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Finlôndiyada 
ilk meydan 
muharebesi 

Önümüzdeki hafta icinde 
' ka.t'i muharabeler olacak 

Almanya Sovyetlerin Finlandiya sahillerini 
abluka etmelerine muhalefet etmiyor 

. Londra ı O (Husu
llı) - Helsinkiden 
gelen haberlerde Fin 
~Ukavemetinin git -
tıkçe şiddetlenmekte 
~duğunu bildir il -

t ktedir. Petsamo 
~trafında şiddetli m u 
d arebeter olmakta • 
ır. 

1 
İki Sovyet taj'ya. 

1 ~ bugün Petsamo 
ırnanını bombardı -

h~n etmıştir. Btt 
ad· F'· ıse Ş(O'hrin elan 

1 ınıerin elinde bu • 

bunduğuna dair ha • 
erıe · t rı teyid etmek-
edir. • 

1\at'' 1 nıuharebclere 
doğru 

la ~ndra ı O - Fin- Fın topçulan 
k ndıyn • Sovyetler muhasamaıtı hak - ılCımata. göre, Kızılordu k.ıt'alannın Fin 
ında muhtelif kaynaklardan gelen ma (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
VAZJYET 

• 
VAHIMI 

Yeni isveç 
Başkumandanmm 

emri yevmisi 
"V atanın emniyeti 

azmimizin kuvvô!tint 
dayanmaktadır, 

Stokholm. 10 - h-veç orduları başku -
mandam General Thoernel orduya hita
ben aşağıdaki emri yevıniyi neşretmis -
tir: 

Bugünkü şartlar içinde, vatan harri -
yetinin ve kendi kararında kendisinin 
hlkim olması hakkının müda!aası vazi -
fesi önünde diger bütün düşünceler s1 -
linmiş tir. 

Memleketin emniyeti vazifeye sada • 
katımize ve azınimizin ku·vvetine dayan
maktadır.• 

Cenevre bugün 
Rusyaya karş1 enerjik 
bir karar verecekmiş 

Berlin toplantıya ehemmiyet veriyor 
Cenevrede 30 Alman gazetecisi toplandı, İtalyan 

gazetecilerinin çokluğu da dikkati celbetti 

General Thoernelin başkumandanlı~a , 
tayini münasebetilc şunu hatırlata;lıJP ki, 
İsveç ordusu 1938 de milli mfıdafan ge · ı 
nel kurmayı ilidası suretıle tensik edfl-
~ti. 

(Devamı 2 nci sa yfada) 

Ak denizde 
kontrol 

Milletler Cemiyeti binasında konseyin toplandığı salon 

Cenevre 10 (Hususi) - Finlandiya - (bugü.nk{i) top~antısı kat'i bir mahiyeti 
.un talebi üzerine toplantıya ça~ılan haiz olacaktır. Yarınki toplantıda Rusya 
Milletler Cemiyeti asambleslnin yarınki (Devamı 8 inci sayfada) 

•••••••••••••••••••••••• 
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1
--;;------- İngiliz denizcileri Etrüsk 

in par amentosu vapu•unu!l hamulesini de •• h •t b muayene ettiler 

Amerika Cümhurreisi 
namzedi Sovyetlerle 

u n y 8 y 8 1 a e n İzmir ı o (Hususi) - Mersin aralık 

b tt
• seferini yapan Etrüsk vapuru dün sa-

m .. nasebatın kat'ını istedi 
ey 8 n n 8 m e n e ş re 1 ba~ lzmire gelmek ü~ere .Çdadnakkale Van Derberg, bütün Amerika h U ku. minine çalışılması lüzumunu çünkn 

Bogazmdan çıktıktan bır mü et son- metlerinin son hareketinden istifade cenubi Amerika· hükCımetlerinin Rus • 

"Vaz• t• • b""t"" d i ·ıı tl d f··ı" b• d ra derıizde büyük bir faaliyetle karşı- edilerek Amerikalılar teaanüdünün te· (Devamı 8 inci sayfada) 
~ıye ımız u un me en mı e er en ııı ıryar ım ~~ıştı~ Bu srrada bir ln~liz d~r~ ~~~=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

beklemekliğimize hak kazandırmaktadJr,, ~~:i :~~:~;tucrr~uı~~~~:e!~s~~~ş. s:a~ Son Posta' da şayan1 dikkat bir anket 
toı>lielsinki 10 - Umu.nll heyet halinde Beyannarnede ezcü:ınle deniliyor ki: ~arlsi ve 8 nefer bir zabit Etrüske ge-

~~ ~~::;;ır~~=:=n~;;. ıu!~!r~:-=~~kb~t; Al (Devanuy% nci sayfadıa) Bo~anmalar niçin çog~ alıyor 
~ <Devamı 2 ncı sayfada> man - ugos aV Y ' 

Yugoslavya takımı ikinci hududunda kabahatlikadın mı, erkek mi? 
J 3 2 k J kanlı bir hadise Erkekler aleyhine hüküm veren avukatlarin 

lllaçı aa .. azanal L ondra ıo - R euter: sayiSI da gittikçe ÇO~ahyor 

Dünkü ko§uya bCl§lanırken 
(1) " 

unkü spor hareketlerine dafr yazılı-rı 8 Inci sayfada bulacaksmu.) 

• 

Resmi Alman radyosunun bildirdi -
ğine glSre iki Alman gümrük memuru . . 
d~ öğl •den sonra Gratz ceı~bunda Benımle hemfakır olarak yuva.>ı yıka-

Anlıeti yapan: Su ad Dervit 

~~an _~.: Yugoslav hududunda tüfek a- nın kadın de~il. erkek oldu~unu iddia e
teşile öldürülmüştür. Mes'ullerin kim den avukatlarunızın mütalealarını ne§l'c 

olduğu belli de~ldir. ( A.A.) devam ediyorum: . 
(Devamı 2 nci sayfada) Avukat Kemal El bır: 

ihrac mallar1m1za 
rağbet arttyor 

Muhakkak dlan §ey hergün bo§an-ı 
ma!arm Ç<>ğalmasıdır. Cemiyetin en kuv
vetli temellerinden biri de elbet te evli
liktir. Evlilik hayatının ise kökleşmeden 
ölmesi, hakikaten tee&"Üf edilecek 'bir 
hal dir. 

İzmir 1 O - Ggzeteler ihraç mallan· Niçin boşanmalar çoğalıyor? Umumi- Kemal Elbir Ferid El in 
mıza göc:terilen ragwbetin gittikce arttı· · tl bo mada kabahat·ıı· kadın ırudır? ç 
ğını, İn~iltere, Mısır, Romanya, Ma - ~~k=k n:7r? Yuvayı yıkan kadın mıdır? ( ....................................................... , 

caristan ve cenubl Ameri~a~an .İzmir Koca mıdır? ~ Yuv a, ı yıkan 
ih~acatçılarile temas tes~si ıçın bır çok Bu suallere kat'i cevab vermek imkanı k d 
müracaatlar vukubuldugunu kaydet- yoktur. Çünkü kaba\ıatli bazan karı, ba. a, lB ır 
mcktedirler. İhracı bilhas~a arzu edi- zan kocadır. Fakat ekscri, ka~:ınatin baş- Yazan: Nusret Safa Coşkun 

l le n pamuk V€ zeytJnya~ fıatlarında gö ıangıcuun kimde oldu~nu soylemek te y k . d 
1 rülen rağbet nisbetinde tereffüler bek- gayri kabil deAildir. arın ı ~ayımız a 
Jlenmektcdir. (Devamı 2 n ci sayfada) "··--·············••••••••••••••••············· .. ··•••) 



2 Sayfa 

Hergün 
t 

Ycızı Çolc 0/duta 
Bugütt Kıenamada· 

~in 

-···························································· 
Son Posta'da şayant 

dikkat bir anket 
(Ba§tarafı ı inci yfatla) 

Samimi olarak diyeobi!irim ki mnumi
yetle mukaddes olan ail~ yuvasını yıkan 
kadın değildir. Birçok boşanmış kocala
rm söylediklerini duyuyorum. Biri: cBe
nim karım beni aldattı!» diğeri: cEv ka . 
dmı de~i:d.i:., bir diğeri de: cSüslcnme1 

ten başka bir şey bilmezdh diyor. 
Bu isyan.klr oozlere cevab C'larak diye- J 

biHriın ki: 

SON POSTA 

== Baba nasihati ... = = 

- Sayın 'bay siz karmızı hiç aldatma
dmız mı? Ya siz? Karwnın ev kadını ol. 
mad.ılmdan şikAyet eden koca, akşarnla. 
n işinizden çıktıktan sonra hemen evini- ' ı;:ı...;:.;.....-..öı.w...:.;~~~Uiı:eııtı..il.l~~~~~:.ıb:~~~..iı:.tlıı~fa~~~~;;.l...;~u~~~~~:i..:t..i~iJEi!.if2~~..S~ 
ze koşup karııı.w memnun etmeğe: eğ-lendirm w t . . Ba.ıılarında namus ve şeref mefhumu fıtridir, ba- Üzümünü ye, bagınıy sorma derler, adamın do&r.• hareketı· se-

ege gayre ettınız mı? Karınızın ,... -
ruslenmeketn başka bir şey bilmediğini zılannda ise tehlike korkusu ile tembellikten doğar, ni memnun mu ediyor, bu doğru hareketin hangi sebebden 
iddia eden sit@ gelince: Acaba karmız her iki takdirde de ikinci şahıs için tesiri deği~ ileri geldiğini araştırarak kendi kendini zehtrleme. zararlı çı-

~enntiyecek olu~a. onu bütün, bütün ~~~z=· ~~============~~~~~~~~~~~~~~k~a;rs~ı;n~. ~~~~~~~~~=:=:=:=;=:~~~~~~ 

~~;~;~;)@S§] 
Hakikati oıduğu gıbi görmek cemiyet " B nlm F in landiy am /" .. ·-··············································-"'\ 91 yaşında ölen 

için faydalıdır. Hastalığı teşhis edelim Yaşıgacaklır!, d U B!I l ·=.~ Hergün bt·r ftkra l llgillz prensesi 
ki tedavi usulünü bulmak imkanı ha sıl 
olsun. 

Kötü kadınlar yok değildir. Çok kötü 
O kadar kir li olmas1n 

Bir incikanun 1 1 

Sözün Kısası 

Yazı Çok 0/tlutu 
Bugür~ Konamtıdı 

Fin parlamentosu 
donyaya hitaben 

beyannama neşretti 
(Baştarafı 1 hd sa1jfada) 

·düşmana karşı mü cadelemizde bizi yal -
nız bırakmıyacağmı zannediyoruz. 

Garb medeniyetinin ön karakolu ol • 
mak itibarile vaziyetimiz bütün medeni 
milletlerden fiili bir yardım beklemek -
liğimize hak kazandırmaktadır. Finlan • 
diya milleti bugün bütün bu millctlere 
müracaatta bulunmaktadır. (A.A.) 

isveçte h:1rb 
tehlikesi işareti 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
O devre tekarrür ettirilmiş idi ki, bir 

harb veya hal'b tehlikesi anında genel 
kuı-may reisi -yani bugüın için general 
Thoernel- başkumandan tayin edilecek
tir. 

Mezkur tedbirin ancak harb veya harb 
tehlikesi halinde tatbik edilmesi mukar
rer bulunmasma binsen vaziyetin va • 
himleştiği anlaşılır. (A.A.) 

Akdenizde kontrol 
ahliıklı kadınlar da vardır. Fakat ekseri- A!l.amın biri kendine bir boyunbalı a. 
ya kadını kötü eden erkeklerdir. lacnktı. Bfr tuhafiyeci dükkinınıı girdi: • C Baştarafı 1 inci sayfada) 

Umumiyetle E;rkek; maattee.ssüf ken- - Bana bir boyunbağı verir misiniz? • 

d
. · k dı 

1 
dt-di. '.fuhafiyeci: !erek hamulesini muayene etm~tir. In-

ını a n a müsavi addetmez. Akşam yemek ııamanmı geçirerek evine gelen - llay bay, diye cevab verdi, na~ıl ol. gilizler Etrüskün yolcu a'Cledini, eşya· 
erkek, sadece biraz geç kalmı far 

1 
F.inlandiyalı kadınlar, milli elbisele- sıın! sını sormuş ve manüestolarını muaye· Ş ZO U.. • Ktondi boynundaki boyanba,fım rös - ' bU 

nur. Halbuki kadının ·böyle bir hareketi nni giyerek, Londra-da kendi kilisele • terdi: ne etmişlerdir. Ingiliz gemicileri 
6UÇ teı~kki edilır' . · rinde yapılan bir ~yine ış· tirak etmiş - AJ'a:ıslar, İngiliz Kralının büyük tey kontrol esnasında nezaketle hareket et 

tt - Bunun ıibl olstm mu? 
.. Erkek kendinde kabul etti~i: cHürri- Ierrl.r. Kadınların ekserisi, vaz esna- Adam, tuhafiyeclnln boynundaki bo • zesi Prens L uiz'in 9 ı yaşında olarak mişlerciir. Süvari Etrüskten aynlırken 

yeth kaduıda: cF.aziletsiillk. telakki e- sında a~lamışlardır. Ayin bittıikt'en yanbatına baktı: öl:l.üğünü halher verd!. Prenses, İngi • keptana: 
dcr. Kadının üzerindeki otoritesini isti- sonra da, milli adetleri veçhile teker '-- O kadar kirli oımaSJn ! dedi. liz hanedan ailesinin teşrifata en az ri- c- Sizi zaruri olarak rahatsız et • 
mal etmeyen .kocanm arkadaşlan onun teker ayağa kalkarak: \.. __ ..} ayet eden rüknü idi. Birçok asırlardan- tik, özür dilerim• demiştir. Etrüsk vıı~ 
zMile alay ederler. c- Benim Finlfindiyam ya'Şiyacak • /ta/yan adiiyesini işga l beri ilk defa olarak cküfvü olmıyan bi puru bu yüzden 4 saat teahhurla uma 

Evde,, kanunun kocaya vermiş olduğu t!r!• diye bağırmışlardır. ri.,;'le evlenen ilk İngiliz prensesh di • nımıza gelmi~, hadise Jimanda bir za· 
creislik» ıhakkıru, erkek bazan 

0 
kadar eden çaprast bir me se/e ye ~nıl:ın prenses Luiz ı 87 ı de, bir Ji. bıt varakasilc tesbit olunmuştur. 

suiistimal eder ki, kadın eşinin reislik Sudan benzin . . . bcral rr.eb'usla izdivaç etmişti. Alman - Vugoslav hududunda 
kan1 ı bir hAdise 

hakkını külliyen inkara knlklfli'. İtalyan adlıyesı çok çaprast bır mescle Zamarıının en güzellerinden bulundu 
Zamanla erkekler karılarını öyle yeti~ yapı:abilir m i ? k.ar~ıs~~a ~u-~unmaktadır. Bidaye-~te al~- ğu halde fotoğrafını çık'artmamakla 

tirirler ki kanlar kocalarmı .bile geçer- Pietro Pasoli adında bir İW!yan mü- Iade. gıbı gorunen bu mesele bugun _bır beraber, birçok tanınmış ressamlatr ta-
ler. _Ekseri zeki 0~ ~adınm bu sahada hendlsi sudan benzin yapınağa mu _ haylı karışık manzara arzeylemektedır. rafından resmi yapılmıştır. K<!ndisi (Baştanıfı 1 inci sayfada) 
da ıstidadı yok değıldir. Erkeklerin en vaffak olm~tur. Bu mühendis çok pra Bundan tam bir ay evvel Marangoni de ressamdı. Piyano hocası Paderefs- Zagrebde niirnayişler büıyilk kaba!hatleri ev ltındikten . sonra tik bir usul sayesinde suyu oksiJ'ene ve ad. ın.dn bir mühendis dört arkadaşı ile kinin resmini yapmıştı. Rensington ~a- Zagreb ı O (A.A.) - Bu sabah zag karılarını ihmal tm k ı h ı il b 1 kt R reb'de işçi tezahüratı vukubulmuştur· 

c c , on arın ıs er e hydrojene kalbeylemektedir. Bu terki- ır ı e omada Corsoda kibar bir lo- rrıymm avlusunda duran Kraliçe Vik • İ . 
alAkadar olmamaktır. battan daı oksi]'eni çıkarmakta, bundan kantada yemek yiyormu.ş ... Bunlar sof- torya heykeli de kendi eseridir. Pren. §Çıler 2 mitingin yasak edilmiş olma-

A k F d d k ık k 
sını protesto için alay halinde sdkak • 

vrı at eri E için: sonra da hydrojenf yakınalrta dır. Bu ra an a tı tan sonra hizmet eden gar- c;es Luiz'in hiçbir çocuğu olmamıştır. 
- Benim tecrübe ve kanaatim aile suretıe otomobillerde artık benzin ye- son bir çanta bulmuş. Çantanın içerisin. Resimlerden biri prensesin gençli~ini, lardan geçmişlerdir. t ~ b' lik.l b Polis ve Maçek partisinin milis e .. • 

ır erinin yıkılmasına kadından ziya- rin.e su kullamlabflecekmiş! İnanalım de bir hayli para varmış. Garson mühen- iri de ihtiyarlığını göstermektedir. kilatı müdahale etmiştir. İki tezahil , 

de ~rke~n sebe'biyet verdiği merkezin- mı? disi tanıdığından ve onun civar oteller- v 
dcdir. Cınsiyet bakınundan üstünlüğünü . . . l eni bir fa.qyare bombasz rııtçı yakalanmıştır. 
kabul ettiğiniz erkek ahlaki ve i~iınat Kalem uçlarının icadı ~entabırmde ı~t~et_ ettiğ!hni bildiğinden -------- d .. 
bir müesse:ıoi hukukiye o;an aile blrli. ·~ :'ona go unnuş, mu endis çok se- icad eden 13 .'!aşında Bir Fransız romancısı öl ll 
ğinde 'hakim bir rol oynar. Binaenaleyh Bugün kuJlarul.makta olan kalem uç - vı~mış, paranın miktarı 500.000 liret i~ . bir çocuk Paris ı O (AA.) - Fransız şair "~ 
isterlk ve anonnal olmamak şartile tees- larmm ne vakit Jcad edild.tAini biliyor :mı.ş .. · Tngiltere milli müdMaa nezaretinin romanrılarından Gilbert des Voisin, 

6 

süs eden birliğin kadını mahkemeye mü- musunuz?.. Bunu haber alan gazeteciler kendisile mütehassısları Yorkshtre'd e ikaınet e. ya~ında olduğu halde vefat etmiştir· 
racaat ettiği gün bilakaydü şart haklıdır. Kalem uçları 1803 sen.eııinde icad edil- konuşmak üzere mühendisi bulmuşlar. den ı3 yaşında bir çocuk tarafından i. Çinde bulunduğu sıradaı birçok ]llfl!l 
Haksızlık ve mes'uliyet tamamen koca- miştir. !lk kalem uıları demirden yapıl- Fakat mühendis onlara karşı çok soğuk cad erliimiş olan yeni bir tayyare bom- zum ve mensur şiirler de yazmış oJail 
ya aiddir. Koca olacak adam her şeyden .ıruştı. Bunlat'ı yapan Wise admda, bir İn- davranmış. İşin clıemmiyeti haiz olmadı- bac;ını tetkik eylemektedir. Şair, Fransız akademisinin büy:i..\k ede· 
önce yu.vasınıın hoaası olmalıdır. İtrade gilizdi. Bu kalem uçlan el ite yapılmakta ğını ve çantada ancak 50.000 liret oldu- Miitehassıslalr bu bomba hakkında biyat mükAfatını kazanmıştı. 
ve muhakemcsine sahib her erkek yuva. oldt$mda.n pek ~a maloluyordu. ~nu söylemiş. tal<dı1rlermi gizlememek'tod1rler. Ço _ sında kendi iradesinden - tabfat ve hil- Beherinhı fiM.ı beş :fmnktı. Bu yüzden Bu beyanatı okuyan garson itiraz et- cuf!un ismi John Clough'tur. lsviçre gazetelerinin fiatları 
kat ölçüsile - bir nebze daha dürnst olan taamıniim edeınecU. 2!5 sene ~onra Joseph Calwin Bay'da kain Rydal Junior Bern 1 o (A.A.) _ İsviçre gazeteler 
bir kadını kendi düşünce ve hareketleri- Gillott adında bir makinUt kalem ucu miş. parayı mühendis ile birlikte sayd:- SrY.ool mektebinin talebesidir · · ı K'' id ·ub abCil-
ne muti kılamıyorsa, bunun kabahat ve imal edecek makine kcşfeyledi. -au ma - ğını ve 500.000 liret olduğunu ve bu h u- İ~ad eylemiı:ı olduğu tayv~r~ bom rının f' tl anunp~~nd eni ı . are1 ıbeı tırıdG 
'-·-·-·- k d kin ·ı k d k -·--' b k h.d -:c - - man ıa arını yuz e y rmı n s ~~uı wıu en i aczinde aramalıdır. e ı e o a ar uouz alem ucu yapma- "~'a aş aca şa ı ler de bulunduğunu baı:·nm plAnlannı ancak on ı'kı" ni;n ev kl ... h be ·ım kt dı'r K d f . . .uı- • 5"' - arttıraca i!rı a r verı e e · 

a m .. ena olmaz,_ fakat fena edilır. ğa. b~ ki uwıyenm her tarafından iddia etmiş. vel milli müdaffaa nezaretine gönder • 
-Bu ~unase:ootl~ bır noktayı da teba. gelen talebler ile 'k.arşıl~tı. Garsonun müdahalesi kan,mi hir ~ebe- miştir. Dört A'man esiri kaçtı 

ruz ettırmek ısterun. Joseph Gillott btr sene içinde 200 mil- be müsteniddir. Bombanın resimlerini iki arkadası i- 10 AA D " t .Alılla!l 
Ald~un davalarda bazı yüksek tahsll yon kalem ucu satınağa muvaffak oldu. İtalyan kanunlarma göre para bulan le birlikte tertıb evlemiştir. · Lond:a. (. t ·) - ~r haşşUd s~ibi erkeklelin boşa~ -vak'ala~a 50-4JO mflyon fraııldık bir servet e~ID - Mektebin müdürÜ bu çocuk hakkın harb esırı. şarkı . ':'gilt.ercdekı ta ıarciı" 

bılliasia sebcbıyet verdiklerıru görüyo- dikten sonra 1873 senesinde vefat evlcdi. bir adanv sahibine iade ettiği paranın d d ·,r ki· kamplanndan bırınden kaçınl.Ş 
ruz. Tahsillerini ikmal ederek hayata a- B .. k 

1 1 
likt 

11
' k yüzde onunu alabilir... a emı .. ır · . . Bunl~rdnn birisi y.akalanmıştır: ••••••••••• 

ı ugun a em uç an çe en yapı na - Gerson şimdi davacı me k .. d d' «- Küçük J ohn Clough bır harıka- ................ ................................. . 
tı an gençlerin evlenmeleri pek tabiidir. tadır. v ıın e ır. d V kf · ~ l'h A T A K V 1 M 
Fakat onlar bu gayelerini tahakkuk etti- Çünkü mühendis ona yalnız 10 Jiret ver- ır. a 

1~1• 0 
es ı a pl nlarını yap. . . . . rr.akla geçmr. Muhakkak ki ileride bü 

rebi1mek için, bütün güvenlerini kendi çimsizll~ btdayetten sonuna kadar .mıştır. Şımdı merakla bekleniyor: Gar. ük b' id ı kt Bo b 

biırt~ı . . . y ır muc o aca ı r. m a pro -
"6' erlne istinad ettiriyorlar. mes'uliyeti kendi omuzlarınd.adır. son 5000 lıret mı, yoksa 50,000 bret mi 1 jesi kabul edildiği takdirde ondan faz 
Hayat arkadaşlarını intihab ederken Sıtad D · alacak?. 1 ervı§ la ben iftihar duyacağım. • 

ai1elerinin tecrübeli büyüklerinden fikir =;;::;:;::;:=:=======::=;:;:;============;;;;;;;;;;;;;;:;::::;=:=:=:~~~==========:~ 
ve kanaat almalıdırlar. Zira aile birlik- r ~ 
ı eri müşterek saadet incelikleri mekteb i S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
sıralarmda de~U, bayatın geniş sahala
rında öğrenir. 

Aile !büyükleri ne de olsa, yaşadıkları 
uzun yıllar içinde çok ö~cnmiş tecrü
beli insanlardır. 

Bu noktalara dikkat etmiyerek karşı
tarına çıkan kızla ev!enen gençler; az 
sonra; eşinde kUltilr noksanlıtr. içtimat 
kaidelere ademi vukuf gibi kusurlar a
remağa kalkarsa, bundan doğacak ge-

Bir okuyuc~an şu mektubu aldık: 
c- Bir 1k1 gün evvel bir arkadapuzın yazdığı fıkradan 

naklen 7 /J liraya satılan kravatla 30 liraya satılan iskarpln
den b!Metmlşttniz. Bu kravatla bu iskarpini hem de birçok 
ma~aıalarda ben de iÖr~tüm. Yazıruzm inti.şarını mütea
kıb bir defa daha görmek hevesine kapılarak gidip baktım, 

ne görsem beğenirsiniz.? Ortadan sırrolml.l.Şliı.r. Merak ede

rek mağazaya glrip sordum, kalmadı, satıldı dediler. Bence 

do~ru değtl, iki Ihtimalden biri: Ya fıkrayı görüp bir sual 

karşı.,ında kalabJlecekler:ini d~nerek kaldırm.ı§lar, yahud 

da iki misllne satmak ümidlle saklaıtUflardır .• 
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İzmir ı O (A.A.) - Dün sabah saat 
5. ıs te Dikilide 8 s2niye süren yeni bir 

karakol zelzele daha olmuştur. Hasar yoktur. 

Meclisin kış 
Tatili devresi 

V a.şington ı O (A.A.) - Ticaret ne. 
zaretinin istatistiklerine göre, Arneri -
kanın Teşrinievveldeki ihracatı 332 
milyon dolara bali~ olmuştur. Geçen se 
ne ayni ayda:ki ihracat 267.668.000 do
lardı. 

Abluka karş1s1nda 
italyanın vaziyeti 

Sabahtan Sabaha 

Şehireilik 

Sayfa 3 

kursu 
Aşağı yukarı her mesleiin bir yetiııtirme O<'atı var. İyi zabıta memuru yetf.t. 

tlren bir polis mektebi mncuddur. bi inhisar memuru yetiştirecek kurslar a.çtL 
mhtır. Gümrük memurları, mallyeci ler Illatti miiba l~er için kur<:lar nr. na 
kunlar mesiele (irenlere ar; çok umumi malumat \erebiliyorlar. naıtnıkl en ziya.. 
de ihtısasa lhtlyaoı olan belediyeci sınıfı Için ne kunı var ne mekteb var. tstan. 
bul belediyesi batta olmak üzere bütün §ehir orranlzasyonları tesadüfierin bu mes. 
lele sevkettıtl yatand~r taralandan çekip çevrilir. İşin asd mü kül tarafı ba 
beledb'edlerin yüalerce maddelik ta lirnatnameleri hergün yeni şekil alan, s•. 
hı~:ııı cenişliyen şehir Ihtiyaçları De karşıla!jtırmak gibi atır bir vazlfeyi kab~ etınlt 
olmabrıdl.l'. Çelcirdekten, kalemden yeti,tirmek bu i~l kavramak için kP.fı ihtısaaa 
kazandıramaz. Çünkü t«iliirclllk, Avrupai ıtehircilik bizim anladıtım11 manada 

(namiri belediyeyi tatbik) ten ibaret deklldir. Bu lııln bir teknik tarafı nrdır. 
Der iki <.·epheden ı;ehircl olmak lbımdır. Halbuki bizde bele:dlye amirleri ale..itlalı 
idare ,ubelertnden yetJ•mit elemanlara inhisıır ettiti gibi asıl t~kilat ta nibaye\ 
Use ve o::ı,t mekteblerln yetı,ıirdıti tecrubeslz un:."Urlara teşmil edilmi~ ~lbldir. 
l\Jesela İlitanbal beledlyeet on balta içinde kadro ekliikierini doldıırmak iize,.. 
11 e ve Drta ınekteb mezunları arasında bir müsabaka yaptL Bu gençlerin beledL 
yecUik, modern şehiretlik hakkında esa h bilgileri olmasma imkan yok. Bunlarda 
esld detirmeoin çarkları arasına katı acaklardır. Gen~ protramla n yeni r;ihnı. 
yetle bir ,ehir kurnuya hazırlanuken bu modern şehri idare edecek unsurları 
da hazırlamak lazımdır. Bunu Için temh; ve esaslı fikirlere kıymet veren doktoı 
J,fttfi Kırdatın bir ııehtrclllk kunu açmn'!ını rica ederim. Yeni elemanları bu kurs. 
lara sevkedip üç ay kadar olsun staj yaptırmaı ı. İçlerinde yüksek lstldad göste • 
renleri Viyana, Parhı, Roma, M.lllno rlbl büyük merkeziere göndermell. Bunlaı 
1ehlrcllltln temWik, seyriiseter kontrolü rlbl muhtelif servislerinde ihtı a:ıı sahibi 
olmalı. Genç tstldadlara aarledeoetlınil para as.a hedrotmaz. Bu gençler burüa 
belki ma.Itet kayruslle ırfrdlklerf m_esletl yarın mutlak bir istikbal olarak kabul 
edecekler ve blze de o nisbette laydalı olacaklarchr. Bu sayede memur kadro!unda 
(acled)Jn yapamadıf,Jlll (kıymet) le temlo etmek mümkündür. 
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• • o rruf SI On müz eki yıl için e 

He başi yor 
Hafta, Başvekil Doktor Refik Saydamın bir nutku ile 
açılacak, Vekilierimiz de sıra i!e konferanslar verecekler 

2 5 bin göçmen gel ec e 
Hükumet tarafından tanzim edilen 

program mucibince bu sene Romanya ve 
Bulgaristandan getirilecek olan göçmen
lerin son kafilesi memleketimize gelm~. 
bunlardan bir kısmı İzmir ve Kocaelirnın 

.. takalannda yerl~irilrniştir. 780 kişiden 
Onuncu Yerli Mallar ve Tasarruf Haf 1 kmda talebeye söz soyliyeceklerdir. Ta - .. kk b 1 bu k fil · d"ğ _ mure ·e o an son a enın ı er 

tası yarın Başvekil Doktor Refik Say - 1 sarruf Raftası içinde butün okullarda ı. d Tuzl d k ı· lt 
1 

Suçlu, kurbanlarını uzun tahkikattan sonra seçip 
kendilerini Galata rıhtımına göt:irüyor, orada para 

alarak bir sandala atlıyor ve kaçıyormuş! 

• .. • • • • AJSlTU a a a aran ına a ına a ın - .. . k .. . ahk~,.,e~ damın Ankara Halkevınde saat 16 dn soy tedrısatın miliverim artırma ve yerlı ma.. t Bunl d b" ka .. k d k Müddeiumumilikçe açıkgoz bır dolan - me uzere Aslıye 6 ıncı ceza m =·· 
liyeceği bir nutukla açılacaktır. Başve - 1 lı mevzuu teşkil edecek ve bu mevzuda mı.şdil ı:. t ha_r adilmır_ çı gunk~ la ar en dıncılık suçlusu hakkında taıhki.k.at ya - sine .sevkedilmi.ştir. 

. ı erıne a sıs e ış o an oy ere sev -
kilin bu nutku yurdun her tarafına rad - yazı ve hitabe müsabakaları tertib edile- k 1 ki d pılmaktadır. .~hkeme kapiSinda düşüp 

il ı k ı, .. ., .. . d od k i T I bel I k p - " o unaca ar ır. ... yo e yayı aca ve a"""Y"'m uzerı ra y a ce tr. a e er ge ece azar gunu ha- . . . . Su,..lu Aleko og~lu Avram bir çok kim-
uı . .. . . . Bu son kafıle ıle bu yıl ıçınde Roman- ,. ' bay11an t"htiyar b1"r ana usal Ekonomı ve Artırma Kurumu va musaid oldu~ takdırde ellerınde ta - . d . k .. lseyi dolandırabilmek için kendine mah - 1 
B A Ö . . . ya ve Bulgarıstan an 16 bıne ya ın goç- ' blt aşkanı Küzım zalp radyoda bir konfe- ~ sarruf ve yerlı malına aıd vecızeler oldu-

1 
k . . 

1 
. t• B 

1 
ıı..· 

1 
bul bı"r müddet mu- Evvelki gece Fatihte vukua gelen 

· ~.·h b" . men mem e etımıze ge mış ır. un ar - sus :uır usu muş ve . • 
rans verecektır. 6 ... alde ır geçid resmı yapacaklardır. . . Fakat c;onunda a- aile kavgası dün adliyeye intikal ctmı§ 

u-zta · · .:ı ·ı M "f V kil" H H lk I · d d ta f 1. dan çoğu Dıvatbakır romtakasında ıs - vaffak da olmuştur. • ~ 
nAti ıçmye sırası e aarı e ı a a ev erın e e sarru ve yer ı ma- • . . ~ . adr k tir. 

san Ali Yücel Hariciye Vekili Şükrü Sa- lı haftsaı etrafında ufak piycslcr oyna - kan edılmışlerdır. kayı ele veren Avram, ıyeye sev e - Suçlu M:Jrüvvet, aralarındaki bir ihtilaf 
• İ kı~- U M"d"" l"ğü ı k 1 d"l k 2 inci sorgu b~kimlil'rlnin kara-raçoğlu, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, nacaktır. s cuı mum u ur u • ge ece yı ı ere • 6 • . tan dolayı kocası İbrahim ile ltaynanaS1 

Gü.mrUk ve İnhisarlar Vekili Raif Kara- ı Haftanın son günü Üniversite ve İktı- içinde R:~anya .. ve _ Bulgaristandan rile tevkü ed.ilınİi ve hakkında ılk tah- Ümmllgülsümü ta.lıkir etmiş, iş mabke • 
deniz, Ticaret Vekili Nazrni Topçuoğlu sad Fakültesinde yapılacaktır. O gün ü- memlek~tımıze g_etinlm~ m~k:rrer bu- kikat açılmı§tır. . meye düşmüştür. 
ve Cümhuriyet Halk Partisi azasından niversite konferans salonunda bir top - lunan goçmenler.ı.n ~ded_ı ve ıskan. nun - Bir çok kişiyi dolanıdıran maznunun. Sultanahmed ı inci sulh ceza hakiJTli, 
Trabzon meb'usu Sırrı Day radyoda birer lantı tertib edilecek, Tasarruf ve İktısad takaları hakkında şımdıden tetkıkler - takib ettiği usul şudur: yapılan duruşma sonunda suçunu sabit 

konferans ~receklerdir. Haftası etrafında nutuklar söylenecek, de başlamış bulunmaktadır. . Ecnebi memleketlerd.e, veya askerde görerek, Mürüvveti 2 gün müddetle haP-
Yerli Mallar ve Tasarruf Haftasının toplu bir ıhalde Taksim C::imhuriyet lı - Gelecek yıl Romanya ve Bulgnrıstan - . . dr se mahkıim etmiştir. 

devamı müddetince Halkevi, Parti şube.. bidesine gidilerek çelenkler konulacak • dan getirilecek göçmenlerin 20 bini bu - bir akrabası bulunan kımselcnn 8 es - Mürüvveti.n anası Halime Sultan da, }cı· 
leri ve mekteblerde halka ve talebeye tır. lacağı tahmin olunmaktadır. lerini tesbit etmektir. zuıın mahkumiyetine dayanamıyara:k. 
Tasarruf ve Yerli Mallar Haftasının e - tnusal Ekonomi ve Artırma Kurumu Sonra bunlaruı birer birer evlerine mahkeme kapısında düşüp bayıımıştır. 
lheınmiyetini tebarü'Z ettiren konferans - Haftaya aid bütün hazırlıklan bitirmi§- a,ra,deni z 8 gitmek ve: Hadise adliyede heyecan uyandırJlllŞ 
lar vcri!eccktir. tir. _ Akrabanız Yunanılııtandan döndü, ve cankurtaran otomobili çağırıiara_k, 
Kumbaraları olan okul talebelen Haf-1 Kurum bugün şehrin muhtelif yerle - Ş • det İ ırtına, rıhtunda sizi bekliyor, diyerek dolandı- Halime Sultan hastaneye naklediimiştır· 

ta içinde tayin edilecek bir g5nde toplu rine iktı~d ve yerli mallar kullanı1ma - racağ· 
1 

ad::ımı nhtıma kadar trötürmek _ Eroin iptiaasile hırsızhk 
olarak bankalara gidecekler ve kumba _ sı fikrini ~ılayacak afişler asacaktır. Evvelki gece Karadenizde şiddetli bir -.-
ralarını boşaltacak1ardır. Hafta münasebetile yann öğleden ev. fırtına çıkmış, lbu yüzden Karadenize se- tedir. yapan iki kişi 

Mekteblerde c Yurdumuzu geziyoruz, vcl Takc;im abidesi etrafında bir açık ha fer yapacak olan gemiler boğaznan dışarı Suçlu, 'bu şekilde ağına düşürdü~ O- Aksarayda İsmail isminde birinin cl 
pıyesi temsil edilecek, yatılı okulların ye- l ha sergisi açılacaktır. Ser.gide iktısadi, sı çıkanuyarak Büyükdere önünde demir - ranyıa isminde bir kadını Galata rıhtı - arabasını çalarak, 6 liraya bir başkas1Jl9 
rnek listelerine üzüm, incir. fındık, elma, nai, malt faaliyet mu.."ltazam ~afiklerle lemişlerdir. rnına götürmüş ve: satan Bayram oğlu Musa ve Fevzi M< ~ 
Malatya kaysısı, Antep fıstığı ve porta - ' gösterilecektir. Açık hava sergisi bir ay Bartın postasını yapmakta olan De - _ İşte senin akraban şu vapurda, man isminde iki kişi, zabıtaca yakalana· 
kal konacak, kooperatİflerde de bu ka - ı açık kalaeaktır. Serginin açıl!.Ş töreni V n nizyolları İdaresinin Antalya vapuru da yalnız vapurda masraf etmi§, 13 lira l5.- ~ rak, dün adliyeye teslim edilmi§lerdir;·e~ 
bil sa tıc: için tedbirler alı.nacaktır. 11 ve Belediye Reisi LQtfi Kırdar tara - fırtına yüzünden yo1una devam edeme - M .. dd · ·ı ·k,.e suçlular muha:ı>-

-s zım. Paryaı ver de bir sandala atlayıp, u eıumumı ı :s • • • ci 
13 Birinciktınun Çarşamba günü okul- fından yapılacaktır. mi§ evvelki geceyi Büyükclerede geçir - .. .. . . . . . _ . me edilmek üzere Sultanahmed 1 ın 

iarda birinci dersi yapacak öğretmenler 1 Hafta içinde şehrin muhte-Hr semtle - miş ve ancak dün sabah fırtına hafifle - goturcyım, şımdı bırlıkte donenz, de - ı sulh ceza hakiminin huzuruna çıkarıl ~ 
Haftanın mahiyeti ve- ehemmiyeti hak - rinde hediye1 i yemiş satışı yapılacaktır. dikten sonra boğazdan çıkmıştır. miştir. mışlardır. Her ikisi de yapılan sorguln -

İngiJfere Hayvanlan Konıma 
Cemiy~tinin gönderdiği levhnla-r 

İngiltere Hayvanlan Koruma Cemi
ı yeti son zamanlarda Türkiye Himayei 
Hayvanat Cemiyetine hediye olaTak 
birkaç yüz levha göndermiştir. Genç 
)a~ki çocukların hayvanları himaye
y e matuf insani duygularını tekamül 

ttinntye yarıyan bu levhalar, Cemiyet 
ta~afındP.r İstanbul ve taşradaki lise ve 
o rta okullctra dağıtılmıştır. 

Mekteb idareleri, Himayei Hayvanat 
Cemiyetine mektublar göndererek bu 
levhaların terbiyevi tesirierinden bah 

setmiş ve dershanelere tiılik edilmiş 
olduklarını bildirmişlerdir. Bazı okul. 
ı~.rdd dı:ı t.Blebeler arasında birer hay -
vanları koruma zümresi teşekkül et -
miştir. 

Ibadethaneler şer~fiye re.tminden 
muaf tutulacak 

Dahiliye Vekn'cti, belediyelere bir ta
mim göndererek cami, mesdd, kilise, 
ılhavra ve diğer ibadethane olarak kulla
rıılan binaların şerefiye resminden muaf 
tutulmalarını bildirmiştir. 

Gıda moddeLri ıiıı kon~-olü 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
bazı gıda maddelerinin kontrolüne dair 
!bir nizarnname haz.ır!amış ve bu niz•m -
name geçenlerde toplanan sıhhat şura • 
sında tetkik olunmuştur. 

Yeni nizarnname bir kaç güne kadar 
Devlet Şıirasına verilecek ve tasdik edil
d ikten sonra derhal tatbikine başlana -
cak tır. 

Tnr;Jı n edebiyat tarihi ltitablan 
hasıhyo-r 

L iself•rin b ir inci sınıflarında okutuL 
m:ıkta olan tarih kltablarile, edebiyat 
tarihi k:tablarının hasılınasma devam 

-ıa~tadır. Bu kitablar talebenin 
rini taki b edebihnesin~ temin 

m aksadile forma fonna okullara gön
derilınekted;ı. Orta tedrisat müesse -
selt-rinde okutulmakta olan diğer bü
ti.in kitablar tamaımen basıimıştır. 

Mektcbl.-rin yeni m eHi şekli hakkında 
rapor hazırlanacak 

Orta tedri.sat müessec:elerinde ders 
yllı başınd:\nberi tatbik edilmekte olan 
vakit cedveı; hakkında okul idareleri 
t,.dkikat yapnıaktadır. Okul idareleri 
veni mesai şekli hakkında öğretmenie
rin de miltalealarını alarak bir rapor 
hcızırlamaktadırlar. Bu raporlar ay so
nuna kadar Maarif Vekaletine gönde-
rilmiş oJaıcaktlr. 

Poll l t!: 

Fırtına Marmara denizinde de tesirini Parayı aldıktan sonra da, savuc:ııp d 
:ı:- • rı sırasın a: n 

östermi.ştir. gitmi~tir. c- Biz eroin m~telasıyız. Bund\i 
İstan'buldan Erdeğe gitmekte olan k~- Suçlu ayni şekilde, LQtfi, İsa~ Ev - ne kadar istesek kurtulamıyoruz. Bu 1 

mür yüklü Mete vapuru Erdck limanı ı- doksiya 'isimlerindeki üç şahsı daha do- de, onun yU'Ziinden yaptık.~ 
çinde karaya oturmuştur. Vapurun otur- 1 dı tır · ı d" . 

1 

an rmış . Demış er ır. 
1 duğu yer arızalı olmadığından gemıde e.. ahk"k da ı d Hakim, Musa ile Fevzinin 1 re~: .... 

hemmivetli bir hasar husule gelmemiş - Ynplan t ı at sonun ' suç arı e - ku~"' 
J Ull ] abı"t o1 -n Avral'Y'I 2 inci sorgu mllddetle hapislerine ve derhal ıev tir. Mete yükünü aktarma etmek sureti- • er e s. w .... 

le kendi vesaitile kurtulmağa çalışmak- hakimliA"ı tarafından muhakeme edil - rine karar vermiştir. 
tadır. 

Yeşilköy Meteoroloji istasy·onundan 
aldığımız ma 1umata göre dün, hava yur. 
dun bütün bölgelerinde kapalı ve yağı§
lı geçmiş, rüzgarlar Akdenizin garb ta -
rafl arile Trakya. Kocaeli ve Ege bölge -
lerinde §imal, di~er yerlerde cenub isti
kametinde orta kuvvette emıiştir. 

Dün şehrimizde hava kapalı ve yağış
lı geçml§. evvelki gece yarıc:ından sonra 
başlıyan yağmur dün akşama kadar de -
vam etmiştir. RüzgAr şimal istikametin -
den saniyede 2-4 metre hız1a esmiş. sü -
hunet en yüksek 8,5 ve en düşük 5,5 san
tigrad kaydedilmiştir. 

Ticaret işleri: 

( R dyo Progra~• 
, . (ıtU· 

J 
An' ara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. ısı Ke3. 120 K:w. 
T .A.Q. 19,74 m. 15l!l$ !tes. %0 K: w. 
T.A.P. 31,7t m. 8~5 Kes. 20 ][w. 

PAZARTESi 11/ l.Z/ 1939 

yo _ n \ 'tut bors&..'lı (Fiat.) 22.20: Müzik 
dB • 

çü k Orkestra _ Yukarıdaki programın. rJU. 
va mı.) 22.35: Müzik (Sol!st.ıer - Pl.) 23 · ıd 
zik (Cazband _ Pl.) 23.25 - 23.30: yarın 
prosram, ve kapan!§. 

* 65 ıtc/S 
Hergün yalnız klSa dalga 31,7 m. 94 dil .. 
• ızla ne~edll.mekt.e olan yabancı 

l2.30: Program, ve memleket saat ayarı. posw.m ....,..,terU ~ 
. ıerde haberler saatleri aşagıda 6""" 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50. 

Tür~ müz!gi (Pl.) 13.30 _ 14.: Mtizik <Hatif miştir: 

müzik _ PU 18: Program. 18.05: Memleket İ'ranca: Saat 13,00 ve 18,45 de 
saat iyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. Arapça :t 13,15 ve 19,45 de 
18 .25: Müılk <Radyo Caz Orkestram.> 19: Fransızca :. 13.45 ve 20,15 de ••••• A fyon ihracatımız arttı •••••• 
Konu1ma (Antaranın lkltml hakkında.) .................................................. . 

Son iki ay zarfında afyon ihracatımız 19.15 : Türk mlizl~. çalanlar: Ruşen Kam, 

Bir çocuk h~şlendı ge-çen yıllara nazaran mühim denilecek cevdet Kozan, Rept Erer, İzzettin otte. ı - s D PO S ta 
Karaköyde Avukat caddesinde 65 nu- mikt~rda artmı ştır. Okuyan: Semahat ÖZdenses. ı - Leml - Hl-

maralı evde oturan Necmiye isminde bir Bu cümlPden olara~ başta _Amerika caz şarkı : <Sorulm8..'1ın bana yetsım.) 2 - zetesi 
kadının bir buçuk yaşındaki kızı G:ilter, olmak tize: e Fransa, !sviçre, Italya ve Hayr~ - Hüzzam ,arkı: <Ölürsem yazıktır Yevm1, Sly&..'ll, H_a~~.~-ıs_ve Halk ga 

5 dün odada oynarken ınangalın üzerinde Macarİstana 1800 sandık afyon ihraç sana kanmadan > 3 - Leml · Karetpr .şar- Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2 
kı: <B!r gölge ol beni pe.flnden kootur.) 4 - İ A N B U L 

kaynıyan bir tenoereyi devirmiş ve vü - ed\lmiştir. l--- --=:..S::::_T=-:=--.:::......::=----
k Şemsettın Ziya - KürdtlihlcazUr ~rlu: <B ık ve 

cudünün muhteaf yerlerinde!l haşlan • Son ahval delayısile ihracat ısmen tım elinden.) 2 _ Okuyan: Necmi Rlza A- Gazetemizde çıkan Y~.ıarı 
mıştır. a:talmış ise de, bugünlerde tekrar mil- hi.ııkım. 1 _ Nen peşrevi. 2 - Dedentn ba. resimlerin bütün h~ir· 

Hadise zabıtaya aksederek, çocu:ıt Siş- him bir partinin sevkedileceği öğrenil- yati şarkısı: (Nice bir a.şlr:ınla.) 3 - Rlfat mahfuz ve gazetemize aıd ' 
li Etfal hastanesine kaldırılmış, tahkika- miştir. Bey _ Uşşak ıJnrkl: (Düşt1l..m yine bir lfetı 
ta ba§lanınıştır. ·········••••••••••••......................................... m~lı.uru clhana.) 4 - Mahmud Celllettın 

Müessif bir ölüm Pş. u~~ak şarkı: <Mecnun gibi ben.) ıs -
Bir otomobil kazısı u k k <011 dt bl a C. H. P. kongreleri Teessürle haber aldıgıv mıza göre Bele- Sup~i Ziya - ş~a şar ı : cen r z 1 C5 

Şoför Abdülvehsbın idaresinde olan . . İ . SÖ7.1erlme.) 6 - unak saz sema\!!. S - O -
• Cümhuriyet Halk Partıisi kaza kon - ı k . t b·ı· d"" B 1 dıye murakıblanndan Zekı şeren müp- kuy•n: Rad!fe Erten. ı _ Lıfahan tarkı: 

1

243• numara ı ta sı o omo ı ı, un a 1- ... 

lgrelerine devam olunmaktadır. Dün de k H l "d . . d bi . telA olduğu hastalıktan kurtulamıyarak <Kim :ıem14 aldım alan.) 2 - Lem, - !<ar -

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
AY 
1(,. -çekapıdan geçer en, a ı ısının e n - d.. H bel. d d ;ı.. kk h . k 

Çatalca ve Sarıyer kazalan kongresi top ....... t lif 1 d v un ey ıa a a -ua ın ra metıne a. c!~P.r ııarkı: <Hü.,nüne elvarı nazik tan Bi!-ne çarnnıı• ve mı.tn e yer erın en agır . - . F M h k 
larunış, nahiye kongrelerinden gelen ra.. ·:ı:----y 

1 
V\Şnuştur. Cenazesı bugün oğ~yın A - nin.) 3 - Refik eraan - u ayyer 4ar ı: 

. . surette yara amıştır. ) ~ M h 
porlar okunmuş, dılekler tesbıt olun - t "mdad t b"l" dadan Kadıköye naklolunarak cenaze na <Her güzel baitından . .,. - u ayyer saz 
uştur Yaralı derhal sıhiı ı o omo ı ı mazı Çarşı içindeki Osmana~a camiinde ııemaist. 20.15: Konuşma <Onnanlarımızı ta-

ın · ile CerrahJ>ata hastanesine kaldırılnuş, kılındıktan sonra Karacaahmed mezar _ nıyalım ve koruyalım.) 20.30 : Türk müzl~i: 
suçlu §Oför yakalanarak, hakkında taki- lığına defnedilecektir. Kederdide ailesi _ Fasıl heyeti. 21.15: Müzik <Küçük Orke:ı -
L-ta L-şl•n,..,., u:.tır. k d 1 t . tı . • . tra ı:oı.f· Necıb a.ınn.) 1 - Frttz Reckten. ıu& .ucs ----.. ne ve ar a nş arına azıye .erımızı su • - """ · CWl 

. . . . . . wald: Viyana müziklerl. 2 - Hana Zander: 

Toplan itlar: 

Bursa lisesinden yetişenierin 
toplantısı 

Bursa Lisesinden Yetişenler Cemiyeti 
u mumi heyet toplantısı dün Eminönü 

DPniz iŞ leri: 

Jla liç idaresi Denizyollarına 

devredilecek 

Halkevinde yapılmıştır. Di.inkii toplan _ Belediye, Haliç idaresini Denizyolla~ 
tıda cemiyet idare heyetinin bir yıllık rına devr~trnek ist..crnektcd1r. Haliç 
1. <' 'iveti tetkik o1unmus; ve yeni idare vapur seferlerjnin ıslahı için bu şeklin 
ı ~ ti seçimi yapılmıştır. tatbikine lüzum görülmektedir. 

nar kendısıne hakkın rahmetını dılerız. Polkn. 3 __ Hanschmann: Andalusia (İspan-···········································-·······-·-··-
Eskişehirde 

Doktor BUrhan Konuray 
Birinci sınıf Bevllye Mütehassısı 
Eskişehir İstasyon Caddesi Sağlıık 

Yurdu sırasında No. 96 

yol valsl.) 4 - Rio Gebhardt: Ma.,karaci 
(Kon.,er valsU 5 - Oanglberger: •Benim 
Küçük Ayım Teddy» (8aksafon solo.) 6 -

Emmerich Kalman: Ah, sen, sen! (Vals.) 
7 - Aubert: Göbeklller resmi geçldL 8 -

ouste.v Llndner: Şarap 11A.hı Baküa tereflne 
dans 22: Memleket saat ayarı, Ajans ha -
berlerl; Ziraat, esham - tahvlllit, kambl -

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 7tO 

ECNEBİ d:27=0=0~14=00db~~--
Abone bedeli p~indir. Acıres 

de~ştirmek 25 Jruruştur• 

- ···--- ·ı st• 
Gelen evrak geri verı fTJ ı· 
Ilanlardan meı'uliyet alınnı:~ 

Cevab için mektublara 10 kuru 
Pul ilavesi lAzımdır. 

·········· ······~ ................................ ı . 
t' Posta kutusu : 741 İsta.nbu ! • • 1 : : Telgra.f: Son Posta : 
a Telefon : 20203 •• / 
; ............................................. . 



lt .... Birincikanun SON POSTA 

e 
küçük devieller müiecaviz büyük devletlere kar~z 

istiklô.llerini korumak imkanlarına maliktirler. 
Elverir ki bunlardan istifadenin yolunu bulsunlar 

:................................................ Y A Z A N ................................................ : 
~Emekli general 11. Emir Erkilet ~ 
~ "Son Posta, n1n askeri muharriri ~ . . 

~ c~o-Slovak;~·:·;:;:ı~:~;~ ~:··~~·j·················-········-··---···-·············-··-·--·--··~~··lll!·· .. ·-~~~~~·~·-~~··:ııı;-!III·~·••QII1!JII 
i~ histan ve nihayet Finlandıya 

&allen v · t·ı· h bl · b" d h ·· terdt . e u; ı a ar en ır a a gos-
~ kı ne kadar bitaraf, zararsız ve 
Ya '.sever olursa olsunlar, küçük ve
ca ?.rta devletler büyük devletlerin te-

vuz \"e ta • 
tı~a'b· . arruzlarına her zaman u -
i~?ırl~r· .. Medeniyet, kültür: rnant~k, 
le ~ duşunceler vesa'ir ahlaki amıl
a~ ?uYÜğün ve kuvvetlinin küçüf,rü ve 
is~ı 81~~ı gelince ezlll€.k ve yutmak 
dir.~sıne bir mani teşkil etmemekte-

Sayfa 5 

Hadiseler Karşısında 

ski lUğat • Yeni lüğat 
~ skiden lugatli konuşmc.ya 
~ raklı olanlar: 

- Bir çay içer misiniz? 
Dınezlerdi. 

me-

- Bir çay ikbal huyurulur mu? 
Derlerdi. Şimdi de lugatli konuşma-

ya meraklı olanlar var: 
- Bir çuıy içer misiniz? 
Demiyorlar. 
- Bir çay alır mısınız? 
Diyorlar. 

Eskiden lfıgatli konuşmaya meraklı 
olanlar: 

- Amcarom oğlu. 
Demezlerdi. 
- Amcazadem. 
Dc>rledi. Şimdi de luga'l.li konuşmaya 

m.:ıraklı olAnlar var: 
- Amcaının oğlu. 
Demi veırlar. 

- Kuzc>nim. 
Diyorlar. 
............... ' ...... . 
Eskiden lfıfatli k<J.nuşmaya 

olanla•·: 
- Güle ııül~ gidin. 
DcmPzlerdi. 
- İnü serefle. 
Derlerdi. 

meraklı 

!)imdi de 1fıg<1lli konuşmaya meraklı 
~l:ırıJa:::- var: 

- Gült ~üle gidin. 
Demiyorlar. 
- Gudbay. 
Diyorlar. 

(Jkugucularıma 

Cevabiarım 
Bayan eS. S.:ıt e: 
.Mademki yaşını.z, kendi tabiTinizle 

lnrka merdiven dayamış, mademki 
iki de çocuğunuz var, mademki, ya
şıyacak ve çocukları yetiştirecek pa
ranız da mevc!ud, ben sizin yerinizde 
olsavdım evlenmezdim, çoc' :klara bir 
cüv~y baba•nın ne olduftunu göster .. 
mezdim. 

* Bayan cı:Behire•ye: 
- cTanıdıklanm beni belki de 

namus ve şeref yolundan aynlnuş 
telakki edecekler, :fdkat bu yoldan 
ayrılmak benim için mümklin değil.» 
diyorsunuz, olabilir, fakat mademki 
böyledir, benden fikir sormanın se. 
bebi ne? 

- Zevceniz. 
Demiyorlar. 
- Sizin madam. 
Diyorlar. 

* Anlatmışlardı: 

Eskiden lfıgatli konuşmayar meraklı 
biri, tavuk göğsü yemek için malıa~ 
bici:r e girmiş: 

- Bana bir tavuk göğsil getir. 
Demeyi diline yaraştıramamış. 
Mı;ıhallebiciye: 

- B&ına bir sadrı düccaç getir. 
Demi§· 
Anlattılar: 

Frenkçe lfıgat kullanmaya meraklı 

biri mahnlle kahvesine girdi. 

- Bana bir fincan kahve getir. 
DPme ·i diline yatraştıramadı. 
Kahvecive: 
- Bana bir tas kafe türk getir. 
Dedi. 

* Eskiden lugatli konuşmaya meraklı 
olan biri, çocuinle beraber sokakta yil. 
rüyormu~. Yanldrından bir yük arab' 
c;ı geçmiş, çocuk arabaya çivilenmi: 
pl~kadaki yazıyı okumuş: 

- c'TJnkapanı:ıt. 

Babası tashih etmiş: 
- c Unkaoanı~ gibi yazılar amma oğ. 

lum, cDakikkapanuı olrunur. 

Sirndi frenkler gibi konusmaya me. 
rnl~lı olan biri, cocu~le heraber sokak
ta yi.iriivordu. Yanlarında~ btr tram. 
vav geçti. Çocuk tTamvayın tabelasını 
okudu: 

HenUz vakit geçmemişken söyliye-
yim: 

- Aşk serbest bir toprakta yetışir, 
fakat solmadan dayanması için "şeref 
menfııat suyu ile sulanması lhımdır. 
Aksi takdirde devam edemez, yava§ 
yavaş solar ve nıhayet söner. 

* Bilecikte Bay Kadriye: 
- Nişam iade edilen genç kız er. 

kekten herhangi bir hak iddiasında 
oulunamaz. Yrılnız şahid ile veya 
Yazılı vcsika ile ispat edilen rnuav -w • 

yen vaziyctlerde 7arar ve ziyan ol .. 
ması ile dava' açabHir, bu takdirde 
iş hukuk mahkemesine dilşer, ceza 
ile ala~ası kızın 15 yaşından aşağı 
olması ve taarruza uğramış bulun .. 
ması halinde meydana gelir. 

'l'EYZE 

1 
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6 Sayfa ŞON POŞ'J.'A 

CGCNON MESELELERÖ --' (~ __ G_O_n_U_n __ ad_a_m_l_a_ri~J 
Amerika Cümburreisi 

RUZVELT an ama 

Sonra öğretmen olan sen. zengin kızı olan 
bayan Necltı Sınmla karşılaşınca hedi -
ye ge!miş ihindi gibi şaşkma dönersin. 
Sen bu yollara giderken biz gel!yorduk 
evladmı; fUn'iın esasını anlat bana baka
ymı!. 

Feci vaziyete düştüm. Kulaklanma ka 
dar kızardığımı gören bay direktör: 

- An1aşıldı, dedi, izaha hacet yok .. 
Şimdi bu sırrı bilen üç kisidir: 
Kültür direktörü bir, Fet4hunde Sevgi 

iki, ben üç ..• 

* İple çektiğim Salı nihayet geldi. Dört 
buçukta Yiğitler caddesindeki a~k mabe
dinin kapısını çalıyorum. 

Kapıyı; başı örtOlü ve yemen ili, sırtı 

yün hırkalı, ayağı mestli, elli ·beşlik bir 
kadın açtı . Bu konağın ka:hyası olduğu 

hal ve tavrından yeknazarda anlaşılan 
kadın beni uzun, uzun süzdilkten sonra 
sordu: 

- Kimi istediniz oğlum?. 

- Bayan Neclftyı ziyarete geldim e -
fendim ; kendileri emir buyurmuşlardı. 

- Güneş ~fendi siz misiniz? 
- Bendenizim efendim; bekleniyor 

muydum?. 
- Küçük hanım tenbih etmişti. Oooof, 

aman eviAdım, bak sana söy.lemiyecek -
tim. Ah ihtiyarlık, sa-kın küçük h3llıma 
söyleme yavruın. Ben artık b~ 
ayol!. 

ana 1n1n ·mu a aas1 

«Son Posta,, mn tefrikası: 27 

Kılık, kıyafet, küçük hanım tabiri ben 
de şüphe bırakmamıştı. 

- Allaha emanet kalfacığım; dedim, 
daha durun baka!ım; bunayacak kadar 
oldunuz mu?. 

Yaşlı kadın sevindi. 
Demek ki bekleniyorduın? Demek ki 

ben gelmeden evvel bu evde ismim g~ 
mi~ti? 

Kapıdan girer, girmez kalfanın elini 
öpmeyi , ··mal etmedim. İhtiyar kah ya 
kadın, ben merdiven'eri çıkarken, ar -
karndan söyleniyordu: 

- Kızın hakkı vannış; ne kibar deli -
kanlı maşallah! .. 

Merdiven1erl bitirerek salona benzer 
genişce bir yere çıktı~m zaman temiz 
giyinmiş bir orta hfzmetçlsi kızla karşı
la$ım. 

- NeclA Hanımefendi nel'deler efen • 
elim!. 

- İçeride milafirleri var efendim. Bu 

BEN 
ÖlDÜRMEDlM 

edl"' 
- Bay Güne§; diyor, bayanla~Iıı vıı· 

blyat münaka.şasında idik. EfcndıJil·rtlııŞ; 
yan Sabiha bir cFüzuli .. dir tuttıırrışer! 
nerdeyse Füzuliye tapınacak. :Mo tO' 

d'l' o Nedir o karmakarışık ifade. ne ı ıtli?·· ,,.e 
nUAtolar1a a~ırlık bastıran ar~z fiiıtlıı• 

Rica ederim Bay Güneş! şimdı ' rıgıı( 
ile devrimizin en büyü~ şai_ri s;s tl' 
Kabartay mukayese edllır mı; ııJil. 
ca ederim siz söyleyiniz .. 

Yazan: ZeyneJ Beaim Sun - Edilmez efendim... ş~ı( 
N ı .. h tl yü...J' bakıyor· dı!C• gün ka-bul günüdür de. Kim diyeyim e - - Rica ederim; oturunuı Bay Hapnet ec Ci ayre e L.ume 91 

fendim?. Güneş ... Bana cidden şeref verdiniz... 1 Cevad, aklınca benden. de kuv;:ı:. çıııı· 
- H~met Güne~... - İatirham ederim bayan; küçük bir l tan öOnra, Bayan Sabıhaya, n 
Hizmetçi kızın sa~ki odaya girme - ötretmeni eviniııe davet ltltfunda bu. şıyor: . oiifleŞ 

'1 b N ı· ' 'k . l k a·· d.. .. .. ba n? :SaY ııı• sı e ayan ec anın eşı te gorünmesi bir unma suretile ihya buyurdunuz. Bu - or unuz mu ya · · u.rııi 
oldu: terefin uad.eti i~ind.e ba.şım döntiyor. nihayet !Xr öğı1etmenim1zdir; b 

- Buyurunu.z Bay Haşmet Güne§. Gel Neclilllll ~ret ettiki kol.tuka oturdum. 90k takdir eder. 
diğinize cidden sevindim. Bey Cevacl. Renker beni dikkatle ·süzdük- Bayan Sabiha cevab veriyor: et· 

UzattJAı eli hürmetle sıkarak odaya ten sonra NeclQya kar~ı istiMafla dudak· _ Sözlerim Bay Güneşi alfık3d9:11ıı$ 
girdim. larını büktö. . .. 

1
.. k' ,.,ııılı''ors dJ' 

mez; sıze soy u yorum ı ) .. " ·r ,-
Derin -bir saadet mesiisi içinde bay:ıı.. Oda.nm her tarafından ince bir zevk , dR b' (' 

mam.ak için ~r kudretinin fevkinde fJflonyw. Lizbet Zay<islin temiz, fakat Bay Renker!. Sungur Kabar~ay ı yaıı)o 
ir olabilir. Nitekim siz de gUzc ., bir gayret 88rfederek girditim öda<ie kaba odMile buradaki zarafetin mukaye- 0rıı--· 

dö h sunuz, Qiirlerinizl zcvkle okuY rt anımla bir genç vardı. Başımla u- sesine iınk.ln yoktur. Bayan Necl.Anın ~ 
mumf bir selAm vererek ayakta durdum. kabul odaaında kübizmin keskin, bücür - Te~ekkür ederim... . . ince d~ 

- Ş<>yie buY\)run Bay Güneş; rica e - w hende.d zü,ppe~ te.!adül olunrnu- - Fakat Ftiwlinin, Nedıının yıı§~' 
derim ... Fakat daha evvel sizi tanıştlr - yor; burada her py, a.etı ve ki bar mev. yuşlarile Sungur Kabartayın dU 
malıyım. Efendim; demin sJae ba:haet - oudtyet11e, insana Mnnet hissi telkin rasında büyük farklar var. 

. ııı• ti~m ·bay H aşınet Güneş .. ~etmen .. ba- ediyor. - HaJbuk1... pitJ( 
yan Sabtha Çokor, Bayan Cemlle Aylcut, K<rmlfU.yoırlar; dinlly.orurn. Bay Cevad - Müaaade ediniz; g()ı;tiınU 
Bayan Re.9nl'fye Demirer, Baye.n Samiye Ren.ker, ıelişim.le yarım kaldı.lı anlQJılan dJm .•• 
Durgun .. :&.v Cevad Renker .. .att... sözler'i.ne devam için: 
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M 1 z A 1-1 
Veeizeler 

Göz gôrJe gelmek iyidir .. gö
- «elınek fena. 

* Oözıenmek fenadır. Fakat 
16tlerrıeye bayılırım. 

* be 0 tolnobu kadın şapkasuıa 
lUiyo,r., bir senenin modeli. 

~e e~ sene. modası geçmiş, 
4iyorıar. 

* 4t.n St>oı-u herhalde erkekler-
~ çok kadmlar aever. Çün

dedlkodUBU fazla! 

* 1ıı 'Suruıı buruna koklqmak a-
tau atı.ıa k.oııutmalctan daha 

ıdır. 

'i, , 
Veeizeler 

Akıl !kArı i9 görmeye, ak
lının karuu elde etmeyi tercih 
ederim. 

* İnsanlll akluu ba§ından a. 
lan iki kişi vardır: Biri a§k, 
öteki züğürqlük. 

* Havanın sokuğu ne kadar 
soğuk olsa gene insanın soğu~ 
ğundan çok sıcaktır. 

* 
Sevmediğinize, severniye ~ 

ceğinize kani olduğunuz bir 
ıkad:nın bulunduğu tarafa ba. 
şınızı çevirmey-iniz. Belki ser 
veti vardır. Sizi onunla avlar. 

Yalancılığa alı~ması ıçın. A11rupa radyolan havadis Sonradan .. ~vlandı~ınıza piş • 
verirken içeri odaya götürürünı. man olursunuz. 

( 

Dedikodu 
Haydi gelin yanıma, 
Dedikodu yapalım. 
Duymaaın kimae amma; 
Dedikodu yapalım. 

Anlattılar Naciye; 
Evinden gitmif, diye .• 
B'lmem ki acab niye; 
Dedikodu yapalım. 

Sayfa 7 

«Son Posta, nın zabıta romanı: 18 

Yazan: CEVAD FEHl\Iİ 

Yeni bir isticvab daha 

Rıdvan Sadui.lah: cYok canım!. dedi. 
Bu yersiz san'at balui pek uzamadı. içen hakiki tiryakinin kim clduğunu 

Kapı birdenbire asab! bir hamle ile a- ketfettim. 
çıldı ve e§ikte Necdet göründü. Çehresi Rıdvan Sadullah çakmağı ile genç kı,. 
kağıd gibi bembeyazdı. Heyeeandan bo- zm sigarasmı yaktı. Sonra bir ısticvab 

ğulur gibi bir ~le: değil de, alelade bir müsa:h:ıbe yapıyor
- Tabancam yerinde yok! dedi. Çal- IDU.f hissini veren edasile söze devam 

mı§lar... etti: · 
Bayan Neclti değiımif, Serkomiser müstehzi bir eda i!c sor - - Dün gece epey heyecan geçirdiniz. 
Şiıtikçe mtık titmi§; du: değil mi? Tabii Raif beyin katlinden de 

- Affederrifttiz lHıy, tramvcyın dur. Bu da nasıl bir itm:ı. - Bayan, siz bu 1ıeyecan:ı ro7nllnı - Emin misiniz? ha'berdarsınız. Yaptığımız ilk tetkikleı 
~"~ bizim tromvayclan mdıu:- Dedikodu yapalım. okumakta devam ettikçe, saçınızın kıv· -Daha dün kendi elimle silip temiz - ve temaslardan sonra bize oyle geliyol' 
ltı , f\mdi yolda yiiriiTm?kte oldu- Tılması bitmiyecek. Ben bir yandem b- lcmiştim. ki bu aile ha1kı, böyle bir felfıket vuk11u. 

-.......:.,~ riııe MtırıatabiHr miyim?.. Ayfe geldi buraya, vırıyorumJ bir yandan onlar ditrıdik Bu son delilin ilave o,unmasile dava nu zaten bekliyorlarmış. Bütün hay ... tla-
.... ____ .. -............................ Gidiyormuf bir çaya; oluyorlar. halledilmişti. Artık tereddüde ma'hal kal rı müddetince daimi bir kor!<u içinde ya· 

.\n . Antikacıda Yüzünde on kat boya. • •••......••..•................•..•. , .................... - mıyordu. Cinayet masası ~efi elinde por- şamı§lar ve bu korktukları §eyi yersiz o 
Cb-. tıkacı - Bu vazo üç bin senelik- Dedikodu yapalım. Ne der? tattf bir yazı makinesi bulunduğu halde larak saklamışlar, tarihi bir sır ... 

Boynunda tilki kürkü olan kadın eşikte duran po1is memuruna dönerek: , Genç kız. başını sallıyarak cevab ver· 

~Şttri - Yalan! Durmayalım hepimiz.. söyledi: - Makineyi masaya bırak oğlum. de.. di: 
}dı;~k~ - · Nasıl y~an olabilir? Ayteden, Fatmadan biz, - Boynumdaki kürkün dili olsa klın di. Hah, tamam ... Şimdi efendiyi al gö- -Tarihi bir sır mı? Hiç zannetmem ... 

Qel '"i~r.ı - Yalan ifte ... Siz beni ab- Biz biz biz biz biz biz biz tür ve bize Necla lhanımı yolla ... Yalznz 1 Ben hadiseleri daha basit görmeye taraf-
~ Yeri.n.e mi Iroyuyorsunuıı.. . Ben, Dedikodu yapalım. Karşısındaki cevab verdi: gözünü aç, ha .. . Bu dakikadan itibaren tanm. Size bu hiESi veren görü§e ge • 
l.ıı _ llt 1939 senesinde bulunduğumuzu ı * * - &n boyanmı§, kedi derisiyim . delikanlının muhafazasından mes'ulsUn. lince mcsele bence ailemizin bu kolunun 
~Yor muywn sankil ---~~~~'-"'-"'-"~~~~~~""'-• 1 Odayı derin bir sessizlik kapladı ve biraz anormal, korkak ve vehham ir.s:m----= ---------------- 1 

N det bu sükunet içinde melodramlar - )ardan mürekkeb olmasından ibarettil\ 
daki aktörlerin mübalagah jestleri1e iki Dayım, Allah rahmet eylesin bir yarım 
tarafına sallana sa' lana odadan çıktı. deli idi. 

_ 5 _ - Raif bey dayınız mı oluyor? 
fEVKİF - Hayır, aramızdaki karabct daha u-· 

• zaktır. Fakat biz öyle dcriz. Evet ne dl-
Necla hanım, bugünkü genç kızlarımı- yordum, dayım bir yarım deli idi. Yen-

z.ın şikayet ettiğimiz bütün kusurlanna g · d k d k d' · b t emı e ısa zaman a en ısıne enze ~ 
ve takdir ettiğimiz bütün meziyetlerine 1 t' ah d n bil · d ·· ı 'd' d t ı .. y u e eyım o a oy e ı ı e en~ 

........._ Ba.ıba,a t'irmi§, bir yandan dedikodu. yapıyorlar, bir yandan da yii.n örii.yor'ardı. 

~----------------------------------------------------------------------------

(!üZEL FlKRALAR )[ 30 
sene evveı ( H O Ş S Ö Z L E R J 

b" 
Daha fena Kaçan kim ? 

~lort Ya!tmdnki çocuk, sokağa bir 
er atıyordu. Annesi gördü, ba~rdı: 

Di~çi mü~terisinin dişine pensle 
kundt.:. MUşterisi bağırdı: 

malikti. Fazla serbest hareketler, dik ve cere yuvarlandı kapağını buldu. Beş da
cür'etkara~: bakışlar, lfıkay~i dere~esin~ kika evvel güle;ken beş dakika sonra so
~a:an u·• ırı s~kkanlılık, ııngara tırya~ı mu.rtan, şimdi canım cicim diye birbir. 
lı~ı, fazla esprı merak.~ .. ve erkekleşnuş , lerile kumru gibi kokla§ırlarken biraz 
bır ko~~ma tarzı. .. Butun b~n~arla. be -1 sonra bir!erine diş bileyen insanlar .. Ne 
raber ıçınde doğruluk ve temızlık hısle - uzağa gidiyorsunuz Necdet te onlar gl· 

do- rini~ hakim o'~uğu~ anlatan .. insana bidir. Ayni model..'. Altın gibi bir kal b, 
~~ıy~.t ve::c~. bır halı .. v:r~ı ... ?u zel mi fakat dünyanın en pis sinir leri... 
tdı. Vucu~un~n. tena~bu ılk goze çar - _ Nişanlınız hakkında biraz ağır bir 

""'"; kn~u, sana sokağa süprüntü ~mı. 
<lıtn; sın diye tembih etınemlj miy 

- B.en sü .. tü ~e? prun atmıyordum ki 

:: "fa ne yapıyordu? 
&nin altın bilezi~i attım. 

* 
'r Iyilik 

"- Elt~illi '44k 'f n evine giren hırsız kara'kol. 
ı ade 'Verdi. 

~~ lytıt~ için o eve girıniftim. 
1ıter sordu· 

- Karagöziim lı1ı ecn•:!bı seyynhlar se. 

nin namını i§itmi§ler de he ın görJ.şmtğe, 

hem de vesatetinle lstanbt~!tt geznH'i~e 

gelmi~ler. O ihtiyar seyyah elli sene et1
• 

ve ı gene gelm~ i ml§ ... 

- Öyle ise benim de'dletime lüwm 

- Aman, eyvah ölüyorum. 
Dişçi, dı~<mda ayak sesleri işitmişti, 

kabinesinin kapısını açtı. Baktı, ve ka. 
po.dı, koltukta oturan müşterisine: 

- Di~inize dokunur dokunmaz o ka. 
dar bağırdınız ki, dışarda sıra\ bekli. 
ye.:ı. kı.ıçtı. 

Ded:. Koltuktaki rahat bir nefes al
dı: 

- B~n de o k~çsın diye bağırdım 

ya, benden on lira ala'cağı olan ter
zimdir. 

* Sevmiyo-:-sun ha 
- ı..,·ı . 
_ w ı 1k için mt? 

'~ k.eııma manto 
e~. 

yok. lstanbıtl d!i seııe evvel ne idiyse 

~rik et. §imdi de o ... bildıği gibi gezsir• ..• Huttd 

Karı koca kavga ettiler, erkek karı. 
sını teskin etmek istedi: 

- Uıülmc kancığım bir daha senin. 
le böylP kavga etmem. 

* 
....... Payram 

Şu adam .. .. ., ....... li ı goruyor musun. 
ııngı adam' -b . 

'"lan· ....._ ,..,., ı ıneyhanede rakı JMvor. 
'-'0 d' ,.., 

....._ }{ r üın ne olacak? 

~~or. ltrıgı kaçtı, o zamandanberi hep 

..... ~ 
ene bayram yapıyor. 

* ft..v Ne yap:~rdı? 
uç a" ....... }{ ~ıp dilenen kadın: 

~ <>carn "I -dit" o muş olmasaydı ben böy. 
})etl.nl'\'\etdim. 
....._ ~ SOrdular: 

....._ O Oca.n ne yapardı? 
dilenirdi 

bu. gidişle elli sene soıırtı gene geUıc reh. 

bere hacet görmez ... 

- O zavaılılan nerZJ.I.? götiiriiyorsım? 

- Yakında ka.!dıracaklu.,. da haraz gez. 

Kad•n birdenbir a&levlendi: 
Demek, artık beni sevmiyorsun 

ha! 

* Mesleği 
- Bu,!!Ün bir çocuğum doğdu. 
-Adı ne? 
- Günhan. 
- Mesle~i? 

* Hırsızlar arasında 
- NPyi hesablıyorsun? 
- ~ırdı~ımız parayı. 

- Haydi s-en de, ne diye boşuna zah-
mcte girersin, ne kadar a~ırdığımızı 

diriyonım. yarın gazeteler yazacaktır, okur öğre-
- Ey ... Soka~lara k:m temiıliyecek? nirlz. 

pan hususıyetını teşkıl ediyordu. İfrata hüküm vermiş olmuyor musunuz? 
vardı~ılm~ş ~ne~ banyolarının karart - _ Necdeti bir genç kızın bir delikan· 
tığı bır cıld üzerın~e :çık ~umra1 .saçla. Iıyı sevebileceği kadar severim. Aşk ölçü 
n ve mene~e rengı gazlerı tam bir te - işi değildir. Biz kadınlar bir erkeği ye,. 
zad teşkil etmekte idiler. rım kilo fazilet, iki kilo zeka sahibidir 

Kadınlara . yak.ışm~vaca~ derecede. sert diye sevmeyiz. Hakikati söylüyorum, 
ve fazla çevık .bır yurüyuşle ilerledı. N d t 1 'b'di 

N'h b' ld'' ec e te on ar gı ı r. 
- ı ayet sıra ıze ge ı. E t b f · ı · · · · 0· ·ı - ve . u acıa ar zıncırının ır aı e 
Diyerek bir iskemle çekip oturdu. A- sırrı ile alakadar olmadığını söylüyordu

yak ayak üstüne attı ve gözlerini korku- r.uz. Fakat b~zim elimizde bir takım de. 
suzca bize çevirerek bekledi. Maa.mafih 
bir ayağını mtitemadi şekilde sallaıyı.ş.m

dan bu zahiri 9tikunet altında bir sinir 
buhranının mayalanmakta oldultu S(>'tili

yordu. 
HAla ayakta duran Radvan Sadu'lah 

serkomiserin sual sorroMina vakit bı

rakmadan genç kıza dotnJ ilerledi. Ce
binden sigara tabakasını çıkardı. Yumu. 
şak ve samimi bir eda ile: 

- Bir sigara almaz mıaınız, Necla ha
nım! dedi. Gerçi daima kulland~ınız 

Serkldoryan kadar sert değil amma 
bu benim sigaralarıma da hafif denmez. 

Genç kız elini sigara tabakasına uza
tırken Rıdvan Sadullahın gözlerinin içi
ne bakıyordu. Müstehzi bir sesle: 

- Görüyorum ki itiyadlarım hakkın
da iyi malumat sahibi.siniz. Alakanıza 

teşekkür ederim! dedi. 
- Yok canım, bu o kadar geniş malu

mat i§i değil, biraz dikkat meselesi ... 
Barda dün gece oturduğunuz masada içi 
sigara artıklarile dolu bir tabla gördük. 
Sigara artıklarının ueları rujla kırmızı
laşmı.ş olanları iki nevi idi. Şimdi kul
landığınız ruju görerek Serkldoryan 

!iller var ki bunun aksini isbat edi~'or. 
Mesela Raif bey bize hapishaneden yol• 
ladığı mektubda cbUtün hayabm müdde
tince beklediğim korkunç gün geldi. di
yordu. 

- İnanmayın, okuduğu zabıta roman· 
larının tesiridir. Bilir misiniz ki bu e\•de 
Conan Dovilin, Van Dinenin, Edgar Val· 
lasuı kitabiarından başka kitab okun.
maz. Dayım da. yengem de, Necdet te 
dehşetli bir zabıta romanı meraklısıdır
lar. 

- Fakat bizim elimizde bir ba§ka de
lil daha var ki maktule hak verdiriyor. 

-- Ne imij o delil ... 
- Bir mavi el mas hikayesi... Yasko 

dö Goma isimli Portekiz:i bir elektrik 
mühendi.c;inin Raif bcye yazdtğı bir m~k
tubu ele geçirdik. Bund'an anlıyoruz Id 
Raif beyin dedesi Rüstem Paşa Kırım 
harbinde ö1en bir İngiliz generalinin ya. 
nında taşıdığı çok k1ymetli bir mavi el· 
ması gasbetmiş. Portekiıli bir elektrik 
mühendi!Ii bu generalin yegane variii 
sıfatile lstanbula gelmiş, hakkını arıyor 
ve Raif beyi tehdid ediy.or. 

(Arkası var) 
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' barebesı 
( B~tarafı 1 i nd sayfada) Dolaşmış ol<tn şayialar hilafına ola- Petsamo'ya yeniden Sovyet k:ıtıı~:ı · k landiyada hal~n olduğu yerde sctyması, rak Viborg nuntakasma Rus askeri ih- çıl..arılmıştır. Diğer bir takım So~ 

go s a vy a mı hem Sovyet ordusunun prestijini azalt ra~ edilmemiştir. kıtaatı da bu şehrin C€nubuna doıs·-
makta hem de hava şeraitinin gittikçe Şimalde ilerlemektedir. 

d 3 2 k fu:nlaşmnsı sebebile vaziyeti güçleş - Şimalde, muharebeler Petsarno ci - Finlerin mukavemeti t•· 
maçı a • z 1 tirmektedir. Bu iki sebeb dolayısile, varında kararsız bir t~rzda devam et- Helsinki 10 (A.A.) -Finlandiya }(ıetlı 

Moskovamn, hclkiki kış tamamile gel. mekU!dir. Lagodcr gölü ile Buz denizi atının bütün cephelerdeki mukaveJ11 1~ 
d mede:n evvel Finlandiya mukavemetini arasındaki vasi mınta:kada kayak müf Helsinkide son derecede itminan v~:ı. 

Galatasaray -Fen~-r maçı yag"' m ur yüzünden yapılama ı. k • ı. · g'b'd' ö u··mu"z .l w ırmacı-a "Karar vermıç ' ı ır. n rezeleri mücadeleye devam ediyorlar. bir intiba tevlid etmi~tir. Cephcucıı ı,e1 
Mektebler arası kır koşusuna 115 talebe iştirak etti de-ki hafta içinde, Kareli ber.zahında ve İki taraf müfrezeleri karlı onnanlar i- ha~sa Karelie cephesinden gelen ~ıı ts' 

~imalde kat'i muharebelerin vuku~ gel çinde biribirlerini araştırmakta ve çe- ler, Finlandiya kıtaatının SovyetJetlll el' 
meı;i beklenmektedir. virıneğe çahşrnaktadır. Finlandiyalılar arruzlanna muvaffakiyetıc mukallele 

Kar{'li bcrzahında, Kızılordu ve Fin Sovyetlere karşı şiddetli muharebeler mekte olduklarını bildirmektedir· te • 
lfındiya ordusu o tarzda hatlan işgal ct verere-k pek ender olan yolları tahrib Sovyetlerin aded itibarile faiki)':~d' 
mi~ bulunuyorlar ki bunların ilk bü • ve torpil dökerek çekilmektedir. rine ve hava kuvvetlerinin daha zı d~ 
yük Finlandiva meyd~n muharebesi - Ruslar, merkez~ Asyanın buzluk olmasınCi rağmen Karolie berzahl~81 • 
ne hazırlandıkları söylenebilir. Sov- ovalarında büyümüş ve en çetin ha - ilk hatlar, Sovyetlerin müthiş bo~ ıet· 
yct kıt'aları ıtöllerle dolu berzah mm- yat ~artlarına alışmış askerlerden mü- dımaniarına mukavemet etmektedır 
tska~ınn yaklaşmışt'ır. Berznhıın bu ~kkeb müfrezeleri bu sah:ıda kullar,ı- Petsamo cephesinde . dBD 

mmtakasındctı karı:ı~an ıiyade su var. maktadır. Bu askerler Finlandiya asker - Stokholm 10 (A.A.) - Finlandıyli stlı 
dır ve Finlaı•1iva1ılar, işte bu mınta - lerinin mukavemetini haiz iseler de mo- alınan haberlere göre Sovyet ıot~ed' 
karin, esaslı isHltkiırnlar,'lın bulundu- dem harb tabiyesini Finlandiyalılar de Petsamo'ya on beş kilometre ın& \1>' 

, fi"'.ı verlerde. düşmanı bnkl<>mPktedir. receı:;inde bilmediklerinden ve kavak. bulunmaktadir. Petsame liman~. f{l;;.; • 
Siındiki halde, büvük kütleler ha - ta ca o kadar mahir olmadıklanndan lerden tamamile tathir edilmiştır. J)' 

linde ve bi .. birini mü eakıb hamle lPr- FinHindiyahlar Asyalı muhasımlarına yetler, Salmi Jaervi'yi a§tıktan sonr~. 
le i1Prliyen SovvetlErle, aydtlarnrlı her hucrusta tefe,'Viik etmektedir. toja'ya yakla~mağa başlamı.şlardır. J{e~ • 
bzetklar, ellerinde qtomatik ~lnlhlar Sovyetler aslqer iJımç edemediler landiyalılann müdafaa hatlarını~ : 
bir taraftan bir tarafa koşan ve Rus - Helsinki 10 (A.A.) _ SovyP.tlcr, Fin • holm civannda olduğu rivayet edılt 
la"ı beklemedikleri anlarda· hırpalıvan landiyanın cenub sahiline asker çıkar • tedir. 
çok se~ryal ve çevik kü<'Ük Finlfmdiva mağa teşebbüs etmiş1erse de, bu teşeb : Estonya ile Wntandiya arasın~ 

Dünkü k.oşud an bir görünüş kıt'.alan arasmda münferid çarpısma. bü~lcr ber defa Finlandiya deniz kuv - münakalat kesildi . 1g.ıı· 
Di.\n Ankarada ilcinci maçını, Genç ci, Demirspordan Hüseyin ikinci, De- lar vukua gelmektedir. (A.A.) vetleri ve sahil muhafaza bataryaları ve Tallin 10 (A.A.) - Estonya ile f~.t\ ~· 

lerbirliği Ule yapan Yugoslavya takı- mirspqrdan Kazım üçüncü olmuştur. Harbin ikinci pazan kıt'ı:ıl:ın tarafmdan muvaffakiyetıc püs - diya arasındaki deniz münakalatı gı~ı d' 
mı birınci günkü maçta aldığı netice • Gnlntasaa:ııylı 1~ futbolcü öldü H 1 . k' 10 (A.A.) _ Finlandiv::ı. kürtülmü.ştür. va münakaHltı ve telefon nıuhabera 
· · · ı r b' .. d e sm ı J Sovv. et teblim inkitaa uğramıştır. 

nın <1ymnı a mış ve çe dın 
3

1r
2 

mkuca e- Gal~tasaray klübü birinci takım fut kıtaatının bütün cephelerde gösterdiği , . 
}eden Sonra bu Oyunu a - azan - p Moskova 10 (A.A.) - Lenı·n~ncl ask". Alınanlarm tekzibi . ..ı ' bolcü1erinden Ekrem, Ankarada teda- mnkavcmet harbin bu ikinci aıann- b~ " ·ıdıır 
mıştır. . H 1 . ki' d k · t · · h' ri mıntakası erkanı harbiyesinin tebliği: Berlin 1 O (A.A.) - D.N.B· bı 

y 1 t k b .. bab t e vi edilmekte olduğu Nümune hasta • aa e sın e ço. eınnıye verıcı ıs- Murmanks ı'stikametinde·. 9 Kanunu - _.ıı 
.
1 

uAnrıoskavyda a hımı k utgudn sak rb • nesinde mide ülserinden vefr.'i. etmiş- ler uyandırnıaktadır. yor: ııw 
nı e ara an are e e ece ve u . ,,e bı'lhassa evveldc Sovyet kt'aları Petsamonun 50 Baz:ı i.sveç gazeteleni AımanYrdi ' 

k h . . 1 kti tır. Harb mıntakalarından k b d b 1 . ı· t ·•e 
a ~am se rımıze ge ece r. Ek G 1 t T' t k C . .. hk h tt d 1 ilometro cenu un a u unan ıs ına FinlfmcHvaya silah ve tayyaTe " s~ • 

• ~ ·rem, a a asaray ve ıcare me arPlıe musta em a ın an ge en noktalarını ve mukavemet merkezlerini . ı· d'ya''a 
Yu~nslr.••rya takmu Çarşamba ~ - teh:nden mezundu. Vefatı muhitte de- hateriere göre Finlandiyalılar Sovyet + ı. 'bl 

1 1 
t p ts mo li ği:ıi Ye Almanyadan Fin an ı "·ı e1' 

nü ikide Beyoğlusporla, CumaTtesi gü ıin bir teessür uyandırrnıştır. k h" 1 'dd tl' .a·ı·rı e me~!!u o muş ur. e a - lah ve tayyare transitini de tesh:,.ı.; • 
- 'k'd G I ta 1 p .. .. d :tafftmın ucum arına ş_ı e ı ve mu manı maynlerden tamamile temizlenmiş- ledı'::ı·nı· 1...-yecanlı bac::lıkla'l:·la ya:ı. .... nu ı c a a saray a. azar gunu e .............................................................. ff b k t- t kt d ~: ı~ ~ 

C 
za cr ir mu ·aveme. gos erme. e e t' 

Fcneı·hahçe ile son maçını yapacak - anevra bugun 1 kt d' R 1 d d ha ır. lardır ..,,ıl' v:ım ey erne e ır. us ar a e ce - p trozavodsk :.-.ikametinrle: Sovvet . . j\Iw tır. e .ıı:>L • S:ılfıhivetli Alman mahfiilen w;g' 
Yu~·'"lsl~nra takımı burada bulun • usya ya karŞI en rJ .. k iı. oldı.tklPn rnüthi~ .. f~~-kkiye~_ehve Itay ~ kıtaatı hududun garbinde 70/80 kilom:t. Rus mü~asebetlerini bozmak rrıllt''ı''eP 

yu re bakımından bu) u ruç an arın~ rı> ilerlemistir. Sumusalmi kasabasını 1ş- ]<ll · 
dufhı müddet zarfında klüblerimizi ve ' - C 1. b h k 'lk dile çıkarılan bu hctberlerin ~ d;v'' .. rarr __ ,m, ~.,., are ıe erzn .·nı a __ P'YDn ı gal eden Savvet kıtaatı Kivelakurc isti- Fi ıaıı · , 
şehrin Şayanı temruşa yerlerini geze • bı•r arar ver~c m'ı•ş f h tl d L h Uydurma OldUğUnU Ve n .,\.11 ~ muaa aa a arını am enuz yara • karnetinde il~rlemektedfr. Alrrın•·J <' 
cek. Pnar akşamı Belgrada hareket mamıslardır. Bu hatların müdafilcri Kareli berzabında Sovyet "kıtantı Fin- Sovyet ihtilafındanberi ne ndi"' 
edecektir. <n_nst.arafı 1 inci_ savfa_ dn) Sovvctlerin ~iddetli hava bombardı - la ndiyalıların esas müdafaa hattını Tar- d'an, iJ'le de transit ıSUretile Finl~~ ·ııi" bU· 

G I t F bab çı ih kk d nih k ı k t. hi,..hir harb malzemesi o-itmedıgı na asaray - encr çe ma a • ın a aı arar verı mesı uvve manlarına ve a~ır topçu ateşlerine ma. paıeenjoki nehri romtakasında yardık - "' Q 

oynanınadı le muh.~emeldir. ruz kalmı~tır. Ruslar bazı yerlerde gaz tan sonra muhar~be ederek Keksolm is- dirmektedirler. · •yor _,, 
Stadyem kupası maçlarının finali Bugun Pazar ohnasma_ rağme~ Ce - 1i obüsler kullanmışlardır. Bu unla be- tikamctinde ilerlemektedir. Almanya muhalefet ctrnı. cJlri"' 

du-n Taksım· stadında oynanacaktı. nevrede toplanan muhtelıf devlet er mu raber Rus piyadesinin bütün hücum • Berne 10 (A.A.) - Basler !'i~ ,..,sı• 
hh ı nda t ı k b ı Finlerin tebliği h birl ; Bütün gün yağmur yağmış olduğun • ra as arı arası cmc.s ar \"U u u • lmı kmlmış ve ve-niden bir 7ırhlı tren _ A _ ten gazetesinin Berlin mu a , 

dan iki taraf arasındaki bir anlaşma ü mU§tur. ve bircak tank tahrib olunmuştur. Hels!nki 10 (A.A.) - Fınlandıya yvr· 811oi 
' Cenevrede en ziyade n azarı d 'kitati • • k g· h n n tebligı· · · · A hf 11 · FiP1 .... d zerine bu maç Kurban bayramında oy urounu arar a ı ı · . Alman siyası ma e en. &".Jlı.lvt 

nanmak üzere tehir edilmiştir. ce!heden Alınan ga~t~ m~abirlerin~.n bütün devletlere mütearnza yaı·dlm et- Düşm~ Kareli berzahmda Taıpola yan m Sovyetler tarafından "191' lı> 
Yağmur delayısile Şeref stadında ki çokluğudur. Asamble nın top.antısı mu- memeleri için müracaat edilmesini natık nehri civarında taarruzlarına devam bevnelmilel bakımdan çok :mug ıııı' 

nasebctı_'le _ce_ncvreye akın eden Alm
1
an olan. etmisse de bütün taarruzları püskür. V"':zı'yet tevlı'd edecek mahtvett:~,., 111f ikinci küme maçlan da tehir edilmiş- • "' ..-v" 

t' gazctecılerının sayısı 30 u bulmuştur. • a - Gene bu devletlerden taarruz kur tülrr.ü1tür. la beraber, Almanyarnın buna }el'· 
ır. talyan gazeteellerinin çokluğu da naz ... • banına yardımda bulunmalarını isteyen, Deniz faaliyeti fevkaltııde olmuş • fet etmiyeceğini biJdirmektedl: ~ı&ı 

Mektehl r nrnsı kır koşusu n dikkati celbebnektcdir. iftı- .. .ı-4 - Mütearrıza müracaatla Finlandi- tur. . Yeni sınıflar silah nıtma ç.'lr.· r 'tr 
İstanbul "1\or;..,.,.,..,," M~;..l;, .. lu"gu... spor Fransız heyeti, Yunani..:.tan, Yugos - k • . · ld ğ t zdan Du"c:m"' ..... tayv·arelerı' Laskola ve Lar -""'e .m.......... ..._.~..... yaya arşı gınşmış o 11 u anrru '"' <lll V - Bem<> 10 (A.A.) - Newe zur~:.ror:,... 

şubesi tarafmdc-\11 mekteblr>.r arasında la~ya v~. Çin m.üme~llerile ~e .. İ~ v_~ç vazgeçmesim taleb eden bir karar sure - tisla köylerile Valani ve Mantsi ada - · bildtf1J ~ 
icrası tesbit edilen senelik kır koşu - mumessılı de Finlandıya heyetı az ı.ı e ti kabul etm~!:ir.i:l istenilece~ini muhte- haı ını bombardıman etmiştir. Hasar az tung'un Helsinki rmıhabir~ ;ııııs ' 
lannın bı'rı'ncı·sı· dü'n yagm· urlu bı'r ha göriişmii§tür. . .. . • . · k" .. d · ·ıı ri 't 1 Finlandiya merkez bö

1

g ct M1d~' mel görmektedir. d::· Suis:arne oyun e sıvı e mı ra taatınm ehemmiyetli miktarda ~.n~t (ı1 vada Şis.li ile Hürrivetiebediye vol u a. . Son_ saatlerın en muhım hadıscsı Ar- · · ı voz :ıte~ıne tutmuc:tur. t karşı koymak üzere veni f}ıtlrF,,c r 
J .; tt 9 KA ı t "hi" t ArJ'antin lıükftmctının mrnı 1 ~ ına v 

rac;ınd~ki 2000 metrelik bir mesafede ıan nın anunuevve arı ı no asım FinUmdiya tayyareleri, keşif hare • tr h lt ~rmıştır- 11ııe' 
cidden muvaffakiyetle yapılmıştır. bir karar sureti şeklinde asambleye tev- Londra 1 O (AA.) - Sunday Expe - k~t1erinde bulu~muş ve diişman kamp nı!larını s a a ma ça . ikiYe bli 

di etmeğc karar verm~ olmasıdır. Bu ress"in Cenevre muhabirine göre, Ar-
1 

bo b d tmı'c:tir nn bu noktada me>mleketı _.:ıır Kliiblerin bütün futbol ma~larını te- · arını m ar ıman e '"' - kl bildi 11 kteu · ..t ·~ karar suretinin kabulü Rusyenın MilleL 1·:mtin hükumeti, eğer Rusya• çıkarıl • H d..lfi b t 1 z 3 ~e çalışaca arı r me ·tit'Y 1, hfr ettikleri halde mekteblilcrimizin . . d ih .. 1 . . · . ava ... a nrya anmı Sovyet 1 . k' Al f tinln J '/}' 

h t 
.. 

1
.. lisk"JAta • k k ler Cemıyetin en racma muncer o a - ırazc:a Mılletler Cemıyetınden çekıle • . . d" .. " t" Ile sm ı m~n se nre 1<-er er ur u m . u u ragmen ır o • akt · tavvaresım uşurmuş ur. ) N zıırcıı 1ıel' şulnrı gibi pek zorlu ve fazla taharn - c ır. • . . ce'dir. Finl~r hatlarını tnk,•iye edJyorlar Berne 10 (A.A. - c'!'~ gore <1~ 

.. 
1 

. t' b' .. b 1rn l Mez.kur karar suretının konseyde it • f.rjantin bu hususta yarın Milletler tung'un He1sinki muhabırıne J1111ııf~, 
mu ı~ ıy:n 1~ ~ • aşa7ı~o ~~:.:~ tifakt ve asamblede de büyük bir ekse - Cemiyetine bir Ultimatom verecektir. Hels!nki 1 O (A.A.) - Siyasi mehn- sinkideki Alman sefareti, .Al_ ti!l}(~ 
ka)_'d3 d_ eger bır adıse 0 ar.. te a riyeti temin etmesi kuvvetle muhtemel - ı fı'l, Su-vyet donanmasının bitaraf ge • -o •• ~ - Fiınlandiva ihtilAfındald 15 

d ı ı dj Simdi cenubi Amerika d~vlet eri ara - ~ J e ı me ı r. d' ,. 1 · . . . tmlşti ı1 
.. • • w ır. smua Sovyetlere ka~ı müşterek bir milcr'n F'inlandiya .uma•n arına g'it - na şıddet1e ıtıraz e r. aP' 

Uzun muddet yagan yagmura rag- Frnnsızlara göre cephe teşkiline çahşmaktatlır. meleri ihtimalini selbetmec;inden tevel. • • oa(llt 
men mektebli~erlrniztn atıetiere so - Pari 10 (A.A.) - Fransız gazctf'l('"i- Iüd edecek netayiç ile meşgul olmakta- Amerika CUmhurreiSI ın 
yunma mahalh olarak ayrılc:'n ıt2 nci nin bac:lıca mevzuunu Milletler Cemiye- Aı·jantin l!ariciye Nazırının tavzihi dır. Finlandıya, isveçle olan hava ve S tl l Unasebat 
!Ik ~ek~ebde topl~~ışlar ~~ 115 genç ti topl~tısı teşkil etmektedir. Buenos Ai ı es lO (A.A.) - Havas: deniz münakalatını Botni körfezinin OVJB er, e ~ · 
ııtletm ı~tirak ettıgı bu musaba~a da Milletler Cemiyetinin toplantısı Al - Arjantin har;ciye nazın Cantilo, Sov §imal romtakası yolile takviye etmeğe kat lnl ıstedi dil) , 
ilan ed~len sarlt ve mahalde rek zevkli manya, Fransa ve İngiltere arasında har yctler B:rliği Milletler Cemiyetinden b~lamıştır. (Ba.ştarafı 1 inci stı!Ji" l'ııı11 , 
bir şekılde yapılmıştır. bin mevcud olması dolayısi'e hususi bir ç•karılmadığı takdirde Arjantinin Ce- Finl3ndiya yüksek kumanda heye - M'll tlc CemiyetindeP çı ,l't' 

Müsabakaya Haydarpaşa 19, Bo • enternasyonal mahiyet arzetmekte oldu- miyetten çekileceğini bildiren bir ül. ti. Rusların Mannerheim hattını arka- yanın .ı:. 1t e '". r lduklarını ye.tJ"' r 
w •• 16 D - f k 1 S S ' t 12 - zk" t masını ıs emıs o , .e gazıçı , C\ruşşa a a • ana • ğundan gazeteler bılhassn me ·ur op - timatf)mun yarın Cenevreye verileceği d3 n vurmak için l ... adoga gölü şimalin- • ı.ıfl) 1 

Galatasaray ll ; Kabata~ ll: Pertevni- lantıyı bu cepheden mıütalea eyll•mckte- hnkk•njaki haberler üzerine beyanat. deki mm takada yapmış olduklan teşeb dır. . 1 o (AA) - Cüıtlh ııe.~ 
y.ıl 11; İstanbul lisesi 1 O, Yüce Ülkü dir. ta bulunarak bunun yanlış olduğunu, bi.isün akame'c ug·ramış olduğunu bil- Yaşıngton .' . . .. bur il'lti <~ 
1 o tl t km 1 d p • • L çilerin gelecek Reısıcwn ııırJ ~ ::ı e so uş ar ır. Lucien Bourgues Cenevreden Pctit a vapılacak teklifin ültimatom mci~ıiye. dirmel:t~dir. Diğer taraftan Careliede- .. . ıdı.ılt . J11 

.. 1 d'ği h b d 1\..,. ı· V f • ' ı· d' . • . . tma nf\~nzed gostermL§ 0 
""'lr \" Oı•ıer Besim risiene telefon a ver ı a er e ıE.'C ıs tinde olmadığını ve aKat in an ıya- ki Fınlandıya ordusunun Mannerheım - . . J.:{ıılle 11 ~-

koridorlarının an kovanı gibi uğuldadı • va vapılan taarruzun neticesi ~lar<Jk hattındaki bütün mevzilerini 32 kilo • Derberg, hancıye nazırı eri1ttı '(! 
Beyo -;.ıu Ralkevtlıt4n kır l«ışusu ğını ·azmnkta ve bitarafları bir sulh te - kar~rlastırılmas icab ed n zecrt ted • metre derinliğinde takviye etmiş oldu tub göndererek Birl~ik ~sebCtle 
Beyoğlu Halkevi mutad kır koşusu- şebbüsünde bulunmağa sevk için bazı d- birJ r ·hususunda Arjantin in nokta i ğu istihbar edilmiştir. !etlerinin Rusya ile rnııJl 

nu emektar bir yol olan Şişli ile Hür. yasi manevraların baş,adığını bildir - maarını tasrfu edeceğıni bil irrniş - Bir kısım arazi istird.ad edildi kesmelerini istemi§tir---- • 
riyetiebcdiye arasında yapmı~t·r. mektedir. tir. seSI • 

tki kategori olarak yapılan bu mü • Fakat. gazeteler, müttefikl('rin Alrrıan Finlnndiyalılann Kuchmanieme mm In ön U _ TürltkUŞU şO ıe ıfi)f~" 
snbc/kanın birinci kısmında Rıza Mak- manevralarına aldanmı~~cakl:ı.rını kay • Son vaziyet takasmda Finlandiyanm merkezin<len . . il ı 

• p 1 O (A A ) H b 1 k t'l Id ki·• k Bilecik (Hususi) - In~11.,.,..,ı1~11 ,' ~ surt, kendisine ai d olan bu mesafenin dediyorlar. aris . . - - ava'S- : aş ama su re ı yopmış o u cr M ·ıs ı y vr -;e• v 
C · #' d 1 h ' b' '"' h d d k d · kuc:u kampı arac;ında yen V J)Hl J rekorunu kı rm• . ve ı 5.4 7.6 dakikada lAmdı-a mclıafilinc g(ire Mill-etler ernıye'tın en ge en a - mı ır ..aarruz, u u a ·a ar zayı e · 'll ıınıştır· t:ıtlv 11 

birinci, Be~ikta~tan Artan 16.35.2 da- Londra 10 (A.A.) _ Londranın rcsm1 berierin diplomatik mahfellerde hasıl dil'niş olan araziyi istlrdad etmelerine bitmiş ve vesaite açı k sı-tl- ı& 
kik.:ı :Jt'· Galatasetraydan Jan ise üçün mehafili. Millet,er CPTiivetinde-n: ettiği intıba, Sovyet taarruzuna karşı medar olmu~tur. raftan Karaköy ile Paz:;~ o~ıfl1~~ 
('u .. olmuc:tur. t kb'h cnerJ'ik bir hattı :hareket ittibazı lehin • Petsnmo cephesinde harb mıntaka - yolun da hava l::ırın s -ri\ e 

ı - Sovyetle-rin ta;.ırruzunu a ı e- devcv·· 
ik nci kosu 3000 mPtrE' idi. Kale klü den deki cereyanın gittikçe kuvvetlerunek. si. Salmi .Jervi'ye doğru yerini değiş- rağmen yapılmasına 

bi:nd 11 Süren 11.48.5 dakikada birin-I 2 _ Cemiyette mümessilleri bulunan te olduğu merkezindedir. tirmi§tir. tedrr. 
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SON POSTA 

Samsunda hususi 
muhasebe işleri 

Samsun (Husust) -Samsun vilayeti 
hususi idare işlerinin düzgünlüğü not 
edilmiye değer bir şekildedir. 192 3 se-

Bu . yaz an : uazzez Tahsin Berkand nesinde 284.92S 

onı .. ·-'d~ır romancının maceralarla dolu bastırmıya muvflffak olamamı~lardır. lira 
44 kuruşhı'k 

·•U ur. Ü bir tahsisaHa i• A. midinızi kesmenize hiç bir sebeb yok. "~ 
htned M" · d · lı b' gören Samsun icad unır, e ebıyatı za•rar ır tur. Bir başka yazı hazırlay:ıııı%. 

lin hadd~~en, romanıann ve hiknyele- Ahmed Mlinir yorgun gôUerini Me- ıhususi muhase 
Çin epgllli insan fikrini zehirlemak i. lihanın ateş bakışianna do~ kaldırdı. besj, 1938 sene • 
&ıle:ıaz.ılınış muzır kağıdlar sayan bir - Tekrar bir eser yazsam bile kendi sinde bu tahsisatı 

Sayfa 9 

•Son Posta• mn tarihJ tefrikasa: 79 

Yazan: Reşad Ekrem 

h or! 
edı>.bı' n...ıÇOcuğu olduğu halde her nasılsa imzaın altında ortaya çıkarmaktan u. ~29 · 344 liraya Yalnız. herkes gı'bi onlar da, ts- B d ı t Y~t k~d yüks' 1. • - u ev e .....• 
Yazın 1 sevmiş ve ömrünü güzel yazı tanacağım, bir defa reddedildikten .a ar . eım~ tanbula dolan sipahi o~lanlannın aıtzın - ........... . 
Sa~Ya hasretmek emeline kapılmıştı. sonra tekra<r müracaat etmiye cesare- tır. Bılhas • dan padişahm aleyhinde, H:isrcv paşa - Saray rilitımında derhal bağınşmalar 

içın alsı zengindi, hayatını kazanmak tim kalmadı. sa son ~ene • mn tekrar _v~zir. y.apt;rılacağına dair bir k_oşuşmalar başlamış, rilitımdaki nöbot ~ 
Ça liin ler içinde Sam • çok şeyler ışıtmışlerdı. çıler de, Hünkarın geldiğini içeriye ayni 

den bo . ıya ih.ti~acı yoktu: ~u sebeb- ::- Siz ~ı: :omanınızı bttiriniz. onu sun hususi idare- Fakat onlar, Sultan Muradın sadık cümle ile haber veriyorlardı. 
koıkun ş saa-tlerını bu emelının tahak- ımıstear bır ıSJm altında gazetelere ve- . .. . . kuı:arı idiler. Ne sadrazam Hüsrev pa - - Bu devlet Ali Osman Sultan M'.urad 

J\hrna has~~d.ebilirdi. ya ~oğrudan doğruya bir tabie götür- 8~. ço~ guzel ışlet • ~· Ahm.ed Ey~r ~ ne ~e sadrazam Hafız Ahmed paşa bi- Hfmındır!.. . . 
Şına ed Munır, bir sabah masası ba- nJeogı ben deruhte ediyorum. oormuş ve mahalli hızmetlere muteal. lirlerdı. . . . . S~ra~ bahçesının akasya, ıhlamur ve 
~ "turarak b' , ko _ * lık faydıılı neticeler ve başarılar elde Sultan Murad ıstedı~ zaman, bır kuş- selvılerın altındaki yollarda yüzlerce fe· 

ldu· f k ır roman yazmı) a .. t . f H I' k k b' . b ça canları vardı, seve seve feda ederler- ner ve meşale belinni!lti Pad· h yi · 
de~il,' ~ at bunu y&lnız ailesinde.n Uç ay sonra bir saba(h Ahmed Münir, e m.:ş ır. a~ ı anş ır _vazı~e.tte u- di. Bu gece, Padişahm tek başına lstan- dört saattenberi büyük bir k~~uı ve~ 
'Jleli~ır senedenberi nişanlı olduğu scf!l ve perişan odasında, soğuktan tit.ll~n .. _n ~ususı muhasebe ışl:nmn tam bula dönmesi. İstan~ulda fevkalAde ~ey- lAş içinde bekliyen sarayın hemen bürln 
~ollıan dan da gizlerniye karar verdi.,rcrkf'n, içeriye bir adam girdi. Elin'de, ~ır ı~tızama konul~asına. bı~k~ç sene~ ler old.uğunu gösterıyordu. e~derwı ihalkı, saray rıhtımından hare· 
bab Yazdığım haber aldığı takdirde on beş gün evvel Melihanın kendisine lık bır zaman kafi gelebılmıştır· Eskı ~~ıkule a~ıklannda, ~ağmur sa~a~ nun Kuşhane kapısına giden ve sarayın 
bı ifsının, tam 

1 
ı · ak'n götü d" ... k.· di' d G 1 d devirlerde hususi muhasebe işlerinin halını aldı. Bıraz sonra ruzgAr kesıldı. kat kat avlularından geçen yolun etrafı 

~ t Zatnnnd ev ~nme erıne ! r ugu ag~ ar var ı. e en. a am fena idaresinden muztarlb ve müşteki Büyükçek.meceden beri, saatlerce ağzın- na iki sıralı dizilmişti. • 
Otltu a, harclıgını kesmesınden sert bnkışlı, azımkar tavırlı bir ış ada- .. .. .. . dan bir tek kelime çıkmamış olan Hün - Murad, yağınurdan iyice JSlanmıştı. 
l)a Yol'<lu. mı idi. bulu.nan a~~ad~rlar, ?ugun. Cumhun- kAr, kısa bir emir verdi: Kendisini elinden tutup rilitıına alan 

b\~Yada gizli şey olur mu? Bir gün, _ Ec;erinizi ba-sacağım beyim, sizinle ~et_ ıd.aresını~ bu vad~~e de ~az~ndırdı - ~.re yi~itler .. feneri söndürün!. 1 bostancıb~ının _gö~~rini yaşlı görünce, 
heru n!lsılsa bu büyük cürümden ha- konusmıva peldim. gı ıntızama cıdden mute~ekkirdırler. ~n andekı kürekçilerden biri hemen l etrafına şoyle bır go~ gezdirdi. KendislnJ 
lt t ar oldu v hlak d" k" .. em· -ı Ah. d M" . b' d b" 1 b' Son birkac sene içinde Samsun huru- yerınden fırlıyarak kılavuz kaptanın ya- karşılamağa gelenlerın hepsi ağlıyordu. 
e d(i e a uş unu, c ı me unır ır en ıre ge en ır • - . . nmda, kayığın ~ndaki altın direk Us- Yağmur ilk müthiş .hızını almış ol-

\ardetti~aını addettiği oğlunu evinden heyE-canla sarsıldı: 51• ~uhasebesmce_.elde edılen muvaffa- tünde duran feneri söndürdü. makla ~-r~_ber, ihala siciın gibi boşanı-
Zava .. . • 1 - Konus~cak bir !;ev ydk, bana val- k~\ et~er ş<tva~ı şukrandır. M~a~elatta .. t:ağmur, a~eta bir şellıle hali.nde dö _ yordu. Butun saray erkanı rilitı~~ koşu-

tom lh lAhmed Munır, koltugun.da nı:;ı; bana bırk~ lira avans vermenizi hıç b.r teahhure mevdan venlmıyerek küluyordu. Bıraz evvel azgın e]derlıalar yordl:'. ~ız:arağası, ar~asında hunkdrm 
lı.t ,~nının tn.üsveddeleri e1inde bavu- ıica eJerim. h€r i~ inti7.amla ~örülmektedir. Bu hu- gibi köpük saçan dalgalar, ölmüş, deni - şe.msı1 yesını taşıra:n bır şatır ile ilk ge-

ve b ' . .. .. d . 'k f 1 d" ı k enler arasmda ıdı lları . ce inde bir miktar parasile bir Tahi iyi kaJbli ve vicdanlı bir adam- suc:;ta Samsun hususi muhasebe müdü- :ın y:u~n e, gıttı çe u a ıp uze tme Dö d- .. M .d . . 
f 

sıy0n . . .. Ah d E • . 1. 1. .. uzere ırı kabarcıklar kalmıştı. 5,ağnak r uncu ura şemsıyeyı a\an şa. 
<ık"'t a ılt<ca etmiye mecbur kaldı· dı Ge'lç rr:uharririn eline virmi l'ra ru me ~vmır verım ı ve gece ı gun. 00· ı t ·· k • · · ·ı tıra· .. iç; .

1 
· · · .. .. . y e yanın saa surse, ayıgın ıçı su ı e · İ 

g~ç a -nde mukaddes bir ateş vanı,;tn sıkc:tırdıktan sonra _gülümsedl: ıdu?l,u .?enılecc>k surette_ çalı:m~lar~nı dolacaktı. Dümende duran kürekçi başı: - stemez, doluya tutulanın yağmur· 
bl]dk. dam bundan müteessir olmadı, ı - Yazınız oldukça kn·metli bir e-ser- te~ci<kurle not etmek bır kadmnnac:ıık - Bre yiğitler kulak verin! Birinci 0• dan ~rvası yoktur!. . . .. . 
l'a~, ~s rtıahrumiyet ve ihtiyac iç'nde. ı dir. Sirndilik ~u ''irmi liravı a\mı:z, Hd olur. Ahmed Evmir. peldim eündenheri turak~_akiler. ve birer oturak aşın olan - de~ed:ti:~::~ ~endıs.~nı .~uy_:ikçcı.:mece-
~tt· ~kı daha b'' "k b' ku t 'kt' b .. t k k c:doen çok favdalı bir sav göstermis ve lar küreklerı bıraksın, kayığın suyunu g 'Y ~a dondu, kürekçı başı· 

ı v~ . uyu ır vve ı ı~a '!UP sonra e rar onuşuruz. ~ . . . bosaltsın! ya: 
h~yl!can bırkaç av zm-fmda, büyük bir 1 * Srm-ısu~ husu~f mu~aseo~ ışlerım, tall) Diye cmretti. . - ~ürekçibaşı ~uluı:n.' B_u kürekçi yi-
bıttl'di. rnahsulü olan romanını yazıp _ Per:han hamm evde mi? m·ı:nası e takdıre deger bır şekle koy • Padişahın oturduğu, kayığın csofa:t ~-ıtlerı ~llarımı sıpahilık ıle . çıra~ et. 

t:v - Siz kimsiniz? ll'Ustur. denilen yeri bi'e, jpeok tentenesine rağ • un, ~e:ı;ı de knpıcı?a~şı eyl~.dım .. yarın 
~ et ro · . d idi defterını yapıp nkabı humayunums 
""tıç ada-ınan nihavet bitmişti. Fakat. - AhP"'ed Münir beyin kend:sini Pertdokt~ hava'a .. Oiiz"l o' ~i· or menK ... sukılcı~ :b . k . . d ik ] ı arzet ... 
'~"l' ola "•ın naz:ırında mükemmel bir "'f)rmek istediPini söyle. . . ~re ~rını ıra .an yırmı el an ı, Diye bağırdı; fakat, ldrekçibaşınm da, 
~eııt b·n bu yazıvı neşretmiye ne ~n- Per'han misafirlerinin vanından Hendek ( Hususi ) - HendPkte üç ın :Unbagerl erlelkadyıgıns~uvunlu . boküş.~l~.k- kürekçi yiğitlerinin de gözleri yaşlı idi, 
ııl~ lt ga ~ . .. .. - . . . d" t .. d ı. ... h ..... 1 k .. 1 git ma,_a ş amış ar ı. unger crı ç-.ı ne oluyordu? 

• tabı zete, ne bır mec:mua, ne de guçlukle ayrılarak taşlıga mdığı za'lnan or (Jtın en~n u-va ar co guze • tahta kovaların içine her sıkışlarında bir M d · t b' b k tl "k' r . 
~rı'lllh- :tnuvafakat etmiyordu. imzası hi c bir mııkaddemeve lüzum görmeksi- m~ ktecir. Bu püzel hava larda arpa ve okkadan fazla su dökülüyor, kovalar üç r ~ra ,dser t ıfır ~re ·e e ı 1 e ını be-
ROwı ···<tttnı 1 • b .d . t' I kt d d"rt - d d 1 d · boşal 1 ıne aya 1

' e ra na. ~·ıqier ş o an ve umumi fikirlere ve zin nisanl•sına şu sözleri söyledi: tırr av zıraa ı yapı ma a ır. 0 sunger e ... 0 up enı~e tı ıyor- 1 - Bre ne olursunuz? Bre a\'rat gibi 
~ll'ıt ~ ıtvkırı bir }isan kullanan bu - Boş vE>re beni rahatsız etme. ara- . . du. Sa~ak bü;un dehşetıle on dakika ne ıı~larsınız? .. 
buı hırnay tm• k' t d d h' b' k 

1 
S . ltır. Yarım saat sonra beyaz bır bına- kadar surmüştü. Kayığın sularını boşalt-ı Diye bağırdı sonra birdenb' . 

~i' e e ıye ım cesare e e- mız a ıç ır şey a meıf:nıştır. enın "nu-nd"' 'd'ler mn işi ise varım saatten fazla devam et- "ml . ' . ' ıre, mı n-. . h b . nın o " ı ı · · tan ve go eğinın yakalanndan tutarak 
serserı. ay~tın em doyuramaz. Ben Kanıyı temiz bir hizmetçi açtı. mişti. Bu~dan son_ra., kürekçiler. ser~st elmas düğmelerini kopanp gö~sünü açtı, 

.\b + "la c-kasıle nısanl:ındrm. __ B v f d' . h?reketl~rıne manı o an ıslak yeleklerı -1 pençesini çlplak gö~süne vurarak: 
~ llıed tf·· Abm d M" · ff k' r · · u urunuz e en ım nı ve mıntanlanm çıkarıp attılar Yan B k km ~ . 
atıaı~{\ Unirin bir roman yazdı,ğını e .. unır muva a ı~e ını nı • 1\lfeliha damarlarının bir nabız gibi bellerine kadar çıplak hep birden, ·tüken - re or ayın,. bu de~let Alı Os-
~.t- nda herk b'l' k d 1 ~anhsma savlerneden soka'{!a fırladı. • k b' . ..- .. d f 1 b'' . ku . man Sultan Murad Hamndır. ~l~~rı b es ı ıyor ve ar a at.? 3- • .. .. \ıurdmıumı, a 1 ının $!OC'Sltn en ır a - me k ı mı yen vvetlt-rıle gene kür~k - Diye bir nara attı 
~dar aııları onun eserile yakından Kulakları. u~~~duvor, b~şı donu):?rdl:· mf' k is+ediC'ini hissedivordu. Ahmed leri kavradılar. HünkA~ kavığı ':hırkapı · 
~!! lt oluyordu. Onun romanını kim O~asma ınrd eı .z~man '\atai{mın uzer •• Münir onu, Boğa1.ın mavi sularını sa- burnu~u. dolaşırken, ~neşin dogma~ına SİYAVÜŞ İLE MELEK Alll\IED 
il~"' abul ettiremedig;ın· · · duvdukla'rı ne uzandı, kendını kaybetti. . b' d . k'-".ı öt" d- ancak ıkı ~aat kalmış bulunuyordu. Sa -
~ .... , bUn . ı ~ ran genış ır veran a\ a c ,ıar r! ur u ravburnunda Saray rıhtımmı bir çakal . 

~heti a ısyan ettiler. Birkaç ay. * w• orada ellerini genç kı1.ın omuzlarına deni~ dÖVÜ\'Ordu. Murad, genış ve sert .. ~?ımlarla, :va~-
~.lllaıtı bu··g~~ç adamın yazdığı sayfalar O günden sonral tam bir sene geçmiş- davıvarnk gözlerile onun ateş bakı~la- Saray:i Hümavunda bir tek ışık yoktu. mHur altbll!da ağıkr a~b~ ~ı:;ımc~e başladı. 
1 L, 'JUl€n1· ı· O k d b" "1 · t' B' h h Ah d M" · d d G"k .. ·· d k' k~ b 1 ı k aşan ır çıocu gı ı yuzune çarpan, ve A.h'\1 Pnn ış ı. a ar uyu emış- ı. ır sa a me unır o asın an rını ~radı. o yuzun e ı ara u ut ar opuşup mintanının yakasından göğsüne dolan 
, tneu ~.Yo~ sahibi olan madam bile, erken çıkarak Melihayı bekledi. - Benimle evlenir misin Meliha? par~~,anıyor, yırtıklanndan _doJ?uk ~uz: BUlardan başlanıyor gibiydi. Kendisini 
)~ltıah11 •

1 
ünırin aylık vermeyişini mü. - Hava çok güzel, sizinle bir kır ge- Burac;ı askımı7.a vuva olur. lbu bılr ışı~! yaSayılıy?rHdı:: Selvılerı ve~ ~bıvrlı karşılamağa gelenler, arkasından, sessiz, 

~~~ 1 e k b . . . . . · aca arı ı e rayı uroayıunun saııı s z k k b' k r·ı h ı· d di h t klb ltıe]ı;. . a ul etmış, ona bordarını zıntısı yapalım mı? Ates qözler bir sanh•e bile tereddüd ld ~. h'b' · ıı.. k'ed'~ .ı. ll' 'd' a:lŞl ır n 1 e ~ın. e pa şa 1 a 
~ht,~ ıçın r . . 

1 
• " • 0 U,;u, sa ı ını -ue ı~'>. oue ı ı 1• edıyorlardı. Bu kafılenın başında. uzun 

~~l(l)let ,, omanmın ıntışarına kadar Genç kızın kalbı helecanla çarptı. etmeden sırrını verdıler. Tam Saray önüne geldikleri zaman bo , si · "'h "zU il k 1 1'. 
"~ıı'i.. verın· f So h b k d A l d h . b" l b' k v • vu '\e msıyu \'1.1 e, ız ara,ı:;ası, '}:) "'•il k ış ı. n a er a ının y Dr an en oy e ır ya ınlıgı bek- - Peki Münir... kayığın önünde bulunan kılavuz kaptan' Af~ikalı bir zenci kral azameti ile yürü. 

)~ al'lsh e §itti, liyor, buna üzültiyordu. * iki elini ağzının yanına götürerek bağır- yordu. 
ı~~lU, !on arkadaşları arasında sol~un -Peki Münir bey, daireye telefon e. Ertesi gün, bütün ,gazeteler şu ha- dı: A . Yağmur, me.şalelerin kızıl yalımları 
«q"'" .,t .. ft a·· ı·· . v • • • • - Bu devlet h Osman Sultan Murad ı''e b'ıllu" r sicı'mler tribı' parlıyor yolu tki ) ·••ecı. :. ,.,oz u bır genç kız vardı ve aer, r~ha1sız oldugumu söylerım. bc>ri b~stılar: «Edebıyat aleınınde az 1.a Hanındır' . . "'. ' n 
Qıe... tiunir• 1 ·ı k b" s· b .. Bo. . . d k' . . . d b" ''k b' "h ı .. kenarına dızıimiş olan saray halkı, padl-
~··eıı de !n. yaozı arı e en ço • u- . - .... ıze ~-gun ga~ıç.ın e ı mınıı;u- man a· uyu , ır şo ret a mış o~_an Gemkinin gür sesi, Sar~yın taş duvar. şah önlerinden geçerken yere doğru e~· 
~Jı:l'ıl~u 0 ıdı. Son haber üzerıne nı yalımı gostermek ıstıyorum Melıha genç romancııarımızdan Ahmed Mu • lannda dal_ga dalga aksettı. liyorlar, huzuru hümayuna girmek şere-

ıttı: nu ınasaya vurarak yerinden h :ını m. nirle .... şirketi memurlarından M eli ha - Bu devlet Ali Osman Sultan Murad fini kazanmış ileri ı.relen zabitler ve sa-
h~ bu İki genç, dişa'rıya vermek istemedik- Cevad hanımm nişanlandıklarını mem- Hanındır!. • . r~v erkanı, koşarak Mur:ıdın ete~ini öp. 
lt]~ btıiylanın en meşhur romancı ve leri kıskanç bir saadetle göz~öze gel • nunivetle haber ald•k. Kendilerine H~- Bdur~evlet Alı Osman Sultan Murad tukdten sonra, arkasındakı kafileye katılı· 

e 'lk • anın ı .. yor u. 
'i ~~le! 1 eserlerini kolaylıkla rnekten cekinerek bir otomobile bindi- srı.-rıddlf'r di!eri1.:. _ Bu devlet Ali Osmaın... (Arkası var) 

~~ ;e heınen hemen sporcular kafile., «Son Posta» nm yt"ni edebi romanı: 50 sek san' at eseri Yunan mitolojisinin U o 
) ~ bu haşk~n~~rla bir1iktc ı;ı;e}n;iş olan- işvekar perisini tasvir ediyor; o perller 
)~~ı ~k bir ll?se o1madığ'ı ıçın ~.asa- ki kırların yeşerdiği, ağaçların yaprak-
)~i tail'ilınişı· zıvafet sofrası şeklınde Iandığı mes'tıd saatlerde elele verip ten. 
~~h tı~ıkhkİ S ağda solda oturanlar1a ~ ·• ha su lbaşlannda, çimenlerin üstünde 
~~si bir ar o~du. yemek bazan yer ( ~ y l A A' V 1 raksNferek dolaşırlardı; musiki ile, ştir-

~ ~tl!rw bir soh~~~ıy~t dalan, ~ald~n umu- _ ll '" le, güzellikle sermest insanlar, onlartı 
~ b(i-·~e o'd ~ ıçın e yenı ı. _ U: U taparlardı: şimdi üstünde uyuyup din-
bı~ ~\ltı l3aı~.itu ~bi, vemek salonunda lenmek üzere gözlerimi ywnmağa hazır-
~tbi;.} hteıif an lı~nları ve fazla ola -

1 

landı~ım bu Akadiya topraklarında yn-
"~~lile a~~lle~_ere me!ls;ıb olanların savan eski insan1arm inanışına göre o~ 

t Y~ alrnanc Şa ılmelerı ıçin fransı1r ı lar bulunroadıkça hi~ir şey genç ve ta-
~~ ~th..ktetı 

80 
a konuşuluyordu. Yazan: Refik Ahmed Scvenıil ze, hiçbir şey sevimli, hiçbir şey cazibeli 

• b~~ k l~ nra hemen hemen ortada 1 d O balı ·ı · k' d · U U l~'t"'litıt aunadı. Yol vorgıınlu!tu tre- Bu yarı dargın halinde her zamankin- sebetsiz olduğunu söyledim ve başka b04 Çantaları ona göre odadan odaya nak- ~-amaz ı. ar pe:,ı ~~~- 1 
ü a.~ d ç 

~ llıti-y !.sının verdiği rahatsızlık' isti- den fazla güzel! oda bulunup bulurunadığını sordum. !etmesi için garsona emir verildi ve Ay- ır. ~ra~a .. olara~ d~nu ur, '.?:i bır en 
~~~lt!~ lı; acı filan gib' tl 

1
' · _ Boksör Kenan, oturma salonunda rad- Saçları dökülmüş kafası elektrik ı ığı al- şenin dediği ii bi böylece olup bitti. Be·ıs~vılır,_ ~çune. bır?en ıbade~ ~>~ılır. O pe

~~ ~lt·ıtlkanı ı mazere er c:> yer yonun düğmesini kapayıp susturduktan tında panldayan, kır sakallı, dü• ..ik bı- niın bütün hülyaları.rn, arzularırn, bst!:I· rıler kı ışte ş~mdı g~ne ~:u bır ara_da o
~~ 1ldiJer.aB;r~enden va~a~ oda- sonra: yıklı adam, ellerini uğu.şturarak cevab mı döndüren emeller de bu hal şekli icin- larak ve belkı de mıtolo)lde 'le resımde
t~~ ~ı_~e hayat l~ı de bu kücuk ka-ı - Herkes odasına çekildi, artık biz de· verdi: de defnedilip gitti. Liza, Ayşe ve Rita ki kıyafetle yanı başundaki odada yatıp 
~~ :tıll;:ı' insan~ 0 mamac:ı, yahu d da yatsak... - Kendi odamı bile verdim: misafir. bize: • uyumağa hazırlanıyor~ ar! 
~lıt atan, .gece ı;-.alı.şmakt~n daftıa 1 Dedi. Bunun üzerine karyolaların tak- lerimizin şerefine burada salonda bir ka- - Geceniz hayrolsun! .._.n' ı 1'1 buna seı::le~ce1e~ne alışık Isim i meselesi ortaya çıktı. S. P. A. P. o- napenin üstüne kıvrılıp yatma-k için sizin Deyip ayrı ldılar. Boksör Kenanla karşı * 

t ~t' ~ l'l ~Oıihı.. . 0 uvor u. teli küçük ve bu seferki müşteriler ol. odalarımza çekilmenizi bekliyorum. Af.- karşıya kaldık. Ilık bir bahnr güneşi mukaddes Alfa 
~~'-~~ "e un içıne ba"?vorum. Ay- dukça kalabalık olduğu için herkese ayrı federsinfz. Kasabamız küçük ve hticra Tesadüfün ·bu cilvesine ağlamalı mı, nehrinin geçtiği va<llleri bütün şaşaasile 
~'<ii ~t Liıa lllatmazel Rı ta odalarına 1 oda vermek mümkün olmamıştı. Muhte- olduğu için müşterilerimizin sayısı da gillmeli mi? aydıniatıyor. Dağlar, tepeler ucsuz bu. 
~ ~~~l> baaı-kava kalsa. onunla sa. lif milletlerden sporcular üçü beşi bir a- daima sekizi, ~ geçmez. Böyle t~plu Yatmak üzere çekildikirniz odada du- caksız gibi. g~rünen aJtaçlıklar, .?'emy_;,si! 
~,~! 'bahaı- şbaşa konuşmak, hatta rada olarak yatacak!ardı. Bizim grupu- bir kafile geldığı zaman sıkıntı çekıyo- vara asılmış irili ufaklı resimlere bakı- 1 sırtlar, tabıatın ve hayatın guzellı,gını 
ı.:~ a:toı~a:ecesi içinde belki de muz için de -biri üç, biri iki yataklı olmak ruz. Geçenlerd~ de ~~le 'bir vazi~~le yorum. On sekizinci asrın meşhllr Fran- ilAn eder gil~ir., Her tarafta yaşamak 
'llıı arıı~da ' ağaçların koyu karan- üzere iki oda aynlmıştı. Ayşe ile kocası kar~ılaştık; Atı_nadakı_ ıd~ rı:ıerke~- &z ressamı Renyontm yandan önden ve iMfrası dalga anııor. 
\)~ aı~ ~!'ak geze!ek, oturarak, konu-~iki yataklı odayı alıp çekfldikleri takdir- ze yazdım, otelın gcnışletılm~ı vesaıre ... arkndan üç çıplak kadını bir 'arada tas- Knhvaltıdan sonra otelin önündeki kü
~~-~ alt. Lita ll~ıceye varm~k müm.- de benim Liza ve Rita ile birlikte bu. Zevzek ihtiyar, canımı bir kat daha vir eden maruf levhasından kopyc edil • ç~k çiçek bahçesinde oturdum, Atinadan 
~~ ilh.atin. ı:ft_ u gece benı son bir lunmam veya Liza ve Ritanın odayı işgal 6ıkan bir takım münascbetsiz ve lüzum- miş bir resminin karşıs nda durdum Tc- getirdiğim azametli havana sigarını o-
~ ~)'~k 'fa~ı~langıcı.ndanberi oldu- etmeleri ve benim a.çıkta kalmam icab su.z izabat vermeğe -başl~ı; Ayfıe işi asüb d 1 t f 

1
• gül h· t luk oluk çıkan dumanlarını savurarak 

"'1 (!~f!l\ et~ a :meşgul ediyor. Onu edecekti. Bu hiç 'birimizin söylemedi~, kestirip attı: n .. ~e en ~. e a. etı, ~ e ~n ve her ncfeste biraz daha !azla zevkine 
~(! at bır fırtıderhıllklerine k,bdar te. fakat hepimizin dtl$lndüifun{l'Z, zihni- - Hüseyin Bey Kenanla bir odada ve butün zengınlıklerıle vücud güzelliğı .. vararak içiyorum ve manzarayı scyredi-

qı_ eQiy nanın şiddetli sarsmtısı mizde hal şekli arad.ıkıınız btr mesele idi. yatsm: ma tmazel Rita ile Liza ve ben de F'ransızlann Louvre müzcsine koydu k- y1rum 
orum., Otel katibini çağırarak taksimin müna- üç kişilik odayı alırız, böylece olur biter. ları ve Les Troi.s Br&ces dedikleri bu yük- (Arkası var) 
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(--e--.-.-1-e_k_e_t_l_ll_a_. __ l_e_r-.....i) Balıkesirde pamuk zer'iyatı 

H T · ç k d · inkişaf ediyor Y D KA K 1 a.::.r
1

;~e~l;~ar En iyi cins yerli pamuklarının çırçır randımanı yüıdl 
Belediyeler süratle teşKı!at.anctırılıyor, temizlik ve 

imar işlerine büyük ehemmiyet veriliyor 

AntakyaeZa Asi şehri kıyılan 

Çankırı (Hususi) - Şehrimiz Hal- 30 olduğu halde akala pamuğu:lUD yüzd~ 37 dir 
kevi binasının ikinci katı bitmiştir. Ü- Balıl>esir (Hususi) - Balıkesir vi-ı 
çüncü katının da derhaiJ. bitirilmesi, Ü- layeti 1939 yılında akala pamuk böl
zerinin kapatılması yolunda geeeli gün gesi içine alınarak bu işlerin takibi için 
dlizlü çalışılmaktadır. N~illi pamuk üretme çiftliği eleman

Babarda bina tamamile ikmal edile- larından Alaeddin Sivrioğlu pamuk 
cek ve yazın küşadı yapılacaktır. kontrol memurluğu vazifesile Balıke-

HastanP. tamamile örülmüş ve her ta- sire tayin edilmişti. f 

ratf· kapanmıştır. Sıva işile iç kısmınm İlkbahar pamuk zer'iyatı mevsimin- · 
tecisatı yapılacaktır. ne Na;illi üretme çiftli~nden 175,000 

Hastane yolu üzerinde yapılmış olan kilo damızlık r&ala pamuk tohumu 
Tatlısu köpri.isü bir fen hatası olarak getirtilerek !?iftçilere ödünç dağıtılmış. 
yüksek yapıldığınd<l'n yeni parkelenen tı. Torumlar pamuk kontrol memuru
şoseden 70 santim yüksekte kalmıştı. nun direktif ve nezareti altında 40,000 · 

-nu parke yolun yükseltilmesi icab del<ar s~hada mevcud vesaitin müsaa. 
e-tti Ve 4 bin lira kadar bir masrafla d('~i nisbetinde akala pamuğunun ihti
parke şose söküldü ve yol daldurularak yaç gösterdiği fenni usullerle ekilmiş
yükseldi \'e gene parke döşendi. ti. Mevsimin pamuk ziraati için gayri 

Köprünün etralünda bir meycfunlık miisaid gid;şi yi.iziindcn beklenen hası
yapılmak üzere bir bina istimlak edi- Hlt: :ıormalin dununda 2,000,000 kilo 

Antakya (Hususi) - Yirmi senelik modern ve medeni çehreyi en kısa za. lerek yıktmldı. Daha birçok duvarlar ka.-tar çiğitli olarak elde edilmi~tir. En 
uzun acı bir hasret ve hicran dev - manda vermiş bulunacaktır. yık;Jarak yol genişliyecektir. ivi cins yerli pamuklarının çırçır ran. 
resinden sonra anavatana katılmak sa- Merkeze bağlı köylerin imar ve tan- dımanı yüzde 30 olduğu halde akala 

n ~etine eren zümrüt Hatay, Cümhuri- zill"i işleri ile yakından alakadar olan Bursada nahiye mUdUrUnU p<~muğunun yüzde 37 dir· Runa ~öre 
yı:_~ hüküm.etinin göst:rdi.ği rn.üst:sna 1 H~lkevi köycülük şubesi şimdi de Kıb- bu senP Balıkesir vila,·eti saf a'kalla pa. 
alaka saye3ındc dah~ şımdıden ınkışafa rıs göçmenleri için tesis edilmiş bulu • öldUreı kaçakçl m•Jk r~ndımanı 750,000 kilo raddele • Egenin yeti§tirdiği pamuJola~"' 
başlamı~tJil'. Kasabalarda ve köylerde nan köyi.in tanzimi ve su ihtiycrcının 18 seneye mahkOm oldu rindcdir. biriniı~ fidanı 1 dirt 
yeni yenı rnel:tebler, okuma ve yazma knr~ıl<tnması işi üzerinde çalışmakta _ Bir hir buçuk ay evvelki i~~. topl~ma tı~ .. K?n~re reisliği~e seçilen be.~ bit 
k:ırs1ar• eıçılmakta, daha düne kadar dır. Bursa (Hususi) _ Soğukpınar na hi- arı larında 11.12 kuruş olan çıgıtlı pıya· reısı N acı Kodanaz ıdare heyetini rt 
· m' ·sm· ok kab·ılı'nde b' e k \'C :'ı mu"du"ı·u" Muslı'hı'ttı'nı' o''Jdu"rmekten s:ısı, hükumet çe pamuk tohumunun d1- yrllık faali'-·et raporunu okumu.ş ve . , ıs ı v~r cı ı Y n ır r u~ HalkP\ i kövcülük komitesi bu kövün y " ı 
ru1uş olan belt'diyeler teşkilatlandırı _ su ihtivacınn; umumi ka'!!aldan açıla- ;t!"lu tiitün keçakçısı Kadir, şehrimiz ~arıva çıkarılmasına müsaade o~ .. mdu- por kabul edilmiştir. Müteakiben rı eJl' 
J=ırak imar işlerile tavzif olunmakta, c:ık tali b;r ~a'1nl vasit~,ile temini ve a<rırceza mahke-mesince idama mah - crunda•n son zamanlarda 16.17 kuruşa zamname mucibince hesab ve dilek bı1 
Hatay iktısadiyatında< hareket ve can. (' ,~e bu ma kc::,dla ll"evcl'-1 eski iki su kum edilmiş, temyiz .mahkemesi ta ra- çıkmı~t~r. Saf pamuk piya.oı:ası ise; h · c!.irnenlerinin seçimi yapılmış ve ııı!' 
lılığı temin edecek fabrika ve sair tec:i-1 alırınc•ııın tamiri i ler;,i., bir an ev. f:ı!dtın rr.nz~unun lehıne olarak bozul~ m!r borsasında akala mahlıç fiatları erıcümenlerin raporlarını hazırlarll8 tit· 

. · ı · h 1 k • h 'T ş 1 muştu. Yenıden yapılan muhakeme hı '-"ır \•e-vn biraz fevkinde olduğu halde için eel se yarım saat tatil edilmi~ Ô' 
satın pıOJP. erı .. azır an~a ta \e u~- ""ı tahgiı::':uk e+tirilmesin·, köv içindC'- taM butmuı;, iddi~ makamının idam ce !1~lıkcsirde 4_5 kuruc; noksanile 45.49 Celse açıldığında evvela hesab erıC., 
sa, wdevletçe ç~zı.len ge~ış .ve zen~ın ki yrıllrTın Uınzimini ve köy evleri Ö ·ı;oası V~"r·ımec: hususundaki ısrarına rağ kuru~tur. Aradaki bu fark da. ihtiyar menının rapcru okımaraik masraf.1:ıı proıl!,ra:;ın takıbıne geçılmış bulunul- nünd-e b::ıhçelcr vücude getirilmesini merı Kı!dir 18 seneve mahkftm edil • ed:tecek naki! masrafları, komısvon ve ı:rcJ;ri ( 1600) lira olarak tesbit edı 
maKta ır: w . . .. . karar altına almış ve tatbik sahasına mic:tir. Avrıra karakçıhktan da 6 ay saire hesaba ından ileri ıtelmektedir. 941) senesi bütçesi kabul edilmi~tlr· )Cl 

. Bu prog:o:ı.~da. saglık ışler~ de muhı:ı: koymuş bulunmaktadır. ı verilmiı;tir. Arkadaşı Mustafanın da Tlkbahar ekim mevsiminde çiftçiye ö- Dilekler encümeni Şamh, Bak~c:fı 
bır mevkı ı~gal etmektedır. Umumı ---- kacaı.c-ılılr~an 7 ~v teczivcsine karar diin~ rılarak \'erilPn. akala .. nam~'k t~ • Korucu, Halalca, İvrindi; Yenııc 1' 
sıhhatı koruyan hemen her türlü ted. gUrSa bilediye UmUmi meclisi \'Cr~lmiştir. . . • ht~mlarmın ;:a•hmetsız ve kulfetsız: köv. Kepsut, Çağış, Ayşeb~cı, HacıHı>e"' 
bir ve vasıtalardan mahrum kılınmıs llini.in menfı:wtinc en uvırun !iekilde is- Savaştepe; Pamukçu, Konakpınar rı-
olan g_lizel yurd, plfının tfAbikini mü te: toplantiSI Mudanyada babasıni öldUrmek tirdadı icin hazırlanılma'kta ve icab e- Karaisa nahiyelerinin dilek rapOrla 

1
, 

ak:p bu baltımdan en emin ve garanti- Burc;a (Hususi) _ Dün, belediye den ~nıb:rıe .. alınmaktadır. nı okumuştur. Dilekler wnuıniY~~ 
}i yer olac<ıktır. Hastalık ve bilhassa umumi meclisi fevkalade bir toplantı isliyen bir genç mahkOm oldu Ciftd. mevsim e-avri müsa;d mttif1i mekteb yapılması veya tamiri, ınualoılf 
sıtma membaı o1<l'n sazlıklar kurutula- yr.ıpmıştır. Şehir planının tanzimi için Bursa, (Hususi) - Mudanyada bir halde 'ıerli pamuklard;:ın cok fnrklı kadrosunun tezyidi, yol ve köprÜ ta 
cak, Amuk gölü bu hususta ön p~ana Prost ile aktedilen ve belediye reisi köyde babas•nı öldürmek kasdile aya- ve Ustiin olarak elde ettiği akala pamuk ve inşasını ihtiva etmekte idi. . bit 
almacak, hastane ve bakvm, dogum Ne§et Kiper tarafından imzalanmış bu. ğından yara-lıvan Sülevman oğlu Hali- rundımnnından ziv.1desile memnundur. Üçünci.'ı cel;:;edc gizli reyle ve hıhÇe~·t' 
evleri kurulacak. sıhhi te~kilat köylere lunan mukavele umumi heyete arze • lin mu hakemesi in taç edilmiştir. Ha - Yeni zer'ivat mevsimi icin geçen ~ene namzed J!Östeı ilmeden kaza idare ~i~ 
kc.da'l' te~mil olunacaktır. dilmiş ve ta'Sdik edilmiştir. lil, iş sırasında yeni elbiselerini giydi- ~kal~ p~muk t~humu alamıyan çiftçi- tinin seçimi yapılmış ve reylerin ~ll 'fi' 

Her sahaya şamil olarak ve sarsılmaz Ayni toplantıda, ileride ve icabında ği cihetle babası Süleymanın tekdirine l('r şımdıden mııracaata başlamışlardır. neticesinde Vasıf İspartallı, tsmaıl tJf' 
bir enerji ile ve mes'ud halkın manevi asker ailelerine yardım etmek üzere maruz kalm·ş, bundan dolayı muğber Gelecek sene z:r'iyatının yeni ekim rit'.lğlu, Meh~ed Keklik, Muzııf~er ıcııı' 
müzaharetlerile başlıyan kalkınma, daimi encümene salahiyel verilmesi ka olc:nık o akşdm eve gelmemiş, ertesi ve lxıkım usullerıne uygun olarak ya- kur ve Halil Ihrahim Madenltnın. d'~ . ·ı t' . ld .. d· _.Jıl ı kırk ac;ırlık Türk diyarına layık olduğu ıar altına alınmıştır. sabnh babasını köy kenarında karşılı • pılması ve ıstenı en ne ıcenın e e ... ı- id:ıre heveti a7.alığına intihab ev 

( Adapazari Halkevinin temsilleri 

Adapazarı (Hususi) - Adapazan- H&lkevi gösteri kolu muntazam çalış

mahrr:na de,·am etmektedir. Şehir halk~ sık sık güzel temsiller seyretmekte 
dtr. Son defa cUzun Mehmed• piyesi temsil ediJmil ve çok alkışlanmıştır. 
Resimde bu piyeste rol alan gençler görülmektedir. 

varak, harnil olduğu domuz avına mah l~hilmesi için ihtiyaç hasıl olan Ame- ler: anl~ı1mı~tır. .,w 
sus silahla babasını yaralamıştır. Ya- ril.:an pamuk mibzeri ve çapa ma'kine. Bundan sonra işari rcyle vilAyetJ

115
J 

~ının kücük olması ve vak'aya şiddet- leri gelmi~ .bulunm~kt~·d.ır .. z~manın • re heyeti intihabına geçilmiş ve.
1 

ı'" 
li bir tahrikin sebeb olma'Sı nazarı iti- da hu rr..akweler ~ıftçının ıstıfadesl~.e !spartalı, İsmail Tiritoğlu, fsrnnı 5" 
bara almarak Halil 4 ~ene ağır hapis ar1cdilccek ve yenı sene pamuk zer ı - s:ıbt)ğlu, Mehmed Keklik, ~~~~t ııı!~ 
cezasına mahkum edilmiştir. vatının i~k.an niı;betinde~ makineler le mil, Ali Özkan, Muzaffer Ozktlf, ıfıı ~ 

yapılm::ısı ıçın elden geldiği kadar çalı- Gi.i\'ensel, Halil İbrahim Madenll: di~' • 
Bursada bir yangm şılscrlktır. Deverioğlu ve Şükrü Kayalı se!~,""' 

Bursa (Huc:usi - Kuruçeşmede Ka- Balikesir Cümhuriyet halk partisi t~u sonra kongre alkışlar arasın 
nara sokağında oturan Bayan N~mi • merkrz kazası yıllık kongresini yapmıs- panmıstır. . 
ye ·emek pişirmekte iken ocaktan sıç tır· İctimada vali R~ai Güreli, hüku- . • 'k6tl 
rı yarı bir ateş komşu duvarını tutuştur m et erkanı, parti vnavet i dar€ he vet i Ceyhan da C. H. P. ve Ha 
mu5 ve yangın başlamıştır. Derheı'l ye- ı ve davetliler ha'zır . bulunmuşlardır. seçimi rtl 
tişen itfaiy€, havanın fazla lodos olma Pa:!"ti kaza reisi Vasıf Ispar:aıı tarafın. 1'9 
sına ravmen, vanırının büvümesine ma dan açılan küngrede Ebedı Şef Ata • Ldana• (Hususi) - Ceyhandn. ııetY 
hal ka:ımadan· söndürmüştür. Tahkika- ti.irkün ruhuna hürmeten beş dt4'kika ve Halkevi idare heyeti seçirnle~ıığ1ı11 
ta devam edilmektedir. sükulle uyakta durulduktan sonra kon- celonmiştir. Ceyhan Halkevi re 5 

Adanada ktr koşuları 
Adana (Hususi) - Şehrimizde bu 

T.>azarrhm itibaren kır koşularına baş -
lanmıştır. Bu koşular altı hafta devam 
edecektir. Neticede birinci, ikinci ve 
üçündilüğü kazananlar 3 Martta An -
kardda yapılacak Atatürk kır koşusu -
na i,tirak edeceklerdir. 

grc r<'is; ve katibierin seçimi yapılmı~- doktor Basri Uzel seçilmiştir· 

Tarsusta köy okullari adedi artiyor 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Harbin tesirleri her ta. 
rafta hissedilrneğe ba.Qlanı • 
yor Hasan Bey ... 

. .. Mesela bir müddet son 
ra kadınlarm eıı büyük thti 
yacı olan .• 

.. . Ruj, krem, rimel, saç 
boy2n g1bl teYler de Avru~ 
padan gelmiyecekmi.ş! 

.. 

"""'~ ~ tl 
oıe\" ı: 

Tarsus (Husus!) - Köy okullarıma \'e arzu son derece artmış ve f111)'e' 
adedi gittikçe artma<ktadır. Merkez ve mektebl~r ihtiyaca cev~b vere 

1
,, 

köylerinde bu kadar çok okula malik v:tziyete gelmi~tir. irıdeO! 
ikinci bir kna gösterilemez, sanıyorum Yaşlıbr da Halk rlersha~e;rıcçc tc~' 
Kasahada bir Amerikan kolleji ile bir tifade etmektedir. 1 lkevı tııılB ,ıf 
ort:.:Y, ~~ ilk okul, üç biçki dikiş yurdu risat kıasinrına bu · daha geÇ0 

Hasan Bey - Desene ki ve e!li köyde tam veya noksan teşki- oemmiyet \'ermiş ve bikat& ~--
o zaman sokakta bir tek ka- }atlı Vf' bazıları yatılı 50 köy okulu tir. btrfflj r 

dına bile t88adüf edemiye • vardır. Resim köy okullarından 
oeğiU.. Halkın tahsiJe kaqı gösterdiği zevk teriyor. 



b' 25 İkinci şri 
1 ec m·zde 

SON POSTA 

Bir doklorun gUniUk 
notlarindan 

Boğmacanın 
Tedavisi: !J 

Botmaca öbüriliünün dl!terl gibi ve-

tarihli 
azananlar 

25 Jı.. yahud dlter serumla 1y1 olan hastalıklar 
~ II.IOcit gibi serum yoktur. Hu.sust bir ilA.oı da ~kaz eşrin laıihli bilmeoorniz .,Salim Özkan, istanbul 44 üncü 1lk okul taıe_ henüz ke§fedllmem~tir. Oiırçe bazı bu 
laııbuıd!ltıanıarı aşağıya yazıyoruz. İs - be.slnden Na:tl Siier, İstanbul ku ıı.seaı sınıf ha:ıtalıta mah.'lu.s tirintalar ve dahUl ı -
l:ı-.ııı d bulunan t l'hl' k 1 2 de 1433 Nüzhet, İstanbul Beyterbeyl Ara - lAçlar kullanmak bütün doktorl&rca ka-
t ; rı lla1.ar . a ı ı o uyu cu arı • bacılar caddesi 16 n umarada Bac1l,. 
~~rı SO tesı, Pel"§embe günleri öğ • bul edilen şeylerdir; fakat ko.t1 bir ne-
~ nra h~· KOKULU SABUN tfee almak ve 4ınngaları yapar yapmaz 
~~ llıiı~ ~ ıyelerini bizzat idare • h:-.staları iyi etmek henüz mümkün ola-

"\'u {In alınalan ıa~zımdır. Taşra <Son Posta batırah) 
t~ t'Uhr . _ mam:ıktadır. Yapılan bütün tedaviler 
~te lt>ı; ıınız.ın hediyeleri posta ile I.c;tanbul Suleyınaniye kız orta okulundan hnstarun öksiırük nöbetlerJnln ad~dlnl ve 
Si :ıe gön~rilir. 128 Jal ... İswıbuı .. Ortaköy 23 fincli Ult okul. ş11c!et1nl indirmek gayesine mntuf bu-

rer Cep . .. dım Muzaffer Gurcan, İstanbul Gedikpaşa lunlrulktadır. Buna az çok da muvaffak 
Qrı PrOJektorU kazanan Hamam caddesi 23 nurnarada Sedad, istan- olmaktayız. İlftçlardan ba§ka açık hava 

tr ~~llb., 8rk9k OkUyUCUffiUZ bul Vnllde!Atik B:ıflarbaşı caddesi 17 numa- cllhassa bu hnsta.ııtm im güzel en sıhhi 
~ · li Ul lieybeU d 3 t rada Mustafa Cantftrk, t,tanbul Emlrgan Haçlarından blrldlr. Hasta çocukları açık 
.,:-~ l'kaz.a, Iata ab al ilk okul sınıf 7r;, orta okulundan .sınıf l...A da Hllml Uugun. havada, kırlarda, deniz kenarlarında gü_ 
~ llebek n u Erkek llses1nden nc~te gezdlrmek fevkalAde iyt netleeler 
Q·aı Ö&an 

26 ncı met.teb talebesinden ALBÜl\f vermektedir. Gecelerı de açık peneerell 
lter Şi ·1 <Son Posta batıralı> yatak odainnnda hastalan yatırmak çok 

U r ey a:bUmÜ kazanan Amn.sy:ı orta okul sınıt 1-B de 398 Ayten lyldlr. Şu kadar ki çocuklan üşiHmemek 
l }i .... ç kiz o kuyu ClJmuz Erder. Konya belediye m:ıhalle işleri memu_ şartUe. Çocuklan Gazlıani! civarında 
• "'"'"- •- gezdirerek oranın havasını teneffüs et-~ tn ~ı kız orta okulu sınıf ~ \ale - ru Ahmed kardeşi AU Baysal, J.'5tanbul 49 un_ tirrnek de az çok fayda verir. BUha.ssa 
t;ı r da ~khct.Kabataş izzetp~ .sokak 16 cu !Ht okul sınıf 3 talebesinden Selma Uygur, çocuk1ann bo~maca öksürtiiünün de -

t laıeb adf:re, FaUh 15 incl Uk okul 51- istanbul Abarny Hamam soltak 8 numanı.dn vam ettlRI müddetçe zayıflamamalannı 
:Ilden Cavidan Türkkan,. Clb!l.d Demlr.sel. temin etmek lı\zımdır. Sık sık miktan nz 

~ ~ DEFTERİ BOYA KALEMI fakat mugaddi yemeklerle çoeu~u bes_ 
'':ı..~bıu Su n l"ost:ı hatıralt) Ankara İsıneqı:ı.şa mahallesi Beştepeler 50_ Jemelldlr. Bolemaca çok .sari bir hastalık 
~~tıı 7 n~~e Yenimahalle Aygün a_ ka~ 36 nurnarada Selçuk, Giresun belediye oldu~undan dl~er çocuklardan ayırmak 

~ tıJı.ı !ttı ~ &.rada C!alıp, Birecik posta sa~ lık memuru AU Şadl o~lu ÖZdemir, İs- ınrttır. Bir buçuk ay kadar mektebe gön_ 
t\ 0 

1 2 4e Cavıdan, Istanbul Erkek ıı.se- dermemelldlr. 
~ cuı!la.ı:ı 20tı Ata, İstanbul Fntlb 49 uncu tanbul Atıkallpaşa ~ft.m sokak 8 numa_ 1----------------1 

lif lık"! lleyhan Sö Ç '-·- Kur rnda Bas:ın Fuad, Iskenderun gümrük baş_ Cevab 1.dly.:~ olı:uyucularırnın YVUıta 

1 
"ll M nmez, aniUlı - - ... - 1 -ıı;- .--

~fti-ıı. -..retnıenı Nedime kızı Flllz. muııur UtoU memurlanndan Esad kızı Suna. pul.ı :rollamalar,Cl rica ec~rlm. Aksi tak-
l 1.\~Li KALEI\1 AYNA dirde istekleri mult"beleslz Jı:alabUJr. 

t llbııı ~Son Posta hatualı) (Son Posta hatıralı) ~ J 
j lfQraı eş:k~ 20 1ncl ilk okuldan 155 İstanbul Ca~al~lu orta olMundan 33 ( 
~ nıın.~ lstanbuı Aksaray Haseki cad- Me:hme1 Fevzi. istanbul Fatih 40 mcı okul Yeni f!eŞrİvat ) 

c, :!kııı11 r~da M.hrib:ın, İstanbul ~rkek talebesinden 164 Vedad, İstanbul Şl.şll 43 un- -
~\'l nır 2 de 370 Nurettin, rstan.. efi Uk okul sını! 3-A da Şadl Güler Deniz - Bu denizclllk mecmuasının 54 

~ İstan crıa okuı sın~f LA da Hıdayet KİT · linefi !ayısı çok zengin mündereeatla ve blr 
ıeog buı Haydarpaşa llsesi talebe- AB çok resimlerle 1ntlşar etml.ştlr. 
l\tl) Ali !::rturk. İznıit Demiryolu caddesi 202 nurnarada ............................................................ .. 

t ·St~ DOLMA KALEM Şehoa sanay, Çanakkaı. Hastane ba}'m ce.. c T • y A T R Q L A R ' 
};ı .. <&,rı Posta J>atıral ı) \'adp:ış:ı sokak 218 nurnarada Mediha İnci, 1 _) 

ıt "tıı .,e ~ellkö k Anknra Oebeel Tadik sokak 4 nurnarada ----. --. ------__.-j 
1 ~.~ rtıa11 Y ız llsesl sınıf 7 talebe_ Tü' kA ıs· +n bul D d ta kul d Şehır Tıyatrosu 
" 11 Ut Yene · r "n• .... n avu Palia or o un :ın 
~ ~lı! Okuı taı n, Istanbul T<ıpkapı 128 Ekrem, İstanbul Çamlıea kız llsesi talc . tstiklAI cadde.sl komedi kısmında 
tı ~ll(j~ -'t.,ara ebeslnden 869 Sabrlye, besinden 119 Melft.hat, İstanbul Vezneeller ak~am ,aat 20,30 da 

~ ı.\ }:ecla ıi'as Uzu~yu.suf s~kak 3 nu - Zeyneb Kdmll .:ıokak 23 n umarada Muam - Kan Kardeşleri 
~ c!a Gaııb Ö' lst~nbul I'stUtlO.l lisesi mer. Eskişehir Odun pazarı Mllll Zafer okulu 

3'; de A ~ zer, Istanbul Lft.lell cad_ sınıf 4 de Şaycgfın. 

t ntŞYu~IR ASI RESİMLİ EL İŞİ MODELİ Balk Operctl bu akşam snat 21 de 

Pipiça 
, libuı 6<Sorı !'osta ~atıralıl Uşak Nu; ilk okulu sınıf 4 de 297 Cemal 

~C: a <Jı.ı.~aıııye Fevzi dd 1 6 n Albavr k. Izmlt. orta okulunda sınıf 2-E de Raşid Rıza ve Sad! Tek tiyatrosu 
'- '<ctı • paşa ca e8 U- 9 9 ö ı h b dl '·"t1 ü 

' '"'lı~ • Istanbul Tnkslm lls i f 2 mer. Kızı ca amam ele ye ~ bi H - 11/12/!139 Pazartesi a~amı Üsküdar Hülede 
~ ~ t;ıdtı:er Öıbay, İstanbul F:er:ııu mme

1 
ttln us1

1
u Yknşar ~lu Uslu Yaşar, Bür _ Karma Karışık 

:ı-. ~ı h- ı 84 numa d C al n~'ık han ye 2 Ine o ul sınıf S-B de 224 Muazzez, 
't lı "'IJll.s ı,.__ ra a em , ..o..u e_ 
~ dana -.u.ınlser mua-vlnl Ferid kızı Erzincan belediye ba~iUUbl ~u Sırrı Dlnç İ .1 D" b .. ll .. t · ıı . B kş 

Cluıı.e 5 ~finunnsanı okulu sını! 3 de soy Dlvrik Nuri Demlra~ orta okulu sınıf smaı, .~m ~~ u emsı er~. u a am 
1 Yatı.. 3 de 193 Muammer Ollngör Tokat kolordu Kadıkoy Sureyyapaşa sınemasında 

q ;oııı Sa lltş M CUNlJ bıışt::ıbıbl kızı Sum. ' Sahibinin Sesi başokuyucusu Meliha 
\. ~~· 1ı:~t:rn Çeşme sokak 6 numa_ KART ve saz arkada~ları tarafından sahnede 

~~eıı 3d.a ~ac~uhşışu .Hacı Maruıur sukak Toked orta okulu sınıf 2 _ B de büyük konser. Adanalı Hürmüz kome-
t!rı!l : Orba~ İstanbul erkek ıı.se.sı taıe_ 325 Elynzar Şl.rlngül, sıvas askerlik daire disi 3 perde. zengin vaTyete 
·~· ..ı\ eta 199 kU, Adana birinet orta ba1knm olUn Şernbett!n, Malatya Dişbudak ............................................................ .. 
A;~ılııücı Mehıned All, Bursa Zl- soltak 23 numıırada Necmettin, Edirne Na. D k H f C 1 

IM ~~lirü kızı Reyzan. mılt K('mal Uk okulu sınıf 4 okurlanndan S37 o or a IZ ema 
~ıı~ <&o11 OM BARDAK Medlha, L:tanbul BE!4iktaş kız orta okulun_ (l..okman Hekim) 

<laıı :Posta hatıralı) dan 817 Nuran Erkmen, Aydin Oıızl bulvarı 
-~l'nnnpaşa orta okuldan numara 2 de Hnyrünnl.m otuz. Divanyolunda 104 n:.ım9.rada 'l(•rgıjn 

- hasta kabul eder. Telefon 21044-233!18 •• 
1 

• ~~U ~~artt~ li ncı suyfcu:la} ::.iyonu onu Riyascticümhur rnuavinli 
Aı.ı~ de:rh ~ge başlıyan küçük ğine intıhabını ileri sürmüş idi. 

> ltabqh g(i ~ Şu cevabı. verir: 1ntihab rnüe11delesinde kafi rey ala
~~ ~1 Q]us erınesin! .. Inşaoallah du- mamıştı. 1 92R senesinde riyaseticüm -

~ hıı- bah n.ur... h :ır intihabına ismini y<ı'zdırdı, fakat 
hiı- ba~~eli olmak istiyorum ... Hoover'i ma~lfıb edemedi. 

~ • rıye}i... Tıpkı Nelson ÇQk geçmed i. .. 
~' ıt !.':ı- 8 T-eşrnisani ı 932 tarihinde yapılan 
~ .. ~. J\:~klin aziınkar bir tabiate int~l-ıabda intikamını aldı. Reisicüm -

rı -ırn:k~ 1 h · ··h b d'I · ·d·' t t'h bd k :ıl'ıtıd ar ığ1 ~avcsinde çalıs- ur ın.ı a e ı mış ı ı. n ı a a a• -
~ t 1\ ~e· ~ lllekteblerlnde hep bi. ZıRnıiı~·nı haber alır almaz şu sözleri 

taı ~tı M .. ı · r b (!~ · ·. odel denecek derece- c::oy em ış ı: 
'tb ldı... 1 - Ya Amerikanın en büvük Cüm -

t. t lta <thıiye ıabit' Id hurreisi olacağım. Yahud ki Arnerika-
t n b ı o u. . . .. h ı ~ 

· . ahriy d . . k n n sonuncu reıc:;ıcum uru o acagım! 
~ lstikba~i aır~s~ on~a~ ~~ Tntihabındanberi ifa eylemiş olduğu 

lJ para gorunu ~ hizmetler sayılamıyacak kadar çoktur. 
h ~t'rıurni sı Bu hizmetlerin;n bir kısmı ciddi ve 

W rasında, Amerika Re uzun münakaşaları mucib olmuştur ve 
an~lı~~row Wilson bahriye olnıı:ıktaıdır. 
n n ıtl" <>osevelt'i Amerikan Fr;tnklin Roosevelt memleketine çok 

tr d(!l'nıt U~essili olarak Avru - iyi hizmetle< görmüştür. Halka ken 
~ tıa~ ~ ıdi. 

llQ ~beu d!c::ini pek çok sevdirmiştir .. 
ı~~ 0 t fi].o e Franklin Roosevelt, D unun en parlak misali 19 36 sene 

Oo d sunct, 400 harb gemisi - c;iııde yapılan Cümhurreisi intihabında ( lt en fn ı 
,] 'l'ld z a bahriye zabit ve veniciC'n seçilmesidir. 

~ qk eı-ıedık a eyieıni.ş idi. ı 940 senesinde vapılacak olan yeni 
.ı '11tıa Çe Franklin Roose - intihabda -:namzedliğini vazeylediili 
~Lı" ııep C" 

~~ıw '<ISı t~r. 
1 

Umhurreisi Cleve- taltdirde- gene kazanacağı muhak -
'1~ ctıtı ıy 

ı~ 1_?lnr<tk ordu ... Fakat du - kal{hr. 
t 1 > ~ıy0td bu defa Cümhurrei- N~mzedliğini vaz'eylediği takdirde 

ı~al't. n~ltıd u... dedik. Sebebi vardır. Ruzvelt artık çok 
ı~ ~lıı enbe · 

~ ~e ~a~ı rı esasen demok - yarulduğunu ve bir devre için olsun, 
ı~ a,. · {!sjl'ld lllıştı. istirahat eylemek arzusunda bulundu-

~o'll.sı ,, e Paw~_, 
~"llprn1 . ·.~ı onu Nevyork ğunu yakın ahbablarma bildirm~tir. 

esinde ş ~dı! B :.ın ların kendisini arzusundan nüklll 
enıokrat konvtn • ett!recekleJ'i de tıuh~aktır. 

r 
r •• o 

Bu ıeee nöbetci olan ec:ıanelM iUn • 
lardır: 

istanbul enıetindeküer: 
Alcmdardn: <Sırrı Asım), Aksarayda: 

(Sarlm), Şehzadebaşında: <Üniversite), 
Beyazıdda: ~Beıkı.,), Fatlhde: <Vltali), 
(Bak:rköyünde: <Merkez), Eyübde: (Arll 
Beşir) .. 

Beyoğ',u d Iletindekiler: 
Tü nclba.şındn: (Ma tkovlç.), Kalyonc~ 

dn: <Zaflropulos), Taksim de: (Kemal), 
Ş.ş:!de: <Pertcv), Beşlkta~jta: (Vldln). 

noı.a:ıici, Kadtköy n Adalard:ıkiler: 

K:ıdıköyünde: (Hüsnü Rifat). Üskü _ 
dard:ı : <Ömer Kenan), Sarıyerde: <Nu
r!), Adalarda: (Şinasi Riza). 

ilan T arifemiz 
Tek sütun sanUml . ........................ . 

Birinci aah:le 400 
Ikinci aahile 250 )) 

U çüncü sahile• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

Iç ıahileler 60 )) 

Son ıahif..ı 40 )) 

wuanen bir müdde~ zarfında tu
ıaea m.lk~rda llft.n yaptıracaklar 
ayrıca tenzihit!ı taritemizden 11Utac1e 
edeceklerdir Tam, yarım 1'8 çeyrek 
nyfa UA.nlat için ayn bir tarlfe derplf 
edUml§tir. 

Son Posta'nın tıcari HAniarına aicl 
işler için şu adre.se müracaat edll
melldir. 

tıiuetLlo K.ollektU Şirketi 
Kahramanıade Han 

A.a..kar"l caciAlıııai 

Sayb ll 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunc 
ağrılannı geçırır, Gripe ve soğuk alğınlığına karJI iyi bir ilaçbr. 

N E O K O R i N Böy~ınların aybaşı sancılarını keser 
ve MeU kolaylaştırır. 

J E O K O R f N Kal?i ve böbreklerı yormaz ve ml
deyı bozmaz. 

Günde 2- 3 adet alınır. Sıhhat vekaletinin ruhsatını haizdir. 

TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESiS TARIHI 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi O azete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesl: 

10.000.000 ingiliz Llras• 

1.250.000 1 nglllz Lirasi 

Tarkivenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK. fiLISTIN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSlAVVA, RUMANVA, YUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
~ ·. 

f'ilyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevrluat hesaptan küşadı. 
Ticart krediler ~ vesaiHli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat isl<ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Hasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mnsait tartlarile ( kumbarall veya 
kumbarasaz) tasarruf heaaplara açılır· 

[uevlat demiryoUarı ve ıiman arı işletmesi umumidaresi ilanıarli 

Doktor Aranıyor. 
İdarerolzin muhtellf yerlerinde istihdam e~ılmek üzere kı.sım hekimlerine ihtiyaç 

varc!:r. Verneeek maaş ıTI liradır. Ayrıca nıe~ken veya mesken bedeli veruır. Serbest 
bulunm:ı.k ve yaşlan 45 den yukarı olmamak üzere tnllplerln D. Demiryollan Zat İşleri 
Mıi1ur1U~ne müraeaatları. (6244) (10103) 

lstanbuJ Belediyesi Istanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletme: eri Um um Müdürlüğünden 

ı _ Muhammen bedell 1300 lira tutan 10 ad~d Megaton maklne:ıl açık ekslltme usa
ille satın alınacaktır. 

2 - Muvak.kat teminat 97.50 liradır. 

3 _ Eltsntme 19/ 12/939 Salı günü saat 15 de Metro Han binasının beşinci kntında. 
toplımncak olan arttırma ve eksiitme komi3yonunda yapılacaktır. 

4 _ Bu işe ald şartnameler idarenın Levı:wm MüdürlüRünden parasız tedarik edile_ 
bilir. · 

5 _ İ.<ıteklilerin kanuni vesikaları ve muvtı.kka• temlnat.ıarile Uan edilen gün ve sa. 
atte Komisyonda hazır bulunmaları. (10067) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri Için lslm, mlktar ~ muhaınmen bedell 1le 

muvakkat teminatı a.şa~ıda yazılı dört kalem elbise 22/12/939 Cuma günti saat ll d& 
Rekthrlük binasında n1ü~ekkil komisyon taratından kapalı zarf usulü Ue ihale olu
nacaktır. 

2 _ Ekslltmeye girmek 1.6Uyenlerln muvakkat teminat ve teklif mek.tublnn Ue ka -
nunun tay!n ett!~l vesikaları ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon re:.slne 
verml!lcrı 

3 - - Elbiselik kuma.ş ve malzeme nümunelerlnl görmek ve daha fazla lzahat ve para_ 
sız şartname almak tstlyenlerln enstitti daire mtidürlüP;üne mlirıı.caatları. 

Cln.'ı! Asga.rl Azami Muhammen Tutarı Teminatı 
takım takım Fl. T. L. T. L. T. L. 

- - -- - - -
Erkek elblse,t 420 il!\ 4o70 32, 15040 
Erktk palto.su ' ı50 • ıso 33, 69(() 1685, 
Ta yy ör 33 » 40 27, 1080 

Man w 12 » 15 27, 405 
c6222» c10097ıt 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
ı _ Talibl çıkınıyan 2500 adet komple dalınon pU takımı pazarlıkla satın alınacaktır~ 
2 _ Muhaınmen bedel (4250> muvakkat teminat (3ı8,75) llra olup pazarlık 18/12/989 

Pa~'lrtesı günfi saat ıs da Ankarada P. T. T. U:num müdürlük blna.sındakl satınalma 
komiın.·onunda yapılacaktır. 

3 _ İBtekUler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile kanunt 
vealkalorını hAmilen mezkur gün ve saatte o komJsyona ~artları ö~renmek 1çln de Ankara 
da P. T. T. levazım İstanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. Levazım Ayn1yat şube mü • 
dürlüğüne müracaat edeceklerdir. (9511) <9543) 



ile SABAH- OGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişierinizi fırçalayınıı~ 
' ' ol- • • ·• - • • > • • ~ P •' ' •• __. ·' • • 1" • - - - • • • ' ~-~·---· •• ~ f .ızı.~(. .;. . ı ,.-:.!, ~ ........ - ·,. · ... ·. . .- ,'#V . ••• 1t, ,.. . . .·r-. .. • -..-.~ .... ... . . -.at~ .. .. . ' • 

BAŞ, L İŞ, NEZLE, 
GRİP, ROMA TİZ

MA, NEVRAL
Jİ, KlRlKLIK V~ 
bütün ağrılarını
zı aerhal I< eser. 

Icabında günc.e 3 kaşe alınabilir. Her yerde 

pullu kutuları ıararla isteyiniz. 

Devlet Dan izyollar1 
~üdürlüğü 

Işletmesi 
IlAnlari 

Um um 

sAC SUYU . 
LOSYON 

Aj-K 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
JTALYANA 

Tarr.a:11en ted1ye ed.Um~ sermaye.sl: 

700.000.000 lta;yan Ureti 

Merkezi : M1LANO 
Bi.ıf ll n İtı.iya.da, htanbul, 1zmır, Londra 

V'! New-York'ta Şubeleri nrdır. 

Jlul-;:trkl Barıkalarımız: 

B!. NCA COMMERCİALK iT ALİANA 
(Frc.nce ı Parb, Marsellle, Toulou.se, Nice, 

ll B r:ncikanundan 18 Birinc::ianuna kadar muhtelif 
· hafara ka·::acak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saat c:.ri ve I a!kaca~darı rıi:tımlar. 
Karndeniz hattına 

____ ., ___ _ 
- Salı 12 de (Ege), Pt'r~mbe 12 de (Aksu), Cumarte.'li 10 da 

(Dumlupınar> ve Pazar 16 da fAnkarıı). Galata rıhtımın

dan. 

• Menton. Monaco, Mon~cıı.rlo, Cannes, Juan
les - Flr.~. Ville!r~nche - sur - Mer, Cuab
lanca ıMarocı. 

Bartın hnttma. - Salı 18 de (Mersin), Cwnarte.si 
rıhtunından. 

BI\N~A C'O:lvlMERCİA!.l!: İTALİANA E RO
MEN~: Buct>re.s~. Arad, BraUa, Bruov, Cluj, 
Co.ı;tanzr., anlat. S!blu, Tlmlchoara. 

18 de (Antalya), Sirkecl BANCA C'O~i'MERCİALE İTALİANA E 

bmlt hattına. 

1\Iudanya hattm:ı 

Bandırma hattına. 

Karııbi,ı'a hattın:ı 

imroz hattına 
Ayvalık hattına 

lımir sür'at hattına 
1\ler in battnıa 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U~ur). Tophane rıhtı -
m ın dau. 

- Pazartesi, Salı ve Pazar 9,50 de ve Çarşamb::ı, Perşembe ve 
Cuma 15 de lSus). Cumartesi ayrıoa 13.30 da ('!'rak). 
Galat.ı rıhtımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Trak), Galata rıhtımın
dan. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 ~e 
(Ülgen>. Tophane rıhtımından. 

-Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), Cumarte.>l 15 de <Saadetı. Slrkecl 

ı-ıhtımından. 

- Puar ll de (Kadeş). Galata rıhtunmdan. 
- Salı 10 da (Çan akl!::ale. Cumıı ı o dıı (Tır han). Slrkeci rıhtı_ 

mından. 

Not: Vapur seferlerı hakkında her türlü maHlmat Ma~ıda telefon numaraları yazılı 
;ıceııtelerlmizden ö~renllebtUr: 

Galata baş acentellğ~ 

Galata Şuba acentell~i 

Sirkecl Şube acenteııgı 

Galata rıhtımı, Llman!ar Umum 
MOdtlrlQAil blnuı altında. 
Galata rıhtımı, I.{ıntaka Liman 
Rebliti blnaaı a.lt.lndıı.. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 

(10237) 

42362 

40133 
22740 

TÜRKiYEDEN BÜTÜN DÜNYAYA 
Bir asırlık milli bir şöhretin 

sigorta ettiği en makbul hediye 
• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Mubammen fiatı hk teminat 

500 Erat batto._ 
ni yesi 

• Lira. Lira 

4000 300 

Cumartesi 

Açık 23/12/939 
eblltme 

Saat 

ll 

SOO Erat kU1.m.l 1050 Rl • • 12 
ı _ Te~kUA.t ihtiyacı için yukarıda gösterUen iki kalem eşya açık eksutmeye çıkarıl-

BULOARA, &lfta. Burga-5, PlovdiY, Varna. 
BANC:\ COMMERCİALE İTALİA.~A PER 

L'EGITro, /..iexandrie d'Egy;>te, Elkahlre, 
Port - Sald. 

BA..·•·WA COMMERCİALE İTALİANA :1 
GREf'A, At na, PJre, SelAnllc. 

UANC.\ COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY, Plhiladelphla. 

RANCA COMMERCİALE İTALİANA 
1'RUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françatse et İtallenne pour l'ame
ı1que d•; su~. Par~. 

Ar!antlnde: Buenoo-Aires, Rosario do 
sa.nt.ı fe. 

1\RESTLY/ ,<it.: Sao·Pauıo ve b&flıoa tehl.r
lerl'1de fU~ler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valparaı.,o. 

COLOMBİA'da: Bogota, Barranquma, Mt 
dellln. 
URUGUAY'dıı.: Mont~v1deo. 

IHNC~ t'ELI.A S\'lZZF.RA fTALiANA: 
Lng~n,, Belllnzona, Ch1a&IO, Loeanıo. 
1urich, M·'ndrisio. 
K\NC.4. U!liGARO - İTALİANA S. A. 
ı·~tte 'Y~ başllı!a Şehlrlerd~ Şubtler: 

ltRV!t1SKA BANK D. D. 
ZaiJ t:t>, Bı..salt. 

H'-."''C.\ trALİA..11ıi'O - LI!UA 
L.•na. jPerou) da b14hca Şehlrlerde Şube

ıe• · 
ıt. •\NCA İTALIA.NO - GUAYAQUIL 

Gu&yaquU. 
ht~nbul 1\lerkezl: 
Gılata. Vnyfoda Caddesi, Karakay Pala.a. 

Teıeton 448.;5. 
htanbul Rüroı.ıı: 
A a!emcill • Han. Telefon 22900 /l/11/12jl5 
B"lof:u Bürosu: 
tstik.IM Cııddes1 No. 2~7. Telefon: 410fa. 
KasMl:ır ırarı: İtalya .,.,. Maearbtan ıoın 

n Tourlstlque çekleri ve B. C. t. TRA VEL
L.Jı:R'S çek.lert. 

mıttıı~. ı 2 _ Şartname ve nümuneierl komisyonda görü!ElbUlr. 
3 _ İsteklilerln ıon ve saatinde hizalarında miktarı gösterilen teminat makbuzlarlle 

kanuni vesikıüarını MmUen Galata Gümrük caddesi Veli Alemdar hanı ikinci kattnkı 
komiByona gelmeleri. •10078o 

l. ok.or: K Aş if Om er Baştuğ 
Göz müteha ısı 

Jlergüıı hastalarını Cataıollunda Son 
Posta idare i karşıs,mdakl Net'e 

apartımanında kabul eder. 

• 
·• 

Ekzemanın il~cıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

······························································ 
Son Posta 1\tathaası 

Neşriyat Müdürü: Seıim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Eknm UŞAK.LlGlL 

Kurul~ tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTi ENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR ı1 

el' 
1 da _1JI11 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars!z tasarruf hesab arın l t"' 

50 lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdak 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4. Aced 1,000 Lirah:< 4,00) Lirı 
4 " soo tt 2,00ll ,, 
4 " 250 " 1,00) " 

40 " 100 " 4,000 , 
ı 00 " so ,, 5,00() ,. 
120 H • 40 u 4,800 tt 

160 tt 20 , 3,200 " ,1 
I' daıı oiKKA.T: Hesabiarındaki paralar bir sene içinde so. ır~t· JJ 

dü ·miyenlere i.k.ramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verılece 1 J1' 
~ur'alar senede 4 defa, 1 EyUU, ı Birindkinun, ı Mart v• 

tarihlerinde çekilecektir. 

Sizi; SOGUKTAN, 
bUtUn ağrilardan 

·ş i6 
NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ. ~~çtıf· 
ve ktrtkhklardan koruyacak 1 


