• D an an a ıre toru s unov, - e o, ı. yo sa gene kocaya mı ~n. u ıre orunu~ ~rısı, goz yaş. b~zı sahneler, aleyhinde çok geniş bır öl- 1 Sonra, ulıife almak hahanesile İstanbula 
A. evlet apartımanının idare müdürü varıyorsun? ları ıçınde falcıdan dondu. Dergunova- ~de ~ropagandaya fırsat veriyordu. ~on 1 akın etmeğe :başladılar. İstanbulcia bütün 
. rhıpoviç'e: Dcrgunovr~ kıpkırmızı kesilerek: nın yanına geldiği zaman: b~.r }ki yıldan'berl. ılıalk ve asker, yeni bir l hanlar, bekar odalan, kahvehaneler ve 

-Dostum, dedi, şu külüstür, kulübe, - Bilmem ki ne diyeyim, dedi. Bu- - Felaket, diye ağlamıva başladı. culusa kandırı\mağa çalı.şılıyordu. F.a-
1 
hamamlar .bu zorbalar ve emirleri altın.. 

~P~ıiıınanımızın manzarasını fena hal- !!Ünlerde bana bir makinist musaHat ol- F:ılcı kndın, kocmna ckode~-. göründü- kat, çok genç yaşında iş~ete başl~~ı.ş .ol- , daki sipaıhi oğlanları eşkiyası ile dolmut'-
w> b w.. .. •• .. masına ve etrafına cnedım ve musahıb. tu. Arkadan, şark hududundan dönen 

w ozuyor. Ne olursunuz, biraz him- du .. yakışıklı güzel bir çocuk .. fırsat gıın~ ro~luyor. . . adı He bir takım cçalgıcı ve ~yuncularb . asker gelmişti. Üç dört gün içinde fstan• 
~t ectin de şunu burttldan kaldırtıve - düo;tükçe bana olan ciddi alakasından Fılhakıka ertesı sabah banka dırek. toplamış olmasına rağmen, Sultan Mu. bulun nüfusu yarı misli ço~alıınıştı. Pa .. 

n!. bahsed!p duruyor. Ben şimdiye kadar törü Lnskunov tevkif edildi. Bu hava .. rad, halk ve askerin gözünde csevimli bir 1 yitahtta emniyet ve asayiş naınma bir şey 
id;Esasen Arhipoviç de bu kanaatte oııa, sıra falan bekletmeden, üç bilet dis Devlet apartımanında bir bomba' hükümdar~ idi. 1 kalmamıştı. 
lı~ De.r.hal paçaları sıvayarak miri em- sattım· Yarın da ~ene bilet almıya ge- gibi pRtladı·. ve bu havadisle bağlı ola- Etrafındakileri uzaklaştırmalıyd~. Fa- Dizlerinde atlas bir örtü, omuzunda 
ct~ ~at, Mur.ad gibi yetişmiş, tuv~ma bir de- ' beyaz Cezayir kaputu, hünkar kayığının 

y ınudiirlüğüne resmi bir tezkere ler~>k .. öbür Pün de, kat'i bir karar ver- rak kocakarı Çikarevanın a'kıllara hay- lıkaniının tahttan indirilip yerine ne o- içinde atlas ıbir şiltenin üzerine uzanmı.ş 
Jl azdı. eS numaralı büyük Devlet a - nıck üzere onunla sinemaıya gidece~iz! ret veren falcılığından, kerametinden 1.a<:ağı 'belirsiz bir çocuğu oturtmak, dev. olan Sultan Murad, biran için, ltayığın, 
r:'t.t~ınanının hemen yanıba~ındaki Koca· kan Çikareva iskarnbil ka!Pdla- bahsedilmiye başlandı... let ve millete kötülük idi. kürekçiler ve kendisile beraber dalgah. 
bi nı}ı inhidam köhne binanın her an rını actı. İspati kızına yaslanan maça Bütün bunlardan sonra, Devlet a'Par- Murad ile Hüsrev ve Receb Paşalar ve ra gömülüp gecenin zifiri karanlığında 
"'ılr te.hlike teşkil ettiği, derhal yıktı - beyine bakarak şiddetle başını salladı. tırrıanımn idare müdürü Arhipoviç ted- adamları arasında. iki taraftan birinin kayboluverdiğini düşündü 
• nı felaketi ile neticele~ec~k ç~tin bir mü- İstanbulda fitne ateşini aleviendi • 
hı asına tevessül edilmediği takdirde Sonra şaşı gözünü Dergunovanın çopur ~ir nlmak lüzumunu h~ssetıti. ~kşam cade.ıe. başlanu.ştı .. Bır~ırl~rr.me karşı ~a, renler ne yapacaklardı?! Bu muazzam 
lt\ ç bir ınes'uliyet kabul edemiyeceği - suratma dikerek: o. u nca, falcı kadının odasına gıderek, her ıkı tarafın elındekı sılah: Asker Jle şehir, bir kan çanağına atılmış süngere 

' bildirdi. - Kızım, dedi, seni bir haval sukutu oturmağ~ lüzum görmeksizin, sert bir halk idi. Uzun zaman pusud.a bekliyen dönecekti. 
~ Mirl eml«k müdürlüğü bu müzek- b:"kJiyor. Sarfettiğin emekler hep boşa sesle: Murad, ilk ~~ .dar.besini aa.~razam Hüs-ı Sultan Murad, layafetini değiştirerC'k 

'teYi daha yu" ksek bir makama ha'Vale gıdE'cek... - Bana bakın vatandas Çikareva, rev. Paşaya ındum.ı.ş; İran 1 e yıllardan-I halk ar.asında dolaştığı zamanlar, aley -
etti A D d d' . f 1 y • y b'l bE-rı devam eden harbde, başkumandan. j hinde yapılan kötü dedikoduları kulağı 
,.~ · radan takriben bir ay kadar .bir CrPunova ir ki. 'Idi. . _. . e 1• sız a cılıgın vasak oldugunu 1 - lıkı da üzerinde bulunduran sadrazamı ·ı b' k d f ı · · · · b'li 
·•ıudd - . · . . . • • ı 1 e ır ço e a ar ışıtmıştı; ı yordu. b· et geçtikten sonra, vak'a yerıne - Frıkat bE:nı sevdıgınden bahsedı - m;vor musunuz?. Ne hakla bu gibı iş- kışa doğru k~!ağa çekılırken azlet!?iş~i . İstanbula dolan sipahi oğlanları ile yeni-
t~·Inüh<:ndisle iki arnele geldi. cmaili yor. .. .•. lpr}l" mesgul oluyorsunuz? ~da~et mev~ııne dı:~.saduk~t. ve h~sn~- çerilerin karşısında, Muradın, şahsi cür .. 
ın· ıdaın. binanın ötesini berisini ta - - Sen onun sovledıeıne ne bakıyor. C:l<n'reva: nı~etıne emnıyet ettıgı der.rrının t~mı~ r~- / et ve cesaretinden başka hemen hiç bit 

1 ır ettiler; şurasına burasına payanda- -:;un1 O kendi bildieini sövlüvor, 1s - - Benim f':ı.lcılıkla ufu-aştı{hm yok, cc cal~nden H.a:flz Ah?Ied Paşayı ~e~ı~;nıştı. kuvveti yoktu. Halkın arasında kendisi
ar d k b · ~zıl fermanını Hüsrev Paşaya .. goturme- j ni sevenler yok değildi. Fakat bunlnr 
narıınaya~llar. !abii bu vaziyet ne ?i- ·oa""r)a illerB~t kendi bildbeikl:ri~i Bs~ylü- v:ıbml vcrd,;. P~n bankada kapıcılık ge me~ıur. olan kapıcılar kethudası ~h. Sultan Murad için ancak dua ederlerdi. 
1ti sag amlıgını arttırdı, ne de çır- Y r . n~ana maça yıne· ır yı- vamyorum. Komşulardan bazılar•na ı:ı~ aga. Istan~uldan .~yrılırken vasıye- felaketinde de içten

1 
fakat gizli gizli ağ • 

l'lliğini giderdi. lan nibi sana sarılmı.ş... hd1:r için. parasız olarak fal bakhysarn, tım yapmı-ş,~ eş:ıle do~tı·ı; ~ısı~ 'Y~ akra- layacaklardı. Saray bostancıları ile bir 
Bu C";kareva b'r defa daha Dergunov·aL bundan ne cıkar?. bası ile helall.aşıp gıtmıştı. vezırın snt· avu<- insandan, .bostancılarm silruundnn 

b crnaili inhidam~ köhne binanın · ı t t d h k k d ~ 
ir ~ r t b kt V . . . - Ne demek c bundan ne cıkar?. '.• ve v~ .~za:ıne ın en,. u~uru~~ ·or u ~m istifade etmek, bu ' saray muhafızlannı .1 vuasında, Çikareva isminde bir ko- nın onur sura ma a · ı. e ıçını çe- van olu 'bır halde gırmış. dılı tutulmu~-. sadakatini suiistimal etmek onları ölü -
~~~arı oturdu. ~en karı, bildiğimiz kerE'k 'lave e•ti: Bunaa., Mk "'CY çıkar .. bu hareketinizle fermanı koynundan güçEikle çıkararak me sü:rıüklemek demekti. ' 
saı-~de koca karıl<1rdan biri idi. Kır - Hnvır, havır kızım. Onun seninle herkr>c:;n kafao;ına batıl iti·kad tohum - öpiip Hüsr~v Paşaya ,st;ın.muştu. ~h.~.ecl ı Gittikçe kabaran bir denizde ve git • 
DA~~· bnşı daima bir aıtkı ile örtülü, bir Pvl~nmE'c:ine iml<an vok.. iskarn biller lan P~ivorsunnz!. ağanın halınden kendısmın azledıldı~ırıi tikçe hızlanan bir vağmur altında. Dör -
<=>~u Şas1 id' inc:n:ı OP;;.;ı ki valan sövlesinler!. Haydi - Benim hiç bir tohum ektivim yok. d.erha1 

.• anlıyan zorba sadraz~m .. kuvve- düncü Murad. tehİikeli bir ovun oyna -
Şilv] '11 ı. k• ıım, faqın hakk•nı öde, voksa o zaman D{'~li7im [:lihi bı.>n hankFıı1a calışıyorum. ~:n.e guvenenlere mahsus sakın bır tm ır mağa gidiyordu. Pndişahın gÖzünü rı önU 

ca ,_· e hariçten bakıldığı zaman ko- 1 e. .. _ . . . . . ne bir satranç tahtası ge1di; elinde telc 
~arıd h h b h .. ic:lPr tcrc; tPr<ı ı:ridebilir, ka!;pdlar da bizi Fc;osen benim de batıl itikadlara inanrlı- _ M.uh.ru şerıfı m_ı ıst.ed. ı lPr? şahı kalmıştı; karş! taraf, bütün silah _ 

ltıe!ı; k a er angi ir ususiyet ~or- ~ıcıtmıva kalkarlar... ö-."'1 Yoktur· D t Ah d - d 1 d 1 k 
ı._ RblJ değildi. Halbuki geleelelim J .., ernıs ı. mE' ai!B ı ı 0 aşara : 1-arile etrafını sararak cşah!~ diyorlur -
"QCa k Derrrunova titrek bir sesle: - Peki, mademki böyle, ~u halde - Ferman sul~n~mın~tr! .. dı. Mattan kurtulmak için bir tek çare 
~al'dı ça:ık Çiknrevaonın bazı marifetleri - Mersi!. dedi. ba-na nasıl olup da şu Dergunova işile _ ce:-a'bını vermı.ştir. Rusrev Paşa ~- vardı: Sağ elile şahını havaya kaldır -
ltıı 1 areva mahallenin en tanın - .. .. _ l~n:~ıverek k_?vn~ndan pad·sahın muh- mak, sol elile de satranç 1.3htasını .silip 

hnş falcıla d b' . 'd' C'k Ve koca karının onune uç ruhielik Loskunov işini keşfettiğinizi anlatınız! ru .... "ıkarıo opmuş· 
rın an ırı 1 ı ı ateva "" '- · süpürdükten sonra, şahını tahtanın gö • ha · burııc:uk bir b~nknot ko du Bu me~elevi herkes merak ediyor. A- G ı 1' 

Id! ~S:a iskambil falında' mütehassıs B h"d' d a •• •• Y • De - T~ !i· .. .. .. be~ne dikmek! 

~. 'l{ı\'le b' kö k 1 k k". d u a ıse E'n ur ~un sonra r~uno- partımnn halkma bu noktayı izah ede- _!1P:?·:;ı ve dor~ncu S~ltan Mur:ı.ciın Sevmli gözdelerinden Hasan Halife _ 
~ ır şeye uru ara agı - · b' h~ld ö 1 · k b t ı ·ı·k dl ı rr•ıhrunu A:ı...-ed aganın ·ıtrek avucuna ,... açt1 rn ... 1 b d k'k . va. nerı"'an ır ~ e ve {Y z vaş arı 1 - mczse a ı 1 ı a arın yayı masına 

1 
·• t ·ıuıı • • nin haber verdiği ihti'al, istanbul so • 

Çtn14_ ı, şaşı gozı e eş a ı a ı . . d . d" d" V h • Lo k h' t . 1 ·ovmus u 1 . k k 
~ bütü . t'kb 1. .. .. d'' çın e evıne on u. e emen, s u- . ııme ctmış o uruz. · kaklarından gene kan sel erı a ıtnca -
~nn~ n ıs ı a ı gorur u. nO\"'n .. ı·.,ma k anına ko(!'u Çı'kaı""va: Büsrev Pasa kararını vermişti Koy. t F k t M d ı· .. d 'ht'l"l ha -.... karı Çika:revanın şöhreti, bil - C"· ... k .. "n7 n arısının Y . • d.lL .. "' nuna. yeni nadisahm mührünü koyacak ı. a a ura · 0 se ın ıçın .e. 1 1 a cı-

d sa, koın D hAd' . .un u ergunovanın en samımı ost- - Mesele basit, dedi. Mesela şu Der- idi. Doğru Tokad kalesin.~ cekiJdi. Bu ların da .'boittJldu~nu görür gibi oluyor-
~" şusu ergunova i:l ısesın- 1 ..ı b' . d b · ~- d d .. .. b~k . k du. O, sadrazam Hüsrev pa~adan başlıya-
., sonra b" b"t'' tt arın:ıan ll'! e u şışman ~a ın ı. gunovanın yuzune .. arsanız sız en. ihtivar muhteri.s adam. hastalıklı ini, kı. rak •beş on zorbanın vücudi.i:ıü ortadan 
" us u un ar ı. D - 1 · · d O d' · d 1 h' k' · 1 · ı... kl · t ~ · b' t.Jergu . . . erpunova goz ya~ arı ıçın e, c •nun ınız e onun a ıç ımsenın ev enmı- ~ın uaca arı şışer, ya agi gırer, ır ve- kaldırarak devletinin hakiki sahibi ol • 

~~tl bı· ... ",.ova, ş~mendıfer ısta~v~nlarm- bir aJr-ık olduiiunu, bu snhah gişeye vcceğini pek kolaylıkla anlıyabilirsiniz! rt> çıkamazdı. Tokadda da hacakları kü· 
,ı. • nde gıc::e memu d O da ti.ik "ibi oldu, yattı; fakat can düşmanı malta karar vermişti. Şimdi ise, bir çok IY.Ia{li ı· ·h. ~ . ru. ı ı. P"e1Prek ~ıra beklemede!l dördüneü bi- Kıım suratı çopur. Yaş kırkını bulmw::.. ,.. f k d"k"l kti H-n da b b d d " Murada karsı, yattıjtı yerden fitne ve fe- masum ve ga il anı o u eec . un -tıtu,_akt ı .. m• matnın ır 0 asın a leti aB:g·ını ve sırra kadem bastıg·ını tabii onu sever gı'bi görünenler pek İ +_ 

·•ıı a d s:ıd do1 ablan çevirmekte devam etti kar kayığı, stanbul ch•arında, ısk<'ndcr 
ller 

1 ı. . anlattı... çol( •. çiinkü hu mevsimde Kafkasya')% Beyşehri, Seydişehri ve Bozkır havaiıle. Çelebi ba~ açık1arına geldiği vakit, de-
o~~ 1!\lnova, kara, kuru, çıçe'k bozu$1, Bank:ı direktörünün karısı büyük KırJma sıra beklemeden bilet tedarik rinin sipahi zorbalarmdan Dağlar delıs. niz de en azgın halini bulmuştu. Dağ gi _ 
~ rıu geçkin bir kızdı. Bütün derdi bir hPvecanla: etmek mesele.. eh Dergunova da gi~e ~üle rrnan ağava, Konya sipal·iierinin 'bi dalgaları arkasına alan ksyık, çelik a-
tt h genç bir tayyareci ile evlenmek. - Koca karı Cikarevanın fa lı ne ka- memuru .. alt tarafını siz de anlayın! 1nrbalarından Rum Mehmr>d bey!:· Kara. k k. 
ltı IYlaarn fih ~ hioar sioo.ı'hiJPrinin zori>ası Bab'l Oml'r a- daleli tuv.ana kürekçi yiğitlerinin üre 

t'de, n 
8

. . tayyareci olma ı ğı tak- dar da doeru çıktı!. O sana: c Seni bir Loskur.ov meselesine gelince .. adam- ğaya, Aydmda Kıınalıoğluna. E~kişehir _ lere Iber asılışında, bir dalgamn sırtından 
l"ı~rı.' Ynı ı~~~syonun gişe men:ıurla. haval sukutu beklivor!. Sarfettiğin @- en'ğız ayda ıso ruble alıyor. Halbuki ae Kör Ali beye. lskilibd~ Köse Sabnna, öbürüne, adeta 'havadan uçuyordu. Bu 
~ıların gençlıgı~i .mu.hafaza etmış, .54 ml!kler hep boşd gidecek .. » demem~ ynlT'Iız karı:sının. tuvalet masrahı ayda hiil~a Anadolunun ~rı:ı~·ı he.r ~~şe~!!! gibi fırtınalarda, bu kayığın tek korku _ 
~':ı~1 idi.daın. Şunıkın ıle de evlenmıye mi idi? 500 rubleyı gecıyor .. Bu fazlalık ner _ dckı zorbalara. azledı dı~•nı bıldıren bı- d" . k ıl 'd' 0 ka da 

rcr meJ.:tub .yazdı. Evvea Anadolu sipa su, umenın ır r ası ı ı. na rşı 
:P.alt Banka d;rektörünün karısı sesini al- elen çıkıyor?· Mesele ac:ikar; çalıyor. h•Jeri zorbalarmdan bir so.> yiik5c:ldı: daima yedek dürnen bulundurulurdu. 

~. l) at ııe yapalım ki, hiç bir tayyare. 1 ç:ıltar:'k iH1ve etti: Giinün birinde kodesi boylıyacağı pek .. Hüsrev Paşa gibi uğur !>ahibi hey- K\irekçi1erin hiç bir şeyden haberleri 
lıı er~novaya talib çıkmadı. Şuni - - Knrdeş!m. bi:r;m de bao::ımızda hir (Detınmı 11 ind sa,lfadc.) betli bir scrdarı aziedip Rafı-z Ahmed yoktu. <Arka.'lı Yar> 

~l'l~~!.t edebiyatının me~hur eserini A- hiç bir sevimli hatıra bulamıyorum. Da .. 
·•ı ·&.~~;..,., k .Son Posta• nın veni edebi romaım 49 d h · · d h en lı ıne tebinde l)lcııya okuya hP- ima yeniye ve daima a a ıyıye, a a 
~el:y::nen ezberlcmiş olun Liza, derhal zevkliye doğru yürümeli ... Hele masum 
·oıo "~er:ınt· rnaneviyeti icine girerek ce- çocukluk günleri, herkes icin böyle ol -
' t · masa bile, bana pek iptidai bir şekilde 

at~~ı!~~a~ lord. bşu 'b;rkaç gün içinde c E y l A.. N · 'A V 1 safAiyane ve manasız gelir ... 
~\'ab J.G, ın.şalla. . .. yşe: 

1....' ı Verdim· - Siz öylesinizdir, dedi, eserleriniz • 
·n~ ~ei~ane t~kkürlrrimi bildiririm, . deki erkek kahramanların tıemen hepsi-
ll ~~. . ~n vefasız, çapkın, hf.ç .bir batıraya kar .. 
~~leıı~rın c~l~leri ıçinde_ki şak:ı şı sadakat ve merbutiyet duymıyan ktm-
tı'iot da.r,. aı:~gilısı Ara~.ındnkı ~ır konuş- seler olduğuna dikkat eden okuyucular, 
'-t 01'~ J tnız bu sozlerle bıtecek c;;a. Yazan: Refik Ahmed SevenıiJ e1bette bu tiplerle onları çizen el arasın~ 
IS &l'ıy · akat Liza rlPşitrr.ek için fır- . . . . . . . . • . . . . . . . .. .. . . .. lh t • b 1 • ~· etra~l'lnu.ş; merdiven ayağında dur· yordu. Derın bir şaşkınlık içınde ıdım. Bahçeye ınmıştık. L~za telaş ıle: Dımıtrıyadısın ~~rJSı ı~c turlu .ded~ko· da bır rnunasebet aramış ve .a ta u 
~~ ın ına ıbakınar:ık herkesin kendi Demek Av~enin Yunanist:.ma geHşi f,iza. -Yavaş! duya. yol açacak bır şek~1·de geçıp gıde- muş olmalıdırlar .. 
~1lt i ~frul olduğunu ve burada kala· nın sinirlerini a1 tüst etnişti: demek Liza Dedi. Ayşe ile kocas!, hemen o~acıkta, mczdık ya... . Cevab bermedım. . 
~ aon~~de Yalnız olduğumuzu gördük. bana karşı alakasız d~>ğii.di! otelin dış merdivenlerirıir. yanı 1 aşırıda- . Yanlar.ındakı kanapeye oturduk. Ayşe ~u. k~~~d.an .be!!ım aldıjtım netice 
't leııı.,L liarnıet piyeshden vaktile ez. Giınlerden1>eri sUrilp gelen ve sinirle- ki kanapede oturmaktn idi. Scsin.i tanı. Lızaya hıtab ederek: şu ıdı: GorunuşLekı sukun ve nezaket! -
11~_ett~ ol~.n sözleri tckrarlnmakta de- rimi hırpalayan, beni arzularm elinde ' dıklan için mi, yok..a ~climelerhı vuzuh - Hatırlar mısı~, dedi. seninle rnek- mize raJtmı>n Ayşe Pe biraz uzunca ko .. 
~ Ot~ıo 80~ler ki Hıımletin ~üzel sev- altüst edip kararsız bir .hal!!. g~t~rcn da- ~le anlamasalar bil~ turhçe konu~uld.u- tebde akşam saatlerınde kalabalıktan ka. , nuşsak, demek birbirimizi yaralıyacak 
)~ içln1Ya onları bir inklsar dakika. va arhk bu gece hJtledıımelı ıdı; konu- gunu farkederek mı, ba'ltannı çevırmış- çıp ta bahçede ağaç altl.anna saklamr l k k .. .. r ği 

dcs~ek h.oşaltmak ve meraretini orta· 1 şu lacaklar konuşu'malı, pürüzler gidern.l ler. gelenlerin kim olrlnğunu anlamağa ve ~i~i~imize ~ku la:~ :ı>aşlıycm gecenin pey~ toz s~ ı!,~e d z. lı bir kalb 
~')of ıçın sö~·lemiştlr: meli ve beni YunanistRna davet (•dişinin çalışıyorlardı. scssızlıği v_e guzell\ğı ıçınde ard~ arkası ı ız ar, go y;ı~n .. e. yara .. 
~ lı-·a~~11ord, sizin be'1d·~ bir takım va- hesabı Lizaya ödetilmeli' Boksör Kenanın ses! işitildi: geln;ıez ıhülyaJıara .. dala~d.ık. Şımdi o , de uymıan sı~ı. ~bı, kül ~ltında goz_ a -
ctı li \'er l ~ar, ne zamandanberi onlnn Bir kelime söylemef!!'n koluna girdi~ - Buradayız, bu tarafa gelin! mes ~.çocukluk g:mlerını tekrar yaşı- çan kıvılcım gıbı, muztan b bir gozde 
hı~tr'ar~ek ıstiyor-:ium; rica ederim, va. ve bahçeye çıkmak ÜZ"'r•"' kapıva doğru Liza ile baŞba~a kalmBk imkanı ele yor gi'b~;Yfm. 'bir damla yaş gibi yıldızlar yanıp yanıp 
1~ ltat d~ıı alınız. Onları. k1ymetlerini vürüdüm. Benimle b!rl;kte geliyordu. geçmiş gibi iken tekrar kaybolup Ritmi~- Bokso~ Kenan: . . sönüyor'.ardı. 
lt;\ 1~irıı2: ~ a~ttıran J!iiıcl sözlerle sUs- Dışanda hafif bir ay ış:~ manzarayı bel- ti. Ayşe kocasına sokulmuş, Kenan bır j .... - ~izım hanım ın bu gece gene şaırlı- Önilmüzden geçen bir garson, yemek 
tir ~~ttn~ u~n art!k o tatlı kokularını Ji.belirsiz bir tü1\e sarıyordu. Belki çiçek kolunu karısının omuz!arınd:ın atarak o.. gı U~nde.-.. . .. .. salonunun açıldığını haber verdi. 
~tıra. ~eQty~· .»edi yelerinizi. sıeri nlınıı., t~r.h:tarmın arasındaki kanapelerden bi- n~ sanki ~ğuğa, rüzs;;ar:ı veya herhan~i 1 •• Dedı. Lıza, Ayş~nm sorun e c ev ab ver· Boksör Kenan ay afta kalkarak: 
\ 1 a ıtı<!a Yi vı;r~n kal~, Iaka)'!d bir ta·' rısıne oturacak, belki daha uzaklara, a- bır tecavüze karş~ ~orur.ıa~a hazır bır dı. .. .. _ Yemeli, yatmalı, sabahleyin erken 
ttl.tı~etıı bi~erdığı lıediyC'l<'r velcv pek ğaçlann karaınlıkları içine kadar gidecek vaziyet almıştı. B ız ı ç~ıtırrnakla beraber -: 9"u_z71. gıınler... kalkmalı! 
~ ltıYlne-tı olsa, necib bir ruh için bü- tik pazlarını de[tlştirmedıJ.,r, yerlerinden Sınırlı ıdım: D d' T d' 1 . k k t 

"(\' lltılar1 erini k.ıvbetmiş olurlflr. ~Bana açıkça konuşmak fırsatını ve!"- kıpırdamadılar. - Maziye karşı hasret d~yma.k, halde ~ ı. ~ mer ıven en çı a;a 0 e 
1
: 

~ 0'fılar ' Şa~a şeklin'le değil, hatta bir di~niz için teşekk!ir ttierim, dedim. zlra Gene Kenanm s'*li: ve :istikbalde yapacak hiç bı: işı kalma- le gırdı~ ve yemek salonuna gıden kor 
tınlin ef!,ibı de dc~il. scsi Htriynek ve artık sinirlerlm daha hzln bekleme~e as- - YerneA"e dahn vakit var, çok Jl{lzel rnı.ş olanlara ~ustu:,. ~edım,. ben ha.. ı dora dogrulduk. < , 

n sanıinıi ıztırablariJe söylü- la tahammül ederniyecek bir hal aldı. bir gece başlıyor, oturmaz mısınız? yatunm geçmiş gunlen ıçınde özlenecek Arkası "ar) 
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Yıldan yıla kasabanın nüfusu da artıyor, bu yıl 
bağlardan bereketli bir mahsul alındı 

SON POSTA 

Adapazarı (Hususi) - EV'relki gün 
şehrimizde yirm~er dakika ara ile iki 
yangın hadisesi olmuş ve bu yüzden bir 
k~i de ölmüştür. 

Yangınlardan biri Kuyudibi mahalle. 
si-nde Arnavud Kazım adında birine aid 
yarı kargir binadan çıkmış .ise de bir 
müddet sonra söndürülmüştür. Bu es -
nada ikinci bir yangın hadisesi daha ol -
muş, Papuccu'ar mahallesinde Emine a
dında bir kadının tasa-rrufunda bulıınnn 
ev yanmağa. başlamıştır. 

Bu vaziyeti gören mahalle halkı yan
I gın korku ve telaşile evlerini tahliye e • 
derierken Ali adında bir şahıs ta fazla 

Birincikanun ıo 

Dikilideki çadır ve yeni paviyort.lardan biri heyecandan düşerek ölmüştür. 
Ali muayene edilmi~ kalb sektesinden Dikili 7 <Hususi) - Büyük hareketi- mnkta olan büyük evler İngiliz tipi ah· 

öldü~ an1aşılmıştır. arzın Dikili kazası dahilinde yaptığı u- 5ab evleri and:rmaktadır. Bu inşaat on 
---· nutulmaz zararların kısmen olsun te - güne kadar ikmal edilerek bir kısıJ11 

Başpehlivammız Tekirdcıgh liıfisi için hükfunet teşkilatınlll ve Kı- açıkta kalanlar yerleştirileceklerdir. 
H!is3yine bir ev yaotırıhyor zılayın Ç<llışmaları devam etmektedir., Kızılay Cemiyeti, açıkta kalanlarda'li 

Şu k!.Ş kıyamet günlerinde yağmura ev yaptırmak istiyenlere para yardımı 
Tekirdağ - Altı yıldanberi Tür- ve soğuğa karşı halkın sığındığı çatı • yapmaktadır· Muhtadnin de iaşesi te-

kiye başpelivanlığını muhafaza e • ların ç.ıd1rdan ibaret olduğunu söyle - min edilmiştir. . 
Gönen ilçe binası nın cepheden görünüşü de:ı Tekirda~lı Hüseyin için valimi7.in rnek, Dikilideki vaziyeti apaçık a'hla • Dikilinin müstakbel plruu da hazır• 

Gönen (Hususi) - İktuındİ bakım-jbahğından hanlarda otoellerde yer bul- teşebbüsile bir ev yaptırılmağa başlan-'ıtabilir. larımak üzeredir. Yeni plana göre evle-
dan Bandırma kara ve deniz iskelelerine mak müşkülleşmektedir. Buranın me~- m·.~tır. Halen 200 den fazla çadır içind~ sı- rin kayc:ılık arazi üzerinde bağdaidi şe--
bir saatlik bir kamyon yolile bağlı olan hur olan ılıca!arı, ayni • zamanda otel Tnsaatilf! Nafıa Müdürünün meşgul• ğınan halk bilhassa soğuğa karşı tarna- kiUe yapılması derpiş olunmaktadır· 
ve Ballkesir vll&yetinin en büyük kaıa 1vc.·zifesini dahi görmekte, misafir pazar. olduğu bu ev iki ~atlı ve 6 adalı o13 ·i men himaycc;izdir. Hastalananlar der. 7.cl?.elc felfıketine uğrıyan halk, kıt 
InE'rkezlerinden biri bulunan yeşil Gö- cılar hem banyo yapmakta hem de o • raktır. Bu ev için Izmir güreşlerine gi- ha~ hastanelere nakledilmekte ise de, zer'ivatmı ihmal etmiverek tekrar rnilf 
nen, geniş bahçeler içinde yapılmış gü- telJe yatar gibi ılıcalarda gecelemekte- den Hüc;evin demistir ~i: l bittabi bu tedbir kafi sayılamaz. tahsil bir ha·le gelmek üzere çok ça .. 
z.ol evlerile pek şirin bir kc.'..>abacıktır·ldirıer. «-- ~adirşinas Tekirda~ Vn~i~ini~ 1 Kızıby Cemiyeti derhal faaliyete ge h~ma!<tadır. Şu anda Dikililerln bü ' 
(}(>r..iş bir ovanın için€. pek geniş bir Bu kalabalığa göre ılıca~arın mevcud barıa ?.1 ~. ev ~?Pb~~lması. hakkm.da.kı çerek, ilk yardım olmak üzere on iki - tü!l ümidleri, inşa edilmekte olan ~ 
saha kaplıyarak kurulmuş olan Gönen- knmaraları kifayet etmediğinden bele • 1 teı:c~bu~u burun ful .halı.ne ı:!elmı~t!r. ~er oda lı 24· nded paviyon yaptırmak- zılay ederindedir. Bunlar ikmal edı · 
de bu~n göze çarpaca'k kadar bir nii- d!• e yakmda elverişli bir pavyon daha Tek~rdnglı~ın. ~u hoe~ıve~ı~e ve. ~um- •cıclıı. Her odada bir köşe ocağı, her pa- lince, halkın büyük bir kısmı rahat vt 
fuc; kala"'ahğı ve o nisbette de munta. ilfıveı:ine liiznm görmektedir. Avruoa J.ur'vet re11mm•n fa?.ıletlı ıdarec•sı Va- \·iyondJ bir hamam rnevcuddur. Yapılikapalı yerlere na(l"'ledilmiş olacaktır· 
zam bir iş hayatı vardır. "a gPcen senelerde bir hayli ceviz kö- li ~.,.ı{JO. Bev~öya .~ar~ı te~~k~.r d~~ -

2400 evli olan kaza merkezinde tüP.ü ı:;at·ldığı halde genç ceviz ağaçları meK vnzıfemdır· T~rk~n .gucunu. un- ( Samsunda hayir işleri ) 
~fuk ~cuk~r müst~na olmak ürere- buy•lfurlam~~rdamahsul~rmişti~ ~~~vayma~ve~ıll~tımın ~~cfu ~a- ~~~~-··~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
aylak kimse yoktur. Herkesin bir i~ i, . Elyevm, otuz beş kilo gelmekte olan 1.ıı:mı savvffı ıle yadettırmck ıçın daıma 
bir meş~alesi vardı~. Kadınlı erkekli :b:r kil~ ceviz, paza<r yerinde 125 ile çalış::ıctH~·_m_._» ______ _ 

çok5a:.~ş~an olan Göne.n halk~, ha:t~nın 1130 kuru~ arasmda satılmaktadır. lzırir brrr·'ı'' rrrtiflt~U 
.. 6 ı:!lınunu hummalı bır faalıyet ıçınde Bu ,·:I bafi'lıırdan da bere~E>tli mahsul 

gE>çirirl(:'f. Tatil günleri ça•rşılar kala - •lll·nmı .. tır. Y~ılnız buranın üzümleri bi mU~UrU Anl'araya gitti 
bahktır. Hava müsaid oldukca 0 gün ra7 kalın kflbukludur. Lezzet itibarile hmir (Huc;usn - Bağcılık En~titüsü 
d"hi rcnçber~r kır işlerini ihmal et - çok nE'fic; olan Gönen üzüml'eri, bilhas- miidüri.i Mübin Onaran Ziraat Veka -
mE-zler. c;a pekrr ez kin çok elverislidir· Bağ bo- letinre An karava davet edilmiştir. An-

En fakir bir aile kadını bile haftasını zumunda mi~ kokulu ayva reçelleri, kr.•radn memlekete ithal olunacak kü-
h:ıcıır dokuma·k suretne geçirmekte, va. kii;dle::.-in cvs~fı tavin edilecektir. 
ki+ ,.e hali müsaid olanlar da elbiselik r· vir sucuklan ve c.Şıra ta'rana• ismi 
be7 tezgahlarında çalıc;arak evlerinin verilen gitzel pekmez kurutma~arı ya-
gJvim ihtiyaclarını temin etmektedir. pı!ır. Bilec]k V~ isi veni vazifes"ne nitti 
Hıft~ nı·a~mda kahvehanelerde .hava 
müsa~d oldukça. aylak adam pek bu -
lunmaz. Bu güzel şehre hariçten gelen
ler, içerisine girmeden göremezlPr. 
Cünkü bütün evler a~aç ve asma çar -
d&klarile muhatt1r· Merkez kövlerlle 
birlikte 19,400 nüfusa malik olan Gi'i
ne .... in hafta pazarı günü arzettil'; kala. 
balık manzarası, İst&nbulun Eminönü 
mahallinden daha canlı ve adeta omuz 
OII'Ura, insan kütlesind€n sokakJar pe. 
çil<>mez bir hdle g llm'ktedir. HergOn 
fazl.il. miktarda İstanbula selbze ihraç 

ur?dlıda Halk Plrtisinin 
senel:k Jrongresi 

Bilecik (Hususi) - Valimiz Ali Sey
fi Tülümen yeni tayin olduğu Dahilivc 
Vekaleti rnemurin muamelat müdüri 
umumılifıin~ sıitmek üzere Toros ekc;. 

P 
M~~a?Iı, (Hosı·kusik) - M.urha'~klı.da Hablik presile hareket etmiştir. Ekspresin Bi- Samsun (Hususi) - Samsun Çocuk Esirgeme Samsun şubesinin başı.ıı~ 
artısının sene ı ongresı u umet - . w 2 2 5 1 e.~r 

• 1 d A . T . . lerH~e muvasalatından - · saat evve Esirgeme Kurumu her sene yüzlerce eski \'alilerden bay Ali Rıza bulunm 
nasının sa onun a zız unçerın rıyase- '. . .1 . . t 5uıı 

t . d t ı d B·· ı \ b. k ··h· hı.:ı lk ıc;tac;vona gelmış, vaqı erım ees - tal<>beve sıc:rk yemek tevzi etmektedir. t<ıdır. Kurlliııun çalışmalaırma Sn.rn _ ..ı 
ın e op an ı. u çe er, ırço mu ım . w - ~ f!:l• 

ı ] .. rü .. 1d .. kt f ı· si.ır1eri arasında ugurlamışlardır· jBu hayırlı iş kurumun bilhassa kurdu- v&li muavini bay Orhan Güvençlll '""-
~C: c e; 1 go şuk' ubaşekn so;;ah ~a g.~- Vali nvrılacağı son dakika'Ya kadar ğu a§hane tarafından temin olunmak. bavan Belkisin gösterdiği alakada şuıv 
ın en. .

0
f a~ıdes .ı k dail?dı· e Km~ar u- Bileci~ın"' imar işlerile pek vakından 1 taaır· Bu suretle fakir talebeler tahsil. ra~ la not edilmelidir. Resmi miz, Saf'IJI' 

ven vaz.ı esın e ıp a e • 0.-c.eye . d . • b grUP" 
kaza merkezi Çorludan iki kişi iştirak al~kadar olarak ist~vonda dahı aıre lerine devam imkanını. bulmakta -,e sunda himaye edilen fakir tale e . 
etti. reisler;ne direktifler vermiştir. sefaJetten kurtulmaktadırlar. Çocuk larından birisini göstennektedi~ 

edildiği halde Göll€nde pazar yeri, ge- Ad ı· · · M d" 'tt' 
ne dağlar gibi lahana\ prasa yığınlarj]e ana va.ı rruavmı ar ıns gı 1 

Ba~aesf~i aymakaml'ür 
Babaeski, (Hususi) - Babaeski kay-

Bandırmada bir Zahire Borsası Kocaaliye gelen yeni göçmen 
açı:ıyor kafi~eleri doludur. 

Hafta pazarına Erdek, Edin<:ik, Ban 
dırma, Balıkesir, Manvas: Karo·aca~y 

ve Kemalpaşa kazalarından da havvan 
tüccarlan gelmekte, o giin insan kala. 

Adana (Hususi) - Adana Vali mu
avini Kudret Kantoğlu Mardin Vali 
vel~fılctine tayin edilmiştir. B. Kud • 
ret bugünlerde Ş€hrimizden hareket e
decektir· 

( _____ A __ d_a_p_a_z_a_r_ın_d_a __ s_p_o_r __ h __ a_re_k_e_t_le_r_i ______ ) 

makamı Halid Kutbay Devrek kay·ma- • . . • d sotl 
k ı ğ t . d'ı.,...; .. t' Bandırma (Hususı) - Senelerden - !?.mıt (Hususı) - Romanya an IŞ" 

am ı ına ayın e ı ...... : ır. , .beri bir zahirc borsası açılması için ult - ol3rak 750 hane göçmen daha gelr1'l 
Yeni kaymakam gelmeeye kadar Kmc- . . . 

• . . Ş k t raşan Bandırma Tıcaret Odası en nıhat. tır. 
0 

trıe~ 
larca vilayetı maıyet memuru ev t: 200 170 24 

k k k. 11.ğ. ·r . vet bu>ın muvaffak olmuş, Karacabey Bunlc-.ır ı koyun, at, . ..ıa-
Yurdakul aymn am ve ı ı ı vazı esm- w • • • 

1 
rd ıv~ 

k 1 k 
kni'asmın tıcari va'zıyetı Eandırmaya ve öküz de beraber getir.miş e ır·1 tr 

de a aca tır. . zf(1 
baglanmak suretıle borsanın açılması rettcb mahalleri olan Izmit ve <;• 

lzmit mezb? hasında k esi" en Tiraret Vckaletince de muvafık göriil - vilayetlerine !skan edileceklerdir· ~ıı;et 
müştür. Borsa açılmasile zahire a~ış v<!nların sıhhi muayeneleri için vil~) v-ıı 

inek ve· bir tavih veri!ii bir kontrol altına alınmıştır. Ev- veteriner müdürü Ziya Tan TUı 11
"' 

Kocaell vallll~tnden aldıaımız blr tezkere. ve lee köylüntin malı gelişi ırüzel alı - llitmiştir. --------------------
dir: mr ve bir çok kimseler bu yüzden mu. Mahkemaler .. 8..,,1·ye davasuıa cOnzettnlzln 6'12/939 günlü ve 3360 sayılı . . . .. .. C' 

nüshasmın onuncu sayfa,.,ında memleket h:ı. tazsrnr olurdu. Halbukı şımdı koylu -
beriert kısmının üçüncü sütununda tzmtt nün mal· esaslı bir alım su.'tıma ba~lan- dtJn devam edildi 
mczbchıuıındn çok gnrlb bir hAdlae b:ışlıjtı mışt ·r. Borsa mütcaddid yerlere ken • CBaştararı o& iincü sayract~l U ~ 
nltındald yazı hakikata uygun de~Udlr. Me. f' 1 r d k' El kt .k Ş'rketı 
sele şöyle cereyan etmı.,ur: di kanlarlarını vaz'edecek, mallar bor- tas ıye la ın e ·ı e rı ı . d·}'l8" 

mum ::\Hidürü Dölalkruva da, bıl ı 
27/11/939 gününde İzmltln Vellahmed ma. sanm kaniarından geçtikten sonra: tüc 

hallesinde oturan sUtçü eeının iki buçuk ya. carın maaazasına dökülecektir. Bu gün rini ş:'lyl€. anlatmıştır: . }tti' 
şındnkl kısır bir dügest belediye tarafından ° · - Satiye binasına 250 bin ııra tıf 
ahara z!ynn verdi~! bir sırada yakalanarak lerde borsa için münasib bir yer aran- met takdir etmiştik. Bilfıhare, s~et "' 
ahP·a k!lpatılnuf, bu ahırda da b1r kasabın m:ıktadır. Topr~ Ofis Bandırmacia a • çıknrdık .. Jerans şirketine haber 

1
'
9

t114' 
ayni yru;tn ve renk ve clnste bir hayvanı . . . • .· . B k d b" ·· t ri O 
vann~ kasab dü~estnı alıp mezbehada kes.. ~acağı şube ıçın magaza tedaııkıle meş- dik. u şir et e ı7e muş e 1d ı..o-
tınnek Için bir hammalı hana gönderml~. guJdUr. Denizbankı buldu- Evveltı yüzde i 5011 
Hammsı düj;lelerln her ıkisi de ayni renkw miwon üzerinde mutabık kaldık·.51oıı 
ve yqta oımaıarfndan yanlışlıkla ka.sacbın Arabkirde tayinler ra .Jerans şirketi aııcının korn;t<tııt1 
dtı~eslnln yerine sütçl1 eeıuın dfiRe.IDıl ala. \'e rm edi n-ini söyliverek, b. u ın b _,.8, 

h h Arabkir, (Hususi) - Kaza nüfus me- '"' J ~ 
ll et b• klüb.. k a b'i.r za • rak mozbe aya elinde tulunan menşe şa a. vu·· zdc do·· rde, daha sonra ytizde. 1' .r.ı· AJapazarındnn yazılıyor: Kazamız a Y e g*n u un ıs ~tname.s!Hı gettterak kestırUmltt.lr. muru Hilmi Güler Kahta kazası nüfus v"' 

spor klüblerinden De. Ta. Spor ile YU.. m::ın içinde yetiştirdiği elemanlar cld - snıça Celllln dü~ut hiç d~rmamış ve memurlu~una tayin edilmi,, yerine He- Çikardı. Satış işinde müzakereyt ta ' 
dırımspor takımlıirı arasmda geçen den takdlı-e değer bir canlılık göster - ııe~ kalmamiG kwr b!r hayvan oldu~u n kimhan nüfus memu.ru Hilmi Tuncer y~oı: ~ap;yo.rdu. &>n, yalnız ftatın • 
Pnz:ır günti kalabalık bir seyirci küt - 'c;J d KlUb k halkı b gUnde on ba., kilo süt veren btr inek keııU - gelmiştir. yını 1le a1akadardım. }lfl if~' 
}eg[ önünde yapılan futbol maçında ~ı cr ir. . a~z na u • medltı ve bllO.hare sahlbt CelU kuapla an. Ta:hrlrat k"atibi Remzi Tankut, Behis- Müteakıben birkaç şahidin d~ırıtie~ 
Y 1 ~ k d 'le ç km d • günlerde bır de müsamııre veNCektir. la§C'tak sulhen dU~esln1n be~U olan yirın1 . k 1 10 1. 1 üf deleri alınmıc: ve vaktin gedki1l tl 

ı. ... ırıınspor esas a rosı ı a ıgı lirayı bir he:ret huzurunda aldılt bittahkik nıye ve açı o an ıra maaş ı n us -. . ~\ne 
hal.:le De. Ta. Spor taicamını 1-0 rnağ - Resim Yıldırı.mspor oyuneWamu an1avıtmıo ~ uyflyet mazbaha taydjle c1e memurh$ma da K.ad!r Akkaya tayin e- dolnyı ınuhakeme başka· bır ıs--
ICıb etmiştir. Teşekkülile beraber fa - gösteriyor. mı.btı bulunmuttur.. dılm}ftir. lik edilmiştir. 



ıo n· . . A 

~ı ncikanun 

lVIekteblor arası futbol maçları 
dnn heyecanla takib edildi 

d .. 11ektehler arasındaki lig maçıarına 
~~n Taksim ve Şeref sahalarında de

nı edilmiştir. 
, 'l'aksim stadında Yüce Ülkü ile Ti-
-.aret k . 

0 
me tcbı karşılaşmı..şlardır. 

ta-k. ldukça zayıf vaziyette olan Ticaret 
&a'l~rnı ilk devrede büyük bir gayret 
tı.r. ed<!~k sıfır sıfıra berabere kalmış 

a.~~inc: devrede bu hakimiyeti daha 
raı-~ rınt~ olan Yüce Ülkü 2 sayı yapa-

.• lnaçı 2-0 kazanmıştır. 
HaYriye 3 - Dariişşnfakn 2 

'<eBu rnaç ümid edildiği kadar zevkli 

}'i ~ nısbette heyecanlı oldu· İlk devre
"" .ı galib bitiren Hayrive, neticede 
·•ılçı 3 2 ~ 

• kazandı. 
~nYdarpa._c;.-ı 6 _ Şişli Terakki O 

~~~lektebler kümesinin en kuvvetli ta 
kıın arından biri olan Haydarpaşa ta
~ Şeref stadında Şi~li Terakki ile 
kıı~ılctşmış, tamamile hakim bir şe • 
tıi 2~0 btı<ıl~dığı bu oyunun ilk devresi-

tk· ~ahb bitirmiştir. 

........ 

1sttklal - Kah<ıtaş liseleri maçından 
bir safha 

lar ve Ikincı devre sonunda bölgelerden alına. 
cak si::1ller üzerine hakemler sınıtıara ayrıl
mış olaraklardır. 

istanbul hakem komıtesine Ba.srl lle,. Mu h. 
tar da aza olarak seçllmlşlerdlr. 

Ingiltere muhteliti 4 - Ordu 
muhteliti 1 

SON POSTA 

Hikaye: eslek s1rr1 
(BO-§tarafı 9 uncu sayfada) 

tabii .. nitekim karısı fal baktırmıya 
geldiği zaman: c Müfettişler gelmiş! » 

demişti .. Alttarafının ne çıkacağını an
b.mamak için budala olmak lazım!. 

ll)·.,. ınc: d<:vrede artık tahammülü kal 

da? an Şişli Terakki takımı dört gol 
Devlet upartırnanının idare müdürü Futbol cemiyetınin teşkil ett1~i kuvvetıı 

Y'"muşayarak: . a """"' bir muhtcUUe, ordu muhtelltl ara - .... 
gaııb· -:•ış ve maç 6.0 Hayda~paşanın 

l:Yetıle bitmiştir. 
lt kabataş 3 - İstik1n1 o 

a)rq ab~taş takımı oyuna derhal hakim 

ll)ış~ş ve ilk devreyi 2.0 gc.'lib bitir -
!tav t. İkinci devrede büyük bir mu

gol ~~t gösteren İstiklfıl takımı bir 
tır. a a Yemiş ve maçı 3.0 kaybetmi§ 

sındakl maç tam bir çekişme hallnde - DEmek ki, dedi, ruhi tahliliere is· 
geÇtr'iştlr .. İng.!Here muhtelitı Ilk dewede Unaden istihracatta bulunuyorsunuz?. 
bir gol yapmış devre böylece bitmlşUr. _ Tabii, tabii, dediğin şeye istinad 
ikıncı devrede ordu muhtelltl beraberli~I tc. 
min etmişse de üç gol daha yedlginden maçı ediyorum. 
4.1 kaybetmişUr. - Neyse .. bir daha bu gibi ~yler1e 

S" k 1 r. d uğraşma .. sonra sen de kodesi boylar-
• r nrupU maç 3. In a sm~ Fakat şimdi benim de senden b:r 

Cre\\·e lle Evertanun karş~aşması da dlkka. rico>m var: Ruhi tahlile istinad ederek 
te o:ıyan OlmU!jtUr. · d .. k"l" " h ll t· Ş k-

İr.gııtere lig şampiyonu 2.1 bltlrdiği Ilk bePım e mu<: u umu a e · u u . -
Galat s., h .1 devreyi atıatınca Ikincı devrede 4 gol yapml!j lüs~ür e~ yüzün~en ~~n~m ~~şı_ma _b~r 

asaray Fen r1'' çe 1 e ve maçı 6-2 kazanmıştır. bela geııp geımıyecegın• soylıyebıbr 
bugu k f Everton bir maç notsan vaziyette oldu~u misin? 

St n arşı aşıyor jr•"' başta J!(den Btoke takımından Iki puvan • Fal~ı, düsünmive lüzum görmeden: 
~il ad kupası maçlarının finali bu _ ger!de dördüneU vazlyettedlr. Maçta ı .ooo G 

1 
k d t. d d' 

1 
k' 

b n 1'a1· . kişi bulunmuştur - e ece os um, e ı, ge ece .. 
ilhçe •Sırnde Galat&.5aray ile Fener- Merkez grupu ~açlarında en başta giden - Fakat lwn bu mesele hakkında- te-

da an·r.atas!nda yapılacaktır. Araları~- Blrmtngham llk devrede yaptıg-ı 3 gole, Ikinc! şebbü~atta bulunmuştum!. 
\.ı g\jz· ~evı bir rekabet bulunan bu ı-ı devred" bir sayı ilfive edememtş, maç 3.0 _ Bu bir mazeret de~ldir. Bu i~i 
laru,. lqe takımımız en kuvvetli kadro- Le

1eter takımının ma~lıiblyetne bltmtııtır. kendi vesnirnle de halledeb;lirsin!. 
~a]a Sahaya çıkacaklardır. Maçın fev Lelcter takımı lig~ altıncı vaziyettedir. t . k b'll b k . t 
ı. 11de s k • Matta 4 ooo kişi bulunmuştur .stersE'n ıs am ı <:re a ayım, lS ersen 
"'llkkak 

1 1 ve heyecanlı olaıcagı mu - ........... ~ ............................. : •••••••••••••••••••• tahlile istinad ederek ~övliveyim: Fa -

llu tır. [~~~=~~~~~~~~~~~~~~) kat mutl.'~'<ıı bu işden ötürü senin de (a~~çtan evvel Beşiktaşla - Pera A [D V~ ) ba~ına bir b cHi gelecek! ... 
~atı:!Q cak, ve kupanın 3 üncü ve ~ Anarhmanm idare müdürü ensesini 
lıl14 0~CÜsü de bu ~uretle ta•ayylin et- ka~ıyarak koca karının yao:1ından ayrıl-

A acakttr. An~_ara Radycsu dı. 
skeri mekteb·er bas~ e!bol G DALGA uzuNı.uou k' · · Maarifte i ı yenı tayın 

J\s Şampiyon'UQU 1648 m. 182 Kes. 12° Kw. Ankara 9 fHusus1) - Elazı~ maarif 
\ keli A Q. 19•14 m. lSJ!IS Kes. 2° Kw. müdürll Avni Arınç İstanbul ilk teodri -hetbaı ınektebler arasındaki bas - .A.P. 31,79 nı. 94G5 Kes. ıo Kw. 
·~llteVi ~atn.piyonluguna dün Beyoğlu sat müfettişliğine. Sivas e~ki milfettiş -

lUt nde başlandı. PAZAR 10/12f1939 lerinden Şevket Tezel Eltızıg maarif mü-

~l'~ıı:ı~Ü~a?aka Bursrl ile Deniz LisE'si 12.30: Program, ve memleket saat ayarı, ciiirliiltüne naklen tayin erlilmişh•rdlr. 
~E!!-ı ",..a ldt. Bursa takımı gelmediğin- 12 35: Ajans ve meteoroloJI haberleri. 12.50: ... r .................................................... ~ .. . 
('Q l.l.:nf Turk müziği: Klii.slk eserler ve haJ.k türkü - Yeni neşrİvat 

lci. 2 
lise.o;i bükmen galib ilan lerı. Ankara Radyo.su Küme Ses ve Baz Hey. ~ _) 

l' l{lll~li eti. İdare eden: Mes'ud Cemll. 13 30 - 14.30: Arkıtekt Cl\limar) _ Bu mimari derginin 
a k;'~-<- ~akımı da Maltepeyi 8 sayı - Müzik CKftçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın) • 103.104 üncü sayılan :ıengln münderecat lle 

b ı 8 ~ayı ile vendi. 1 - Ha~z Main~r: VIyana polka.sı. : - 1ntlşar etml.ştlr. 
'liSkt ~ Hanns J..öhr:_ Buyuk vala. 3 - Eduard Kun -ı l:tektrllı: santrallan servisi - Yüksek elek-

l\.. ebıer VOleybol maçlari neke: Tee&ur valsl. 4 - Schmldt Oentner: trlk mühendisi Hasan HMet Işıkpınar bu 
Lı vuı:ı l3 ~ «B:ına her zaman söylet (Aitır vals.) 5 _ı ad altında bir seri ltitab neşrtne başlamıştır. 
tıı er ar e:yov.ıu Halkevinde mekteb - Franz Leh r: Libellentanz operetlnden pot- İlk ü kltab inUşar etmiştir. 
~ açlatı~SUıda tertib edilen voleybol pur!. 6 - Cari Rydahl: Melodl. 7 - Paul l An:dolu köylerinin türküleri - Konser -
(:tt a b 1 d . k G S Llncke: Olur - Olur - Olur! (Şen parça.) 18: wtuvar mUdürfi Yusuf Ziya Dem1rclo~lu lı eı,.,... aş an ı· Il oyun · ., p ıao5 .... mı k t t" j 
~-o ••l:inl 15 4 rogram · : ..... e e e saa .. yarı, a ans Anacli)JU halkiyatma dair toplamakta oldu-
~ ~a~ arası.nda oldu. G.S. - , ve meteoroloJI haberleri. 18.25: Müzik (Rad- ~u dokümanlardan her yır yenı bir eser çı. 

~~tı~i ondı. Y~ Caz ?rkestrası.) 19: Çocuk saati. 19.30: kar.naktadır. Son defa ,Anadolu köylerinin 
~.}1laştılaY~nda Erkek Muallimle Iş.k Tfi"\: müzi~l: Halk tUrküle:.ı. inebolulu Sarl türküleırlıı adlle Türk halk edeblyntmdan 
""1 h N f d I k 15 6 15 0 Re,•nb tarafından. 19 45 ' Türk m üzi~. Ça - 457 ttirküyfi blr arada ve kltab hallnde bas. 

t} P,e}di.' e ıce e şı - ' - lanlar: Veclhe, Fahlre Fersan, Reşat .Erer, tırmıştır. K<ıer cldden kıymetll ve 0 nisbette 
'ı'~ ı. Nııc:·· Cevdet Koza n. ı - Okuyan: Muzaffer D kar. de dikkate şayandır. Ytınndl nesil Jçin bil. 
1 h~~ ~ ~çta karşılaşan Boğaziçi ve 1 - Bayatlarahan peşrevi. 2 - Ha§lm bey - has'!ıa üzerinde durulacak bir dokUman ola. 
~li'IQ bitst~sı maçı ı 5-3, 15.1 Boğ'aziiç Ba)o ntlı.raban şarkı: (Nimeti va.shn için.) cnktır. 
1 lt ı S İ 3 - Rahmi ~Y - Bayatlarahan şarkı: (Ba. Fen mecmun ı - İzmirde fizik, kimya ve 
~(~'~Sin[. on oyun Ticaretle stan- na noı-ıu de~Iştl ~lmdl halim.> 4 - Re.şat E- matrmatlk mua11lmlerl tarafından çıkarıl _ 

karşı karşıya getirdi· Çok rer _ Keman taksimi. IS - Suyolcu _ Bayatı maktn olan bu talcbe mecmuasının 2 ınci •a-
1 •uıy~'n ı· t b L" b k .. -r-"' ı Lo<\: s an ul ısesi her iki ar:ı :ı:rı ~ar ı: CNeyleyim nleedeylm.) 6 - yıs• da inUşar etmiştir. 
reh kazandı. .. ....... - Bııyatiara'ban çarkı: (Düşme da~da 

••8rb h gezen geyl~ln ardına.> 7 - Bayatlarahan ( 
a Ç~n. n haztrladJQI saz Eemalsl. 2 - Okuyan: Melek Tokgöz .. 

~ıı kır koşusu ı - Arif bey _ suzınttk şarkı: <Oözümdenl 
.,~~ llrbahç . gitmiyor blr an hayali) 2 - All Rlfat bey _ 
~ 'Itbtr ~ klUbü, stadyom Ue Modn nra. Suzlnt'lk şarkı: CKAr etmedi zalim.) S - Sa-ı 

ll l!b111!e~ k~usu tertıb etmiştir. Herke. de~••n Kaynak - Bayatı şarkı:(Karşıda ka-
Y t~t saba~ bu müsabaka ı 7 Ktınunuev. ra yonca l 4 - ......... - Uşçak tfirkfi: (Qlttıl 

6fa k 1 lO dn yapılacaktır, de gelmeyi verdi.) 20 30: Konuşma (Türk ta. 
b 'i~·a IUbunun yeni sahasi rlh!ndPn .sahlfeler.) 20.45: Türk müzi~: Fn-
,~ t ~t:libu1111 sıl Heyeti. 21 .30: MUzlk ccazband _ P).) 22: 

lıau 1et ııarren uzun zamandanberi bUyük Memleket saat ayarı, ajans haberleri. 22.15: 
:ı ~lı.~ llııı~tur derek u~r~tı~ı saha mest'le. AJans spor servisi 22 25: Müzik (Cazband _ 

~ı btr ~ Cukurbo.stan yanındaki Bos. Pl.l 23.25 - 23 30: Yannki program, ve ka _ 
~- rı :ı k ·ı:ı hilline getırllecektlr. panııı. 

~"'<ellı em IŞleri halledildi • * 
~'tıı.ıık li~'tetıerı Hero;ün yalnll!: kt!!a dalga 31,7 m. 9465 kc/s 
~ ~ı b 1liharet rne.seıestnln do~urdu~u pO!'Itamızln neşredllmekte olan yabancı dll _ 

ı~l\eı lrtnCJ k~ erm~ ve yüksek hakem ıerde haberler saatJerl a~lda gösterll • 
~~~'h~ maçları hA.kemleri~ ml1tır: 

~tı ... , ar ler ltkeınlerlne Uç lira veril - İran.ca: saat 13,00 ve 18,45 ~ 
"'<(,(ert.... .tnlft.tr. 

-..ıı Arapça • 13,111 ve 19.~ de 
llinıdDlk DI1Dl7.ad B2.vılaenk.. Fransızca » 13,45 w 20,16 de 

~ a r.ı eczan 1 r 
Bu gece nobetçl otan eczane~r Jitlnl:&r. 

dır: 

istanbul cihetindekiler: 
Alt>mdarda: (Abdülkadir), Aksarayda: 

(Şeref), EmlnönUnde: <Yorgl), Şehzade. 
başında: (Asaf>, Beyazıdda: (Oemll) , 
Fat1hde: (Hüsamettin, Bakırköyünde : 
(Illi ll). Eyübde: (Eyübsultan). 

Beyotlo clhetlndekiler: 
İ.stıkUJ caddesinde: CKanzuk>, Tepe _ 

başında: (Klnyol1), Takslmde: (Tııksım), 
Tıı.rJabaşında: ( N! had ) , Kurtuluota 
(Necdet), Beşlktafta: (Nail Halid>. 

Bof'azlçl, Kadıklly ve Adalardakller: 
Kadık0yt1nde: CKadıköy), ti.ııktidarda : 

fMorkel), Sanyerde: (08man), Adalar _ 
da: CŞ!nul Rıza). 

Sayfa 1 ı 

a 

baş, Romatizma 
J>Jevraiji, kırıklık ve büt jn ağrı I 1rınızı derhal keser. 

icabında - 1 gun e 

[ii c' okt~run günlUk 
notlar'"' ·an 

boğmaca tllsiirüğü: 2 
B:>~maca öksürü~ünün müddeti kat'i. 

yetıe t&yln edllemezse de va.sati olarak 
iıç ay kadardır. Bu müddet b::ı.zan uzar 
a!tı ny kad&r lmtidad eder. Bazan da 
daha haflt vak'nlarda Iki nydn iyileşir. 

S!rayet devrest müddeti blr buçuk aydır. 
B~r buçuk aydan sonra öksürük devam 
ederse de sirayet artık çok azalır. Bo~ -
mncıı öksürfitünün dün söylediğimiz gl. 
bl henüz mlkrobu malflm de~llse de her. 
hnldt' bu mlkrobun tukürük zerratı 1çln. 
~e oldu~u muhakkaktır. Ve sirayet de 
her vakit bu tükürük zerratını teneffüs 
eden çocuklarda vakl olur. Açık hava -
nın, güneşin boğmacn öksür~üne te.slrl 
buyüktür. Güneş kavuşunca öksürük nö
betlerinin sıktaşması şlddetlni artırma _ 
sının sebebi budur. Boğmaca öksürüğü 
pek küçükler Için çok tehlikelidir. Em -
zlkll çocuklarda veyahud bir iki yaşmda. 
kl cocuklarc!a bottmaca öksürü~ü hasta. 
l·~ı olduğu zaman anaların, çok dikkat. 
ıı olmıı.sı lazımdır. Bazan öksürme~e ve 
kay etmc~e muvaffak olamıynn çocuk -
l::ı.rın yatakta boguldu~ ve öldü~ti gö -
rülmüştür. 

Bo~aca öksürüğü çocukları çok za -
yıf dfişürebillr. 'Hele her öksürmede mü. 
temadiyen kay edenlerde bu zaflyet git. 
glde artar. Bu sebeble kay eder etmez 
rlerhal çocuklara yemek yedlrmelldir ki 
ikinci bir öksürük nöbetlne kadar hazını 
müddetl ikinal edUmiş bulunsun. B5yle. 
ce çocuk zayıf düşmez. Çünkü bır çok 
defa boğmaca ök.c;ürü~ünden sonra KQ
~li.ste bezlerln .şlştl~l ve çocuğun umumi 
v-ızlyctlnln fenalaştıltı ve hhttA. vererne 
do~ru glttlğı mü~ahede edlJir. ~maca. 
nın dl~er lhtılMlardan blr1 de burun -
dnn veya agızdan kan gelmedlr. Şiddetli 
öksürük tazylld tesirlle burundan ve bo. 
~azc!an kan gelir. Tabii bu da çok ehem
miyetli bir lrazdır. Bo~maca ök.sürü~ü 
kıs mevslmlııde bronşltıer, zatürreeler ı. 

lt> de lhtllA.t eder. İyice muhafaza etmek 
lflzımdır. 

Yarm tedavUılnl· yazacnğız. 

Cenb 1st!Y-''l okuyucularımın poa~ 

pul.ı yollamalar•ılı rica ederim. Aksl tak
dirde istekleri muıı:ı.beluiz kalablllr . 

······························································ 
Askerlik iş! eri: 

Askere çağırılanlar 

Emlnönü Askerlik Şubeslnden: 

ı - Şlmdlyc kadar askerlik yapmamış ce. 
zalı, cezasız ve bakaya erattan 316 do~um _ 
dan 33S dot;umlu dahil gayrllslflm olanlar. 

2 - 316 llft. SS5 do~umlu piyade ve hava 
sın\fına meruıub olanlar. 

3 - 316 lla 334 dahU do~umlu topçu ve 
tank sınıfına mensub olanlar. 

4 - Haripte olanların bulunduklan yerde. 
kl tubelere mllracaat etmeleri. 

6 - Sevkolwımak üzere 11/12/939 Pazar. 
tes1 ıı:fin1i .sube.ye müracaatlaı:J. 

3 kaşe alı:ıabilir. 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALVANA 

Tamamen tedlye edUml~ sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Biıt ün İthjyada, İstanbul, İzmir, Londra 

v~ New-York'ta Şubelerı vardır. 

nariçtekl Barıkalarımız: 

BANCA COMMERCİALE İTALİANJI 
CFrımce) Paris, MnrEellle, Touk>wıe, Nl~ 
Menton, Monaco. Monteearlo, Cannes, JuallJ 
ıe.s - F1ru, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca CMaroc). 
Bı\.NCA ('QMMERCİALE İTALİA.NA E RQ, 

M~"N~: Bucıtr~. Arad, Brnlla, BrMOv, OltıJı 
Costanze, aaıaz. Siblu, Timlc.hoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 1 
BULOARA. Sotla. Burgas, Plovdiv, Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PEP 
L'EGITfO, Alexandrle d'Egypte, Elkahlr& 
Port • Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİA.NA 1! 
GRErA, At na, Plre, SelO.nlk. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY, P1hlladelphla. 

lUNCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bnnkalnr 
Banque Françaı.se et İtallenne pour l'mne• 
rtque dı.: sucı, Paris. 
~ant.lnde: Buenas-Alres, Rosarıo d4 

Banta. fe. 
RRESJLY/_,da: Sao-Paulo ve btı§lıca ıehlr

lerinde oubeler. 
CHİLİ'de: Bantıago, Valparalso. 

cOLOMBİA'da.: Bogota, Barranqull!a, Mo-
deJlln. 

URUOUAY'da: Montevldeo. 
IUNCt\ DELLA SVIZZERA İTALİA."'iA: 
Lugt.n,, Belllnzona, Chla.sso, Locnrno. 
Zurich. Mendrlslo. 
IlANCA UNGARO - İTALİANA S. A. 

l'tttte n baflıca Şehirlerde Şubeler: 
HRVA'rSKA BANK D. D. 

Zap:reb, Susak. 
teANCA iTAJ,İANO - LIMA 
~tı. <Perou) da ba.şlır.a Şehirlerde Şube. 

ler: 
EllNCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

ouayaqull. 
lııtanbııJ 1\lerkezl: 
Oalat.tı.. Vo.rvoda Caddesi, Karaköy Pala.s. 

Teleton 44845. 
bianbul Bürosu: 
Alalemcla·~ Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Bt'l ot lu Bürosu: 
Ist1ltlM CPddes1 No. 247. Telefon: 410.S 
Kualar 1r.arı: İtalya ve Macarüıtan lplıı 

ve Tourlstlque çeklerı ve B. C. 1 TRAVW 
L.ER'S çe k.lerl. 

Dr. IHSAN SA 1 
Gonokok Aşısı 

Bel~kluta ve lbtllatlanııa kartı pek 
tı:ıılrli ve taze &.Jıdır. Divıınyolu Saltan 

Mahmud türbeal No. 113 



.. 

a gUn e 3 defa 
!< laztmdtr 1 

----:-~~---

Bakımsıdıktan 9ÜI'Ü:Yen dlJlerin ba -
demcik, ku:amı.k, cnfloenza, ve hattA za

lürrieya yol açtıldarı, iltihab yapan diş 

tlerlle k5klcrlnde mide htıınnK!ın, ~pan

itlsit, nevrasteni, sıtma ve rcmıatizına 
yaptığı fennen anlaoı\D;u.ştı.r. Temiz aQız 

ve sağlam dişler umu:m! vtl.oud saJbtırun 
en bidnci şartı olmuştur. Btnaenaleyh 

dişierinizi her gün- lhkal 3 defa-. (Rad

yolin) diş :rruıı::mılle fırçahyarak sıhhat1 -
nizi g aranti edebilirsiniz. Bu ltW'etle mik~ 

robları imha ederek <.Uş!erinizi horum~ 

olursunuz. 

1 

Bütün tehlikelere karş1 Slhhatini7i koru· . 
Sabah, öffle ve akşam her yemekten so ıra günde 3 defa 

clı}lerii!W hrçalEytnlZ. 

TiCARETHANELERi 
PAZ R GÜNLERI AÇlKTlR. 

Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

di asetinden: 
Denize akan Samsun tehrt lltımlarının sahtle müvazt bir kanalla Nerd ımıatma 

ııkıtı lma.ın için yapılacak kanaliz&.'!Yon proJesi 8/ 11/ 939 tarihinden U1~aren 40 rün 
müddeUe açık eksltmeye konulmuııtur. 

1 - Proje bedeli olarak 900 lira ücret verilecektir. 
2 - Muvıık.luıt teminat 6'7 lira 50 kuru.ştur. 
3 - Şartname bedels~ olarak belediye ba~ühendlall~nden a.nnacakiu'. 
4 -- Açık eksilt.me 18/ 12/939 Pazartesi günü saat 15 de belediye encümenlnde ve 2490 

sayı ı kanunun hükümleri dairesinde yapılacaktır. 
Faıla tatsUAt almak Jst1yenkrin belediye batmtihend.1slltine müra.caatJarı UAn 

olu!lur . .ıl0020D · 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

"rESIS TARiHI -1863 

Statüleri v• Turki~ Cumhuripefl ile mDnaklt mukavelenamesi 
2292 Num.ıralt 10/6/1933 tarihli klfnun/a tudik.edilmiştir 

( 24/6/1933 tarihli 2435 Numara lt Resmi On~te) 

Sermayesi ı 

i htlyat akçesl : 

10.000.000 inslllz Llrase 

1.250.000 1 nalliz Lirasi 

TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'dc 

(illi MISIR, I<IBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAI<, FILISTIN 
~· ~ MAVERAVI ERDÜN~e 
~lfı Merkez ve Şubeleri 

m VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE, lÜBNAN 
'\ . \ 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

Türkiye ve fenebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal lahsilatı ve saire. 

.. 
En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. . 

Piyasanan en müsait şartlarilc ( kumbarala veya 1 

~~ kumbarasaz) tasarruf hesaplara açahr· 

waffimm : 1 

SON POSTA 

ra borsasi l -····-
Açılıt - Kapan~ flat.ları 9· 12- 93J 

c EK LE R 

A ~ılı, .... ·"'' 
Lı:ındra Ti ~ll7;j f> /. 'j,) 

Nn - York ı o 81 130 M 
Par ı. ; Sl7;) 2 '175 
MUA.no 6 .'H:.Ii 6 to j 

Cenevre ~ 'J 4li ~ !/ •ı ) 

Arrut rdam 9 ,! j l9 5 
Beril n 
Bd~ 'biL n nı :n ii l 
Atina l 07 (, 7 
')of ya ı. J1..:5 ı. ll) 

Praı 

Madrtd 13 60) 18. o) 

Varton .-
!ludape1t• 2 Sl•7i ~ 3 807:i 

Bükret u 18 1~ li !l l H, 

Belıra d ıı . ı7ö 8 : 7.1 

Yokoham \· . r ı; ll ~7.ıl5 

Stokholm .a • .ı, t.ı j · ~ ii 

Mc.skova. -

WOlANTS[ QAN~ 
L__UNi NY._j 

lan T arifemiz 
Tek aiıtun sanıımı 

sah~le 

ıahil• 
sahile 

Dördüncü sahile 
Iç sahileler 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

n 
)) 

)) 

Son sahil-.2 )) 

Muanen btr mıidde' zarfında faz
laca mlk~dı& 11A.n yaptıractLklar 
ayrıca tenzıli.t!ı tarlfemlzden Js1.lfacle 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa. UA.nla.ı7 için ıı.yn bir tarlte derplo 
edUmlQtlr. 

SOn PostA'nın e carl Uı'lnlarına aicl 
işler 1ç1n ı;u adrese müracaat edU· 
m el! dir. 

tl2ıırıı.;. cıllei;;tU ŞirkeU 
~hrllmaıuade Hao 

Ankara caddw 

Tür dye Cümhur .. yeti 

Zi A BAt~KASI 

• 

Kurulu~ tarihi: 1868 

Sermaye:;i: 1\JO.JOJ.OJO Türk Lirası 
Şube ve ajans ~decti · 265 

Zirai ve ticari her nevi bımlta muameleleri 

PARA iRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve thbarsız tasarruf hesabiarında en aı 
SO lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşa~ıdald plAna 
göıe ikramiye da~tılacaktır: 

4. Aced 1,000 Liralı~ 4,00) Lira 
4 " soo , 2,000 , 
4 " 250 " 1,00[) " 

40 tt 100 " 4,000 " 
100 tt 50 tl 5,000 " 
120 tt 40 u 4,800 " 
160 , 20 ,. 3,200 " . . 

otKKAT: Hesablnrmdaki paralar bir aeııe içinde 50 liradan 
dikn1iyenlere ikramiye çıktıiı takdlrde % 20 fazlasile verilecektir· 
-r- .-:-ıı 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl(~L ı BirlncikAnun, 1 Mart ve 1 ııa~-

tarihlerinde c;ekileeektir. 

Orman Umum Müdürlüğünden : tııiB: 
Bolu Orman Mekteblnde Rlynzlye (arttıne~lk. Geometri, Cebir, Trlgonometrn ve 

(Flzlk, Klmya, MeteoroloJll dersleri lç1D ild mu,.lllmllk mlinhaldlr. fllrt--
Memurln ve teadlll kanunların<b. yalllı vasıfiaı1o. bu mualllmlltl ya.pabUecelC die! 

ları halı olanlara en çok yil% elll Il.raya kadar 8656 No :lu kanunun tnyln etti~ bJ 

dahU1nde ücret verllecektir. 
i.steklU~rln evraklarlle b 1rllkLe Umum müdürlü~e müracaatJarı. (10166) 

Samsun Belediye Reisliğinden: ~1ıı• u ınii 
Ssmsun elektrik 3antralı lçln SOO beyrlr kunetlnde bir adet yenl lokomob 

edUecek.t.ir. dllo ııı· 
ı _ İhale 4ı.tl/940 Pertembe aünti saat 15 te belediye dalrol encllmeni huzurun 

palı zarf usullle yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 17200 liradır. 

3 - Munkkat teminat 1290 liradır. 
4 _ ihale _ 2490 sayılı kanun hülı:.l1mler1 dalre.ııinde yapılacaktır. beleıt118• 
s - Daha fazla malfunat alma.k ve gerekli evrakı görmek 13tlyenler Saıtl3un 

sı elektrik lşleUne mtic1iirlülllne müracaat etmelldlrler. (10210) 

( TIYATROLAR 
ot\nc10z saat 15,80 da 
aqam .saat 20,30 da 

Şeytan 

1stılrJO.l caddesi komedl lı::13mtndJı. 
anndüz saat ı~.so da 
alqam ~aat 20,SD da 

Kan Kardeşleri 

Halk Opereti bugün matine ıe do. 
At-şam g da PİPİÇA 

Pipiça 

cilljll 
V tıtansever her Tork ~~np 

okuması icab eden ın 8 
115 

T ··rki>'~" y y,J?R 
Yazan: ORHAN CON~11ı.ıJtB 

Toptan stıtış yeri : Akh. • bede!l 
Fiatı 150 kuruş. Sil arı · . 

peşin gönderi. ı elld ' ' 

Son Posta Matbnası &~~ 
Netriyal Müdürü: Selim RtıgıP 

. S. Ragıp EMEÇ ,,1 .rol ll 
SAHIPLERi: A. Ekrem uŞ~ 


