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Atmanlarla müUefihler arasinda hüUüh ue hai'I deniz muharebesi ne doöru ... 

Bütün ce b zırhlılarının Graf fon Spee ye 
yardıma koşmaları bekleniyor ! 

salar1.na 

ı! 
l?ransızlarınDankerk ağır kruvazörü 

• 
ve Ingilizierin Renown maharebe 

gemisi son sür' at le golda ••. 
Uruguay hUkQmeti araf fon Spee'ye 72 saatlik mühlet verdi, bu 

mUhlet Pazar akşam• 11,30 da bitiyor 
1,f lfevyoth 15 (United Preı) - Aiır yarclr olarak denizaltı gemilerinin de ayni nılara hareket emrinı 
fo oretevideo limanına ııiınan Alman ceb zırhlııı Gral aldıkları ıahmin edilmektedir. 
tt" SPee'ye 12 6aatlilt bir mühlet verildiii tahakkuk Gral fon Spee'nin Montevideo limanından çıkma • 
JıQ""ektedir. Bu mühlet Pazar geceıi ıaat 11.30 da ni- ıını bekliyen bet Ingiliz kruvaz.örü varken Franıız./a. 

~et l·ulacaltltr. rın Dunkerlı oğır lıruvaz.örünün ve bir fayiaya göre 
~e, lman gemi•inin limanı terkedip kendiıini belrli • Ingilizierin Renown ıallı harb gemüinin 1011 süratle 
~i,.! bel Ingiliz. kruvaz.örü ile ümidıiz. bir mücadeleye haJi•e mahalline hareket etmeleri ancak bu fÜphe, 
a1,. lfrı-tek üzere denize açılmaıı anbean beklendiği t U endi!e ve tahminlerle izah edilmektedir. 
~Qc::Q diğer Alman ceb zırhlılarının Gral fon Spec'ye Alman ceb zırhlılarından Admiral Seerin Atlaı 
clQ ın-,a Ilaşmaları fÜphe ve endifen belirmiftir. Bun- Okyanusırnda, Doyçlandın i•e Alman limanlarında 

11 ba§ka Atlaı Okyanu11unda balanan biitün Alman bulundukları zannedilmekted ir. 

Mon evideoda 
)a~ndra 15 (Hususi) - Ağır surette kruv.azörünün tamiratı henüz bitme - ra.b olmuştur. Bundan ba~ka teknesin -
tıııı. alandıktan sonra Montevideo lima - miştir. Geminin hava dafi topları, nişan- de de büyük bir delik açılmıştır. 

a sığınnuş olan cGraf Şpee• Alman giıh tareti ve projektörleri bmamen ha - (De~amı 8 inci sayfada) 

~MESElLElL~R=:J 1 

Devlet sanayi kurumlanm mürakabede 
dikkat edilmesi 1az1mgelen noktalar 

~'ksad elbette sanayileşme hareketini yıkmak değil
ır. Şu halde noksanların düzeltilmesi doğrudur, fakat 
taıı hesab içtihadları yüzünden bu kurumların 

illi Sef 
' Erzincan da 

Erzincan 15. (A.A.) - Erzurum
dan dönmekte olan Reisicümhur 
İnönü bugün saat 13 de şehrimize 
şeref vermişlerdir. 

Milli Şef, istasyonda vali ve ku
mandan ile sivil ve askeri erkan , 
mekteblBer ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından tezahüratla kar
şılanmıştır. Halk büyük bir sevinç -
içindedir . 

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

Uruguay sularına hareket eden dünyanın en modern Jı.arb gemi.rl, Frcınnzlann 

Dunkerk ağır kruvazöri.i. -······-··········· .... ········-···-······ ............................................................................ ._. 

" Sovyet hariciye komiseri, 
mnzakereye razı iseniz bana 

radyo ile cevab veriniz! , 
Fin Hariciye Nazınnın dün gece rusça olarak 

radyoda irad ettiği hitabe 
Londra 15 (Hususi) - Fin hariciye na- Tanner, Finlandiyanın elfın müzake . 

zırı Tanner bu akşam radyoda r usça bir reye hazır olduğunu bildjrdikten sonra. 
nutuk söykınıiştir. (Devamı 8 inci sayfrıda) 

f . Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
~abahatli kadın mı, erkek mi_? ___, 

baltalanması asla caiz olS\maz 

Derdli bir okuyucu 
çektiklerini Onlatıyor 

Amerika Romanyadaki Bir a'\'ukat okuyucumuz da : " Kadınlar kocanın 
tebaaSI;tl geri çağ1r1y0r idaresi ve aile hayahnın idamesi bahislerinde • 

1 

' 

Bükreş 15 (A.A.) _ Haber alınd ığına cahildirler, onun için yuvalannı yıkıyorlar , diyor 
göre, Bükreşteki Amer ika orta elçiliği e Adana avukatlarından Dehri 
Romanyada bulunan Amerika tebaasının Gültekinli: 
pasaportlarını temdid etmemektedir . An- Ben, boşanmalarda~ kabah.atin ~aha ~I
cak, fevkalade ahvalde istisnalar yapı! • yade kadınlarda ol.dugu fıkrındeyıı:n. Bız-

. . . . de kadınlar ekserıyetle erkeklerın ta -
maktadır. Bu tedbırın sebebı bellı de - hayyül seviyesinden daha dun mevkide-
ğildir. dirler. Bu tahayyul farkı aile h-ayatında 

QOk defa geçimsizlik tevlidine sebeb ol-
·~ •1• B k•1• maktadır. Bu yüzden üç, dör t çocuk sa-n g 1 IZ 8ŞYf 1 1 tıibi ai!eıerin bile yuvaıar~nın yıkılması

na .şahıd olmktayız. Ekserıyetle kadınla-

Darb Ce•·h&sl·nde :ımız ~ir kocanın ıdar~ ':~ aile hayatın~n 
1" ıdamesı csbabının temınınde noksan bıl-

P aris 15 (Hususi) - İngiliz başvekili giye mali~tirler. . . . . 
Çemberlayn bugün tayyare ile Fransaya Fena bır erkeğı bıle evın.e ve ~ıle. yu- ~ 

,. ?tı.ii 
1 

• • vasına merbut kılmak benım fıkrımce 
'ttı.'ll.ua.11 t<ı~ıb TLeJJcti tarafından tabi tutu'dukları ıon imtihanda cidderı parlak muvas.ao:.at etm~ştır. . . kadının elinde olan bir şeydir. Ancak, bu 1/JI 
~ a.kıyet qöstcrcr.. iki miiessesemız: Sümerbank ve Etibanl;m binalan Parıstcn dogru garb cephesıne gıden da kadının bi' g\sitne, idaresine, kocası- ) d 

Cl Q •• Utiyet re" . . .. .. ~--:::.. . başvekil, İngiliz karargahını ziynret ct - nın hoşuna giden ve gitmiycn hususl~ra - - _ 
, 1 {N~el Jtminın meydana getır- tü.nhilt'~1ıne fiGymaktaki sanayıleşme mtc: ve harb muhabirierne görüşmüştür. vakıf olarak ona göre harckE:i etmesıne .ı IJ 

fı Jı: ~leri 7 · --- · -s ·ı k k b' tt I' kadar ı ll llt lt hık • n en başındaki yeri na- gayre~e azınini ,de, onunla ayni zaman- Çemberlayn, karargahın muhtelif dai- ve yuvası e ço sı ı ır sure e a a _ _ 
L ı~- ılabına . . --,,!f_. k b ·r d' Ç" . . !bulunmasına bağlı,dır. , ıı;=• l'rı.ernı vermek bır hakşınas- dq anncıA ve saym1 ır vazııe ır. un- relerını ve yeraltı tel_efo~ tesısatını ge~ - Meşhur ata sözüdür: İyi kadın erkeği- -~.,..;;ıı~-

1 ltend· eket bünyesini icnbında kü: ,..) -... · miştir. Yann cephenın ılk hatlarını zı -ıni vezir ve kötıü kadın erke~ini rezil e- Erkek olwyııculara göre davenın cetcyan 
ıne Yetecek bir iktısadt bü- .. (Devamı 8 inci sayfada) yaret edecektir. (Devamı 5 inci sayfada) j ~ekli budur .. ... 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Harici ticarelimizde 
Sistem deAiştirirken 

'------ Ekrem Ufakilgli c & aris - Soir gazetesi memlcketi -
mize bir muharrir yollamış, mu

harririn Konyadan yazdığı mektubu gör
düm, tahsilini almanyad:ı yapmış, Alman 
harsını beni.msemiş genç Türk mühen -
dislerinden bahscdiyordu. Bir cümlesi 
elan lhatırundadır: 

c- Türk dostlanmızı muahaze ctmiye 
hakkmıız yoktur, Almanya senelerden -
beri Türk iktısadiyatını hep kendine 
doğru çekiniye çalıştı, Türkiyeye kar§l 
hep borçlu vaziyetinde kaldı, Türk ailesi 
de yabancı para tedarikinde müşkülat 

çekmeden gidilebi1ecek tck memleket o
larak sadece Almanyayı buldu, artık bu 
vaziyetin değiştirılınesi zamanı t amamen 
gelmiştir.:. 

* 
İngilizlerin meşhur Ekonomist mec -

muasında Türk iktısadiyatına tahsis edil
miş mühim bir etüd çıktı. Bu etüdde hü
lasaten §ÖY deniliyord:ı: 

- Almanya Türk iktısadiyatını kendi 
nüfuzu altına almak için çok basit bir u
sule müracaat et~tir. Bu usul Türk ih
racat ma\ına beynelınileı p iyasadan yüz
de otuz fizla fiat vermekten ibarettir, fa
kat Almanyayı fazla cömerd sanmayınız, 

z.ira Türkiyeye satılacak Alman malı için 
de yüzde otuz fazla kıymet takdir ~t • 
miştir. Kendisi ziyanda değildir, 'r ürkiye 
ise kayıd altına girmiştir, zira malının 

çoğunu Almanyaya sattığı için elinde 
yalnız Alman parası vardır. Serbest 
memleketlerden mübayaada bulunamaz, 
iktısaden A!!manyanı:ı t:.biidir. Fakat İn
gıltere bu vaziyeti kolaylıkla ıslah ede -
bilir. İmkanıarı ve tedbirleri derhal te t
ltik etmek vaziyetindeyiz.» 

SON POSTA 

Resimli Jllakale: s= En büyük yoksuzluk -== = 

• . . -~ 'h ı 

B irincikanun 16 

Sözün kısa sı 

Kokulu radyo 

"------ 1!. Ekrem Talu ......._ 
J 

B ıağırtısı, zınltısı, cazırtısı yetmi: 
y.ormuş gibi bir dı- mü bnrck biz ı 

k.okusile iz'aç edecekmiş! Şu rad'yoyu ica.d 
eden beşeriyete hizmet etti diyorlar. ]3ır 
bakıma bu iddia doğrudur. Sesin ve ke
lamm en uzun mcsafelerc kadar ulaştırıl 
ması ve aksettirilmesi insan zekasının 
başardığı en büyük harikalardandır. 
• Medeniyetin, terakkin;n faydalarını 
hiçbir zaman inkar etmedim. Bu sıfatıa, 
onun zararlarını sa\,P dökmek hakkırıı 
da kendimde huluy.orum. 

Fennin her ileri ham1.esi, itiraf etme· 
!iyiz ki, aksi t('sirlerini derhal cümlei ıı
sabiyemiz ü2erindc gösteriyor. Çünkü ~ 
hamlenin yarattıitı şeylarden hic birir.ı 
tadında bırakmıyor, suiistimal ediyoruz. 

Birkaç yıl evvel gramofon r.asıl salg:n 
bir afet halini almış idi ıse. bugün cıe 
radvo ayni va-ziyete düşmüstür. ,_ 

O eski, gürültülü <:ehir1erimi~ soltn~ 
köpeklerile. bozuk kaldırımların üzerin
de sapasını kakaraktan dolaşan bekçi ba
balarile, meyhaneden gee vakit t:.irkU ç:ı· 
ğırarak dönen sar<hoşlarile, bugünkü rad· 
yolu, modem mahallelerinden daha sa-

. kin. daha dinlendirici idi. . 
Dostlanndan şüphe etmektense dostlan n tarafından alda- Bil ki yoksulluklann en ibüyü!ü dostsuzluktur. Çünkü Hem 0 vakit biz,er bu{!iinkü kadar dı· 

tılmayı tercih et. ;paray.a benzemez, yerine konulmıun mümkün de~ildir. n.amik değildik. Geçim daha kolay ve dn· 

~c~=s~[ğ~~~G~~~~~~~~~@~~~=~:J ~i~lf~~~~~ftf.~~fi~~: 
l ngiltere Bgakkahı ~ ~---........................................... -,, Adam öldllrmiy~ sesini katarak harab. mutchey,no:: bır h3 

1 H O b• f k de yuvasına dönenlerimiz pek çok:O;: 
Kralı IJldil erg n Ir 1 ra Meraklı bir adam Kendini dinlemeğc. düşÜncelerile ve ) 0}1· 

r--I!B!~---- Geçen Hazir~n ınınhıltile bac:ıba~a ka\ma~a nzami nıuc1-
~ Buyük nehir :ı d • tae olan bu kim"ı>leri kendi hu~usi ra r 
ı · ~ ) ~ da. Londrada voları belki de ovalama~;ı vardım ede · 

Marsilyalı meşhur milbalağacı Ma- 'fll · ı Ken t Düşesine ta Zira insan kendi malına hakimdir. tst~: 
riyüs, oğlunu. tahsil için Parise gcirı. - '1/!h .,.i&,.,. ~ banca ile bir el a- diğini dinler. istf'mcdiğini, antipatik btı 
dermişti. Derste muamm Marıyüs-"..ln ~ z, ~ / ~ .eş eden Ledvrid durrunu dinlemez. ..!;t· 
oglttna bir sual sordu: (s=~~~;. 1 1' A Halbuki konu komşu:ıun. al tt~ ve 0.~P 

.a • !{,e ,aw on, vus- tt>ki kiracılarm vii7..dE' dn'kc;a'l biziml<ıet-
- Dere nedir? ~ • ı k b i 

Resmi, yüz bin. 
terce def.a İngiliz 
gazetelerinde çı -
kan bir milyon İn 
giliz lirası serma
yeli Barrat ayak. 
:kabı fabrikasının 
~nıbi Mister Bar Çocuk ta muallim2 sordu: 

- Hangisini sonıyorstmtı?, bura • 

'1 .ra yaya aya a. uvmıv"n ?evklerin<'. radvo bizi esr • 

rat 62 yaşında ol- dakini mi, 1\farsilyadaJ:hu m~? 
*· duğu halde ölmüş -Dere her yerde ayni dı:ığıl midır? 

Paris _ Soir'm mti~ahedesinde olduğu tür. Çekirdekten Çocuk ccvab ,erdl: 

liar basmaz, öldür lmPld('rlir. VP he-psind!'n fe"i olan bu e~~r 
rnek kasdile şirket patronlarından retin of' bitab ve 1in\enn;Pr:_e muhta~1111 • 

d · ·rlerini n(' türln bozaca~ birini nğırca yaralamıştır. Adamın kur ~ amın "))nı 
cı •• • • bf>nim ~övlPmPmC 'hacPt yoktur. jtli 

tulmasından umıd yoktur. Resımde bu 'Ruıriine k.adar r<ıClV~C>mm yalnız ,•ak 

• g{bi Ekonomist'in tahlilinde de hakika- ı ""l'işme bir iş a • _ Zannetmem, bi2 Marsilyadak~n-
tin tam bir ifadesi mevcuddur. damı olan Barrat, den bahsederken biiyük n~lı.ir deriz. 

Hasta bir dost tanırım k1, geçen sene ı ayakkabılarını reklam etti~ck için, \.. _ .... ..... -·-----~~ 
biraz da sİnirlerinm fazla bozulmuş ol - resmini g.azetelere __ ba~.tı~m-~ş ... ve altı-
masının tesirile kendisim mut•aka bir

1
na da Barrat usulu yuruyunuz. Bunu Avruoadahi Jıarbin 

AvıÜp« sanatoryomunda tedavi ettirmek dn ancak Barrat ayakkabılarını giy - l [ d h 
istiyordu, İsviçreye gidecekti, ecnebi pa- mekle yaıxıbilirsiniz! .. :. diye yazdır - Jmu ma 1 
rasını yalnız Alınanya ıçin bulabildi. mıştı. ir neticesi 

* 

cür'etkar adam görülüyor. vııkitsiz f!<>VP7P1i(tiııden biz1rchk. Y~~~~ 
sinc;i sinsi vl'!vılar.:ık. kat:\alı ppncere caı
mizin aralıklanndan bize 'kııd'ar sızn 
koj(n!'mna ıkı tatı.ammül erlecei{i7.. A merikada çocuk safışı 

Allnih vrırrh....,<-ı'Tl"ı.,. ol.:ntn! 
Locık adındaki Amerikan mccmua~ına rT_ { 

göre Amerikada bir seM ıcinde takriben E. f!.kt!e/1t. (_. cı ~. 
~~~rı:::.~k 5:~!::k~:d;;.~~cu:ı:;;;; ····· ·si~···k·a···i·~--~··ö··::·m=ie·· 
1000 dolardır. 1 

1 Avrupanın üç büyük devleti arac;ın- . . . . • . ,. 1 t mobl" nJ!illert. Kralı. kardeşi d ı k h b .. .. d h Satı.ş ıyı bır teşkılata malık bır kum- ne ICe enen o o ., 
Harb ilali memle'itctimizi yalnız bir ta- a pat a . ~.eren ar. yboer yuzutn e Soerjpanyn tarafından yapılmaktadır. Bu kum S' 

rafın iktlSadi nüfuzuna tabi olmak vazi - Vindsor E ü ': L;yfe niçin hu..;us~a muvazeneyı zmuş ur. k h kem8 
yetinden kurtarmışur. Bu bakımdan gôn- ser,eler içinde hayli verimli olmaya panya çok fakir aile,erden çocuklarını sa azas1n1n mu a • 
,..,_ ı... d'ği b. k'ld k pörüşmedi? ba!':lıvan Fransız sinema ve film sana- tın almakta ve zengin ailelere satmak - d n 11u· 
.nAaı ı~neme ı ır ~e ı c çı mı~ olsa da- ... • tadırlar. Oeçpı;lerde Fatihte Malta çarşısın ndn bır 
hi gene bir fırsat olarak telakki edilebılır. İngiltere Kralı harb cephesini ziya. yii bugün tamamile muattal bir hale . susi otomobille geçerken sıdıka adın ddııı 

Bugün Almanya He aramızda ticari bir ret ett~ği sırad~: ?.r~~da vazif: alrr:~ş gelmjştir. Şimdi Fransız stüdyoların. Çocuk satıcıları cocukları satarken bır kadına carp:ırak olüme sebeb oldu~u ı!sııyc 
muahede yoktur. Almanyaya mal sat - o;a~ Vındsor Dukunu~ ~ardeş~~~. ~-u- da hiçbir film çevrilmemektedir. de sıhhat vesikası vermektP.dirler. İşe res- olunan Dr. Orhnnın ~uhnk~~esı:ee de~ııı 
madığımız gibi Almanyadan mal da al- l~kt olmamas~ pek mamdar gorulmL~~- Bu vaziyet Belçikaya yaramış bu • men satı.ş ismi vel'ilmcmektedir. evhld- 14 üncü ceza mahkemesınde un 
mıvnruz. Bu vazivct kaç ay veya kaç se_ tu.!.· Kral İngılı .. z harb _mınta. kasına ~ıt. lunmakt.adır. lık denilmektedir. Bir satış ve alış muka- olunmu!tur. .. i nıuavlrılC ' 

., - .; - D k Pa k k ~ Dünku celsede Muddelumum J(!l • 
tıe devam edecek bilinemez, fakat bu öy- iıgı zaman, u , rıste ı ararga - Belçikada !Hm pa·odeksiyonu yok velenamesi tanzim edilmediğine göre hü- rinden Kemalle, ndllye doktoru En"e~~ı;ut 
le bir tasıladır ki, bu fasıla esnasında ik- hında kalmıştır. denecek bir raddede idi. Fransadaki kurnet meseleye müdahale edcmemekte- rnnın da dahil bulundukları bir einrı ı-e· 
tısadt hayatımıza yeni ve doğru bir isti- stüdyoların faaliyetlerini tıatil eyle - d'ir. Ev'adlık ahzi işi d,., k?nun çerçe _ heyetinin hadise mahalllnde tuttuk 

11 Oiobu"s 'ere hu-cum •d•n if k OIDUŞtUr nC karnet verebiliriz. Bu istikemet şüphe lı ~ ıı; meleri üzerine Belçikadaki stüdyolar. vesi dahilinde yapılmaktadır. § ı·aporu 0 u · eS1""' 

k t 1 Bu raporda çiğnenme ht\disesl be§ ıtıııl\~ 
yok ki, serbest memleketlerc tevcccüh ar a da büyük bir çalışma başgöstermiş bu- İşin dikkate değer bir tarafı da bu macde ile hüHi.sa edildikten sonra, ıı:ı· 
etmek şeklinde olacaktır, yalnız bir sis - Selimikle Kozani arasında yol alan lunmaktadır. kumpanvanın fakir kadmları doğurtmak daktorun değU, knznzedenln Jhtiyatsızcıı. 
ternden di~erine geçmenin kolay olabi - bir otobüse bir kartal hücum etmiş, Son zamanlarda Brüksel şalıruıd)e için mükemmel viladethaneler tesis ey- reketıerlnln sebeb olduğu yazıııyord~· suç· 
lece~ .. ı sanmıyalım: Alıştıgwımız ölçü\,'Ü · k k · · d 1 'k' b" "k flm çevrilmeöe bac:lanmış ı 1 · Mütea.kıben söz alan Müddelurnuın' t~rf· 

6"-'U pencert"!yı ırara ıçenye a mış, ve ı ı uvu ı t: • - emiş o mnsıdır. Fakır kadınlar burada .. f kaldel ine uy"'un bir nC i5 
b k k "'L.~ lmil 1 ··ı ·· w· B ' . · · · · · 111 · t .. . lunun seyruse er · er .. .,... ıra ara v..x:yne e o çuye geçecegız. balayı seyahatlerine çıkmış olan bir tır. ırmcısmın ısmı c usıous» ur. çocuklarını doğurd'ukt ı:ın c;::ı ııra ustelık dn hareket edip etmediğinin tnyinlnc urııtltl 
biraz yadırgamaklığımız mümkündür, fa- ~eı:n ile güveye hücum etmiştir. Kar- Rejic;örii Cari Lamac'tır. Başrolleri ya- bir de ücret alarak çıkıp gitmektedirler.l oınıak üzere, şehir dahilinde normal ~~edl19 
kat ihracat bahsinde yndırgama fazla ol- tal bir kanad darbesile, damadı yere pacak olan san'atkarlar Fransızdırlar- lknç kllometreden ibaret oldufunun 

1 mıyacaktır. Esascn harb dolayısite bey - yıkmış, ve pençesile de ~{elinin yüzünü Bunlar da Gınettc Leclerc, Orlette la k zabıta senaryoları ve eserleri vü • ı fen ~ubesinden sorulmasını ıstenıişt rb\1 cl ; 

nelmilel piyasada yükse1diği, bizim eski pözünii tırmalam1ştır. Biletçi hayv~nm J.oycux, J ean Scrvais'tir. Diğer san'at- cude getinnekle şöhret bulmuş olan 1 Mahkeme, bu tnlebi kabul edr.~~tıı. ll 
vaziyette al~tı~ımıı nazari kıymete çok üzerine do~ hücum edecek olmuş, karlar B elçikal dırlar. Belçikada son Stanir.las • Andre Sleeman'dır. hetıerln tesbiti Için duruşmayı 

güne bırakmıştır. yaklaştığı, bazı ahvalde onu bulduğu, fakat 0 da bir kanad darbesile otobüs _ haftalar içinde açılmıs olan veni ve Fransız sinema sanayiinin atıl bir va ---------
hat!a geçtiti için bir sistemden_ ~i~erine ten aşağıya düşmüştür. Nihayet kar • büyük bir stüd);oda «Mösyö Wens se. zivete düşmesi yalnız Belçikaya isti • Batan SovyPt gemisinden 
geçişte fazla sarsıntı duymıyabılmz. Bu tal ~üçbelfı vakalanmıştır. yahattc» adında bir film çevrilmekte- fade temin eylemekle kalmamıştır. 

480 
CBSed Çikiriidi J .• 

hükO.m bir dereceye kadar dövizi serbest dir. Bu vaziyetten İsviçre ve İspanya da ·ıe ~ 
memleketlerden yapacağımtz ithalat için A !manTJada ueni bir k'lnal Bu büyük bir zabıta filmi olacaktır. istifadr>ye tevessül eylcmişlerdir. ... Tokyo 15 (A.A.) - Vladivostult ~ll b'. 
de caridir. Vakıft gene harb icabı bu eş- Hitlerin mümessili Hess, sanayi mer _ Hariri manzaraları Anvers limanında Bu cümleden olarak İsviçrede iki bü- ponya arasında. bir fırtına esnasıfl b8ttı~ yanın fiatı kendi yerlerinde de yüksel - kezi olan yukıarı Silezyayı Oder nehrilc, çevrilmi~ir. San'atkarlar BE'Jçikalıdır. vi.ik film hazırlanmaktadır. tan tntigirka Sovyet vapurunu~ toPıııJl 
miştir, fakat Almanyadan aimakta oldu- Baltığa ba~lıyaın kanalın resmi küşadırıı lar. Filmde ileri gelenlerin isimleri şun fspnnyada , bassaten Barselon ~hrin noktada şimdiye kadar 4RO cese .•.• 
ğu.muz muadilierini esasen beynelın.Hel yapmıştır. Yirmi beş mil uzunluğunda o- lardır: de büyük stüdyolar Inşa edilmektedir. mıştır. ••••••••••••· 
ölçukta"nün 1dbe1ğuınki yüzde otutz yüks

1 
eğişileha1I· lan bu kıanal altı senede inşa ve ikmal c- Violot Warland, Gilberte Clair, Nnel Bu stüdyolarda fransızca ve ispanyol ............... T ...... A ....... K ...... V ....... 

1 
.... ~ 

11 
ma o u uzu unu mıya ım. u a - dilmiştir. Martin. ReiisörlüWnü yapan zat muğ. en filmler çevr ilecektir. IV• 
de bir sistemden di~erine geçişin ilk gün-
lerde doğuraca~ı tabii bir sıkıntıdan son- r 
ra fstikbale ıümidle bakabiliriz, diyebile -
ceğiz. Esasen İngiliz ve Fransız dostlan
anızın Türkiye ile iktısadi münasebetleri 
azami haddine çıkarmak için vermiş '>1 -
duklnn kararlar bu ümidi haklı göste • 

1 ST ER 
Bir Brkadaş anJ.attı: 

1 NA N, """ IST E R INANMAl ı 
c- Siz bilirsiniz, cevabını verdi, fakat haber vereyim ki, 

sciküp \'ermcdiğiniz telin beher metresi i~in idare sizden 15 
karuş ücret ıstiy&ektir, burada takriben 20 me1relik tel 
vordır yekunu 300 kunış eder.:t recek mahiyettedir. 

Ekrem Uşnklıgil 
-····················· .. ····································· 
Belediye sarayı projesinin etüdleri 

tamamlandı 

İstanbul belediye sarayı projesi üze -
rindeki etüdler tamamlanm!ştır. Mufas
sal projeyi, adiiye sarayının projesini ha-
zırlam~ olan mimar Asım Kömürcü ya -
pa cak tır. 

1 

Bir evden diğerine geçiyoruz, telefonumuzu da naklede -
ceğiz 1dareden bir memur gelip makineyi söktü. Fakat iş 
makineyi 5Ö~mekle bitmiyor, evin içinde ne kadar tel v:ır
sa onların da sökülmesi lazım. Halbuki birkaç sene evvel 
bu evin iç sıvası yeniletilmişti, o e5nada da göze görün -
ınemesi içın telefon telleri sıvanın altında bırakılmıştı. Ge-
len mernura: 

- Mümkün de~ll. teli sökmek için bütün sıvayı bozmak 
lazım, dedik. 

Güldük, latifc sandık, fakat değilmi7. Arada!:l birkaç gü!l 
gC'çmemişti 'Id, telefon idaresinden t akriben §Öyle bir mck
tub aldık: 

•- Es'iti sdresinizde idareye afd olarak 20 metrelik t~l 

kalm•ştır. Bedeli 3 Uradır, bir hafta zarfında tedıye etme
lisiniz. 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 
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Rumi aene 
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SON POSTA 

L.ordlar Kamarasında, Almanya! Harb ekonomisinde 
J b Torkiyenin vaziyeti 
J e mnzakere isliyen İf aza Ticaret Vekilinin dün 

unrnltülere sebeb oldu ra~~:~~5 ::~:~~ ~::~~:::~ 
.<\lkı J d B • k L dl K 1imiz Nazmi Topçuoğlu ta~rruf ve yer-Ş ar arasın a ,, u miıza ere or ar amarasının li mallar haftası mü.naseb~tile radyoda 

hissiyatını aksettirmiyor " ses!e:-i yükseldi bir konferans vermiştir. Vekil en ziyade 
to dünyanın bugünkü fevkalade vaziyeUn-

dir hdra 15 (A.A.) -Royter ajansı bil-ı kô.fı derecede mesai sarfetmediilmlzden do- de harb içinde veya har b dışında kalmış 
lYor: layı bizi hatalı bulacaklardır. Şimdi her olan milletlerio harb ekonorr.isine ver -

tar,~rQ'Jar Kamara.sında, Kont Darnley zamandan daha iyi bUiyorum ki, blzzat AL . b 
~et·lndan sorulan bir sual Holimda ile manya her türlü uzlaşmadan kaçınml.!Jtır. dikleri ehemmiyete işaret ~tnuş, u e -
letk~~anın yaptıkları tavassud teklifinin Memleketimin Almanya lle k:ıya.s edilmesine konomide ihtiyaç listelerinin tamamen 

1{_
1 ıne imkan vermiştir. 1 kat'iyen itiraz ediyorum. Tabtie edilmesi lfl- değiştirildiğini, azami tasarrufa riayet e-

leıı_ ~n~ barnley, hükıimctin bu teklif - j zım gelen ve bugün clhanın, içinde çırpın - dildiğini söylemiştir. Bu arada bahsi 
td.ıı stıfade ederek serbestçe müzakere dı~: tacianın mes'ullyetlnl taşıması lktlza e- mem!eketimize gitererek Türkiyenin de 
ıııı iek bir sulh teminine arnade olduğu- den yalnız Almanyadır. umumi <::ereyan içinde bulunduğunu, bir 
tenlll ade etmek isteyip ist~mediğinı öğ- Müzakera.t esnasında Hitlerln haline a -

!{_ ek arzusu göstermiştir. cınması ltl.zım gelen ve yanıı, anlaşılan bir takım istilialelerle karşılaşıldığını, elin-
tirıc~nt.Darnley, İngilterenin, kendi fik- adam oldu~u söylendl. Hepimiz yanll.!J an _ de mal olan bir takım kimselerin spekü
tl:ıak 'r Şlllı.diye kadar Almanya ile uzlaş- !aşılmış insanlarız. Ve içimizden birkaç kl- lasyonla fazla kazanç teminine kalktık -
taıeas ırsatlarının çoğun!.l kaybettiği mü- §ln!n daha fazla merhamete şayan olmaları larının görüldüğünü, bu }.;izden de hü -
~Id ın.dadır. Kont Darnley cHıristiyan bizim halimize de acınmasını icab ettirir. kUmetierin seri kararlar verdiğın i izah 
~ge iı~ı? emirlerine ittiba ederek ke.m- Blı her zaman müzakereye flmade bulun- h k t 
~~diYılıkl.e mukabele etmenin zamnnı dul<. Harbden evvel bunu müteaddid defa _ e~tir. Hükumetin hassasi~·et1e are e 
tır. d~~lı hazırdaki v.:ııiyettc gelmiş - lar lsbat ettik. Harb başladıktan sonra jlie ettiğini ve bir takım miinferid hareketleri 
taı-1ru . ikten sonra, Hitl<'rin noktaı na- her söylediğimiz söz ve her yaptı~ımız h:ıre_ önlemeğe çalı.ştığını da söyliyen Vekil 
ttl'ıı.işti~~h etmiş ve sözüne şöyle devam kette hiçbir müzakereye karşı kapıyı ka - sözü ticaret anla~malarımıza intikal et -

....._ ~·.. 1 pamadık. Birçok: fırsatlarda lU cihetl tt>ba- tirmiş ve hükumeti n böyle blr zamanda 
\'ardır UşküUıttan çıkmanın bir çaresi rüz ettırdlk k1, beynelmllel mahiyette c.:;a.c;l~ . ·· ı h .. 
~lıd bİtQ da, Rolandaya ve Belçikaya, ya- şartıarın yerine getirUmesi şartile, dünyayı aldığı tedbirleri ve neticeleritH şoy e u-
~teı~ ~raf diğer bır devl~te, k('ndi ne - yeniden tanzim etme~e çalı.şmak hususunda lasa etmiştir: 
tirrrıeğ~ _:ıltında, serbest muzakerelere Almanyaya tam el birliti ııe yardım etmeğe - Türk parasının iştira kabiliyetini 
\te hiç b' arnade olduğumuzu, söylemek AmPde bulunacak: ve Almanyayı ne çarmıha düne nazaran bugün daha çok fazlalaştı
l'afın f ır taahhüde girmeden, her iki ta- germek, ne de bu büyük mlllet1n hakkı olan rıyoruz ve bundan sonra da daha fazla -
ta~dirdaeal bir an_laşm_ a at'zusu gösterdiği mevkiden kend!slni mahrum etmek arzusu 
ıa bun k f k t k !.aştıracağız. ~llrrıası .. . u;ı ın ış aı ve ·uvve . a - beslemlyecektlk. Uzun ve feliiketli bir harb_ Pivasalarımızın yeniden kazandığı canlı. 

·ıt'!dığ · u:n~dı mevcud olduğuna ıman den sorı ra sulh yapmanın güçlüklerını m\ıd_ lık ~e ,.enl§llğ: elde edebilmek maksadile a
l(()nt llnızı anlatmaktır. rlk oldn~umuz bedihidlr. Fakat bu güçllik- "' ı ı ı ı 

~likesı· Darnley, bu cercyaı;.a. kapılmak lerln Almnnyaya, harbin o kadar fazla fe - lınan kararların ve tedbirlerin net ce er n 
~ıl!eıı .. ne maruz bulunan kuçuk bitaraf laketi muclb olmadı~ı ve o kadar pahalıya muhafaza edebilmak Için memleketimlzde 
y~~ -=te k İ · ı · b tl yen' ıv-ı-altin i.stilzam etti~! cihazıarı idif! y"<-tfes· . arşı ngı terenm u sure e gelmediği kanaatini verecek bir sulh yap _ _ • .~ Blr t ft n ihracatın tanıimin 
1,e f~~~ Y<ıpnuş olacaJ~ı kanaatindedir. man· ız halinde Avrupanın ut;rıyaca~ı müş_ gormu~o~uz. .. n: t~ bulunan piyasaların 
~tığ1h ınce, İngiltere bu mi'Jetlerin, yak- külterden daha :fazla olacağına kani de~ ı _ de. biz; m. e mt~na~ e kanlzmamızın kolayca 
~.'~rı k dehşetle gördükl('ri fe.akctten Jim. Briyle bir sulh yapıldı~ı takdirde Al - bunye erıne car.b ~e d bil esi lazımdır 

Urtarınağa muvaffak olabilecek- mnny:ıya yeniden harbe başlamak: cl.ir'etl ve tamamlle intı a e e ml l - d ~·ı. 
}(<> Jl • ı kt Bunun normal zam:1nlarda tem n guç egı-

l~t ,~nt Darnleyden sonra birrok hatib - veBr u.mgü·~ oba'~tati ır. - k lh - k e dir, tir::ı.ri pratik kafidir. Ancak bugün he-
~ ""ı: al " ... u n muna a.şa su muza cr - _ .. 1 i 1 da te.şklUıt _ 
\ eıı<!li ~ışlar, Almanyanın gizli his ve lerinin muva!fakiyete i.sall mümkün oldu- men butun a ıcı P yasa arım~ t bi k. 

~:~~ ~~~ ~eğiştirm~edikçe s:ıl:l müza - ~u diı~ıinceslne lstınnd ettirildi. Geçen hafta la~ınış ı~!r dceph~ .. :~~:~:~z, m~~t:ııf riht~o _ 
tliı.41 l>tılh.-.~ amı~~c.agını, ~mg~ n tck ta - tebarüz ettirmde c;alıştı~ım fikir, bu idi de al al a tla arı 1 ~eyişln önUnde gidiyor Dl-

J (\,_. 1-'\:rverıığın tehhkelı olac .. ğını B ük bi 11 .. .. Id b yaç ar a car ş · 
~-·ıışlerd' ı uy r ese e goruyorum · una nıu - ğ r ta raftan lthalfıtın tanziminde de aynı 

ı.. "'':!th-·t ır. l va rtak olamamışım. Fakat bu esasen bek_ e ' ·· b ı _ 
"U ın·~ muhalif partisi azası Samuel vaziye• te bulunuyoruz. Daha soze aş ar 
tı.,. Uı:ak İ • lenllen birşeydl. ttı~l Ibi h b ekonomisi tedbl" ı..,He d erenin ngilterede yanlış, ha - Hlt.le:in. Rayhştagdakl nutkunda, ~ulh Iten arze 1!> m g -~r. .. • ·-
~<it ~a Yani•" nnlaşılması cndişcsıni - leri alını~ bulunan butUn hukumetler, mal 

t!btıi~r ~ .. . t ' k ' · yapmak hususunda şiddetli bir arzu goster- t ~ b .. 1 labllmenin bir tabii 

Avusturalya ingiltel'eye 
26,000 tayyareci 

gönderecek 
Londra 15 (Hususi) - Avusturalya 

başvekili Menzis bugün beyanatta bulu
narak, Avustralyada 26 bin tayyareci -
nin yetiştirile<:eğini ve bunlann impara
tor!ıuk :hava kuvvetleri emrine verilece -
ğini bildirmiştir. 

Bu tayyarecUerden 10/.00 ü pilot, di -
ğerleri de telsiz operatörü ve mitralyöz
cü olacaktır. 

Londra 15 (A.A.) - ÇP.mberlayn A -
vam Ka.maraSlnda, Avustralya, Yeni Ze
landa, cenub Afrikası ve Hindistan tay
yare ve tayyaredierinin yakında Fran -
saya muvasalat ede<:eklerini bildirmiş -
tir. İngiliz imparatorluğunun muıhtelif 
yer!erine binlerce iharb malzemesi ve yi
ye<::ek siparişi verilmiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
- Bu muazzam imparator1uğunuz tü -

kenmez membalarının seferN!rliği henüz 
bitmemiştir. Bu seferberliği ilanal etti -
ğimiz zaman buna dünyanın hiç bir kuv
veti mukavemet edemiyecektir. 

:l:ki Alman 
gemisi ba.tırıldı 

San tıago de Şili 15 (A.A.) - Evvelki gün 
Valparalsodan hareket eden Alman Du.s.sel
dorf vJ.purunu bir İngillz kruvazörü b& -
tırmıştır. 

Kap 15 CA.A.) - 2900 tonluk Alman Le -
onhardt vapuru bir İngiUz harb gemıst ta_ 
rafından yakalanırken kendi kendini !:ıa -
tırnııştır. 

Bulgar - Sovyet ticaret 
görüşmeleri 

Sofya 15 (A.A.) - Nazırlar mecli~i, 

Bu'gar- Sovyet ticaret muahedesi müza
kerelerine başlamak üzere geleçek hafta 
Moskovaya gide<::ek olan Bulgar heyetini 
tesbit etmiştir. Heyet, maliye nazırı Bo
jilofun reisliğinde ~nilli banka müdürü 
Gunef ve diğer alakadar nezarctlerle e -
konomik teşkiliitlat'ın mümessillerinden 
mürekkebd.ir. 

Sayfa l 

e Milleller Cemiyetinin 
•on kararı münasebeti!e 

Ya111n· 8eltrn Raeın Em~ 

p inlandiyaya karşı giriştiği teca-
vüzi harbien dolavı Sovvet Rus

yanın Milletler Cemıyeti a·zalığından is • 
kat edilmesi, daha şimdiden tesirini ölç
mek mümkün olmıyan tarihi bir hadise -
dir. Bu ihadisenin bütün danyada gayet 
derin ve geniş bir intibah husule getir -
mesi mümkün olduğu gibi bir bakıma 
göre, cereyan eden narb etrafında bazı 
ihtilatlara da sebebiyet vermesi beklenir. 
Nitekim reye iştirak eden kırk devletten 
dokuzunun müstenkif kalma ları, böyle 
bir ihtimali geniş mikyasta hesab dahili 
etmiş olmalarındandır. Fakat bu, mües
sif bir harekettir. Çünkii sarih bir vakıa
nın davet etmiş oldu~u bu karar ayni de
recede sarih bir misaka müstenidcn itti
haz edildiğine gör~ böyle bir toplantıda, 
bu nevi ihtirazların yer bulmaması icab 
ederdi. Bir Fransız gnetesinin tefsir et -
tiği gibi müstenkif kalan devletler, hem 
hudud bulundukları büyük komşularına 
bir kavga vesilesi vermemek için bu 
hattı hareketi ihtivar etmiş1erse, yarın, 
başlarına gelebilecek kötü bir akibet ö -
nünde y:.ikseltebilecekleri istimdad fer -
yadını kendi ellerile ve peşinen sustur -
muşlar, demektir. 

Milletler Cemiy~tinin otoritesini ziıfa 
uğ'rata.n şey. ötedenberi, bu cemiyet için
de, lhak ve hakikatten ziyadP bu nevi hP
sabların yer bulm·ış olmasıdır. Müşterek 
bir davanın icabında müştcreken müda -
faası maksad ve hedefidir ki birçok mil
let'eri pek ÇQk mas .. ailar ihtiyar r.d('rek 
Cenevrede mümessillPr bulundurmıva 
sevkediyor. Böyle bir te-zahürün en lü -
zumlu olduğu bir zamanda bundan ka -
çınmak, azalık sıfatile kabili telif o1mı -
yan bir harekettir. !{itekim U7.akşark hA
diselerinde kafi a7.im gö,terilcbilse ve bu
na benzer diğer vak'alarda, b ir kısım a
za, yekdiğcrinin avaftı a'tına karpuz ka
buğu kor gibi el altından anlasmalar:\ te
vessül eylememi~ olsa ir~i. buı!Ünkü ha -
zin vaziyet hasıl olmazdı. Bug~n dünya 
üç zümre halindedir. Mücade> l<> eden iki 
taraftan ayrı olarak bitat'af bir tutum 
güdenterin .de bilnıesi lazımdır ki, bu 
müphem \·azivet ilfınihave dc\·am ede -
mez. Qünkü iki tarıt fa ayni zamanda kur 
yapıp fındıkçılık'a geçinme zamanı ic_in 
bugünün durumu mUsaiti değildir. Mıl
ıetıer Cemiyeti az:ısı (l}unca azahğın ica-

~i~ ~u ;: .. ır kve ezcumdlc dcKmış ır ı. diğ! iddia olundu. Hitlerln sulh istedl~ine e- sa maı;lı, rduguBn ~a :ddeler üzerinde ı" pl 
ı-. ~~l>"t ··~u~ ere Lor 1nr amarasının ı ı f k t bl t t ı d ~ı tl yapmıs a ır . az m ~ - Ş h . 'zd I k kt 1 
"~t " ın1 aks . : . Al' 1 F.- m n m, a n ~a ay n e ecel!ı şar ar amt!zda ""Örd~~ümüs hass:l~yetıtn b.1r e rııru e a manca çı ma a o an 
~ıt• A.tnı ettıı mıyor. c i<ış arı.. . dahlHnde sulh lstıyecektir. Onun Avrupada yas "' rn::rkişepost gazetesi idarehanesinde za-

TU;kişepost gr zetesi 
idarehanesinde 

araştırma yap1' d1 
bını yerine getirmek lazımdır. Ya cemi -
vetten ayrılmak. yahud da azalığın icab
larına uymak. En cl ·::>~ru hareket bu ikl 
şıktan birini tercih!edir. 

<11 anya, Polonva ve BC'hemyndaki kısmı da buradan gelmektedir. .ı.u 
ll.ı~ ~hı ış' ı t ~ h kl ı devPmlı bir sulh L<;tedi~lne pek emin de~L i ı arnııda mevcud malların te\'ZI 1 - bıta ani bir araştırma yapmıştır. Neticede a ..,~ • ga e mege • a &rı oıma - Ilm ç p yas 
4taı;lııi :tneınleketlerden geri çeker ve bu B d - h b Izi b şini de ayni ~beblerden dolayı ayni dere - matbaada, Türk matbuatı aleyhinde bir 

511litn &afl-1-f'- Emilç ............................................................... 
,t<ıfın n :ınuvakkıaten bitaraf kuvvetler un an uç ay. evvel ar e glnnem ic_a cede ehemmlyetle telakki etmekteyiz. Sovyet gazetesinde çıkan ve türkçeye 
~Phes~aıı işgaline muvafnkat ederse hiç ettiten sebeblerı kabulde haklı mı, yoksa l3ütün bu vaziyeLlerin birbirine ba~lı ve ingiliz tayyaraleri 

don de Alman tayyara 
esierini bombaladtlar 

•~tıt ı: rnüzakerat yoluna açmış ola _ haksız mıydınız? Haklı idlyseniz, bizi har- birbirini ikmal edecek tarzda tanzim! için tercüme ettirilerek bastırılıp gazetelere 
lh İ~i· ,_ be fsedv

11
tedein 

1 
dabvayı zabr~.r~. ulaştırm1ak 1ç6sJn IA.zım gelen cl hazları vticude getlrme~e ba~- dağıtılan bir makaleyi ha vi broşürler le 

• lir: ~'artisi azası Lord Smell şöyle de- sar e mes ca eden utun gayret er g - Inmış bulunuyoruz. Sovyet hariciye komiseri Molotofun nut-
' S tcrUmerlcn durmak do~ru olur mu? Önde Ihracat maddelerimizin mühlmlerln kunun suretleri ve Almanları'l BPyaz ki-
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hü dcrhal tesis et.ınek için ya - Galcb .. çalmaya ne nLc;bette muvaf!ak O- den bnşlıyarai: Ihracatçı taclr birlikleri kur- tab:!ıarı bir hayli miktarda bulunmuştur. 

'~"'~ teci'Übeyi dedn bir heyecanla lacafımızı h iç kimse tahmin edemez: Fakat duk. !Niyaca göre bunları çoltaltaca~ız. 
~i;ğ~· ediyorum. Fakat diğer tcrı:aftan ellmlzd~ kuvvet mevcud oldukça mlieadele_ İtha!A.t ve lç plya.'la tçln mürnasil te~ek - Türkişepost gazetesi idarecileri bu rısa - T..ondra 15 (A.A.l - İngUiz tayyarelerl 15 
~ ~ bana Kont Darr.ley'in teklifini ı Yi durdurma~a hakkım~ yoktur. küllere Ihtiyaç hissediyoruz.ıı lelerin A lman sef.arethancsi matbuat bü- Kanunaevvel s:lbahı şafakla beraber tekrar 

~liıy tlhenin muvafık oımıYa<::ağını Sulh yapma~a teşebbus etmek için ahval Vekll. bu teşekküllerln ruhunu izah ct - rosu tarafından tercüme cttirilerek Tür- Şlm:\1 denizinde Almanların deniz tayyara 
~~i ho:· Oünkü bunun ne ::1etice vcre - ve şerattın musald oldu~u k~n!atınl ı;lze tıkten sonra hükümetin eı sanayllne de e - kişepost matbaaSlnda bastırı'dığını itiraf üslerini bombardnnan. etml.şlrtdlr. tngllll 
b~lıtııı lneınez. Ve çünkü diğer milletler veren ve bu yolda bir teşebbusun muv~.r!ak hemmlyet verdl~lni, bunları da teşkilat - etmişlerdir. tayyareteri hiçbir ziyaa uğramaksızın dön -1tltır.lhanası üzerinde e::ıdişelcre düşe- olar.a~ı~a sizi Inandıran nedir, lütfen soyler tandırarak lnkişaf ettlrece~Inl söylemi' - Bu işle ahikadar bazı kimseler dün geç müşlerdlr. 
~ ~<ıııt misiniz . Ben, kendi hesabıma Kont O.ı.rn_ tır Bütün :ferdlerln tasarrufa vereceklerı e- h kl Bu bombardıman esnasında hava karanlı~ t~~ctq y~arniey, Hitlerin faziletleri hak- leyln söylediğini haklı gösterme~e yetecek: de he~mfvetle memleket içinde geniş bir hu. Yakit bulunan broşil"ler ve a arın -
)~~~i lltığı yersiz şehadetlerine işti _ r~~ede sarlh herhangi bir vaziyetın vücu _ :zurun yara.tLlmış olacalını anlatant:jtır. daki evrakla müd:fciumumiliğ'c teslim e- old,.!;und:ın bombardımanın neticeleri t.e.L 

l~~;~i ~~~~~t~a~: ghüa~~~r~~~!m~~; d~erdn~~~~ı:u:u~dan sonra, bir sulh kon • ~~~~~~::?.~:: .............................................. ~~: .. ~.~~~e~~~~~:~;;,~······························-
lj~ttıbı~elecektir. Fakat biz işçi partisi leransının muv~f!aklyetle netlcelenmesl ı_ Ag!J Ir suçlar da seri 
lqı. ıı. lrıii.rı da az çok te,.rü be sahibiyiz. c;ln kendisince zarurl olan 1k1 şartı anlut -
~~bı, bu d~et hizmetler ifa eden şeref mış ve demiştir Id: «Bu .şartları dcğ!4tlrmL h k 1 u 
<\JIIıa.~tıı:/Uk kabiliyet1 i kjmse]cr tanı - yeccglm. Bunların temelleri çok sa~lam - mu a erne usu 
~~ ll-ya~r, kendi vatan]arında, yani dır.» • allndi 

J\ "''~~ Hitler ve ortaklan tarafın - Lord Hallfaloı, sözünü ~öyle bltir:mtştir: çerçevesına 
t:ı,·~~a ... Yane bir surette feda edildiler. Zannediyorum kt, gerek bu sebeble, ge -
t_:qqt!~~·Y.;y.a daima yardım etmeğe a - rck daha başka sebeblerle bu müzakere bey Ankara 15 (A.A.) Büyük Millet 
\!,tı,~d .. ı .. ~gftne arzumuz Almanyanın hude olmuştur. Meclisinin bu.gu"nkü toplantısında ceza 

·'<~s "'-"'1 esk· 
ll 1dır ı rnuhterem rr:evkiini tekrar kanununun mer'iyete vaz'ına aid kanu-

~'lt llrıcıa~ p t } b • nun 29 uncu maddesine bir fıkra iLave -~ ;,~ll:ı~hra Lord Halifaks söz ala - e ro . 8DZID 
~~ Qt!lJillı e şu beyanatta bulunm~tur: sine ve me.şhud suçların mnhakeme u -

, e,~ :tnütaıeam şudur ki: Bu mü- fi& tl&rl sulüne mütedair kanunun dördüncü 
~v~~· ~e~~~ teessüf bir manzara arzet- i: 15 CA A) Tl t V kA ı tll .A maddesinin tadiline aid kanun layiha -
tıı ... lh. ını Pek t r·A ı b' An ara . . - care e ... e e ....,_ . . .. k ı . Im t 
~ ... ll}'' d az ara .arı o an ır ma.'ilarda bulunan benzin ve petrol firma - larının bırınci muza ere erı yapı ı§ ır. 

~~ ~etı tu a~ilerindeki cesaret ve sa - ları miımes.sillerl görü.,melerlnl yarın tanıarn Bu sonun<:u kanun liyiohası ile meşhud ~lt }'liye~1~ edi~im bugün burada 
'<t~tı bır- ~ bırkaç kişinin milli davayı Iıyacadardır. T6-'blt edllen yeni fiatlar der- suçlarda tatbik edilmekte olan seri mu-
~I,Y J..<ab\i[ara uğratması ihtimali oldu- hal U1n edilecektir. hakerne usulü, ağır cezalı suçlara da te§-

~~~·~ell'ıeı. xtrrıemekliğime sebeb teşkil 1 dd k u . t t 1 b 1 1 mil edilmektedir. 
~ltı l"lutukı lkışlar., Balfor'un ve Si - Be gra a om nıs a e e er e -----,....-
~ 11~ ihtı~rı: diğerlerinin hariçte bı- po!is kuvvetlerinin kanh Ml.lletler Cem·IJ8II.nl·n lttı.ı- ~aıQ h a1ınden korktuğum fena 
t~~"ıı · şl.! no\susunda çok faydalı ola - çarp1şmalar1 d."" • k 
~-~~ini~ k· ta yı tac:nvvurd::ı güçlük ver IQI ar ar 
ı:. ~1enenı, ~lman propa~andası bu- Belgrad 15 'A.A.) - D. N. B. ajan-
~"'ıa~leı.eu ~ozlerden istifade edecek sı bildiriyor: 

111eYliy~ ~ı~de ittihat bu!unmadığını Bu sabahki gazeteler, dün akşam 
ı~. \>el'lrıekttır. Müttehid olmadığımız burada '-•apılan tezahürata dair olarak 

ı. ~• 10 en daha fena Lir şey ola- J 

~· ~ıı ~ t{)beb 
1 

resmi tebliğ neşrediyorlar. Bu tebliğ-

Cenevre 16 - MllleUer Cemiyet! umumt 
kAttbll~lne dlln Ittihaz olunan munrrera_ 
tı Sovyetler Birliğine teblil etmlftlr. 

M1lletJer Cemiyetindeki yeg(1ne Sovye-t 
memuru umumi kô.tib muavini Sokolnlkof, 
bu akşam Cenevreden ayrılmıştır. ı. ' ~ ıı llıti 0 

an son hMlselerl bUmlyen_ de ezcümle deniliyor ki: Komünist, ta
t ~ lnli~:ı.Jt:~kereıerı tesadlifen lşltecek O- lebe ve işçilerden mürekkeb gruplar, 

~."ı ·~bııi!Unlt~Yl nçan suaı sahibini din - muhtelif meydanlarda tezahürata ba~ rmş, iki kişi ağır surette yaralanmış • 
~llıleJı: harbe <>ebelblyet verenin d d .ıı. t 1 tır. Hafif yaralılar da vardır. 60 kişi 

tr ~ 0tılar1ettrnız oldu~u kanaatini edi- lamışlrırsa da za~~ta tarafın an a5 ; 
1 

- tevkif edilmiş ve derhal, her biri 30 
tılarıyo. ı~az.ur gormeUylz Bu kll\ı - mışlardır. Tezahuratçılar. memur arı gün hapse mahkUm olmuşlardır. 

e blr Uzlaşma yapmak ıçin tıaşa tutmu.şlardır. Ruvelverler patla. 

M"'vsime •• go re • 
IŞ 

Garlb bir adetirniz vardır. Dü1ünecck ıamanda uyur, çalı acak :ıamanda dü -
~ünür ve uyanacak zamanda ça,ışmata bıı larız. 

Duşünecek zamanda uyuruz. :uesd:\ yatulma l lazıın bir yol vardır. Yol dama 
taşı di:zer gibi döşenmez. Toprak &bvi)e:.i ister, balast kırmak hter, blokaz denl -

le-n çukur yerleri doldurmak bter. s lindir re\irmek i ter ve nihay~~ döşeme v• 
ziftleme vesaire ister. Bundan enel de bir kl'şifname baıırlamak, muteabhld bul
mak iı.ter. Bunlan düşünme ve ha:ıulam" mevsimi kı tır. Çünkü bu menlnıde 
yapı güçtür. Günler de kL<ıadtr. Bu baztrlayı, mevsiminde biz lstırahat ederia. Ba. 
har retir, tam çahıtacak mevsim başlar. Biz de düşünmeye ve hazırlanmaya baıfl&
rız. önce meo.islerde, encümenlerde mtızakt-reler ve uıun derin keıJifnameler, ra-
porlarla vakit geçirirb. Sonbahar gelir artık her şey ~mamdır. ihale• J&pllmuı. 
tU' Para bulunmuştur. Fakat kl4 da gelip çatmıştır. Bı:r: de 'far kunf!.te Işe ba,_ 
ta~şızdır. Yani asıl dintenecek zaınaııda gayrete gelnıişizdir. 

B sakat itiyadımıu şimdiye kadar plamızlıfa, programsı~ ığa veriyorduk. Yu • 
mur':a kapıya gelince paçalan stnmak ı:ibi sakiın a~etleri cemiyetin ruhandaa 
söküp çtkarma~ için sistemli, programlı çalısmak devrımn b~ J~r_"a!n~l bekliyor -

d k H - k·met nafia ililerinde bu yolu tutmuıttur. Fakat şehırcllıtlmızde plAn 'fe 
u · u u - · i d'k B ram esasım kabul ettitirniz halde henuz tdbık aha!ıına g reme ı . unua 

proı .. . . . - .. • d ' G- ı . k "Imin ya en taze mi~a..l istanbulda, gozlerımıım onurıne ır. un erın en L'i&, mev., -
fışlı vaktinde Tak!;irn meydanınl ac;tnafa, Yeni Postane caddesini kazn_ıata ba~ 

1 d k Elimizde yapt vasıtalart da modern olmadığ-ı için yatınur, çamur ıçinde ~~
;~.; duruyoruz. Bu ameliyat yaım uza'( ve kura~ günlerinde hatta gece servi.ıd 
de yapılarak belki bir haftada tamamlanabilir. Fakat bir kere olan oldu. Temen • 
ni edelim bu müşahededen istifade etmiş ola .ını. Bu mev lm gelecek yazın pro~ -
ramına dahil inşaatın proje ve planlarının tamamlanması, para~ı,ıın hazırlanma. 

"t hhid ihale i mevslmidlr. Plana göre yap:ıcaklarınıızı imdiden tesbit e -
sı. mu ea e . • . .. ·dı 
d ıl b har ge<lir relmez işe ba~lıyalım. Şunu da ılave tdeyı•ı : ;\luteahbı ere 
emvea .. · h.d ı rece servisini mutl nk kabul ettlrme~ lfııınıdır. Dunyanın her medenı şe rın e yu 

ve yapı i!jlerl gündüz ve gece ayrı el>ıplerle dnaın eder. 

~ul!han Ca/,i.J 
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SON POSTA 

-er1. 
Bir kad1n ktskançhk 
yuzunden diğer bir 

kad1 1 y2ralad1 
Piyasanın muhtaç olduğu demir Amerikadan getiri

lecek ve Nisaııdan sonra Karabük fabrikası da 
her cins demir satışına başlıyacak 

Galatada oturan Petro kızı İloliya ile 
İstiklfıl caddesinde bir lokantada çalışan 
İrfan ayni gençle alakadar olmakta ve 
ibu yüzden de iki rakib kadın sık, stk kav
ga etmektedirler. 

Evvelki gece İloliya İrfana tesadüf et-

. Harb vaziyeti dolayısile dünya demir jvafakat cevabı alınca tel~aflarla fiat is- miş: !ıatları. yükse'lı_n4: ve birçok memleket - tenmişti. Buraya gelPn malumata göre .~- Ben~ alfıkadar olduğum erkekle 
l~r hnrı~e .demır ıhracı~ı nlene~erek, is _ Amerikadan getirilecek demirin kilosu munasebetını kes. -~k~i takdirde iş fena
tihs~llerını !harb 5a?a~ıne tahsıs etmiş _ 16 kuruşa malolacaktır. Harbden evvel ya varacaktır~ ~emıştır. 
le~dır. Bu sc~b~c n~rıc~en m:mleketi _ Almanyadan getirilen demiriere kilo ba- İrfan b~. tehdıde. kuhk asıruyarak ~~ 
mıze d~ demır ıthah g:.ıçleşmıs ve bir şma 9 kuruş olduğu halde Amerika fiatı a~aml~ munas~betinde devam edeceğını 
kısım ınşaat durdurulmuştur. Bu me _ tHecariara bugünkü şartlara göre ehven soyleyınce, İlolıya çantasından bir jHet 
yand~ Su~ar idaresi ~c Ha.vagazı şirketi gelmiştir. Ç~~a;ara~.İrfanı_n tizerın~ atılmış ve yü -
de ~ır muddettenberı yenı demir boru Yakında Amerikadan demir ithal edi _ zunun nnıteaddıd yerlerınden yaralamış-
gerşıyatını tatil etmic;1erdi. Şehir suları- lecek ve piyasanın ıbtivacı ön,~ncccktir. tır. 
:!ını 

0

tlmcvsi ebedil1dıd·;p sı~adad.~u v.a1zıy~tin hka- Diğer taraftan Karabük fabril~ası Ni _ dıryılınıaralı k~~ınkBdevoğluk h1astanesine kal-
.,. ası e ıyenın ıger ış erıne se _ sann kad""r h ._- 1.. k 1 t ş, su.,...u a ın ya a anrnıştır. 
te k mah · · · "' er vur u no san arını a -

v~re;e . . ıyette ıdi. mamlıvacak, kalıblarını ikmal edecek, Fırtına devam ediyor 
Hukiımc~ıı;ı ıtha~ zorl~k1annı ortadan piyasaya her cins demir verrneğe başlı -

kaldırm~ ıçıı;ı ~·~rın.de ~u: karar vererek yacaktır. Nisandan sonra ithal edilen de_ Karadeniz ve Ege denizinde fırtına 
takas prıml~rını ~d1rmıştır. Bu karar it- mirlere karşı rağben azalmış olac'lk, tüc- dinmemiştir. Bu yüzden vapur seferlerin
hala~ıları zı1adesıle memnun ettiği ,gibi carlnr Karabükle muameleye girişecek - deki aksaklık ta dewım etm('ktedir. 
demır ithal ımkanıarını da arttırmıştu. lcrdir. A~~n. !lın harb halin?e bulı:nuşu de _ İstanbuldaki demir tüccarıarına gelen Dün mıntaka liman reısliğine gelen bir 
rnır ıthalıne sekte vermış oldtrgundan ta- malilmata ,göre Karabük f:ıbrikas: 15 san- telgrafta, Pazar günü p,elmesi icab eden 
kas priml~rinin in.?irilmec:i üzerine der - tim kutrundaki demirleri piyasaya arzct- Tarı vapurunun bir gün rötnrle Pazar -
hal Amenkaya muracaat olunmuş, mu - me,ğe başlamıştır. tesi günü ve ayni S'.ıretle Pazartesi günü 

=====----=,:-,:=-=== gelmesi icab eden Erzurum vapurunun 

V pur sefe leri a fa 
ka r e 1did e i ecek 

r ~~i A 1 ma da Salı günü gelebileceği bildırilmiştir. 

Porti Taksim ocağının miisameresi 
C. H. Partısı Taksim semt oca~ı taralın -alla 1 

Münakalat V~kaleti Fp,e denizine se_ Aımanvad"n get· .1 .. ..k d ,dan bu nkşam Takslmde Kristal go.zlnosun-
.~: 

1 
·, . ırı en ve gumru e- d k ~~ 11 b üs 

lLer yapan vapur ar.n sefcrıerını. ~.ayfaya palarında bulunmakta olan ithalat mad- ti~ ço e.,.enoc ır m arnere tertib etml.ş-
kadar,_uz~tmalarına, ~arar vermıştır. . d~lerinin konişment'>larım Alman ban - · Bu~arıstanla yegal:t _:Devlet Denız - kaları sahibierine teslim etmemekte idi. Aln.turka ve alafranga müzik ve muhtelif 
yollaı:ı umum madurlultünden mah1ınat Tüccarların bu hususta yaptıkları mü _ bale heyetlerı bu müsamereye Iştirak cdc _ 
istemış, .el?e ~ev~ud vapurlarla ~u kara- teaddid müracaatlann hepsi de reddedi - ~~~~:.~~.~· ................................................. . 
nn tntbıkme imkan olup olmadıgıru sor- liyordu. HAZlRLA 
muştur. 

Denizyolları idaresi Vekaleıin bu ar _ Son ~nlf'rdP itJhaHit maddelerinin bir 
zusu üzerine derhal enspcktörlerine tet- çok'arında yüzde 30 nan 70 e kadar fiat
kikat yaptırmağa bışlamıştır. ların v-::ikseldiği görülün<'P, Alman fir -

Bu husustaki tetkikat en yakın bir za- maları farkı fiattan ı~tifad"" etmı:>k üzere 
manda neticelene-ı::ek; bır raporla Vekiı _ AJ.m-ın ~ankalarına .~:-krar ~üracaat ct -
lete gönderilecektir. Vek:ılcıin bu kara _ mıc;ler, ıcab edPn musaadeyı almağa mu
nn alınmasında göz önünde tuttuğu şey, vaffnk olmus,archr. 
Suriyeye .son zamanlarda ihracatımızın Su farkla ki Alman b:ınkalan bu mü -
artmakta bulunma ıdır. sandevi siparisle alaka~ bulurumyan kim 

s 'ere vermiştir. 

Tivaret iş{ t:rl: 

Yapak ve Tiftik Ticaret BirJiği 
kuruluyor 

İhraç mallarımıztn standnrdmdan son
ra bunların gerek iç ve gerek dış piya -
sada vasıf ve fiat s~viyelerinde istikrar 
temin etmek maksadile belli baş1.ı ihraç 
emtialarımı:z için ticaret birlikleri te~ 
kili kararlaşınıştı. 

Üzüm, incir ve pamukta oldu~u gibi 

Bu suretle gelen maliarın bir kısmı 
cıkartılmıstır. Ac:.ıl sinariş veren tijccar
lor bu hadi.seyi haber alır almağ mahke
nır>vP mür~C33t etmic:'er. tedbiri ihtivatl 
:ıhrıık alakadar makamlara tebliğ ettir -
mic:lerdlr. 

Bu karar üzerine dün bütün antrepo -
lardaki Alman ma"lannın çıkarılmaması 
icin tedbir alınmıştır. 

tiftik ve yapak ticaret birliğinin kurul- Evlmf Umtmt Müdi.irii ve Vali tarlht 
ması yolunda şehrimizde başlıyan te - binaları tetkik ettiler 
maslarda müsbct neticeye varmıştır. 

Dün Ticaret odasında '!'icaret Veknlcti Şehrimizde bulunan vakıflar umum 
teşkilatı erkanının ve yap3k ve tiftik tüc müdü.rii F~~i Kip~r dün İstanbul vali ve 
cariarının iştirakile bir top'antı yapılmış ~ledl~e re~ı. Lfi~fı Kırdarla b~raber şe- 1 

tır. Toplant1da birliğin kurulması yolun hırdekı tariki bınaları gezmış, E~b 
da icab eden formaliteler g3rüşülmü~ ve sernUndeki tarihi eserleri tetkik etmiştir. 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Deri fabrikatorlan toplandılb:r 
Amerika, Hindistan ve Filistinden ,gel

mekte olan atpr sığır derilerinin ithali -
nin azalması üzerine bı;. tip derilerden 
yapılan köseleler ve deriler piyasada a
zalmL§ ve fiatlar yükselmişti. Dahildeki 
derilcrin işlenmesinde kullanılan ve ha -
rlcden getirilen malzeme fiatlarında da 
ayni yükseklikler olmuş ve bu da yerli 
derllerin fint\arına tesir etmiştir. 

Tepebaşı tiyatrosunun projesi 
tndil edilecek 

Prost, dün mimar Arif Hikmet tarafın
dan yapılan Tepebaşı tiyatrosunun pro -
jesini tctkik etmiştir. Projede ufak te -
fek tadilat icrası kararlaşmıştır. 

Dolrnab~ed'e yapılacak stadın pro -
jcsi üzerindeki etüdler de birkaç güne ka
dar spor teşkilatı umum müdürlüğü ta -
rnfından tamamlanacak, proje biltıhare 

Nafia Vekfıletine verilecektir. 

Bah.,rköy.de nümerotnj yapılıyor 

··vük 
Başlıyor! 

illi ve LE D 
Sinemalarında 

Tiirk filmciliğinin bütün dünyaya 
kar~ı ÇJkardığı biricik hakiki 

şaheseri 
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Gelecek Çarşambadan itibaı·eıı 

DIKKAT: 
Yapılan bir takun iddialara karşı, 
yaJnız ve münhasıran, senelik 
mümtaz bir ma7Jsi olan sincmamı
ZJn sesli makinelerinin ancak dün
yanın en bUyiik sinemalarında 

mC\1Ctıd son sistem Amerikanın 

WESTER'in mirofonik tesisatı 
olduğunu ilfm ederiz. 

~- Sn ri t 

Birineikinun 1~ 

Oç AHBAB Ç),o VÇSLAR artistieri tarafı 1dan oynanmış 
!ılının son hatasında n istifade ediniz. 

Ayrıca ilave olacak 2 

E v· • 
1 

emsalsiz 

Honolulu sahillerinde geçen latü ve ruhnevaz ııarkılı bir rujk ve 
macera filmi (ilk defa olarak) 

Ekler Jurnal en son dü.nyc. havadisleri. 

• 

Oyun saatleri. cPASTIRMACIYAN~ 12.20 - a.~O- 6.39 - 9.80 
• cDENlZ KIZI MOVll'A,. 2-5-8.15de 

Gençler ... Genç kızlar... Sevenler ve sevişenler ... 

Hepiniz bugün Sinemasına 
gid.iniz ve sinemanın en güzel aşı.k!an olan 

LORETTA YOUNG we RICHARD GREENE'nin 
!ev kalade bir tarzda yarattıkları 

o 
Renkli ve fransızca sözlü filmi görün üz. . . 

Şayanı hayret manzaralar ve göz kama§tıran dekorlm- arasında T.AJ3tl 
RENKLİ fotoğrafları gösteren ve §imdiye kadar görülell 

renkli filmlerin en güzelidir. 
İlaveten: FOKS JURNAL. Son dünya ve harb havadisleri. 

'l'ISF&ii'iii"~ Bugün saat ı ve 2.30 da tenzilath matineler. ...~~~~ 

YA Sinamasmda BugUn SAKA 
M~_hracenin mllyonla.rına boyun eğmlyen kadın... Nlste başlayıp Hindde biten ı:W; 
mucadelelerl... Hlndll ' itlkadları. .. Ruhiann intikali... Gaşyedlcl müzik ... ÇO 

heyecanlı blr mevzu... Bütün bunları: 

A 1 
Sn per filminde göreceksniz .... Baş rollerde : 

Sehhar y1ld1z 1 S A M i R A N D A 
Dünya kemanclSI VA SA P R 1 H 0 0 A 

İlAveten FOKS JURNAL dünya haberleri ve Mlkey Mouse 
\a '"' • ,.. Bugün aaat 1 ve 2.30 da tenzııtHlı matineler <J<:.,:;:.:a..aı~" 

----------------------------------------------------------------~ 
Kadın Pencesi 

' Yazan: 

Halid Ziya Uşakhgil 
Yeni çıktı 

c TIYATROLAR ) 
fehir T1J&t.l'Oı!U Tepeb&41 dram kıamında 

akfl,m su.t 20,30 da 

Yelpaze 
tstıklAl eaddesl komedi kı.smmd& 

Cfindüz u.&t ı~ te 
Kel Oğlatı 

aqam aaat 20,30 da 

Iii izler 

İsmail Dümbüllti temsilleri 
Bo at4aın EmirgA:n Gençlerbirl~l 

salonunda (Afacan çocuk) 

lla!k Operetl - Bu akşam saat 9 da 
ıı:na.yller _ Dalınaala 
Pazar matine 16 da 

Pek yakında beklenen operet 
GİT KAT 

... 
,. 2 Mü him Film: 

Son Avrupa ve Çin harbindtrr· 

B~ HARB.l\~İRi~1!!_~ı\· 
IDŞ VAZIFELERINi ANJP .... 

BiLMEK İÇİN 

ALEMDAR ve iLli 
sinemalarında ııııı 

KLARK GABEL ve MlHNA ı..of 
bütün dünyaya heyecanlar 

venniş olan l Jll 
BA P MU AB 

filmini mutlaka görmelisiniZ· 

Ayrıca: . ıeı+ 
Dünyanın en heyecanlı hadtse 

nin geçmekte olduğu 1 
ŞIM L OTBL 

A N N A
1

m~d~ L L J\ 
DİKKAT: Ancak dört gurıti 
kalmış olan bu programın 

'bız:::ı:~uzatılması için telefonla yrı
ılan müracaatların ıs•ııf 0

' 

1unam1ynca~ım teessütlC 

1 
iHl.n ederiz. 

~-' • 
nı 

ikinci Zafer Bombasi TüRKÇE Dün mıntaka ticaret müdürlüğünde top 
lanan deri fabrikatörleri gerek ağır sı -
~ır derilerinin ve gerekse deri imalinde 
kullanılan kimyevi maddeler ve boya ve 
sair maddelerin azaldığını ve pahalıla§
tığını ve bu yüzd~n işleri tahdid etmek 
mecburiyetinde kaldıklarını izah etmiş

lerdir. 

1940 senesinde yapılacak nüfus sayı -
mına hazırlık maksadile Bakırköyünde 
tecrübe sayımı yapılacağını yazmıştık. 
Bakırköy kazası daıbilinde nümerotnja 
başlanmıştır. Sayım Kanunusani ayı için
de yapılacaktır. 

ÇAL 1 A 
Denizierin ejderi ... Ovaların arslanı... San'atın GüneŞİ··· 

,; 

Fabrikatörler bankalardan akreditif al 
mak surctile ithalatm kolaylaştınlma -
sını ve keyfiyetin Ticaret V c kaletine bil
dirilmesini istemişlcrdir. 

1\fntbaacılar mıntaka Ticaret 

Oç kişiyi öldüren köyiUnUn 
muhakemesine devam edildi 

B!l." müddet evvel Çatalcanın ÖrcümlU kö_ 
Miidürlüğüne miiracaat ettiler 

•• • • • • A yü nde blr nrazl taksimi yüzünden çıkan ka v 

ER 
Yarattığı en büyük 

Bugün 

OL FLAY 
eser ... Sinema tarihinin şeref 

aleminin eşsiz yıldızıdır ... 

nin (119 

abidesi... Sine 

L L E Sinemasında 
Bugün saat ve 2,30 da temJlittlı halk matineleri· 

Telefon: 43595 

Dün şehrımızdekı matbaacılar vıla - ga sonunda ayni köyden üç kişiyi çifte De 
yete ve müteakiben mıntaka ticaret mü- öldüren ve dört klşlyt de yaralıyan Hüse - Jl••••••ı;a;::~&~ii:CIZD.iımi••••••••••ı•••••••••••••••••••••-...,.....
dürlüğüne müracaat ederek kfığıd bnh _ yin\n muhakcmesine dün birine! a~ırceza .41 Dünyanın birinci artisti 
ranı dolayısilc karşıl:ı§tıkları m:işkülleri mahkemesinde devam olunmuştur. 
izah etmişl'erdir. Geçe!l celsede Müd_d:.ıumum~ iddiasını ya_ 

Sö ı 'ld'ği .. h . . parnk, suc;s sabit gorulen Huseylnin 400 
y cnı ı ne gore şe rımıroe bır hay nci maddeye göre idam cezasına çarptırıl _ 

li kti.ğıd stoku bulunduğu halde bunlar mıı.sını ı.steml.ştl. 
piyasaya çıkarılmamakta, fiatların daha nun suçlu avukatlan bu iddiaya knrşı 
yükselmesine intizar edilmnktcd'r. müvekkUlerlnl müdnfaa edeOOklerdl. Fakat 

Bir taraftan bu iddialar tetkik edile- kattı hfı.dlsesl hakkında malflmatları oldu_ 
c k diğer taraftan da yerli fabrık . _ ğu bir istida Uc mahkemeye bildiren Yusuf 
e • • . . anı~ 1~ ve Rlfnt adlarındaki iki şahidln dinlenmesi 

BUGÜN 

ELEK c A ES BO 
Sinemasında 

ve sinemanın birbirinden gnzel iki yıldızı Si GRiD CURiE-EODY 
tarafmdan şahane bir surette temsil edilen 

CEZ iR SEVDAL 
İhtiraslı bir a§kın ate§li bir hayatın romanı 

tihsalatı matbaacılara tcvzı edılerck ıhtı- Için muhakeme b~ka bir güne talik edllıulş 
yaç karşı'anacaktır. Ur. ~:••••••• 

lıaveten FOX JURNAL - Bugün saat ı ve 2.38 da tenzileith matine 
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[ Hadueler Karpaında 1 

aris an1n eme Url EKMEK BAHSD 
~~!S~=i~~~~~=~~~~~~=~~~~==:;;;;~=====;! A ltı ay oldu, belki daha !azla... o.rada da, ~kınek kAtıda sarılmadan 
.: • Henüz ne harb sözü vardı. Ne Çünkü kendi ekmeksiz kalacaktı. 

~ ekı•l• •n !ıtalyan ag·ansına de kağıd buhranı başgöstermişti. Böy. * .tJU gar aşv ını le olduğu halde nedense ekmekçi ek- Aylar geçti, neredeyse seneler ola-

b l d ..., d • ? meği 1{ağıda sarmak Adetini bıraktı: cak; bu hal hep böyle devam ediyor. t .. nı eyanaftan an a ınımız ne lT· -Sarıp versene! Ekmekçi satt$ ekmeği müşteriye 
tt-O 6 Diyen mü.cıteriye batırdı: kağıda sarmadan veriyor . 

...... - YAZAN --··-··-··· .. ···-···-···-···-· - Sarıp da verecekmişiz ... Eliniz • * . r·--···-- j de açık götürmek kibirinize mi doku. Belediye bugünlerde ekmek işile ul 
i. eklj general Jl. Emir Erkilet ~. nuyor, eskidEm babanız da mı kAğıda ra~ıyor. Ekmek fiatlarını dikkatle ta -

sanlı alırdı: · 1 k : ...................... ·-····-··--...-.._ _ .. _ ......... ·--······························· kib ediyor. Nevileri üzerinde titız i 
ayın Bulgar başvekili, Giornaıe yer!e.şmiştir. Onun için Bulgarisıanın Ma- Mü<;teri düşündüğünü söyledi: [!Österiyor. Yeni neviler piyasaya çı • 

kedonya Dobrıce, 1rcıky.ı ve ::>cıanıge - Canım bup-üne karlar hep kAğıda k k · · t bb"' ı · · i Bü ,L d1taUa gazetesinin Sofya mu - arrn;ı ıçın e~e us ere gınş yor. 
ııab müteveccih olan emelterme enıperyaııst sarardınız. b 

1 
i . b d 'h ı irine ynptıgwı yenı· bı"r beyanatta Bul- tün un ar yı amma, u ara a 1 ma 

n cme.ler denııcollirse de bunlar.ı ınııLi c- k 1 ;arıstanın takıb etmekte olduğu bita - - Bu~ine kadar kAQ'•da sarardı edilmemesi icab eden, hatta e zem o. 

t'-'flığın cBır' bekla_m,. vazı·yetı~ oldugwu- meller demek lır halde hı:ttall o1ur. arrıma, burriindPn böyle sarılmıyax:ak. 1 ekmekçinin ekme~ kağ•da 
"' ~ Her ne ıse görülüyoı kı Dulgarıst~n · . an ~~y. • "i' 

ve cınuteyakkız~ bulunan Bulgaris - . • ı Is!er al, ıster alma! saı d·l~tan sonra müşteriye vermesini ınıili emel deaıkierı bu yerlere sanıb o -
1 n bugunkti .hareket hattının ckendi 1ıup toprakça Karadenızaen O.uıı ve Pres- Müıkrinin a:ını sıkılmış~. Niha~'l(>t tenıin etmektir. 
tnı h P~ ~raın.ndan vazgc~tıgıni tazam- yaya, .ıJooııcecı ... n de uı::..ı.cUai;aı; ve ~ı.:ıu- c:"nirde ekım•1<ci bir tane demidi ki, b:r 13en kendi nefsime: 

.ı etınec.tJgıni~ söylcmıi. lSundan bn§ka '" nik limanıarına kadar buyumcl< ıstı.) or. ba--l<as~n::ı gid!'rdt Müşteri çıkınca ek- On nara pahalı ckme~, biraz hamur 
~ .. ~n ~~scıvanof, cBulgar.ı.stan meselele ~ Bunun ıçin de bugi.ın mu .. e)akkız btct.li - mcıkçi ~övlenmE'we başladı: E"kmeı"i, çaşnisi bozukça ekme~; açık 
tc ır :narb sahnesinden ziy .. de sulh yor? Fakat acaoa ncyı·~. 'lun un .. vz..;..,Le -- Ekmeğin kaa,da sıarılmasını is - olarak yerlere atılmaml.'j. seksen e] ta. 
ctk ~ etrafında dz:ha ıyi ha lolunabı!e- Dalkanlarda sulh, tes.ınua ve ı.sukrar oı- terl<>r, sonra ekmekçf ne çeker onu ra fınd:m mıncıklanmamıs, stlpriilen 
rtıa ierııı uınioini göst<:.rmiş ve ayni ~? - dukça Bulgııristanın emellerini temin ve bilmczler. Beledive nark koyar faz - sokakt~ın. halı silkilen pencere altın -
ll..ın ~<Ugel~cekte, yani Ahvr~pa su~u • tatmin ~?e:cek hiç bır, iırsat. bulam_ıya - laya satama\~ız, kazancımız kaç para dan, acık olarak eve götürülmemiş ek-
~hn ve yeni Avrupa arıtasınm an- ca~ı tabıı ve ~~akka.<tır. ~azım ki me- ki, bir de ka$d masrafı yapalım. me<ıe tercih ederim. 
"'· 

1 sırnsında her halde cİtalyd gibı bü- scla bac::t m:: ı 1m k R o 
.rı.ı.k , ' :ra .ı.•ı..ırnye o a uzcre, o - M"' t . b" b k k k . "tt" bir d 1 ı· k t•• b" .. ·· ı· c . uş crı ır aş ·.a e me ·çıve gı ı. ğ· . cv e ın a ı ır soz soy ıye e - manya ve Yunanıstan sarsılsuılar ki Bul- f Id M"' + • t k ık~ d lllı. "Öyl m;~· . . uıa. ı J. uş.en ar ı ses ç ·arama ı. S ~ e .. ~.ır. garl..'>ian Dobrıce, l'rakya ve belki de öe-
~~~ ~~~ınbilii~~bu ~- ~~~~~~~~m~ı~un;la-=========-~==~~=============~~=~ 
l\. t!ger asıllarına mutabık ol!.alar Bay kat böyle o.makla beraber acaba 19::19 c 111 ~ r1 h;~~· y ft r m u i , z ' =ı 
h·o .. t!ivarıof Bulgar dış siyasetinin mü- harbinin galıbı ulacak buıük devlet'.er ~~~ Ul! U IWi E 1 
•:ı <:st .... lar..ndan bazılarını if~a etmi§ o- Bulgaristana umuugunu verecekler mı -
'k~or. Gcrçı Bulgar dış siyasetmin .Bal - dir?! Onun içındır ki .Bu!garistanı mütc-
d !ara aid olan cilıcıleri bugün bir sır Kösef.vcmof redd.id, müteharrik ve datma Balkarı sah-
l(! ~~dir. Fakat bunların ba§Vekilin dili - Bulgaristan da Büyük Harbde evvela ııesinde en ağır basaniann nirküsünü 
tıı.· ır daha teyid olunmo:ları pek ehem - intizar durumunda kalmıc:: ve nihayet ı•s_öyler görürüz. Bir vakitler İngıltere ıle 1Yetlidir. :r 

Y; : dızlarm sıkietini tesbit 
etmek güçtUr 

~ Dobrice, Makedonya ve Trakyadaki e _ Italyanın, sonra Almanyanın, dün Sovyet 
u sÖz]. • ·ık .. B lga · listanın e~e lJ goze ~arpan §ey u . - mellerini tatmin ve temin edebilecek Rusyanın .~e nihayet ~ugün betekrar ltal da kurulmuş, en 

titq cmuteyakkız bır bekleme vazıye zamıettiği Avusturya Te Almanyanın bu- ı y .. nın po ıtıkasmı takıb eder. yeni aletlerle mü
btı ~ oluşudur. Bul~arıstanın durumu IUI'lıduğu tarafta harbe girmişti. Bu taraf ı Bay Köseivanofun Gior~alc d"İta1ia cchhcl bır rasad
ta.~r etı~ İtal!anınkınc benzcmekle ~- matlub olunca da sı!rülycd kalmıştır. muhabirine cİtalya gibı bUy:.ik bir dev - ı hane münhasıran 
t<!Yak~u tn:bu·ler de kullanılıyor. ~M·.ı- O vakit Bulgarista.ru orta Avrupa itti- 11etin kat'i bir söz söyliyecegi muhaJ.k<ı.k- yılcbzların sıkleti-

CPnubi Afrika-

tr.ll'ın ~ekleme~ den mak.sa~ •. cyem~k hadı saflarında harbe girnıeğe sevkeden tı.~·~ deınes! budur. _:anı Dulgarı.r.tan bu - ni he~ab1amak:la .. 
~'aıt e e Z..u ~etler me ve ır.asarıfine ışti w- amfl Sırbistanla Yunanistanın itiUıfçılar gun mezkur devletın Balkan po!ıtıka~ını 1 meşgul dür. A'e~ler ~una yardı~ ıçın ya
'-rada tın~ı~ızın tam sofı·aya oturalacagı tarafından harbe girmif bulunmalarıdır. l tervıç etmekle yarının sulh masasında o- 1 pılmı§lardır. A.ctlerın yardımıle çalışan 
!Sttlllekgor~ek ve karmn, doyurınka Bulgaristan Makedonya fle garbi Tr:!.k .

1
nun_ yardımını .. te~iıl ctmi? olu!?r. Hal - felekiy.at al~~eri de yıldız ağırlıklarını 

Ger .'~> tır. . .. .. . yayı Sırhistan ve Yunanistandan almak, bukı .İtalya Bu yuk Harbae İtılaf dev - ı hesablamak ıçı.n çok. uÇapr.akta ve çok 
berkesçı ~u nevı duşunce ve ısteklerle için elbette bunlar aleyhind~ harbetme-lletlerınin saflarında harbe girdiği ha"de zaman sarfetmektedirler. 
ciur. , gıbı devlet ve her mi!let malul - si lAzımdı. Dobricedekf emelleri de hila- gene emellerine tamam naıl oJamamıştır. * 
~ ' ~ııazı 1" k ı · d ı ? 

Tayyaracilerin dişleri 
çürümezmiş! 

Bir Japon dolt
toru, en sağlam 

di§lere sahib olan 
ve di§leri geç çü
rüyen insanların 

tayyareciler alduk 
larını iddia et
mektedir. Ona göre di.Jleri bozan şey ha-

va tazyikidir. Hava tazyikine en :ız ma. 

ruz kalan insanlar dişleri en sıa~lam o

lanlardır. 

* Kimlere itimad edilmez? aın~ r upe o~na~ yı ~ını .ı eı~ez. hare onu Romanya aleyhine har~kete Bundan ba~ka Bulgaristan acaba hiç mi En fazla konuşulan lisan'ar 
llı..eli .. <~~ her vakıt konmakta hırÇı)K a- sevkctmiştir. d~o;ünemiyor kı kendi revizyonist emel - · 
loı~;:ıukler :ardır: • . . Göıiilüyor ki Bulgaristan buıfJn de ay- lerini bir gün tahakkuk ettirmek için Bir Amerikalı alime ı&-e dünyada en Amerikada otomobil fabrikalarının bl-

l~ilt d 8 dıar.bınde şunalt Amerıka Bır- ni ~mel'er p. şincWdir. Onun milli emel - Avrupanın büyük devletleri arasında tür- fazla loonuşulan lisan ingi'iıcedir. rinde çalışan bir genç mUhendis yepyeni 
b;U.eıı {vl~tıeri harbin bidayet~nden iti - ler dediği şeyler gene Dobrice, Make - lü oyun oy.nıyarak kih onun ve kab bu - 180 000.000 insan bu lisanla konu§l'llakta- :bir otomobil modeli piyasaya çıkaracaRı
ciiıe, ~gıltere, Fransa ve Bclçıkaya, krc- donya, Trakya ve Sellniktir. Bunlara mil nun vadierini almak isterken hakikatte dır;ar. İkinci olarak rusça gelir ki n~ söylemiştir ve bu otomobi~ mod~ını 
\>~~, nı.i.lyarlarca frank kıymetinde silah If emel demekten i~ empervalıst emel l<endi&ilc beraber bütün Balkanlan da k' · k ı Ü ·· .. pıyasaya çıkarmadan evvel ıınalAt ışlo-
ı..~e satın h b' d w 

140.000.000 ışı rusça onurur ar. çuncu rinde çalı=cak Ü" usta istemio::tir. Ustala-"iitll\aın ~ ve ar ın sonun a parası dernek çok daha doğru olurdu. Filvnki i tehlikeye koymaktadır. Çünlr.i Bulgaris- -r- ~ ~ 
tlıell "Y ak için alacaklı olduğu devletlere Makedonyanın hiç olmazsa Bulgarlığı tan revizyonist kaldıkça hakiki bir Bal - alm.ancadlr. 80,000,000, !ransızcayı konu- rm bekar olmalarını da şart k<lfllluştu.r. 
~:rda~ mecbur. olmuştu. . kadar Sırblığ'ı, belki Yunan ıılığı Ye kan birliği kurulamamak ta ve bu bir li _ şanlar daha azdır: 70,000,000 ispanyolca Çüııkü evli ustaların modelde:ı karıları-

t~r v ~Ynı iharbde, ltalyayı evvela .ın· 'lürklüi!ü vardı. Daha doğrusu burası h:ı- ğin kuruımamasında büyük devletler sı- ve italyanca konll§anlana sayılar: ayni- na bahsetmelerinden ve kadınlarımızııı 
Qi eski ~:etinde ve sonra da bizzat ke:ı- ll bir halita ve bir saltadır. Bu suretle e- ra.sına .göre yalnız Bulg:ıristanın rcvizyo- dir: 50,000,000 Portekizce konuşanlar da herkese ilan edeceklerinden çok çekini~ 
ltı~ huılnUtte.fiklerı nleyhiıı~e harbe gır- bedf bir niza alanı kalacaktır. Hele Dob- nistliğiıxlen istifade etmektedir. Maale - 25,000,000. yormuş. 
~Ql'i.Jt,. Uruz. l"akat burada Italya ile A- bicede. garbt Trakya ve Selanik hnvali - sef. tari-h te göste!riyor ki Bulgaristan mü- * 
lh .. aras d .. h. b ' f k ·· t * Zencilerin kafa taslar1 '(!(ik ın a mu ım ır ar goze - '>inde zerre kadrı.r Bulıtcırlılt yoktur, ve tenebbih olamaz. Ko~mıyan lAhana 
~ltk.ı t.ız~ eder. Çünkü Amerika bır a - buralara Bulgarlık ne girmis ve ne de Il. E. F.ı·J...:ilet 
l'ı.tıttı ı ~ ve her alacaklı gibi borçlula- ~ Lahana pişirildiği zaman fena bir ko. Zendlerin -kafa: kemjkleri di~r kafa 
lı~Y :ıtıahv ve iflaslarını istiyemezcli. Boşanmalar niçln çoğaliyor? ku neşreder. Nevyorktaki Romel üni- kemiklerinden bir misli daha kalındır. 
~d.l::n ise Tirol~ A.driyatik, Arna - v~rsi.tesi~in nebat~t .. ~ç:sin~e öyle Yere a~ıldıt. zam:m bile kınlm~z. Hat. 
li ~d doğu Akdenız §ımal ve doğu Af- (B:ı-ıtanf1 t tnci sayfada) 1rim, dedim. i.c;lerim iyi gidiyordu. Giy- bır cıns lahana yetıştınlmi.ıtır. kı aynen ta I§stık top gibı zıplar. Kemığin bu 
~l\ e~ ge?~ emelleri vıırdı. Bunları te - der, derler. İlk evlilik zamanlarında ba- ~r~it?, kuşa~tım. ~e~dirdim, bir de~i~i: lahana lezzetini muhafaıa ettiği halde tarzda kalın olmalannı hararete karşı 
lar~fa .~~ilınek için mutlak galib gelecek 1 Jnyıoruz ki, herkes kendine göre mes'~d nı ıkı etmed~~· B"..Jtün bunlar kendısını pi~irilirken hiç bir koku neşretmemek-. muhafaza için olduğu zannedilmekte-
~il, t lltihak etmesi luzımdı. Bundan ba§ denen bir de·vre yaşıyor. Bazılarında bır, bana ancak ~kı. bucuk sene bağlamasına tedir. dir. 

t talya b' d lrl v 'b" h ik ay bazılarında bir iki sene sonra iı, yardım edebıldi. 
li ıyacını d ır yaruna a. o ugu gı ı er t&'\ıtl;or. lakaydilik başlıyor, derken ka- . Çirkin bir adam değilim, orta yaşlı ................................. ··-···························-··--····· .... ·-···-
~ letiııd'e 'b ışarıd':" _getırtmek . mec?u. • dın erkeği ilunal ve kendjni kocasına sev- b.ıle sayılmı?'acak kadar gencim: .Sıhha-
q~d ulundugu ıçin Al<denıze h:.ıkım diren huc:usiyetlcrini kaybediyor. ihmal tım, ku~"':;tım yerind~·; fakat ~ızım ka

fı €~! a <ılan İngiltere ve Fransaya kar- edtlen erkek te bittabi gözü dı~arda ka- dının go.zu ?ı.şar~a .. fılim ;rkekın ~muz
~iıı. E!ıııeZdi. Elhasıl İtalyanın göz ko • lıyıor. So~kluk, ldWtünlük başlayınca ları g:nı.ş~~·. f~ı.-an erkeğin ne mukem
~ıl'l} cenllbi Tirol Tir este ,.c Dalınaçya aile saadeti de sönüyor. Ka.d'Jnlarını bu !fiel b!r gıyın.ışı var~ .. kon~ u~ o~lu 
<\ iltı. Avtıs • ~ . suretle ihmale başlıyan bire<>k erkeklere ımrenılecek bır atıetik vucude sahıbmış ... 
~Ust\4-y turyanın ıd ı ler; bu sebeb le d~ burada kabahatten büyUk bir hisse i Evvelaları tahammül ettim, sonraları bu 
\> ltleaı h an~ bulunduğu tarafta harbe vennek dokru olur. ~özl~7 iben~ yar.alamaia ba~adı. ~ana fa-

f;!tle .. · alınde İngilterenin deniz kuv - Kadınıanmızdan ~ınun ev işlerinde ık gosterdıklerı, benden yüksek ınsanlar 
tl. •l t """""' ı d ırhll rd'i k" .. ı d 1 k li~~ ıırnfı:ndan fazlasile zarar gör - bilgileri noba:ndır. Evlerile alakadar ol- e"' e.. ı .... 0 Y ~ e ~ ~· \lZ,I{Una yav-
lıqil oı ~ka Avrupadaki b"..J ernelleline masını bilmezler ve yapmak istemezler. rusu dun!.a guzeli rel~~~ı l(ihi, k~dı~a .. da 
~tı.. ilınıyacakt o · · b"d tt Kadın icabında eviııiıı hizmetçisi ve ica- kocası, dunyanın erı guzel erkdı gozuk-
hı· ~ lU •• ı. nun ıçın 1 aye e . melidir. Başka erkele zaptedilmez bir 
l' ilhilt taİ'llledı ıse de sonra Rusların tam bmda ıhanıml'dtr, nazarl~ıne ~sla yer talhassür duyduJtunu görüyor, fena bir A
V&. ~tlt ar:ruzları sırasında Avusturya - vennczler. Kocalarınm ıbutçelerınne va- kıbetin beni tehdid etti~lni seziyordum. 

!! ),.~ a~n taarru d k d" . ı d ı ki olan bir sarsıntıyı aile hayatını yık- Nihayet lrorktu,.um baa•ma .. ~Idi ve ka-
h.. ""Ull • z an en ını a ama ı. :ma~a kadar ~türürler. ı . ~ ~ " 
~~~ (!tnıışti ki son kat'i darbeyı· vur- K 1 ıt ...J t, . . 1 rım bana ihanet etti. Derhal alAkarru 
·~ı- ~anınnı . . oc? anntTI ma' va.r.;ıVe ·~rını as a na- kestim .. sanıyor mu.unuz ki, karım yeni 
l'ııı ~ &o1Qn artık gelmıştır. Ordusunu zan itıbara almaz ve bu vıızden ~a:y~a- ı aşıkile birl~ti; ne .gezer?. 0 züppe de 
l' ll e~ k akıa galibiyeti ihtiltılcilere te- laN sebeb olur. t, mahk:ı;ıeye duşunce gönül eğlendiren bir kadın avcısı imi,, 
~tiltte ~ Ve bu suretle neticede Adri - de kab~at kocaya yükletılır. yüzüstü .bıraktı onu.. ,ımdl annesinin, 
;1 Uıt ~anlarda, do~ Al<dE'nizde ve e H. Eyiib (KaJılıöy): kocasından kalma bihnem kaç kuruş ma-
~~~~ıt daki geniş emellerine nail Elbette yuvayı her vakit kadın a.şile :ncak ~fakalanıu tembı e~ekte 
lt llç s· F'akat tahmininde yanıldı. Çün yıkar. Ya zA!ı ile ihanet eder, ya kapr~ ve mutemadıy~n ban~ h:~_,..:nd~ 

Chı.ıt·Cb.e hnrbctmek ve ~ kanamak lerile erkeli çileden çıkartır. Bütün nh- mektedir. ~at ıyen ~ Y....... · . 
lta.ı 1Y~tinde kal Y"n valde kadm suçludur. Bir <'rkeği beğe- a.nlıyana gore btiyök bır derm ıbrettır. 

l~t· Ya 1914 dı. nir sever koşarak RV!nerek varırlar. Rahatını, hururunu, yuvaanı yıkarak, 
li~ ıiltatına -lS harbinde, İtilaf devlet- Pe;nir e~le razı' olduklarını söylerler. macera ararnap qıkan her kadının. akı
~ 1atın ~aptığı fedakarlık v~ yar • Fakat karşılanna biraz daha yakışıklı blr beti budur ve daima da tür1il ltaprıaler, 
~ tt\tişt k kar~lığını göremcdiğin _ erkek çıktı mı gözlerlle foyayı meydana kıskançlıklar ve zlflarla da kadıl aj.i 
ı- ı'!ilıı drı~ 1 ve münkesirdir. Onun için verir, bütçen~ .biras dual.s! isyan bay. fllekilde yu~ayıd ~~~!ı.nık etmke te ır. 
~ıtl «~ıa nı··ı ıı:.. • 1 r Kadın me:.u wnw& ı.:.ntyorsa ocaınna 
tt-~ l!ıııeği v u eyakkız olarak daha çok ra,..nı açıver;r el .. bilseniz hiddetime dört elle sanlmahdır. İyi bir kadın, bam-
~t! eq taleb~c ~~i de daha hırbe gir - h.ak~e~ee e:!!.~d{ld etm~zsiniz. Fakir başka ulan kocasını bile sevdili tipte bir 

~ktir. rını garanti ctme&i tercih bir ailenin evde kalmış bir kızını aldım. 1 erkP~e kalbedebi'Mr. J'akat nerede o ka-
Kanaatkaroır, gönnemlştir, rahat ede- dınlar? .. 

Muhtemel bir 
liiganBt me•el••l 
Bayan Fahriyeye: 

- c:Kocamı sevmiyorwn, ayrıl 

mak istiyorum. Ayrılmanın en kes -
tirme yolu nedir?• diye soruyorsu -
nuz. Niçin sevmedijinizi de IÖyle • 
meniz, bir seDeb ptermenil lAzım· 
dı. ihmal etınipini&. Fakat tanmin 
etmek güç delil· 
cKocamı HVJniyorum• diyen ka • 

amın dilinin altında, cbir baıfkasıru 
seviyorum• eümlell saklıdır. Niçin 
bir başkasmı tıevifG~Wnuz? Sin ha. 
yat için yeni bir ,U aratan sebeb 
his midir, menfaat miT Pefbı s6yl1 • 
yeyim; nümune ve tılmilbelerlle sa • 
bittir. Bu tarzda hlıreket eden ka • 
d ın ı be kilyen mutlab hayal JUkutu. 
dur. Ayrılmanın en kolay yoluna ge, 
lince: Bu bahiıte nalfhat vermek l · 

dctim değildir. Fakat bugün kaide 
har!rine çıkarak söyliyeceğim: · 

Mahkemeye gider, kendi kıendini· 
ze iftira eder, yahud da hakikati söy 
ler, bir ba~a erkekle rnilnasebette 
bulunduğunuzu anlatı.rsınız. Hlld • 
min çok çabuk btr ayrılma kararı 
vermesi muhtemeldir. Yalruı; bu ka .. 
rarın arkasından bir ikinci kararın 
çıkrnRsı da muhtemeldir. Zira karl 
kocadan birinin dl~erine lıiyanet et
mesi suçtur, cezalandınlır. Kaç ay, 
kaç yıl bilmiyorum, .onra bu ifade -
niz ~hud cllrümler kanununun 
çerçeven içine girer mi, orasını da 
bilmiyorum. Zahmet edip bir tahkil1 
ediniz. 

* Bay K. t. ye: 
- Hayır, şif.ah! 

etmiyorum. 
mtiracaat kabul 

TEYZB 
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- Peki NecHi ~anun, bu noktayı ge

~elim. Sizin şu ~antaj me,.elesine tekrar 
kısaca temas etme~ U1zım geldi. Elinde 
mektuıblarınız bulunan adamın işi tehdi
de dôktüğıünden babsctmıştiniz? .. Sizi ne 
vasıta ile tehdıd ediyordu~ Bızzat gelip 
"rüştü mü? 
- Hayır, mektub yazdı. 
- Siz de cevab verdiniz. Randevı.. ka-

rıırlııştı. Bu randevuyu tayin etme işi, 
mektubla mı yapıidı? 

- Evet. 
- Bu mektub'arı ne yaptmız? 
- Düne kadar el çantamda duruy<.ır-

du. Dün hepsiru yırttım. • 
- Peki bir yabancının çanttmızı açıp 

bu mektublan okuma3ı kabil değil mi 
kfi? ~ 

- Kalbildi amma bu işi kim yapacak? 
- Necdet beyle ye~cni Raif lwy ara-

amdaki müna.sebat ne şekılde idı? Sevı
§irler mi idi? 

- Pek fazla de~il. Fakat aralarında 

a.n'aneye dayanan kopmaz blr bağ bulun
duğu her vesile ile hissedllirdi. 

- Ya nişınlınızla Ley'A hanım ara.c;ın
daki münasebat... Needet beyin yenge
nize karşı sizi kısk~mdıracak kadar sami
mi hisler beslediğıni söylcmiştiniz. 

- Yenıgem ince ve çok zeki bir kadın
dır. Biliyorsunuz ki bir zamanler Şehir 
tiyatrosunun istikbali ~n paricık genç yıl
dızlarmdan biri idi. Son derece hassastir. 
Eh dayımın yaptı~L haksızlık ve hırçın
lıklarm doğurması tabii olan acıma hissi
.rıi de bunlara iiayc ederseniz Necdetin 
sempatisinin sebeb ve şeklinı anlarsınız. 

Rıdvan Sadullahın bu ımallerile ne 
gibi bir maksad tnk!b etti~ini doğrusu 

anla.madun. Ortada Gard('nbar hadisesi 
gibi k~ir hakikatler bulunmasa ınsan 

onun Leyla hanımdan şüphe etti~ zan
rıma kapılaoaktı. Bu derece gayri varid 
bir fhtimal üzerinde durmayacn~nı bil
diğim için vaziyeti adamakıllı kavramak 
4.izere lAalettayhı sual sorduğuna hük
mettim. Bozukluğun neden ileri geldiği 

enleşılanuyan bir makinenin nasıl ötesi 
ıberlsi kurcalanırsa bir ıpuc:.ı eıde et.nck 
özere o da gelişi güzel §U veya bu nokta
ya dokunuyordu. 

RJdvan Sadullahın soracağı sual1ıer 

bitmişti. Nişanlısı Necdeti kurtarmak ü
zere elinden gelen bütün gayreti göste
receğini genç kıza tekrar vlidettikt~n 

sonra sordu: 
- Bu gece nerede kalacaksınız, kendi 

evinizde mi? 
- Hayır, yenngomin yanında... Bu 

halde tabii kendisini bırakamam, .!İZ mü
nMm görll"üyor musunuzr-

- Bilakis... Ben de bunu söyliyecek
tim. 

S O N PO S 'fA 

Yazan: CEV AD FEHMİ 
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•• •• soz sog eme 
değil, inşad 
d dır/ 

Yazan: Halid F ahri Ozansoy 
Beyo~lu Halkevi, BUrhan Cahidin Son j gi'bi hazin, mistik bir nağme ile okuns· 

Pastadaki ibir yazısında pek haklı olarak cak ... Sonra mısralal' arasmda hiç nefeS 
metıhettiğıi faydalı bir teşebbüse giriş- abrunıyacak ... 
rruş .. toplantılarda birdenbire ortaya bir 1 Yarabbi! Okuyan .yavru kadar dinli· 
mevzu atıyorlar ve aza.yı bu mevzu ct- • yen kulaklara da ne ı~kence idi o! 
Mfıında eöz söylemeğe, fikir yürütrneğe 4 - Ya:hya Kemal tarzı: 
davet ediyorlarını.ş ... Değil yalnız kala- Fransız şüri tonunda inşad. İşte arıı-
balık içinde, bazan doot meclislerinde bi- zun son tekamül perdesine sesini işlıyc.Il 
le sıkılıganlıktan iki düzgün cümle söyli- şairi.n tonu! Bu tonla şöyle oknur: 
yemiyenierin bile bu tenırinierden ısti- Şeh ...... 
:fade edeceklerine §iiphe yok. Bu noktada (vurulacak) 
Bü.xtı.aın Cahidle beı:aberim. Yalnız bu süvaranı kılıç ... 
güzel te§ebbüsün diğer bir teşebbüsle de ( ç çatlatılacak.) 
ta.mamlarunasıru temeamiden geri kala-- Koymamak azmiyle kın~ . 
mam. O temennim de şu: güzel söz söy- (cb ve en\) harfleri d'çle)• 

sıkılaro1: 
lemek kadar güzel şiir okunınnın dn 
Halkevlerinde bir metoda bağlanması! Dolu dizgin. · · · · · 

Güzel fiir okumak! ... Ne dalgalı, ne ( cgin,, uğulda1}aca1c) 
müphem bir arzu ... Öyle ya, sorarım si- Koşuyorlardı akından akına 

(Birinci ckııh gene uğulday:ı· 
ze, güzel çiir nasıl oknur? ... Nasıl okun· , 

cak ve cı ki s yapacak, ikinci ct·'' 
malıdır?... za)· 

T . k \.- d k d bizd b' k 'd · kesik v.ı cna. ani bir du.rıı§ 
ıtre ' tH::'yecanlı bir kadın seri kulağıma çarptı. (Yarınki kııma aid resimlerden) Şim iye a ar e ır aç çeşı ın-
Müllikıat .bitmişti. NeclA hanım, geldi- takib eden polis müdu"ru" hı'ddetten c-aç- şad tarzı vardı. Bugün bunlara bir iki. 5 - Bchçet Kemal tarzı: b'l' 

ğinden çok d ha k' ı k • yenisi d.cma eklendi. Ancak türkçenin en Yunus Emre gibi i.nliyen, sızlayan 
a sa m ve em n olara larını yolruyordu. Bu arada serkomiser de ideal inşad şekli hangisi oldu~u henüz < rle ... 

ayrı~dı. _Kendisini sokak kapısına kadar serzin~ ve itaba maruz kalmıştı. Mesele Şimdi bütün bu inşad tarzlarının h~rı 
teşyı ettik .. 1 anlaşılmnadı gitti. e-• f!OY e olmuştu: Necdet, Pangaltı merke- gı·sini scçece~iz, yahud hangisini diRer

1 
.. Bu mü:nasebetle, hatırladığım belJi- 5 

- 7 - zinden müdiriyete gönderilmek üzere bir rinden daha az gayri tabit bulacaRı:z: . 
,. başlı inşad tarz.!annı sayayım: bl' 

latimdad po.ısin muhafazası altmda sevkedilnı~ti. Öyle sanıyorum ki tam manasile hiÇ , 
y Ida po1i · ka 1 - Merhum ~air Ce19.1 Sahir tarzı. 110ş o sı ndırmış, par8Sil11ı bizzat rini. .. Çünkü inşadda lazım olan, ko , 

Se k · 1 "dd -• ı-.:~· 2 - Mehmed Emin tarzı. ilt r oınıser e mu eiumuuu muavini t."Ulye etmek üzere bir otomobile binme- mada ol~ gibi sadece tabiiliktir: 
'bir saat .9011ra geldiler. Akşan1 olmuş, ye ikna etmişti. Beraberce taksilerden bi- 3 - Yallya Kemal tarzı. lamayan. inlemeyen, göğremeyen, yU'K!>~ 
karanlık basmaya başlamıştı. İkisi de rini çağırarak binmişler, müdiriyetin ad- 4 - Eski ilk mekteb tarzı. lip düşmeyen bir ses ... İ~te ideaıtnşad·;ı: 
mütoheyyiç ve asabi idiler. Mühim ha· resini vermişlerdi. Firar yolda bir tesa- 5 - Behçet Kemal tarzı. Has•lı yeni yetişen istidadları yıılı~ıl 
berlerle geldikleri anla§ılıyordu. düf neticesi gayet basit bir §ekilde vaki Daha başka tarzlar da var amma, say- buna alıştırmak ve bir şiir okurkc!'l hS 

Rıdvan Sadullah: olmuştu. Necdet mütemadiyen şoförü maA"a lüzum görmüyorum. Şinıdi yaJnız tahii!iğm her türlü terennümden ~1Y 
- Geç kaldınız, dedi. Hapishane ziya- hızlı gitmeye teşvik ediyordu. Çok tanı- bu sıraya koyduklarımın hususiyetlerini ta'tlı olduğunu onlara anlatmak hiç ;v 

rcti faydalı oldu, galiba! dığı olan bir adamdı. Masumdu, masu- kaydedeyim: hesiz en faydalı işdir. . .. , 
Serkomiser bumundan soluyarak oo- miyeti belki 24 saat içinde anlaşılacaktı 1 - Meııhum CeH\1 Sahir tarzı: Halkevlerimiz güzel konuşma gibı ~ı 

v.a'b verdi: amma ne olursa olsun bir polıs refaka- Gayet titrek ve hisii bir sesle okuna- zel şiir okumağı da bunun için irşe.d si· 
-Bırak Allahını severs~n hocam. Ke§-- tinde görıüJıınek istemiyordu. O kadar gü- cak. Aşağı yukarı, Halid Zıyanın cMavi sırasına koymalıdır. Yalnız, inşadı Jll

0 + 
ki gitmeseydik. zel ve ikna edici şekilde konuşuyordu ki ve Siyah. ındıald Ahmed Cemil tonu tle! kiden ayıran muaiUmler bulmak şıı~;1• 

- Ne var, ne oldu? polis memuru yavaş yavaş onun hakika- Hani, rO'lllmımı kahramanı Göztepedeki le ... Bu da, pek o kadar imkansız ete 
9
d1 

- Ne olacak, ku~ kaçırd'ık ten rna.crum olduğuna inanmaya ba§lıyor- arkad.aıp.nm köşldnde $iirlerini okur ya, dir, yeter ki gUzel türkçenin tabii irıŞ 
- Hangi ~u! du. Otomobil bütün süratile gidiyordu. işte o tarz romantik bir inşad ile... g.aye olarak ele alınsın... !1 
- Necdeti... ı Tam ŞiŞhane yoku.şunun virajını döner- Bu in~d, Edebiyatı Cedide inşadıdır. Halid Fahri Ozarı~? .. •••• 
- Yok canım... !erken bir otobüs ile karşılaşmışJardı. 2 - Mohmed Emin tarzı: .................................................. ;{.uctUt' 
Serkomiser a~ır bir küfür savurarak 

1 
Müsademe gayri kabili ictinabdı. Bereket Muhterem Türk şairinin, §iirlerindt>ki Linuın kömür amelesl İktasad 

ilave etti: hafif olmuş, iki araba yalnız yandan bir- yüksek milli duygular gibi coşkuaı ve ~ür IUğüne müracaat ettiler ll' 
- Sen de bu itin masum oldu~una ina- birlerini sıyırtmı.şlardı. Tabii ikisi de tP.- bir setıi v.ardır. Her mısraın ~ında bir Liriıandaki kömür yükleme ve bOr~9 

nıyordun, ha hocam... Bizim sabıkahla- vakkuf etmişti. ·ra ksinin şoförü aşağı at- yıldırım gürlemesi ile haykırmak lAzım: ma amelesi için bundan dört ay ev"~ıı.Sı 
ra taş çıkartıyor. Neresi masum? lamış, otobüslin şoförü ile kavgaya tu tuş- Ey milletim, sen bundan... leme alınıp tatbik mevkiine konut 8 • 

Haber hakikaten mühim ve şaşırtıcı muştu. Bu sırada Necdet te başını pe'l- Sonra cdahi. kelimesine kuvvetle vu- icab eden 27 madd'elik arnele niza)')'l~i • 
idi, bizim biraz evvel kabahatsiz oluuğu-ı cereden umtarak otobüsün §oförünü tah- rulaoak: mesinin bugüne kadar tatbik edil)')'l; ıııı· 
na iman ederek kurtulma~ı için projeler rik edecek ve kavgayı kızıııtıracak a~ır Sana dahi dedi ki... ~ini gören arneleler dü~ .~ir .. ~ro p/' 
y.aptığımız delimanlı aradan bir saat geç- sözler söylem~ti. Kavga büyüyordu': o Ve gene ~irdenbire ses düşebilir. Rl- linde mıntaka iktısad m-..ıdurlu~neıi)'etl 
meden mü<:rimiyetini isbat eden delille- kadar ki polis memuru da arabadan in- sılı taşkın dalgalar gibi inen çıkan bir mi.şler, iktısad müdürü Halukn vıı ·1• ıı· 

1 t dl>l 
re bir yenisini ve be1.ki de en kuvvetlisi- meye ve iki şoförün ar!lsı114 girmeye ıu~ ses... izah ederek, bu hususta derha c 
ni /bizzat katm~ bulunuyordu. zum görmüştü. Vakit akşamdı. Şişhane 3 _ Eski ilk mekteb tarzı: Immasım dilerni§lerdtr. ıeıı'ıı 

Serkomiser izahat verdi. Hapishane- yokuşunun en kalabalık zamanı idi. Der- Hamdolsun fimdi modası geçti. Çocuk- Mıntaka iktısa.d müdürlüğü aflle tı11 
den çıktıktan sonra polis müdiriyetine hal otabüs ile otomobilin etrafını birçok lıarımız da.."'ıa tabit bir sesle okuyorlar. müracaatını ehemmiyetle karşııan;;l~~9' 
uğramışlardı. Müdiriyet allak bull:.ıktı.,araba1ar, tramv~ylar ve yüzlerce kı§! Ne idi 0 bir zamanki usul? .. K~l:ar. aşağı hususta icab eden kararın derhal 
Tahkikat safhalarını daki.kast dakikasma sarm~ı. (Arhası var) 1 ~-ukarı kalkıp inecek vP. adeta ılahı okur cağını kendilerine temin etmiştir. " 

,J tl~'' 

- Hayır!. Kadın bir çiçek olduğuna cıSo:ı Posta, nın tcfrikası: 32 kahya .ka<hnile karşılaştun. }{<~ rll' 
korkak adımlarla ilerliyen, ka!taııı.Iltııtt' göre güzelliği goncalıgından baş!ar. Ka

dıınla erkeği bu hususta mukayese yan
lıştır. Sonııa fizyol·.ljik kanunlara bakı
ruz: kırk yaşındaki kadın artık anneliğe 
veda etmiştir; fakat yE>tmiş yaşında ba
ba olmuş az erkek yoktur. 

Ferhun-de bunlan söyledikçe hicabdan 
ölüm derecesine geldim Yüzüne dik dık 
bakışımıza !hiç aldırmadan o bildiğim o
kt.-yordu: 

- Bu hususta sizinle bahse girişrneğe 1 
hazırım. Vaziyeti size kitablarla i.7bat e- men ayağa kalkarak kendisıne c benimle 
deceğim. evlenir misiniz• demeli ... 

Erkekleri bilirsinız; gururlarının ka- - Ooooo! · · · 
dıni.ar tarafından okşarımasına hiç ta- - Evet; şimdi işin asıl yüzsüz tarafı-
haımnül edemezler. na geliyoruz. Efer.dirn, adamcağı7. bunu 

söyler söylerncı Ferhunde ne dese bc~e-Kültür direktörü gene atıldı: 

- Şimdi bana 25 yaşındaki bir kız W1-
nı aşketse red mi etmeliyim yani?. 

- Aman reddetme. evlen ... 

. . . ? 
nırsınız .. 

Gayri ihtiyari bağırmışım: 
-Sakın? ... 
- Hiç tel{ış etmeyin. aklınıza geleni 

- Evlenirim tabii... yaptı. 
- Ben de senin gözlerini oyanm ta- y - ani-. 

bii... - Tecrrübesi bedava beyefendi: dedi, 
Gene gülüştük; bayan d('vam etti: ciddi mi konuştuğumu, yoks:ı s.izin1e is-
- Daıniş bey de l<~erhundenin bu soz- tihza mı ctliğimi anlardınız. 

lerinden pek hO§hndı. - Son ro?. 
-Sonra?. - Sonrası bu işte .. yavrum bu adam-
- Sonra, CÜTet bu,an adam tabii ı~ı ların da mezarda yatacak yerleri yok 

ilerletti; Ferhun-dc sözünit bitirir bilir- vallahi.. Daniş beyde Ferhundeyc kar~ı 
rnez umuma ihitaben: bir kibaxlık, bir alaka, bir nezaket bnş

- Bayan Ferhunde Sevginin sozlcrin- I.asın? .. 
den sonra bana öyle geliyor ki; d~i, be- Bir öA"retmen sordu: 

i~iii~~;;~~~iiiiiiil ni öptüm ve kendisini bir koltuğa 
0 

tum. etıC. 1 
-- ::: - il nrtı Etrafına bir göz attıktan sc ttı: ;• 

- Peki; kızı Bayan NecUı hiç a~zını lrurban 

koynuna sokarak bana bir zarf uı~ 0cd•' 
- Küçük hamm çok yalvardı· 

dayanamadım, razı oldum. ı>Jf 
Zarfı mccnunane bir tehalülde rttı~· 

tım. Pencerenin önüne giderek ~·~i~; 
Ka1bim, biran sonra tebc!IUğ e(ied~· 1'' 

Yazan: Zeynel Besim Sun küm karşısında şiddetle çarpıyor}(, ,.o 

Olay "T 1 • d h . . b' 1 mazruftan bir hayat mı fışkıraca ı 
ı.ın, .. ,.ec a a anı eşsız Jr ., e 

aa ıbir idam ilAmı mı çıkacaktı · · ıııll 
rııe açmıyor muydu?. kız ... 

Bay direktörün kıms! bem işaretlc: Bay direktör gene seı;ini çıkardı: Ellerim titriyordu. Kendime 
- Kızı saat ikilere kadar bununla - Bana da çöpçatanlık yapsana... verme~e ça'·ışarak .dğıdı açtırn: 

dansetmekten dünyayı mı gördü'~ - Senin çöpün dı! çatılmış, çırpın da.. Bay Ha.şınet Güneş!.. det-l'cıl· 
Dedikten sonra bana teveccüh etti: artık dünyaya öbür getişte cvlenirsin... Coşkun bir anınızdu, daııserifl•. ~ 
- Kurum Haşmet; ben seni akşam Arkadaşlar, Fe"'hundenin bu baya~ı söylediklerinizi bugüne kactar ~~el 1\ıe 

hiç beğenmedim. Yoksa Nccla ile aranız- yü7..süzlüğü Daniş heyın ı;erveti için yap- rin tahlil ettim. Her şeyden e ıa)'l 5 
e' 

da söz birli~i mi var?.. tı~na ittifakla hükmettiler. sürdüğünüz servet farkından d~ırıJl'l be~ 
Kulak1arı.ma l{adar kızararak cevab Halbuki bE-n büsbütün başka düşünü- teessü:flerimi beyana mecbu: ıcs0~retfl' l'i 

verdim: yorum: Feı·hunde, Nec1a He benim ara- ni çok müteessir ediyor. B:r ııırsllliı g.1 
- Mümkün mü bayan?. Bin lira vari- ma girmek istiyor. Buna meyrlan vermi- olmak ll.fiatile benden ıyı bB r ıe11 ,.ıı 

datlı bir adamın kızı yetnıiş lira aylık lı yece~... serveti n validi te,ad'üflerd~r.. ~ıdıl~l'(c 
bir öğretmcnle evlenir mi?. ı * adamLn behemehal bir da.tıı anı ı ı-

- Neden evlenmezmiş?. Zcn~inlPr Öğretmenler o-dasında yalnızım. içeriye kimse iddia edemez. Babasırıo r\'et ıf.'' 
mutlaka zenginlcrlc evle-necek diye bir giren bir hademc: değiniyecek kadıar. küçük bil'. st'yıır~1 ıııt 
kanUJl mu var?. - Sizi ihtiyar bir kadın görmek isti- varüs eden babam· tessdiifleruıbı.l )llçı·~' 

ı • d' r<',2 ' ııJ'l•' 
- Hayır!. yor. le maruf bir zengin olabıl 1

) • . ifl5 tıl' 
üstün bır r-9 

- Gönül işi bu oğlum. bak elln şır- Dedi. İhti~r bir kadın?. vakit, bizim herkesten )')'leı 
fıntı Forhundesi adamın servetine göz - Gelsin. vasfı taşıdığınuza delalet edc 
dikerek ne halthr etmedi: sen de bu, Ceva·bmı verdim. Merakla kapıya doğ- rım. ~.ı> 
ya~lı kuyruğu kaçırma bari. Yaradana ı ru bakarken NeclAnm dadısHe, kAbemin (ArltaBl 
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Bay Gezerer, çok seyahat etmiş, çok 
Yer görmüş, çok insan tanunıştı. Onun 

ıitrr.erliği diyar, dalaşmadığı nokta kal 
l:narn:ştı, denilebilir. 

ller gittiği yerde o yerin yerlilerinin 

idetı~ıini, yaşay~ tarzlarını tetkik e -
der, Onlar.ın adetlerine uymağa çalı • 
1~ır. onların yaşadıklan tarzda yaşa • 

a, 

s 

SON l'OSTA 

kat ondan evvel davranan yılan tahta. 

perdenin altında•ki delikten geçmişti. 

Bay Gezerer, yılanın vahşi gözlerile 

bir kere daha karşılaşınca büsbütün 

korktu. Ve bu sefer gene tahtaperde • 

nin üzerinden geldiği tarafa atladı. Yı

lan da başını kaldır:m~tı. O da atlıya -
caktı, Bay Gezerer, tam o esnada· yıla-

ltıak i(\' ı· ı· ı>ar ~ın n~ yapma·k azım ge ırse ya • ~ nın kuyruğunun kendi bulunduğu ta • 

B~;· . . . rıta kırıta oynardı. Yılan düdük sesi • raftan öteki tarafa geçmemiş olduğu -
tarıhte Bay Gezerer, Hındıstana 

1 

. ·· d'" K ı ı ı k b 'd" 
gitnı· . . . . .. .. nı işittikçe övle yumuşar, gözlerinin nu gor u. ur~u uş yo u anca u ı ı .. 

ı~tı. Hınd fakırlerıle duşup kalk • • • 
tı. Onı . bakışı öyle munisleşirdi ki, hiç bir in _ Bay Gezerer, yılanın kuyrugunu ya -

arın yattıklan demır çubuklari k 1 d K ğ b"ı t" b' b' · ·· 
1lıer· d san bunun vahşi, insan öldürecek bir a· a ı. uyru u UK u ve ır ırı ııze. 
L_ ın e yatmak mera·kına kapıldı. Fa- . b' k d''... t y 1 "lt h . r- _ yılan olduğuna hükmedemezdi. Fakat rıne ır aç ugum yap ı. ı anın kuy. 

er yerde her şeyı yapan Bay ~ - • . . 
aslında yılan en tehlikeli yılanlardan rugu delıkten geçemıyecek hale gel -
biriydi. mi~ti. Yılan asıldı, fakat kuyruğunu çe 

Bay Gezerer, bir gün Kazmire: kemedi. Bay Gezerer de bu sayede mu 
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C Oy nlar Eğlence er 
uz 

-Acaba bu düdüğü ben çalsam, yı- hakkalt bir ölümden kurtulmuş oldu. Bu resimde mantığa uy:mıyaın bir bir kaç arkadaş bir araya gelir, arar -

~·~~~":o:ı:nı~~:~~r·I alır mı? l:Ve!il""'bl"iriiBCiiTi·ız·:;· ~~~=~~::~"~::";: t.~~J4,:d~u~;~~ :~~ :~~:m:~~c~:~ ~::~y~~~ ~~i: 
_ Evet, dedi, yılan köpek gibi sahi- çarpnn bir çok teferrüat mevcuddur. rür, böylece eğlenir; vakit geçirir ve 

bini tanıyan ona sadık kalan bir hay _ Bunları bulmak eğlencelidir. Hele dikkat bassanız da kuvvetlenmiş olur. 

\'an de~ildir ki .. yılanı bana bn~lıyan, 
karşımda kırıtmasına, muni~ munis 

bakmasına sebeb olan şey, bu düdük • 

~ - tür. Düdüğü sen de çalsan sana karşı 
llı r, bunu yapamadı. Daha ayakları • da ayni tarzda hareket eder. 

çı"i;iVi:er~ dokundurur dokundurmaz, Bu ,•evab Bay Gezererin hoşuna git-
lt. erın etine saplandığını hissetti, vaz m;stı' H Ka · ı 1 • 
"~ti y · .nmen zmır e pazar ura gi -
t... .. • an belinden ~ağı yere gömül- r· t· y 1 d'' d''··· t Id 
""~ ins . . .. .. . ış ı. ı anı, ve u tH!u sa ın a ı. 
"" ·anlar gıbı yere gomulmek ıste- B G d" cl" ... "tt" b ...... ~Unu . . ay ezerer, u uP.'u o urmeye aş 
,.., da tecrübe ettı. Fakat gene 1 b ı ı d" .. ·· K 
""~'~affak . ar a~ amaz, yı an ona onmuştu. az-

olamadı. Yarı helmden aşa - mirin k&r~ıc;ında oyna-dığı gibi Bav Ge. 

Cit~ __ zererin karşısında da oynamağa ba;la-

-fr-~ dı ... 

~)~ ~~ ~~~ ~ rü=ı~cG~:::~ı~:rdc~~:::n ;:;·~:~:~.: 
u~ ~ ~!(., " rin kevfine payan yoktu. Nihayet Hind 

l:-t·~~~ .t ~~, 1 ~ -~' \' ~:.:i~iü~~~z;::•bi~~;~~~: ~!;; 
h .... \ n~fesi kesilmişti. Artık düdüğü öttüre. 

~ere gömülmilii bir halde ancak ya. mıyordu. İşte o zaman iş değişti. Bay 
t'tnı saat kalabilmi,ti. Gezerere munis munis bakan yılanın 
tı:ı ~u haller Bay Gezererin hoşuna git- gözleri vahşileşti. Üzerine atılmak üze 

)a(!trıişti. O Hindistancia Hindlilerin 
Ptığı se 1 . h' b' . . d . bı ·• Y erın ıç ınnı e mı yapa -
t}'ar.akb. 

11-tlay Gezerer, bilha'SSa yılan oynatan .\qZrn. 
heıı· ırıe ahbab olm~tu. Kazmir yaşı 
lu~ 0~ıyan, genç mi ihtiyar mı oldu
\o Yın edilemiyen bir Hindli idi. Kos 

** • • 
angısı daha b · yük? 

Tünelde iki insan yürüyorlar, biri 

önde biri arkada; şimdi size soraca -

ğı m: 
- Bunların hangisi daha büyük? 
Derhal. 

-- Öndeki, diyeceksiniz. Hakkınız 
var. Çlinkü öyle görünüyor. Fakat bu 
görünüş. resimdeki çizgilerin gözü al. 
daımasından bruşka bir şey değildir. 

Bir cectvel alıp ölçünüz, arkadakinin; 
öndekinden daha büvük olduğunu an .. 
layacaksınız. 

** 
Resimde neler var? 

Bazı insanlar vardır ki, bir gördük • 

lerini bir daha unutmazlar. Ve ne ka-

Bu adam necidir, ve elinde bulunma- dar zaman sonra olsa, gene bütün te -

sı lazım olduğu ha•lde resimde görün • ferrüatile anlatırlar. Bazı insanlar da 
miyen alet nedir?. vardır ki, gördükleri şeylere pek la • 

Adamın neci; ve aletin ne olduğunu kayd kalırlar. Onlara: 

bilirseniz resmi gazeteden kesin, bir - Ne gördünüz? 

kağıda yapı!?tırın. Sorduğumuz sualle. Suali sorulduğu zaman şaşırırlar. 
rin cevabıarını resmi yapıştırdığınız Bu çok fena bir itiyad .. İnsan gördüğü 
kağıda yazarak bize gönderiniz. Doğ • h~rşeye dikkat etrneli, gördüğü her~e

ru bilenlerden bir kişiye üç liralık ki • yi hafızasında zaptelmeyi bilmelidir. 

tab, üç kisive birer Şirley albümii ve Sizi ufak bir imtihana tabi tutayım .• 
ca b' ba i . ır yılanı vardı. Bu yılanı bir tor- ~ elli kişiye de a·yrı ayrı güzel ve Kıy • Bakalım dikkat bassanız kuvvetli mi? 

baıı Çınde t~ırdı. Bir köşeye oturur, tor -·' _..-- ..L ... metli be-diyeler vereceğiz. Bilmeı·eye Yarım dakika resme 'bakınız. Sonra 
Çl(l ~n ağzını açar ve daima yanında ta- re idi. Bay Gezerer çok korkmuştu. Ne cevab verme müddeti on beş giindür. resmi kapayıp resimdekilerin neler oldu-

btiı~~. dildüğünü öttürmeye başlardı. yapacaktı, nasıl kurtulacaktı? Şiikür Bilmec<> cevabını bize gönderdiğiniz ğunu sayınız. Bakalım yarım saniye için- .. -

~!ln,.:u~nn sesini duyan yılan torbadan ki o sırada bir tnhtaperdenin önünde zarf.n üzerin-e bilmece kelimesini ve de hafızanız bütıün olanlan uıptedebilö.i olarak ta oynayabilirsıniz. Hanginiz el< 
~diıla başını çıkarır, sonra bütün vü - idiler. Bay Gezerer, kendini ta·htaper- bilmecenin gazetede çıktığı tarihi ya - mi?.. siksiz, yahud az eksik .sayarsanız 0 oyu 
"·····~._çıkar, Ka"llTlirin karşısında kı - denin üzerinden öteki tarafa attı. Fa- zınız. Birkaç arknd~ arasında bunu oyun nu kazatlllUf olur. 

·······································································································································································-·-············· ... .. .......... . .. .. ···························································································· 

Bay Tekin yüksek atlama ma -
lta~ırıa ~ştirak etmişti. Fakat o vakte 
(!tJ"' ar ?ır kere olsun bu i§i tecrübe 

·•emışti. 

Sıra kendisine geldiği zaman 
hızla k~mu.ş ve atlama yerine ka
dar gelmişti. Falkat bir türlü at -
lamaya cesaret edemiyordu. . 

• 
o 
c 
o 

İleri gitti geri çekildi, bu arada 
da atlama yerinde bulunan hake • 
mir. aya!ğına bastı. 

Hakem. 
-Ay nasırım 
D!ye bağırdı. 

Ve Bay Tekine bir tekme in. 
dirdi. Bay Tekin ~kmenin hızile 
neye uğradığını anlıyamadı zıp
ladı. 

Ve atlama tahtasının üzednden 
geçti. 

ttk~ .. \ 1 
1 \ 

-i 

----

Bay Tekin yüksek atlama şam • 
piyonu olmuştu. Sevincine payan 
yoktu. Fakat bu şampiyonluğu ye
diği tekmeye borçlu idi. 
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Mesele er 
(&~tarafı 1 inci sayfada) ·n Hariciye azırımn dün gece rusca 

k ra ·oda irad ettiği hitabe 
(Ba.~tarafı 1 inci sa1J1at!.l1.} dir. Sovyet kıt'aları burad~ tankJarla ta. 

Sovyet hariciye komiseri Molotof& §U arruz etmektedir. Suomussalini'de düş -
sudi tevcih etmiştir: man gaz kullanmıştır. 

-Molotof, bizimle yeniden müza.ke - Tolvajörvi bö\gesiımde Finlandiya mu-
ı'cyc başlamağa hazır mısınız? Bu hu - kabil taarruzlan mnvaffakiyetle netice
sust.e.k.i cevabınızı, •benim gibi radyo va - lenmiş ve üç gün devam etien bir muha
Ent ısilc veriniz. rebeden sonra iki Sovyet alayının imha 

'Eğer ilk beş senelik sanayi planımw 
tahakkuk ettircmese idik, ne dünyanııı 

bugüınkü karmakarışık vazi.yeti içinde 
gemimizi idare etmek ıçin icab eden fikir 
selametini bulur, ne de mütemadi suret
te maruz kalıp ta muvaffakiyetle götüJ 
gerdiğimiz muhtelif iktısadi taarruzlara 
mukavemet imkanını elde edebilirdik. 

Bu tcklifimi cevabsız bıraktığınız ve- edildiği teeyyüd eylemiştir. Bu bölge bu 
y menfi bir cevab verdiğiniz takdirde, ınıretle tekrar elimize geçm~ bulunmak
Fin - Sovyet ihtiUlfını yakından takib e- tadır. Bu sefer FinlAndiya kıt'alan Sov
den dünya cfkarı umumiye.ti, şimdiye ka yetleri takib etmektedir. 
dar terviç edilen Sovyet prensiplerinin Deniz tebli~: 
ne kıymct ifade etti~i anJıyacaktır. Sovyet filosu Koivisto'yu bombard'ı -
Şunu da tasrili etmek isterim ki, tek- man etmiştir. Fin!Andiya sahil batarya -

lifimi kabul etmediğiniz takdirde aon ne- lan mukabele etmi4 ve ayni :amanda şid 
fe~imize kadar harbe devam edecefiz . .- detli at~le kara kuvvetlerine de müza -

Tanncr nutkunda, MoskoYa müzake - heret eylemiştir. Sovyet gemileri geri çe 

re!crinin muhtelif safhalanna da temas kihnişlerdir. 
etmi.§ ve Sovyetlerin itiU.fgiriz hareke - Sovyet tebliği 
tini tcbarüz ettirmiştir. Moskova ıs <A.A.) - lt Kflnunuevvel teb-

IJarb vnziyeti ıı~: 
Londra 15 (Hususi) _ Helsinkiden bil Murmansk elbetinde Sovyet kıt'aları ller! 

dirildi!{ine göre, bugün Finlı\r.diyanın son hareketlerine devam etmişlerdir. · 
Uht'l Istikametinde, SOvyet kıt'alan bu-

ihtiyat sınıfı olan 40 yaşındakiler de si- dud1an Itibaren 117 kilometre llerleml,ler. 
Hi: .. 1ı altına vet edilmi.ş'erdir. Bu davet, dir. 
60 yaşına kadar olan ihtiyat süba'ylanna Peto~vodSk clhetlnde. Sovyet kıt'alat'J 
da ~ mildir. Sjıuıkujarvi, Sulkulampl ve Hlppoln köylc. 

Ş imal cC'p'hesindc geri mevzilerine çe- rlnl Işgal etmi~lerdir. 
kilcn Fin kuvvetleri, nikel madenierinin 814 ve fena hava. •bebUe yalnız lstilts:ıf 

uçu~ları yapılabUml§tlr. 

bulunduğu Salmijcrvi'yi ateşe vermiş ve Korkunç muharebeler 
liJtün anadE"!lleri berhava etmişlerdir. · .,_ .. .. . . . . S~'ll:holm 1!5 (A.A.> - u;veçle Flnll\ndiya 

Ladoga golu cıvarındn lSP., Fınlıler, sa arUJnd:ı hudud şehri olan Tornlo'dan alı
yıca kendili'rine pek faik olan Sovyet ı nt.n blr telgrarta, Sovyetlerin Finl!ndlya Ili
kuvvetlerine a~r zayiat verdirmiş ve mal hududunda FlnlAndlyalıların 1stlrdada 
kanlı bir muhnrebcden sonra bunları ge- muvaffak olduklım Sıı.Ua"ya hücum Için mü 
ri püskürtmüşlerdir. hlm kuvvetler ileri atlrdfıklert bUdirllmek. 

Finlandiyalılar bir Sovyet distroy~ri - ~~~n kan 0 kadar QOktur kl, kilometre -
ni batırdıklarını da bPdirmektedirler. ıerce kar tabakası kırmızı N!nk almıştır. 

Fin tebliği Ruslnr bu bölgede tlddetll hareketlerlle 
Helsinki 15 (A.A.) _ Finla d' sahUe varma~a ve umuml knrnrgAhlnrını .w. n ıyanın birle~tınnek ilzere &U•'ll behemehal zapta 

gece teblıgı: çah~ıyo,.lar. Flnlft.ndlya.lllar bu bölgeye ye -

Cümhuriyet rejiminin meydana getir
diği bu güzel kurumlar için, ilk zaman
lar, rasyonel ve teknik bir kontrol siste
mi tesis edi!ememışti. Vakta ki bu ku
rumlar taazzuv edip te memleket mikya
sında azim teşebbüsler halini aldılar; o 
zaman, bu kontrol işinin biran evvel hal
ledilmesi lfizım geldi ve bu maksadla da 
yüksek mürakabe heyeti denilen geni.§ 
ve teknik teşekkül vücud buldu. Bu he
yet, şimdi, teessi.isündenberi ikl defı\dır 
ki memleketin ıktısadiyah üzerinde h:ı
yati rol oynıyan Etiban!{ gibi, Sümer
bank gibi sermayeleri birkaç on milyonu 
geçen mücsseselerın vazıyetlerini gozdcn 
geçirmek fırsatını buluyor. Bu münase
betle şu noktaya derhal işaret edelim ki 
bu müesseseler, tabi tumldukları imti
hand'a ddden parla!t bir muvaffakiyet 
gösterdiler. 

Bu bankalarm 1938 yılı vaziyetini tct. 
kik eden yüksek müraltabe heyetinin ra
porunu elıe alanlar, vehlei ul&da derin V& 

geçici bir inkisar duy'1l1amı~ değillerdir. 
Zira, bu raporlar, fazlasile teferrüatlı gö
rünen muhtelif fasıllarında adı geçen 
bankalarda suiistimal değil.sıe bile ıyı 
gözle görmediği bir takım usulsüzlükler 
m~'hede ettiğini kaydctmiş, mesela bir 
tanesinde 1938 den müdevver kıymetlen· 
dirrnek kabil olm1yan mühim miktarda 
csharn w tahvilatm mevcudiyetine, bir 
cfiğerinde, mahsubu yapılmamış umwcl 

Karelide mevzii bir muharebede ll niden takviye kıtaatı röndermekt.cdlrer. Mu 
Sovyet tankı tahrib edilmL,tir. Doğu bu- harebe 2 gtlndür devam ediyor. Bunun son 
dudunda Sovyet kıt'alarının Kit.alö _ Tit- Avrupa har'b\ btı.şladf1 ndanberi cereyan .. eden en bUyük muharebe oldu[tu temln edl-
karenta aracnndaki Köronoya demiryolu liyor. Plllonyadakl muharebeler dahl bu ka
~tasyonuna t:ıarruzlan devam etmekte - dar ~lddeUl olmam~tır. 

müdür harcırahıarına tesadüf olunduğu
na işaret eylemiş, ve edindiğini 'iddia ey
lcdiği menfi kanaati acı bir hükümle ta
mamlıyara-k bu bankaların idarelerini 
muahaze etmekten çekinmemiştir. Hele 
raporlarından birinde bir sabah refiki
mize ayda iki yüz lira reklAm parası ve· 
ri'ıdi~ni kayıd'cdio o gazetenin adını da 
raporuna geçirerek adeta bir nevi teşhir 
yapacak kadar enfüsi harekette bulun· 

' az • 
muştur. Tamamen :nali ve teknik bir saf
hada kalması lazun gelen bu raporlar, 
şaynnı şükrandır ki bu müesseselerin u-

. mumi beyetleri !arafında!l ana hatlarlle 
(B~tarafı I i ncı sayfada) j esir bulunan 62 İn«fliz deni.:cisi bugün ta 'b t f .. t · k dl ı:~ .. . . .. svı , e errua a gıren ve ma sa a a cı-

Henüz teeyy:ud etmiyen bır habere go- serbest bırakılmışlardır. Bunların Mon - kası olmıyan noktalarından reddolun
re UrUcauay hükiimeti, Montevideo lima- tevideoda verdikleri Hadeye göre, İngi- muc:lardır. Çünkü hesab aluaklığı diye 
nını terketmek için Alın.a.n kruvazörüne liz gemi'erile cGraf Şpee:o arasında cc - gös~eri\en rakamların büyük eskeriyeti-
72 saat mühlet verm~tir. Bu mUhletin ta reya·n· eden ~uıharebe esnasınd~ Alman nin ya bugünkü idarelerle alakası olma
mirat bitinciye kadar kaydile verildi~i şa genusıne, h~f ve atır. ol :mak u zere, 40 d'ı.ğı, yahud da idarelerin ta bit salahiyet-
yiaları da vardır. ilA 50 mennı ısabet et:miştır. lerini kullanmalarından doğma yckunlar 

Daha evvel a~ınan di~er bir habere MUharebe esnasında ölen 36 Alınan olduğu anlaşılmıştır. 
göre Uruguay hüıkıimeti, mülteci gemi bahriyelisi, bugün Montevideoda askeri Netice şunu göstermiş~ir ki: 
hakkında bir karar ittihaz etmek üzere merasimle gömülmii4lerdir. Yüksek mürakabe heyeti gibi hakika-
gemiyi muayene eden deniz mütehassıs- Alman orta elç.lsl Kemlde ölen bahrlyeli - ten Iüzumlu o'.an bir kontrol müessesesi, 
larının raporuna intizar etmektedir. lertn İngUlz mezarlı~ına römülmesı hakkın. vazifesinin hududlan dahilinde kaldı~ı 

Diğer taraftan başka harb gP.milerile da ingDizler tarafından yapılan tekllfl red. "dd t 1 k t · hı"zm tle 'fa d 
1 1 

u mu e çe mem e e e azım e r ı 

takviye edilmiş olan cAchillt>S• ve cAjax:o ey em ş r. ek M k! d km k 1 d ğı 
Ingiliz kruvazörler! Rio de Plata mansa- Dl~er taraflan Almu elçll!~, Graf Spee edebilee ti~: a '

3 

. yı 
3 

~ ~· ı • tnmlra•ının gemlde bulunan Amlral Nl"lehur na ve bu muesseselerın zarar ~oy e dur-
bında, cGraf Şpce» nin Montevideo li - tarafından klare edUeoeiini bUdlrmekte - sun memlekete azim faydalar temin ey-
manındnn çıkmasını beklemektedirler. dir. ledikleri sabit oldu~una göre bugnn, el.-

Bir habere göre Fransızlann en mo- G de edilen muvaffakiyetli neticenin istih-eminin •a.ziyeti 
dern harb gemisi sayılan 23 bin tonluk sal edilmi-Ş olma.c;ı, memleket hesabına 
cDunkerk• af!ır kruvazörü. İr..giliz ge - Montevideo 15 <A.A.> - Gazeteler, araf hakikaten bir kazançtır. 

·ı · 'lt'h k ~~ k · M · von Spee'nin, yaralı blr yırtıcı hayvanı an _ . . .. . . mı erıne ı ı a =me uzere ontevı - dırdı~ını yazıyorlar. Yaralılar ve ölüler gü. Bir Etıbankın. bır Sumerbankın nıçın 
dco'ya müteveccihen harekPt etmiştir. Tertede karmakanşık )"atmak.tD.dirlar. Ge- kuruldukları herk~sin ma10mudur. Bun-

Bir şayia mlde herşey ııltfuıt bir hııldedir. ceb zırh _ ların işlemesinde ufak, tefek noksan 
Montevideo ı 5 (A.A.) _ Graf von ıısının denize indlrlll~tn~ şahld olan birkaç varsa, bunlar di.izeltP.ebilir. Fakat bu 

S tam
. dil . ı· G . d . 

1 
ı:a:ııetecı, gemiyi bu halinde tanıyamamış - nokta ihmal edilip te bunların kaldırıl-

• ar u. re awn manev Y"; ~ şaşı aca malan gibi BaS\·ekUimizin son nutukla-pee ır c mıs ır. em ı enıze açı -~ 1 d ~ Mü ttdb •· ı t ı k 
mıya hazırdır. Alman bandıralı Taucoma dereced"' bozulmuştur. Bu da Ingtllz top - " , . t'kl · b . . ~ ' rında da luzum arına ışaret et ı erı u 
vapuru, Montevıdcodan hareket etmiş - çusunnn Almanlara çok faik olduğunu gös. .. 1 ~ • • h 

t
. s b b' G f s • k d · d ı ternıcktedlr mue~se er, tah ehemmıvette esab iç-ır. e e ı ra von pee ye açı enız e · . .. .. • 

tr ı k ıd ğu · d'l' G · · kl tıhadlnrı yuzun:Ien baltalanacak olurlar-
pe o verme o u z.anne ı ıyor. em ının yaptı an .. .. . . . 

A

..._ hl k d M t sa o zaman. buvuk bır hata ışlenmış o-
uııan zır ısının uman anı on e- ' • • w Londra 15 (AA.) - araf van Spee Al - lur. Bu münasebetle şu noktaya da işa-

vıdeo dışında Rıo de la Pladt agzında de- marı c11b kruvazörüntın cenubl Atlas Ok - A d k' k d' · d 'k' · · · ret etmek li:izım ır ı en ısınc ay n ı ı 
mırlcyıp Graf von Speenın çıkmasını yanusundakl akınl1\n esnasında hacimlerı _ . . . . . . . 
bekliycn beş İngiliz kruvazörü ile harbe- yekfınu 50 bln tooo ball~ bulunan bir çok YU"' lıra gıbı 'bır para muka.bılınd.e ncşn-
d ğ. · .. ı •şt• 

1
emlyl batırm.. oldu!u haber verilmekte ı ya tından istifade olunan gazetP.nın adını 

eec ını soy cmı ır. .., .. - y • ~ • dir. i'eri cürmek te dogru bır harek~>t dejhJ-

İngilterenin tetebbüstı ln dir. Kaldı ki s~r:mayesi viiz mP.yonu bu-
giliz mi\tehassıslan ne diyo lar? 

Londra 15 (A.A.) - Daily Telegraf lan bir müesses"nin. bi.itce-;innen ayıra 
gazetesinin öğrendiğine göre Büyük I.llndra 15 <A.A.> - Bahrl mehafll, üç İn. avıra avda 200 lira gibi bir ilan ma.c;rflfı 
Britanya ihükumeti Uruguay nezdinde ımı kruvnzörfi taratından Graf von Spee•ye tefrik ('tmesi bizde sanavilesme fıkrinin 

1tar4ı kazanılmış olan zaferin dikkate şaynn tcşebbüste bulunarak enternasyonal kai- oldu~unu, çünkÜ Alman ceb kruvıızörü _ ni"in mntlub mikva!! ve manada yaV!lma-
dclcr mucibince, Graf von Spee zırhlısı- niln Exeter'in obü.Slerlnden 3 ve A _ dı~nı. yayılamadıspnı göstPrir. Sabun ve 
nın 24 saatlik müddetin son'.Jnda Mon - jax Achll1es'in obUslertnden 7 defa n~ır o - blr ko'ku mÜPSS"'llesinin mallarını meth::l
tevideodan ayniması lazım geldiğini ve blWer cndaht eden 11 inelik toplarlıı mü - o:ena Pttirmek için saffctti~ reklam pa
tamir için temdid'i karnet nıüsaadesınin aeUAh bulundu~unu beyan etmektedir. rrısı dahi bu miktann kat kat üstüne çı
bir harb neticesinde vaki olan hasarın İngm.. 'kruvazörl~nin vazifesi, tıcaret kar. Nasıl istPrsinil ki böv

1
e kı.skanç bir 

tamiri halinde verilemiyeccğinı 
etmiştir. 

yalları::::ı himare etmek olup Alman ceb kru 
beyan w.zörü lle boY ölçü!Jebil~cek kuvvette olan görü~ ?:avlvesi 11·~' '!'ür~{ s'lnaviirin hud,ıd 

Haod, Repulse ve Renown gibi hnrb kru\'a- v~ şilmulünü halkın fikrine yerl~>c:tirebi-

İngiltere şunu da ilave etmiştir ki, Graf 
von Spee müsndemeyi müteakib Plata 
ııehrinde kayW\muş \ve bütün süratile 
, , kendi vesaitilc nehre çıkarak Mon -

'vidcoya nasıl gitmişse öylece oradan 
vrılabilccek vaıiyctte buhırımaktadır. 

I..ondra 15 (Hus usi) - cGrar Şpce. de 

sörlerl!e beraber çall4ffisktadırlar. lelim. S. R .. 
Ayr.! mehafil, Montevideo harblnln tngl _ - - -

IIz kruvazörlerlnin cftr'etıe idare edildiklerı Ticaret Vııl,ill Yemım bUyUk 
zaman nelere kadlr oldu~unu lsb=ıt etmiş Alr.~~i ile oörUstU 
bulundu~unu beyan etmektedir. Bu harb, 
Alman ceb kruvazörlerlnln taarru~ kuvvet. Ankara 15 <Uususn - Ticaret Veklll Naz. 
lerını arttırmak lçln muhatız zırhlılarını fe- ml Topcuo~lu, bugün Yemen biiyük elcl ~lnl 
da. etmelerı ıüzuınu meydana çıkarmıştır. ve İngiliz tıcnret atar~eslni kabul etmi~ _ ..... 

- .t.~~ .~-···~ ...----·- --

•• 

İlk doıu ıruınbarayı bankaya götürürken duyduğunuz sevinç Ut mnhsulü ta -
cırken duydutunuz sevinçten çok daha tatlıdır, 

Türkiye ctimhurlyeti Ziraat Bankası para birlktirenlere hel' yü kur'& DI 

28.800 lira lkramlye veriyor. 
Para btrlktlrirken ıengin olabUlrshıtz. 
Keşideler 1 Eylül, 1 Birlncik~nun. ı Mart, 1 Hazlı·an tarlhlerlndedir. 

İkranıiyelerin 

4 tane 1,000 
4 , 500 

4 :t 250 
40 • 100 

100 • so 
120 • 40 

listesi: 

Lira 

)) 

)) 

)) 

» 

Kur'aya ancak !50 lira blrlktlrmlş Innlar girebilir. Hesabıanndaki paralar bit 
sene içinde 50 Uradan a.şağı d\lşmlyenle!.' ikramlyelerlnl % 20 fauasUe alırlnt· 

Tür!·dye c:imhur;veti 

160 :ıt 20 

AA • 
1 

Gayrimenkul Satış Ilanı 
Istanbul Emniyet Sand1ğ1 Direktörr· ... ü del1: 

Mehmed Arif n Şükriyenln sn~l~ında 16910/ 1128 Hesab No. slle Sandı~ımızdan ~ 
~ı (18000> liraya karşı birinet derecede ipotek edip davesinde borcunu vermedi~pd
hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lıı k:ınunıın 46 cı maddesinin matufu 4° 
mııdde.<ılne göre satılması icab eden Şehzadobaşında Balabana~a m:ıhnUeslnde osld ı.: 
eemof,lu meydanı yenı Acemine!er çıkınazı sokıı~·nda eski 12 Mü. yeni ı knpı ve 92

2 ~ 
da ve 51 parsel No. lu t.adastro tesbitınde 643 metre murabbaı HilAl sineması 
t.kli~lr. tamamı bir buçuk ay müddet.ıe açık arttırmaya konmuştur. ı.r' 

Bııt14 tapu sicll kaydına göre yııpılmnkt~dır. Arttırmaya girmek lötlyen (3125) 
1,sı. 

pey akçesl vereoektlr. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu dn ka.bul oll~ .. 
B\rlkmloı bütün vergUer~ belediye resimleri ve vakıf icaresi ve tavtz bedeli \"e tıtff 
lft.llye rü.~umu borçluya aiddir. Arttınna ljartnamesl 20/ 12/ 939 tarlhiııden itibaren tc ~ 
etmek isteyenlere sandık hukuk l~lerl servisinde açık bulundurulacaktır TaPU ~~~ .. 
kaydı vesalr lüzumlu 11.allat ta şartnarnede ve takib dosyo..•nnda vardır. ArttırınaY!l şdı 
mı., olanlar, bunları tctklk edf'..rek satılılta çıkarılan gayrimenkul hakkmdn her rteJI 
ö~renml.§ ad n Itibar olunur. Birinci arttırma 3/2 /940 tarihine mfumdlf curn!\ ,,. 
günü Cağ:llo~lunda kfıln Sandı.ğımızda saat 10 dnn 12 ye kadar yapılacaktır. Muvıı"ıı .. 
ihale yapılabUmesi Için ~kllf edUecek bedelin terc1h:ın alınması icab eden gayrııı:t~ ~ 
kul mükellefiyeti lle sandık alaca~ını tamamen geemiş olması şarttır. Aksl tatdlr~eıı.fıı! 
arttıranın taahhüdü bald kalmak şartile 19 2/940 tarihine müsadlf Pazartesi gtıotı ;tt' 
mahalde ve ayni saatte aon artırması yapılacaktı". Bu artırmada gayrimenkul en çolt 1,,., 

ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu stclllerile .>abıt olmıyan alft.kadnrlar ve ~~~ıı.tıY 
hakkı sahibiertnın bu haklarını ve huımslle faiz ve masarife dair Iddialarını nAn ttı p.ıı#' 
den Itibaren 20 gün lçlnde evrakı mfısbttelerlle beraber dalremire bUdirmele.ı1 1 1~ 
dır. Bu suretle haklarını b1\dlrmeınl~ olanlarla. hakları ta.pu slcUlerllc sabit ol~e~' 
ıar aatış bedellnin paylaşmaınndan hariç kalırlar. Daha fazla maHlınat almak ı.s rft,ı~ 
ıertn 938/1732 dosya numaraslle Sandı~ımız huknk işleri servisine müracaa.• et 

lüzumu Uan olunur. 
lfH 

P 1 K KAT ıt>~ 
Emniyet Sandı~ı. Sa.ndıkt:ın alınan gayrimenkulU Ipotek gö.,ıermf'k tste.reıılere ııe-1"' 

bammlnlcrimlzln koyınıı~ olriu~u kıymeti n % 40 nı tecavüz etmemek üı~re ib~~421J ./ 
linin yarısına tadar borç vermek auret.Ue kolaylık göstermektedir. _____ .,.., 

Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lşletırıeıet 
Umum Müdürlüğünden : ~ h uıne 

1 - Muhammen beden 7000 lira tutan dega.:zôr vıa kazanının ıman ve ı:na a 

kapalı zarf usullle ekslltmeye konmuştur. 41 
2 - Muvakkat teminat !525 liradır. ei }tlltlıı 
3 - Ekslltme 26/ 1/ 940 Cuma güntl saat 15 de Metro han bina.ııının beŞin , 

topıana~ak olan arttırma ve ek.ı!lltme k'>mlsyonunda yapılacaktır. ,.rl~ &J.l' 
1 - Bu ışe ald şartnameler idarenin levazım müdürlü~ünden parasız ted ' 1 

bilir. 5:ınt 1 
.. 

5 - Teklif mektublannın şartnamedeki t:ı.r!fe.t dairesinde hazırlanarak 9JJ1 ıll~ 
kadar 7 inci kattaki komisyon katibll~ine ınıza trukabUlnde velilml.t ouıunrn 
dır. {10260) 
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ADYO PROGRAMU -----
CUMARTESi IG/12/1939 Ankara Radyosu me.> 3- Lcmi _ Muhayyer şarkı: coezdl.m 

13 30: Program ve memleket saat ayarı. yürüdüm.) ı3 SO _ 14: Müzik: Hafif mtizlk 
13 35: AJans ve meteoroloJI hab~rlerl. 13.50: DALGA UZUNLUGU (Pl.) 18: Program. 18.05: Memleket saat fi _ 
'I'ü.rk müzi~l. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşad ynrı, Ajans ve meteoroloji haberleri. ı8.25: 
Erer, İzzettin Ökte, Cevdet Kozan. Okuyan: 1648 m. 182 

Kes. l!D Kw. Müzik: Cazb:ınd (Pl.) 18.55: Konuşma (AUe 
Mil7eyyen Sen:ır. ı - Sel. Pınar _ Rruıt §ar- T.A.Q. 19'74 m. lSJ!IS Kes. !O Kw. zlraatU 19.ıO: Türk müzi~i: Klasik prog _ 
kı: <Ynlnız benim ol.) 2- Leml _ Rast ~ar_ T.A.P. 81'79 m. 9465 Kca. ıo Kw. ram Ankara Radyoou Küme Ses ve Saz Hey 
!ı: (Yok mu cana aşıka hiç ülfctln.) 3 - Orkestrası. 19: Çocuk sa:Ü. 19.30: Türk mü- eti. İdare eden: Mes'ud CemU. ı~ 50: Ko - a 
d rıt bey _ Mahur şarkı: (Seninle durmak zlğl. Çalanlnr: Veclhe, Reşad 'Erer, Fahl.re nuşma (Çocuk terbiyesU 20.05: Türk müzı_ 

Cl"dinftk eyler benJ.) 4 -Sel. Pınar - ~ar. Fersan Refik Fersan ı _ Okuyan: Necrul ~: Ka:-ışık program. 21: Konser takdlmi: 

Sayfa 9 

Yazan: Reşad Ekrem 

ş ver t 
cı~~r şarkı: (Sana gönül verdim.) 5 - Iz - Riza Aİuskan. 1 _ Ş~hnaz peşrevl. 2 _ All Halll BeJU Yönetken tarafından. 21.15: Mü_ . . . .. 
ıet.ın ~kte: Tanbur taksimi. 6 - Halk tür- Bey _ Hicaz şarkı: (Derdlml arzetmeğe 0 şu. zlk: Radyo orkestrası: (Şef: Dr. Praetorlus.) İstanbul dehşet ve. korku ıç~de ıa!. lşidüp didi Yahya, böyle bir firin 
küsü: <Iki de turnam>; (~eslk saçın kum - ha.) 3 _Nedim _ Hicaz şarkı: (Yüceldlkçe ı- Gh. W. Gluck: Alce.ste Operasından u_ Sağnaklardan ~v;veı. çıseleyen yagmur ~ı- . Ziirıı olmaz. 
raldır); (Mcşell meşem; (Iki karpuz bl~. kol- yüceldl) 4 _ ......•. _ Hicaz varkı: (Gülşenl vertür. 2 - E. Wolf-Ferrari: Dlvertimento. bı, kan sellerınıın bOşanmasından c~v~l BIR TOPLANTI 
tuğoı ıu~ar mı.) ı4..30: Müzik (Riya.scticum _ h"'- . ki 1 ) 5 Dede Hicaz op. 20. 3 - Gh. Gounod: Faust operasından de, k.ahvehanelerde, bozahanelerde, Jhtı-
h . u!:nune m er varıyor. - - 1 L - ·ı · ·pah· · il 1 d ı · a ur lhndosu _ Şef: Ihsan Ktinçer.} 1 - şarkı· cşu karşıtı dağda bir yeşU çadır.) ı ba e muzl~l. 22: Memleket saat nyan, ajans Ja cı sı ı ve yenıçer C: e o muş ıı - Murad yorgundu. Latif kokularla u· 
Me~med All: İzmir marşı. 2 - Charles Ane- 6 _ Hicaz saz semaisl. 2 _ Okuyan: Sema-l haberleri, Ziraat, Esham _ Tahvlltıt, Kaın _ rı:amıarda, hanlarda, bekar odalarında, ğuşturulan vücudü uykuya muhtaçtı. 
liffp· Ç'lgan serenadı. 3 - B rlloz: Roma hat ö denses. 1 _ Reşad Erer_ Keman tak-Ibiyo - nukut Borsası (Fiat) 22 20: Serbest nihayet sokak aralarında, yol orta~arm- Genç imparator, başını, arkasındaki pc:m.. 
karna,·alı Uvertürü. 4 -M. de Falla: Sihlr_ slmı 2 _ L('ml _ Hüseynl şarkı:ı ezaman 0_ısa~t. 22 30: Miızik (OJM>retler _ Pl.} 22.55' <J:ı ve meydanlar~a: ~Casustur! D~.n.e_k- be damarlı J:>a~ merrnerinden duvara 
baz a.ş~ balesinden ikl parça. s - R. Korsa_ lur k:l > S _ Leml Hüscynl şarkı: (O güzel Muzlk: Cazb:ınd (Pl.) 23.25 _ 23 30: Yarınk:ı tır!~ Fesndcıdır!:ıt diye ılk k~n~ar. dokul- yaslarmş, gozıerı baygın baygın bakar· 
kotr: Antar (üçüncü kısım.) 1515 _ 15 30· ro?lerİe bakması~ bil) 4 _ .......• _ Evlç progr~ın. ve kapanış. ~eg_ı:__başlamıştı. Fıtnc ateşın:~ ~d.ar~ -:- ken kapanıverrnişti. 
l.iuıık (Cazband _ Pl.) 18: Program ı8 05: tur 'Ü: CYü üdükçe servi boyun.) 20_15: Türk * dıldıgı _ye: •• Sultanahm~d ~an~sı ıdı. • aı- Parrnaklannuı ucuna basarak dıs n 
Me'l'lleket sant tıyarı, ajans ve meteoroı Jf muz-'~'>ı. Halk türkUlert inebolulu Sarı Re _ ÇAilŞAI\mA 20n21193g lay~n iht~a~e ka~ı yırmı d ort. saatten- fırhyan Melek Ahrn:::!d, biraz sonra küı,: 1~ 
habe 1 1 · d k t 6 • • ben tnc: m bı GCSSlZ ve hareketsız duran b" · k .. l"!>..t k ·ı .3-" .. ı·· K"" ··k c r er 18 25: Muzlk <Ra yo caz or es rıı- rP'il tarafından. 20.30: Konuşma (Onuncu ı2 30: Program, ve memleket saat ayarı ~ .~· . :- . dişalı ır ~pe J":'•; ı e ·.~onll!-uş_~: uçu -
sı.) 19: Türk müzi~i. Çalanlar: Kem 1 NI - T rruf ve Yerll Mnllar Haftası münasebe 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: sarayd~ ~e, ılk hayat a arnetı, pa . . 

1
m yavu.ş te, sılil.htarın getırdıgı yastığı -

bazı Sn~·hun, Veclhe, R nd Frer İ tt '1 •ı,. Uhısal Ekonomi ve Arttırma Kurum~ ı Tün: müziği (PU 13,30 - 14: Miızlk: Küçük gelmesı ıle ~~tı. Mı:::ı::t .e.~ ı e, zinc koy.arak, padişahın başını tüy ~ i 
k~t ı --Okuyan: Mu: t'lf ç l:ı.r ı B - n mına ~o.zmi Top~uo~lu tarafından.) 20 ~5· orkes•rp, <Şef· Necib Aşkın) ı- Hippmann: J?e~kes ken~ d~ıresıı~c:_ çe da, A1;ı. kö ~üa hafif küçük ellerile tutup dizine yatır-

Ja\ pe~revı 2- Sel. Pın r -B yali .ıı-ırkı: Ti:rk müzi~l:"Fa.sıl HeyeU. 2130: Müzik: Oda Seyahat .şarkılan <Fantezi.) 2- İtalo Bran_ ılti~~ ~en cv et er ,.ı:ın~. . yfir cs:ın~ rnı.ştı. 
~:r •k Yetişir çekttrım ı 3 -:- Rahmi b.,v - müzl~t _ Yaylı s:ızlar kuartetJ.) Birincı ke _ cucci: Elveda nşkun CVnls.} s - Brnhm.s: İmişln~ıl~r~öşk ve Yalı koşkune rnısa A Ortalık ağarrnağa _başlamıştı. Fak t, 

Ub.yyer şarkı: <Ser::ıp~ hüsnti ansın d.l - man: Llcco Amar. İkincı keman: Enver Kn- Macar dnnsı, No. ı "Ye 2. 4 - Spero Koc _ · . . . . kafurlu ibammrnları ıle adyınlanılınış o-
~Itnnsın ı 4 - Hafı.,. Yuc:uf - Hüsevnı şarkı: P lınsn. Viyolo: İzzet Albayrak. Çello: Mes_ hmann: Ebed1 arkadaş. ıs: Program. ı8.05: Sultan?hıned camısının ~ubbelcrı .v~ lan ikinci Selim harnanunın Marmar .. a 
08~çın büklümlerı gcmül barrıdır ı 5 - ..... - •ıd CemU L. Van Beethoven'den: Kuarteı Memleket saat ayarı, njan_, ve meteoroloji kemerlerı, sabaha kadar nar~ ?tar. gıbı ve Anadolu sahillerine bakan bir iki ı:: -

Ü!iznr şarkı: CGül en btıh~'C'Sinde.) 6 - op. 1S, No. 2, Sol majör. 22 : Memleket saat haberleri. ı8.25: Türk müzi~L Çalanlar: ve_ konuşan zorbaba~lann. ses c>rı ıle ı:ıler- niş pencerelerinden henüz belli olır.J• 
dÜ .. - Muhayyer şarkı: BııPün ayın on dor_ fıvarı. ııjam haberleri. 22.15: Ajans spor ser. cfhe, Fahlre Ff!rsan, Refik Fersan, Cevdet ken, sarayda, pad~h ı]e sad~k~:~:f~~~= yordu. 
r:ı .) 2 - Okuvan: R'ldlfe E ten. 1 - Blmcn visl 22 25· Müzik (Cazband Pl) 23 25 23 30· Çn~la. 1 - Okuyan: Radlfe Ert.en ı - Sel larının meşve~et ıçın t~)plland ki •5 1 Muradın uykusu uzun sürmemic:ti ri 
ven Seg"'h ., k • <S n da ,,..,ın yar elin · · - · · - · · Pı H- . · mar Sinanı.n bır şah2Serı o an ı ncı .. e- .. . . . .. "~ · 
de • u ._ar 1• u ..-. - Yarınlll pro""ranı, ve kapanı§. nur - uzznnı şarkı. (Sevlyordum onu.) . , .. k bb .· i- gozlcrını ~çmı.ş, bır muddct te, yattı 'l 

1u n.) 2 - Arif Bey - SegiVı şarkı: (Olmaz * 2 - İshak Varan _ Hüzzam şarkı: (Kaç yıl Ilim ha~da, dm~nn1e- Suc! e lve dçın yerden Mimar Sinanın yüz yıl evvel av• 
•<ı.c sln ı t ) s s ı Pın Hü be lerle nr..ızeyyen uvar ar er ı o ası- • •. . '. 
~anı e sa pareme. .. ::- e . ar - 1~ P \ZARTESİ ıs '1211939 nı sen.) 3 - ......... - Hlrazkftr şarkı: ma_ nın .. zide sazende ve h~ncnd" gıhnan- yaş ibır ımparator •<;ın bu hamarn kubbC'-
Şen ~ar~ı: (Aşkınla su .. uns('m.} 4 - Blmen ı2 30: Program, ve memleket saat ayarı. na hemdem eyı:yen.) 4 - Refik Fersan _1 lerin'fr: latif seslerL'li aksettirıyor. sine necef ve akiklerle yaptırttığı nak -
Ok - Ruzzam ~arkı: <Sukfinda rerl'r.) 3 -ıı2 35· Aians ve meteoroloji haberlerı 12 so· Hicaz şarkı: (Gog-siimden kaçıp gittirı l 2 - [ .. .. - .. . . . .. . . lara dalmıştı. Sonra, gene yüz yıl evvel 
lar~;~n. Sad! Hoşses ı - Arif .. ~ey - Ra ~ Trlrk müziği fP!) 13 30 - 14: Müzik. <Hani Okuvnn: Mustafa Çag-ıar. 1 - U di Ahmed - . Dorduncu ~ur~, ınc~ pu ~ ll~ ı~- yaşamış bir büyük şairin, Bağdadh f •ı
fJü . <Fitneler glzlemlıı ah u gozune.l 2 - m ;..ik Pl) ıs· Pro am 18 os· Memleket Kare rar şarkı· <Beni blgfme ml sandın.} şım pe-şt;.mal~ ile .!Pe_k bır kalıçe~ e uz~- ı zulinin nefis bir g!lzelini, ağır ve tane 
aa lt'P"i} • Rast şarkı: <Uvusam go5 üne koy - sant llv~rı .aja~ ve !:"ete~rol~Jl . haberJorJ 2 - ......... - Karcl~ar şarkı: rBllmem !tl se_ m~. tellak S~~vuş ıle arkadaşı,bkaykıklLa tane okumağa başlarn~tı: 
.... nı çu hummalı başımı.) 3 - Arif bl'y _ ıs 25 M 'ık R d C 

0 
k t - · fa, neş'e bu ömriin neresinde ) 3 _ sa.atlerce su ıçınde kalm~ ol" n acrı a-

~aa~ · uı · a yo az r es rası ı9· Ko · ......... • • · k k ı ,.. - t ı k · ın ..... •ıırkı: (Nfhnnsın dldeden ey mestı na. nu~ın." (0 . T f Y .ll M. ll - Halk t;irküsü: fBabahtnn kalktım "'Üne• rını latıf o u ar.w uguş urur ar en, şaır Beni candan usand•.-dı cefôdan 
-.ıı) 4 . t k .. .. nuncu asnrru ve er a .,r .. " ı· uoh "slıimı Yahya efendinin ken- . ' · - Refık Fersan _ Ras ~ar 1: <nun li ft" •• parlıyor.) 4 - ...•..... _ Halk türküsü· tDe ve n ım şeJ ı . . • . 1ısanmaz tn; 
~e günümfiz geçti beraber.) 5 - Kemal tırm:S~ munasebetUe Ul~s~ E;oİ~ml ve Art mfrcller demir döver tunç olur) S - .Oku - disi için y.azd:ığı son bir gazclıiru, Seferlı Felekler yandı lihın•dan, muradım 

tn - Rast şarkı: (İki gözüm sen Iz l 20· etı !'ı urumu namına . . . are Hey- van: l'.t;izeyyen Senar ı - Ce~det ça-;ıa: odası gılmanıerinin hanende ':'i aS ağa- şenı'i yanmaz fTlı. 
!onumıa (Onuncu Tasarruf ve Yerli Mallar fınd~.,.nası) 1T9rla5bzoTn_ Mkebusüuzl SlırrKı Dayktara - Keman taksimi. 2- Udl Mehmed Hfc:z ·ının ağzından g~y içinde dinliyordu. Hu- Kamu binı.tlrına car.an devai derd idP'I' 
'llftns " . : ur m ~: nrışı prog_ - - ~..J·Imtş ı d 1 t k. 
.. ı mfınaseb<>tile Ulusal Ekonomı Ku - r m 20 15. K (H tlb ıl tJ lcAr -tarkı: rsenf cnndan "Cverim.) 3 _ Arif zura davet ı..-uı o an PV e er anı, ifısarı, 
•Uınu fi - İ · . onuşma n nas ye şfr) . d · k-ılü· "b · · + lt 

1 
nıımına G mruk ve nhlsarl:ır V€k:l1 .. 0 30. 'l'iirk Ü'>l~l· F 1 H tl 21 5

. b Bey _ lilcazkflr şarkı: CRivasız çeşm! ahu 1 bellerm e sınna pus u ı rışım pcş.~- Niçün kılmaz bana dcrman, beni btmliT 
7:i:ı: R:ıradenlz tarafından.) 2~.15: Türk_ ~ii ük: Ki",.ük ~rk"'st.ra a;~f: e~:cib 1A :ı~.ı 4- ......... _H ~'lzk~r şarkı: mır b:ıhçıvan·.> m~lla:. siyasi rneşvere~.ten. evvel t<;rtib sanmaz, ı. 
Otk · 'K:ırışık program. 21: Muzlk (Ku çuk 1 _ FeiLıc Gless . K 1 1 

ş d 5 - ......... _ Hicaz şarkı: /Bir bakıstn ben ı ochlmış o tan bu saT., soz, ı aks ve ışret Gamım pinhan dutardım ben. dedi' r 

d "stra - Şe!: Necib Aııkın.) ı - Jooe Pa- 2 B lm merF. 
1 

ır :ınkgıç aırın ve aı mestet•ı 6 - nıcaz tu"rkü· <snrm.. meclisinde. hükümdann met::ı.netine şaşı- yar~ kıl ru~f-n, OUk· " - russe ans· e emen su tinden k ......... - · u ..__ • k 
Joh · Macar şarkıları üzerine parafraz. 2 P'Olü 3 _ Hans Löhr· M 1 k tt aş llmln 11özlerlne.ı ıo 25: F""lnuşma mı., poUtl- yorlardı. Yoksa, rnctın ve ~esur. sandı ·- Desem ol bifeva bilmem inant1' 1m, 
l.taı Strnuss: Artl.st hayntı (Vals.) 3- Ha 1" kP+e IMnh+eHf memleke+ı:~ne; le~ilmem~e- l(:a hfırıı~elı>rJ} ıo 40: Ti .. k mii2'ml: Fası! lan .~1! gen~ .a~nm, sadece bır se~ıh _:ıda:_n inanmaz nt. 
'l'sc "lzt-r· Bnhl'e kapısında serenad 4 - l' .. n r p-'ldl} 4 _ Le • e~ .. ert - lfı>VI'lı 20 20· Temsil: Kııhkaha düşmanı. y~ mı ı~? .. Huk~_dar, ~orkunç bır ıhtıl~l Şcbi 1ıicran yanar camm, döker kaıl 
're halkowsky: Vals. No. 5. 5 - Hıınncı_ Lö~r: 5 R"lb Breeht· Bir hlkc;c;. 

6
.!: çuk Dilk. zan: K"'mal Töıem. 20.50: Konu.,mıı <Hafta_ g~es~!l~e, bu Ş'llpheyı. s<ıdık bcn~derı- çesmi giryıınım, 

\ı lnt>o - Terrırıo fGaloo) 6 - 'M.I,.helt: I - ı .. 'lt b ı IVl ' ı S ı Y). 7 Ce'>ar Cul. lık PO"tıı kutusu) 21 ıo· Müzik· Rlyasetl nın gozunde derhal okumuş, faka •• bu- Uyarır halkı efganım, kara 'hahtı"'TT tL· 

l .. ~cı kfiçük .!'iiıt 7 - Th·'l!l'l; E mPr .,., B ı• ~ .. dvo.Brmse o o - Becce· A. "Ümhur Bandosı.; rser· İh~An K.{"ınçer ) ı - na ka~ı. sadc-ce tebessüm etmiş, susmıış-
"~ Stılt Tn;.ı :-P,.erıa ı - Ge .. lt::ı .. d Wlnkler· Kp . - . 1" 1" . ·ı uyanmaz 'Mı~ 

la 1. No. ı. 22: Mell'lf'!te+ saat avan a - . k ~ 9 İ - """~"· Brun: Mıırş 2 - Aubrpv Wlnter·. Vn~ tu. Yahya cfendıvc ~e ınce, ge zc ını ası 
rıulls haberleri, ?Ir at haberlPr!. 22.15: • Ko. :~~ı~;ı" 2;~~:~lcket P:u; Llnclte: tnlyaT' 'er/j('n uotpurl. 3 - Guv Ropartz· .cCho;aİ bir tevazu ile dinlivordu; gö~Pr! yerde 
no;na <Ecn .. ~ı dlll<>rd(') CYıılnız lmı:ı dall!a berlerf. Zira~ ı. Esham T:h:~:~ı, Atnns ha Varlt• 4 - Thcmas: Hnmtet op~rasındnn: i~. mısral~:. İ,~as ağ.~n.~ .. e~ız hançere-
22 3~~11c.~ 2215· Mi17.!k fM"l,dllC'r - pı ı vo - borsası CFı'lt) 22 2o· M .. lk·' K~~~bl - '"!hoeur des Comedlem: Prologue: Marche smden ı:ıuru~z . ~okuJurk:, k b~şı~ı, 
l'a~~k~Uzlk 1Ca7b~nd - Pl) 23 25 - 23 30· kecıtr:ı <Yuknrıd!lkl pr~gra~ın· ~:~aC:ı~~ Da"1ol~e. s - Mnscaı:mt: Amıca operasından genlç hanendeyı l~a~d~ ed:~enaJi~ec i~rn: 

program, ve kapanış. 22 25: Müzik· Senfonlk parçalıır IPI ı 23· 'Tlüntehlb parcalıır. 22· Ml'mleket saat ha - sal ıyor ve g~e rdını, en ı ' 
- · · ,.ı j h be ı ı ,.ı den tekr.ar edıyo u: * Mu .. lk: enzbana (Pl.) 23.25 - 23.30: Yarmkl , a nn.s a ı er. ~, raat Esham - Tahvl -

,, P.~ZAR 17 1211939 progr::m, ve kapnn}4 ırıt. Kambiyo - Nukut Bnrc;:ısı CFiat.ı 2220: 
12 3~30 = Proırram, ve memleket saat avnrı. .* qerbest saat. 22 30: Müzik: Mendelssohn ke. 
'l'Ürk: A_~ans ve meteo'"C"lojl haberleri. 12.50: SALI 19/1211939 man kon~erto~n (PI.l 23: Müzik: <Caozband 
t•'- ,.. lnuzı~ı: Büyük Fa sıl Hl'yettnden karı_ 12 30: Pro"'ram, ''e memle"-.et •o· ' 2'-~ 25 - 23 30

= Yan nk! program, ve ka -
ı,... .. togr b saat ayarı nanış. 
ı:ıı, ll am. Calanlnr: Halı:kı DPrman, Şerif 12.35: .\jnns ve meteoroloji haberler!. 12.50: 
c1ako~ınsan Ofır:. Hnm~l Tokay .. Zühtü Bar - Tüık müziği. Çalanl:ır: Reşad E'"er, Veeine ( Bir haft;.h~ rPdyo prnn-
lnr: Mu tJasrt Uf1E'r. l?Zt>tlin Okte. Okuvan- Cevdet Koznn, KC'mal Niyazi Seyhun ı _ o. 
l.teıet üzevv~"· M~>fhnret, S'l!lve, Sernahat, kuyan: Muz:ı!fcı İlkar. ı - Nikr.lz peşrcvi ramımtZIO devam&nJ yarınki 
1330fl 'I'Okf!oz, Mustafa, CeliH, Tnhsln. 2 - Il~ml - Nilniz şarkı: (Yavru gün yana. OÜ ha d t 1 k J 
~t ecib ~3ş~: M) iıı'k (Küriik Orıte"!tra _ ŞP!: ~ını a~kın at~şi sandım.l 3 _ ...... _ Nik ...... : •••••• ~.!~ ... ~ ...... ~.~-~-~ ... ~!~.'-~: ....... _ 
CJ.:rar ., ın. 1 - Martın Uht Grlnzlnr.•e riz şarl<ı: (Fatma.) 4 -İzmirli Hayri _ Hüz 

Galata yolcu salonunun açılışı lıohl'tr. 61tıne!lylın fV-ıls.) 2 - Pucclnl· La zam Ş"rkı· (Hergün o güzel sahile yalnızca 
l:e.ı: 'V~ 0P"rac:ın"":m fa'ltezl. 3 - Helnz Mun_ 1nr·dl' 5 Sac!ı>ttın Kaynak _ Hüzzam şar_ 
~har· necl'k lı tırrı~ı fc~>,.enad l 4 - Fran .. kı: lE f.) 6 - İzmirli Hayri _ Huseyn! tür. Yılbaşında açılması lazım gelen GaJata 
bıanı. 'Vn!c:. 5 Joh. S+rau: s: Viyana or - ku: <Cemlle kız.) 7 - Yesarl Asım _ Hüsey. 

geri kaldı 

~OlJtaarı efsanec;ı fV !"!,) 6 Joh. Strauss: nı ıi: .. k;i. (Sarı zanbnk) 2 -Okuyan: Mef. yolcu salonu, zamarnnda açılamıyaclk -
lft os." 7 - Ro•slnl: Mozaik. 18: Program. haret Sağnak. l - Mahmud Celtılettin P.ş _ tır. 
Oroıo~ı Mt-nıleket saat fıyarı, ajans ve mete_ Hüzzam 9arkı: (Kerem eyle.) 2 Arif Bey_ Salon ancak Martın ortalarına doğru 

haberleri. 18 25: Mfızlk: Radyo Caz Kürdl.llhfcazkfır şnrkı: (Bals feganı nrtle _ kmal edilebilecektir. 

I~iT..adan Ayşcye 
«Son Posta» nın V('ni edebi roınanı: 55 .... 

~ııı~i o ı~~·~~~· ·ci~ki~~·i~ i· ni~ii.ki~ ··~~~·~lı~·; 
~ 

CIYLA 

Nizô.r olm~ tenin gi5rmdde Lcylli ~a
?ıa rri ın. ol7Hnz, 

Hümli saydine tari at'icclmt ey Ka:1s 
dam olmaz. 

Zem.anı işreti jcvtitmek olmcz fırsat 
eld.eyken, 

Hemi§e meclis amiide, hemişe elde cam 
olmaz. 

Kemine benden '>lma.k tişıkc.: ba1ıtt1 ta
adettir, 

Sana ey Podi§ahı Jıüsn, k~m kemter 
quldt•, olmaz. 

Nihayet bulmaz ol 11an gtlzinın hiisnü 
CVS'ljı, 

Hadisi hattı bitse, kıssai zü fü. tamam 
olmaz. 

Zcbanı sü.kkeTininden o şühur. va'dei 
vaslm, 

AYI 

Murad, Fürulinin gazelini tarnarnlıv.-. 
rnadı. İri göz1-erine rlenk irilikte bırer 
damla yaş birikti. Elile hanende İlyasa i
şaret etti, gazeli o tamamlad1: 

Gii.li rıı1ısarırıa "arşu gö:iimdcn kanltı 
akaT stt 

Habibim faslı güldü.r bu, a1-:.a,. sulaP 
boyanmaz mı., 

Değildim ben sarıa mai.I, sen ettin ak.. 
lımı zaıl. 

Bana ta'neylcyen qrıfil, se"l.i göTgeç tt· 
tanmaz 1'T'ı. 

Fu.ztili rindi şeydô.dır, hemişe 1ıaıı·a 
rüsvlidn·, 

Sortın kim btı ne setıdr.dır, btl sevdd
daıı usamna.z mı. 

Burad. Siyavüşün dizinrten ibirdenbiro 
kalkıp doıtruldu. Elile verdiği işaret üze
rine, Siyavüş te dahil oldu~u halde, tel
Uık, hanende. sav-'lde ve saki, hızmetin
de bulunan ıbütü~ı !has odnlılar dışan 
çıktılar. 

(Arkası var) 

çıkman beni yeni baştan sarsıntılara, k~
ranhk ve esrarengiz ruh aleminin k~ır
galarma, kararsızlıklara ve ıztırab1an 
verdi. 

Hacine meşhur münacatında: cKN•
dirndc iki insan buluyorum':. demişti; 
ben kendimde on iki ;nsan buluyorum. 
Bunlann her biri ayrıca dovuru1mak i -
tiyor. Senin büy.ük güzelUğin ve yüksn1~ 
ruh kuvvetin daima hepsinin üstünde> ha
kim olmakla beraber her güzel, ~özle
rirndcn sinirlerirn(' bir parıltı ltıalinda 

'abah n, ayni otelde yatıp k:ılktığın ve 
Çekten akşam karşı'~tığın Hüseyin Ger
llti Bat mektubunun nncak hasivec;"nde 
llllın_ .gıa ibahscdişini cidden manalı bul
~ktubuu suretle hareket ederek benim 
dı ya. .. mda onun hakkın d n uzun uza
~~nllliita!c-alar yürüt;_jsümü fazln bul
lılli m~' guy-a ona ehemmh,,-rt vcrrnedi
A.tıltar ı anıatmak istiyorsu:-ı? Unutma ki 
lı~yfda birlikte geçirdiği':ıi?.: zamanlar 
li~i. ~ Gcrçe'k'in ş~nsivC"tindckı engin
'l'lla.ta ~d.uğun hayran1 ığı filan anlata 
ltıraları ıtıreınc-zdin? Her ne ise, rnekteb 
4-l~r i ~da yaptığımız gibi hiçten rnese
~e~t d;;;. birbirimize darıhp kav_ga edc
~ ~aıd ~ız. Zaten evvelki n:E:'ktubuında 

Ya:ıan: Refik Ahmed Sevengil carpıvor ve arzu, iGirndE>n yılan başını 
ka1dınyor. 

ıiDın gibi ve ilh .. ve il h ...•.• 

"·azdı~- şeyle d ..J-1 " ·· d'l · j '"ı·· d b' ruh · · ı b lı 
J ,..uu r en UQ ayı ozur ı .e~ : go un urgun ır a benzıyen sakın şey er azan esas tesisler uyarıdırabilir; Derler ki iter insand!l bir hayvm1, bir 
mektubu almamışsan mcse'e yok; ı~ınde manzarasını ve etrafındaki tepelerin ak- bir kitab, bir konuşma, bize ilham edilen sikolo"ik ferd bir de c;osval ferd vannış· 
nci~ olduğunu da merak e!.rne. Bırçok şarnla morardığını scyrederek, b"ı:birimi- yeni ·bir fikir !hatta bazan hayatımıza ye- ~ 1 ' -. .. ' 
s~v;Wl?r: · · Bana sıhhatini bildir; beni es-

1 
zi. ya~ya.na görmekten, ellrrimiz birJeş- :ni bir istikamet bile verebilir; fakat ben 1~~n~ old~~ça ser~est brr halde ve bu

kısı gıbı mektubsuz bırakma. rnış hıssetmckten mes'ııd saatler geçir- sana faydalı olabilecek hiçbir şey yaptı- yuk bır teh tkevc ugramaksızın hoş yası-
mi.şti.k. Otomobildc konuşmağa h'lşıadık. jğuru hatırlamıyorum. Halbuki hadise ta- yabilrnesi için ondaki hayvanın kuvvPtli, 

lliiseyin Gerçek'ten Ayşcyc ~ir aralık bana aynen sunları s ylerniş- marnen aksi oldu. Seni görmek daima ba- sosyal ferdin bazı noktalarda sıkı sıkıvı 
ltard . Lizadan Ayşcyc Ayşe, tın: 4'1a haya~ı~ın ~tiknrnetini dcğiştir:iyor. disiplinli olması ve psikolojik fetdin d~ 

.. llu ,...eşırn, S_en bac:kasınm k ansı (la o Isan gene cMektebde iken edebiyat en sevmed i- Bogazıçmdelci o meŞhur kotra eglence-ı b' . . . ,.1 ~ 'k' . . ~lam 
~ ·•ıekt b ı..- A · 1 mm derstı··, sı·zı· tanıdıktan sonra eserlerı'- sinde sana raslad'ıktan sonra bir JI-:.isevin 1 ı:ıncmm sa,.; ıgını ve 1 ıncının sa,., . -"'-llelerı u umu Ank~raclakl adresine u:ıı~rn . v:şernsın: s~na .l>öy e. en teklifsiz ,.,. J 1 • k ~ d kın 
·\!. ~ ~~ı-urn. Artık seyahatten dönmüş bır şekılde, sadece ı.smınle hıtab etmek nize alaka gösterdim: escrlerinizi oku- Gerçek gömüldü, başka bir Hüseyin Ger- ı~ıru pe zarar n ınnaması gere ıs. 
~ı'lol'\ıın ekl'te vann~ olacacını t'lhrnin için kendirnde en geniş bir bak buluyo- duktan sonra edebiyata alaka gösterdim. ('ek hataya gözlerini açh. O, dünyanın Bu ahengi nasıl ternin ctmcli? Şu halde 
~l} ·llı.i? 0 Anneni nasıl bnldun? Sthhati rum. Zira sen benim muhayyile ve hassa- Siz benim şahsiyetimin teŞ<>kkülfinde te- b?~ ve rne$ıu; muztarih aşıkl~rın?an içimiz bir muharebe mevdanınn be.T'zi-

ırsın nu kE>ndi annem gibi sevdiğimf siyetirn için başlıca gıdasın; senin mane- sirli oldunuz. Duygu ve dlişüncelerim bırı. olarak ebedıyete namzed bır sıma ~r. Hayvan. psikolojik ferd ve sosval 
A~ • vı· varlı;ı;.ının ıa· tı"f ıı..avasını etraf d zd b" d . . halınde hatıralarım arasında yaşıyor. f b" b' . . ı k . 'd t11 ı~ --~~ec·~. "" u ırn a aç ve susu u; ır zaman ır sızın mane- Se . be . be . A k · b kı erd ır ırının zarnnnn o .ara~ şıa e 

li lll~e ıb~IDrn, b('n ~ana btınoan evvel Se- gC'zd'irerek dolaşıyoruro ve seni düşünüp viyetinizin engin kıyıhnna yaklaşarak ~ın nı ve .. ~-~m .. n arayı d~r~. - bir mücndeleye girişmi'$ bulunuyorlar 
/e~(> ır lllektub vazmıı::tırn. İnşn,lah e- hayal ederek yaşıyorum. ~~ada ha~~retimi .~indirmekle .. ~eş~- ~~. k~~cf':~~!~~~~~~ ~~ı!i~:na~niç~~ İçimdeki hayvam .beslemezscm gittik 
hıcev~~erniştir. O mektııb Selaniğe gi- Rakama vurulduğu zaman pek eskiye lurn .. Bugıun. !ıiliassus ve te((']{~r aJemı- çıktığım seyatıatte çok geçmeden _gelip çe azgınlaşarak beni yere vurabilir; po3i. 

~allı-.1 adar sizin oradan a'-~ılmış ol- aid olmıyan, fakat bana r.sırlar kadar u- ne aıd ne bılı'Uiorsam bu ı b ı h ı 1 ·~ı ._ Tn P J n an sıze orç u- tekrar beni buldun Niçin? Biraz ra nt ar k 1 ··k f d · t' · t k·ı d l....l ektubun ll d k b 1 .a le asırlar kadar uzu Id ~ yum , . . . . . .. . G 1 o OJ ı cr manevıyc ımı eş ı e ıyor: 0 vu arn1 vo ar a ay ~ up se- zun .,.,e n, .. . ~ o u,.. u ·• gıbı oldu~ bir and-a, eskı H useyın er- . k d d . k" ..... d"" ;ı;.· 
aı.~ı't tran nıac:ını nt-k temenni edıvorum.,lhalde de hergun senın başka bır hatıran- Ben bu sözleri dinlerken utandım ve çek'i gömülü oldu~ yerden çıkarıp 0 • ı::c-nın ar ~-n .. 3 ır·. çe 'P go.ur Ut;Ull 

ılt ett~ali-ba hiraz sinirli idım, hak- la dolu olan bir rnaziyi hatırlıyorum. Bir seni haksız buldum. Gerçi insan için dı- ne.ş'eye, o]tlenceye, h.ayata davet etmek 1 yere doğru suruklenıyor. 
· O mektubu almışsan orada akşam otom<>bille barajdan dönüyorduk; şarKlan tamamen ehemrnivetsiz eörü.nen üzere olduğum sırada tekrar karşıma (Arkası vnr} 
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(Me~nleket llab.erler J Adli evrakın posta ile 
tebliği lıakkındaki Kara b -k yavaŞ yavaş 

büy ··k bir şehir oluyor 
Bigada odun bnhranı 

vayakacak 
pahahhğı var 

metni • • 
nızamnamenın 

(Dünkü nüshadan mabad) A) Kendisine tebU~ yapılacak tabl3 tebel-

Birkaç yıl içinde binden ziyade ev yapıldı, bu surat 
Karabükü kısa bir zamanda genişletecek 

TTsulüne uygun görülen davetiyelerin ka_ lü~der. imtlna etmediA-l takdirde teblıt ma~ 
Bigadan yazılıyor: bulünü müteakıb buna mahsus olan zlmmet batasının son kısmı doldurulmaz. Posta me-
Burada daha yaz mevsimin • derteri ve makbuz posta memuru tarafın _ muru kendisine tebli~ edilecek kl.ı:wıenin ırn~ 

dan tarih darrıgaslle damgalanır ve lıruıa O- za~ım tasdik ve teslime müteallilı: ltıswını 
de kendilerine baltalık gösteril- ıunur. ımza ed~r. Bu kısmın sonuna teslim tarihini 
mesi için birçok köylüler orman MahkE'me veya daire katibi bu makbuz _ yazı ve rakamla yazar. Ayrıca mabaill poıs. 
druiresine başvurmuşlarsa da. ları ald olduğu dosyaya koyar. tanenin tarih damga.;ı da basılır. 
şimdiye kadar • hernedense • di- Madde 10 - Postaya tevdl edllen dave _ Bl Kendisine tebll~ yapılacak oa~ !ka. 

tlyeler Posta, Telgraf ve Telefon İdaresı melgdh veya meskeninde bulunmazsa teb -
lekçelerinin muamelesi yürüme. memurları tarafından gid!~ ve dön\i4 taah_ ll~ kcn.:J!slle birlikte sakin allesi etradından 
miş ve kara kış geldiği halde hüdlü olarak kabul, kayıd ve ırsaı edutr. veya h!zmetçllerinden yeti~miş olan oırıu• 
köylülere şimdiye kadar balta - ID yapılır. Bunlardan biri bulunmadıtı takdir-
lık gösterilmemiştir. Davetiyeterin mevrid merkezinde de o hanede lkamet eden mucir gibi kinıstı-

Bazı köylüler şu aralık, ge • tabi olduğu muameleler lerc ve tebliğ olunacak şahıs otel n ha.st.uı• 
çen seneden kallma odunların _ Madde ll - Posta mevrid merkezlerı aL glbı bir yerde !se o daireyi idare e~n k.ltıı-

dıklan da vetiyelere, aşa~ıda yazılı hüküm _ se ye l:abul etmesi şartlle tebliğ edtllr. 
dan şehre tektük getirmekte ve lere de tamamlle riayet etmek şartlle, ta _ Cl Avukatıara yazıhanelerinde tesadüf o-
arabasını 3,5 ile 4,5 lira arasında ahhücllü müraselat muame!esl tatbik eder _ luna:nazsa o rrıahalde bulunan tlttb veya 
sa tmakt.adır. ler hizınetkAr ların .. tebliA' yapılabilir. 

Halkın fıkara kısmı bu yük _ M~dde 12 - Her Posta, Telgrar ve Teleton Ç> B. bendinin birincı fıkrasında cöstert-
sck fi~-ıtla odun edinemiv. or ve İduesi merkeıinde, di{;er merkezlerle adiL ı len klmı;eler tebellü~den imtlna eyledlti tak~ 

ye da!relerinc!en kendi mıntakası Içinde dlrde tebH~ olunacak evrak önüne bıraltı.lll' 
evlerinde titreşiyor. Bir merkeb oturan veya ik:ımetgfıh tayin edenlere tebl!~ ve lınt!na keyfıyetl tebliğ mazbatuı.na ya -
yükü odun yarım liraya çıkmış. ve tevdl edilmelı: üzere gönderUmi~ olan da- zılarak ?.!tı o ınahalde ikaınetglhı marul bit 
tır. vetlyelerle adli evrakı ihtiva eden zarfla _ şahsa Imza ettlrilir. 

Bir kısım köylülerin de odun- rın kaydına mnho:ı•c .,,,., t ıı.dll tebllgat B. C. ÇJ Bendierinde yazılı hallerde teb-
defter! tutulur. (Örnek N 8) li~ yapan posta, telgraf ve telefon memu -

K b .. k.. . ları yoktur. Bir hafta önce top. Madde ı3 - Adli evrak. tevzı !le mükellef ru t. bU~ mazbatasma, teblltln banıt haller 
ara u tm ıstasyon kısmından bir görünü§ la:1an Parti grupunda idare he- - ve ."artln.r dahlllnde yapıldı~ını be-n •u -olan posta me.ınurları bu e·vrakı\ tesellum ., ~ .~- .. 

Çankırı, (Hususi) - Karabükün şehir murlu caddelerin kaldırımlanmasını ilk y~ti seçimi yapılırken odun işile ederken adli tebligat defterini de imzalar _ retlle doldurur. Bu mazbata ve (posta mak-
kısmını iyice dolaşıp tf'tkike vakit bu la- iş olarak ele almalıdır. alakadar olan memurlar to plan. lar. buzu>. im Una vakl de~llse kenc11alne te bUl 
madım. Yalnız umumi görüşlerimi şu su- Yoksa dünkü belediyesiz Karabük ile dı, hayli münakaşalar oldu. Ne- Madde 14 - Posta memuru davetiyenin yaoılmı, olan kim.~eler tarafından da lnıza-
retle sıralamayı münasib buluyorum: bugünkü belediyeli Karabük arasında ticede gene halka ucuz odun tc- kendısine tebll~ edilecek kimseye tesilmi sı- lanır. 

Etrafı revrelcyen yu·· ksek tepelerin bo-l hı"nhı·r fark ola.......... rasında tebliğe mütealHk kayıdları dold'!.lr _ Madd~ 16 - İkametgahta tebllt lera edi -
~ • ~.., .. ...,... dariki çaresi bulunamadı ve ma. duktan :onra davetlyeye merbut tebll.# mnz. lecek klmse bulunmadı~ı takdirde davetlye-

dur me§e:ikli baş;arı Lu mevsimde du-ı Karabükün şehir t:ırafında postahane ale~ef bir t<?dbir alınamadı. bata.~ını ayırarak imza etmek üzere teblii! e- yi teslime muvaffak olamıyan pOBta, teıgral 
manla örtülü idi. - .. .. yoktu. Fabrika kısmınd:ı ol.m postahane • Çüll~<!.İ alınsaydı, bugün yaka- dilecek kimseyt: verir. Tebl!li yapan memur ve telı>foıı memuru kendLc;ine tebllt edilecek 

Karşıda 13 evlek cKarab.uk~ koyu. ~u 
1 

bu defa şehir tarafında güze! bir binaya , cak buhranının önüne geçmek bu ına?.bataya, davetiyeyl verdili ~ah.sın hü_ kln·sen!r:. daveUyeyi almak üzere orada hd-
11 

duffi
nnlar r d t ll ı vlyeıır.ı, tebliğltı hangi zaman ve malınlde gl gün ve saatte hazır bulunmuı llzım gel-
.. a asın a e ,.. ~ erıne serpı en nakledi'mi.ştir Halk esk•clen fabrika k•s ı ·· k.. 1 d B k k -b" ı · 

1 
· . . · · · - num un ° ur u. u ya aca pa- yapıldı~ını yazarak alanın Imzasını tasdik dl~lni bnsılı bir ihbarname doldurarak evltı 

ın erı geçen ev erı ve muazzam fahrıka- mına geçip '-'Üzler .. e mPtre vol yu··r:;du··k h 11 • ·· rt kt • · ·· · ~ • • • • J ı.; J .. - a ı ıgını goren o a me eo ı - erer. Bunun altına po.ı;tanenln tarih dam _ kapı.c;ın •, yapıştırır. <Ornek sayı 7l. Bu ınu~ 
ları seyrederek talihının bahtıyarlı~ını ten sonra mektubunu. telgrafını vermek - '"" · b. ··t hh.d 1· t b 1 galı mühürü basılır. det bir günden a~ağı ve iki günden faza o -d k "T" .. d an.t.:sı, ır mu ea ı e s an u. 

uyara gu urnsuyor u. müşkülatından kurtuldul\u için çok mem~ d k k k.. .. .. t. t . Madde 15 - Davetlyeler, muhataplarıııa, lamaz. Tevzi dairesi haricindeki yerler ıcııı 
B takl kı ı "k 

1 1 
.. . o an o arnuru ge ır mış, onun-a ı ı çe tı tar a arı uzcrınde ku- nundur. 

1 
d . h 

1 
. h. _ alakaiı daire tarafından yazılmıs olan nd _ bu müddet on beş günü geçt'mez. 

nıian fabrikadan başka, hergün biraz ---- a eıs. ane erı t€s ın etme~e reste tebliğ olunur. Tebllıt olunacak nrııka Post~ memuru, birinci tıkrada yuılı ıh -
..ıı.La ğ 1 ki "b" 1 

1 
k b . baslamıştır. Halk, belki bir çare üzerinE' adresin do~ru yazılmamış olmasın- ı barı mliteaklb. tesbit edllen gün ve aat te da.. 

u.cuı ÇO a an, sı aşan ına ara oca ır o.·yarLak r f • b• · • · ~ '§ehir V'Ücud bulmaktadır. ,... 1 re'll Ir bulunur dıye ıntızar etmekte ve dalı mlitevell!d m«:S'Ullyet varakayı doldu - hi mübellAgünıleyhln lkametgA.hında, ıteıı -
Bu kurulmakta ol K b .. k "k" k_ k 1 o:lunun ucuzlamasını dört gözle ran:> alddlr. ldlsln! veya davetlyeyl alınata sallhlyetll bit 

an ara U 1 1 ı aza at atti beklemektedir. Kendisine tebliğ !cra edilecek şahsın pos- klmaevl bulamadı{h takdirde davetlyenin a.. 
sırnda görünmektedir. Birinci planda ku- n· b k ( • ta, telgıaf ve telefon memuru tarafından sa~ıd; yazılı mercUerden hangisine Te ıt.ırııe 
rulan kısım. istasyondan başlıyarak Snf- ıyar a ır, Husu.sı) - Geçen Çar- malflm \se her nerede bulunursa bulunsun bırakıldı~ını ve oradan alınabUecetlnl gös -
ranboluya gitmekte olan yola uzanmak- şamba günü saat 20 20 de gelecek olan Mardinde bir öğretmen tebliğ 1ıttına yapılır. tertr . Buna mahsus rörnek sayı 8) dl~er bir 
tadır.. Diyarbakır treni gelmemiştir. Haber al- kömUrle z~· hı"rlend"ı ı D:ıvrttyelerln u.suliine tevfikan tebll~ edll. ihbarname doldurarak evin kapi31Il8 ya;>tŞ; 

dığıma göre, tren Bakırmadeni civarında \'.1 miş sayılma.sı Için posta. tt'lgraf ve telefon tırır ve miibell~gün!leyhe keyfiyetin ihbll 
Burada gayri muntat:am olmakla be- , ( • ş ıea şiddetli yağmurlardan devtilmiş ve gel<!- !vıardin, Hususı) - ehrimizin de- Idaresi memurunun aşağıda yazılı hususıa_ olunm:ısını en yakın komşusuna da ayr 

raber yüzlerce bina ve dükkan yapılmış- memiştir. Zayiat olup olmadı~ı henüz 1 ğerli ve emektar öl:retmcnlcrinden Fah-1 ra ria:,·et etmı., olması şarttır: bllclrtr. (Arkasa nr> _, 
tır. Bu çevre Karabüklin çarşısını teşkil belli değildir. ri Erginin oğlu ö~retmcn ~cemi Ergin 
etmekte gibidir. Her ihtiyacı karşılıya- yatmakta olduğu Sürur otelindeki oda- TEŞEKKÜR -
cak dükkanlar vardır. • Sıhhiye Vekili Adanada sında ölü olarak bulurunu~tur. Yl~mı senedenberi böbreğlmdeki ta~ san- li b • 1 İkinci planda olan ve Karabük şehri- Necminin, odasına bıraktığı iyi yan- cıla:-•ndan çok muztarlb Iken derdimin te4 - JX Ö etçJ er zane er 
nin yarıstnın nüvesi halinde bulunan bekfeniyor rnamış kömürden çıkan gazden zehirle- his edilernemesi yüzünden bu kadar senel --·· .. --
cyeni şehir. kısmı vardır ki burada b<> ş .. , .. ~ .. çekm!ş ve nihayet Kütahya Memleket Has- Bu g~ce nöbetçi olan eczaneler ,an ' 
yüze yakın modern tipte bctonarme hi- Adana, (Hususi) - Sıhhat ve 1çtimai nerek o <lugu anlaşılmıştır. tanesi Baştabibi Doktor Operatör Münlr A- lardır: 

Muavenet Vekilimiz Dr. Hulfısi Alata" tamanın çok isabetli teşhislle hastalı~ mj istanbul cihetindekiler: 
nalar kurulmuş bulunmaktadır. ~ 1 "1 H lk · b" . bugün, yarın şehrimizde beklenmekte- zm a 8VI 10881 meydrın1 çıkmış ve hazik doktorun böbre - Alemdarda (Eşref ~eş'et), At-.raYıi., 

Bu kısım •havası O"'·izel 'l•üksekre bir ı~ h t •f ki t · ·· - ) 11eh ı:o J 'l dir. Sıhi1at VekPimiz Adanadaki sıhhi İzmit (Hususi) _ İı.rnitte Inşaatı ya- A'!rrıe ynptıe;ı çok me nre ve muvaı a ye - rPertevı, Emınonunde (Beruıuon , "' ' 
tC'pe üzerinde güzel manzaralar arasında - . ., . . . • . li 1)1: ameliyatlle pek az bir zamanda yeni - zadebaşında tünlversltel, Beya~da. 
fabrikalara nazır bir vazivettedir. Bu bi- rnuessesel~r~ tctkıı< _edecekler ve b~lhas- nda . ka~m~ olan yenı Halkevı bınası-ı den hayata kavuşmuş oldutumdan ,tıkran_ (Haydar ı, Fatihte (Hikameddln>, Ba -

ı rd 1 
.,. ..h d" •

1 
.. 

1 
f b "k lsa Adana ıçın pek bzumlu olan yenı has- nın 1ha.esı yapılmıştır. İn.şaat hemen ıarı:nın iblii.ı~ına muhterem gazetenlzln ta _ kırköyünde <Hilal), Eytibde (....nbSul ' 

na a a ngı ~z mu e:ı ts erı ı e a rı a . . . . 1• 1 k 1 o ..,.
1 

.. 

S
" b k 

1 
kt d tanenın ınşası ıçın ma umat a aca lardır. baslamıstır. ı vas.sutunu rica ederim. tan). 

ve uımer an memur arı oturma a ır. • Kütahya Ulucami elvaıtnda yqcı nevoğlu clhetindekiler: 
Karabük-ün bugünkü vnziyette biricik c A k G 1 t Ad d ~ Nuri öztop i<ıtiklfı.l caddesinde lDella Suda), :sos, 

derdi içme suyudur. İçilecek su yoktur. - n ara a a asarayı ana a _) .......................... . ............................ tanba.-,ında (İt!mad), Tabirnde (Li ~ 
Qokları başka yerlerden getirtmekte ve Gebze Sulh Hukuk Haklmlifinden: monclyan), Pangaltıda <NarrUeob"an> 

kı d ku 
. kt d. l Geb7e Hazine! Maliyesine izafeten vekU Karaköyde (HÜ.'~eyln Hü.mü), Be·•ttaf , 

ÇO an a yu ~uyu ıçme e ır. avukat Zülfikar Ozan tarafından Ankara ll" 

Karabükte belediye kurulmuştur. Gü- l Nüfus Dalresinde eski odacı Şevket aleyhine ta tNail Halid>. Botazlçi, Kadıköy ve Adalıudüfler: 
rel bir sineması vardır. F'akat beledive- açılar. 400 kuruş lstirdad davasından dolnyı Kadıköyünde (Sıhhnt, Rifat), üstü , 
nin hiçbir faaliyeti göze görünmemek- müdde'nleyhin ikametgı\hının meçhul bu -

1 

d arda (Merkez), Sarıyerde (Osman). J 
tt-dir. Junmasına binaen hakkındaki davetiye UA_ '- .-"" 

nen tebH~ edilmiş ve muhakemesı günti olan 
Kaldırımsız diz boyu çamur içinde o- 6112/ 939 Çarşamba günü snat 14 de mahke- ,- ,....111111 

lan yollar belediyeden himmet bekle- meytt gelmedl~lnden davacı veltUlnln talebL 1 
mektedir. ıe gıyap kararının da n~nen tebH~ine ka - An kara borsrSI 

Be1ediyenin yokluğu ile varlığı ara
sın<ia farkı görebilrnek i~in, belediyenin 
her sahada fazla 'uir çalışma göstermesi 
beklenmektedir. 

İstikbalde en büyıük ve kalabalık bir 
fabrika şehri olacağına şüphe olmıyan 

Karabükün belediyesi bugünkü küçük 
lşini başaramayıp yarma bırakırsa o va
kit karşılaşacağı biiyük işin altındım kal~ 
kamıyacaktır. 

Adana. (Hususi) - Ankara Galatasaray takrrnı ile Adana Seyhanspor ve ~In
li Mensucatspor takımları arasmda ;ki maç yapılm.ır. Galatasaray Seyhan
sporu 4-1 ve Men.<Jucatsporu S-0 malliıb etti. Resim Ankara- Adana sporcularını 
bir arada ptermektedir. 

rar verilerek muhakemesl 17/ 1/940 Pa-ı;ar ~ 

tes\ günü saat H de tallk kılınmı~ oldu~un
dan müddeialeyh Şcvkctln yevml mezktlrda 
mahkemeye gelmedi~! veya kanuni bir ve -
kil de göndermedi~! takdirde bir daha mah
kemeye kabul edUmlyerek hakkındaki ınuha 

Açılış _ Kapanış fiatları 16/12/9~ 

kemPslne gıyaben devam olunacatı Uanen Lol'dra 
teb!l~ olunur. 9.12.939 939/ 208 

Gehze Sulh Hukuk Hakimlifinden: 
Gebze Hazine\ Mailyesine lzafeten nkılı 

avukat Zülfikar Ozan tarafından Konyada 1 
44 No. lu musakkafat tahrlr koml3yonu Aza 
vekili Alt Haydar aleyhine açıJan 1atlrdad 
davasının yapılan muhalı:emeleri sıraaında.: 

Ne\\ _ York 
Paris 
Milano 
Ceı1evıe 

Mmsterdam 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Llret 
100 iwlçre Fr. 
100 Florln 
100 Rayişmark 
100 Belga Karabükte belediye sıhht bakımdan 

dakların, kahvelerin temizli~ini ça-
ı:::a::ııc:a:-======---===-ız::=-=:::ıı::::==::::ıı:ı-=====-:;==:z:===--==::::z:CIII::z::ı=-:--IC:II==-c:=====:ııc::::ıı-=ııı::ICI::=--------=-::ı::::.• Müdaf"inleyh All Hayda rın hAlen lkametgA _ 

Ola Hasan Bey Diyor ki . hı meçhuı bulundutu dosyada mevcud ev_ 

Berlin 
Brüluıel 

Atina 
Sofya 
Prae: 

100 Drahmi 
100 Leva -Pazar 

- Hasan Bey, gazetele
rin yazdığına göre ••• 

••• Şi.D}al denizinde •• , • • • Bütün balıklar deni4 

zin yü lifine çıkmışlar ... 
Hasan Bey- Tabii bi. 

rader, denizin altında ba • 
lıklara yer mi kaldı? 

rak münderecatından anlaşılmış ve bu bab-
tak! davetlyenin m.nen tebllttne mahkeme -
ce knrar verilmiş olduğundan muhalı:eme 

günü olan 17/1/940 Pazartesi ıünü saat lL 
de müddeialeyh All Haydarın Gebze Sulh 
Hukuk mahkemesinde hazır bulunması Hı _ 
zumu llAnen tebli~ olunur. 9.12.939 938/207 ............................................................... 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

Madrid 
\"arşova 

Budape~te 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohnma 
Slokholm 
Moskova 

100 Çek kronu 
100 Pa.çeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yf:ıı 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Esham ve ta.lnitlı 

Ana. Demir. I ve II pc~ln 
Sıvas _ Erzurum VI 

ıa.oo5 -ss.sıtfi 
o.9'1 
•. ı7' 

aı -'1 
.. " 

aı.os:.v -
. . S. Ragıp EMEÇ 

SAIUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGIL _../ 

-------------------------------~ r Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ' 
~ Hakkt Katran Pastilleri de vardır. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl:ırınızı derhal keser. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -

YILBAŞI 

B DIYELERI 
AGA BALTlK RADYOLARI 

Sknnd Jlı 

AKORDlONLARI 
Dans ve Kllisık 

PLAKLAR 
Po .. tntır ve S. I on 

GRAMOFONLARJ 
Odeon ve Sair , urkn 

PIK - O P Lar 
YUI<sek ma k 

BISiKLET 
._ MOTOSIKLETLER 

H ·r nev'ı 
MUS1Kt ALETLER'. 

~~--------------------------Samsun Belediye Reisliğinden: ---::------
~~arn~ıın elektrik santralı 1çln 300 lreyglr kun-etlnde blr adet yenı lokomobll mübayaa 

ecektır 1 . . 
Paıı- Ihale 4/l/940 Per§emlre günü saat 15 te beledl)e daimi encümenl huzurunda ka. 

2 zarr usullle yapılacaktır. 

8 
- Muhammen bedel 17200 liradır. 

4 - ~uvnkkat teminat 1290 liradır. 

6 - Ihale _ 2490 .sayılı knnun hukfimlerf dairesinde ynpılacaktır. 
'1 ;-Daha fazla malümnt nlmak ve gerekil evrakı görmek ıstıycnler Samsun belediye. 
~lk l§lctme mudürlüğüne müracaat etmelldlrler. (10210) 

POKER Traş b1çaklar1 
Dünyanın en iyi traş lıçaklarıdır. 

KUVVET, iŞTiHA Şurubu 

o. 

VALNIZ 

7 GONO[ 

OLDU 

iki fotografı 

--. ~ n\b\ Q8\\10l Bu \nan\\ma~aca " 
fakat 

B\11~1 lECRÜBE ED\ft\Z 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce 
kad,n buruşukluklarından .kurtuldu -
lar ve birkaç sene gençleştiler. Cil -

•• •• 
EN BUYUK 
iKRAMiYE-

ldki rk ~ Bileliniz / 
rlin'zi kendi tabii ve kıymetli gençlik 1••m••••ım 
unsmu olan «BİOCEL, cevherile can. 
lan dı rınız. 

Cıldiniz hemen tazeleyip gençle§e
cektir. c<BİOCEL)) Viyana Üniversite. 
si profesörü Dr. STF..JSK.AL'in keş • 
fidir kl, halihazırda ci1d unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kreminin ter. 
kibindc rnevcuddur. Her akşam yat -
mazdaıı evvel tatbik ediniz. Siz uyur -
ke!'l cildinizi besler ve gençleştirir. 

Gündüzler için de yağsız beyaz renk • 
tel·i Tf'kalon krernini kullanınız. Bir -
knç giin zarfında, siyah benleri eritir 
ve açık mesameleri sıklaştırır. En sert 
ve <>n esrner bir cildi yumuşatıp be • 
ya1httmr. 

fl: •• ze e 

<tk_~ 

~ar 
Vı'ARL· EVERSHA~P 

MDıekkepll 

lllemi 
Tam elinin ur• 
cu n ra p ıl m ı t 

olduju teairini ve
rir. , • lete kablll 
ayar ucunun en 
bOyOiı faldaaı: mO• 
relılıebln alııtuıı ve 

ı;.,-r;ioıtı:ı!!'NIII J~IJS~ilfılllll ucun ayarını tan-

zim Için ucundaki 
küçOk wldayı yulıa• 

roya weya •••jıya 

oynatmak lıAfldlr. 
Hazineel te ff af 
- lfazia mOreklıep 

alma kablllyetl -
dayanalılı ve .. lıll 

zarlftlr. 
Aynı telıllde kendi 
kendine dolan yani 

kalemler 

ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

lııtreptolcok, latnfılokolc, pnömokok, koli, 
p yoaiyanıltloria yaptı{:'ı çıban, yara, alcınb 
ve cıld haaralıldı.rına karşı çok tesirlı taıc 

e 

··!::J.'I.l·---- a~ dır. 4!cı:ı:am•rv 

İstanbul İkinci İflas Mernurluğun • 
dan: 

Bir müflise aid tuhafiye eşyası açık 

arttırma suretile ve iflas idaresince 
19/12/939 Salı günü saat 10 da Sultanha
mamında Haçoplo hamnda en üst katta 
satılacaktır. O gün satış bitirilmedi~ tak
dirde ertesi 20/12/930 Çarşamba günü 
ayni saatte satışa devam edilecektir. İs
tiyenlerin mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (22681) 

Güzel 
Olmak 

• • 1ç1n 
Her teyden evvel aıh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil· 
de malik olmak lazımdır. 

KREM 
PER TEV 

sizin de cildinizi gU
~elleşlirir, guddelerirıi be!
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe m hsulü olan KREM PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayısıyle, tenin fada yağlanmn· 
sın mli!ıi olur. Y ağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

Devlet demiryolları ve limanlari işletmesiumumidaresi ilanları 
Muhammen bedel, muvakknt teminat ve cinsleri lle miktarları ve liste numaralan 

aş~~ıda yazılı ahşab trnversler her liste muhtevlyntı ayl'ı ayrı ihale edUrnek üzere 
ve kapalı zarf usulü lle 26/12/1939 tarihinde saat 15,30 dan itibaren Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu Işe girmek isUyenlerin ald olduğu llstc hlz::ısıncta yazılı muvak.kat teminat lle ka.. 
nunun tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Kamlsyon Rel.s. 
Uğl-:ıe vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma)(e.me dalreslnden, İzmir ve Eskişehirde Idare 
mağazalarında ve Hayda.rpaşadn tesellüm ve sevk ~efll~inden dagıtııacaktır. (10212) 

Miktar ve cinsi Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Liste Aded Beherl Mecmuu 
No L. K. L. K. Lira K. 

111.700 Cari hat kayın traver.si 
10 000 Köprü me:;e trnver.sl 

• 
1nş 1 

Toprak alısulleri Ofisi 
Müdür]üğünden: 

ı - lstanhulda Pendik istasyonunda yapJ.Iacak hububat han
garı götürü olarak kapalı zarf usulile ekaHtmeye konulmu§tur. 
Ke§if bedeli «35500ı) otuz be§ bin beı yüz liradır. 

2 - Eksiitme evrakı «3n üç lira mukabitnde Ofis Umum Mii· 
dürlüğünden ve Ofisin Istanbul Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiitme 23/12/939 laribinde saat 1 ı de Ankarada Ofis 
Umum Müdürlüğii binasında yapılacaktır. 

Teklif mektub)arını havi zarflar makbuz mukabilinde 
muhaberat servisinde teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı u2662.50)) iki bin altı yüz alt
mı§ iki lira elli kuruştur. 

5 - Istekliler teklif evrakı meyanına ekaHtmeye girebilmek 
için ihale •tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları 
ehliyet vesikasın koyacaklardır. ((6433n u10422n 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati Jusnu olnn kırmızı yuvarlacıkları tnzcliycrck çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücudc devamlı gençlik.. dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhrnnları, uykusuzluğu gideriı·. 
1\fuannid inkıbazlnrda, barsak temizliğindc, Tifo, Grip; Zatiirric~% Sıtma ncknJıatlerine; Bel gevsckliği ve nde
mi iktidarda ve kilo almakta taYanı hayret faideler temin edc.r. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet ,urublanndan iistünliiğii DEVAl\IT..I BİR SURETTE KAN, KUV
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidiı· .•• 

Sıhhat Vekilietinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur . 

.ı • ,•, • .- •• ~~ :"~~ -~ "·.: • ·.!"'. 4 • .,, • ......... ~"!· . 



• 

12 Sn,fn SON POSTA Birincikan u~ 

350 yi mütecaviz alt1n madalya ve zafer nişanlarile büyük mükafat, birineilikle diplomalar kazanan 

• 

B~nzerine Avrupada bile tesad:.if edilemez. Hastalara hayat ve ~ifa veren, sinirleri teakin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran 
ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. De:ıebilir ki İngiltere, Fraasa ve bütün yüksek milletierin kolonyalarına faiktir. · 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi : BAHÇEKAPI 

ANi TESiR 
EVR • 

BAŞ, DiŞ NEZLE, 
SOGUK 

GRiP, ROMATi7,MA 
ALGINLIGI 

ve bütün ağrrlar1n1 derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Beyoğlu Tramvay Durağ1 Karş s da 
. ~ ~ ~ . - ... :... . . .. 

Sabah. öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mut]aka günde 3 defa 

dişleri niçin temizleme~< lazımdır ? 

C ünkü unutmay1n1z ki: 

• 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ba -
iemcik, kızamık, enfloenza, ve hatta za

türrieye yol açtıkları, Htihab yapan diş 
etlerile köklerinde mide humması, apan

Jisit, nevrasteni, sıtma ve romatizmn 

yaptığı fennen anlaşı'.mıştır. Temiz a~ı?. 

ve sağlam dişler umumi vücud sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişierinizi her gün - laakal a defa • (Rad

yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati -
nizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle ınık

robları imha ederek dişierinizi korumu1 
olursunuz. 

RADYOLIN 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatini7İ koruı • 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

di~lerinizi fırçalayınız. 

, Türk Lokumunu, Tork Şekerini, TOrk Reçelini 
Bütün dünyaya tan1tan, bağendiren 

Yüz Altm1ş senelik büyük müessese 

ALi UHiDDiN HACI BEKiB 
Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, KadıköY 

DBUTSCBB LUFTBANS.I 
Kış uçuş tarifesi: 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
• efe" 

İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapetteye Viyana Q%e~ lı' 
BERLİN'e Sofyadan SelAnik ve Atina'ya irtibat vardır. .,•d, 
ziyada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için afBgı 

vekilliğe müracaat edilmelidir : ı 

HANS W AL TER FEUSTE 
Gslıüs Rıhtım No 45 Telefon: 41178 - Telgrat " HANSAFLUO '' 


